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KATA PENGANTAR 
 

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (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 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,            Maret 2017 

 

Direktur Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional, 

 

 

 

 

Arlinda  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Sebagai upaya peningkatan ekspor, kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh 
Kementerian Perdagangan diprioritaskan pada upaya untuk perluasan pasar ekspor terutama 
ke pasar-pasar non tradisional dan prospektif (diversifikasi pasar). Kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan antara lain melalui intesifikasi promosi ekspor, peningkatan akses informasi kepada 
dunia usaha khususnya UKM, pengembangan kelembagaan ekspor, serta usaha-usaha 
peningkatan kemampuan dan profesionalisme dunia usaha khususnya para pelaku usaha kecil 
dan menengah.  

Selama tahun 2016, upaya-upaya yang dilakukan Ditjen PEN untuk mendukung terwujudnya 
visi dan misi Kementerian Perdagangan 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, serta Kegiatan Pendukung Lainnya 
(Primaniyarta, Primaduta, Penyelenggaraan ITPC, dan Pembinaan P3ED dan Marketing Point). 

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk 
meningkatkan keragaman produk ekspor, Ditjen PEN telah melaksanakan berbagai upaya 
diversifikasi produk ekspor baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun upaya-upaya yang 
telah dilakukan antara lain adalah Designer Dispatch Services, kegiatan adaptasi produk, 
kegiatan pengembangan merek (rebranding), penciptaan identitas lokal dan nasional melalui 
fasilitasi pendaftaraan HKI, pengamatan produk ekspor di negara pesaing, partisipasi pada 
Adiwastra Nusantara 2016,  partisipasi pada Dekranas Award, pelaksanaan pilot project, 

partisipasi pada Indesignation 2016, partisipasi pada MUFFEST 2016, dll. 

Selain upaya peningkatan diversifikasi produk ekspor, selama tahun 2016 Ditjen PEN juga 
melaksanakan berbagai kegiatan kerja sama internasional. Hal ini dilakukan untuk menunjang 
kegiatan diversifikasi baik diversifikasi produk maupun pasar ekspor. Kegiatan yang dilakukan 
oleh Ditjen PEN antara lain Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian 
Perdagangan dengan BNP2TKI, Penandatanganan Kerja Sama antara Kementerian Perdagangan 
dengan BPOM, Penandatanganan Kerja Sama antara Kementerian Perdagangan dengan Fakultas 
Seni Rupa dan Desain ITB, Aktivasi Kerja Sama Pengembangan Ekspor, dll. 

Upaya mendorong ekspor juga dilakukan melalui berbagai kegiatan promosi dan pencitraan. 
Selama tahun 2016 Ditjen PEN telah melaksanakan sejumlah kegiatan promosi, yakni 
partisipasi pada pameran  luar  negeri  sebanyak  17  kegiatan,  antara  lain  pada  CAEXPO  

Nanning-RRT,  Hong Kong Toys & Games Fair 2016-Hong Kong, Arab Health-UAE, Tokyo 

International Gift Show Spring 2016-Jepang, Ambiente 2016-Jerman, dan Automechanika-Turki;  
partisipasi  pada  pameran  di  dalam  negeri  sebanyak  8  (delapan)  kegiatan  pameran 
meliputi JIFFINA, INACRAFT, Dekranas, Indobuiltech, dan Sail Karimata; penyelenggaraan 
Trade Expo Indonesia, pengiriman 2 (dua) misi dagang ke Kuwait & Oman, dan Nigeria & 
Ghana, serta penerimaan 37 delegasi misi pembelian dari 20 negara. 

Simultan dengan kegiatan diversifikasi produk, Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen PEN juga 
melakukan kegiatan pengembangan pasar. Kegiatan 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. Kegiatan 
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diversifikasi pasar dilakukan melalui penyediaan informasi pasar yang terbagi dari 3 (tiga) 
kegiatan utama yaitu pelaksanaan market intelligence, penyusunan market brief, dan 
penyelenggaraan Customer Service Center (CSC). Sepanjang tahun 2016, telah tersusun 
sebanyak 5 laporan market intelligence dan 12 laporan market brief, yang kemudian akan 
disebarluaskan kepada pelaku usaha melalui berbagai media, di antaranya penyelenggaraan 
kegiatan diseminasi informasi. 

Selain melakukan kegiatan pengembangan produk dan pasar ekspor, Kementerian 

Perdagangan melalui Ditjen PEN melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekspor 

Indonesia. Pengembangan kapasitas pelaku usaha Indonesia dilakukan melalui 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ekspor. Selama tahun 2016, Ditjen PEN melalui 

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia telah menyelenggarakan pelatihan 

sebanyak 111 angkatan pelatihan. Adapun jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan pada 

tahun 2016 adalah sebanyak 3.087 peserta.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
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A. Latar Belakang 

Peningkatan ekspor 

sebagai strategi 

untuk mendorong 

pertumbuhan 

ekonomi nasional 

Pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas sasaran pembangunan 

nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi dalam negeri, 

peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi. Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) sebagai salah unit teknis 

di Kementerian Perdagangan yang bertugas untuk melaksanakan 

pengembangan ekspor, senantiasa berupaya untuk mendorong ekspor 

Indonesia khususnya sektor non migas. 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 yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan 

dan kemakmuran.  

Namun demikian, globalisasi sektor perdagangan mengakibatkan 

Indonesia dihadapkan pada berbagai hambatan perdagangan 

internasional, dan sekaligus menjadi tantangan untuk dapat 

memanfaatkan peluang dalam era globalisasi tersebut. Selain itu, 

kompetisi dalam perdagangan internasional yang semakin ketat 

menuntut fasilitasi perdagangan luar negeri lebih efisien dan efektif; 

promosi ekspor yang tersinergi dan sistematis, serentak dan simultan; 

penguatan dan akses informasi pasar; serta manuver diplomasi 

perdagangan dan intelijen bisnis yang tajam untuk melakukan 

penetrasi pasar internasional. Lebih lanjut, diperlukan peningkatan 

kemampuan dan kapasitas pelaku ekspor Indonesia melalui 

pendidikan dan pelatihan meningkatkan kemampuan pelaku usaha 

Indonesia untuk bersaing di pasar global. 

Dalam upaya peningkatan ekspor non migas, 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 

melaksanakan pengembangan ekspor, Ditjen PEN memfokuskan 

kegiatannya pada 5 (lima) kegiatan utama yaitu pengembangan 

produk ekspor, peningkatan kerja sama pengembangan ekspor, 

pengembangan promosi dan pencitraan, pengembangan pasar dan 

informasi ekspor, peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor. 

Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan utamanya, Ditjen 

PEN juga melakukan kegiatan-kegiatan penunjang untuk 

pengembangan ekspor. Adapun kegiatan-kegiatan Ditjen PEN akan 

dijelaskan secara detil di bagian kinerja. 
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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 

2016. Selain itu, penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu pertimbangan, saran dan masukan bagi penyusunan 

program peningkatan ekspor nasional tahun anggaran berikutnya. 

 

B. Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi 

Visi dan Misi  Visi Kementerian Perdagangan Perdagangan sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat yang Berkeadilan . 
Misi Kementerian Perdagangan  

Misi Kementerian Perdagangan yang selaras dengan pengembangan ekspor nasional yaitu Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Bertumbuh dan Berkelanjutan   
 

Tujuan 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 

Meningkatnya diversifikasi dan kualitas produk yang berdaya 

saing ekspor serta diversifikasi pasar tujuan ekspor  

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. Selain itu, diversifikasi pasar tujuan ekspor dimaksudkan 

untuk mengurangi ketergantungan terhadap beberapa jenis produk 

tertentu dan kelompok negara-negara tujuan ekspor tertentu. Upaya 

yang ditempuh antara lain melalui kegiatan pengembangan desain, 

dukungan penciptaan kemasan dan merek, serta penyediaan 

informasi pasar tujuan ekspor. 

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 
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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  

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan 

pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada 

seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. 

Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor 

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan 

pelaporan di bidang pasar ekspor serta pelaku ekspor. 

Direktorat Pengembangan Produk Ekspor 

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standaar, prosedur, dan kriteria serta 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan 

pelaporan di bidang pengembangan produk ekspor. 

Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor  

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan 

pelaporan di bidang kerja sama pengembangan ekspor. 

 

Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra 

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma. Standar, prosedur dan kriteria, 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan 

pelaporan di bidang pengembangan promosi dan citra. 

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia 

mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan 

pendidikan dan pelatihan di bidang ekspor untuk dunia usaha dan 

masyarakat. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PEN 
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BAB II  

KINERJA 
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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 nilai tambah dan daya saing 

produk Indonesia melalui pengembangan standar kualitas dan desain, membangun brand serta 

terus meningkatkan awarness dari buyer/potential buyer terhadap produk-produk potensial 

ekspor Indonesia. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2016 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 2016, Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PEN telah 

memfasilitasi kegiatan DDS untuk 22 (dua puluh dua) pelaku usaha di 

bidang home decor yang tersebar di berbagai daerah yaitu pelaku 

Gambar 2. Pelaksanaan DDS di Medan (kiri) dan Kupang (kanan). 
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usaha di Yogyakarta, Medan, Sawahlunto, Jambi, Bogor, Purwakarta, 

Cilacap, Solo, Surabaya, Palangkaraya dan Kupang. Adapun rincian 

pelaku usaha yang terpilih untuk program DDS dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Daftar Pelaku Usaha Terpilih Program DDS Ditjen PEN 2016 

No. Perusahaan Produk Asal Desainer 

1 Wirotocraft desk lamp limbah logam Yogyakarta Santika 
Syaravina 2 HS Silver desk/standing lamp tembaga 

3 Deli Maya Sari table runner, table mat, 

cushion 

Medan Fauzi Adhika 

4 SAF hanging lamp 

5 Jembatan Merah desk lamp Sawahlunto Gihon 
Nugrahadi 6 Palantay desk lamp 

7 Batik Dua Putri sarung bantal Jambi Raditya 
Ardianto 8 Rumah Batik & Tenun 

Vinto 
basket set 

9 Salam Rancage storage tool, laundry basket, 

pet cages limbah koran 
Bogor Harry 

Mawardi 

10 Global Edukreativa potty doll dari serbuk kayu 

11 Putra Bungsu lampu dari gerabah Purwakarta Raymond 
Simanjuntak 12 Cupu Manik Keramik tableware/tea set 

13 Sebutret tableware, stool Cilacap Mufti Alem 

14 Rajamas Jaya basket 

15 KSU Trangsan 
Manunggal Jaya 

lampu rotan Solo Yogie Candra 
Bhumi 

16 Prima Putra Bengawan lamp, stool, basket dari rotan 

17 John Anglo stationary set dari kulit dan 
limbah kayu 

Surabaya M. Rizky 
Ardiansyah 

18 MCH Choiri Leather hanging lamp 

19 Duta Dare desk lamp Palangkaraya Fachril 
Fathiansyah 20 Patra Craft wall lamp 

21 Indigovera alat display tenun Kupang Agam 
Hanafiah 22 Citra Busana serving tray dari tenun dan 

kayu 
Sumber: Ditjen PEN 

Kegiatan Adaptasi 

Produk 

Dalam rangka meningkatkan ekspor non migas, diperlukan upaya aktif 

semua pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran dan 

akses informasi serta meningkatkan kemampuan SDM para pelaku 

usaha (soft skill) agar dapat menyesuaikan kualitas produknya 

berdasarkan selera pasar tujuan ekspor. Sehubungan dengan hal 

tersebut di atas, Ditjen PEN–Kementerian Perdagangan melakukan 

upaya peningkatan kemampuan pelaku usaha, memperluas jaringan 

pemasaran dan akses informasi di negara tujuan ekspor melalui 

kegiatan Adaptasi Produk. 
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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, lifestyle, 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, KADIN/KADINDA, pengusaha yang 

telah sukses hingga tenaga ahli dari TPO mitra kerjasama Ditjen PEN 

(CBI, AKC dan IPD). Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah agar 

produk-produk ekspor Indonesia dapat menyesuaikan dengan 

keinginan dan selera pasar tujuan ekspor. 

Konsep kegiatan adaptasi yang terdiri dari seminar serta kunjungan 

lapangan ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada para pelaku 

usaha khususnya tentang desain produk agar dihasilkan produk yang 

berdaya saing, inovatif dan kreatif dalam hal desain serta berkualitas 

tinggi sehingga dapat diterima di pasar internasional. 

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan adaptasi 

produk di 15 (lima belas) daerah, yaitu adaptasi produk Bambu di 

Cimahi; adaptasi produk Specialty Coffee di Bandung dan Tanjung 

Jabung Barat; adaptasi produk Furniture di Kota Bogor dan Cirebon; 

adaptasi produk Digital Content di Cimahi; adaptasi produk Makanan 

Olahan di Makassar dan Semarang; adaptasi produk Ikan di 

Kabupaten Subang; adaptasi produk Home Decor di Jepara, Bandung, 

Surabaya dan Tasikmalaya; adaptasi produk Kopi di Kota Jambi; 

adaptasi produk E-Commerce di Palembang; adaptasi produk Animasi 

di Cimahi; adaptasi produk Kulit di Yogyakarta; adaptasi produk 

Kerajinan di Bandung; adaptasi produk Perhiasan Perak di Mojokerto; 

serta adaptasi produk Peralatan Rumah Tangga di Surabaya. 
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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 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 2016 ini akan dipilih kembali sebanyak 50 (lima 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 

Gambar 3. Penyelenggaraan Seminar Adaptasi Produk dan Kunjungan Perusahaan Specialty 

Coffee di Bandung 



11 
 

workshop dengan judul Program Pengembangan Merek Produk )ndonesia . 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 2016 dilaksanakan sebanyak 5 

(lima) kali di 5 (lima) daerah, yakni Medan (tanggal 9–12 Agustus 

2016), Mataram (tanggal 30 Agustus–2 September 2016), Purwokerto 

(tanggal 6–9 September 2016), Serang (tanggal 20–23 September 

2016) dan Batam (tanggal 18–21 Oktober 2016). 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. 

Materi basic branding yang disampaikan pada kegiatan workshop 

adalah: 

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. 

 

 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 

Gambar 4. Beberapa Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Merek 
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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. 

 Brand Personality, analogi/persepsi atas merek yang dikaitkan 

dengan karakter-karakter manusia yang dianggap  dapat  

mewakili karakter merek tersebut. 

 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. 

 Brand Communication, merupakan aktivitas yang dilakukan 

dalam mengkomunikasikan merek sehingga konsumen semakin 

kenal dan percaya untuk menggunakan produk yang dihasilkan. 

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 

50 (lima 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; 

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); 

- Brand Communication (penyusunan rencana komunikasi 
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pemasaran melalui berbagai media pemasaran secara 

terintegrasi). 

Dari kegiatan workshop pengembangan merek telah terseleksi 

sebanyak 50 (lima puluh) UKM yang mendapatkan fasilitas 

pengembangan merek sebagaimana disebutkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Daftar Pelaku Usaha Terpilih Program Pengembangan Merek Ditjen PEN 2016 

NO NAMA NAMA MEREK ASAL 

1. Rumah Batik & Tenun Vinto Tikar Vinto Jambi 

2. CV Citra Busana Cibus Timore Kupang  

3. Batik Dua Putri Batik Dua Putri Jambi 

4. Duta Dare Duta Dare Palangkaraya 

5. Putra Bungsu Putra Bungsu Purwakarta 

6. Cupu Manik Keramik Cupu Manik Keramik Purwakarta 

7. CV Sebutret Indonesia Seboe Cilacap 

8. Raja Serayu Raja Serayu Cilacap 

9. CV Abbasusuk  Indigo Vera Kupang  

10. Saf Handicraft Saf Handicraft Medan 

11. CV Triputra Jaya John Anglo Surabaya 

12. CV MCH Choiri Lee Choir Sidoarjo 

13. Deli Maya Sari Handicraft Deli Maya Sari  Medan 

14. Prima Putra Bengawan Fuse+ Solo 

15. CV Global Edukreativa Potty Bogor 

16. Patra Craft Patra Craft Palangkaraya 

17. Wiroto Craft Wiroto Craft Yogyakarta 

18. Amygdala Bamboo Amygdala Bamboo Bandung 

19. Pori Keramik Pori Keramik Bandung 

20. CV Sammsfarm Manglayang Mountain Coffee Bandung 

21. CV Pusat Pengembangan Produk 
Rakyat 

P3R Purwokerto 

22. KSU Nira Satria Sakaraku Purwokerto 

23. KUB Nira Barokah Kalpa Baraka Purwokerto 

24. Koperasi Suka Mulya Beras Jago Pandanwangi Cianjur 

25. CV Bali Artisan Salt Bali Salt Bali 
26. CV Fidel Nina Hang Sumatra Village Coffee Medan 
27. PT Ocean Centra Furnindo Helux Medan 
28. Rawigi Rawigi Medan 
29. UD. Sinar Kasih  Sambel Encim NTB 
30. UD. Rinjani Lombok Rinjani Coffee NTB 
31. UD. Lombok Naturals LONA NTB 
32. Lamops Craftwork Lamops NTB 
33. UD. Nusa Indah Widiket NTB 
34. UD. Ferdian  Sambal Cengeh NTB 
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Pengamatan Produk 

Ekspor di Negara 

Pesaing (Product 

Intelligence) 

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: 

1. 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. 

2. Pengamatan langsung di negara pesaing, meliputi pengumpulan 

dan identifikasi data hasil survei, analisa data hasil survei. 

3. Pengolahan data dan penyusunan laporan, meliputi: pengolahan 

dan analisa data hasil survei, penyusunan laporan. 

Kegiatan Product Intelligence telah dilaksanakan di 4 (empat) negara, 

yaitu: Jepang untuk produk Home Decor pada tanggal 25 Juni–2 Juli 

2016, Thailand untuk produk Turunan Kelapa pada tanggal 13–19 

November 2016, Jerman untuk produk Makanan Olahan pada tanggal 

35. UD. Ngudi Lestari  HS Purwokerto 
36. Manggar Jaya Semedo Manise Purwokerto 
37. Rumah Batik Antodjamil Rumah Batik Antodjamil Purwokerto 
38. NiraAgung Sejahtera Nira Agung Purwokerto 
39. Kelompok Tani Klapakoe Klapakoe Purwokerto 
40. Saripati Amancu Banten 
41. Pandansari Handicraft Pandan s Craft Banten 
42. Rin-Pin-Pin Beras Serre Baheula Banten 
43. Juma Snack Batam Juma Snack Batam Batam 
44. Madu Rimba Alifia Alifia Batam 
45. Cinderella from Indonesia Center Batik Girl Batam 
46. Tempe Zahra Tempe Ya-Fi Batam 
47. Green Snack Narata Batam 
48. Irmaya Bag Irmaya Bag Mataram 
49. CV Alfarizqi Hanna Serang 
50. Koperasi Transportasi Aceh Jaya Industri Rotan Aceh Aceh 
Sumber: Ditjen PEN, 2016 
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20–26 November 2016 dan Vietnam untuk Kulit dan Produk Kulit 

pada tanggal 21–27 Desember 2016. 

 

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 di bidang 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. 

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 tiga wilayah yakni di Tebing Tinggi pada tanggal 18–
21 Oktober 2016, Cimahi pada tanggal 1–4 November 2016 dan Solo 

pada tanggal 1–4 November 2016. Mengingat waktu pelaksanaan 

kegiatan yang berada di penghujung tahun maka hingga berakhirnya 

tahun 2016 proses seleksi pemilihan produk/merek milik pelaku 

usaha yang akan difasilitasi pendaftarannya masih belum selesai dan 

akan dilanjutkan pada tahun 2017. 

Tujuan kegiatan Penciptaan Identitas Lokal dan Nasional (HKI) adalah 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di bidang kekayaan 

intelektual 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. 

 

Partisipasi pada 

Kegiatan 

Pengembangan 

Produk 

Sepanjang tahun 2016, Ditjen PEN juga berpartisipasi pada berbagai 

kegiatan pengembangan produk yang diselenggarakan oleh pihak-

pihak lain. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi dan kerja 

sama dengan para stakeholder dalam meningkatkan daya saing dan 

nilai tambah produk ekspor Indonesia. Beberapa kegiatan partisipasi 

yang dilaksanakan oleh Ditjen PEN pada tahun 2016 antara lain: 
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Partisipasi pada Adiwastra Nusantara 2016 

Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PEN berpartisipasi pada 

Adiwastra Nusantara yang diselenggarakan tanggal 23 – 27 Maret 

2016 di Hall A dan B Jakarta Convention Center. Adiwastra Nusantara 

merupakan kegiatan tahunan yang menampilkan kain adat dari 

seluruh nusantara, yang bertujuan untuk mempromosikan kain-kain 

tradisional nusantara. Selain itu, ajang ini merupakan salah satu upaya 

pengembangan ekonomi kreatif berbasis warisan budaya, sehingga 

diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Tahun ini, tema yang diangkat adalah Kreasi Tanpa Batas dalam Serat dan Corak .   
Adiwastra Nusantara 2016 dibuka secara resmi pada tanggal 23 Maret 

2016 oleh Ibu Tjahjo Kumolo, dengan didampingi oleh Kepala 

BEKRAF, Bpk. Triawan Munaf, dan Ketua Pelaksana Adiwastra 

Nusantara Ibu Atillah Soeryadjaya. Dalam pembukaan tersebut, ditampilkan pula persembahan tari Punggawa Matah Ati  karya 
Atilah Soeryadjaya, yang berkolaborasi dengan Jay Subiakto.  

Pelaksanaan Adiwastra Nusantara 2016 diikuti oleh 400 peserta 

pameran, serta dihadiri 75.000 pembeli/pengunjung baik dari dalam 

negeri maupun mancanegara. Selama lima hari pelaksanaannya, total 

transaksi yang berhasil dibukukan mencapai Rp 45 miliar.  

Dengan tema "Kain Tenun Unggulan Nusantara", paviliun Kemendag 

yang dibangun di atas area seluas 45 m² menampilkan 30 kain tenun 

unggulan nusantara dengan beragam corak yang terdiri dari:  

a. Tenun lkat NTT 

Tenun lkat merupakan kain tradisional lndonesia berupa kain yang 

ditenun dari helaian benang pakaian, yang sebelumnya diikat dan 

dicelupkan ke zat pewarna alami. Sebelum ditenun, helai-helai 

benang diikat dengan plastik atau tali sesuai dengan corak yang 

akan dibuat, sehingga pada saat dicelup bagian benang yang diikat 

plastik atau tali tidak akan terwarnai. Dengan kata lain, motif pada 

Tenun lkat diciptakan dari pengikatan benang. Di beberapa daerah, 

bagian yang diikat ialah benang pakan. Namun di NTT, bagian yang 

diikatkan adalah kain lungsi. Tenun lkat tersebar hampir di seluruh 

wilayah NTT kecuali Kab. Manggarai dan Kab. Ngada. 

b. Tenun Ulos 

Ulos adalah kain tradisional lndonesia yang dikembangkan oleh 

masyarakat Batak, Sumatera Utara. Menurut bahasa asalnya, ulos 

berarti kain, dimana cara membuat ulos serupa dengan cara 

membuat songket khas palembang, yaitu menggunakan alat tenun 

bukan mesin. Dalam tradisi masyarakat Batak, ulos digunakan 

dalam berbagai peristiwa penting seperti pernikahan, kelahiran, 

dan duka cita. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan 

putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau 
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perak. 

c. Kain Ulap Doyo 

Kain Ulap Doyo merupakan seni menenun kain dari suku Dayak 

Benuaq di Tanjung lsuy, Kabupaten Kutai, Samarinda, Kalimantan 

Timur. Kain ini dinamakan Doyo, karena bahan utamanya adalah 

serat daun Doyo.  Daun Doyo dipilih sebagai bahan tenun karena 

seratnya yang kuat untuk dijadikan benang. Dahulu, motif kain 

Ulap Doyo dapat dijadikan pertanda/ciri dari identitas sosial 

sesorang. Contohnya motif jaunt nguku digunakan oleh kaum 

maontig (bangsawan/raja), sementara motif waniq ngelukng 

digunakan oleh golongan marantikaq (orang biasa). Tenun Doyo 

yang dikenakan sehari-hari berwarna hitam, sedangkan Tenun 

Doyo yang berwarna-warni dan bermotif digunakan dalam 

upacara-upacara adat. 

d. Tenun Songket 

Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu dan 

Minangkabau, yang ditenun dengan tangan dengan menggunakan 

benang emas dan perak. Kain ini umumnya dikenakan pada acara-

acara resmi.  Kata songket berasal dari istilah sungkit dalam bahasa Melayu, atau dalam Bahasa lndonesia berarti mengait  
atau "mencungkil". Nama ini berkaitan dengan metode 

pembuatannya, yaitu mengaitkan dan mengambil sejumput kain 

tenun, lalu menyelipkan benang emas.  Songket memiliki motif-

motif tradisional yang sudah merupakan ciri khas   budaya wilayah 

penghasil kerajinan ini. 

e. Tenun lkat Troso 

Kain lkat Troso adalah kriya tenun dari Desa Troso, Jepara. Kain ini 

dihasilkan dari helaian benang pakan atau benang lungsin yang 

ditenun, yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat 

pewarna alami.  Alat yang dipakai adalah alat tenun bukan mesin. 

Kain Ikat Troso juga dapat dijahit untuk dijadikan pakaian dan 

perlengkapan busana, kain pelapis mebel, atau penghias interior 

rumah. 
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 Paviliun Kemendag dibangun dengan special design yang kreatif dan 

unik, sehingga menarik minat pengunjung untuk melihat dan 

mendokumentasikannya. Letak paviliun yang berada di Lobby Utama 

Hall A JCC juga memberikan keuntungan tersendiri, karena 

merupakan posisi yang strategis dan memudahkan pengunjung untuk 

berkunjung. Pengunjung yang datang ke paviliun Kemendag antara 

lain kolektor kain, warga negara asing, serta masyarakat umum yang 

memiliki ketertarikan terhadap keragaman kain tenun lndonesia. 

 
Partisipasi pada Dekranas Award 

Dekranas Award merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

mendorong pertumbuhan sektor industri kerajinan atau kriya di 

Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini merupakan hasil kerja 

sama antara Dewan Kerajinan nasional (Dekranas) dan Kemendag cq. 

Ditjen PEN. Ajang Dekranas Award meliputi 2 (dua) agenda utama 

yaitu: Dekranas Award Karya Kriya Terbaik dan Dekranas Award 

Pembina Teladan. 

Dekranas Award Karya Kriya Terbaik merupakan penghargaan yang 

diberikan kepada para perajin di seluruh Indonesia, yang mampu 

menghasilkan karya-karya kriya terbaik dan memenuhi sejumlah 

kriteria, yaitu : 

a) Eco-friendly; 

b) Fairness; 

c) Excellence; 

d) Authenticity; 

e) Innovation; dan 

f) Marketability. 

Dari total 288 karya kriya yang didaftarkan untuk mengikuti 

Dekranas Award 2015, terdapat 141 karya kriya yang lolos seleksi 

untuk mengikuti tahapan penjurian di Jakarta. Berdasarkan hasil 

Gambar 5. Partisipasi Ditjen PEN pada Adiwastra Nusantara 2016 
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penilaian, terpilih 52 karya kriya yang berhak memperoleh 

penghargaan Dekranas Award Terbaik 2015. Jumlah peserta/perajin 

yang mendaftar pada Dekranas Award Karya Kriya Terbaik 2015 

meningkat sebesar 13,33% apabila dibandingkan dengan 

penyelenggaraan serupa pada tahun 2013.  

Tahap penjurian telah selesai dilaksanakan di jakarta pada tanggal 14-

16 Desember 2015. Kriya-kriya yang mengikuti ajang ini dibagi 

menjadi 8 (delapan) kategori, yaitu: 

 Tekstil dan lembaran kain; 

 Serat alam; 

 Keramik; 

 Kayu-kayuan; 

 Batu-batuan; 

 Logam; 

 Material asli alami; serta 

 Material batu hasil olahan 

Penghargaan kepada para pemenang akan diserahkan oleh Ibu 

Mufidah Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Dekranas, pada tanggal 17 

Mei 2016 di Gedung SMESCO, Jakarta bertepatan dengan peringatan 

HUT Dekranas   ke-36. 

Selain kepada para perajin, Ditjen PEN dan Dekranas juga 

bekerjasama dalam menyelenggarakan Dekranas Award Pembina 

Teladan 2016, yang diperuntukkan bagi jajaran pengurus Dekranasda 

tingkat Provinsi, yang mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan 

Dekranas tingkat Kabupaten/Kota dalam mengembangkan sektor 

kerajinan/kriya di daerah akreditasi masing-masing. Dekranas Award 

Pembina Teladan 2016 diikuti oleh 17 provinsi yang terdiri dari Jawa 

Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, 

Lampung, Bengkulu, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Nangroe Aceh 

Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi 

Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur. 

Tahap penjurian berlangsung pada tanggal 11-13 April 2016 di 

Jakarta yang dibuka secara resmi oleh Ibu. Erni Tjahyo Kumolo selaku 

Ketua Harian Dekranas. Sejumlah praktisi yang duduk sebagai Dewan 

Juri antara lain adalah Hermawan Kertajaya (Mark Plus Inc), Kemal 

Effendi Gani (Majalah Swa), dan Robby Kusumaharta (KADIN). 

Kriteria penilaian dalam tahap penjurian meliputi: 

a) Kemampuan dalam menjalankan koordinasi; 

b) Kepekaan; 

c) Kreativitas; 

d) Komitmen; 

e) Kemandirian. 

Penghargaan kepada pemenang Dekranas Award Pembina Teladan 

2016 juga akan diberikan pada tanggal 17 Mei 2016 di Jakarta, 
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bersamaan dengan penyerahan penghargaan Dekranas Award Karya 

Kriya Terbaik 2015. 

Partisipasi pada Indesignation 2016 

Indesignation 2016 dilaksanakan di Gudang Persediaan PT. Kereta Api 

lndonesia Cukudapateuh, Bandung pada tanggal 11 November 2016. 

Indesignation merupakan acara yang digagas oleh Asosiasi Desainer 

Produk lndustri lndonesia (ADPII), yang merupakan wadah resmi bagi 

para profesional di bidang desain produk. Acara dimaksud merupakan 

ajang berskala internasional pertama di lndonesia, yang bertujuan 

untuk menunjukkan kedudukan dan peranan desain bagi 

pengembangan produk dan perekonomian lndonesia. Kegiatan ini 

sekaligus bertujuan untuk mempromosikan kota Bandung, yang pada 

tahun 2015 dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu jejaring kota 

kreatif dunia. Rangkaian kegiatan lndesignation terdiri dari Design 

Conference, Design Exhibition, dan Designer Talk. Selain itu, terdapat 

beberapa kegiatan lain yang diadakan sebelum penyelenggaraan 

lndesignation, seperti Workshop Clay Modelling, Design Market, dan 

Maindonesia.  

Peresmian Indesignation dilakukan dengan mengundang para pejabat 

yang hadir, yaitu Wakil Kepala BEKRAF, Direktur P2E, Kepala Bagian 

Perekonomian Pemerintah Kota Bandung, Ketua ADPII, dan Ketua 

Indesignation untuk bersama-sama menekan tombol dengan bunyi 

suara sirine kereta api secara bersama-sama. Acara pembukaan 

diawali dengan pengguntingan pita dari perwakilan BEKRAF, 

Kementerian Perdagangan, dan PT. KAI, yang kemudian disambut 

dengan tarian tradisional dan diakhiri dengan pengalungan rangkaian 

bunga melati. Pembukaan dihadiri oleh para undangan sebanyak 100 

orang yang terdiri dari desainer, akademisi, pemerintah daerah dan 

perwakilan dari Kementerian Perdagangan, BEKRAF, dan 

Kementerian Perindustrian.  

Pada kesempatan ini pemberian kata sambutan dilakukan oleh 3 (tiga) 

pejabat, yaitu Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kota 

Bandung, Lusi Lesminingwati, mewakili Walikota Bandung, yang 

menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan dimaksud dan agar dapat 

terlaksana secara kontinu dan lebih besar lagi.  Sambutan berikutnya 

adalah dari wakil Kepala BEKRAF, Rizky Pesik, yang menyampaikan 

bahwa desain adalah merupakan satu kegiatan dari 13 sub sektor 

ekonomi kreatif yang patut mendapatkan dukungan. Sambutan 

terakhir disampaikan oleh Direktur P2E, mewakili Direktur Jenderal 

PEN. Dalam sambutan tersebut disampaikan tentang kinerja 

Perdagangan, peranan desain yang menjadi fokus arahan Presiden 

Joko Widodo yang menegaskan bahwa desain dan kemasan adalah 

yang paling penting untuk bisa menembus pasar ekspor. Selain itu 

juga dsampaikan tentang diversifikasi pasar dan produk serta strategi 

promosi efektif dan optimalisasi peran perwakilan perdagangan di 
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Luar Negeri. 

Para tamu undangan selanjutnya diarahkan untuk mengunjungi stand 

yang telah disiapkan. Stand pameran tersebut merupakan salah satu 

rangkaian acara kegiatan Indesignation yang berlangsung sejak 

tanggal 11–13 November 2016. Beberapa peserta pameran di 

antaranya adalah PT. Astra Daihatsu Motor,  PT.Kereta Api lndonesia, 

Bali Creative lndustry lndonesia (BCIC), Matto Navetta Mendong 

Weaving, Groot Watch lndonesia, Fatch Craft, Thirteencraft, beberapa 

produk fesyen lainnya, dan hasil  kreativitas para akademisi dari 

beberapa perguruan tinggi Fakultas Seni Rupa dan Desain. 

 
Partisipasi pada Muslim Fashion Festival 

Muslim Fashion Festival (MUFFEST) 2016 telah sukses 

diselenggarakan untuk pertama kalinya pada 25-29 Mei 2016, 

bertempat di Plaza Selatan dan Tenggara, Istora Senayan,  Jakarta dengan mengusung tema  Sreenshoot The Look . Penyelenggaraan 
MUFFEST merupakan hasil kerjasama berbagai pihak seperti 

Indonesia Fashion Chamber (IFC), Ditali Cipta Kreatif,  Hijabersmom 

Community  serta  dukungan  beberapa Kementerian seperti 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian 

Pariwisata, dan Badan Ekonomi Kreatif.   

Penyelenggaraan MUFFEST merupakan suatu upaya menjadikan 

Indonesia trend/setter industri fesyen muslim dunia, dengan visi 

untuk menjadikan Indonesia kiblat fesyen muslim dunia di tahun 

2020. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Perdagangan 

(Kemendag) melalui Ditjen PEN mendukung penuh penyelenggaraan 

MUFFEST tahun 2016 dengan memfasilitasi konstruksi dan special 

design booth untuk 40 desainer UKM fesyen muslim dalam area seluas 

360 m².  

 

Gambar 6. Partisipasi pada MUFFEST 2016 
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 Pameran MUFFEST dibuka pada 25 Mei 2016 oleh Direktur IFC, 

dengan rangkaian acara talk show, chit chat dan fashion show. Hadir 

dalam pembukaan adalah Sekretaris Ditjen PEN, Direktur 

Pengembangan Produk Ekspor, perwakilan Kemenperin, KUKM, 

Bekraf serta para desainer dan peserta pameran. Pada acara tersebut, 

Direktur Pengembangan Produk Ekspor juga menjadi pembicara 

dalam sesi Chit Chat yang dilanjutkan dengan Press Conference.  

Peserta 40 UKM fesyen muslim Kemendag merupakan hasil kurasi 

yang ditempatkan di area Plaza Tenggara (sebanyak 18 booth) dan 

Plaza Selatan (sebanyak 22 booth). Ditjen PEN juga memfasilitasi 

booth ikon yang menampilkan desain terbaik dari beberapa desainer 

UKM yang terpilih,  seperti Nur Zahra dan Hanni Hananto, Khanaan, GDA s, Rani (atta dan Stephanus (ami.  Dalam  hari pameran 
tersebut, para UKM telah memperoleh jumlah transaksi yang cukup 

signifikan, dengan jumlah transaksi riil sebesar Rp. 328.880.450,- dan 

jumlah transaksi Trial Order  Rp. 300.000.000,-. Transaksi Trial Order 

tersebut adalah proyeksi transaksi untuk memenuhi pesanan dari 

Pasaraya dan Factory Outlet lainnya. Sehingga total transaksi yang 

terjadi sebesar Rp. 628.880.450,-. 

 

Pelaksanaan Pilot 

project Beras, Garam, 

Kelapa, dan Karet 

Menteri Perdagangan pada tanggal 3 Januari 2016 memberikan 

arahan untuk menjadikan beras, garam, kelapa, dan karet sebagai 

produk strategis yang perlu dikembangkan nilai tambahnya. Terkait 

hal tersebut, telah dibentuk Tim Pelaksanaan Pilot project 

Pengembangan produk beras, garam, kelapa, dan karet yang dipimpin 

oleh Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar dan 

beranggotakan Kepala Pusat Penanganan lsu Strategis, Direktur 

Pengembangan Produk Ekspor, dan Direktur Ekspor Produk Pertanian 

dan Kehutanan. Tim Pelaksanaan Pilot project telah beberapa kali 

melaksanakan rapat koordinasi persiapan Pilot project Pengembangan 

Produk kelapa, karet, beras, dan garam untuk membahas mengenai isu 

yang dihadapi masing-masing produk serta rencana pengembangan 

produk dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pilot project Beras 

Isu  

 Proses packaging komoditas beras masih belum optimal  

 Penjualannya dari petani juga belum menggunakan  merek  

yang  berdaya saing 

 Rantai pasok penjualan beras dari petani ke distributor masih 

panjang, 

Perkembangan Pelaksanaan Pilot Project 

 Telah dilakukan kunjungan ke Kabupaten Cianjur pada tanggal 

18 Agustus 2016 oleh Tim Pelaksana Pilot project Beras. Beras 

Pandanwangi yang terdapat di Kabupaten Cianjur telah 
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memperoleh sertifikat lndikasi Geografis (IG) yang didaftarkan 

oleh Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) 

selaku pengawas dan penjamin keaslian beras Pandawangi 

Cianjur. 

 Pada kesempatan tersebut, dilakukan kunjungan terhadap 3 

(tiga) lokasi, yaitu koperasi Niaga Mukti sebagai koperasi 

binaan Disperindag Kabupaten Cianjur yang mengelola resi 

gudang, Koperasi Sukamulya sebagai koperasi rakyat yang 

dimiliki oleh sebagian besar petani di Kabupaten Cianjur, salah 

satu anggota MP3C  dan CV Pure Cianjur sebagai badan usaha 

yang dimiliki oleh salah satu anggota MP3C 

 Bupati Cianjur rnemberikan masukan agar Kementerian 

Perdagangan dapat rnemberikan fasilitasi pengembangan 

desain kemasan dan merek bagi Koperasi Sukamulya 

mengingat koperasi dimaksud merupakan koperasi rakyat dan 

memiliki produk-produk yang banyak disuplai dari anggota 

petani MP3C. 

 Selain itu, Bupati Cianjur juga memberikan masukan agar 

Koperasi Sukamulya diganti namanya menjadi Koperasi Cianjur 

Jago yang nantinya akan memiliki hak atas pengguna merek 

komersial beras dengan merek Beras Jago Pandanwangi. 

 Telah diberikan fasilitas pengembangan merek kepada 

Koperasi Sukamulya dan produk yang dihasilkannya dan 

sedang dilakukan pendaftaran merek dan logo tersebut ke 

Ditjen HKI sebagai fasilitas pengembangan identitas lokal dan 

nasional. 

2. Pilot Project Garam 

Isu  

 Over supply garam konsumsi dari petani garam 

 Rendahnya kualitas produksi garam konsumsi lokal sehingga 

tidak dapat memenuhi persyaratan garam industri 

 Pemasaran komoditas garam mengalami keterhambatan 

karena belum adanya sistem distribusi  yang tepat mulai dari 

tingkat petani hingga pembeli dan lokasi penjualan yang sulit 

dijangkau oleh pembeli 

 Proses packaging komoditas garam yang belum optimal 

penjualannya dari petani juga belum menggunakan merek. 

Perkembangan pelaksanaan Pilot project: 

 Telah dilaksanakan tinjauan lapangan ke daerah Buleleng-Bali 

pada tangga1 29-31 Agustus 2016 terhadap pelaku usaha 

garam Artisan (garam konsumsi yang diolah atau dikemas 

dengan sentuhan seni). 

 Pada kesempatan tersebut dilakukan kunjungan ke Kelompok 

Tani Uyah Buleleng sebagai pemasok garam untuk CV. Bali 
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Artisan Salt dan Javara yang diekspor ke beberapa negara. 

Kelompok tani tersebut belum berani melakukan ekspor secara 

langsung, Sehingga untuk langkah awal, kelompok tani tersebut 

mengharapkan agar Kementerian Perdagangan dapat 

membantu untuk pengembangan desain kemasan dan merek 

yang dipasarkan di dalam negeri terlebih dahulu. 

 Namun demikian, permasalahan untuk pemasaran di dalam 

negeri adalah tidak adanya kandungan yodium sebagai 

persyaratan wajib SNI untuk produk garam dapat dipasarkan di 

dalam negeri, berbeda halnya untuk ekspor tidak perlu 

mengandung yodium. 

 CV Bali Artisan Salt telah menerima fasilitas pengembangan 

merek untuk produk Bali Salt sesuai dengan kebutuhan yang 

disampaikan kepada Ditjen PEN. 

3. Pilot Project Kelapa  

Isu: 

 Kesulitan dalam memperoleh bahan baku kelapa bulat karena 

lebih banyak yang diekspor mengingat harganya jauh lebih 

menguntungkan para petani kelapa 

 Potensi suplai bahan baku kelapa sebagian besar berasal dari 

wilayah lndonesla Timur 

 Pengembangan produk olahan kelapa yang bernilai tambah 

belum maksimal 

Perkembangan Pelaksanaan Pilot project: 

 Untuk jangka panjang rencananya akan dilaksanakan pilot 

project pengembangan industri kelapa yang berorientasi 

ekspor di Kabupaten Parigi Moutong sebagal daerah penghasil 

kelapa yang besar, dimana pemerintah daerah setempat akan 

bekerjasama dengan pelaku usaha yang siap berinvestasi di 

daerah tersebut. Dalam hal ini, Kemendag akan menyiapkan 

konsep pengembangan industri kelapa di daerah tersebut. 

 Sementara untuk jangka pendek kegiatan pilot project 

disinergikan dengan pelaksanaan pendampingan desain di 

Kabupaten Cilacap dan fasilitasi pengembangan produk bagi 

pelaku usaha gula kelapa di Kabupaten Banyumas. 

 Telah dilaksanakan kunjungan ke pelaku usaha di Kabupaten 

Banyumas pada tanggal 24–26 Agustus 2016 yang didampingi 

juga oleh Bupati Banyumas sebagai tindak lanjut dari audiensi 

20 Kepala Desa se-Kecamatan Cilongok di Kantor Kemendag 

pada tanggal 26 Juli 2016. Pada kunjungan ini, telah disepakati 

bersama bahwa Kemendag akan menjadikan Kecamatan 

Cilongok sebagai pilot project pengembangan gula kelapa dan 

pemerintah daerah akan berkomitmen dalam membantu 

pengembangan gula kelapa di daerah tersebut. 
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 Ditjen PEN telah memberikan fasilitasi pengembangan merek 

terhadap KUB Nira Barokah, KSU Nira Satria, dan CV Pusat 

Pengembangan Produk Rakyat (P3R) untuk selanjutnya 

dilakukan proses pendaftaran merek/logo. 

 KUB Nira Barokah merupakan kelompok tani di Desa Sudimara 

Kecamatan Cilongok yang memiliki kapasitas produksi cukup 

tinggi dan saat ini berperan sebagai pemasok bahan baku untuk 

perusahaan eksportir PT. Coconut Sugar. Sedangkan KSU Nira 

Satria di Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok merupakan 

sebuah koperasi yang menaungi 12 desa, 4 kecamatan, dan 

1072 petani.  Koperasi ini telah melakukan ekspor gula semut 

ke berbagai negara melalui pihak ketiga yaitu PT Profil Mitra 

Abadi yang beberapa waktu lalu berhasil menandatangani 

kontrak kerjasama dengan buyer Korea dengan nilai penjualan 

US$ 800 Ribu. Koperasi ini juga telah memiliki peralatan 

produksi yang cukup inovatif dengan merek sendiri yaitu 

Gendhiskoe dan kualitas produk yang tersertifikasi. Selain itu, 

CV P3R di Desa Cilongok Kecamatan Cilongok merupakan 

pelaku usaha yang telah melakukan ekspor gula semut ke USA 

dan Jepang melalui pihak ketiga dalam bentuk curah.  Pelaku 

usaha ini belum memiliki merek sendiri namun memiliki 

kemampuan produksi yang baik dengan peralatan yang sudah 

inovatif dan kualitas produk yang tersertifikasi. 

 Terkait pilot project produk ini, Ditjen PEN juga melaksanakan 

kegiatan pendampingan desain (DDS) untuk mengembangkan 

serabut kelapa di Kabupaten Cilacap dan penyusunan profil 

produk kelapa untuk mempromosikan produk-produk kelapa 

yang terdapat di Kabupaten Parigi Moutoung. 

 

4. Pilot Project Karet 

Isu: 

 Harga karet di pasar internasional sedang mengalami 

penurunan. Penurunan harga karet dimaksud berpengaruh 

terhadap industri pengolahan karet di lndonesia yang juga 

secara langsung mempengaruhi kondisi perekonomian petani 

karet di lndonesia. 

Perkembangan Pelaksanaan Pilot project : 

 Rencana jangka pendek dan menengah akan dilaksanakan 

kegiatan pilot project di Palembang, Sumatera Selatan dimana 

telah dilakukan kunjungan lapangan ke daerah tersebut pada 

tanggal 21-23 Juni 2016 mengingat daerah tersebut merupakan 

produsen utama karet dan produk karet di lndonesia. 

Berdasarkan hasil kunjungan dan diskusi, disimpulkan 

beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait permasalahan 
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dalam industri karet di Sumatera Selatan, yaitu : 

a. Perlunya dilakukan revisi Permendag nomor 53/M- 

DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah 

Komoditi  Ekspor SIR sehingga terdapat kontrol terhadap 

bahan olah karet (BOKAR) yang berkualitas untuk dapat 

digunakan di industri karet. 

b. Pemerintah Daerah perlu mengaktifkan 170 UPPB untuk 

membina dan memfasilitasi kegiatan lelang di masing-

masing daerah, selain itu perlu dilakukan pengkajian 

kemungkinan pembukaan pasar lelang setingkat provinsi 

untuk lebih meningkatkan harga jual BOKAR. 

 Perlunya upaya penciptaan industri lateks cair yang belum 

dimiliki di Provinsi Sumatera Selatan yang dapat bekerjasama 

dengan lembaga penelitian seperti Baristand Kementerian 

Perindustrian. lndustri ini bermanfaat untuk mensuplai lateks 

cair bagi industri rumah tangga ataupun industri kecil 

menengah dalam menghasilkan produk-produk yang bernilai 

tambah dan dibutuhkan pasar untuk selanjutnya dapat dibantu 

dalam pengembangan produknya untuk jangka waktu panjang. 

 Penyerapan pasar domestik terhadap over supply BOKAR untuk 

jangka waktu pendek dan dalam jangka waktu panjang dapat 

diupayakan fasilitasi pemasaran hasil produk olahan karet yang 

bernilai tambah dari industri kecil menengah baik di dalam 

negeri maupun untuk ekspor, sehingga dapat menjaga 

kesinambungan pengembangan industri kecil menengah di 

Provinsi Sumatera Selatan. 

 

Indonesia Design 

Development Center 

(IDDC) 

lndonesia Design Development Center merupakan wadah yang 

dibangun berdasarkan kebutuhan dunia usaha terhadap desain. Dalam 

wadah tersebut melibatkan berbagai stakeholders terkait, seperti: 

Desainer, Pelaku usaha, Akademisi, Asosiasi terkait, dll. Ide untuk 

mendirikan IDDC berawal dari pertemuan antara Menteri 

Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri KUKM pada tahun 

2014 dimana dalam pertemuan tersebut disetujui perlu adanya 

dukungan pemerintah dalam mewujudkan kerjasama antara desainer 

dan pelaku usaha dalam rangka menciptakan produk yang berdaya 

saing di pasar internasional. Pertemuan tersebut juga menjadi cikal 

bakal diadakannya studi banding ke pusat pengembangan desain 

(Osaka Design Plaza) di Jepang di tahun yang sama. 
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 Pada saat membuka IDDC secara resmi pada Kamis, 29 September 

2016 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, 

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meyakini IDDC akan 

mampu melahirkan produk-produk berbasis desain yang bernilai 

tambah dan mampu bersaing secara global. IDDC didirikan dengan tujuan sebagai wahana untuk berkolaborasi  bagi dunia usaha, 

desainer, asosiasi, dan juga akademisi dalam menciptakan produk 

berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. IDDC sendiri memiliki 

dua fungsi, yaitu sebagai: 

1. Pusat Konsultasi Desain yang menyediakan konsultasi langsung 
terkait desain dan akses ke sumber daya terkait desain. Dapat 
melayani keahlian di bidang desain produk, proses desain, hak 
desain, dan pengembangan usaha. 

2. Pusat Pelayanan Desain yang menyediakan fasilitas dan ahli di 
bidang desain, prototyping, dan akses luas ke informasi yang 
dibutuhkan untuk proses desain. 

Untuk memenuhi kedua fungsi tersebut, IDDC menyediakan berbagai 
layanan dan kegiatan yang diberikan di area seluas ±1.000m2 di dalam 
Gedung BB PPEI di Jl. S. Parman No. 112, Slipi, Jakarta Barat. Layanan 
dan kegiatan tersebut, antara lain: 

- Database Desainer 
- Klinik Desain 
- Pustaka Desain 
- Informasi Desain 
- CoWork Space 
- Workshop 
- Kubikal Asosiasi 
- Gallery Display 
- Digital Lab 
- Cafe 
- DDS 
- Good Design Indonesia 
- Design Award 
- Design Week 

Gambar 7. Peresmian Indonesia Design Development Center 
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IDDC juga turut berpartisipasi dalam pameran Trade Expo lndonesia 

dimana program DDS (Desain Dispatch Service) yang merupakan salah 

satu kegiatan di IDDC memamerkan produk berbasis desain hasil 

kegiatan kolaborasi antara 11 desainer dan 22 pelaku usaha dari 11 

daerah yang berada di Hall D1, dengan luas 126 m2. Tujuan kegiatan 

ini adalah merupakan salah satu tes pasar untuk mendapatkan respon 

dari buyer dan pengunjung lainnya. 

Kegiatan IDDC Pavilion yang dilakukan selama TEI berlangsung 

dengan rincian sebagai berikut: 

I. Pameran produk 

Hasil dari kegiatan hingga tanggal 16 Oktober 2016 dapat 

dllaporkan sebagai berikut: 

1. Respon produk dari pengamatan pengunjung 

Booth pameran dikunjungi oleh Presiden RI didampingi  Bapak 

Menteri Perdagangan beserta rombongan dengan melakukan 

wawancara singkat tentang produk hasil kolaborasi antara 

pelaku usaha dan pendesain. Hal utama yang ditekankan oleh 

presiden adalah pengembangan yang dilakukan harus sampai di 

tingkat desa dengan melibatkan desainer lndonesia. Hal lainnya 

adalah pentingnya mengembangan desain  sekaligus kemasan 

produknya. Beberapa tamu penting lainnya seperti Kepala 

Badan Ekonomi Kreatif, Mantan Mendag, lbu Mari Elka 

Pangestu yang tertarik dengan produk potty toy. Menteri dari 

Rumania yang tertarik produk sabutret. Selain itu, booth juga 

dikunjungi oleh Menteri BUMN, lbu Rini Sumarno. 

2. Benefit pemeran bagi peserta 

Bagi peserta, pameran ini merupakan wadah yang sangat 

penting dalam upaya mengetahui respon pasar terhadap 

produk hasil DDS Banyak hal penting yang didapatkan dari 

kegiatan ini seperti: 

a. Penyesuaian produk terhadap selera pasar. Beberapa 

pengunjung menyarankan terjadinya perubahan-perubahan 

minor agar semakin sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

b. Perilaku konsumen dapat diketahui dari gesture ketika 

berinteraksi dengan produk  

c. Kendala bahasa Inggris menjadi hal yang cukup berpengaruh 

dalam kegiatan promosi dan publikasi produk, sehingga para 

desainer berperan dalam melakukan mediasi dan negosiasi 

dengan buyer potensial. 

d. Selain itu, peserta diberi pembekalan dalam melakukan 

market spying ke haI lain yang memamerkan produk serupa. 
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3. Potensi transaksi 

Hasil publikasi dan promosi produk akan ditindak lanjuti 

melalui komunikasi lanjutan untuk mendapatkan kesepakatan 

transaksi dan penyiapan dokumen kesepakatan kerjasama 

(kontrak penjualan). Adapun total potensi transaksi yang 

terjadi pada saat pameran berlangsung adalah sebesar US$ 

200.060. Transaksi tersebut diperoleh dari : 

a. Jambi, Vinto, produk Stackable Basket, buyer dari Turki dan 

Jepang; 

b. Bogor, Salam Rancage, produk laundry basket, buyer dari 

Turki, Saudi Arabi; 

c. Bogor, Potty Toy, produk Boneka tanaman potty, pemesanan 

dari Ibu Marie Elka Pangestu untuk souvenir sebanyak 300 

pcs; 

d. Cilacap, Raja Serayu, Storage series, buyer dari Jeddah; 

e. Cilacap, Seboe, penawaran kerjasama untuk produk 

tableware dengan US, dan Iokal customer (Jakarta); 

f. Medan, SAF, Sung and Tang Lamp, buyer dari Korea, Jepang, 

Denmark, Fillipina, Taiwan, Plaza Indonesia; 

g. Purwakarta, Cupu Manik, Lampu, buyer dari Taiwan dan 

Lokal; 

h. Kupang, Cibus, produk baki - Emilia, buyer lokal (Solo); 

i. Kupang, lndigovera, produk aluikat, pemesanan lokal, dan 

produk tas lontar pemesanan untuk souvenir JFW sebanyak 

1000 pcs; 

j. Solo, Putra Prima Bangsa, penawaran kerjasama dengan 

beberapa mitra luar negeri. 

II. Mini Talk Show 

Bentuk kegiatan publikasi ini dirancang dalam bentuk Talk show 

dimana desainer berdampingan dengan pelaku usaha memberikan 

paparan tentang produk terkait di hadapan para undangan, dengan 

tujuan: Diseminasi kegiatan DDS kepada masyarakat luas, promosi 

produk hasil DDS, menjaring opini masyarakat terhadap kegiatan 

DDS, pemasaran produk untuk melihat respon pasar, berbagi 

pengalaman peserta DDS secara khususnya. Kegiatan ini 

dilaksanakan sejak tanggal 13–16 Oktober 2016. Talk show 

melibatkan BNI sebagai pihak perbankan dalam upaya 

menjembatani kegiatan bisnis pelaku usaha. Keterlibatan BNI ini 

sangat penting sebagai upaya edukasi perbankan dan merupakan 

kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam program DDS. Talk 

show menciptakan animo pengunjung yang tinggi karena 

menampilkan bahasan-bahasan konsep dan materi produk-produk 
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yang dipamerkan. 

III. Klinik Desain 

Kegiatan ini merupakan upaya menjembatani kebutuhan 

masyarakat pelaku usaha dalam upaya mendapatkan solusi praktis 

mengenai permasalahan terkait desain.  Seperti layaknya klinik 

kesehatan, analogi ini diwujudkan ke dalam klinik desain yang 

merupakan tempat berkonsultasinya pelaku usaha sebagai pasien 

dengan ahli desain sebagai dokter.  Ahli desain akan memberikan 

saran praktis kepada pelaku usaha dalam permasalahan desain.  

Permasalahan yang dianggap besar akan yang lebih besar seperti 

DDS. 

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 

Specialty Coffee di Bandung dan Tanjung Jabung Barat, adaptasi 

produk Furniture di Kota Bogor dan Cirebon, adaptasi produk 

Makanan Olahan di Makassar dan Semarang, adaptasi produk Ikan di 

Kabupaten Subang, adaptasi produk Home Decor di Jepara, Bandung, 

Surabaya dan Tasikmalaya, adaptasi produk Kulit di Yogyakarta, 

adaptasi produk Kerajinan di Bandung, kegiatan pendampingan 

desainer untuk produk–produk di Yogyakarta, Solo, Purwakarta, 

Bogor, Surabaya, Cilacap, Sawahlunto, Palangkaraya, Jambi, Medan 

dan Kupang. 

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, 
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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 hasil analisis 

pengembangan 

pasar tujuan ekspor 

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 analisis pengembangan 

pasar tujuan ekspor (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 bersifat 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. 
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B. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Ekspor  
Untuk mengembangkan ekspor nasional, diperlukan sinergi seluruh pemangku kebijakan di 

Indonesia. Oleh karena itu, Ditjen PEN sebagai unit kerja di Kementerian Perdagangan yang 

memiliki tugas untuk melakukan pengembangan ekspor melakukan kerja sama dengan pihak-

pihak baik instansi pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan ekspor nasional. 

Sepanjang tahun 2016, Ditjen PEN telah melakukan kegiatan pengembangan 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 

Pada tahun 2016, Ditjen PEN melakukan penandatanganan 4 (empat) 
Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan 
stakeholders dengan instansi pemerintah maupun swasta baik di 
dalam maupun di luar negeri. Adapun Nota kesepahaman yang 
disepakati antara lain adalah: 

 Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendag 

dengan BNP2TKI Tentang Pengembangan dan Promosi 

Potensi Tenaga Kerja Indonesia Formal dalam Upaya 

Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendag dan 

BNP2TKI dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2016 bertempat di 

ruang rapat lantai 5 Gedung Utama Kemendag. Penandatangan ini 

dilakukan secara langsung oleh Menteri Perdagangan dan Kepala 

BNP2TKI serta disaksikan para pejabat eselon I dan II di 

lingkungan Kemendag dan BNP2TKI, serta diliput oleh media cetak 

dan elektronik.  

Kerjasama antara Kemendag dengan BNP2TKI mengusung tema Pengembangan dan Promosi Potensi Tenaga Kerja )ndonesia 
Formal Dalam Upaya Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri . Kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan 
kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian 

Perdagangan dan BNP2TKI dalam melaksanakan pengembangan 

dan promosi potensi tenaga kerja Indonesia formal guna 

peningkatan perolehan devisa negara non migas dari bidang jasa.  

Nota Kesepahaman ini memiliki ruang kerjasama meliputi:  

a. Promosi potensi dan peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia 

baik di dalam maupun di luar negeri. 

b. Penyebarluasan informasi potensi dan peluang kerja bagi 

tenaga kerja Indonesia formal yang akan ditempatkan di luar 

negeri. 

c. Pertukaran data dan informasi yang dimiliki para pihak. 

d. Kerjasama perdagangan internasional di bidang 

ketenagakerjaan pada forum kerjasama multilateral, regional, 

dan bilateral. 

e. Pembinaan terhadap tenaga kerja Indonesia purna. 
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Kepala BNP2TKI dalam sambutannya menyampaikan bahwa di 

tengah kelesuan ekonomi Indonesia, upaya-upaya yang diharapkan 

dapat meningkatkan ekonomi adalah meningkatkan ekspor barang 

maupun jasa, masuknya investasi asing ke Indonesia, dan 

mendorong wisatawan asing ke Indonesia. Jasa tenaga kerja 

menjadi salah satu andalan untuk meningkatkan devisa dan perlu 

dilakukan sinergi antar instansi untuk mendorong promosi tenaga 

terampil di luar negeri. Jasa tenaga kerja telah menyumbang 

remitansi sebesar US$ 10,5 miliar pada tahun 2015 (naik 24 % 

dibanding tahun sebelumnya).  

Dalam sambutannya Mendag menyampaikan bahwa Kemendag 

senantiasa membuka diri untuk melakukan sinergi dengan instansi 

pemerintah lainnya demi menunjang meningkatnya nilai 

perdagangan. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidak hanya 

berkontribusi untuk menyumbangkan devisa melainkan juga 

diharapkan menjadi duta bangsa untuk mengenalkan produk-

produk Indonesia di manca negara. Selama ini, Kemendag telah 

melakukan sinergi dengan BNP2TKI dalam mempromosikan 

tenaga kerja indonesia pada setiap penyelenggaraan TEI sejak 

tahun 2008. Selain itu perwakilan perdagangan di luar negeri juga 

turut membantu mempertemukan BNP2TKI dengan calon agen 

pencari kerja di negara akreditasi. 

 

 

  Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendag 

dengan BPOM Tentang Pengawasan dan Pembinaan dalam 

Upaya Perlindungan Konsumen serta Peningkatan Daya Saing 

Produk Obat dan Makanan 

Acara Hari Ulang Tahun BPOM ke-15 sekaligus penandatanganan 

Nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dilaksanakan pada tanggal 

10 Februari 2016 bertempat di Gedung Dhanapala Kemenkeu. 

Acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 BPOM mengusung tema Penguatan Kemitraan untuk Pengawasan dan Pelayanan di 

Gambar 8. Penandatanganan MoU antara Kementerian Perdagangan dan BNP2TKI 
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Era MEA . Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan, 
Deputi Menko PMK Bidang Peningkatan Kesehatan, Ketua Komisi 

IX DPR RI, Rektor Universitas Indonesia, perwakilan asosiasi, serta 

perusahaan obat dan makanan. Adapun perwakilan Ditjen PEN 

yang hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Dit. Kerjasama 

Pengembangan Ekspor, Dit. Pengembangan Pasar dan Informasi 

Ekspor, dan Set. Ditjen PEN c.q. Bagian Hukum dan Pelaporan.  

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendag dengan 

BPOM dilakukan secara langsung oleh Menteri Perdagangan dan Kepala BPOM. Kerjasama tersebut mengusung tema Pengawasan 
dan Pembinaan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen serta 

Peningkatan Daya Saing Produk Obat dan Makanan . Kerjasama itu 
bertujuan untuk mensinergikan kemampuan dan sumber daya 

yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan dan BPOM untuk 

melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam upaya 

perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk Obat 

dan Makanan.  

Nota Kesepahaman ini memiliki ruang lingkup kerja sama meliputi:  

a. Pengawasan obat dan makanan dan tindak lanjutnya; 

b. Pembinaan terhadap pelaku usaha obat dan makanan serta 

masyarakat; 

c. Penyebarluasan informasi, potensi, dan peluang pasar, serta 

promosi produk obat dan makanan baik di dalam maupun di 

luar negeri; dan 

d.  Kerjasama internasional di bidang obat dan makanan pada 

forum kerjasama multilateral, regional, dan bilateral dalam 

rangka perluasan akses pasar. 

 

Pada  acara  tersebut  juga dilakukan penandatanganan Nota  
Kesepahaman  antara BPOM dengan Kepolisian Negara RI dengan tema Peningkatan Kerjasama Dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Obat dan Makanan , serta  
penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPOM dengan Universitas )ndonesia dengan tema Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat . 

 

  Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendag 

dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB Tentang 

Pendampingan dalam Peningkatan Nilai Tambah Produk 

Ekspor Berbasis Desain 

Pengembangan produk ekspor merupakan salah satu strategi yang 

dilakukan untuk tetap meningkatkan nilai ekspor nasional di era 

perdagangan bebas yang sangat kompetitif saat ini. Ditjen PEN 

terus mendorong  pengembangan produk yang memiliki daya saing 

dan bernilai  tambah. Hal ini dapat dilakukan melalui 

pengembangan desain produk, kemasan, branding dan sertifikasi. 
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Untuk itu, Ditjen PEN dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain 

Institut Teknologi Bandung (FSRD ITB) melakukan nota 

kesepahaman kerja sama dalam hal peningkatan nilai tambah 

produk ekspor berbasis desain. 

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk sinergi 

antara pemerintah dengan dunia akademis dalam mendorong 

peningkatan pembinaan dan pengembangan produk pelaku usaha 

ekspor berbasis desain, menjadi sarana bagi mahasiswa FSRD ITB 

untuk mengaplikasikan ilmunya dalam menghasilkan produk yang 

bekualitas dan berdaya saing global, dan mendorong desainer 

daerah untuk mengembangkan produk asli daerah berbasis desain 

sehingga menghasilkan produk unggulan daerah yang berkualitas 

dan siap untuk masuk ke pasar global. 

 

 Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan bagi 

Ditjen PEN dan FSRD ITB dalam melaksanakan pembinaan dan 

pengembangan produk pelaku ekspor berbasis desain, dan tujuan 

dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan desain 

Indonesia melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia 

yang berkualitas khususnya di bidang desain, pembuatan purwa 

rupa, dan promosi. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman ini 

meliputi: 

a. Pengembangan desain bagi pelaku usaha melalui pemanfaatan 

informasi online dengan tujuan penelusuran tren desain dan 

informasi ekspor. 

b. Pengembangan produk ekspor berbasis desain melalui 

program layanan pengembangan desain (Designer Dispatch 

Service/ DDS) di daerah; dan 

c. Peningkatan kapasitas SDM di bidang desain melalui 

penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya, lomba desain, 

dan kegiatan lain termasuk pengembangan kemitraan bagi 

pelaku usaha ekspor berbasis desain. 

Gambar 9. Prosesi penandatanganan MoU antara Ditjen PEN dan FSRD ITB 
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Melalui Nota Kesepahaman diharapkan dapat meningkatkan 
hubungan antara Pemerintah dan mitra strategis guna 
memperkuat roda perdagangan nasional. Lebih jauh, pemerintah 
memiliki komitmen besar untuk secara bersama-sama dengan 
mitra strategis dapat mengimplementasikan butir-butir cakupan 
kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PEN dan mitra 
strategis, sehingga pengembangan produk ekspor yang berdaya 
saing dan bernilai tambah dapat tercapai. 

 

  Penandatanganan Joint Statement kegiatan promosi antara 

Ditjen PEN dan Perfektur Wakayama 

Pada tanggal 19 April 2016, Dirjen PEN Kementerian Perdagangan, 

Nus Nuzulia Ishak, dan Gubernur Prefektur Wakayama, Yoshinobu 

Nisaka, menandatangani joint statement untuk saling 

mempromosikan ekspor produk/jasa Indonesia dan Jepang. 

Kegiatan penandatanganan dilaksanakan di Kantor Kementerian 

Perdagangan, Jakarta. Kerja sama dan kesepakatan yang dicapai 

oleh Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Prefektur 

Wakayama, Jepang, ini merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara 

Indonesia dengan Jepang. 

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran informasi, 

penyelenggaraan seminar, partisipasi dalam pameran 

internasional, penyelenggaraan misi dagang, pengembangan 

produk, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama. 

Melalui kesepakatan kerja sama ini, Indonesia dapat 

memanfaatkan peluang pasar yang ada dengan mengekspor 

produk furnitur, home decor, herbal atau spa ke hotel atau resor 

yang tersebar di daerah Wakayama. Selain itu, juga untuk promosi 

produk halal. Jepang akan menjadi penyelenggara Olimpiade 2020. 

 

 

 Selain menandatangani joint statement, Pemerintah Prefektur 

Wakayama juga tengah menjajaki kemungkinan investasi 

Gambar 10. Penandatanganan Joint Statement antara Ditjen PEN dan Perfektur Wakayama 
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pengolahan minyak nabati berbahan baku sekam padi. Hal ini 

merupakan peluang bagi produsen beras Indonesia untuk 

mengolah limbah berasnya menjadi produk yang lebih bernilai 

tambah mengingat Indonesia merupakan negara penghasil beras 

ke-3 terbesar di dunia setelah RRT dan India. 

 

Penerimaan Courtesy 

Call  

Sebagai upaya untuk mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak 
terkait khususnya dalam kerja sama dengan instansi luar negeri, 
Ditjen PEN pada tahun 2016 menerima beberapa courtesy call, antara 
lain: 

1. Courtesy call delegasi Slovenia 

Penerimaan Kunjungan Delegasi Bisnis Slovenia berlangsung 
pada tanggal 4 Maret 2016 di Kementerian Perdagangan. Delegasi 
Slovenia dipimpin oleh Mr. Ales Cantarutti, selaku State Secretary 

at the Ministry of Economic Development and Technology of 

Slovenia didampingi 5 (lima) orang pengusaha dan 1 (satu) orang 
dari KADIN Slovenia yang bergerak dalam bidang pengolahan 
kayu, pengolahan sampah, peralatan militer, pemadam 
kebakaran, industri logam, importir produk pangan dan sandang, 
energi dan pariwisata. Tujuan kunjungan delegasi Slovenia ini 
adalah melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call), 
memperoleh informasi mengenai kerja sama perdagangan dan 
investasi serta doing business di Indonesia, dan melakukan 
pertemuan bisnis (business meeting) dalam rangka mencari mitra 
ekspor dan impor serta melakukan kunjungan perusahaan.  
Delegasi Slovenia melakukan courtesy call dengan Dirjen 

Pengembangan Ekspor Nasional yang didampingi oleh Deputi 

Promosi Investasi BKPM, Sesditjen Perdagangan Luar Negeri, 

Sesditjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Kerjasama 

Pengembangan Ekspor, serta perwakilan Kementerian ESDM, 

Kemenham dan Kemenlu. Dalam pertemuan tersebut 

disampaikan sejumlah hal, di antaranya: 

a. Slovenia sejak 2004 telah menjadi bagian dari eurozone dan 

Slovenia juga merupakan anggota OECD. Ekonomi Slovenia 

saat ini mulai bangkit dari bisnis dan tumbuhnya konsumsi 

masyarakat. Tingkat pengangguran adalah 10% di bawah Uni 

Eropa dan Slovenia merupakan negara dengan ekonomi 

terbuka. Slovenia juga memiliki pelabuhan yang sangat 

strategis, yaitu Pelabuhan Luka Koper. Slovenia 

mengharapkan Indonesia dapat menjadikan pelabuhan 

tersebut sebagai salah satu pintu masuk bagi produk ekspor 

Indonesia di pasar Eropa Timur dan Eropa Tengah. 

b. Slovenia menyampaikan bahwa Indonesia merupakan 

ekonomi yang paling penting di kawasannya. Membangun 

hubungan dan informasi tentang potensi bisnis di Indonesia 

sebanyak mungkin untuk membangun action plan adalah 

prioritas bagi Slovenia. 
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c. Indonesia diundang untuk berinvestasi di Slovenia karena 

Slovenia mempunyai tingkat logistik yang canggih, 

kemampuan bahasa Inggris yang baik dan rata-rata 

penduduknya terpelajar. Beberapa sektor yang Slovenia 

unggul adalah otomotif, pharmaceutical, chemical dan wood 

processing industry. 

d. Slovenia mengusulkan adanya perjanjian dalam bidang 

pengembangan teknologi & sains agar Indonesia dapat lebih 

maju. Sebagai contoh, Ljubljana menerima Green Capital of 

EU 2016 Award dan sektor waste management Slovenia 

sudah sangat maju dalam 10-15 tahun terakhir dan menjadi 

kisah sukses di antara negara lain UE. 

e. Slovenia juga berharap dengan kunjungan ini dapat terjalin 

kerjasama di bidang pertahanan. Saat ini telah terdapat 60 

perusahaan di bidang militer yang telah terdaftar di 

Kementerian Pertahanan sebagai calon mitra kerjasama 

pelaku bisnis Slovenia. 

Indonesia – Slovenia Business Meeting 

Business Meeting antara delegasi bisnis Slovenia dan Indonesia 

dilaksanakan di Ruang Anggrek setelah acara courtesy call dengan 

Dirjen PEN. Kegiatan ini terselenggara  atas kerjasama antara 

Ditjen PEN dengan KADIN Indonesia dengan dihadiri oleh 44 

(empat puluh empat) pelaku usaha Indonesia diantaranya PT. 

Perusahaan Gas Negara (PGN), PT. Kereta Api Indonesia, PT. 

Energy Management Indonesia (EMI), PT. PLN, dan PT. Mustika 

Ratu, serta sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri 

penting, termasuk industri pengolahan air minum produsen 

mobil pemadam kebakaran.  

Kegiatan Business Meeting Indonesia-Slovenia dibuka secara 

resmi oleh Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor. Dalam 

sambutannya Direktur KPE mengharapkan melalui kegiatan ini 

para pelaku usaha Indonesia dapat menjalin kerjsama bisnis dan 

memanfaatkan peluang pasar Slovenia bagi produk Indonesia. 

Pelaku bisnis Slovenia diharapkan juga dapat memanfaatkan 

peluang bisnis di Indonesia misalkan untuk produk palm oil, 

makanan olahan dan tekstil serta berinvestasi di sektor energi 

terbarukan dan sektor ekonomi digital. Selain itu para importir 

Slovenia juga diundang untuk hadir pada Trade Expo Indonesia 

2016.  

Acara dilanjutkan dengan one on one business matching antara 

pelaku usaha Indonesia dengan para delegasi bisnis Slovenia 

untuk saling berinteraksi dan menjalin kerjasama serta 

memanfaatkan peluang antara kedua belah pihak.  
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Kunjungan ke Permanent Trade Display 

Delegasi Slovenia melakukan kunjungan ke Permanent Trade 

Display di lantai 2 Gedung Utama Kementerian Perdagangan 

dengan didampingi Direktur KPE dan perwakilan Direktorat P2IE. 

Dalam kunjungan tersebut dipaparkan mengenai 

keanekaragaman produk ekspor Indonesia serta layanan 

penanganan enquiry bagi buyer luar negeri. Pelaku bisnis Slovenia 

dapat memanfaatkan fasilitas layanan ini untuk memperoleh 

produk Indonesia yang diminati. 

 

2. Courtesy Call Pemerintah Provinsi Yunan, Tiongkok 

Courtesy Call Pemerintah Provinsi Yunan kepada Dirjen PEN pada 

tanggal 23 Maret 2016 bertempat di Ruang rapat lantai 4, Gedung 

Utama, Kemendag. Kunjungan diterima oleh Dirjen PEN 

didampingi Sekretaris Ditjen PEN, Direktur Promosi dan Citra 

serta Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor. Delegasi 

Pemerintah Provinsi Yunnan dipimpin oleh Mr. Zhang Zulin, 

selaku Vice Governor of Yunnan Province dan didampingi oleh Mr. 

Pu Jianhui selaku Deputy Secretary General, The People 

Government of Yunnan dan Mr. Zhang Yuming, selaku Director 

General of Department of Agriculture of Yunnan, Mr. Li Qilin, 

selaku Director General of Yunnan lnternational Expositions 

Bureau, Mr. Li Hui selaku Deputy Director General, Foreign Affairs 

Office of Yunnan Province dan Mrs. Zheng Ping, selaku Deputy 

Director General, Yunnan InternationaI Expositions Bureau.  

Tujuan Courtesy Call adalah untuk mempromosikan kegiatan 

pameran the 4th China-South Asia Expo dan the 24th Kunming 

lmport and Export Fair yang akan dilaksanakan pada tanggal 12-

17 Juni 2016 di Kunming sekaligus meningkatkan hubungan 

perdagangan antara lndonesia dan Provinsi Yunan.  

Pada kesempatan ini, Dirjen PEN menyampaikan bahwa Tiongkok 

merupakan negara tujuan ekspor non-migas ke-2 terbesar 

lndonesia. Pada bulan Januari 2016, produk non-migas lndonesia 

yang diekspor ke Tiongkok adalah minyak kelapa sawit, batu bara 

lignit, bubur kertas kimia dan batu bara bituminous. Selama 

periode tahun 2010 sampai 2015, tren perdagangan kedua 

menunjukkan tren negatif sebesar 2,45%. Untuk itu melalui 

pertemuan ini diharapkan delegasi Pemerintah Provinsi Yunan 

dapat menyampaikan ide-ide untuk meningkatkan perdagangan 

lndonesia ke Tiongkok. Disampaikan pula bahwa lndonesia selalu  

berkomitmen  untuk  meningkatkan hubungan perdagangan yang 

lebih komprehensif dengan Tiongkok. Hal ini ditunjukkan dengan 

komitmen lndonesia untuk berpartisipasi dalam pameran-

pameran lnternasional yang diselenggarakan pemerintah 

Tiongkok.  
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Pada penyelenggaraan pameran 4th China-South Asia Expo dan 

24th Kunming lmport and Export Fair, diharapkan Pemerintah 

Provinsi Yunnan juga dapat memberikan fasilitas yang sama 

seperti tahun lalu. Tahun ini, lndonesia akan menyelenggarakan 

pameran terbesar yaitu Trade Expo lndonesia (TEI) ke-31 yang 

akan diselenggarakan pada tanggal 12-16 Oktober 2016. 

Diharapkan agar Pemerintah Provinsi Yunnan dapat mendorong 

pelaku usaha Provinsi Yunnan untuk hadir dan berpartisipasi 

dalam Trade Expo lndonesia. Untuk keikutsertaan pelaku usaha 

asing dalam TEI, Ditjen PEN akan memberikan akomodasi gratis 

bagi 10 pengusaha dari Tiongkok.  

Wakil Gubernur Provinsi Yunnan menyampaikan bahwa hingga 

saat ini hubungan perdagangan antara lndonesia dan Tiongkok 

kurang memuaskan sehingga Pemerintah Provinsi Yunnan ingin 

mendorong ekspor produk lndonesia ke Yunnan dan seluruh 

Tiongkok. Untuk itu dalam pertemuan ini, pemerintah Provinsi 

Yunnan ingin mempromosikan Pameran China-South Asia Expo 

dan Kunming Fair yang akan dilaksanakan tanggal 12-17 Juni 

2016 di Kunming. Pameran China-South Asia Expo dan Kunming 

lmport and Export Fair adalah salah satu kegiatan dibawah 

payung program One Belt and One Road. Pameran ini akan diikuti 

oleh peserta dari berbagai negara dan diharapkan lndonesia 

dapat berpartisipasi dalam pameran tersebut sebagai salah satu 

cara untuk mempromosikan produk lndonesia dan citra 

lndonesia. 

Terkait dengan peningkatan di bidang investasi, iklim investasi di 

Provinsi Yunnan sangat terbuka, sehingga diharapkan semakin 

banyak perusahaan lndonesia meningkatkan investasinya di 

Provinsi Yunnan. Sebagai informasi, salah satu perusahaan 

lndonesia yang telah berinvestasi di Provinsi Yunnan adalah PT. 

Indopoly Swakarsa Industry. Tbk, yang memproduksi produk 

flexible packaging berkualitas premium dan telah membuka dua 

lini produksi di Tiongkok yaitu di Kunming, Provinsi Yunnan dan 

di Suzhou, Provinsi Jiangsu. Yunnan lnternational Exhibition 

merupakan program di bawah naungan Secretariat of China 

South Asia Exposition. Pada pameran tersebut, sebanyak 75 

negara dan 30 provinsi domestik Tiongkok dan terdapat sekitar 

3.179 perusahaan turut berpartisipasi. Total transaksi yang 

dihasilkan pada pameran tersebut adalah sebesar US$ 700 miliar. 

Pada pameran tersebut, lndonesia mendapatkan kesempatan 

untuk menampilkan produk-produknya pada ASEAN paviliun 

yang berlokasi di tempat strategis, bahkan peserta dari provinsi 

lain di Tiongkok tidak dapat menggunakannya. Selanjutnya, Wakil 

Gubernur Provinsi Yunnan menyampaikan akan mengirimkan 

undangan resmi dan informasi terkait pameran tersebut. 
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3. Courtesy Call Korea International Trade Association (KITA) 

Courtesy Call KITA kepada Dirjen PEN berlangsung pada tanggal 

25 Oktober 2016 bertempat di Ruang Rapat Lt. 4, Gedung Utama 

Kementerian Perdagangan. Dalam pertemuan lndonesia-Korea 

Selatan Working Level Task Force ke-5 yang dilaksanakan pada 

tanggal 29-30 September 2014 di Korea Selatan, pihak KITA 

menyampaikan keinginan untuk menjalin kerja sama dengan 

Ditjen PEN dalam rangka peningkatan promosi di bidang 

perdagangan bagi kedua negara, khususnya melalui online-

marketing.  

Menindaklanjuti hasil pertemuan 5th WLTF tersebut di atas, 

maka Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor telah  

melakukan  penjajakan ke kantor KITA di Korea Selatan, dan 

dalam kunjungan tersebut, pihak KITA menyatakan kesediaannya 

untuk melakukan kerja sama dengan Ditjen PEN melalui ruang 

lingkup sebagai berikut: 

1. Penyediaan fasilitas promosi perusahaan Indonesia di 

website www.tradeKorea.com. 

2. Pertukaran informasi terkait promosi ekspor; dan  

3. Fasilitasi business matching.  

Sebagai tindak lanjut atas kunjungan tersebut, Ditjen PEN telah 

menyusun konsep Joint Statement kedua belah pihak bersama-

sama dengan unit-unit terkait Kemendag dan telah mengirimkan 

konsep tersebut kepada KITA melalui Mr. Kim Hoon selaku 

contact person yang ditunjuk KITA pada saat itu. Namun 

demikian, terjadi perubahan personil dari pihak KITA yang 

mengakibatkan perubahan yang sama terhadap pelaku usaha 

Korea Selatan untuk dipromosikan dalam website Ditjen PEN 

sehingga belum ada kesepakatan kerja sama lebih lanjut antara 

PEN dan KITA. Sebagai upaya tindak lanjut dari rencana kerja 

sama antara Ditjen PEN dan KITA yang terhenti pada tahun 2015, 

maka permintaan courtesy call KITA kepada Dirjen PEN bertujuan 

untuk memperkenalkan profil dan program KITA dan kembali 

menawarkan usulan kerja sama antara Ditjen PEN dengan KITA 

di bidang online marketing. 

Dalam pertemuan ini, delegasi KITA dipimpin oleh Mr. Choi Won 

Ho, Executive Managing Director, E-Biz Support Department, 

didampingi oleh Mr. Kim Han Baek - Manager  E-Biz Support  

Department,  Mr. Daniel  Kweon - Executive Representative KITA 

Jakarta Center, Mr. Andrew Kim - Deputy Director KITA Jakarta 

Center dan diterima oleh Dirjen PEN, didampingi oleh Direktur 

Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Direktur 
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Pengembangan Produk Ekspor sekaligus Plt. Direktur Kerja sama 

Pengembangan Ekspor dan Direktur Pengembangan Promosi dan 

Citra serta perwakilan dari Direktorat Kerja sama Pengembangan 

Ekspor. 

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan delegasi KITA 

menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 

a) KITA merupakan organisasi yang telah memiliki reputasi 

yang kredibel dan terpercaya di Korea Selatan. Sampai 

dengan saat ini KITA memiliki lebih dari 70.000 anggota 

yang tersebar di Korea Selatan dan 7 (tujuh) negara yaitu 

Amerika, Belgia, India, Vietnam, lndonesia,  RRT,  dan Jepang. 

b) KITA berkeinginan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan 

Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor ke kantor KITA 

di Seoul, Korea Selatan. 

 

Mr. Kim Han Baek selaku Manager E-Biz Support Department, 

Kantor KITA Seoul menyampaikan paparan secara singkat 

mengenai fasilitas E-Business Service, Global SMEs B2B-B2C 

Gateway yang dikelola oleh KITA dan usulan rencana kerja sama 

di bidang e-promotion, sebagai berikut: 

a) Pada tahun 2008, KITA membuat website 

www.tradekorea.com sebagai layanan e-marketplace guna 

memberikan fasilitas promosi antara pembeli dan penjual 

dari berbagai negara sehingga dapat melakukan kegiatan e-

business; 

b) Situs tersebut melayani layanan Global Business Matching 

Service (GBMS) serta fasilitas suppliers, minisite untuk 

menampilkan informasi tentang produk yang dijual kepada 

setiap pembeli secara detil dan tampilan yang menarik; 

c) KITA juga membuat website kmall24.com suatu online 

shopping mall bagi konsumen internasional yang telah 

diintegrasikan dengan website online shopping terkenal 

seperti amazon USA, amazon Jepang, ebay dan T-mall Hong 

Kong; 

d) Selain mengintegrasikan kmall24.com dalam platform online 

shopping internasional, KITA juga gencar bekerja sama 

dengan artis/penyanyi Korea yang tampil dalam serial drama 

Korea untuk mempromosikan produk yang dijual dalam 

Kmall24.com; 

e) Sampai dengan saat ini, KITA telah menjalin kerjasama untuk 

memanfaatkan layanan tradekorea.com tersebut dengan 

beberapa institusi pemerintah dan swasta di beberapa 

negara yaitu: 

 MoU KITA dan Alibaba Group di bidang on-offline 

marketing pada tahun 2008 melalui implementasi online 
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promotion alibaba.com dan tradekorea.com serta 

tmall.com dan kmall24.com, online Korean High Quality 

and Good Design Products Matching Fair antara KITA – 

Taobao.com; 

 MoU KITA (tradekorea.com) dan Royal Thai Government 

(thaitrade.com) tahun 2015. Implementasi dari kerjasama 

tersebut adalah offline trade Show Online Sourcing Fair, 

Online Trade Show for Thai Buyer 2015 di situs 

tradekorea.com; 

 MoU KITA dan Ministry of Planning and Investment, 

Vietnam tahun 2015, implementasi kerjasama adalah 

Online Trade Show Vietnamese Product 2015 di situs 

tradekorea.com dan seminar tentang Export Tradekorea 

System and Knowhow Share; 

 MoU KITA dan Malaysia External Trade Development 

Corporation (MATRADE) tahun 2002. Implementasi 

kerjsama melalui Korea-Malaysia Online Trade Show, 

KITA-MATRADE CEO Meeting and Workshop, dan KITA-

MATRADE Working Level Workshop; 

 MoU KITA dan Inter-America  Development Bank tahun 

2015, Implementasi kerjasama adalah Online Trade Show 

for Latin American Buyers; 

 MoU KITA dan America’s Small Business Develpoment 
Center pada bulan September 2015. Implementasi 

kerjasama adalah B2B Trade Fair. 

Sebagai informasi, tercatat sekitar 3.156 UKM Indonesia yang 

telah terdaftar secara gratis dalam tradekorea.com. Hingga saat 

ini rata-rata inquiry yang telah diterima oleh UKM Indonesia yang 

merupakan anggota tradekorea.com adalah sekitar 5.240 inquiry. 

 

Partisipasi pada 

Pertemuan Tahunan 

ke-35 Council of 

Asean Japan Centre 

(AJC) 

Pertemuan Tahunan ke-35 Council of ASEAN-Japan Centre (AJC) telah 

berlangsung tanggal 16 - 18 Maret 2016 di Tokyo, Jepang. Pertemuan 

dihadiri oleh para Council Director atau yang mewakili, Sekretaris 

Jenderal (Sekjen) AJC, serta para Executive Board dari negara anggota 

ASEAN. Delri dipimpin oleh Dirjen PEN didampingi oleh Direktur 

Kerjasama Pengembangan Ekspor Ditjen PEN, Koordinator Fungsi 

Ekonomi KBRI Tokyo, serta perwakilan dari Dit. KPE Kemendag, Dit. 

Pengembangan Promosi BKPM, Dit. Mitra Wicara dan Antar Kawasan 

Kemenlu, Perutusan Tetap Republik lndonesia untuk ASEAN, Atase 

Perdagangan RI di  Tokyo, Indonesia Trade Promotion Centre di Osaka 

dan lndonesia Investment Promotion Centre (ITPC) di Tokyo.  

Agenda utama pertemuan adalah Election of the New Chair, Vice-Chair 

and Rapporteur,  Highlights of FY 2015 Activities; Approval of the 

Transfer of Incremental Portion of the Obligatory Contributions of FY 

2016, Approval of the Transfer Unappropriated Balanced of FY 2014 to 
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the Special  Fund for FY 2016, Consideration and Approval of Draft 

Annual work programs and Budget for FY2016, Amendment to the Staff 

Regulations and Rules of the AJC, Revision of the table of salary scale 

back to the level of FY 2012; dan Other Business. 

 

Pertemuan Internal Para Delegasi ASEAN (ASEAN Caucus 

Meeting), 16 Maret 2016 

Pertemuan ASEAN Caucus dipimpin oleh H.E. Ms. Chea Kimtha, Council 

Director Kamboja dan dihadiri perwakilan dari seluruh ASEAN 

Member States (AMS). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas 

posisi bersama ASEAN menjelang pertemuan Tahunan ke-35 Council 

of AJC, khususnya terkait kegiatan baru AJC (centred-wide activities) 

serta amandemen Staff Regulations and Rules of the AJC.  

 

Pertemuan ke-35 Council of ASEAN-Japan Centre, 17 - 18 Maret 

2016 

Pertemuan dibuka oleh Alternate Council Director Brunei Darussalam 

selaku Chairperson of AJC tahun 2015. Dalam sambutannya, 

Chairperson menyampaikan apresiasinya serta mengharapkan agar 

AJC dapat terus berperan dalam meningkatkan hubungan Jepang dan 

AMS, terutama pada hubungan perdagangan, investasi dan pariwisata. 

Selain itu, juga menyampaikan harapannya kepada AJC untuk terus 

mendukung ASEAN dalam rangka implementasi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) dengan menekankan pembentukan masyarakat yang 

tangguh, people-centred dan people-oriented untuk meningkatkan 

konektivitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, 

pertemuan sepakat menetapkan H.E. Ms. Chea Kimtha dari Kamboja 

sebagai Chair Mr. Kazuo Nashida (Jepang) dan Ms. Nus Nuzulia lshak 

(lndonesia) sebagai Vice-Chair, serta Sekjen AJC sebagai Rapporteur 

pada pertemuan Tahunan ke-35 Council Directors of the AJC. 

 

Highlights of  FY 2015 Program Activities 

Selama tahun 2015, AJC telah menyelenggarakan berbagai program 

utama berupa seminar, misi dagang, peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia, dan diseminasi informasi. Selain itu, dalam rangka 

mendukung MEA, AJC juga telah meningkatkan kerjasama dengan 

Sekretariat ASEAN dan memperluas promosi ke berbagai kota di 

Jepang. Ketua Delri menyampaikan bahwa dengan adanya MEA maka 

peran AJC akan semakin penting. Untuk itu diharapkan agar program-

program AJC selanjutnya dapat terus ditingkatkan. lndonesia juga 

menyampaikan bahwa pada bulan November 2015, Ketua Japan-

lndonesia Parliamentary Friendship League, Mr. Toshiro Nikai, telah 

memimpin kunjungan dari 1.000 delegasi Jepang sebagai bentuk 
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dukungan atas dikeluarkannya kebijakan bebas visa oleh pemerintah 

lndonesia. Terkait dengan hal tersebut, Ketua Delri mengharapkan 

agar AJC dapat mendorong stakeholder Jepang di bidang perdagangan, 

investasi dan pariwisata untuk memanfaatkan kebijakan pemerintah 

lndonesia dimaksud. 

 

Kunjungan ke Mercedez Benz Fashion Week 

Dalam  rangkaian kunjungan untuk menghadiri The 35th Annual 

Meeting of the Council Directors of AJC, Dirjen PEN juga berkesempatan 

untuk menghadiri Mercedez Benz Fashion Week yang diselenggarakan 

pada tanggal 16 Maret 2016 di Hikarie Shibuya, Tokyo. Mercedez Benz 

Fashion Week merupakan bagian dari program Indonesia Fashion 

Forward (IFF) yang diprakarsai oleh Jakarta Fashion Week (JFW) 

bekerjasama  dengan Japan Fashion Week Organization (JFWO) dan 

didukung oleh Ditjen PEN Kementerian Perdagangan, KBRI Tokyo, 

Badan Ekonomi Kreatif dan Dekranasda Propinsi DKI Jakarta.  

Pada penyelenggaraan Mercedez Benz Fashion Week ditampilkan 

hasil karya 2 (dua) desainer muda lndonesia yaitu Norma Hauri dan 

By Velvet yang bertujuan untuk mendorong daya saing karya-karya 

nasional ke ajang internasional. Selain menampilkan karyanya dalam 

fashion show, para desainer juga  berkesempatan untuk mendapatkan 

pelatihan mengenai produksi, strategi pemasaran, budaya masyarakat 

Jepang dan tren fashion, Jepang yang diberikan oleh desainer Jepang 

atas dukungan HIDA (The Overseas Human Resources and lndustry 

Development Association). 

 

Kunjungan Perusahaan 

Selain itu, pada tanggal 18 Maret 2016, Dirjen PEN juga melakukan 

kunjungan ke importir produk home interior/home decoration, Gallery 

Bali Paradise. Pada kesempatan tersebut, President Gallery Bali 

Paradise, Mr. Seiji lgarashi, menyampaikan bahwa ia mengawali 

usahanya dengan impor produk Katsuo-boshi (ikan asap) dari 

lndonesia, dan sejak tahun 2008 mengalihkan usahanya dengan 

melakukan impor produk home interior antara lain  patung Bali, lampu 

hias, mirror handwork, antique furniture, teak furniture, bamboo 

furniture, wooden handicraft, wardrobe, batik decoration/ cushion dan 

lain sebagainya. 

Bali Paradise melakukan impor produk lndonesia secara rutin 

sebanyak 2-3 kontainer per bulan dengan total penjualan per tahun 

sebesar Rp. 1 miliar. Mr. Seiji lgarashi juga menyampaikan bahwa 

trend penjualan produknya meningkat setiap tahun seiring dengan 

semakin meningkatnya pembangunan hotel yang berornamen Bali 

dalam rangka menyambut Olimpiade 2020. Produk yang paling 
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diminati adalah patung-patung Bali berbahan dasar batu dan lampu 

hias.  

Pada kesempatan tersebut, Dirjen PEN menyampaikan apresiasi 

bahwa penataan showroom Bali Paradise jauh lebih memikat dari pada 

showroom serupa yang ada di beberapa negara di Eropa dan Amerika.  

Dirjen PEN juga mengharapkan agar Bali Paradise terus meningkatkan 

impornya dari lndonesia mengingat daya saing produk lndonesia 

semakin meningkat dibanding produk sejenis dari negara lain. 

 

Kegiatan Penjajakan 

Kerja Sama 

Pengembangan 

Ekspor 

Kegiatan penjajakan kerja sama pengembangan ekspor dilakukan 

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 ini 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 2016, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan penjajakan kerja sama di Tanjung Pinang, Kepulauan 

Riau pada tanggal 15 – 18 Maret 2016. 

2. Kegiatan Penjajakan kerja sama di Sorong, Papua Barat pada 

tanggal 29 Maret – 2 April 2016. 

3. Kegiatan penjajakan kerja sama di Pontianak, Kalimantan Barat 

pada tanggal 5 – 8 April 2016. 

Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini diperoleh masukan-

masukan dari pemangku kepentingan di daerah yang dapat digunakan 

untuk memaksimalkan pengembangan ekspor nasional. 

 

Aktivasi dan 

Implementasi Kerja 

Sama Pengembangan 

Ekspor 

Rangkaian kegiatan aktivasi kerja sama pengembangan ekspor pada 

tahun 2016 diselenggarakan sebagai perwujudan kerjasama 

pengembangan ekspor antara Ditjen PEN dengan berbagai mitra kerja 

sama baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun counterpart 

dari dalam negeri antara lain adalah TPSA Kanada, Swiss Import 

Promotion Programme (SIPPO), CBI, Japan External trade Organization 

(JETRO), Investment Commission of Jordan (JIC). Sedangkan 

counterparts dari dalam negeri antara lain adalah Kamar Dagang dan 

Industri (Kadin) Indonesia, BP3ED, dll. 

Adapun detail kegiatan aktivasi dan implementasi kerja sama 

pengembangan ekspor yang dilaksanakan oleh Ditjen PEN pada tahun 
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2016 antara lain adalah: 

 

1. Aktivasi Kerja Sama di Bidang Pengembangan Ekspor 

dengan Investment Commission of Jordan Bersama Kedutaan 

Besar Yordania di Indonesia 

Kegiatan Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor dilaksanakan 

pada tanggal 7-8 September 2016 bertempat di Hotel Aston Inn 

Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan Aktivasi 

Kerjasama di Bidang Pengembangan Ekspor diselenggarakan 

sebagai implementasi dari penyataan bersama (Joint Statement) 

antara Ditjen PEN dengan Investment Commission of Jordan yang 

ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2014 di Amman, Yordania.  

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan agenda kegiatan yaitu seminar dengan tema Pemanfaatan Kerja Sama antara Ditjen PEN dengan )nvestment Commission of Jordan  
yang diselenggarakan di Hotel Aston Inn Mataram, NTB pada 

tanggal 7 September 2016. Selain itu juga dilaksanakan 

kunjungan perusahaan ke beberapa perusahaan berorientasi 

ekspor  di Provinsi NTB pada tanggal 8 September 2016.  

Kegiatan yang dihadiri oleh 60 orang pelaku usaha ekspor NTB 

ini, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB. 

Tujuan yang ingin dicapai melalui seminar ini adalah untuk 

memberikan pemahaman dan gambaran mengenai peluang 

peningkatan ekspor Indonesia ke Yordania, potensi pasar 

Yordania kepada pelaku usaha NTB serta perkembangan 

hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dengan Yordania. 

Diharapkan, kegiatan ini dapat membantu meningkatkan promosi 

potensi daerah NTB terhadap pasar Yordania. Selain itu, juga 

diharapkan mampu menciptakan produsen/eksportir setempat 

yang memiliki daya saing dan siap memasuki pasar internasional, 

khususnya kawasan Timur Tengah.  

Sebelum pelaksanaan kegiatan, Duta Besar Yordania untuk 

Indonesia, dengan didampingi oleh Sekretaris Ditjen PEN, 

melakukan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat di 

Kantor Gubernur NTB. Pada pertemuan tersebut, Gubernur NTB 

mendiskusikan mengenai peluang peningkatan ekspor NTB ke 

kawasan Timur Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Duta 

Besar memberikan masukan terkait penyiapan daftar produk 

unggulan NTB yang mencakup informasi menyeluruh dari sisi 

supply (pasokan) yang bisa disediakan oleh NTB. Disarankan agar 

daftar tersebut dapat disusun dalam satu buku yang diterbitkan 

dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa 

Tiongkok. Selain itu, Duta Besar Yordania untuk Indonesia juga 

menyampaikan sarannya untuk peningkatan perdagangan antar 

Provinsi di Indonesia, untuk memaksimalkan potensi ekonomi 
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dalam negeri. 

 

 Kunjungan Perusahaan 

Sebagai rangkaian kegiatan aktivasi, Ditjen PEN melaksanakan 

kunjungan ke 3 (tiga) perusahaan berorientasi ekspor di Nusa 

Tenggara Barat, yaitu perusahaan kerajinan cukli Rara Artshop, 

perusahaan gerabah PT. Lombok Putri Cenderamata, dan 

perusahaan tas tenun Irmayabag. Kunjungan ini bertujuan untuk 

lebih mengenal potensi produk-produk ekspor unggulan NTB 

untuk dapat diteruskan kepada Kedutaan Besar Yordania untuk 

Indonesia. 

Ketiga perusahaan yang dikunjungi merupakan industri padat 

karya yang mengandalkan relatif cukup banyak tenaga kerja 

dalam proses produksi. Dari hasil kunjungan dapat disimpulkan 

beberapa kendala usaha yang dihadapi pelaku usaha antara lain 

kurangnya akses informasi terhadap pasar tujuan ekspor non-

tradisional Indonesia dan bantuan pengembangan desain produk. 

 

 2. Aktivasi Kerja Sama di Bidang Pengembangan Ekspor 

bersama JETRO 

Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor dilaksanakan pada 

tanggal 10-11 Mei 2015 bertempat di Discovery Kartika Plaza 

Hotel, Denpasar Bali. Kegiatan Aktivasi Kerjasama di Bidang 

Pengembangan Ekspor diselenggarakan sebagai perwujudan 

kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan Japan 

External Trade Organization (JETRO) yang telah ditanda tangani 

pada tanggal 23 Maret 2015 di Jepang. Kegiatan ini 

diselenggarakan selama 2 (dua) hari dengan agenda kegiatan 

yaitu seminar dengan tema "Ekspansi Pasar Jepang Melalui 

Produk Handicraft (yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 

2016 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Denpasar - Bali, dan 

Gambar 11. Aktivasi kerjasama dengan Investment Commission of Jordan di NTB dan kunjungan 
perusahaan 
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kunjungan ke beberapa perusahaan handicraft di Provinsi Bali 

pada tanggal 11 Mei 2016. Kegiatan yang dihadiri oleh ± 60 

pelaku usaha di bidang handicraft ini, dibuka secara resmi oleh 

Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor, Ditjen PEN. Tujuan 

yang ingin dicapai melalui seminar ini adalah memberikan 

pemahaman dan gambaran mengenai peluang peningkatan 

ekspor lndonesia khususnya produk handicraft ke pasar Jepang.  

Dalam kerangka kerja sama dengan Kementerian Perdagangan, 

JETRO telah menyusun 3 (tiga) fase implementasi yang akan 

dilaksanakan hingga 5 tahun kedepan, yaitu : 

 Fase I (tahun 2015 - 2016) dengan mendatangkan tenaga 

ahli yang sangat memahami pasar Jepang dan memiliki 

perusahaan di Jepang dari Jepang ke lndonesia untuk 

memberikan pendampingan tenaga ahli.  

 Fase ll (tahun 2017 - 2018), yang berfokus pada 

pengembangan produksi dan pasar, di mana para tenaga ahli 

akan memberikan konsultasi terkait produk yang akan di 

promosikan di Jepang; 

 Fase lll (tahun 2019 - 2020), merupakan pengembangan atas 

fase I dan ll yang telah dilaksanakan. 

Pada fase I tahun 2015, JETRO telah mengidentifikasi 

cara/langkah agar hasil produksi pelaku usaha lndonesia dapat 

dipasarkan di Jepang, dan menyusun strategi-strategi pemasaran 

agar pelaku usaha lndonesia mendapatkan pasar di Jepang. 

Implementasi yang dilakukan pada tahun 2015 adalah 

mengembangkan produk-produk yang memiliki manfaat bagi 

kesehatan. Beberapa produk kesehatan yang telah dikembangkan 

oleh JETRO dengan lndonesia adalah melinjo (Yogyakarta), 

bawang putih (Tegal), dan biji Jali (Kalimantan). 

Pada tahun 2016, JETRO akan melaksanakan seminar untuk lebih 

memfokuskan program pengembangan ekpor lndonesia. JETRO 

akan mengembangkan produk kerajinan dan makanan olahan. 

Kerajinan lndonesia telah dikenal oleh masyarakat Jepang sejak 

tahun 2000, namun akhir-akhir ini dikenal dengan produk yang 

berharga murah dan mudah pecah. Hingga tahun 2012, program 

OVOP yang dilakukan oleh JETRO di lndonesia lebih fokus pada 

peningkatan akses ke pasar Jepang, namun banyak produk yang 

tidak sesuai dengan selera konsumen Jepang. Mulai tahun 2015, 

JETRO akan menggunakan pendekatan market-in dengan 

memberikan konsultasi dalam pengembangan produk kepada 

UKM sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan selera 

konsumen Jepang. 
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 3. Implementasi Kerjasama di Bidang Pengembangan Ekspor 

dengan Counterpart Asia Pasifik 

Kegiatan koordinasi dalam rangka implementasi kerjasama di         

bidang pengembangan ekspor dengan Counterpart Asia Pasifik 

berlangsung pada tanggal 14-15 Desember 2016 di Provinsi 

Daerah lstimewa Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan 

sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara Indonesia - Australia 

dalam kerangka lndonesia - Australia Comprehensive Partnership 

Agreement (IA-CEPA). Dalam hal ini, Indonesia dan Australia 

sepakat untuk memulai kembali kelanjutan perundingan IA-CEPA 

yang sempat terhenti sejak tahun 2013 pada pertemuan bilateral 

antara Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan dan 

lnvestasi Australia pada tanggal 16 Maret 2016 di Canberra, 

dimana salah satu hasil kesepakatannya yaitu adanya early 

outcomes, yaitu kerjasama yang sifatnya dapat segera 

diimplementasikan tanpa menunggu penyelesaian perundingan 

IA-CEPA. Khusus untuk implementasi kerjasama early outcomes, 

Ditjen PEN ditunjuk sebagai focal point kerjasama di bidang 

fashion dan jewelry. Dalam rangka implementasi kerjasama early 

outcomes di sektor jewelry design dimaksud, maka dilakukan 

dilakukan kunjungan ke Asosiasi Pengrajin Perhiasan Yogyakarta 

(APPY) dan perusahaan perhiasan di Provinsi DIY guna menggali 

informasi lebih dalam mengenai sektor perhiasan dimaksud. 

Kunjungan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi DIY 

Provinsi DIY merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

memiliki berbagai komoditi ekspor unggulan, salah satunya 

adalah produk perhiasan perak yang berpusat di Kotagede. 

Perhiasan dan kerajinan perak Kotagede memiliki keunikan 

dalam motif ukirannya, di antaranya bermotif bunga, daun, dan 

kesultanan Yogyakarta yang memiliki makna filosofis sendiri. 

Ornamennya juga sangat dipengaruhi oleh motif kain batik. 

Kebanyakan pengrajin menjalankannya secara turun temurun, 

menggunakan keahlian dan warisan budaya dalam metode, 

desain dan pembuatannya dengan mempertahankan tradisi 

khususnya ukiran. Hal tersebut menandakan tingginya tingkat 

keahlian dan ketelitian pengrajin Yogyakarta. 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan perhiasan 

perak di DIY adalah: 

 Jumlah pengrajin perak di Provinsi DIY terus menurun dan 

sebagian besar pengrajin yang masih bertahan merupakan 

generasi kedua atau ketiga. Terdapat banyak pengrajin perak 

yang gulung tikar dan beralih profesi menjadi kusir andong, 

kuli bangunan, buruh pabrik, usaha warung dan tukang becak. 

Mereka lebih memilih bekerja di sektor yang dinilai praktis 
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dan menjanjikan secara ekonomi. 

 Pengrajin perak mengalami kesulitan dalam memperoleh 

bahan baku bijih perak yang masih impor. Hal tersebut 

dikarenakan harga barang impor lebih murah dibandingkan 

harga lokal, meskipun bijih perak tersebut merupakan 

produksi dari PT Antam Tbk. 

 Minimnya inovasi produk, modal dan penggunaan teknologi 

baik dalam desain, kemasan maupun pemasaran perhiasan 

perak sehingga kalah bersaing dengan Vietnam dan India, yang 

mampu memproduksi perhiasan perak dengan kualitas yang 

baik. 

 

Kunjungan ke Asosiasi Pengrajin Perhiasan Yogyakarta  

Asosiasi Pengrajin Perhiasan Yogyakarta (APPY) berdiri sejak 

tahun 2014 dan beranggotakan sekitar 29 (dua puluh sembilan) 

pengrajin perhiasan dimana sebagian besar adalah wanita. APPY 

yang diketuai oleh Yayuk Soekardan memiliki tujuan untuk 

membangkitkan kembali kerajinan perhiasan di Yogyakarta serta 

mengedukasi konsumen agar lebih menghargai kerajinan 

handmade karena dalam setiap prosesnya, produk yang dibuat 

langsung oleh tangan akan memiliki nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan buatan pabrik.  

Anggota APPY tidak terbatas pengrajin perak saja, namun juga 

pengrajin berbahan baku batu-batuan, logam, manik-manik, kayu, 

polymer clay, dan kulit. Para anggota mengutamakan pembuatan 

secara handmade dan tidak ada kesamaan dalam desain dari 

masing-masing produk.  

Kendala yang dihadapi anggota APPY antara lain adalah: 

 Perolehan bahan baku yang semakin mahal dan masuknya 

produk-produk impor berkualitas rendah yang telah 

mempengaruhi image produk perhiasan lokal. 

 Minimnya minat masyarakat untuk menjadi pengrajin 

perhiasan karena dianggap belum memberikan nilai ekonomi 

yang menjanjikan. 

 Rendahnya penghargaan masyarakat terhadap produk 

perhiasan lokal. 

 

Pada kesempatan ini, APPY juga mengharapkan agar Ditjen PEN 

dapat memberikan dukungan melalui penyelenggaraan workshop 

pengembangan kemasan produk perhiasan. Dengan penggunaan 

kemasan yang sesuai dan menarik diharapkan akan memberikan 

nilai tambah bagi produk yang ditawarkan. APPY juga 

mengharapkan dukungan Ditjen PEN khususnya untuk 

peningkatan teknologi dan fasilitasi promosi. 
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 4. Implementasi Kerjasama Trade and Private Sector Assistance 

(TPSA) Project antara Kementerian Perdagangan dengan 

Department of Foreign Affairs, Trade and Development 

Kanada 

Sebagai upaya untuk mengembangkan ekspor nasional, 

Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PEN melakukan kerja 

sama dengan institusi dalam dan luar negeri. Salah satu kerja 

sama dengan lembaga luar negeri adalah kerjasama untuk 

menyelenggarakan Trade and Private Sector Assistance (TPSA) 

Project dengan pemerintah Kanada dengan ruang lingkup kerja 

sama sebagai berikut: 

 Peningkatan pertukaran informasi perdagangan dan pelaku 

usaha kedua negara, khususnya untuk UKM Indonesia dan 

pelaku usaha wanita. 

 Peningkatan pemahaman peraturan dan iklim usaha pada 

kedua negara dalam rangka peningkatan dan pengembangan 

sektor perdagangan Indonesia dengan Kanada dengan 

mempertimbangkan isu lingkungan dan kesetaraan gender. 

 Peningkatan hubungan pelaku usaha antara kedua negara, 

khususnya untuk UKM dan pelaku usaha wanita. 

 Meningkatkan capacity building Kemendag dan kementerian 

terkait lainnya serta seluruh pemangku kepentingan yang 

terkait dalam pengembangan sektor perdagangan dan pelaku 

usaha dengan mempertimbangkan isu lingkungan dan 

kesetaraan gender. 

 

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai 

implementasi kesepakatan TPSA antara lain adalah: 

1. Training on Trade in Services and Services Export Promotion 

Kegiatan ini berupa pelatihan mengenai Trade in Services (TIS) 

yang pada saat ini sedang menjadi isu yang dibicarakan di fora 

internasional. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 

Maret 2016. 

2. Training on how to export to Canada. 

Kegiatan ini berupa pemberian pelatihan dan penyusunan buku panduan How to Export to Canada  kepada widyaiswara 
BBPPEI yang diharapkan dapat membantu para UKM 

Indonesia memahami bagaimana cara mengekspor produknya 

ke Kanada. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2016. 

3. IETC Syllabus Improvement 

Merupakan rangkaian kegiatan Training on how to export to 

Canada yang dilaksanakan pada bulan April 2016. 

4. Research on identifying potential target industries 

Kegiatan ini berupa penelitian guna menentukan sektor yang 

akan menjadi fokus dari MOU TPSA Project dengan 
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mempertimbangkan faktor gender equality and environmental 

factors. Pada bulan April 2016 telah ditentukan bahwa yang 

menjadi fokus adalah produk Kopi, Apparel & Alas kaki yang 

memiliki potensi di pasar Kanada. 

5. Training on negotiating and drafting an MOU in export 

development areas. 

Kegiatan ini berupa pemberian pelatihan kepada pegawai 

Kemendag dalam melakukan negosiasi dan menyusun konsep 

MOU dalam bidang pengembangan ekspor yang diharapkan 

melalui pelatihan ini dapat dihasilkan kerja sama dalam 

bidang pengembangan ekspor yang dapat memberikan 

manfaat bagi Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada 

tanggal 26-27 Mei 2016. 

6. Training on Canadian standards and technical regulations 

Kegiatan ini berupa pemberian pelatihan mengenai standar 

dan regulasi yang berlaku di Kanada kepada stakeholder di 

Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2016. 

7. Training on how to select SMEs for trade fairs 

Kegiatan ini merupakan pelatihan kepada pegawai Ditjen PEN 

dalam melakukan seleksi pelaku usaha dalam berpartisipasi 

pameran dagang internasional yang dilaksanakan pada tanggal 

15-16 Agustus 2016. 

8. Training to IETC coaches on FITT skills (modul 2) 

Kegiatan merupakan pelatihan kepada widyaiswara BBPPEI 

mengenai international trade guna meningkatkan capacity 

building para widyaiswara dalam memberikan pelatihan 

kepada UKM yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus–2 

September 2016. 

9. Linkages between Canadian and Indonesian business 

associations 

Pelaksanaan kunjungan bisnis oleh delegasi asosiasi Bisnis 

Indonesia ke Asosiasi Pengusaha di Kanada guna 

meningkatkan hubungan B2B antara pelaku usaha kedua 

negara yang dilaksanakan pada tanggal   h 13-21 September 

2016. 

10. Company Visit on 3 selected Sectors (apparel & textiles, 

footwear, Coffee) 

Kegiatan ini berupa kunjungan perusahaan dalam rangka 

memberikan technical assistance kepada pelaku usaha serta 

melakukan seleksi terhadap pelaku usaha yang dikunjungi. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober dan November 

2016. 
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 5. Aktivasi Kerja Sama KADIN 

Kegiatan aktivasi kerja sama dengan KADIN dilaksanakan pada 

tanggal 8 april 2016 di ruang AEBC lantai 29 Menara Kadin 

Indonesia. Rapat dipimpin oleh ketua komite tetap (komtap) 

pengembangan perdagangan, distribusi dan promosi Bapak Safari 

Azis dihadiri oleh perwakilan dari Dit KPE dan perwakilan 

komtap. Tujuan rapat ini adalah membahas rencana pelaksanaan 

implementasi kerja sama antara Kemendag cq. Ditjen PEN dengan 

KADIN di tahun 2016. Kegiatan aktivasi hasil kerja sama rutin 

dilakukan oleh Dit. KPE sebagai tindak lanjut kerja sama yang 

ditandatangani oleh Menteri Perdagangan dengan Ketua KADIN 

pada tanggal 20 Agustus 2014.  

Kerja sama antara Kemendag dan KADIN telah dilakukan sejak 

tahun 2011 dan diperpanjang kembali pada bulan agustus 2014 

dengan masa berlaku 3 tahun. Tema kerja sama adalah Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Ekspor Nasional  dan 
tujuan kerja sama tersebut adalah untuk memanfaatkan 

kemampuan dan sumber daya Kemendag dan KADIN dalam 

rangka peningkatan daya saing dan nilai tambah ekpor nasional 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing–masing intitusi. 

Kemendag c.q. Ditjen PEN dan KADIN telah melakukan kegiatan seminar dan klinik bisnis dengan tema Pemberdayaan Usahawan dan Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Ekspor  di  daerah 
sejak tahun 2012 dengan melibatkan sekitar 1000 pelaku usaha 

sebagai peserta. Sementara pada pelaksanaan tahun 2016, akan 

dilakukan sebanyak 3 (tiga) kegiatan aktivasi di daerah. 

Sebagai tindak lanjut kegiatan KADIN dengan Kemendag c.q 

Ditjen PEN, maka KADIN telah mendirikan PT. Palapa Berdikari 

Nusantaea (PT. Palapa) pada tahun 2013. PT. Palapa meluncurkan program Palapa Fund  yang bertujuan untuk 
memberikan kredit modal kerja pada para UKM dengan besaran 

mencapai kisaran antara Rp. 10 juta s/d 500 juta, serta 

memberikan pendampingan usaha bagi enterpreneur agar lebih 

berdaya saing, profesional, dan bankable. Melalui kegiatan 

tersebut, PT. Palapa telah memberikan modal usaha sebesar Rp. 

6,5 M kepada 27 UKM, dan sebanyak 10 UKM telah berhasil 

melakukan ekspor yaitu: 

1. CV Unique Indonesia (Handicfraft)  

Tujuan ekspor: Jepang, Belgia, Rusia, Spanyol. 

2. CV Persada Semesta Ekspor (Rumput Laut) 

Tujuan ekspor: Perancis, Korea Selatan, Filipina,Chili 

3. PT Bengkulu Bintang Lesari ekspor (Jahe Merah dan Produk 

Olahannya) 

Tujuan ekspor: Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat 

4. Koperasi Kerta Semaya Saminaya (Biji Cokelat) 
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Tujuan ekspor: Swiss 

5. CV Sandi Putra (Kopi) 

Tujuan ekspor: Maroko 

6. CV Fortune Enterprise (produk Kecantikan Mengandung 

Material Laut) 

Tujuan ekspor: Swedia, Dubai 

7. CV Agrindo Cipta Mandiri (Mesin – Mesin Agro Australia) 

Tujuan ekspor : malaysia, Hungary, Myanmar, Sweden, 

Australia, 

8. UD Taman Sari (Udang) 

Tujuan ekspor : Amerika Serikat, Singapura 

9. Layra Diana Ekspor (Busana Muslim) 

Tujuan ekspor : Malaysia  

10. CV Sambel Cuk Ekspor (Sambal Dalam Kemasan) 

Tujuan ekspor : Australia, Dubai, Thailand, Vietnam 

 

Untuk kegiatan aktivasi tahun 2016, melihat hasil evaluasi 

kegiatan pada tahun sebelumnya yang berhasil menciptakan UKM 

ekspor maka KADIN mengusulkan tema pelaksanaan kegiatan 

aktivasi ditambah bidang logistik. Salah satu hal yang menjadi 

kendala dalam pengembangan ekspor daerah adalah 

permasalahan logistik dan rantai pasok yang kurang baik. Oleh 

sebab itu, pihak KADIN mengusulkan agar para calon UKM yang 

akan diberikan pembiayaan usaha oleh PT. Palapa harus 

diberikan informasi mengenai kondisi terkini per-logistik-an 

daerah. Kegiatan penentuan daerah akan ditetapkan oleh pihak 

KADIN, dimana akan dilakukan koordinasi teknis internal dengan 

pengurus KADIN daerah. Koordinasi ini diperlukan guna 

menjaring peserta yang sesuai dengan kriteria kegiatan. Waktu 

pelaksanaan kegiatan dilakukan antara bulan Mei – Oktober 

2016. 

Evaluasi dan Rekomendasi 

Kerja sama 

Pengembangan 

Ekspor untuk 

Peningkatan 

Kapasitas Pelaku 

Usaha 

Pada tahun 2016, capaian kinerja Ditjen PEN untuk kegiatan Kerja 

Sama Pengembangan Ekspor secara umum telah terlaksana dengan 

baik. Kegiatan peningkatan kerja sama pengembangan ekspor yang 

dilakukan oleh Ditjen PEN terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu 

penandatanganan naskah kesepakatan kerja sama dengan lembaga 

lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah baik di dalam maupun 

luar negeri, dan pelaksanaan kesepakatan kerja sama melalui kegiatan 

aktivasi/diseminasi hasil kerja sama. 

Sepanjang tahun 2016, Ditjen PEN melalui Direktorat KPE telah 

berhasil membuat 4 (empat) naskah kesepakatan, baik pemerintah 

maupun non pemerintah di dalam dan di luar negeri. Peningkatan 

kerja sama ini dimaksudkan untuk memperkuat UKM ekspor agar 

mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Kerja sama 
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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 potensi pasar luar negeri, fasilitasi dalam hal 

pembiayaan ekspor dan asuransi ekspor.  

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian ini mengalami 

penurunan. Pada tahun 2015, jumlah kesepakatan dengan instansi di 

dalam negeri mencapai 5 (lima) kerja sama. 

Kegiatan identifikasi 

sebagai MoU 

generator 

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 yang 

dilaksanakan oleh Ditjen PEN telah memberikan masukan-masukan 

dalam kaitannya dalam proses inisiasi kerja sama baik dengan instansi 

pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, kegiatan identifikasi 

kerja sama dapat lebih ditingkatkan baik secara kuantitas maupun 

kualitasnya pada 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. 

Kegiatan identifikasi kebutuhan kerja sama hendaknya juga 

dilaksanakan di lingkungan internal Ditjen PEN. Hal ini dimaksudkan 

agar kegiatan-kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh Direktorat 

Kerjasama Pengembangan Ekspor dapat mengakomodir kebutuhan-

kebutuhan unit-unit teknis Ditjen PEN dalam upaya untuk 

mengembangkan ekspor nasional. 

Implementasi dan 

evaluasi dari 

kesepakatan yang 

telah dihasilkan oleh 

Ditjen PEN 

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. Sebaiknya naskah-naskah kesepakatan kerja 

sama yang telah ditandatangani dibahas bersama oleh seluruh unit 

teknis di lingkungan Ditjen PEN. Hal ini dimaksudkan untuk 

memaksimalkan seluruh ruang lingkup kerja sama sehingga muncul 

kegiatan-kegiatan baru untuk mengembangkan ekspor nasional baik 

untuk tahun anggaran berjalan maupun untuk tahun anggaran 

selanjutnya mengingat durasi kesepakatan kerja sama biasanya 

berlaku antara 3 – 5 tahun. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang 

dihasilkan dari kesepakatan kerja sama tersebut dapat disinergikan 

dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit teknis 
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Ditjen PEN. 

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

naskah-naskah kesepakatan kerja sama perlu untuk dievaluasi setiap 

tahunnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang lebih 

maksimal atas kesepakatan-kesepakatan kerja sama yang telah 

ditandatangani. Melalui kegiatan evaluasi implementasi kesepakatan 

kerja sama, Ditjen PEN dapat mengajukan penyesuaian-penyesuaian 

atas kesepakatan yang telah dibuat apabila pelaksanaan kegiatan 

belum memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekspor 

nasional. 

Lebih lanjut, 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 Perlindungan 

Konsumen dan Tertib Niaga, pengembangan UKM daerah dengan 

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dan kerja sama dalam 

berbagai bentuk lainnya. Namun demikian, untuk dapat melakukan 

hal tersebut diperlukan koordinasi yang erat  antar unit teknis 

Kementerian Perdagangan. 
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C. Pengembangan Promosi dan Pencitraan  
 Untuk meningkatkan kinerja ekspor nonmigas Indonesia dan 

meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sebagai salah 

satu tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, Ditjen PEN 

melakukan kegiatan promosi ekspor dengan berpartisipasi pada 

sejumlah kegiatan pameran dagang baik di dalam maupun di pasar 

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. 

Sepanjang tahun 2016, Ditjen PEN melaksanakan promosi dagang 

berupa partisipasi pada kegiatan pameran dagang baik dalam maupun 

luar negeri, penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 2016, 

pengiriman misi dagang serta penerimaan misi pembelian. Kegiatan-

kegiatan tersebut diantaranya: 

 Kegiatan pameran dagang, yang terdiri dari 8 (delapan) 

pameran dagang dalam negeri dan 17 (tujuh belas) pameran 

dagang luar negeri, antara lain JIFFINA, INACRAFT, DEKRANAS, 

Indobuildtech dan Sail Karimata (dalam negeri),  CAEXPO  

Nanning, Hong Kong Toys & Games Fair 2016, Arab Health, Tokyo 

International Gift Show Spring 2016, Ambiente 2016, dan 

Automechanika, dll (luar negeri). Kegiatan pameran dagang ini 

memfasilitasi 373 perusahaan dan menghasilkan total transaksi 

dagang sebesar US$ 106,9 juta. 

 Trade Expo Indonesia 2016, diikuti oleh 1.066 pelaku usaha 

Indonesia dan berhasil mendatangkan 15.567 buyer 

mancanegara dari 125 negara dan menghasilkan transaksi 

dagang sebesar US$ 1,02 miliar. Transaksi dagang ini terdiri dari 

transaksi barang sebesar US$ 873,38 juta; transaksi jasa US$ 

48,23 juta; dan transaksi investasi senilai US$ 100 juta.  

 Misi dagang: 2 (dua) kegiatan, yaitu Kuwait dan Oman, dan 

Nigeria dan Ghana. Dalam kegiatan ini, Ditjen PEN memfasilitasi 

21 pelaku usaha yang menghasilkan transaksi dagang sebesar 

US$ 18,3 juta. 

 Penerimaan Misi Pembelian: 37 delegasi misi pembelian dari 

20 (dua puluh) delegasi misi pembelian dari berbagai negara, di 

antaranya Jerman, Hungaria, Amerika Serikat, India, Korea 

Selatan dan Brazil. Kegiatan ini menghasilkan transaksi dagang 

senilai US$ 211,86 juta. 
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1. Kegiatan Dalam Negeri 

Partisipasi Pada 

Pameran Jogja 

International 

Furniture & Craft 

Indonesia (JIFFINA) 

2016 

Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional berpartisipasi pada pameran 

Jogja lnternational Furniture & Craft lndonesia (JIFFINA) 2016 pada 

tanggal 13 - 16 Maret 2016 di Jogia Expo Center (JEC). Pameran 

JIFFINA 2016 merupakan pameran furnitur dan kerajinan yang 

pertama kalinya digelar oleh konsorsium Forum Asmindo (Asosiasi 

Mebel dan Kerajinan lndonesia) Jawa-Bali dengan tema 'Green Living 

for Better Future'.  

Selama penyelenggaraan, JIFFINA 2016 diikuti oleh 160 peserta dan 

dihadiri oleh 1.300 pembeli/pengunjung dari 36 negara (importers, 

agencies, wholesalers). Adapun program-program kegiatan yang 

diadakan selama pameran, antara lain temu bisnis peluang 

pengembangan pasar kerjasama Asmindo dan Dinas Perindagkop DI. 

Yogyakarta, coaching clinic dan lain-lain.  

Mengusung tema "Trade with Remarkable lndonesia", Kemendag 

menempatkan Paviliun Direktorat Jenderal PEN seluas 90 m2 di Hall A 

12 yang menampilkan 8 perusahaan furnitur dan kerajinan lndonesia, 

antara lain furnitur dalam dan luar ruang berbahan baku rotan, kayu 

dan batu alam. Selain itu juga menampilkan produk aksesoris 

keperluan kamar mandi.  Delapan perusahaan yang difasilitasi Ditjen 

PEN pada pameran JIFFINA 2016 yaitu :  

1. Aninda Furniture (indoor furniture) 

2. CV. Cipta Graha (recycle frame) 

3. CV. Solution Export (bathroom accessories, stone handicraft) 

4. UD Dita Kaligrafi (kaligrafi) 

5. Mona Living (stone wastafel, indoor furniture) 

6.  I Hozz Studio Design (recycle wood furniture) 

7. Klasik International (recycle wood furniture, mirror), dan 

8. Isvhara natural Craft (rattan furniture). 

 

Selama empat hari pameran, paviliun Ditjen PEN dikunjungi oleh lebih 

dari 250 pengunjung bisnis yang kebanyakan berasal dari wilayah 

Eropa (Perancis, Spanyol, Belanda, Belgia), negara ASEAN (Singapura, 

Malaysia), Taiwan, Amerika Serikat, Israel, India, New Zealand, 

Australia serta pengunjung lokal asal Indonesia terutama dari DIY dan 

Jawa Tengah.   Transaksi dihasilkan mencapai US$ 75 juta yang terdiri 

dari transaksi di tempat (on the spot) sebesar US$ 15 juta dan 

transasksi yang ditindaklanjuti (follow-up) melalui kontrak satu tahun 

mencapai US$ 60 juta. Adapun produk yang diminati adalah aksesoris 

kamar mandi (toiletries) dari batu alam, furnitur dari kayu bekas 

rumah, dan frame vintage dari kayu bekas kapal.  

Pavilion Ditjen PEN juga dilengkapi dengan stand informasi kegiatan 

Ditjen PEN khususnya kegiatan promosi dan Trade Expo Indonesia ke-

31 tahun 2016. Beberapa pengunjung menanyakan prosedur menjadi 
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binaan Ditjen PEN, kegiatan promosi tahun 2016, dan alamat 

perwakilan di luar negeri untuk akses pasar produknya. 

 

Partisipasi Pada 

Pameran INACRAFT 

Pameran INACRAFT 2016 berlangsung di Jakarta Convention Center,  

tanggal 20 - 24 April 2016 dan dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil 

Presiden RI dengan ditandai penabuhan alat musik gandang tambua. 

Bapak Wakil Presiden didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki 

Tjahaja Purnama, Menteri Perindustrian Saleh Husin, serta Gubernur 

Sumatera Barat, Irwan Prayitno.   

Pelaksanaan INACRAFT bertema From Smart Village to Global 
Market  mempersembahkan The Splendour of Minangkabau  sebagai 
ikon utama. Produk yang dipamerkan adalah produk kerajinan 

Indonesia antara lain batik, Woven Products, Gift Item, Household & 

Housewares, Fashion & Embroidery, Bags & Travel Goods, Decorative 

Item dan Jewellery. Pameran INACRAFT 2016 menempati area seluas 

24.080 m2. 

 

 Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PEN dan Ditjen Perdagangan 

Dalam Negeri berpartisipasi dengan menempati lahan seluas 180 m2 

yang terbagi menjadi 2 (dua) paviliun. Paviliun Ditjen PEN terdiri dari 

booth Informasi yang diisi oleh Ditjen PEN beserta Tim ASEAN 

Economic Community Center (AEC) Kemendag, dan menyediakan 14 

booth untuk para peserta pameran. Selama 5 (lima) hari pameran, 

stand Ditjen PEN-Kementerian Perdagangan menghasilkan transaksi 

dagang sebesar Rp. 802.400.000,- meningkat 134.4% dibanding 

transaksi tahun 2015 sebesar Rp. 342.345.500,-. Adapun rincian 

transaksi adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3 berikut: 

Gambar 12. Pembukaan Inacraft 2016 dan Paviliun Ditjen PEN 
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Tabel 3. Transaksi yang diperoleh pada penyelenggaraan Inacraft 2016 

NO PERUSAHAAN 
TOTAL TRANSAKSI 

( Rupiah ) 

1 Matahari Embroidery 185.000.000 

2 Galeri Batik Jawa Indigo, PT 133.000.000 

3 UD. Tulen Jogja/Mario Rubini 94.500.000 

4 Rumah Limas Demang 68.890.000 

5 Cinta Seni, PT 50.920.000 

6 Griya Anyam 49.425.000 

7 Nabata Indonesian Embroidery 46.105.000 

8 Letung Silver 41.900.000 

9 Saveron 35.900.000 

10 Ragam, PD (Fargio Shoes) 34.690.000 

11 Dwinanda Putri 21.150.000 

12 Mostra 16.520.000 

13 Kana Craft 15.975.000 

14 Zainal Songket 8.425.000 

 Total 802.400.000 

Sumber: Ditjen PEN 

  

Dalam rangkaian kegiatan juga diadakan Seminar yang bertajuk Peluang dan Tantangan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA  pada  April  di Ruang Merak, JCC, yang diikuti oleh 

pengusaha, pelajar, dan pengrajin dengan menghadirkan pembicara 

dari ASEAN Economic Community Center (AEC Center) – Kementerian 

Perdagangan, DJPEN – Kementerian Perdagangan, Duta Besar 

Singapura untuk Indonesia, dan mantan Duta Besar Russia untuk 

Indonesia. 

Selain itu, dalam penyelenggaraan INACRAFT 2016 ini juga dilakukan 

penganugerahan INACRAFT Award 2016. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk memberi penghargaan bagi karya terbaik anak bangsa yang 

dipamerkan di INACRAFT 2016. Penganugerahan INACRAFT Award 

dibagi atas tujuh kategori utama produk dan satu kategori emerging 

product yakni produk kerajinan dengan barang yang baru dan 

kontemporer. Sebanyak 140 nominasi produk dari sekitar 1.400 

peserta di pameran INACRAFT 2016 berhasil masuk dalam seleksi 

penjurian. 

Tujuh kategori tersebut antara lain, kategori keramik yang 

dimenangkan oleh Benya Furniture & Home Deco; kategori tekstil 

yang dimenangkan oleh Tenun Lenan; kategori kayu dimenangkan 

oleh CV. Sekar Jati; kategori batu-batuan dimenangkan oleh Manika; 

kategori metal dimenangkan oleh Nahdi Jewelry; kategori serat alami 

dimenangkan oleh Rumah Warlami dan Rumah Warkuji, kategori 
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material lainnya dimenangkan oleh Chameol serta kategori 

berkembang (emerging) dimenangkan oleh Nokha sedangkan untuk 

pemenang terbaik adalah Tenun Lenan. 

Majalah Femina juga memberikan Award untuk pengusaha wanita 

berbakat. Femina Award 2016 merupakan penghargaan pilihan Editor 

Femina – Inacraft 2016 untuk produk-produk karya wanita wirausaha 

dengan kriteria: karya wanita, orisinalitas, keunikan desain, teknik 

keterampilan, inovasi, dan fungsi. Kana Craft dan PT. Cinta Seni dari 

stand Kemendag berhasil menjadi pemenang dari Femina Award. 

 

Partisipasi pada 

Pameran HUT 

Dekranas ke-36 

 

Pameran HUT Dekranas ke-36 dilaksanakan pada tanggal 17 - 20 Mei 

2016 di Gedung SMESCO, Jakarta. Pada penyelenggaraan tahun ini, 

Pameran Dekranas mengambil tema “Perajin Dekranas Kreatif di 
Era Digital" dengan harapan perajin lndonesia dapat memanfaatkan 

teknologi yang berkembang untuk membuka peluang pasar baik 

dalam negeri dan luar negeri. Pameran menampilkan produk 

kerajinan mencakup seluruh kategori kerajinan, yaitu anyaman, tenun, 

keramik, songket, tekstil, kayu, serat alam, batu-batuan, bahan 

material alam dan bahan olahan dari Dekranas, Dekranasda Provinsi, 

Dekranasda Kabupaten/Kota, Kementerian terkait dan BUMN.  

Selain itu, pameran kali ini juga menampilkan beberapa paviliun lcon 

dari kementerian terkait diantaranya Kementerian Perdagangan 

(kriya anyam), Kementerian Perindustrian (kriya tenun), Kementerian 

KUKM (lifestyle produk), dan Kementerian Pariwisata (pelestarian 

batik). Pada kesempatan ini juga diadakan Musyawarah Kerja 

Nasional (MUNAS) Dekranas pada tanggal 18 Mei 2016 yang diikuti 

oleh 500 peserta yang berasal dari Dekranasda Provinsi, 

Kabupaten/Kota seluruh lndonesia untuk menyelaraskan dan 

mensinkronkan, mensinergikan program dan kegiatan Dekranasda se-

lndonesia dengan kegiatan Dekranas.  

Kementerian Perdagangan melalui paviliun Ditjen PEN yang 

menempati lahan seluas 90 m2 menampilkan produk kerajinan 

anyaman dari Wisanka, Piguno, Pilus Andini dan Yayasan Total 

lndonesia. Paviliun Ditjen PEN sebagai paviliun icon anyaman juga 

menampilkan demo anyaman dari Yayasan Total dan demo membuat 

home decoration berbahan kulit kerang dari Wisanka.   

Selama 4 (empat) hari pameran, paviliun Ditjen PEN mencatatkan 

transaksi ritel senilai 33,6 juta rupiah dengan produk yang paling 

diminati adalah tas anyaman dari bemban,  furniture dan lampu hias. 

Selain pameran, dalam paviliun Kemendag diadakan Klinik Desain 

oleh tenaga ahli desain, antara lain Harry Maulana, Tri Anugrah dan 

Rina Renville. Klinik desain bertujuan menjembatani produk 

perusahaan agar dapat disesuaikan dengan keinginan pasar. Paviliun 

Kemendag dilengkapi dengan stand informasi kegiatan DJPEN 



63 
 

meliputi Customer Service Center (CSC), pelatihan oleh BBPPEI, Design 

Dispatch Services (DDS), kegiatan promosi termasuk Trade Expo 

lndonesia ke-31 dan informasi lainnya. 

 

Partisipasi pada 

Indobuildtech 2016  

 

Pameran Indobuildtech 2016 merupakan penyelenggaraan pameran 

ke-14 yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia Convention 

Exhibition (ICE) yang sebelumnya diadakan di Jakarta Convention 

Center (JCC). Pameran ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua 

KADIN pada 25 Mei 2016.  Produk yang dipamerkan adalah produk 

building material antara lain tiles, flooring, steel component, paints and 

varnishes, wall materials, building foundation, system and equipments, 

security system, green building design, dan landscape designing. 

Pameran Indobuildtech 2016 menempati area seluas 50.000 m2.  

Pameran Indobuildtech 2016 diisi dengan berbagai rangkaian acara, 

antara lain : Opening Ceremony, Architects Day, GAPENSI Annual 

Congress, Architects Diaspora Forum, Doing Business Forum, Sport 

Facilities Forum, Associations Forum, Products Presentation, Jobfair, 

Architects Clinic, Interior Clinic, Landscape Clinic, Indobuildtech Nite. Dalam rangkaian kegiatan pameran tersebut diadakan Seminar Doing 

Business in Indonesia: Strategy and Solution  pada  Mei  di 
Ruang Garuda 6B, ICE, yang diikuti oleh pengusaha, pelajar, dan buyer 

dengan menghadirkan salah satu pembicara yaitu Sekretaris 

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional – Kementerian 

Perdagangan. 

 

Gambar 13. Paviliun Ditjen PEN pada Indobuildtech 2016 

 Paviliun Ditjen PEN-Kementerian Perdagangan terletak di Hall 3A  

dengan luas space 90 m2 yang dibagi menjadi booth informasi yang 

diisi dari Ditjen PEN beserta ASEAN Economic Community Center 

(AEC) Kemendag, dan 10 booth peserta pameran.  Perusahaan yang 

berpartisipasi pada paviliun Kemendag yaitu: Dunia Bumindo Utama, 

PT – Maxpostone (stone decoration); Duta Laserindo Metal, PT – My 

Tube (Fasade, Tralis, Pagar, Partisi); Indomop Multi Makmur, PT – 
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Clean Matic (cleaning equipment); Promosi Dagang Asia, CV (bathroom 

accesories); Putera Agung Cemerlang, PT – Reywood (wood 

construction material); Roxy Prima Indoproducts, PT – Roxy Glass 

(glass for building and decorative products); Sinar Angkasa Rungkut, 

PT – Chiyoda (Lampu, LED, light appliances); Starpeak Equity, PT 

(kayu dan olahannya); Timur Mas Abadi, PT – Rainbow Roof (roofing); 

Ubin Kayu Indonesia, PT (lantai kayu). 

Selama 5 hari pelaksanaan pameran, Paviliun Ditjen PEN-Kementerian 

Perdagangan mencatatkan transaksi dagang mencapai US$ 196.854 

sebagaimana rincian pada tabel 4.  

Tabel 4. Hasil transaksi dagang paviliun Ditjen PEN pada Indobuildtech 2016 

No. Perusahaan 

Estimasi 

Transaksi 

(US$) 

1. Dunia Bumindo Utama, PT (Maxpostone) 6.480 

2. Duta Laserindo Metal, PT (My Tube) - 

3. Indomop Multi Makmur, PT - 

4. Promosi Dagang Asia, CV (Promosia) 795 

5. Putera Agung Cemerlang, PT (Reywood) 6.231 

6. Roxy Prima Indoproducts, PT (RoxyGlass) 13.783 

7. Sinar Angkasa Rungkut, PT (Chiyoda) 11.255 

8. Starpeak Equity, PT 117.302 

9. Timur Mas Abadi, PT (Rainbow Roof) 12.783 

10. Ubin Kayu Indonesia, PT 28.225 

 Total 196.854 

Sumber: Ditjen PEN 

 

Partisipasi pada 

pameran  The 10th 

Indonesia Jewelry 

Fair (Mutumanikam) 

2016 

Pameran The 10th Indonesia Jewelry Fair merupakan pameran khusus 

produk perhiasan yang diselenggarakan oleh Yayasan Mutumanikam 

Nusantara Indonesia (MMNI) bekerjasama dengan PT. Boart 

Indonesia pada tanggal 25 – 28 Agustus 2016 di Hall A Jakarta 

Convention Center (JCC), Jakarta. Tahun ini Pameran The 10th 

Indonesia Jewelry Fair diikuti oleh 110 peserta dan dikunjungi oleh 

sebanyak 7.237 pengunjung dari berbagai daerah. 

Pameran The 10th Indonesia Jewelry Fair mengambil tema ’Jewel of 
Paradise  dibuka secara resmi oleh )bu Mufidah Jusuf Kalla bersama 

dengan Ibu Ani Bambang Yudhoyono selaku pendiri Yayasan 

Mutumanikam Nusantara Indonesia serta dihadiri oleh Ibu Peggy 

Enggartiasto Lukita dan para peserta pameran. Peresmian Pameran 

The 10th Indonesia Jewelry Fair ditandai dengan pemukulan gendang. 

Dalam sambutannya, Ibu Mufidah Jusuf Kalla menyampaikan bahwa 
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pameran Indonesia Jewelry Fair diharapkan dapat mengangkat 

kehidupan perajin kecil serta melestarikan perhiasan nusantara yang 

sudah ada sejak ribuan tahun lalu. 

Paviliun Ditjen PEN tampil dengan konstruksi spesial desain dan 

menempati area seluas 72 m2 di (all A dengan tema Remarkable 

Indonesia . Pada kesempatan kali ini, Ditjen PEN memfasilitasi 8 

(delapan) perusahaan Indonesia yaitu Beadsndesign (perhiasan batu 

alam), Birru Jewelry (perhiasan mutiara air tawar kombinasi batu 

alam), Carmel (Kalung Tanduk), CV. Maharani (perhiasan berbahan 

dasar kuningan kombinasi batu alam), Idola Prima Silver (Perhiasan 

perak), KAR Jewelry (perhiasan berbahan baku porselein kombinasi 

logam), Manik Cantik (perhiasan batu alam , Padma s Silver 
(perhiasan perak). 

Selama pameran berlangsung, Paviliun Ditjen PEN menghasilkan 

transaksi dagang sebesar Rp. 511.518.000,- dan memperoleh 837 

inquiry. Adapun rincian hasil transaksi dapat dilihat pada tabel 5 

berikut. 

Tabel 5. Nilai transaksi dagang yang dihasilkan pada pameran Mutumanikam 2016. 

No. Nama Perusahaan 
Total Transaksi 

(Rp) 

1 Beadsndesign 41,980,000 

2 Birru Jewelry 59,553,000 

3 Carmel 149,325,000 

4 CV. Maharani 42,910,000 

5 Idola Prima Silver 87,750,000 

6 KAR Jewelry 1,950,000 

7 Manik Cantik 92,350,000 

8 Padma s Silver 35,700,000 

 Total 511,518,000 

Sumber: Ditjen PEN 

Penyelenggaraan 

Trade Expo Indonesia 

(TEI) ke-31 Tahun 

2016 

Kementerian Perdagangan c.q Direktorat Jenderal Pengembangan 

Ekspor Nasional menyelenggarakan pameran Trade Expo Indonesia 

(TEI) ke-31 Tahun 2016 pada tanggal 12-16 Oktober 2016 bertempat 

di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran. Pada 

penyelenggaraan tahun ini, tema yang mengusung adalah Indonesia: 

Source of Natural & Creative Products . Penyelenggaraan TE) Ke-31 

tahun 2016 ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI pada hari Rabu, 

12 Oktober 2016 bertempat di Hall D2 Arena JIExpo dan dihadiri oleh 

sejumlah menteri dari Kabinet Kerja, anggota lembaga tinggi negara, 

Duta Besar negara sahabat, peserta pameran, dan pembeli dari 

berbagai negara. Dalam rangkaian kegiatan pembukaan TEI 2016 juga 

dilakukan penyerahan Penghargaan Primaniyarta kepada 32 pelaku 
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ekspor berprestasi dari 9 (sembilan) provinsi  dan penghargaan 

Primaduta kepada 60 pelaku usaha asing dari 26 negara yang 

merupakan jejaring mitra dagang Indonesia. Pada tahun ini, 

penyerahan penghargaan Primaniyarta dan penghargaan Primaduta 

dilakukan secara simbolis kepada 8 (delapan) pelaku usaha Indonesia 

dan 8 (delapan) kepala perwakilan RI di negara akreditasi. 

 

 TEI 2016 diikuti oleh 1.066 peserta yang menempati areal seluas 

59.600 m2 dengan berbagai jenis produk yang terbagi dalam beberapa 

hall.  

 Hall A menampilkan berbagai produk unggulan ekspor yang 

terbagi menjadi 15 zona yaitu services; consumer goods; paper and 

paper products; electronic and electrical products; building 

materials; toys; coffee; rubber and rubber products; miscallaneous; 

medical; equipments; textile and garments; automotive and 

automotive products; leather and leather products; household 

appliances; dan footwear.  

 Hall B menampilkan produk furniture & furnishing serta produk 

unggulan dari berbagai provinsi.  

 Hall C menampilkan produk makanan dan minuman unggulan (teh, 

kopi, kakao, produk perikanan) dari berbagai daerah.  

 Hall D menampilkan produk fashion, premium handicraft, health & 

beauty products, dan premium jewelleries. Pada area Open Space 

ditampilkan produk knock down house, garden furniture, produk-

produk defense industry, paviliun alumni pelatihan BBPPEI, dan 

sejumlah food truck.  

Selain kepesertaan di atas, TEI 2016 menghadirkan beberapa paviliun, 

di antaranya: 

Gambar 14. Sambutan Pembukaan TEI 2016 oleh Menteri Perdagangan dan Penyerahan 
Penghargaan Primaniyarta dan Primaduta oleh Presiden RI 
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 Paviliun Primaniyarta, menampilkan produk-produk dari 8 

(delapan) perusahaan penerima penghargaan Primaniyarta 2015  

kategori Eksportir Potensi Unggulan dan kategori Eksportir 

Pelopor Pasar Baru; 

 ASEAN Pavilion, paviliun ini menjadi wadah untuk 

mempromosikan peluang perdagangan dan investasi di negara-

negara anggota ASEAN; 

 Pride of Indonesia, yang menampilkan ikon-ikon produk di setiap 

hall dan ditempatkan di pintu masuk masing-masing hall (ikon 

produk food and beverages; cosmetic and herbal; fashion and 

accesorries; handicraft; automotive; manufacturing; processing 

industry; green industry; services; furniture; home decor).  Paviliun 

ini berada di selasar hall A sampai dengan hall D; 

 Paviliun Pilot Project untuk produk garam, karet alam, kelapa dan 

beras. Diharapkan kedepannya kegiatan pengembangan komoditi 

pilot project dapat memberi nilai tambah lebih serta dampak positif 

bagi produk ekspor Indonesia; 

 Paviliun Trendist –Trend & Dinamic of Islamic Style dari Badan 

Ekonomi Kreatif (Bekraf) menampilkan konsep yang membawa 

penyegaran kepada style Islam dan menampilkan 3 (tiga) trend 

yang akan populer di tahun 2017 yaitu Archean, Vigilant dan 

Digitarian dalam produk home decoration, furnitur dan fashion 

yang ditata dalam 3 (tiga) rumah yaitu Rumah Tomohon, Rumah 

Bambu, dan Rumah Gypsum; 

 DDS Pavilion menampilkan pelaku usaha yang berasal dari 

berbagai daerah yang telah menerima program pendampingan 

desainer oleh Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional; 

 Indonesia Design Development Center (IDDC) Pavilion 

menampilkan berbagai produk-produk kreatif karya sejumlah desainer. Paviliun ini mengangkat tema green design , dimana 
konsep perancangan, proses penciptaan hingga hasil produk akhir 

diharapkan dapat memperhatikan dampak terhadap kelestarian 

lingkungan. 
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 Selama 5 (lima) hari penyelenggaraan TEI 2016, tercatat sebanyak 

15.567 pengunjung yang berasal dari 125 negara hadir di arena 

pameran. Pengunjung mancanegara dengan jumlah terbesar antara 

lain berasal dari Malaysia, Saudi Arabia, India, Jepang, dan Singapura. 

Total transaksi yang berhasil diperoleh selama penyelenggaraan 

adalah sebesar US$ 1,02 miliar yang terdiri dari transaksi barang 

sebesar US$ 873,38 juta (meningkat sebesar 1,86%); transaksi jasa 

US$ 48,23 juta (mengalami penurunan sebesar 7,14%); dan transaksi 

investasi senilai US$ 100 juta. Adapun 10 (sepuluh) negara  dengan 

nilai transaksi prospektif terbesar adalah sebagai berikut: 

1. India, sebesar US$ 109,39 juta (13,32%),  

2. Malaysia sebesar US$ 94,34 juta (11,49%),  

3. Mesir sebesar US$ 53,16 juta (6,47%),  

4. Swiss sebesar US$ 45,36 juta (5,52%),  

5. Jepang sebesar US$ 39,28 juta (4,78%),  

6. Perancis sebesar US$ 34,29 juta (4,18%),  

7. Australia sebesar US$ 33,32 juta (4,06%),  

8. Taiwan sebesar US$ 32,47 juta (3,95%),  

9. Korea Selatan sebesar US$ 25,16 juta (3,06%), dan  

10. Amerika Serikat sebesar US$ 21,15 juta (2,58%).  

 

Sementara itu, 10 (sepuluh) produk yang paling diminati pengunjung 

TEI 2016 adalah: 

1. Furnitur sebesar US$ 144,32 juta (17,58%),  

2. Makanan olahan sebesar US$ 100,89 juta (12,29%),  

3. Rempah-rempah  sebesar US$ 62,63 juta (7,63%),     

4. Minyak atsiri sebesar US$ 48,97 juta (5,96%),  

5. Building material sebesar US$ 48,40 juta (5,89%),  

6. Produk pertanian sebesar US$ 37,11 juta (4,52%),  

7. Perikanan sebesar US$ 36,02 juta (4,39%),  

8. Kopi sebesar US$ 35,07 juta (4,27%),  

Gambar 15. Beberapa produk yang ditampilkan pada TEI 2016 
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9. Alas kaki sebesar US$ 32,92 juta (4,01%), dan  

10. Komponen otomotif sebesar US$ 30,21 juta (3,68%). 

Selain kegiatan pameran, pada TEI 2016 juga dilaksanakan kegiatan 

Business Matching. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi 

peluang bisnis antara visitor dan exhibitor TEI. Sebanyak 43 (empat 

puluh tiga) negara memanfaatkan kegiatan ini dan menghasilkan 

transaksi prospektif mencapai US$ 4,98 juta. Produk-produk yang 

diminati pada saat Business Matching antara lain produk pertanian, 

makanan dan minuman, building material, produk tekstil, serta 

furnitur. Pada penyelenggaraan TEI 2016, untuk pertama kalinya 

dilaksanakan kegiatan Misi Dagang Antar Daerah tanggal 15 Oktober 

2016. Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan hubungan kerja 

sama antar daerah sebagai implementasi keseimbangan sektor 

perdagangan dengan perolehan transaksi sebesar 661,06 miliar 

rupiah atau setara dengan US$ 52,24 juta. 

 

 Penandatanganan Kesepakatan Dagang 

Selama penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2016 juga telah 

dilaksanakan kegiatan penandatanganan 40 kesepakatan dagang 

antara eksportir Indonesia dan importir/buyers dari 17 negara, yaitu 

Kanada, AS, Spanyol, Belgia, Rusia, Swiss, Hungaria, Australia, 

Thailand, Malaysia, Singapura, India, Taiwan, Nigeria, Afrika Selatan, 

Mesir, dan Bahrain dengan total nilai sebesar US$ 207,96 juta.  

Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan oleh Menteri 

Perdagangan RI dan Direktur Jenderal PEN. Kesepakatan-kesepakatan 

dagang berupa Memorandum of Understanding, Letter of Intent, dan 

Single Purchase Statement. Furnitur dan Makanan Olahan menjadi 

produk yang paling banyak dilakukan penandatanganan kerja sama. 

Selain itu terdapat produk lainnya seperti kopi, teh, produk farmasi, 

produk herbal, batu bara, semen dan lain lain. Kesepakatan bisnis 

tidak hanya mencakup kesepakatan ekspor produk saja namun juga 

terwujud kesepakatan bisnis di bidang jasa dengan adanya 

permintaan pekerja terampil (skilled workers) dari Australia. 

Penanganan Buyers dan Akomodasi 

Terkait dengan pelayanan visitors/buyers, salah satu bentuk 

hospitality yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan adalah 

penyambutan di Terminal Kedatangan Internasional (Terminal 2 & 3) 

dan pengantaran ke 5 (lima) official hotels, yaitu: Hotel Borobudur, 

Hotel Aryaduta, Hotel Aston Marina,  Hotel Golden Boutique, dan Hotel 

Discovery Ancol. Lebih lanjut, kegiatan penanganan visitors/buyers 

TEI 2016 di Bandara Soekarno Hatta melibatkan berbagai 

instansi/kementerian yang ada di lingkungan Bandara Soekarno Hatta 

yang terdiri dari Otoritas Bandara Wilayah I Soekarno Hatta, 
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Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno Hatta, Dit. Keamanan 

Diplomatik Kemlu, Dit. Konsuler Kemlu, Ditjen. Bea dan Cukai, Ditjen 

Imigrasi, Kantor Imigrasi Bandara Soetta, PT. Angkasa Pura II Cabang 

Bandara Soekarno Hatta, dan Polresta Bandara Soekarno Hatta.  

Pelaksanaan penanganan visitors/buyers TEI 2016 dilaksanakan mulai 

H-2 yaitu pada tanggal 10 Oktober 2016 dan berakhir pada H+4 yaitu 

pada tanggal 16 Oktober 2016. Adapun lokasi penyambutan 

visitors/buyers dipusatkan di Terminal 2 area D (Delta) dan E (Echo), 

serta Terminal 3 Ultimate, pada setiap titik pintu kedatangan 

ditempatkan Welcome Desk (WD). Berdasarkan rekapitulasi 

penjemputan visitors/buyers yang dilakukan, tercatat sebanyak 949 

visitors/buyers yang ditangani. 

Terkait dengan pelayanan akomodasi, Kementerian Perdagangan 

menyediakan sebanyak 1000 (seribu) kamar yang didistribusikan ke 

official hotels TEI 2016. Adapun fasilitas akomodasi yang diberikan 

adalah akomodasi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam (room only dan 

Daily Breakfast, Free room Internet, termasuk Service & Tax) dengan 

penentuan waktu check in tanggal 11 Oktober dan check out tanggal 

13 Oktober 2016. Selama pelaksanaan kegiatan, jumlah penggunaan 

okupansi official hotel mencapai 90,2% atau sebanyak 902 (sembilan 

ratus dua) kamar digunakan oleh visitors secara share room dari 93 

perwakilan RI di luar negeri.  

 

 Trade, Tourism, and Investment (TTI) Forum 

Selain kegiatan pameran, pada TEI 2016 juga diselenggarakan 

kegiatan Trade, Tourism and Investment (TTI) Forum dengan tema 

Strengthening the Competitiveness of Natural & Creative Products .  
TTI Forum 2016 terdiri dari kegiatan TTI Seminar, Regional Discussion, 

One on One Meeting, Business Counseling, dan Talk Show. 

 

Gambar 16. Penandatanganan kesepakatan kerja sama dan pertemuan dengan buyer asing pada 
penyelenggaraan TEI 2016. 
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 TTI Seminar 

TTI Seminar dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 

2016, dihadiri peserta sebanyak 677 orang yang berasal dari 

pelaku usaha, eksportir dan calon eksportir, investor dalam dan 

luar negeri, calon investor, perwakilan RI di Luar Negeri, 

perwakilan luar negeri di Indonesia, dan para Kepala BKPMD. 

Pada TTI Seminar tersebut, Kedutaan Besar negara sahabat di 

Indonesia yang hadir, antara lain Swiss, RRT, Austria, Kuwait, 

Turki, Kamerun, Amerika Serikat, Ethiopia, dan Australia. 

Sedangkan perwakilan Indonesia di luar negeri yang hadir adalah 

dari Singapura, Vancouver, Berlin, Copenhagen, Osaka, Ottawa, 

Madrid, Los Angeles, Santiago, Manila, Johanesburg, Milan, Dubai, 

Kairo, Hamburg, Lagos, Chicago, KBRI Kuala Lumpur, KBRI 

Baghdad, KBRI Lima, KBRI Riyadh, KBRI Canberra, KBRI London, 

KBRI Paris, KBRI Brussels, KBRI Hanoi, KJRI Penang, KJRI 

Melbourne, KJRI Houston, KJRI Mumbai, KJRI Osaka dan 

perwakilan BKPM di luar negeri (Indonesia Investment Promotion 

Center). 

TTI Seminar diselenggarakan bekerjasama dengan Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pembicara pada TTI 

Seminar adalah Kepala BKPM, Thomas Lembong; Deputi Bidang 

Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian 

Pariwisata, Dadang Rizki Ratman; Deputi Bidang Koordinasi 

Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, Edy Putra Irawady; dan Ketua Umum KADIN 

Indonesia, Rosan P. Roeslani. Bertindak sebagai pemandu acara 

pada Seminar tersebut adalah Leonard Samosir, presenter dari 

Metro TV. 

 Regional Discussion 

Kegiatan Regional Discussion dilaksanakan pada tanggal 13 

Oktober 2016, pukul 13.00 - 18.00 WIB bertujuan memberikan 

informasi mengenai peluang, tantangan dan upaya penerobosan 

pasar di luar negeri, khususnya untuk sektor tertentu kepada 

dunia usaha dan eksportir. Pembicara pada Regional Discussion 

ini berjumlah 27 (dua puluh tujuh) yang merupakan importir 

sukses atau Trade Promotion Offices dari negara akreditasi, Duta 

Besar dan Atase Perdagangan.  
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  Business Counseling 

Kegiatan Business Counseling dilaksanakan pada tanggal 14 

Oktober 2016, dari pukul 09.00-11.30 WIB. Business Counseling 

atau klinik bisnis merupakan kegiatan konsultasi yang diberikan 

oleh para Atase Perdagangan, Kepala Indonesian Trade Promotion 

Centre (ITPC), Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) dan 

Konsuldag RI di luar negeri kepada para peserta yang sebagian 

besar adalah pelaku usaha, calon eksportir dan eksportir. Dalam 

kegiatan Business Counseling ini para Atase Perdagangan dan 

Kepala ITPC dari berbagai wilayah negara akreditasi memberikan 

konsultasi kepada pengusaha/UKM.  

 Talk Show 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 - 15 Oktober 2016, 

dimulai pukul 09.00 – 15.45 WIB dan bertempat di Hall A Jakarta 

International Expo. Kegiatan Talk Show ini bertujuan agar 

masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 

terkait dapat menyampaikan kebijakan, strategi, peluang dan 

tantangan yang dihadapi kepada para peserta Talk Show secara 

langsung. Kegiatan Talk Show dibagi menjadi 4 (empat) sesi 

sebagai berikut: 

a. Pembicara pada sesi pertama adalah Menteri Kelautan dan 

Perikanan yang diwakili oleh Dirjen Penguatan Daya Saing 

Produk Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo dan 

Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, 

Hadi Basalamah. Pada sesi ini, yang bertindak sebagai 

moderator adalah Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang 

Perdagangan Jasa. 

b. Pembicara pada sesi kedua adalah Kepala Badan 

Pengembangan dan Penelitian Industri Kementerian 

Gambar 17. Penyelenggaraan TTI Seminar dan Regional Discussion pada TEI 2016. 
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Perindustrian, Haris Munandar dan Ketua Komite 

Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia, Handito 

Hadijuwono. Pada sesi ini, yang bertindak sebagai moderator 

adalah Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan 

Perdagangan. 

c. Pembicara pada sesi ketiga adalah Menteri Pertanian yang 

diwakili oleh Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan 

Internasional Kementerian Pertanian, Mat Syukur dengan 

Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Moch 

Ardi Prasetiawan. Pada sesi ini, yang bertindak sebagai 

moderator adalah Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang 

Pengamanan Pasar.  

d. Pembicara pada sesi keempat adalah dari Badan Ekonomi 

Kreatif yang diwakili oleh Deputi Akses Permodalan, Fadjar 

Utomo.  Pada sesi ini, yang bertindak sebagai moderator 

adalah Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi. 

Partisipasi pada 

Pameran Potensi 

Daerah Sail Karimata 

2016 

Ditjen PEN-Kementerian Perdagangan berpartisipasi pada Pameran 

Potensi Daerah di Pantai Pulau Datok, Kab. Kayong Utara, Kalimantan 

Barat tanggal 12 - 15 Oktober 2016.  Pameran Potensi Daerah Sail 

Karimata 2016 merupakan penyelenggaraan yang ke-8 dari rangkaian 

kegiatan Sail lndonesia. Pameran ini dibuka secara resmi oleh 

Sekretaris Dewan  Kelautan  lndonesia pada 12 Oktober 2016  dengan 

disaksikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 

Kementerian Perdagangan, Bupati Kayong Utara, Bupati Sambas, 

DPRD  Kab. Kayong Utara dan Kementerian Lembaga Pusat dan 

daerah lainnya yang terlibat. Produk yang dipamerkan dalam pameran 

ini antara lain makanan olahan khas Kalimantan, kerajinan tenun, 

aksesoris, perhiasan, produk berbahan kulit, tas rotan, pakaian, alas 

kaki, produk fashion, dan juga layanan perbankan yang ditawarkan 

oleh beberapa Bank Nasional dan daerah antara lain Bank lndonesia, 

Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Kalbar.  

Pameran ini menggunakan tenda dengan ukuran 20 x 105 m² yang 

dibagi menjadi 2 Blok; yaitu Blok A dan Blok B yang diisi sejumlah 

total 120 booth. Paviliun Kemendag terletak di Hall A dengan luas 

space 90 m2 yang terdiri atas booth informasi, serta 8 booth untuk 

peserta binaan Ditjen PEN. Adapun perusahaan binaan Ditjen PEN 

yaitu: Datik Batik Collection (batik), Hanung Craft (tas, dompet, 

cushion dari bahan tenun), Rudy Natural (accessories, fashion, slipper, 

pajangan), Style Leather Collection (jaket kulit, tas kulit, dan aksesoris 

kulit), Himpunan Pelaku Usaha Kecil Menengah (HIMPU) Kota 

Pontianak (makanan olahan, kemeja batik pontianak, aksesoris, dan 

kerajinan sulam), Sahidah Songket (tenun dari Kab. Sambas), Asri 
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Craft & Accessories (kerajinan kayu dan aksesoris), dan Mutiara 

Lombok (perhiasan mutiara).  

Di penghujung pelaksanaan pameran diberikan penghargaan kepada 

peserta dengan stand terbaik. Adapun penerima penghargaan adalah 

sebagai berikut: Stand Terbaik I diperoleh Kota Singkawang, Stand 

Terbaik ll diperoleh Kab. Kayong Utara, Stand Terbaik lll diperoleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Stand Favorit diperoleh 

Pemprov Kalimantan Barat. Kriteria penilaian Stand Terbaik 

didasarkan pada desain stand, materi edukasi yang informatif, display 

produk, pelayanan petugas stand, dan media promosi yang digunakan. 

Sebagai informasi, paviliun Kementerian Perdagangan tidak 

dimasukkan dalam penilaian peserta stand terbaik dikarenakan 

terlibat sebagai tim juri dalam menentukan pemenang stand terbaik.  

Selama 5 (lima) hari pelaksanaan pameran, Paviliun Kementerian 

Perdagangan dikunjungi buyer lokal maupun internasional dengan 

catatan transaksi dagang mencapai Rp. 95.834.000 dengan inquiry 

mencapai 95 buah. Disamping transaksi dagang yang terjadi, ada 

beberapa inquiry yang harus ditindaklanjuti agar memungkinkan 

untuk terjadi transaksi terutama untuk produk tenun dari Sahidah 

Songket dan produk kulit dari Style Leather Collection. Tabel 6 

menunjukan rincian transaksi pada Pameran Potensi Daerah Sail Selat 

Karimata 2016. 

Tabel 6. Nilai Transaksi pada Sail Selat Karimata 2016 

No Perusahaan Transaksi (Rp) 

1. Datik Batik Collection 13.665.000 

2. Hanung Craft 19.350.000 

3. Rudy Natural 12.835.000 

4. Style Leather 31.900.000 

5. Mutiara Lombok 18.820.000 

6. Sahidah Songket 12.110.000 

7. Asri Craft 10.875.000 

8. HIMPU 8.279.000 
 Total 127.834.000 

Sumber: Ditjen PEN 

 

Partisipasi pada  The 

3rd BIMP-EAGA and 

IMT-GT Trade Expo, 

Conference and 

Business Matching 

2016 

The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business 

Matching 2016 dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 Oktober 2016 di 

Makassar. Pelaksanaan tahun ini merupakan kegiatan yang ke-3 yang 

diikuti oleh 5 (lima) negara yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina 

dan Thailand. Produk yang ditampilkan pada pameran ini meliputi 

hasil maritim (perikanan dan olahan), pertanian dan olahannya, jasa 

(termasuk pariwisata), infrastruktur (logistik) dan industri. 

The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business 
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Matching 2016 dibuka oleh Wakil Presiden RI, di dampingi oleh 

Gubernur Sulawesi Selatan. Hadir dalam acara pembukaan ini Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian RI, Minister in the Prime Minister 

Department Malaysia, Chairman of Mindanao Development Authority as 

Philippines Sigining Minister for BIMP-EAGA dan Walikota Makassar. 

Pada kegiatan ini, Ditjen PEN berpartisipasi melalui Paviliun Ditjen 

PEN yang menempati lahan seluas 90 m2 dan mengusung tema Trade 

with Remarkable Indonesia. Ditjen PEN memfasilitasi 12 (dua belas) 

pelaku usaha. Paviliun Ditjen PEN menghasilkan transaksi dagang 

sebesar Rp.42.590.000,-. Adapun rincian hasil transaksi dapat dilihat 

pada tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Nilai transaksi dagang yang dihasilkan oleh paviliun Ditjen PEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ditjen PEN 

 

NO. Perusahaan 
Total Transaksi 

(Rp) 

1. Adi Jaya Naturindo (kopi) 760.000 

2. Amalia Food (sambel)  7.000.000 

3. Ara Savis Sejahtera (teh) 1.890.000 

4. Jasmine (fashion) 15.700.000 

5. Sita Boutiq (fashion) 800.000 

6. Ikram Bugis Culture (fashion) 600.000 

7. Madusakti Agroutama (minuman) 1.190.000 

8. Kasih Bersama (fashion) 555.000 

9. Tata Sutra Makassar (fashion) 1.000.000 

10. Mubarak (aksesoris) 7.500.000 

11. Sekawan Karsa Mulia (coklat) 2.345.000 

12. Wita Hara Kirana (aksesoris) 3.250.000 

 Total 42.590.000 

Partisipasi pada  

Pameran Produk 

Ekspor Daerah 

(PPED)/Jogja Trade 

Expo (JTE) 2016 

Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED) atau Pameran Jogja Trade 

Expo (JTE) adalah pameran multiproduk yang diselenggarakan untuk 

mempromosikan potensi produk unggulan yang dimiliki daerah-

daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 27 – 31 Oktober 2016 di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Tema yang diangkat pada penyelenggaraan tahun ini adalah 

Indonesia Kreatif  dengan harapan pelaku usaha dapat 
meningkatkan kreatifitasnya dan berinovasi sehingga dapat 

meningkatkan kualitas mutu dan citra positif produk Indonesia yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing di pasar global. 

Pameran ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta didampingi Direktur Pengembangan Promosi 

dan Citra – Ditjen PEN, Kemendag dan Kepala Disperindag Provinsi 
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DIY. Acara pembukaan tersebut juga dihadiri jajaran Pemerintah 

Daerah Provinsi DIY, dan perwakilan dari Pemerintah 

Daerah/Kota/Kabupaten dari berbagai daerah. 

Ditjen PEN berpartisipasi melalui Paviliun Ditjen PEN yang 

menempati lahan seluas 108 m2 dengan memfasilitasi 12 (dua belas) 

pelaku usaha yang menampilkan produk  handicraft, kaligrafi, 

makanan dan minuman, kerajinan bordir, perhiasan, kerajinan dari 

batu-batuan, batik, dan tenun.  

Selama pameran berlangsung, Paviliun Ditjen PEN menghasilkan 

transaksi dagang sebesar Rp. 239.275.000,- yaitu sebesar Rp. 

122.000.000,- merupakan transaksi prospect order dan Rp. 

117.275.000,- transaksi retail. 

 

Penerimaan Buying 

Mission dari Korea 

Selatan dan 

Pendampingan Buyer 

ke Medan, Sumatera 

Utara 

Kegiatan Misi Pembelian Buyer dari Korea Selatan dilaksanakan pada 

tanggal 2 Maret 2016 di Kementerian Perdagangan dan dilanjutkan 

dengan kunjungan ke perusahaan/perkebunan kopi di Medan, 

Sumatera Utara. Misi pembelian dari Korea Selatan merupakan misi 

pembelian yang pertama dilaksanakan pada 2016 dan menghasilkan 

perjanjian kerja sama (MoU) sekitar US$ 1 juta (US$ 300.000 – 

350.000 per tahun) untuk kopi Arabika. Kontrak ini berlaku untuk 

jangka waktu tiga tahun, terhitung mulai Maret 2016 s/d Maret 2019. 

Hadir pada kegiatan tersebut antara lain manajemen dari PT. Santama 

Arta Nami yaitu Dewan Direksi serta Mr. Kim Young Uk, CEO Sun Woo 

(New Media Corp), buyer Korea Selatan. Kemendag dan ITPC Busan 

yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut berharap kerjasama 

dengan importirnya akan terus berlangsung berkesinambungan. Pada 

kesempatannya, CEO Sun Woo menyampaikan ucapan yang sama 

seraya menyatakan merasa senang berhubungan dagang dengan PT. 

Santama dan berharap dapat terus melakukan dan meningkatkan 

kerjasama dengan Indonesia. Acara kemudian dilanjutkan dengan 

penandatanganan Nota Kesepahaman kedua belah pihak.  

Kunjungan Perusahaan  

Kunjungan ke PT. Santama Arta Nami dilaksanakan pada tanggal 4 -5 

Maret 2016 di Medan, Sumatera Utara. Tujuan kunjungan ini adalah 

untuk melihat perkebunan, warehouse dan proses pengolahan kopi. 

Sejak berdiri tahun 2004, PT. Santama telah memiliki 10 distrik 

perkebunan melalui kerja sama dengan beberapa kelompok tani di 

berbagai daerah di Sumatera Utara, Bengkulu dan Lampung. Hasil 

produksi kopi perusahaan ini sebanyak 80% untuk pasar ekspor dan 

sisanya untuk pasar dalam negeri.  

 

Kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan ke salah satu distrik 
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perkebunan kopi di Kabupaten Simalungun, serta melakukan coffee 

cultivate study. Peninjauan perkebunan didampingi oleh Kepala Dinas 

Perkebunan Kabupaten Simalungun dan beberapa anggota kelompok 

tani yang tergabung di bawah naungan PT. Santama. Dalam kunjungan 

tersebut, importir berkesempatan melihat produksi kopi luwak di 

alam terbuka, dialog dengan anggota kelompok tani yang memberi 

masukan, antara lain pembenahan infrastruktur perkebunan, 

pengembangan area, serta peningkatan kerja sama dengan petani kopi 

lokal.  

 

Penerimaan Buying 

Mission dari Brazil 

Sebagai salah satu upaya memacu ekspor Indonesia ke Brasil, ITPC 

Sao Paolo memfasilitasi program Buying Mission antara CTM 

Representacao e Gestao Corporativa Ltda (CTM), Brasil dengan PT. 

Ramagloria Sakti Tekstil untuk pembelian produk Tekstil Yarn. 

Penandatanganan Pembelian Textile Yarn antara CTM Representacao 

e Gestao Corporativa Ltda, dengan PT. Ramagloria Sakti dan PT. 

Excellence Qualities Yarn dengan nilai sebesar US$ 1 juta  

dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016.   

Pada kontrak tersebut, PT. Ramagloria Sakti Tekstil sepakat untuk 

mensuplai produk yarn berupa 100 % Viscose Ring Spun Yarn, 65% 

Polyester 35% Viscose Ring Spun Yarn, 100% Polyester Ring Spun 

Yarn kepada CTM Representacao e Gestao Corporativa Ltda senilai 

total US$ 500 ribu. Sementara itu, PT. Excellence Qualities Yarn 

sepakat untuk mensuplai produk yarn berupa 100% Viscose Ring 

Spun Yarn, 65% Polyester 35 % Viscose Ring Spun Yarn, 100% 

Polyester Ring Spun Yarn kepada CTM Representacao e Gestao 

Corporativa Ltda senilai total US$ 500 ribu. 

CTM adalah perusahaan yang berlokasi di kota Blumenau, Santa 

Catarina State, Brasil (sekitar 650 km Selatan Sao Paolo). 

Provinsi/State Santa Catarina merupakan sentra utama industri 

fabrics, garmen, dan apparel Brasil. Pembelian ini merupakan salah 

satu tindak lanjut dari prospek yang terjadi saat pameran Brazil 

International Apparel Sourcing/Yarn & Fabric Fairs pada tanggal 27 – 

29 Mei 2015. 

2. Kegiatan Luar Negeri 

Partisipasi pada Hong 

Kong Toys & Games 

Fair (HKTGF), Hong 

Kong 

Ditjen PEN Kemendag ikut serta pada pameran Hong Kong Toys & 

Games Fair yang diselenggarakan 11-14 Januari 2016 di Hong Kong. 

Hong Kong Toys & Games Fair (HKTGF) tahun ini merupakan 

penyelenggaraan yang ke-42, merupakan pameran mainan terbesar di 

Asia, diikuti oleh 2.030 exhibitor dari 41 negara di antaranya Kanada, 

China, lndia, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Spanyol, Thailand, lnggris, 

Turki dan lainnya. HKTGF menampilkan produk candy toys, 
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educational toys & games, electronics & radio control toys, festive & 

party items, hobby goods, magic items, outdoor & sporting items, paper 

products & toy packaging, smart-tect toys, soft toys, dolls & kitchenware 

toys. 

Pameran dibuka resmi oleh Carrie Lam sebagai Chief Secretary for 

Administration of the HKSAR Goverment, di dampingi oleh Li Jiangang 

(Deputy Director General, Departement HongKong, Macao and Taiwan 

Affairs, Ministry of Culture of the People’s republic of China), serta dari 

pihak HKTDC antara lain: Margaret Fong (Executive Director), CK 

Yeung (Chairman HKTDC Toys Advisory Committee), dan Tommy Li 

(Chaiman HKTDC Design Marketing and Licensing Services Advisory 

Committee). Selain itu, Konsulat Jenderal Rl di Hong Kong, Chalief 

Akbar beserta staf dan Konsul Dagang, Natan Kambuno, hadir dalam 

pembukaan dan mengunjungi Paviliun lndonesia pada hari pertama 

pameran sekaligus melakukan diskusi dengan seluruh peserta. Konsul 

Dagang Rl juga memfasilitasi empat peserta pameran yang letak 

boothnya berhadapan dengan Paviliun Kemendag. 

Ditjen PEN Kementerian Perdagangan berpartisipasi pada pameran ini 

melalui pendirian paviliun Indonesia yang menempati lahan seluas 99 

M2 dengan mengusung tema Trade with Remarkable lndonesia . Pada 

partisipasi kali ini, Ditjen PEN memfasilitasi 11 (sebelas) perusahaan 

yang merupakan anggota Asosiasi Pengusaha Mainan lndonesia 

(APMI). Selain itu, paviliun Indonesia juga menayangkan video 

promosi baik dari peserta maupun video dari Ditjen PEN.  

Selama pameran berlangsung, Paviliun Indonesia dikunjungi oleh 

sekitar 1500 pengunjung. Adapun estimasi transaksi dagang (trial 

order) yang terjadi selama empat hari pameran mencapai US$ 

2,100,000 dengan inquiry sebanyak 160 buah dengan rincian 

sebagaimana tercantum pada tabel 8.  

Tabel 8. Daftar Perusahaan dan Nilai Transaksi pada HKTGF 2016 

No Perusahaan & Produk yang ditampilkan 
Total Transaksi 

( US$ ) 

1 PT, Buana Mas Sejati (play mat for children) 275,000 

2 PT. lnkor Bola Pacific (bola) 300,000 

3 PT. SunindoAdipersada (stuffed toys) 306,500 

4 PT. Mahakarya Toy (ride on) 20,000 

5 PT. Abason Baby (feeding bottle) 100,000 

6 PT. Royal Puspita (boneka) 532,000 

7 PT. Jaya Latexindo Internusa (balon) 80,000 

8 PT. Sinar Harapan Plastik (ride on toys) 250,000 

9 PT. Amarilys Karisma Gemilang (plastic toy) 100,000 

10 PT. Jakarta Tunggal Citra (baby walker) 111,500 
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11 PT. Yolita Jaya Indonesia (inflatable toys) 25,000 

 Total  2,100,000 

Sumber: Ditjen PEN 

 Adapun jenis-jenis produk yang diminati dapat dilihat pada Tabel 9 

berikut: 

Tabel 9. Produk-Produk yang Diminati dan Negara Asal Buyer 

No Produk  yang Diminati 
Asal Negara Calon Buyer yang 

Berminat 

1 Promotional food 

packaging, puzzle 

Rusia, Hong Kong, Slovenia, lran, ltalia, 

Singapura, Hong Kong, Jerman 

2 Bola sepak, bola volly, 

bola futsal 

Chili, Hong Kong, Turki, China, Pakistan 

3 Scooter Eropa, lndia, Australia, Peru 

4 Boneka anjing & kucing Korea, ltalia, Hong Kong, Perancis, Turki, 

India, China 

5 Sepeda roda tiga Arab Saudi, lndia 

6 Floor mats(city & abjad) Amerika, Eropa , Timur Tengah 

7 Botol susu Amerika, Jepang, Sri Lanka, Spanyol, 

Hong Kong, lndia 

8 Jas hujan, baby neck ring, 

swim ring 

Amerika, Australia, Hong Kong, Eropa, 

ltalia 

9 Ride on car Persatuan Emirat Arab, Oman, Kuwait, 

lndia, Peru, Singapura, Thailand 

Sumber: Ditjen PEN 

 Satu hal menarik pada partisipasi kali ini adalah adanya calon buyer 

dari RRT yang berminat dengan produk dari Amarilys Karisma 

Gemilang (plastic toy), mengingat selama ini belum pernah ada buyer 

dari China yang membeli produk mainan dari lndonesia. PT Amarilys 

sendiri telah menyatakan akan menindaklanjuti inquiry dari RRT ini 

secara serius. Diperkirakan hal ini dikarenakan peningkatan upah 

buruh/biaya produksi di RRT membuat pengusaha China mulai 

melirik lndonesia untuk produk mainan. 

 

Partisipasi pada Arab 

Health 2016, Uni Arab 

Emirat (UAE) 

Arab Health 2016 merupakan pameran tahunan berskala internasional 

terbesar di wilayah Timur Tengah dan Afrika untuk produk Medical 

Appliances di Uni Arab Emirat (UAE). Arab Health 2016 merupakan 

penyelenggaraan yang ke-41 kalinya yang diselenggarakan pada 

tanggal 25-28 Januari 2016. Adapun produk yang ditampilkan yaitu: 

medical tecnology, laboratory equipment, diagnostics, physiotherapy 

and orthopedic technology, commodities and technology in healthcare, 

surgical products and services, facility management, medical 
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disposables, healthcare building technology, medical services, radiology, 

consulting services in healthcare, cardiology, medical publications. 

Arab Health 2016 dibuka oleh H.H. Sheikh Hamdan Bin Rashid Al 

Maktoum, Deputy Ruler of Dubai and UAE Minister of Finance. Pameran 

Arab Health tahun ini diikuti oleh 4.000 perusahaan yang berasal dari 

75 negara, mengalami peningkatan 6,35 % dibandingkan tahun 2015, 

dan jumlah pengunjung diperkirakan sebanyak 130.000 pengunjung 

yang berasal dari 163 negara. 

Partisipasi Ditjen PEN Kementerian Perdagangan pada tahun 2016 

merupakan yang ke-2 kalinya dengan memfasilitasi sebanyak 10 

(sepuluh) perusahaan. Dalam perekrutan peserta, Ditjen PEN 

bekerjasama dengan Asosiasi Produk Alat Kesehatan Indonesia 

(ASPAKI). Adapun tujuan keikutsertaan Indonesia pada pameran ini 

adalah dalam rangka mempertahankan dan menambah pasokan 

produk kesehatan Indonesia untuk wilayah Timur Tengah dan Afrika.  

Paviliun )ndonesia yang mengusung Trade with Remarkable 

Indonesia  menempati lahan seluas  m² yang berlokasi di Saeed (all 
SAH 01. Produk yang ditampilkan Indonesia adalah latex, nitrile, vinyl 

examination gloves, facemasks, head & shoe covers, underpads, diapers, 

masker, nurse cup, doctor cup, underpad surgical gown, hospital bed, 

infant warmer, surgical mask, surgeon cup, basic dressing set, one med 

healthcare, antiseptic, disinfectant, aneroid sphygmomanometer, spare 

part for sphygmomanometer (bladder bulb, cuff, zipper bag, coiled 

tube), hospital & surgical clothes, hospital linen & clothing, auto disable 

syringe, tensimeter stethoscope, X-ray film viewer, examination lamp, 

therapy device, needle destroyer, Ac 12 channer, emergency bag, 

medical dan medical bag. 

Peserta Paviliun Indonesia terdiri dari 10 perusahaan anggota ASPAKI 

yaitu: PT. Arista Latindo (Jakarta), CV. Beauty Kasatama (Jawa Timur), 

PT. Graha Teknomedika (Depok), PT. Jayamas Medica Industri (Jawa 

Tengah), CV. Kobe Global  International (Jawa Barat), PT. Lestari Dini 

Tunggul (Jakarta), PT. Oneject Indonesia (Jawa Barat),  PT. Sugih 

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

Trimitra Garmedindo Interbuana (Jawa Barat). Selain peserta 

Indonesia yang difasilitasi oleh DJPEN, terdapat pula satu peserta 

Indonesia yang berpartisipasi secara mandiri yaitu PT. Mega Andalan 

Kalasan yang menampilkan hospital bed. 
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 Selama 4 (empat) hari pelaksanaan pameran, paviliun Indonesia 

berhasil meraih transaksi sebesar US$ 6.166.688 naik 57,2% 

dibandingkan dengan partisipasi pada tahun 2015 sebesar US$  

3.921.744. Hasil transaksi tersebut diperoleh melalui peserta yang 

tergabung dalam paviliun Indonesia yang difasilitasi oleh Ditjen PEN 

Kemendag yaitu: CV. Beauty Kasatama (US$ 359.588), PT. Oneject 

Indonesia (US$ 2.250.000),  PT. Sugih Instrumendo Abadi (US$ 

439.000), PT. Tesena Inovindo (US$ 152.100), PT. Trimitra 

Garmedindo Interbuana (US$ 23.000), sedangkan perolehan inquiry 

adalah sebesar 318 inquiry dari 37 negara. Disamping itu ada 

perusahaan Indonesia lainnya yang berpartisipasi secara mandiri 

yakni PT. Mega Andalan Kalasan (MAK) yang terletak di Hall 3 No. 

3D50, luas space 36 m² dengan perolehan transaksi sebesar US$ 

2.943.000 untuk produk Hospital Bed. Sehingga total transaksi 

seluruh peserta Indonesia sebesar US$ 6.166.688. 

Partisipasi pada The 

81th Tokyo 

International Gift 

Show Spring 2016, 

Jepang 

Pameran Tokyo International Gift Show (TIGS) merupakan pameran 

produk gift berskala International terbesar di Jepang yang diadakan 

dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari (spring) dan 

September (summer). Pameran tersebut diselenggarakan pada 3 - 5 

Februari 2016 di Tokyo lnternational Exhibition Center, Tokyo, Jepang. 

TIGS menempati lahan seluas 84,360 m2 dan menampilkan produk gift 

antara lain personal gift, consumer goods, handicraft, home decor, 

textile, fashion &  accessories, living fashion goods, stationaries, dan 

tableware. Pameran diikuti oleh 2,528 perusahaan  yang berasal dari 

25 negara yaitu Italy, Iran, India, Indonesia, UK, Australia, Canada, 

Korea, Cambodia, Cyprus, Singapore, Thailand, Taiwan, China, 

Germany,Turkey, Philipines, Brunei, USA, Vietnam, Hong Kong, 

Malaysia, Laos, serta Lithuania. Pameran ini dikunjungi  oleh 194,764 

pengunjung yang berasal dari berbagai negara. Disamping  pameran 

produk, beberapa kegiatan yang diselenggarakan pada TIGS 2016 

antara lain Young Product, Comic and Anime License Products, Disney 

Expo Japan 2016 (East Hall 1 &2), The-19th Gourmet & Dining  Style 

Gambar 18. Paviliun Indonesia pada Arab Health 2016. 
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Show Spring 2016 (East Hall 3) dan Clothing, Variety Gift Fair (East Hall 

5 & 6).  

Pameran resmi dibuka oleh Ministry of Economy, Trade and Industry, 

Commerce and lnformation Bereau Life Cultural Creation Industry 

Division Section Chief Ms. Nishigaki, President Tree of Life Co, Ltd, Mr. 

Tadashi dan seluruh perwakilan pada pukul 10.00 waktu setempat 

diiringi pengguntingan pita. Hari pertama setelah pembukaan 

pameran, paviliun ASEAN sempat dikunjungi Secretary General  ASEAN 

- JAPAN Centre (AJC), dan selanjutnya pada hari kedua booth Indonesia 

dikunjungi oleh pejabat dari KBRI Tokyo.   

Partisipasi lndonesia dan negara anggota ASEAN lainnya difasilitasi 

oleh AJC, Tokyo, yang mengundang tiga perusahaan dari tiap negara 

ASEAN bertempat di Paviliun ASEAN di Hall East 6 dengan luas 360 

m2. Tiga perusahaan lndonesia yang ikut serta pada pameran ini 

merupakan binaan Designer Dispatch Service (DDS) Ditjen PEN, yaitu 

Mawar Art Shop, dari Lombok menampilkan produk dari rumput ketak 

(Ketak Handbag); Indorisakti, Yogyakarta, memamerkan produk home 

decoration dari kertas daur ulang (recycle paper) dan Salsabila, Jakarta 

dengan koleksi produk embroidery.   

Selama tiga hari pameran, para peserta mendapatkan 93 

inquiries/permintaan di antaranya berasal dari Jepang, Vietnam,  

Laos, China, Meksiko, dan lain-lain dengan estimasi transaksi dagang 

yang diperoleh sebesar US$ 65.593 dengan rincian pada tabel 10 

berikut: 

Tabel 10. Daftar Perusahaan, Inquiries, dan Transaksi yang Dihasilkan  

pada Tokyo International Gift Show 2016 

No Perusahaan 
Jumlah 

Inquiries 
Transaksi 

1 PT. Indorisakti 40 US$ 23,620 

2 Mawar Art Shop 43 US$ 40,600 

3 Salsabila 10 US$ 1,373 

 Total  93 US$ 65,593 

Sumber: Ditjen PEN 

 

 

Partisipasi pada 

Pameran Ambiente 

2016 dan Kunjungan 

ke Beberapa Importir 

di Jerman 

Partisipasi pada Pameran Ambiente 2016 

Pameran Ambiente 2016 yang diselenggarakan di Frankfurt, Jerman 

pada tanggal 12 - 16 Februari 2016.  Pameran Ambiente merupakan 

salah satu pameran terbesar untuk produk Consumer Goods 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) dan 3) Living (interior design, furnishing and 
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decoration).  

Pada partisipasi kali ini, paviliun Indonesia menempati area seluas 

164 m² yang merupakan kerjasama antara Kemendag dengan 

Kemenperin. Paviliun Kemendag cq. Ditjen PEN seluas 62 m² 

merupakan kerja sama antara Ditjen PEN dengan ITPC Hamburg yang 

diisi oleh 6 (enam) peserta produk home decor dari Bali Wirama 

(Kerajinan Metal/Bali); CV. Multi Dimensi (Kerajinan Rotan dan Kulit 

Kerang/Cirebon); Nancy Craft Co. (Kerajinan Rotan/Jakarta), Out of 

Asia (basket bathroom accessories, tray, vase, minor, wall decor), PT. 

Promosi Dagang Asia, dan PT. Cipta Graha (recycle wood).  

Paviliun Indonesia menempati lokasi di Hall 10.1 serta dikelilingi 45 

perusahaan yang berpartisipasi secara mandiri, sehingga memberikan 

kesan Indonesia berada dalam satu kesatuan. Secara keseluruhan 

peserta pameran dari Indonesia tercatat sebanyak 61 perusahaan. 

Pada penyelenggaraan tahun ini, jumlah peserta tercatat sebanyak 

4.387 exhibitor yang berasal dari 96 negara. Namun demikian, jumlah 

peserta tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 8,81% 

dibandingkan dengan jumlah peserta tahun 2015 yang tercatat 

sebanyak 4.811 exhibitor. Hal ini dikarenakan adanya renovasi pada 

Hall 12.  

 

 Prospektif kontak dagang yang diperoleh oleh 6 perusahaan selama 

pameran Ambiente sebesar US$ 2.6 juta untuk permintaan beberapa 

produk lamp craft, rattan furniture, rattan basket, lighting frame 

minor, vases, recycre wooden frame, bowl, wooden acsesories, bathroom 

accessoreis,  natural basket iron craft, metal art. Selain kontak dagang 

yang diperoleh didapat pula 125 inquiries dari 29 negara yang 

berpotensi menghasilkan transaksi serta harus ditindaklanjuti oleh 

perusahaan pasca pameran. Hampir seluruh produk yang ditampilkan 

oleh peserta mendapatkan minat yang cukup besar dari para buyer. 

Gambar 19. Paviliun Ditjen PEN pada pameran Ambiente 2016 
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Pertemuan dengan SIPPO 

Berbarengan dengan pelaksanaan pameran, Direktur Jenderal 

Pengembagan Ekspor Nasional melakukan pertemuan dengan SIPPO. 

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2016 yang 

bertempat di ruang lnspiration 2 di lantai 2 Hall 10 Messe Franfurt. 

Pertemuan tersebut dihadiri Ms. Carolina Kaufmann, Head of lmport 

Promotion dan Ms. Eve Bachtold, Programme Manager Non Food-

SIPPO Switzerland Global Enterprise.  

Adapun beberapa hal yang disepakati antara Dirjen PEN dan SIPPO 

antara lain:  

 Kerjasama di bidang Digital Marketing, di antaranya berupa 

pelatihan Ditjen PEN untuk SDM Ditjen PEN. 

 Kunjungan SIPPO pada bulan Maret 2016 dalam rangka meninjau 

Indonesia Design Center beserta dengan program-programnya 

untuk mengimplementasikan bantuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian SIPPO. 

 One Day Workshop (Seminar untuk UMKM) pada tahun 2016 untuk 

produk home decor di beberapa daerah sentra produksi. 

 Untuk SPOGA GAFA akan dievaluasi setelah 6 bulan pelaksanaan 

pameran dan evaluasi ini akan dilakukan pada bulan Maret 2016 

bersamaan dengan tim SIPPO yang akan datang ke Indonesia untuk 

melakukan kunjungan perusahaan dalam rangka kurasi 

perusahaan peserta pameran SPOGA 2016. 

 

Kunjungan Kerja ke Beberapa Importir di Jerman 

Untuk memaksimalkan kunjungan Dirjen PEN sebagai upaya 

meningkatkan pangsa pasar Indonesia di pasar Jerman, dilakukan 

kunjungan ke beberapa importir. 

 Antika GmbH 

Antika GmbH merupakan perusahaan yang banyak mengimpor 

produk furniture dan home decor dari Indonesia. Perusahaan ini 

mengimpor produk furniture jati 6-7 kontainer per tahunnya dari 

Jepara di antaranya lemari, kursi, meja, bangku dan beberapa 

produk home decor lainnya. Importir tersebut sangat menghargai 

upaya Indonesia dalam menerapkan V-Legal terhadap produk 

ekspor dari kayu. Importir juga mengharapkan agar Indonesia di 

masa mendatang dapat mempertahankan kebijakan penggunaan 

sertifikat V-Legal, mengingat konsumen di wilayah Eropa 

khususnya Jerman pada umumnya tidak bersedia membeli produk-

produk impor tanpa ada label V-Legal. 

 Tom Cococha GmbH & Co. KG 

Perusahaan ini merupakan improtir produk charcoal dari 

Indonesia sejak tahun 1987. Tahun 2014 yang lalu perusahaan ini 
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mengimpor charcoal dari Indonesia sebanyak 800 ton dengan nilai 

sekitar 8 juta Euro. Pada tahun 2015, perusahaan Tom Cococha 

GmbH & Co. KG dinominasikan sebagai kandidat penerima 

Primaduta Award 2015 dan kemudian terpilih sebagai salah satu 

penerima Primaduta Award 2015 dari Jerman.  

Untuk produk charcoal dari Semarang, Klaten, Bogor dan 

Yogyakarta yang diimpor oleh Tom Cococha antara lain charcoal 

untuk shisha dan barbeque. Produk tersebut diminati oleh 

masyarakat Jerman dikarenakan kualitas barang yang baik. Pangsa 

pasar utama untuk produk ini adalah sisha cafe dan sisha bus yang 

berjumlah sekitar 18.000 di Jerman. Salah satu negara pesaing 

adalah Thailand, yang memiliki kualitas produk yang hampir sama. 

Akan tetapi Managing Director Tom Cococha GmbH, Mr. Andreas 

Thoms, berpendapat bahwa harga produk dari Indonesia lebih 

rendah dan dalam jangka panjang Indonesia memiliki prospek 

yang lebih baik. 

 Aquarium Glaser GmbH  

Perusahaan ini merupakan salah satu importir ikan hias air tawar 

untuk aquarium yang terbesar di Jerman. Perusahaan ini jg 

memasok kebutuhan ikan hias terutama untuk wholesaler di 

Jerman dan negara-negara di Eropa serta wilayah lain di dunia. 

Perusahaan ini mengimpor berbagai jenis ikan hias air tawar untuk 

aquarium dari beberapa negara termasuk Indonesia. Pada 

kesempatan ini, perwakilan perusahaan Aquarium Glaser GmbH 

menyampaikan bahwa tidak ada hambatan yang dialami dalam 

menjalin bisnis dengan supplier yang ada di Indonesia. Tiap minggu 

perusahaan ini mengimpor produk ikan untuk aquarium dari 

Indonesia. Rata-rata pertahun jumlah ikan untuk aquarium yang 

diimpor dari Indonesia sebanyak 2500 box atau 35 ton dengan 

nilai sekitar 500.000 Euro. Apabila dibandingkan dengan volume 

nilai impor yang dilakukan oleh perusahaan Aquarium Glaser 

GmbH dari negara lain di kawasan Asia, volume impor dari 

Indonesia sejauh ini masih yang terbesar. 

 

Partisipasi pada The 

33rd Hongkong 

Jewellery Fair 2016 

The 33rd Hongkong 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 

buyer dari 140 negara selalu hadir dalam pameran ini. Pameran The 

33rd Hongkong International Jewellery Fair 2016 dilaksanakan pada 

tanggal 3-7 Maret 2016 di Hongkong Convention and Exhibition Centre, 

Hongkong. Pada tahun ini, Ditjen PEN berpartisipasi pada pameran ini 

untuk kedua kalinya, dimana DJPEN menempati Hall 5G dengan luas 

lahan seluas 76 m² yang diisi oleh 8 (delapan) perusahaan antara lain 

VITE perhiasan perak , SSS Silver perhiasan perak , Wira s Silver 
(perhiasan perak), Idola Prima (shell, stone, accessories), Darmawan 
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Silver (perhiasan perak), Mahacandra (perhiasan perak) dan 

Mannaqueen (perhiasan dari batu).  

Paviliun Indonesia tergabung dalam Group Pavillion antara lain 

Hongkong, India, Italia, Japan, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand, 

Turki dan Inggris. Pada tahun ini, jumlah pengunjung yang datang ke 

Paviliun Indonesia mengalami penurunan jika dibandingkan 

pelaksanaan tahun 2015. Tercatat jumlah visitor biasa dan calon 

buyer yang datang sebanyak 1.050 orang pengunjung paviliun 

Indonesia. Dalam kesempatan ini perusahaan Indonesia, Mannaqueen, 

mendapatkan kehormatan untuk dilakukan wawancara oleh 

wartawan dari HKTDC dan UBN. 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 diperoleh hasil transaksi 

kontrak dagang potensial sebesar US$ 1,5 juta dari 53 negara. 

Meskipun dari jumlah buyer yang datang mengalami penurunan tetapi 

prospect order peserta mengalami peningkatan sekitar 33,56% dari 

tahun 2015. Selain kontrak dagang, peserta dari Indonesia 

mendapatkan transaksi retail sebesar US$ 85 ribu. Adapun produk 

yang paling diminati secara retail yaitu pendant, kalung perak dan 

gelang perak. Hal ini dikarenakan perhiasan Indonesia khususnya 

perak berbeda dengan produk yang ditawarkan negara lain. Selain 

desainnya yang unik, sederhana dan mempunyai nilai jual, perhiasan 

Indonesia juga dianggap tidak terlalu mahal. 

Partisipasi pada 

Cairo International 

Fair (CIF) 2016 

Pameran ClF 2016 merupakan salah satu pameran dagang 

internasional tahunan terbesar di Mesir. Pameran menampilkan 

berbagai sektor produk, dilaksanakan pada 16 - 25 Maret 2016 di 

Cairo International Convention & Exhibition Centre, Nasr City, Cairo. 

Pameran ini diikuti oleh 350 exhibitor dari 12 negara diantaranya 

Aljazair, Kuwait, Srilanka, Kenya, Sudan, Lebanon, Irak, China dan 

Togo. Pada pelaksanaan kali ini, India bertindak sebagai Guest of 

Honor. 

ClF 2016 dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri (PM) Mesir, Mr. 

Eng. Sherif Ismail, didampingi oleh Menteri Perindustrian & 

Perdagangan Mesir dan Menteri Investasi Mesir yang dihadiri para 

exhibitor pameran. 

Paviliun Indonesia menempati lahan seluas 284 m2 mengusung tema 

"Trade with Remarkable Indonesia . Paviliun Indonesia ini merupakan 

hasil sinergi antara Ditjen PEN dengan KBRI/ Atdag Kairo. Lokasi 

Paviliun Indonesia yang terletak sangat strategis di depan pintu 

masuk. Paviliun Indonesia dibuka secara resmi dengan pengguntingan 

pita oleh Direktur Pengembangan Promosi dan Citra yang didampingi 

oleh KUAI KBRI dan Atdag Kairo dan dihadiri oleh peserta pameran 
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dan kakaran diplomatik KBRI Kairo.  

Sejumlah 26 Perusahaan mengisi Paviliun Indonesia yang terdiri atas 

19 perusahaan dari Indonesia, dan 7 perusahaan yang merupakan 

agen perwakilan perusahaan lndonesia yang ada di Mesir. Adapun 

produk yang ditampilkan adalah food & beverages, household 

appliances, consumer goods, furniture, handicraft, chemical, fashion & 

jewelry, electronics, carpet, cleaning equipment, diapers, baby wet 

wipes, dan aroma terapi. Di sela-sela partisipasi pameran, untuk 

memaksimalkan partisipasi pada CIF 2016, Ditjen PEN dan KBRI/ 

Atdag Kairo juga menyelenggarakan kegiatan Indonesia-Egypt Business 

Gathering & Trade with Remarkable, dan Business Matching di Kamar 

Dagang Alexandria. 

 

 Selama pameran berlangsung, Paviliun Indonesia berhasil 

mencatatkan transaksi dagang sebesar US$ 7.958.973. Transaksi 

dagang yang dihasilkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan 

sebesar 22,62% dibandingkan dengan dengan nilai transaksi dagang 

yang dihasilkan pada tahun 2015 yang tercatat sebesar US$ 6.158.625. 

 

Partisipasi Pada 

Pameran 

Automechanika 

Istambul 2016 

Pada tahun 2016, Ditjen PEN berpartisipasi pada Pameran 

Automechanika di Istambul, Turki yang dilaksanakan pada tanggal 7-

10 April 2016. Automechanika Istambul 2016 merupakan pameran 

otomotif terbesar di Istambul, Turki. Pada tahun ini Automechanika 

diselenggarakan untuk yang ke-10 kalinya oleh Deutshe Messe, yaitu 

EO yang telah sukses dengan pameran Automechanika Dubai, 

Frankfurt, dan Shanghai, termasuk Istambul. 

Automechanika Istambul 2016 diikuti oleh 1.282 perusahaan yang 

menempati 38.173 m² dari 34 negara diantaranya yaitu: Jerman, 

Amerika Serikat, China, India, Hongkong, Iran, Spanyol, Italia, Maroko, 

Prancis, Korea Selatan, Pakistan, Rumania, Singapura, Taiwan, Tunisia 

Gambar 20. Paviliun Indonesia pada CIF 2016 (kiri) dan Pembukaan Indonesia-Egypt Business 

Gathering (kanan) 
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dan Indonesia (untuk pertama kalinya). Pameran ini menampilkan 

produk-produk terbaru yang digelar dalam enam kategori yaitu : parts 

and components, electronics and systems, accessories and customizing, 

management & digital solution, repair and maintenance, serta car wash 

and car reconditioning.  

Partisipasi Ditjen PEN pada pameran ini merupakan bentuk dukungan 

kepada industri komponen otomotif Indonesia dalam upaya 

pengembangan pasar ekspor khususnya di kawasan perbatasan Eropa 

dan Asia. Partisipasi paviliun Indonesia menempati area seluas 81 m² 

di Hall 13 yang dibangun dengan konstruksi special design. Tujuh 

perusahaan peserta pameran mendapatkan fasilitas stan berukuran 

3x3 m², fascia name, rak, meja, kursi dan TV yang menghiasi paviliun 

Indonesia serta menayangkan video promosi dari peserta dan video 

promosi Ditjen PEN. Peserta dan produk yang dipamerkan di paviliun 

Indonesia adalah : 

 PT. Tri Mega Baterindo (baterai) 

 PT. Buanatama Metalindo (filter oil) 

 PT. Indobatt Industri Permai (baterai) 

 PT. Elang Perdana Tyre Industry (ban) 

 PT. Supreme Belting Perkasa (sabuk karet otomotif) 

 PT. Jimco Sukses Indonesia (filter oil) 

 PT. Multistrada Arah Sarana (ban dan baterai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak penyelenggara, 

bahwa pengunjung/buyer pada pameran Automechanika Istambul 

2016 mencapai 42.781 pengunjung  dari  75 negara dengan buyer 

potensial  yang rutin hadir pada pameran. Kehadiran pembeli dari 

Bosnia, Bulgaria, Republik Ceko, Moldova, Serbia, Spanyol, Tunisia 

pada pameran Automechanika 2016 kali ini, adalah untuk 

Gambar 21. Paviliun Indonesia pada Automechanika 2016. 
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mengembangkan hubungan bisnis baru dengan para exhihibitor.  

Partisipasi Indonesia pada kali pertama ini memiliki prospek yang 

baik sehingga peserta Indonesia optimis mendapatkan order kedepan. 

Estimasi transaksi order peserta Paviliun Indonesia yang terjadi 

selama pameran berlangsung sebesar US$ 590.000, sementara 

transaksi penjualan langsung (ritel) sebesar US$ 100.000. adapun 

inquiry yang dilaporkan oleh para peserta yaitu sebanyak 360 

permintaan seperti yang berasal dari China, Turki, Albania, Belarus, 

Sudan, Mesir, Maroko, Libya, Lebanon, Jerman, Iran dan Kuwait. 

Total estimasi transaksi dagang dimaksud diperlihatkan pada tabel 11 

berikut: 

Tabel 11. Rincian Transaksi Dagang yang Dihasilkan pada Automechanika 2016 

No Perusahaan 
Total Transaksi 

(US$) 

1. PT. Elang Perdana Tyre Industri  220.000 

2. PT. Buanatama Metalindo  130.000 

3. PT. Multistrada Arah Sarana  - 

4. PT. Supreme Belting Perkasa  240.000 

5. PT. Tri Mega Baterindo  100.000 

6. PT. Jimco Sukses Indonesia - 

7. PT. Indobatt Industri Permai  - 

 Total 690.000 
Sumber: Ditjen PEN 

 

Partisipasi pada 28th 

Specialty Coffee 

Association of 

America (SCAA) Expo 

Pameran SCAA adalah pameran kopi terbesar di Amerika Utara yang 

diselenggarakan oleh asosiasi kopi spesialiti Amerika Serikat (AS). 

SCAA 2016 dilaksanakan pada tanggal 14 – 17 April 2016 di Atalanta. 

Pameran ini dihadiri oleh ± 12.000 pengunjung dan diikuti oleh 

sekitar 3.000 eksibitor dari seluruh dunia. Sebagai salah satu pameran 

koi bergengsi dunia, SCAA menjadi tempat bertemunya pelaku 

industri kopi dari berbagai lini, baik dari produsen, buyers, 

manufaktur mesin dan peralatan pengolahan, penggilingan, packaging, 

dan condiment. Pameran ini tidak hanya membuka peluang untuk 

pasar kopi dan produk turunannya di AS, tetapi juga sebagai sarana 

untuk membangun jejaring dengan buyers dari negara lain. 

Paviliun Indonesia dengan luas 126 m2 mengusung tema Remarkable 
Indonesian Coffee: Home of World’s Finest Coffee  menampilkan 17 

specialty coffee yang diseleksi dari 75 sampel kopi terbaik dari seluruh 

Indonesia. proses seleksi dilakukan oleh Caswells Coffe yang 

merupakan satu-satunya laboratorium kopi di Indonesia yang telah 

diakreditasi oleh SCAA. Selain green bean, Paviliun Indonesia juga 

menampilkan sejumlah produk turunan kopi. Partisipasi Indonesia 
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pada pameran ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan 

swasta, yang terdiri dari K/L terkait (Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Kementerian 

Luar Negeri), Perwakilan Indonesia di AS (KBRI Washington DC, KJRI 

Houston, Atase Perdagangan dan Atase Pertanian Washington DC, 

ITPC Los Angeles, dan ITPC Chicago) serta pelaku usaha kopi 

Indonesia yang tergabung dalam beberapa asosiasi kopi Indonesia, 

antara lain Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), 

Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), Asosiasi Kopi Spesialiti 

Indonesia (AKSI), Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) 

serta pelaku usaha kopi binaan pemerintah Aceh. 

 
 Kegiatan Indonesia sebagai Potrait Country 2016 

1. The Indonesia – Atalanta Business Forum 

Kegiatan yang mengusung tema Opportunities in Indonesia’s New 
Business and Investment Climate  dibuka oleh Konsul Jenderal RI 

di Houston, Henk Edward Saroinsong yang kemudia juga 

memberikan paparan mengenai investasi yang berjudul The New 
Investment Climate in Indonesia . Dirjen PEN dan Staf Ahli Bidang 

Perdagangan Jasa Kemendag memberikan paparan dan 

penjelasan mengenai perkembangan ekonomi Indonesia ke 

depan. 

 

2. Opening Ceremony  

Dalam acara ini, Indonesia diumumkan secara resmi sebagai 

Potrait Country 2016 oleh Peter Giuliano, Senior Director of 

Symposium SCAA. Menteri Perdagangan memberikan sambutan 

singkat kepada audiens melalui video message. Mendag 

menyampaikan apresiasinya kepada SCAA yang mendukung 

Indonesia sebagai Portrait Country, dan mengundang para pelaku 

usaha kopi di AS untuk mengunjungi Paviliun Indonesia dan 

mengenal ragam specialty coffee Indonesia lebih jauh. Indonesia 

juga menampilkan inspirational video berdurasi 3 menit dengan 

Gambar 22. Pembukaan Paviliun Indonesia pada SCAA 2016 
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tema A Tribute to Indonesian Coffee  yang menampilkan sejumlah 

testimoni mengenai kopi Indonesia dari sejumlah roasters dan 

importir kopi AS. 

 

3. Welcoming Reception 

Kegiatan ini merupakan sesi networking pembuka antara pelaku 

industri kopi. Dalam rangka mendorong eksposur Indonesia, 

Paviliun Indonesia mengorganisir penampilan seni budaya dan 

sajian kuliner Indonesia untuk menciptakan suasana Indonesian 

experince. House of Angkung, diaspora Indonesia di Washington 

DC, menampilkan pertunjukan angklung kontemporer yang 

memainkan lagu Jali-jali, Around the World, Kopi Dangdut, dan 

New York-New York. Kementerian Pariwisata juga turut 

mendukung dengan memfasilitasi penampilan beberapa tarian 

daerah seperti Bungong Jeumpa, Kembang Tanjung, Malattu, Tifa, 

dan Kembang Janger serta Banyuwangi Ethno Carnival. 

 

4.  Indonesian Lecture Series 

Paviliun Indonesia mengorganisir pelaksanaan 2 (dua) kuliah 

mengenai kopi Indonesia, yaitu Revealing Indonesian Coffee 
Character and Uniqueness  yang disampaikan Resianre Triane, 

seorang Q grader dan instruktur CQI, dan Exploring Semi Wash 
Process and Farmer’s Challenges in Facing Global Market and 

Woman in Coffee  yang disampaikan oleh Leo Purba, seorang 

petani kopi dari Simalungun, Sumatra Utara. 

 

5. Penandatanganan MoU dan pemberian tribute 

Penandatanganan MoU pembelian kopi specialty Indonesia 

dilakukan antara Royal Coffee Inc. USA dengan anggota AKSI 

senilai US$ 18 juta untuk 200 kontainer kopi dalam jangka waktu 

1 tahun. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi kepada pihak-pihak 

yang turut memberikan kontribusi kepada peningkatan ekspor 

kopi specialty Indonesia ke AS, Dirjen PEN memberikan setifikat 

penghargaan yang ditanda tangani oleh Menteri Perdagangan 

kepada 2 (dua) importir kopi Indonesia di AS yaitu Royal Coffee 

Inc. dan Royal Pacific Industry. 

 

6. Pemutaran film dokumenter Aroma of Heaven  

Film ini memberikan informasi sejarah dan budaya kopi di 

Indonesia. 

 

7. Lelang Kopi 

Paviliun Indonesia melakukan lelang kopi yang pertama kali 

dilakukan dalam sejarah SCAA. Kegiatan ini merupakan hasil 

kerjasama antara GAEKI dan SCOPI. Dalam lelang ini, 17 kopi 

pilihan dari Indonesia menghasilkan US$ 11.900 atau sekitar 160 

juta rupiah. Adapun hasil lelang secara lengkap dapat dilihat pada 
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Tabel 12 berikut. 

 

Tabel 12. Hasil Lelang Paviliun Indonesia pada SCAA 2016 

No Nama Kopi 
Jumlah 

(Kg) 

Nilai Jual  

US$/Pon 

1. Gunung Puntang, Jawa Barat 20 25 

2. Mekar Wangi, Jawa Barat 33 14 

3. Manggarai Flores, NTT 60 8,75 

4. Malabar Honey, Jawa Barat 60 11,25 

5. Atu Lintang, Aceh 60 5,5 

6. Toraja Sapan, Sulawesi 60 4,75 

7. Bluemoon Organic 60 4,50 

8. Gayo Organic 60 4,50 

9. Java Cibeber 13 8,25 

10. Kopi Catur Washed, Bali 60 5,75 

11. West Java Pasundan Honey, Jawa Barat 20 7,75 

12. Arabica Toraja, Sulawesi 60 4 

13. Flores Golewa, NTT 60 3,50 

14. Redelong, Desa Redelong 60 4 

15. Preanger Weninggalih 60 4,25 

16. Flores Ende, NTT 60 3,75 

17. Java Temanggung, Jawa Tengah 60 4,85 

Sumber: Ditjen PEN 

 
 8. Coffee Cupping dan Coffee Serving 

Paviliun Indonesia menggelar coffee cupping sebanyak tiga kali 

dimana pelaksanaannya dikoordinir oleh AKSI dan AEKI serta 

pre-auction cupping oleh GAEKI dan SCOPI, untuk mengundang 

buyers  merasakan cita rasa dan karakteristik kopi Indonesia. 

Buyers dan visitors juga berkesempatan menikamati kopi specialty 

Indonesia yang disajikan oleh juara barista Indonesia, Yoshua 

Tanu serta barista dari Javaneshe Coffee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 23. Paviliun Indonesia pada SCAA 2016 
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 Diluar hasil lelang, nilai transaksi yang dihasilkan selama pameran 

berlangsung mencapai US$ 35 juta atau setara dengan Rp. 470,55 

miliar untuk 392 kontainer untuk setahun ke depan. Nilai transaksi 

dagan ini meningkat 5 kali lipat dari total transaksi Indonesia pada 

pameran SCAA tahun 2015. Nilai transaksi pameran masih akan 

bertambah karena beberapa peserta masih melakukan kalkulasi 

order. 

 

Partisipasi pada 

Pameran Hongkong 

Gift & Premium Fair 

2016 

Pameran Hong Kong Gift & Premium Fair (HKG & PF) Tahun 2016 

merupakan yang ke-30 kalinya diselenggarakan oleh Hong Kong Trade 

Development Council (HKTDC). Pada penyelenggaraan tahun ini, 

tercatat sekitar 4.262 peserta exhibitor dari 38 negara berpartisipasi 

dan dihadiri oleh hampir 52.000 buyer internasional.  

Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Dewan Kerajinan 

Nasional (Dekranas) dan Konsul Jenderal Rl Hong Kong pada pameran 

Hong Kong Gift & Premium Fair 2016, berpartisipasi kembali dalam 

pameran ini yang berlangsung pada tanggal 27 - 30 April 2016. 

Paviliun Rumah Indonesia yang menempati area seluas 72 m2 yang 

menampilkan produk-produk kerajinan dari 15 perusahaan yaitu 

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. 
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 Nilai total transaksi dagang yang dihasilkan selama pameran 

berlangsung adalah sebesar US$ 6.058.721 dengan produk dengan 

produk yang paling diminati antara lain: shopping bag dan packaging, 

drift wood product, home decor, breakfast set dan mug (tableware), 

hand hammered boxes, dan 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 Hong Kong 

dan negara lain seperti Amerika, Inggris, Dominica, Jerman, lran, 

Kanada, Cekoslovakia, Mauritius, Jepang, Finlandia, dan UAE.  

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 

China International 

Import Expo (CIIE) 

2016 

Pameran CIIE 2016 merupakan pameran tahunan berskala 

internasional di China, untuk produk Branded Consumer Goods, Metal 

Working and Automation, Environmental Protection and New Materials 

di China yang diselenggarakan pada tanggal 19 - 21 Mei 2016, untuk 

tahun ini merupakan pameran yang ke-5 kalinya. Partisipasi Ditjen 

PEN pada tahun 2016 merupakan yang pertama kali terkait rangkaian 

kegiatan the 7th Asian Trade Promotion Forum (ATPF) Joint Exhibition 

2016 yang diikuti oleh seluruh negara Asia. 

 

Gambar 24. Paviliun Indonesia pada Hongkong Gift & Premium Fair 2016 
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CIIE 2016 dibuka Mr. Jiang Zengwei, President of China Council for the 

Promotion of lnternational Trade (CCPIT) and China Chamber of 

lnternational Commerce (CCOIC), pada 19 Mei 2016 2016 pukul 09.00 

waktu setempat yang dihadiri oleh pejabat pemerintahan di Kunshan, 

perwakilan negara peserta dan peserta lokal umumnya. Pameran CllE 

2016 diikuti oleh 332 peserta dari 32 negara termasuk lndonesia, 

Srilanka, Korea, lndia, Jepang, Taiwan, Nepal, Polandia, Hongkong, 

Thailand, Vietnam, Macau, Italia, Swedia, Jerman, Amerika Serikat dan 

Brazil.  

Paviliun lndonesia mengusung tema "Trade with Remarkable 

lndonesia" menempati lahan seluas 72 m². Produk yang ditampilkan 

oleh lndonesia adalah tomato sauce, chili sauce, baking ingredients, 

food ingredients, aroma cooking pasta, food coloring, herbal product, 

premium luwak coffee, luwak brand, Bali golden peaberry coffee, 

volcano arabica coffee, cocoa powder, shell, semi precious stone, 

wooden, fashion accessories, necklaces, bracelets, rings, earings, soap, 

palm wax, cooking oil, margarine, wafer, biscuit, sandwich biscuit, nut, 

tempe chips, banana chips, potato chips, fried onions, handicraft, oil 

scrub & aromatherapy.   

Dalam partisipasi kali ini, Ditjen PEN memfasilitasi 9 (sembilan) 

perusahaan yaitu PT. Anggana Catur Prima, PT. Deltomed 

Laboratories,  PT. Domba Bari Persada, PT. GMC, PT. Megasurya Mas, 

PT. Monde Mahkota Biscuit, CV. Purnama Raya, PT. Summit Gallery, 

dan PT. Surabaya lndah Permai. Pada hari pertama pameran paviliun 

Indonesia dikunjungi oleh Konsul Muda KJRI Shanghai, juga Atase 

Perdagangan Beijing yang berdialog dengan seluruh peserta dan 

memberikan motivasi semangat untuk suksesnya lndonesia pada CIIE 

2016.  

Paviliun lndonesia yang berlokasi di Hall D (DT20), sangat strategis 

dekat pintu masuk dan jalan utama. Selama 3 hari pameran, 

dikunjungi sekitar 1.500 orang yang berasal dari berbagai negara 

seperti: Singapore, Taiwan, Jepang, RRT (Nanjing, Shanghai, Jiangsu, 

Beijing, dan Guangzhou). Selama pelaksanaan pameran paviliun 

Indonesia meraih transaksi sebesar US$ 652.660,- dan menerima 22 

inquiry dari RRT, Korea, Taiwan, lndia, dan Jepang, dengan rincian 

sebagaimana disebutkan pada tabel 13. 
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Tabel 13. Nilai transaksi dan inquiry yang dihasilkan pada CIIE 2016 

No Perusahaan & Produk 

Total 

Transaksi 

( US $ ) 

Inquiry 

1. PT. Anggana Catur Prima (tomato sauce, 

chili sauce) 

550.000 11 

2. PT. Summit Gallery (handicraft kayu dan 

batu) 

45.685 5 

3. PT. Domba Bali Persada (coffee luwak) 26.700 3 

4. PT. GMC (necklaces, bracelets, rings, 

earings) 

20.110 1 

5. CV. Purnama Raya (snack) 7.200 --- 

6. PT. Surabaya Indah Permai (oils scrub & 

aromatherapy) 

2.050 --- 

7. CV. Monde Mahkota Biscuit (biscuit 

nissin wafer, biscuit) 

750 --- 

8. PT. Megasurya Mas (soap, palm wax, 

cooking oil, margarine) 

365 2 

9. PT. Deltomed Laboratories (herbal) --- --- 

 Total 652.680 22 

Sumber: Ditjen PEN 

 Ranking tiga besar produk yang diminati adalah pertama tomato sauce 

dan chili sauce dikontrak sebanyak 10 container dengan waktu 

pengiriman dua bulan kedepan untuk mengisi gerai Olle Supermarket 

yang mempunyai 50 cabang di Shanghai dan sekitarnya, Sam Club 

untuk 5 cabang Lotte, dan supermarket lokal di RRT. Produk kedua 

terbesar yang diminati adalah necklaces, bracelets dari kayu dan batu, 

serta yang ke- 3 adalah luwak coffee. 

 

Partisipasi pada  The 

Trade Fair of the OIC 

Member States 

(TFOIC) 2016 

TFOIC merupakan pameran yang menampilkan aneka produk dan jasa 

yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali dengan lokasi 

berpindah-pindah di antara negara anggota OIC atau Organisasi Kerja 

sama lslam (OKl). Pameran TFOIC sebelumnya diselenggarakan di 

Teheran, Iran pada tahun 2013.  Pada penyelenggaran tahun ini, 

TFOIC diselenggarakan di Riyadh International Convention & 

Exhibition Center, Riyadh, Saudi Arabia pada tanggal 22-26 Mei 2016.  

Pameran dibuka secara resmi pada tanggal 22 Mei 2016 oleh 

Gubernur Riyadh, Faisal bin Bandar bin Abdul Azis. Pameran the Trade 

Fair of the OIC Member States (TFOIC) berlangsung selama 5 hari, yaitu 

tanggal 22-26 Mei 2016 dengan jam operasional 16:00 – 22:00 waktu 

setempat setiap harinya.  Sekitar 9.000 orang pengunjung (buyers) 

dari mancanegara hadir pada pameran tersebut untuk mengunjungi 

booth-booth dari 202 (dua ratus dua) peserta pameran yang berasal 
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dari 34 (tiga puluh empat) negara yang berpartisipasi. 

Partisipasi Indonesia  yang merupakan hasil kerjasama Ditjen PEN dan 

Atase Perdagangan RI di Riyadh memfasilitasi 15 (lima belas) 

perusahaan Indonesia dengan menempati lahan seluas 130 m2. Pelaku 

usaha yang difasilitasi oleh Ditjen PEN pada pameran ini adalah 

sebagai berikut: 

1. CV. As-Salam (rempah-rempah berupa merica/lada, kopi arabica 

dan sarang burung walet) 

2. CV. Citra Baru Busana (baju dan alas kaki berbahan serat bambu) 

3. PT. Djojonegoro C-1000 (minuman vitamin C) 

4. PT. Dunia Bumindo Utama (batu alam)  

5. UD. Gaharu Persada (kayu gaharu berupa tasbih dan aksesoris 

lainnya) 

6. CV. Hasil Berkah Alam (kayu gaharu dan briket) 

7. CV. Ihsan Lestari  (pakaian muslim) 

8. PT. Ikafood Putramas (bumbu masak) 

9. PT. Inkor Bola Pacific (bola) 

10. PT. Insan Mandiri Nekatama (rempah-rempah berupa 

merica/lada) 

11. PT. Manohara Asri (snack) 

12. Permata Bunda (perhiasan mutiara) 

13. PT. Rejeki Putera Puteri Eliman (diapers) 

14. PT. Siantar Top (snack) 

15. PT. Tunas Baru Lampung (minyak sawit) 

Dalam rangka pencitraan dan menarik minat pengunjung, pada 

partisipasi kali ini, Ditjen PEN membangun paviliun Indonesia dengan 

menggunakan special design yang mengusung tema Trade with 
Remarkable Indonesia . 

 

 Transaksi ritel yang dihasilkan sebesar US$ 31.561 dan estimasi total 

nilai kontrak dagang sebesar US$ 2.864.474,-. Sehingga total transaksi 

Gambar 25. Paviliun Indonesia pada TFOIC 2016 
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tercatat yang dihasilkan selama 5 hari kegiatan pameran berlangsung 

adalah US$ 2.896.035. Beberapa peserta juga mendapatkan 

penawaran agent dari pengusaha Arab Saudi. 

 

Partisipasi pada The 

3rd China 

lnternational Aquatic 

Products Exposition 

(CIAPE) 2016 

Pameran CIAPE 2016 merupakan salah satu pameran produk 

perikanan dan hasil laut terbesar yang dilaksanakan di wilayah 

selatan China. Pameran ini diselenggarakan pada tanggal 18-20 Juni 

2016 di Zhanjiang lnternational Conference and Exhibition Center, 

Guangdong, China. Partisipasi Indonesia pada pameran ini untuk yang 

pertama kalinya atas undangan dari pemerintah Daerah Zhanjiang 

dalam upaya menjalin kerja sama dan membangun network yang lebih 

luas diantara pelaku usaha perikanan dan hasil laut Indonesia dan 

China. Booth dan desain paviliun Indonesia pada pameran ini 

disiapkan oleh pemerintah setempat. Pameran tahun ini diikuti oleh 

150 peserta dari 4 negara yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam dan 

Ekuador serta peserta lokal dari China dan dihadiri oleh sekitar 

10.000 pengunjung. 

Mengusung tema "Trade with Remarkable lndonesia", paviliun 

Indonesia tampil dengan desain spesial dalam area seluas 288 m2 

bertempat di international hall. Partisipasi Indonesia pada pameran 

ini paling besar dibandingkan peserta luar negeri lainnya disamping 

luas area juga jumlah peserta yang ikut serta dimana Indonesia 

menyertakan 11 perusahaan, sementara negara lain masing-masing 

hanya diikuti oleh 4 perusahaan. Kesebelas perusahaan Indonesia 

yang berpartisipasi dalam pameran CIAPE 2016 adalah PT. Medan 

Tropical Canning (frozen and canned seafood), PT. Inti Luhur Fuja 

Abadi (frozen seafood), PT. Madsumaya Indo Seafood (frozen seafood), 

PT. Nusantara Alam Bahari (frozen seafood), PT. Samudra Kencana 

Mina (frozen seafood and shrimp), PT. Bumi Menara Internusa (frozen 

shrimp), PT. Indoboga Jaya Makmur (frozen seafood), PT. Madu Manis 

Makmur (honey), PT. Cahaya Bahari Belitung (frozen seafood), PT. SK 

Foods Indonesia (frozen and breaded shrimp) dan CV. Bintang Mandiri 

Waskito (seaweed). 

Pameran dibuka secara resmi tanggal 18 Juni 2016 oleh DR. Wang 

Zhangbing, Walikota Zhanjiang dan dihadiri oleh perwakilan dari 

masing-masing negara peserta. Dalam kesempatan ini, Indonesia 

diwakili oleh Atase Perdagangan Rl di Beijing. Pada malam harinya, 

pihak penyelenggara mengundang kehadiran para peserta pada acara 

Opening Reception dan dalam acara ini Atase Perdagangan Rl di Beijing 

diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan. 

Selama pameran berlangsung, paviliun Indonesia berhasil 

memperoleh kontrak dagang sebesar US$ 3.740.000 untuk produk 

udang dan ikan beku serta kemungkinan akan bertambah karena 

banyak permintaan yang harus ditindaklanjuti oleh para peserta. 

Peluang produk perikanan dan hasil laut Indonesia sangat 
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menjanjikan kedepannya karena bertambahnya jumlah penduduk dan 

meningkatnya kemampuan daya beli. Disamping itu,  masyarakat 

China sangat gemar mengkonsumsi udang dan ikan. Hampir di setiap 

restauran menyediakan menu produk perikanan mulai dari ikan, 

udang, cumi, lobster, kepiting, kerang hingga gurita. 

 

Partisipasi pada 

Taiwan International 

Halal Expo 2016 

Taiwan International Halal Expo merupakan salah satu pameran 

bertaraf internasional dengan variasi produk yang memiliki sertifikat 

halal seperti makanan, minuman, produk kesehatan, bioteknologi, 

farmasi dan kosmetik. Pameran ini diselenggarakan setiap tahun, 

bersamaan dengan pameran Food Taipei, Foodtech & Pharmatech 

Taipei, Taipei Pack dan Taiwan HORECA. Taiwan International Halal 

Expo 2016 dilaksanakan pada tanggal 22 – 25 Juni 2016.  

Paviliun Indonesia menempati lahan seluas 108 m² yang didesain 

khusus dengan mengusung tema Trade With Remarkable Indonesia, 

menampilkan 12 (dua belas) perusahaan yaitu PT. Bahtera Wiraniaga 

Internusa/Pronas dengan produk kornet daging; PT. Monde Mahkota 

Biskuit (Biskuit, wafer); PT. Domba Bali Persada (kopi luwak Bali); PT. 

Pacific Eastern Coconut Utama (bubuk santan, air kelapa); PT. Goldi 

Asiana Pangan (bihun, kerupuk udang); CV. Tri Bahagia Pratama (jus 

kulit manggis daun sirsak); PT. Sekawan Karsa Mulia (coklat olahan & 

bubuk); CV. Saung Karuhun Berkah (keripik singkong berbumbu); PT. 

Mikro Integrasi Total Solusi (dendeng, rendang daging sapi); CV. Karya 

Omega Abadi (bumbu masak instan); CV. Sekawan (kosmetik);  dan 

PT. Nucitera Alam Indonesia (VCO, kosmetik).  

Selama pameran berlangsung, Pavilliun Indonesia dikunjungi sekitar 

800 orang, berasal dari Tiongkok, Hongkong, Singapura, Amerika 

Serikat, Kanada, Panama, Belanda, Yugoslavia, Belgia, Tajikistan, 

Persatuan Emirat Arab (PEA), Jepang, Thailand, Korea Selatan, 

Malaysia, Philipina, Bangladesh, Brunei Darussalam, Vietnam, 

Jordania, Guyana, dan Taiwan sebagai tuan rumah. Estimasi kontak 

dagang yang diperoleh selama berlangsungnya pameran adalah 

sebagaimana disebutkan pada tabel 14. 
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Tabel 14. Transaksi yang dihasilkan pada Taiwan International Halal Expo 2016 

No Perusahaan & Produk 

Total 
Transaksi 

( US $ ) 

1. CV. Tri Bahagia Pratama 462.900 

2. CV. Sekawan (Sekawan 
Cosmetics) 

15.000 

3. PT. Bahtera Wiraniaga 
Internusa (Pronas) 

345.000 

4. PT. Sekawan Karsa Mulia 159.180 

5. CV. Saung Karuhun Berkah 12.750 

6. PT. Monde Mahkota Biskuit - 

7. PT. Goldi Asiana Pangan 119.000 

8. CV. Karya Omega Abadi - 

9. PT. Mikro Integrasi Total 
Solusi 

2.104 

10. PT. Pacific Eastern Coconut 
Utama 

105.200 

11. PT. Domba Bali Persada 208.100 

12. PT. Nucifera Alam Indonesia 59.000 

 Total 1.488.234 

Sumber: Ditjen PEN 

 

Partisipasi pada 

SPOGA 2016 

The garden trade fair, SPOGA 2016, merupakan salah satu pameran 

dagang tahunan terbesar dan terpenting  yang telah berlangsung sejak 

2008 di Eropa. Penyelenggaraan tahun ini dilaksanakan  pada tanggal 

4 – 6 September 2016 di Cologne Exhibiton Center,  Koln, Jerman. 

Pameran ini menampilkan produk outdoor furniture, dengan luas area 

225 ribu m2.  Pameran diikuti oleh sekitar 2.032 eksibitor dari 57 

negara.  Pameran dikunjungi sekitar 39 ribu yang datang dari 106 

negara, diantaranya dari Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika, Afrika  

dari kalangan pebisnis seperti garden centers, furniture trade, 

warehouse, retail trade, store business architect dan purchasing agents. 

Hampir 90 % pengunjung yang hadir merupakan para pengambil 

keputusan yang 83% diantaranya adalah berasal dari luar Jerman. 
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Gambar 26. Paviliun Indonesia pada SPOGA 2016 

 

 Pada partisipasi kali ini, Paviliun Indonesia menempati lahan seluas 

329 m2 terletak strategis di  Hall 3.2 bertema Trade with Remarkable 

Indonesia. Paviliun Indonesia ini merupakan hasil kerja sama antara 

Kementerian Perdagangan, KBRI/Atdag Berlin, ITPC Hamburg dan 

Switzerland Global Enterprise (SGE) melalui Swiss Import Promotion 

Programme (SIPPO). Ditjen PEN memfasilitasi 10 peserta yang 

partisipasinya telah memasuki tahun kedua dan ketiga dan empat 

peserta lainnya merupakan alumni yang  difasilitasi oleh KBRI/Atdag 

Berlin dan ITPC Hamburg.  

Selama pameran, Paviliun Indonesia berhasil memperoleh estimasi 

kontrak pembelian garden furniture sebesar US$ 2.569.000. Estimasi 

kontrak pembelian terbanyak diterima oleh Green Riverina dengan 

produk outdoor furniture sejumlah US$ 500.000, diikuti oleh 

Bagaskara Galih Perkasa US$ 400.000 dan Indah Desain US$ 200.000. 

Adapun pelaku usaha yang difasilitasi dan rincian transaksi dagang 

dapat dilihat pada tabel 15 berikut: 
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Tabel 15. Nilai transaksi dagang yang dihasilkan Paviliun Indonesia pada SPOGA 2016 

No Nama perusahaan 

Total 

Transaksi 

US$ 

1 Green Riverina  500.000 

2. Bagaskara Galih Perkasa 400.000 

3. Indah Desain 300.000 

4. Khavindo Mebel Indonesia 242.000 

5.  Teak 123 220.000 

6. Ribka Furniture 200.000 

7.  Kernel Indonesia Potential 180.000 

8. Ergo Casual  167.000 

9. Casa Java Furniture 150.000 

10. Aquiva Java Natura (Aquiva Gallery) 80.000 

11. Dijawa Abadi 70.000 

12. East Colonial 60.000 

13. Equator Jingga - 

14. Dewi Kranji Nusa Citratama (DKNC) - 

 Total 2.569.000 

Sumber: Ditjen PEN  

 

Partisipasi pada 

Pameran COTECA 

2016 

Ditjen PEN bekerjasama dengan ITPC Hamburg, KBRI Berlin, dan KJRI 

Hamburg berpartisipasi pada Pameran COTECA 2016 (Coffee, Tea and 

Cacao) pada tanggal 7 - 9 September 2015 di Congress Center 

Hamburg (CCH) Jerman. Pameran COTECA merupakan pameran dua 

tahun sekali untuk sektor kopi, teh dan kakao yang diselenggarakan 

oleh Hamburg Messe und Fair dan didukung oleh German Coffee 

Association, The German Tea  Association, The German Association of 

Herbal and Fruit lnfusions (WKF), dan The German Cocoa Trade 

Association. Penyelenggaraaan tahun 2016 merupakan 

penyelenggaraan untuk keempat kalinya. COTECA 2016 

menghadirkan produk mulai dari raw material hingga produk jadi, 

diikuti oleh 400 peserta dari 40 negara, dikunjungi oleh 3600 

pengunjung bisnis. Selain lndonesia, beberapa negara Asia lainnya 

seperti Taiwan, RRT, Thailand dan Jepang turut berpartisipasi Jepang 

menyajikan teh hijau dengan tehnik pengeringan tradisional dan 

beragam upacara teh.  

Ditjen PEN bekerjasama dengan ITPC Hamburg, KJRI Hamburg, KBRI 

Berlin berpartisipasi pada area seluas 90 m2 berlokasi di Hall H No 

106 yang memfasilitasi 12 (dua belas) perusahaan yang memproduksi 

specialty coffee; organic coffee bean, organic cocoa, organic tea, serta 

organic herb & spices. Paviliun lndonesia dibuka secara resmi oleh 

Konsul Jenderal RI di Hamburg, lbu Sylvia Arifin, didampingi 

Perwakilan Ditjen PEN, ITPC Hamburg, dan para peserta. Dalam 
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sambutannya Konjen RI menyampaikan harapannya bahwa pameran 

ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akses pasar produk 

kopi, teh dan kakao lndonesia di wilayah Jerman dan uni Eropa, yang 

selama ini terkenal sebagai penggemar sajian dari kopi, teh dan kakao. 

Pada kesempatan pameran, Konjen RI di Hamburg juga melakukan 

kunjungan ke masing-masing perusahaan di Paviliun lndonesia, dan 

menyampaikan potensi pasar Jerman dan Uni Eropa untuk sektor 

terkait. 

Selama tiga hari pameran, Paviliun lndonesia dikunjungi oleh sekitar 

1000 pengunjung bisnis yang kebanyakan berasal dari Jerman, 

Denmark, lnggris, Spanyol, ltalia, dan negara Eropa lainnya; lndia, 

RRT, Singapura, Taiwan, Kongo, Kenya dan lain-lain. Buyer yang 

datang ke pameran rata-rata merupakan buyer untuk niche market 

yang mencari produk untuk dipasarkan di premium store, dengan 

harga yang lebih tinggi dibanding kebanyakan retailer. Adapun 

estimasi potensial order yang diperoleh selama pameran berlangsung 

mencapai US$ 5.455.345, dengan produk yang diminati adalah organic 

cocoa bean, organic tea (green tea, oolong) dan kopi (green bean, 

specialty). Buyer potensial seperti Koawach berminat mengimpor 

produk organic cocoa bean trinitario sejumlah 100 ton per tahun 

untuk pasar Jerman. Koawach merupakan manufaktur kakao di 

Jerman yang kebutuhan impor organic cocoa bean trinitario nya 

mencapai 200 ton per tahun, dan selama ini semuanya disuplai dari 

Kolombia.  

Produk teh hijau dan teh hitam organik dari beberapa perusahaan teh 

lndonesia seperti PT. Harendong Green Farm, Bukit Sari dan Sumatera 

Toba Wangi memperoleh pesanan dalam jumlah besar dari beberapa 

buyer dari Jerman dan uni Eropa lainnya. Teh hijau dan teh hitam 

dalam bentuk tea bag cut dari Harendong memperoleh pesanan dari 

buyer Jerman sejumlah 30 ton untuk tahun 2017. Selama pameran 

berlangsung dilaksanakan cupping coffee setiap harinya dibantu oleh 

barista dari Jerman. Produk Speciality Coffee lndonesia yang diminati 

buyer selama cupping adalah Arabica Toraja, hal ini karena 

terbatasnya pengetahuan buyer Eropa akan varian kopi lndonesia 

sehingga Arabica Toraja menjadi rasa kopi yang baru bagi buyer 

Eropa. 

Pada pameran ini diadakan pula tea tasting; yang menampilkan lima 

jenis teh yaitu white tea, black tea, Cinnamon tea, green tea dan 

jasmine tea dari 4 (empat) perusahaan lndonesia. Dari hasil tea tasting 

pada beberapa buyer diperoleh informasi bahwa buyer tersebut rata-

rata kurang menyukai jenis teh yang dicampur dengan beberapa 

varian (tea blending), dan banyak menyukai produk black tea dan 

green tea. Pameran ini juga memadukan pengalaman konvesional 

dengan teknologi Augmented Reality (AR) produk kopi, teh, dan kakao 

lndonesia kepada para buyer dalam Paviliun lndonesia. Para buyer 
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diajak menjajal aplikasi interaktif integrated motion sensing technology 

yang menggunakan sensor Kinect, dikombinasikan dengan video 

khusus mengenai kopi, teh, dan kakao, serta informasi tentang peserta 

pameran, asosiasi terkait di lndonesia, serta kebijakan pemerintah 

lndonesia untuk sektor terkait. Para peserta berkesempatan hadir 

pada pembukaan pembukaan pasar Hamburg pada tanggal 10 

September 2016 yang diselenggarakan di volkerkunde Museum 

Hamburg. Pasar Hamburg diadakan sejak tahun 2013 oleh diaspora 

lndonesia di Hamburg, bertujuan untuk memperkenalkan budaya 

lndonesia pada masyarakat Jerman dengan menampilkan pertunjukan 

seni, kuliner dan produk lndonesia. Diharapkan ke depannya Pasar 

Hamburg dapat menjadi seperti Tong-Tong Fair di Belanda. 

The 13th China – 

ASEAN Expo 

(CAEXPO) 2016 

Partisipasi lndonesia pada pameran 13th China-ASEAN Expo 

(CAEXPO) 2016 dilaksanakan pada tanggal 11 - 14 September 2016 di 

Nanning, Guangxi, Republik Rakyat Tiongkok. CAEXPO merupakan 

pameran tahunan bertaraf internasional yang diadakan bersamaan 

dengan Pertemuan Tingkat Tinggi RRT-ASEAN yang ditujukan untuk 

peningkatan hubungan perdagangan, investasi, dan jasa. Pameran 

CAEXPO diselenggarakan sejak tahun 2004, merupakan hasil 

kesepakatan pada KTT China-ASEAN ke-7, bulan Oktober 2003 di Bali 

dalam kerangka kerjasama perdagangan dan ekonomi RRT-ASEAN 

Free Trade Area (CAFTA) yang saling menguntungkan bagi 10 

(sepuluh) negara ASEAN plus RRT. Tahun 2016 merupakan 

penyelenggaraan CAEXPO yang ke-13, dimana tahun ini mengangkat 

tema kemaritiman dalam rangka mempromosikan 21st Century 

Maritime Silk Road.  

CAEXPO 2016 dan China ASEAN Business and lnvestment Summit 

(CABIS) 2016 secara resmi dibuka oleh H.E Zhang Gaoli, Vice Premier 

of the People's Republic of China dan dihadiri oleh perwakilan dari 

negara-negara anggota ASEAN di New Building Hall, Nanning 

lnternational Convention & Exhibition Center (NICEC) pada tanggal 11 

September 2016. Pada kesempatan tersebut, Dirjen PEN meresmikan 

paviliun komoditi lndonesia dan paviliun City of Charm. Partisipasi 

lndonesia dalam pameran CAEXPO tahun ini adalah ketiga belas 

kalinya dengan menempati lahan seluas 2.160 m2 yang diisi oleh 81 

(delapan puluh satu) perusahaan. Produk yang ditampilkan dibagi 

dalam 5 kategori produk yaitu Furniture (18 perusahaan); Home 

Decoration (9 perusahaan); Fashion Accesories & Jewellry (26 

perusahaan); Food & Beverage (20 perusahaan) dan Consumer Goods, 

Spa & Herbs (9 perusahaan). Hasil transaksi dagang yang terdiri atas 

trial order dan retail yang diperoleh selama 4 (empat) hari mencapai 

US$ 3.017.000. Hasil transaksi ini merupakan nilai sementara dan 

masih dapat bertambah mengingat masih terdapat inquiry yang 

ditindaklanjuti oleh peserta. Adapun produk-produk yang paling 

diminati pada CAEXPO 2016 meliputi produk furniture, home 
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decoration dan food & beverages.  

Sedangkan untuk Paviliun City of Charm berada di New Building 

nomor 4 dengan luas 105 M2. Pada tahun ini, Paviliun City of Charm 

tampil dalam konsep nusantara yang menampilkan tarian tradisional 

seperti Bajidor Kahot, Lenggang Nyai, Rek Ayo Rek, Tari Piring, 

Cucokrowo dan display produk kerajinan diantaranya tenun songket, 

ukiran kayu laker dan tepak sirih serta promosi destinasi daerah 

tujuan wisata nusantara. Pada tahun ini, lndonesia memperoleh 

penghargaan dari CAEXPO Secretariat sebagai negara yang 

menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi dan mempunyai 

peranan penting selama pelaksanaan CAEXPO. lndonesia meraih 3 

(tiga) penghargaan dari CAEXPO Secretariat selaku penyelenggara, 

yakni The Best Organizing the Sector Products, The Best organizerfor 

Exhibitors, dan The Best City of Charm. Ketiga penghargaan tersebut 

diterima pada saat pelaksanaan Senior Official Meeting (SOM) pada 

tanggal 13 September 2016 di Hotel J.W. Marriott, Nanning. 

 

Second Session of the 21st Century Maritime Silk Road and 

Promoting lnternational Production Capacity and Equipment 

Manufacturing Cooperation Forum 

Forum ini dilaksanakan setelah pembukaan CAEXPO yang ke 13, 

bertempat di Wanda Vista Hotel. Tujuan dari forum ini adalah 

menyediakan platform untuk komunikasi dan menciptakan peluang 

untuk kerja sama kapasitas produksi dan pembuatan peralatan antara 

Tiongkok dengan negara-negara ASEAN dan juga negara yang dilalui 

oleh Maritime Silk Road. Lebih dari 500 delegasi yang hadir pada 

forum ini, termasuk dari pemerintah yaitu Kementerian atau 

Departemen terkait di Tiongkok dan ASEAN serta negara yang dilalui 

Maritime Silk Road, para pebisnis, lembaga internasional serta 

berbagai media.  

Pembicara pada kegiatan tersebut di antaranya Wakil Menteri 

Perdagangan Tiongkok, perwakilan Kementerian Luar Negeri 

Tiongkok, GuangXi Zhuang Autonomous Region di Tiongkok, para 

pemimpin dari negara ASEAN dan lainnya. Forum ini memberikan 

informasi dan peluang kepada para peserta terutama kepada pebisnis 

mengenai kerja sama yang sedang dan akan dilaksanakan di antara 

negara-negara ASEAN dengan Tiongkok. Pembicara dari lndonesia 

yang diwakili oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, 

menjelaskan bahwa lndonesia sebagai Poros Maritim Dunia sangat 

berperan terhadap kegiatan Maritim Silk Road ini dengan 

dibangunnya infrastruktur untuk memudahkan dan memperlancar 

hubungan antar pulau dan antar negara. 
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lndonesian Trade & lnvestment Forum 

Rangkaian kegiatan CAEXPO 2016 juga termasuk pelaksanaan 

lndonesian Trade & lnvestment Forum yang diadakan pada tanggal 12 

September 2016 di Ruang 102, NICEC. Forum ini bertujuan untuk 

memberikan informasi terkini mengenai sektor perdagangan dan 

investasi di lndonesia sehingga dapat menarik minat investor untuk 

melakukan investasi di lndonesia. Forum ini menampilkan 3 (tiga) 

pembicara yaitu Dirjen PEN, Atase Perdagangan RI di Beijing dan 

perwakilan dari APINDO Medan. Forum tersebut dibuka oleh Dirjen 

PEN bersama dengan Mr. Li Bin, Vice Chairman of Chinese People's 

Political Consultative Conference (CPPCC) of GuangXi Zhuang 

Autonomous Region dan dihadiri oleh kalangan pebisnis serta 

pengunjung CAEXPO yang berjumlah sekitar 100 orang. Dalam 

kesempatan tersebut, Dirjen PEN menyampaikan mengenai paket 

kebijakan pemerintah yang meliputi sektor investasi, industri, logistik, 

pariwisata, ekspor, dan purchasing power yang difokuskan untuk 

memperbaiki tingkat kemudahan berbisnis di lndonesia. Saat ini 

Kemendag terus mendorong upaya peningkatan ekspor yang diyakini 

sebagai salah satu strategi tepat untuk membantu mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain melalui kegiatan promosi, 

diversifikasi pasar ekspor, peningkatan daya saing dan nilai tambah 

produk, serta peningkatan jumlah pelaku ekspor. Sedangkan Atase 

Perdagangan RI di Beijing serta Perwakilan APINDO Medan Gunawan 

Laut menyampaikan perkembangan iklim serta potensi perdagangan 

dan investasi di Indonesia - RRT dan potensi Sumatera Utara. 

 

Pertemuan dengan Vice Chairman of Chinese People's Political 

Consultative Conference 

Didampingi Deputi Perencanaan Penanaman Modal, BKPM, Bapak 

Tamba Parulian Hutapea, Dirjen PEN juga menerima Courtesy Call 

dari Mr. Li Bin, Vice Chairman of Chinese People's Political Consultative 

Conference (CPPCC) of Guangxi Zhuang Autonomous Region. Pada 

kesempatan ini, dipromosikan produk unggulan, kemudahan 

investasi, dan tempat wisata yang ada di lndonesia. Mr. Li Bin juga 

menyampaikan bahwa lndonesia dan Guangxi memiliki hubungan baik 

dalam hal perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pertemuan ini 

diharapkan dapat memperdalam kerja sama yang saling 

menguntungkan antara Tiongkok dan lndonesia, seperti menyediakan 

area pameran yang lebih baik lagi, serta hal lainnya yaitu melalui sister 

city yang mengusung economic cultural relationship. 
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Pertemuan dengan Alibaba Group 

Di sela-sela rangkaian acara China-ASEAN Expo, Dirjen PEN juga 

mengadakan pertemuan bilateral dengan perwakilan Alibaba Group 

yaitu dari divisi Global Business Development yaitu dengan Zhang 

Junu, General Manager, Alex Chung sebagai Country Manager 

lndonesia, Tiger Wang, Country Manager Malaysia dan Ben Sim dari 

lnternational Business Unit-GSD. Pertemuan ini membahas tindak 

lanjut pertemuan Presiden Joko Widodo dan Menteri Perdagangan RI, 

Enggartiasto Lukita dengan pendiri dan CEO Alibaba Group Jack Ma 

awal bulan ini. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengajak para UKM 

potensial lndonesia untuk bergabung pada alibaba.com dan 

mengembangkan ekspansi pasarnya di luar negeri. Dirjen PEN 

mendukung Global e-commerce Talent (GET). Program untuk 

meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah (UKM) dalam negeri 

yaitu dengan pelatihan, pengujian, dan sertifikasi, perkembangan 

karir, serta pendampingan. Global Business Development tertarik pada 

UKM lndonesia karena dengan populasi nomor 4 tertinggi di dunia, 

sebanyak 3,5 juta UKM lndonesia berbasis industri. Selain itu, 

lndonesia yang merupakan pintu masuk utama di ASEAN akan sangat 

berpotensi untuk dikembangkan pasarnya.  

 

Pertemuan dengan lndonesia Chamber of Commerce in China 

Selain itu, Dirjen PEN juga melakukan pertemuan dengan perwakilan 

lndonesia Chamber of Commerce in China (lnacham) Martono Tjiawi, 

Direktur Consumer Goods. Pertemuan ini membahas berbagai hal yang 

akan dilakukan untuk meningkatkan ekspor produk lndonesia di 

Tiongkok. Kemendag dan lnacham akan terus bersama-sama 

mempromosikan potensi pasar Tiongkok dan juga strategi memasuki 

pasar Tiongkok. Salah satu yang akan dilakukan adalah mengadakan 

kegiatan forum promosi produk lndonesia melalui e-commerce. 

Dengan media e-commerce tersebut diharapkan semakin banyak 

produk lndonesia yang dapat dijual di pasar Tiongkok. Dari kerja sama 

e-commerce tersebut, telah diluncurkan platform jual beli bernama 

lnamall melalui salah satu website penjualan grup Alibaba pada 8 Juli 

2016. Ke depan, produk-produk terbaik lndonesia akan terus 

diundang untuk memasuki pasar Tiongkok melalui lnamall.  

  

Senior Official Meeting 13th China-ASEAN Expo (CAEXPO) 2016 

Pertemuan ini menjelaskan dari pihak Sekretariat CAEXPO mengenai 

kegiatan keseluruhan dari CAEXPO dengan side eventnya, sekaligus 

mengumumkan Country of Honor untuk penyelenggaraan tahun depan 

adalah Brunei Darussalam. Sebagai evaluasi dari kegiatan ini masing-

masing negara menyampaikan apreasiasi sekaligus memberikan 

masukan untuk perbaikan ke depan. Pihak lndonesia menyampaikan 
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bahwa dalam pelaksanaan tahun ini terdapat beberapa kendala yaitu 

sulitnya pengurusan visa dengan aturan yang tidak tertulis, kemudian 

lambatnya penanganan barang/cargo oleh pihak bea cukai di 

Tiongkok sehingga pada hari pamerannya masih harus menata 

produk, yang sebetulnya harus selesai sehari sebelum pelaksanaan 

pameran. Pihak Sekretariat CAEXPO meminta maaf atas kejadian 

tersebut, karena permasalahan visa juga disampaikan oleh delegasi 

Vietnam. Menanggapi hal tersebut, untuk ke depannya, pihak 

Sekretariat CAEXPO akan berkoordinasi lebih baik lagi. 

 

Partisipasi pada 

Texworld Paris 2016 

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan akses pasar produk 

tekstil lndonesia, Kementerian Perdagangan c.q Ditjen Pengembangan 

Ekspor Nasional, KBRI Paris dan lndonesian Trade Promotion Center 

(ITPC) Lyon berpartisipasi pada pameran Texworld Paris 2016. 

Pameran ini diselenggarakan pada tanggal 12 – 15 September 2016 di 

Le Bourget Paris, Perancis. Pameran ini diikuti oleh 1008 perusahaan 

dari 21 negara. Dari jumlah perusahaan yang berpartisipasi, RRT hadir 

dengan 625 perusahaan, diikuti Korea Selatan 80 perusahaan, Turkey 

68 perusahaan dan lndia 67 perusahaan. Sedangkan dari negara 

ASEAN Thailand hadir dengan 15 perusahaan, diikuti lndonesia 11 

perusahaan (8 perusahaan bergabung dalam pavilion lndonesia dan 3 

perusahaan mandiri) dan Vietnam hanya 1 perusahaan. 

Pada partisipasi kali ini, paviliun Indonesia menempati lahan seluas 

96 m2 dengan memfasilitasi 8 (delapan) perusahaan lndonesia yang 

bergerak di bidang lndustri tekstil. Adapun perusahaan yang 

diberikan fasilitasi adalah PT. Excellence Qualities Yarn, PT. Gistex 

lndonesia lntegrated, PT. Hakatex,  PT. lndo Hasasi Textiles,  PT. 

Kewalram lndonesia,  PT. Mayer lndah lndonesia, PT. Sinar 

Continental Textile, dan PT. Sinar Para Taruna Textile. 

 

  

Gambar 27. Paviliun Indonesia pada Texworld 2016. 
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Sepanjang penyelenggaraan pameran, paviliun Indonesia berhasil 

mencatat nilai transaksi sebesar US$ 5.567.750,00. Adapun jumlah 

buyer potensial yang telah mengunjungi Pavilion Nasional lndonesia 

sebanyak 124 buyers dari 34 negara (Belanda, Jepang, Belarus, China, 

Argentina, Hungaria, Yunani, Spanyol, Turkey, Malaysia, Lebanon, 

Prancis, ltaly, Bulgaria, Cyprus, UK, Jerman, Portugal, USA, Brazil, 

Morocco, Guatemala, Mesir, UAE, Panama, Polandia, Taiwan, lsrael, 

Korea Selatan, Rusia, lndia, Colombia, Syria, dan Denmark). Produk 

tekstil  lndonesia yang diminati oleh para pembeli manca negara 

terdiri dari synthetic yarn and embroidery, apparel fabrics, polyester 

fabrics, rayon, polynosic, cotton black dyed yarn, polyester viscose ring 

yarn, lace, cotton print, rayon mus & oe yarn, polyester ring, TR ring 

yarn, fujiette/viscose, silk, linen, cotton organic.  

Berdasarkan komunikasi dengan para pengusaha tekstil lndonesia 

yang berpartisipasi Pada Texworld, diperoleh informasi bahwa 

kendala utama yang sedang dihadapi industri tekstil nasional saat ini 

adalah kurangnya jumlah sarjana tekstil di lndonesia terutama untuk 

proses produksi. Umumnya sarjana tekstil yang ada lebih tertarik 

bekerja di bagian penjualan. Diharapkan ke depan perguruan tinggi di 

lndonesia dapat menyerap dan menghasilkan lebih banyak sarjana 

tekstil yang dapat mendukung industri tekstil di tanah air, sehingga 

dapat mempertahankan dan meningkatkan produktifitas dan nilai 

ekspor tekstil lndonesia. 

 

Partisipasi pada 

Canton Fair 2016 

Pameran the 120th China Import and Export Fair (Canton Fair 2016) 

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 Oktober 2016 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 phase 1 ke-120 tahun ini, jumlah booth terisi 

sebanyak 59.252 dengan jumlah peserta sebanyak 8.548 peserta. 

Salah satu Paviliun yang banyak dikunjungi oleh visitor dan buyer 

adalah International Pavilion dengan luas 20.000m2 yang diisi oleh 

615 peserta dari 40 negara, pada pavilion ini terdapat 998 booth terisi 

yang dibagi kedalam 6 zona produk. Selain Indonesia, negara Asia 

lainnya yang turut berpartisipasi pada International Pavillion adalah 

Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, India, dan Vietnam. 

Pameran Canton Fair 2016 dibuka oleh Minister of Commerce of the 

People’s Republic of China, People’s Government of Guangdong Province 
pada tanggal 15 Oktober 2016 pukul 10.00 waktu setempat di Hall 

China Import and Export Fair Complex, Guangzhou, China.  
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Paviliun Indonesia tampil dengan spesial desain yang bertema Trade 
with Remarkable Indonesia  menempati area 72 m2 di International 

Pavilion Hall 9.3 Area G. Paviliun Indonesia diisi oleh 5 (lima) 

perusahaan, yaitu PT. Hartono Istana Teknologi (Elektronik Polytron), 

PT. Sinar Rungkut (Lampu Chiyoda), Bioindustries (Paint and 

Chemical), Golden Coco (Wall Panel, Flooring) dan PT. Yooshin 

Indonesia (pintu decoratif).   

Selama lima hari pameran, Paviliun Indonesia dikunjungi oleh sekitar 

1000 pengunjung bisnis yang kebanyakan berasal dari wilayah 

Amerika Selatan (Brasil, Cile), 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 RRT. 

Estimasi potensial order senilai US$ 19 juta, yaitu hampir 80% didapat 

dari prospect order produk elektronik dari Polytron. Beberapa produk 

lainnya yang juga mendapat prospect order yang cukup tinggi yaitu 

produk pintu kayu dari PT. Yooshin Indonesia, produk coating untuk 

produk berbahan dasar kayu dari Bioindustries, beragam jenis lampu 

PT. Sinar Angkasa Rungkut, serta wood and coconut fooring and panel 

dari Golden Coco. 

 

Pelaksanaan Misi 

Dagang di Kuwait dan 

Oman  

Kegiatan Misi Dagang Terpadu sektor perdagangan, energi, investasi, 

perbankan dan ketenagakerjaan profesional Indonesia ke Kuwait dan 

Oman dilaksanakan pada tanggal 27 Maret - l April 2016 yang 

dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Kementerian Perdagangan. Kegiatan Misi Dagang ini terselenggara 

berkat kerjasama dengan KBRI Kuwait City dan KBRI Muscat yang 

didukung oleh Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, Badan 

Koordinasi dan penanaman Modal (BKPM), Bank lndonesia serta 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

lndonesia (BPNP2TKI), serta diikuti oleh 14 pelaku usaha Indonesia 

yang terdiri dari 10 pelaku usaha ekspor, 3 Perusahaan Penempatan 

TKI Swasta (PPTKIS) dan PT. Pupuk Indonesia.  

Dalam kegiatan Misi Dagang Terpadu ini, diselenggarakan beberapa 

kegiatan yaitu business forum, business matching (B to B), serta 

pertemuan bilateral dengan Kementerian Perdagangan dan 

Perindustrian Kuwait dan Oman serta instansi terkait lainnya. 

Perusahaan Indonesia yang berpartisipasi pada kegiatan ini adalah PT. 

Iwika Karya Sejahtera (pipa listrik, saklar listrik, Ducting), PT. Pikat 

Energi Kreatif (sprei-Linen untuk Hotel & Hospital), PT. Rezeki Inti 

Artha (tuna dan makarel), PT. Asia Pulp and Paper (paper and paper 

products, stationary), Promosi Dagang Asia (Bathroom Accessories, 

Shell Decoration), PT. Sayap Mas Utama (Detergent, Softener, 

Fragrance), Permata Bunda (Jewellery, pearls), Darya Varia (Farmasi), 

Global Mulyo Mandiri (spices, gaharu woods, essential oil dan 
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agricultural products), Sumber Multi Atsiri (essential oil trading dan 

processing), PT. Binamandiri Muliaraharja (manpower/ recruitment 

agency), PT. Elite International (recruiment manpower/ recruitment 

agency), PT. Haena Duta Cemerlang (Manpower Consultant dan  

Placement company), serta PT. Pupuk Indonesia (fertitizer). 

  

Pelaksanaan Misi Dagang di Kuwait 

Kegiatan Misi Dagang di Kuwait diawali dengan pertemuan dengan 

Executive Director Kuwait Investment Authority (KIA), Mr. Farouk- A. 

Bastaki. Pada pertemuan tersebut disampaikan perkembangan terkini 

kemajuan perekonomian lndonesia, iklim investasi yang kondusif 

serta berbagai peluang kerja sama perdagangan dan investasi yang 

dapat dikembangkan oleh kedua negara, seperti bidang energi migas 

dan energi terbarukan; moneter; termasuk kerja sama Sukuk (islamic 

bonds) dan Perbankan Syariah; serta kerja sama dalam industri 

petrokimia. 

Setelah melakukan pertemuan dengan KlA, perwakilan Delri dari 

BNP2TKI dan PPTKIS dengan didampingi oleh Atase Tenaga Kerja 

melakukan pertemuan dengan Gulf Spec Ceneral Trading & 

Contracting Co, W.L.L, O&G, JW Marriott Hotel Kuwait City dan Dar Al 

Shifa Hospital untuk melakukan penjajakan kerjasama di bidang jasa 

tenaga kerja terampil di berbagai sektor. Secara paralel pada waktu 

yang sama, Delri dari kalangan pelaku usaha Indonesia juga 

melakukan penjajakan kerja sama dengan salah satu perusahaan retail 

terbesar Kuwait, Grand Hypermart dan Salma Al-Dabbous Holding Co. 

Pertemuan ini membahas mengenai kemungkinan untuk memasukan 

produk ekspor Indonesia ke Grand Hypermart. Dalam kesempatan ini, 

pihak Grand Hypermart menyatakan minatnya untuk membeli produk 

ikan tuna, essential oil, sprei linen, arang kayu dan peralatan listrik. 

 

Business Forum 

Kegiatan Bisnis Forum dan Business Matching diselenggarakan di 

Hotel Regency, diikuti oleh lebih dari 150 peserta, terdiri dari pelaku 

usaha Indonesia dan Kuwait serta instansi pemerintah setempat. 

Bisnis Forum yang dibuka oleh Dubes lndonesia untuk Kuwait city 

dilanjutkan dengan sambutan dari Mr. Khaled Jassim Al-Shamali, 

Undersecretary, Ministry of Commerce and lndustry Kuwait yang 

mewakili Pemerintah Kuwait. Pada kegiatan tersebut Dirjen PEN dan 

perwakilan dari Kementerian ESDM, BKPM, BNP2TKI serta BI 

menyampaikan paparan mengenai potensi dan kebijakan pada 

sektornya masing-masing. 
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Business Matching 

Busrness Matching mencatat banyak permintaan kerja sama 

perdagangan dan investasi yang didapatkan oleh 14 pelaku usaha 

Indonesia dengan mitra usahanya di Kuwait, antara lain: 

1. Minat investasi pengusaha Kuwait pada peternakan sapi di 

Indonesia dengan nilai sekitar US$ 8 juta untuk budidaya 6.000 

ekor sapi di kawasan Indonesia bagian Timur di atas lahan seluas 

200 hektar. 

2. Produk ikan tuna Indonesia diminati oleh beberapa perusahaan 

Kuwait, seperti Agility Global Integrated Logistic, Hashim Al-

Shakhs & Co. W.L.L., The Regency, dan World Hotel. Sementara Gulf 

Cable & Electrical Industries Co berkeinginan untuk membeli 

produk peralatan listrik dari Indonesia. 

3. Permintaan impor wooden charcoal Indonesia dari perusahaan 

Kuwait, Mohsen Al Terkawi senilai US$ 32.400/bulan (4 

kontainer). Sementara untuk prospektif buyer, terdapat indikasi 

permintaan coco powder 150 ton, industrial charcoal sebanyak 

10,000 ton, dan wooden charcoal sebanyak 2 kontainer dengan 

nilai US$ 16.000. Transaksi ini akan diproses lebih lanjut pada 

saat kunjungan prospektif buyer yang bersangkutan ke Indonesia. 

4. Penjajakan kerja sama dan investasi di sektor energi/migas 

dengan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) 

dan National Bank of Kuwait. 

5. Permintaan tenaga kerja profesional Indonesia untuk posisi 

scaffolders (35 orang) dari Kharafi National, perawat (250 orang) 

dari Al Essa Kuwait Home Medical Care Co, professional nurse (200 

orang) dan care giver & midwife (200 orang) dari Rumah sakit Al 

Shifa Kuwait, serta tenaga untuk front office, cook, dan house 

keeping dari Times Square Suite Hotel. 

Pada hari ketiga pelaksanaan Misi Dagang di Kuwait, Delri 

mengadakan pertemuan bilateral yang diterima oleh Undersecretary, 

Ministry of Commerce and Industry Kuwait. Pertemuan tersebut 

membahas rencana pembentukan Komite Bersama (Joint Committee) 

sebagai implementasi dari perjanjian kerja sama di bidang 

perdagangan (Trade Agreement) yang telah ditandatangani pada 

tanggal 30 Mei 2007. Kementerian Perdagangan dan Industri Kuwait 

sangat mendukung untuk menandaklanjuti Trade Agreement tersebut 

dan bersedia memfasilitasi pertemuan Joint Committee dimaksud.  

Terkait telah ditandatanganinya Declaration of Intent (DoI) mengenai 

First Review Draft Plan of Action (PoA), Ditjen PEN bersama-sama 

dengan Duta Besar RI Kuwait City telah menyampaikan informasi 

bahwa Indonesia telah menyampaikan First Review terhadap PoA 

Kerjasama Dialog Strategis lndonesia-GCC tahun 2016-2020 kepada 

Gulf Cooperation Council (GCC), pihak Kuwait sebagai salah satu 
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anggota GCC akan menyampaikan perihal tersebut kepada anggota 

GCC lain pada forum GCC yang akan datang. Selain itu, Kuwait juga 

mendukung Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan GCC. Lebih 

lanjut pemerintah Kuwait menyampaikan apresiasinya atas usul 

pembentukan Indonesia – Kuwait Business Council yang melibatkan 

KADIN kedua negara. 

Mengakhiri rangkaian kegiatan di Kuwait, Delri melakukan kunjungan 

ke Salman Al-Dabbous Holding Co. Mr. Dauud Al-Dabbous, General 

Manager Salman Al-Dabbous Holding Co yang didampingi empat 

managernya mendiskusikan penjajakan pembentukan Indonesian 

House di Kuwait. Kedua pihak sepakat untuk menindaklanjutinya 

segera dan diharapkan format kerjasamanya dapat disepakati pada 

tahun ini. Pelaku usaha Indonesia akan segera membentuk asosiasi 

yang melibatkan sejumlah pelaku usaha Indonesia untuk menemukan 

formula yang dapat ditawarkan kepada Al-Dabbous. Pihak Al Dabbous 

juga berminat dengan beberapa produk yang ditawarkan pelaku 

usaha Indonesia, seperti linen-sheet, kayu gaharu, pearl, kertas dan 

produk turunannya, obat-obatan serta produk alat-alat listrik yang 

detailnya akan dikomunikasikan lebih lanjut. 

 

Pelaksanaan Misi Dagang di Oman 

Sebagaimana kegiatan Misi Dagang Terpadu di Kuwait, kegiatan Misi 

Dagang di Oman juga melakukan pertemuan bilateral dengan 

Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Oman dan instansi 

terkait lainnya. Pada pertemuan dengan Kementerian Perdagangan 

dan Perindustrian Oman, pemerintah Oman diwakili oleh Direktur 

Jenderal Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian 

Oman, Eng. Nahla Abdul Wahab Ahmed Al Hamdi. Dalam pertemuan 

ini, Dirjen perindustrian menyambut baik dan mendukung 

penyelenggaraan Misi Dagang Terpadu Indonesia. Pada kesempatan 

yang sama Dirjen Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan 

Industri Oman menyampaikan informasi mengenai adanya kawasan 

Ekonomi Khusus di Duqm dengan berbagai fasilitas tax holiday, yang 

dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha Indonesia sebagai pintu 

masuk produk ekspor Indonesia ke negara-negara Afrika Utara dan 

negara-negara anggota GCC. 

Dalam rangkaian kegiatan Misi Dagang di Oman, Delri melakukan 

pertemuan dengan Ketua KADIN Oman, Mr. Said Saleh Al Kiyumi. Pada 

kesempatan tersebut, KADIN Oman menyambut baik kunjungan 

delegasi Indonesia dan menyampaikan pentingnya kedua negara 

mempererat hubungan kerjasama guna meningkatkan nilai 

perdagangan Indonesia-Oman. Pada kesempatan tersebut, Dirjen PEN 

mengundang KADIN Oman untuk menghadiri TEI ke-31 pada tanggal 

12-16 Oktober 2016. Menjawab undangan tersebut, Ketua KADIN 
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Oman sangat tertarik untuk dapat menghadiri dan berkomitmen akan 

mengirim sebanyak 10 (sepuluh) anggota pengusaha dan jurnalis, 

yang akan dipimpin oleh wakil Dewan Direksi KADIN Oman. Selain 

rencana kunjungan Delegasi Oman ke TEI, Ketua KADIN Oman yang 

terkesan dengan perkembangan ekonomi Indonesia dan 

penyederhanaan ijin PMA, secara khusus akan mengirim Delegasi 

Investasi Oman ke Indonesia pada Desember 2016. 

 

Business Forum 

Kegiatan Bisnis Forum dilaksanakan di Hotel Crown Plaza, Muscat 

diikuti oleh lebih 150 peserta yang terdiri dari pelaku usaha lndonesia 

dan Oman serta instansi pemerintah setempat. Bisnis Forum dibuka 

oleh Dubes lndonesia untuk Oman, dilanjutkan dengan sambutan dari 

Dirjen PEN Kemendag, serta Wakil Kamar Dagang dan Industri Oman. 

Dubes lndonesia untuk Oman, Musthofa Taufik Abdul Latif, dalam 

sambutannya menyampaikan pentingnya bagi pelaku usaha Oman dan 

Indonesia untuk lebih aktif mengembangkan kerjasama, karena kedua 

negara memiliki potensi yang komplementer. Disamping itu, 

diharapkan pertemuan bisnis ini dapat dimanfaatkan secara optimal, 

dan menyarankan agar kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan untuk 

waktu yang akan datang.  

Pada kesempatan yang sama, wakil Delegasi Indonesia dari 

Kementerian ESDM, BKPM, BNP2TKI mempresentasikan potensi dan 

peluang kerja sama Indonesia dengan Oman di sektor perdagangan, 

energi, investasi, tenaga kerja profesional dan perbankan. Sementara 

perwakilan Bank Indonesia memaparkan perkembangan dan kinerja 

ekonomi makro Indonesia terkini, tantangan yang dihadapi, prospek 

dan arah kebjakan ke depan. Selanjutnya, Dirjen PEN, dalam 

sambutannya menyampaikan perkembangan kerjasama perdagangan 

Indonesia-Oman yang sampai saat ini relatif masih kecil, sehingga 

perlu didorong untuk ditingkatkan. Adapun beberapa produk ekspor 

potensial Indonesia yang dapat ditawarkan ke pasar di Oman antara 

lain adalah CPO, furnitur, tekstil dan produk tekstil, karet dan produk 

karet, pulp and paper, produk makanan olahan, dan perhiasan. Diakhir 

sambutannya, Dirjen PEN mengundang para peserta Business Forum 

untuk menghadiri Trade Expo lndonesia (TEl) yang akan  

diselenggarakan pada tanggal 12-16 Oktober 2016 mendatang di 

JIexpo, Kemayoran, Jakarta. 

 

Business Matching 

Pada kegiatan business matching para pelaku usaha Oman 

mendapatkan informasi lebih dalam mengenai perkembangan terkini 

perekonomian nasional dan kesempatan untuk menjalin kerja sama 
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dengan pelaku usaha Indonesia. Beberapa penjajakan kerja sama 

perdagangan dan investasi dari mitra usaha Oman, antara lain: 

1. Minat investasi perusahaan Oman (INTAJ LLC) pada blok minyak 

dan investasi di bidang properti di Indonesia. 

2. Untuk produk obat-obatan terdapat permintaan pelaku usaha 

Oman dari Majan Health Services yang bergerak di bidang 

pelayanan kesehatan (klinik mobil) yang menawarkan 

pembangunan pusat distribusi dan penyimpanan obatan-obatan 

dan farmasi yang akan menjangkau kawasan Afrika (Tanzania 

dan Angola) dengan nilai US$ 500.000 per tahun. 

3. Terdapat permintaan impor wooden charcoal Indonesia dari 

perusahaan Oman, At Touqi Export-lmport senilai US$ 42.000 (5 

kontainer) dan 1 kontainer untuk stick charcoal sebesar US$ 

9.800. Selain itu juga terdapat permintaan bathroom accessories 

dengan nilai US$ 38.000. 

4. Initial order untuk produk kertas sebanyak 6 kontainer per tahun 

dari SOFAN Trading Oman. 

5. Peralatan listrik dan ducting telah mendapatkan 4 distributor 

(Kimji Ramdas LLC, Civil Contracting LLC, Towell Engineering 

Services, ADEC Air Duct Engineering). 

6. Al Bahjaja Construction menawarkan permintaan untuk 

kebutuhan selimut Oman Air dan permintaan selimut untuk hotel  

dari Reflections Civil yang merupakan salah satu supplier bedsheet 

hotel di Oman. 

7. Produk perhiasan mendapatkan tawaran mengisi pada 3 (tiga) 

toko salah satunya adalah pada toko serba ada di Grand Avenue 

Mall (Regency Group). 

8. Tercatat sebanyak 6 (enam) inquiry permintaan untuk produk 

ikan olahan (tuna dan makarel) yang perlu segera ditindaklanjuti 

(Food Industries Co, Simple Business Process, Atkimta International 

Co, Grand Hyper Mart, Victoria Lake LLC, Blue Emerald Food and 

Drinks, Al Futtaim Group Company, Barka National Investment & 

Trading Co LLC, dan Kalsfood Trading). 

9. Untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit dan hotel di Oman, 

PPTKIS mendapatkan tawaran pemintaan sebanyak 200 tenaga 

hospitality (butcher, baker, general cook, foreign food cook, 

confectioner, waiter, waitress, presser, steam pressing, dry cleaning 

worker, washing machine operator) dari Jarwani Hospitality LLC, 

5 tenaga Assistant Driller dari premier World Services LLC, 10 

tenaga perawat dan 2 physiotherapist dari National Crystal 

Enterproses LLC serta 12 tenaga kerja untuk posisi Aquaculture 

Supervisor, barista, chocolate assistant, pastry chef serta machine 

operator dari Barka National Investment, Elite Global HR dan 

Quartet Solution LLC. 

10. PT. Pupuk Indonesia akan melakukan penjajakan alternatif 

pemasaran dan kemungkinan kerja sama pendirian pabrik di 
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Oman. Namun hal ini masih akan dipelajari terlebih dahulu 

terutama terkait dengan kesediaan gas bumi yang diperlukan dan 

unsur keekonomiannya. 

 

Pelaksanaan Misi 

Dagang ke Nigeria & 

Ghana 

Misi Dagang ke Nigeria dan Ghana yang sebelumnya direncanakan 

dipimpin oleh Bapak Menteri Perdagangan Rl, namun dikarenakan 

faktor keamanan dan hal lainnya delegasi bisnis Rl didampingi oleh 

perwakilan Ditjen PEN beserta ITPC Lagos. Peserta Delegasi bisnis 

Indonesia terdiri atas 7 (tujuh) perusahaan, yakni PT. Phapros Tbk. 

(farmasi), PT. Pajajaran Prima Boga (hair extention & false eyelashes), 

PT. Sanfood Prima Makmur (makanan ringan), PT. Pabrik Kertas Tjiwi 

Kimia (produk kertas), PT. PIM Parmaceuticals (farmasi), CV. Promosi 

Dagang Asia (bathroom accessories), dan PT. Dua Kelinci (makanan 

ringan). Selain delegasi bisnis dari Indonesia, kegiatan misi dagang ini 

juga didukung oleh perusahaan Indonesia yang telah berinvestasi di 

Nigeria yaitu PT. Indofood Sukses Makmur, PT. Sayap Mas (Wings 

Group), PT. Kalbe Farma Tbk, PT. Dexa Medika, PT. Tempo Scan Pasific 

Tbk, dan MENSA Group. 

Misi Dagang ini dilaksanakan di 2 (dua) kota di kawasan Afrika Barat  

yaitu Lagos di Nigeria dan Accra di Ghana. Kegiatan yang dilaksanakan 

pada misi dagang ini antara lain: Forum Bisnis; One on One Business 

Matching; serta kunjungan dan dialog ke pusat retail dan distributor. 

A. Forum Bisnis 

Forum Bisnis di Lagos, Nigeria dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2076 

di Hotel Eko dan untuk kegiatan forum bisnis di Ghana dilaksanakan 

pada tanggal 29 Juli 2016 di Hotel Holiday Inn, Accra. Kegiatan forum 

bisnis di kedua negara diisi dengan sambutan dari Duta Besar LBBP Rl 

untuk Nigeria, H.E. Harry Purwanto, dan country brief Indonesia oleh 

Kepala ITPC Lagos, Nino Wawan Setiawan. Pada kesempatan ini 

perwakilan pemerintah Nigeria, Honoroble Commisioner of the 

Ministry of Trade, lndustry ond Cooperative of Lagos State Government, 

Hon. Prince Rotimi Ogunleye dan President of Nigeria Association of 

Chamber of Commerce, lndustry, Mines & Agriculture Chief Dr. Bassey E. 

O Edem, serta Presiden Kamar Dagang Industri Ghana Dr. Harry 

Mensah juga memberikan sambutan di negaranya masing-masing. 

Kegiatan forum bisnis dilanjutkan dengan one-on-one business 

matching antara eksportir Indonesia dengan mitra bisnis yang hadir. 

Sebanyak 65 buyers hadir dan mengikuti kegiatan ini di Hotel Eko, 

Lagos Nigeria dan di Hotel Holiday Inn, Accra, Ghana tercatat dihadiri 

sebanyak 46 buyers. 

Pada kegiatan forum bisnis di Lagos, Nigeria juga dilaksanakan 

Penandatanganan MoU Phapros dengan Yes Pharma International Ltd 

dan Jeisjosh Pharma and Food Ltd senilai US$ 1,4 juta. Adapun estimasi 

transaksi dagang dan Inquiry yang dihasilkan pada one on one business 
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forum adalah sebesar: 

1. Nigeria : estimasi transaksi sebesar US$ 2.457.000 dan 22 inquiry 

2. Ghana : estimasi transaksi sebesar US$ 2.211.000 dan 20 inquiry 

 

B. Kunjungan ke Pusat Retail dan Distributor 

Selama pelaksanaan Misi Dagang, dilaksanakan juga kunjungan ke 

toko retail dan distributor dengan tujuan untuk melihat peta 

persaingan produk sejenis dan juga mengetahui secara langsung 

bagaimana cara memasuki pasar Nigeria dan Ghana melalui jalur 

distribusi yang ada. Selama di Lagos, Nigeria kunjungan dilaksanakan 

di pertokoan Shoprite dan Spar Sementara di Ghana dilakukan 

kunjungan ke Makola Market yaitu sebuah pasar tradisional di Accra, 

Ghana. 

 

Pembukaan House of 

Indonesia (HOI)  

Disamping melalui promosi dagang, Ditjen PEN terus melakukan 

inovasi untuk melakukan penetrasi pasar ekspor. Salah satu upaya 

penetrasi pasar yang dilakukan oleh Ditjen PEN pada tahun 2016 

adalah pendirian House of Indonesia di beberapa kota di luar negeri 

yaitu: 

1. Bremen, Jerman 

Pembukaan House of Indonesia (HOI) di Bremen, dilaksanakan pada 

hari Jumat tanggal 20 Mei 2016. Acara pembukaan HOI dihadiri oleh 

Ketua Dewan Kota Bremen Bidang Ekonomi, Tenaga Kerja dan 

Pelabuhan, Mr. Ekkehart Siering, Direktur Wirtschaftsforderung 

Bremen GmbH Mr. Andreas Meyer, Presiden Turkish Arline Bremen Mr. 

Tekin Ekinci Konsul Jenderal KJRI Hamburg, Syrvia Arifin, Konsul 

Jenderar KJRI Frankfrut Wahyu Hersetiati, Atase Perdagangan di 

Berlin, Kepala ITPC Hamburg, Delegasi Pemerintah Kota Tangerang 

Selatan yang dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah, Kota Tangerang Selatan, Teddy Meiyadi 

Affandi, pengusaha peserta HOI, rekan-rekan media di Jerman juga 

dihadiri oleh pejabat pemerintah kota Bremen dan para pengusaha di 

Bremen, Hamburg dan sekitarnya.  

Pembukaan HOI secara simbolis dilakukan oleh Ketua Dewan Kota 

Bremen Bidang Ekonomi, Tenaga Kerja dan Pelabuhan, Direktur 

Wirtschaftsforderung Bremen GmbH, Konsul Jenderal KJRI Hamburg, 

Atase Perdagangan di Berlin, Kepala ITPC Hamburg, pengelola House 

of lndonesia dan Kepala Biro Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 

Kota Tangerang Selatan. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari 

Dewan Kota Bremen, KJRI Hamburg dan ITPC Hamburg. Pembukaan 

HOI diakhiri dengan jamuan kepada para tamu undangan dan 

pertunjukan musik angklung dan tari-tarian oleh diaspora lndonesia 

di Jerman dan perwakilan delegasi Pemkot Tangerang Selatan.  
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2. Sydney, Australia  

Pendirian HoI di Sydney masih dalam tahap wacana dan sedang 

dalam proses pengkajian oleh Ditjen PEN.   

 

3. Las Palmas-Kepulauan Canary, Spanyol 

Pendirian HoI di Kepulauan Canary merupakan inisiatif dari 

Kunandia S.L., importir produk Indonesia, yang menyediakan 200 

m2 sebagai ruang display HoI. Persetujuan Ditjen PEN untuk 

pendirian HoI di Las Palmas Kepulauan Canary telah dikirimkan 

pada bulan Desember 2016. Adapun pembukaan dan 

peresmiannya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2017. 

 

Penyelenggaraan 

Indonesia Night  

Memanfaatkan momentum World Economic Forum (WEF) 2016, 

Kementerian Perdagangan RI menyelenggarakan acara Indonesia 

Night di Morosani Schweizerhof, Davos, pada 21 Januari 2016. 

Sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat secara aktif dalam 

penyelenggaraan acara yaitu Kemendag, Kementerian Keuangan, 

Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, serta komunitas 

bisnis nasional, Perwakilan Tinggi Republik Indonesia (PTRI) di 

Jenewa, dan  Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bern, 

Swiss. 

Indonesia Night merupakan ajang promosi yang sangat strategis di 

forum berkelas dunia WEF 2016. Indonesia Night merupakan sarana 

untuk menarik perhatian pemimpin dunia dan komunitas bisnis 

internasional yang hadir pada acara WEF untuk semakin 

memperkenalkan kekayaan sumber daya alam, produk, keunikan 

budaya, kontribusi Indonesia terhadap perekonomian dunia, serta jati 

diri Indonesia sebagai negara maritim dapat dikenal ke penjuru dunia. 

Indonesia Night WEF 2016 ini juga sarana untuk menguatkan nation 

branding Indonesia. Nation branding penting dilakukan untuk 

mendapatkan perhatian serta menarik minat dan kepercayaan dari 

dunia internasional, khususnya para pelaku bisnis (buyer), investor, 

wisatawan, konsumen, donor, media, dan negara lain. Pada 

penyelenggaraan kali ini, Indonesia Night mengangkat tema 

Remarkable Indonesia - the Senses of Indonesia untuk menunjukkan 

kepada dunia bahwa Indonesia tidak terpengaruh aksi terorisme, dan 

saat ini Indonesia sedang fokus membangun dan meningkatkan 

ekspor nasional. Para pemimpin bisnis dunia diharapkan tetap 

menjalin kerja sama perdagangan dengan Indonesia dan tidak 

khawatir untuk berkunjung ke Indonesia karena Pemerintah bekerja 

keras untuk memberikan perlindungan dan menciptakan keamanan 

nasional. 
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Indonesia Night 2016 menggunakan konsep pasar malam dimana 

tamu diajak menikmati rasa Indonesia melalui pengalaman sights, 

sounds, taste, touch, smell, secara interaktif dan aktif. Aneka makanan 

khas nusantara dan display produk makanan olahan serta hiburan 

tradisional yang dikemas modern menjadi jamuan para tamu 

undangan.  Pada penyelenggaraan kali ini, Indonesia Night dihadiri 

oleh lebih dari 600 tamu undangan yang terdiri dari para 

pemimpin/perwakilan pemerintah, CEO dunia, dan pimpinan media 

internasional termasuk tamu VIP antara lain founder & CEO WEF, 

Prof. Klaus Shcwab dan Menteri Keuangan Bangladesh. Diharapkan 

Indonesia Night dapat memberikan kesan baik kepada para undangan 

VIP yang hadir sehingga mereka dapat menyebarluaskan citra baik 

Indonesia kepada jaringan bisnis internasional yang mereka miliki. 

Evaluasi dan Rekomendasi 

 Sepanjang tahun 2016, Ditjen PEN melalui Direktorat Pengembangan 

Promosi dan Citra telah melakukan berbagai kegiatan promosi baik di 

dalam maupun di luar negeri sebagai upaya untuk meningkatkan 

ekspor Indonesia khususnya untuk produk non migas. Nilai transaksi 

dagang yang dihasilkan dari seluruh kegiatan promosi Ditjen PEN - 

Kementerian Perdagangan pada tahun 2016 adalah sebesar US$ 

1.278.302.238. Nilai transaksi dagang yang dihasilkan pada tahun 

2016 mengalami peningkatan sebesar 17,82% dibandingkan dengan 

transaksi dagang pada tahun 2015 yang tercatat sebesar US$ 1,08 juta. 

Namun demikian, nilai transaksi dagang tahun 2016 masih belum 

dapat melampaui transaksi dagang yang dihasilkan Ditjen PEN pada 

tahun 2014 yang tercatat sebesar US$ 1,55 juta (Gambar 28). 

Ditinjau dari sisi diversifikasi pasar, kegiatan promosi dagang yang 

dilaksanakan oleh Ditjen PEN dinilai telah cukup mendukung upaya 

peningkatan diversifikasi pasar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

penyelenggaraan promosi dagang ke negara-negara yang bukan 

merupakan kelompok negara CR5 (negara dengan proporsi ekspor 

Indonesia terbesar, yakni Amerika Serikat, Jepang, RRT, India, dan 

Singapura) pada tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan yang 

terbagi atas 8 (delapan) pameran dagang di Persatuan Emirat Arab, 

Jerman (3 kegiatan), Perancis, Arab Saudi, Turki, dan Mesir serta 2 

(dua) pelaksanaan misi dagang ke Kuwait dan Oman, dan Nigeria 

dan Ghana. 
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Gambar 28. Nilai transaksi dagang yang dihasilkan melalui kegiatan promosi dagang (US$) 

Sumber: Ditjen PEN, 2016 

 

 Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian 

Perdagangan khususnya untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar 

internasional, Ditjen PEN melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan diversifikasi pasar melalui kegiatan promosi dagang. 

Diversifikasi pasar dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi 

ketergantungan ekspor terhadap kelompak negara CR5 serta untuk 

membuka peluang-peluang pasar ekspor baru untuk produk-produk 

ekspor unggulan Indonesia. 

Sebagaimana disebutkan di atas, Ditjen PEN sebaiknya lebih 

memfokuskan kegiatan promosinya di negara-negara non tradisional 

atau negara-negara prospektif seperti Afrika dan Timur Tengah. Selain 

wilayah Afrika dan Timur Tengah, wilayah ASEAN merupakan pasar 

yang menarik untuk di-explore lebih intens, mengingat peluang yang 

terbuka lebar khususnya dengan adanya pasar bebas ASEAN-China.  

Untuk memberikan dampak yang lebih luas, kegiatan diversifikasi 

pasar harus dilakukan secara simultan dengan kegiatan 

pengembangan produk serta penyediaan informasi pasar yang 

meliputi market intelligence dan market brief. Seluruh kegiatan 

pengembangan pasar, produk, dan informasi harus memiliki grand 

desain dan saling terkait satu sama lainnya. Ditjen PEN juga perlu 

untuk membuat prioritas pasar dan produk yang akan dikembangkan 

setiap tahunnya mengingat terbatasnya anggaran yang dialokasikan. 

Selanjutnya, Ditjen PEN perlu mempertimbangkan untuk menjalankan 

program monitoring hasil pameran dagang khususnya yang dilakukan 
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di luar negeri secara berkala. Hal ini dilakukan mengingat inquiries 

yang diperoleh pada saat pameran dagang perlu ditindaklanjuti oleh 

para pelaku usaha. Kegiatan monitoring hasil pameran dapat 

dilakukan 1 atau 3 atau 6 bulan setelah pelaksanaan pameran. Hal ini 

dilakukan untuk dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengukur 

keberhasilan pelaksanaan pameran. 

Sinergitas Program 

Promosi Nasional 

Program promosi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

khususnya di pasar internasional kurang terorganisir dengan baik. 

Beberapa kementerian/ lembaga memiliki program promosi luar 

negeri namun pelaksanaannya terkadang dilakukan masing-masing 

sehingga berkesan tidak ada koordinasi. Oleh karena itu, kegiatan 

roadshow Dirjen PEN yang pernah dilakukan pada tahun 2015 dapat 

dipertimbangkan untuk dilakukan kembali pada tahun 2017. Hal ini 

dilakukan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh kementerian/lembaga sehingga dapat memberikan 

dampak yang lebih signifikan terhadap dunia usaha. 

Program promosi Atdag dan ITPC yang akan dilakukan dalam 1 tahun 

sebaiknya disinergikan dengan program promosi Ditjen PEN. Hal ini 

dapat menjadi referensi bagi para pelaku usaha dalam merancang 

program promosi mereka. 

Kegiatan pencitraan Pada awal tahun 2016, Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PEN 

menargetkan brand Indonesia berada di peringkat 21 pada Brand 

Finance: Nation Brand Index. Pada laporan tahunan 2016, Brand 

Finance menempatkan Indonesia di peringkat 18 dengan brand value 

sebesar US$ 630 miliar. Posisi tahun 2016 mengalami peningkatan 

12% dari posisi 21 pada tahun 2015 dengan brand value sebesar US$ 

564 miliar.  

Posisi Indonesia pada tahun 2016 merupakan posisi teratas diantara 

negara-negara ASEAN. Singapura menempati peringkat 26, Malaysia 

di peringkat 29 (turun satu tingkat), Thailand di peringkat 30 dan 

Filipina di peringkat 32. 

Apabila ditinjau dari Nation Brand Index Simon Anholt, skor dimensi 

ekspor Indonesia tahun 2016 menempati peringkat 39 dengan skor 

47,49. Posisi Indonesia tidak berubah dari posisi tahun 2015 namun 

mengalami peningkatan skor sebesar 0,82 dibandingkan skor dimensi 

ekspor tahun 2015 sebesar 46,46. 
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Gambar 29. Skor Dimensi Ekspor Indonesia menurut NBI Simon Anholt 2012 – 2016. 

Sumber: Ditjen PEN 

 Indonesia Night merupakan salah satu kegiatan yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Namun 

demikian, Kementerian Perdagangan khususnya Ditjen PEN perlu 

untuk merumuskan kegiatan pencitraan yang sifatnya 

berkesinambungan mengingat Indonesia Night dapat dikategorikan 

sebagai one shot attempt. Sebagai contoh, penggunaan mobile 

billboard/ moving advertisements di beberapa negara tujuan ekspor 

dapat dipertimbangkan. Namun demikian, hal yang paling penting 

untuk dilakukan adalah sinergi pencitraan nasional sehingga konsep 

pencitraan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga di luar 

negeri menjadi seragam. Penyeragaman kegiatan pencitraan, misalnya 

tagline, dimaksudkan agar receivers di luar negeri tidak mengalami 

kebingungan untuk mengetahui Indonesia. Oleh karena itu, proses 

penyeragaman konsep pencitraan nasional yang rencananya akan 

berupa Peraturan Presiden harus terus didorong agar segera dapat 

dilaksanakan. 
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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 Atase Perdagangan atau ITPC, kantor 

Kedutaan Besar negara asing dan permintaan dari pembeli secara 

individu serta layanan Konsultasi Bisnis kepada eksportir yang 

mengunjungi langsung CSC.  

 

Pelayanan Permintaan Hubungan Dagang (Trade Inquiry) 

Tujuan pelayanan inquiries adalah untuk 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 eksportir bagi produk masing-masing 

perusahaan. 

Selama tahun 2016, Ditjen PEN melalui Customer Service Centre (CSC) 

menerima sebanyak 6.681 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, diantaranya Membership 

Service, yakni sebuah sistem yang dibangun oleh Kementerian 

Perdagangan untuk memfasilitasi para pelaku usaha Indonesia dalam 

mendapatkan informasi ekspor terkini, 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 2016, Ditjen PEN melayani 232 kunjungan ke CSC dari 

berbagai daerah untuk melakukan konsultasi bisnis. Pada umumnya, 

para pengunjung CSC merupakan perusahaan eksportir dan calon 

eksportir berbagai jenis produk. Seluruh pengunjung berkeinginan 

untuk memasarkan produk ke pasar internasional, di samping 

keperluan tersebut, terdapat 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 
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CSC. Selama tahun 2016, telah dilakukan pelayanan Business Matching 

kepada 3 buyers mancanegara yang ingin menjadikan pelaku usaha 

Indonesia sebagai mitra bisnisnya. 

 

Permanent Trade Display  (PTD) 

Selain layanan konsultasi bisnis dan business matching, CSC juga 

menyediakan area untuk menampilkan produk-produk ekspor 

unggulan Indonesia yang diproduksi oleh berbagai perusahaan. 

Selama tahun 2016, tercatat telah ditampilkan produk-produk dari 77 

perusahaan, namun setelah melalui tahap rotasi/ pergantian daftar 

perusahaan yang ditampilkan hingga Desember 2016 hanya tersisa  

59 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 ini merupakan kegiatan konsultasi bisnis yang dikemas 

dalam format workshop yang penyelenggaraannya dilakukan bersama 

dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas yang menangani 

perdagangan di Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Peserta Forum 

Komunikasi Informasi Ekspor diberi kesempatan untuk secara 

langsung berkonsutasi dengan narasumber yang merupakan 

konsultan ataupun praktisi ekspor.  

Selama tahun 2016, Ditjen PEN melaksanakan sebanyak 4 (empat) 

kegiatan Forum Komunikasi Informasi Ekspor di 4 (empat) daerah, 

sebagai berikut:  

1. Forum Komunikasi Informasi Ekspor di Kabupaten Demak, Jawa 

Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2016. 

2. Forum Komunikasi Informasi Ekspor di Kabupaten Banyuwangi, 

Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2016. 

3. Forum Komunikasi Informasi Ekspor di Kabupaten Palu, Sulawesi 

Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2016. 

Gambar 30. Penyelenggaraan kegiatan CSC dan Kunjungan buyers ke PTD Ditjen PEN 
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4. Forum Komunikasi Informasi Ekspor di Kabupaten Pontianak, 

Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 

2016. 

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 2016, Ditjen PEN telah melakukan penyusunan 

sebanyak 12 laporan ringkas pasar tujuan ekspor, yaitu untuk pasar 

Austria, Norwegia, Ukraina, Jamaika, Bolivia, Trinidad and Tobago, 

Senegal, Ethiopia, Iran, Rusia, Selandia Baru, dan Azerbaijan. 

 

Gambar 31. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ekspor di Kabupaten Demak 
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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 2016, Ditjen PEN telah melakukan sebanyak 5 kegiatan 

pengamatan pasar ke sejumlah negara sebagai berikut Amerika 

Serikat untuk produk sarung tangan medis, Polandia untuk produk 

makanan olahan, Namibia untuk produk perikanan, Vietnam untuk 

produk makanan olahan, serta Kamboja untuk produk makanan dan 

minuman. Adapun hasil Analisis Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor 

tersebut akan disebarluaskan kepada para pelaku usaha secara daring 

(online) maupun luring (dalam bentuk kegiatan diseminasi). 

 

Diseminasi informasi 

pasar  

Sebagai upaya untuk mengembangkan ekspor nasional, Ditjen PEN 

melaksanakan kegiatan diseminasi informasi pasar ekspor yang 

dilaksanakan di daerah. Informasi pasar ekspor yang disebarluaskan 

kepada para pelaku usaha di Indonesia merupakan hasil market 

intelligence yang dilaksanakan oleh Ditjen PEN pada tahun 2015. 

Adapun pemilihan daerah untuk pelaksanaan kegiatan diseminasi 

dilakukan berdasarkan sentra produksi produk ekspor yang terdapat 

di daerah-daerah tersebut.  

Pada tahun 2016, Ditjen PEN melakukan kegiatan diseminasi 

informasi pasar ekspor di 4 (empat) daerah, yaitu: 

1. Medan, Sumatra Utara (13 – 15 April 2016) 

2. Manado, Sulawesi Utara (11 – 13 Mei 2016) 

3. Denpasar, Bali (25-27 Mei 2016) 

4. Banda Aceh, Aceh (27 – 29 Mei 2016) 

 

Evaluasi dan Rekomendasi 

Informasi Ekspor 

Sebagai Elemen 

Penting 

Pengembangan 

Ekspor 

Dalam era perdagangan bebas dunia, informasi memegang peranan 

penting dalam perkembangan perdagangan suatu negara khususnya 

untuk kegiatan ekspor dan impor.  Mengingat kondisi pasar tujuan 

ekpsor memiliki kecenderungan untuk berubah dalam waktu yang 

sangat cepat, maka informasi pasar tujuan ekspor yang dihasilkan oleh 

Ditjen PEN baik Market Intelligence maupun Market Brief sebaiknya 

segera disebarluaskan kepada pelaku usaha Indonesia. Apabila 

dimungkinkan, proses penyusunan kedua informasi tersebut dan 
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pelaksanaan diseminasi informasi dilaksanakan dalam waktu satu 

tahun anggaran, sehingga pelaku usaha mendapatkan informasi pasar 

yang terkini.  

Selain itu, 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 indormasi produk ekspor yang berupa 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. Sinergitas informasi antara informasi pasar 

dan produk dapat menjadi salah satu poin penting yang dapat 

diberikan oleh Ditjen PEN kepada dunia usaha sebagai upaya untuk 

mengembangkan ekspor nasional. 

Penyebaran 

Informasi Secara 

Daring dan Luring 

Dalam menyebarkan informasi pasar, Ditjen PEN melakukannya 

secara daring dan luring. Penyebaran informasi pasar secara daring 

dilakukan melalui website Ditjen PEN dan CSC yang dapat diakses oleh 

para pelaku usaha. Sedangkan penyebaran informasi yang dilakukan 

secara luring dilaksanakan melalui kegiatan diseminasi informasi 

pasar yang dilakukan di beberapa daerah. Secara umum, penyebaran 

informasi yang dilakukan oleh Ditjen PEN telah dilakukan dengan 

cukup baik. Namun demikian, untuk dapat menghasilkan dampak 

yang lebih besar, perlu untuk disusun skema penyebaran informasi 

yang baru mengingat adanya beberapa hambatan dalam penyebaran 

informasi.  

Hambatan utama dalam penyebaran informasi pasar yang dilakukan 

oleh Ditjen PEN secara daring adalah keterbatasan akses bagi para 

pelaku usaha Indonesia. Hal ini dikarenakan informasi pasar yang 

dihasilkan oleh Ditjen PEN hanya dapat diakses secara penuh oleh 

pelaku usaha yang telah menjadi member CSC. Namun tidak semua 

pelaku usaha tidak memiliki akses langsung ke CSC khususnya para 

pelaku usaha kecil dan menengah. Sehingga penyebaran informasi 

pasar yang dilakukan tidak maksimal. Sebaiknya akses informasi 

pasar tersebut diberikan secara terbuka kepada seluruh pelaku usaha 

dengan menampilkan informasi pasar tersebut di website Ditjen PEN 

dan CSC.  

Selain itu, untuk mendapatkan coverage yang lebih luas, informasi 

pasar yang dihasilkan oleh Ditjen PEN dapat dimuat di beberapa 

portal media online di Indonesia seperti detik.com, okezone.com, dll. 

Namun demikian, informasi-informasi pasar tersebut harus 

dimodifikasi menjadi lebih ringkas untuk dapat ditampilkan pada 

media-media online tersebut. Diharapkan dengan ditampilkannya 

informasi pasar di media online, dapat menambah akses penyebaran 
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informasi kepada para pelaku usaha. 

Terkait dengan penyebaran informasi pasar secara luring, kegiatan 

diseminasi atau komunikasi ekspor yang dilakukan oleh Ditjen PEN 

sudah cukup bagus. Namun demikian, masih terdapat space untuk 

ditingkatkan mengingat jumlah kegiatan diseminasi informasi pasar 

yang dilakukan oleh Ditjen PEN sangat tergantung dengan besaran 

alokasi anggaran yang diterima. Untuk mengatasi hal tersebut, Ditjen 

PEN dapat bekerja sama dengan instansi daerah yang menangani 

sektor perdagangan maupun KADIN daerah. Bentuk kerja sama ini 

dapat dituangkan dalam bentuk MoU dengan instansi-instansi 

tersebut. Dalam MoU tersebut, Ditjen PEN menjadi kontributor untuk 

informasi-informasi pasar ekspor sedangkan counterparts di daerah 

menjadi pihak yang menyebarkan kepada para pelaku usaha di 

daerahnya. Sehingga beban anggaran untuk pencetakan informasi 

ekspor dapat dialihkan kepada counterparts di daerah. 

Permanent Trade 

Display (PTD) 

Terkait dengan layanan PTD yang disediakan oleh CSC, agar dapat 

dilakukan review berkala atas produk-produk 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 untuk menampilkan produk-produk yang termasuk 

dalam kategori produk utama dan produk prospektif ekspor 

Indonesia. 
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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 Pendidikan 

dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) dikelompokkan ke dalam 7 

(tujuh) bidang pelatihan yaitu Perdagangan Internasional, 

Pengembangan Produk Pembiayaan, Pembayaran Ekspor, 

Promosi/Komunikasi Ekspor, Strategi Pemasaran Ekspor, serta 

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 2016, BBPPEI menyelenggarakan 111 (seratus sebelas) 

angkatan pelatihan dengan total jumlah peserta sebanyak 3.087 (tiga 

ribu delapan puluh tujuh) orang. Adapun rincian penyelenggaraan 

kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) ekspor di BBPPEI adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelatihan Prosedur Ekspor 

 (Jakarta, 16 - 18 Februari 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 23 

orang peserta.   

 (Jakarta, 22 - 24 Maret 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 18  

orang peserta. 

 (Soreang, 15 - 17 Maret 2016). Pelatihan ini berlangsung atas 

kerjasama antara BBPPEI dengan Dinas Koperasi UKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dan 

diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku 

UKM yang berdomisili di Kabupaten Bandung. 

 (Jakarta, 19 - 21 April 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 27 

orang peserta. 

 (Jakarta, 24 - 26 Mei 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 18 orang 

peserta. 

 (Purwokerto, 10 - 12 Mei 2016). Kegiatan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Universitas Jenderal 

Soedirman (Unsoed) Purwokerto dan diikuti oleh 30 orang 

peserta yang terdiri atas mahasiswa/i di Unsoed Purwokerto. 
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 (Jakarta, 9 - 11 Agustus 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 20 

orang peserta. 

 (Pangkal Pinang, 30 Agustus - 1 September 2016). Pelatihan 

ini diselenggarakan atas kerjasama antar BBPPEI dengan 

Disperindag Provinsi Bangka Belitung dan diikuti oleh 30 

orang peserta. 

 (Jakarta, 6 - 8 September 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 12 

orang peserta. 

 (Semarang, 20 - 22 September 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh 30 orang 

peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di wilayah Provinsi 

Jawa Tengah. 

 (Purwokerto, 20 - 22 September 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Universitas Negeri Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto 

dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para 

mahasiswa/i di Unsoed Purwokerto. 

 (Jakarta, 4 - 6 Oktober 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 27 

orang peserta. 

 (Manado, 25 - 27 Oktober 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Provinsi Sulawesi Utara dan diikuti oleh 30 orang 

peserta yang terdiri atas para pelaku UKM yang berdomisili di 

Manado dan kota-kota sekitarnya. 

 (Surakarta, 4 - 6 Oktober 2016). 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 yang berdomisili di 

Surakarta. 

 (Jakarta, 15 - 17 November 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 30 

orang peserta. 

 

2. Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor 

 (Jakarta, 16 - 18 Februari 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 24 

orang peserta.  

 (Bandung, 16 - 18 Februari 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Prov. Jawa Barat dan diikuti oleh 30 orang peserta 

yang terdiri atas para pelaku UKM binaan Disperindag Prov. 

Jawa Barat. 

 (Bogor, 16 - 18 Februari 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindag Kab. Bogor 

dan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas para pelaku 

UKM binaan Disperindag Kab. Bogor. 

 (Nunukan, 29 - 31 Maret 2016). Pelatihan ini berlangsung atas 

kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindag Provinsi 
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Kalimantan Utara dan diikuti oleh 30 orang peserta yang 

terdiri atas para pelaku UKM yang berdomisili di Provinsi 

Kalimantan Utara. 

 (Jakarta, 12 - 14 April 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 24 

orang peserta. 

 (Balikpapan, 5 - 7 April 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindagkop 

Provinsi Kalimantan Timur dan diikuti oleh 30 orang peserta 

yang terdiri atas para pelaku UKM di Provinsi Kalimantan 

Timur. 

 (Kab. Kerinci, 19 - 21 April 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag dan ESDM Kabupaten Kerinci dan diikuti oleh 30 

orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Kabupaten 

Kerinci. 

 (Kab. Bengkalis, 26 - 28 April 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Provinsi Riau dan diikuti oleh 30 orang peserta 

yang terdiri atas para pelaku UKM di Kabupaten Bengkalis. 

 (Jakarta, 24 s.d. 26 Mei 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 17 

orang peserta. 

 (Kab. Tembilahan, 10 - 12 Mei 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Provinsi Riau dan diikuti oleh 30 orang peserta 

yang terdiri atas para pelaku UKM di Provinsi Riau. 

 (Kendari, 17 - 19 Mei 2016). Pelatihan ini diselenggarakan atas 

kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindag Provinsi 

Sulawesi Tenggara dan diikuti oleh 30 orang peserta yang 

terdiri atas para pelaku UKM di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 (Palembang, 17 - 19 Mei 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindag Provinsi 

Sumatera Selatan dan diikuti oleh 30 orang peserta yang 

terdiri atas para pelaku UKM di Provinsi Sumatera Selatan. 

 (Dumai, 24 - 26 Mei 2016). Pelatihan ini diselenggarakan atas 

kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindag Provinsi Riau 

dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku 

UKM di Provinsi Riau. 

 (Jakarta, 26 - 28 Juli 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 24 orang 

peserta. 

 (Mataram, 26 - 28 Juli 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan BP3ED Mataram dan 

diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku 

UKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 (Banda Aceh, 23 - 25 Agustus 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan diikuti 

oleh 30 orang peserta. 
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 (Jakarta, 6 - 8 September 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 19 

orang peserta. 

 (Jakarta, 27 - 29 September 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan Dinas 

Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta serta 

diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku 

UKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

 (Manokwari, 20 - 22 September 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Provinsi Papua Barat dan diikuti oleh 30 orang 

peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di wilayah Provinsi 

Papua Barat. 

 (Tangerang, 9 - 10 November 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Kabupaten Tangerang dan diikuti oleh 25 orang 

peserta yang terdiri atas para pelaku UKM binaan Disperindag 

Kabupaten Tangerang. 

 

3. Pelatihan Prosedur Ekspor Plus Simulasi 

 (Jakarta, 16 - 18 Februari 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Universitas Esa Unggul 

(UEU) Tangerang dan diikuti oleh 48 orang peserta yang 

terdiri atas para mahasiswa/i UEU Tangerang. 

 (Semarang, 29 - 31 Maret 2016). Pelatihan ini berlangsung 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan KADIN Provinsi Jawa 

Tengah dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas 

para pelaku usaha yang berdomisili di Provinsi Jawa Tengah. 

 (Surakarta, 7 - 9 April 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan diikuti 

oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i di 

Fakultas Ekonomi UNS Surakarta. 

 (Yogyakarta, 19 - 21 April 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Keluarga Pahlawan 

Nasional (STIM YKPN) Yogyakarta dan diikuti oleh sebanyak 

60 orang peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i di STIM 

YKPN Yogyakarta. 

 (Jakarta, 17 - 19 Mei 2016). Pelatihan ini diselenggarakan atas 

kerjasama antara BBPPEI dengan Universitas Esa Unggul 

(UEU) dan diikuti oleh 49 orang peserta yang terdiri atas para 

mahasiswa/i di UEU. 

 (Jakarta, 2 - 4 Agustus 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Universitas Esa Unggu 

(UEU) dan diikuti oleh 47 orang peserta yang terdiri atas para 

mahasiswa/i di lingkungan UEU. 
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 (Jakarta, 23 - 25 Agustus 2016). 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. 

 (Jakarta, 25 - 27 Oktober 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Akademi Pimpinan 

Perusahaan (APP) Jakarta dan diikuti oleh 43 orang peserta 

yang terdiri atas para mahasiswa/i di APP Jakarta. 

 (Mataram, 15 - 17 November 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan P3ED 

Mataram dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas 

para pelaku UKM binaan P3ED Mataram. 

 (Yogyakarta, 22 - 24 November 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerja sama antara BBPPEI dengan 

Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta dan diikuti oleh 30 

orang peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i Akademi 

Akuntansi YKPN Yogyakarta. 

 

4. Pelatihan Akses dan Survey Pasar Ekspor melalui Internet 

 (Jakarta, 23 - 25 Februari 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 23 

orang peserta. 

 (Jakarta, 26 - 27 April 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindag Kab. 

Tangerang dan diikuti oleh 35 orang peserta.  

 (Jakarta, 28 - 29 April 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindag Kab. 

Tangerang dan diikuti oleh 35 orang peserta. 

 (Jakarta, 10 - 12 Mei 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 19 orang 

peserta. 

 (Bandung, 24 - 26 Mei 2016). Kegiatan 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. 

 (Jakarta, 23 - 25 Agustus 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 20 

orang peserta. 

 (Jakarta, 25 - 27 Oktober 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 18 

orang peserta. 

 

5. Pelatihan Pengembangan Produk untuk Pasar Ekspor 

(Makanan Olahan) 

 (Gorontalo, 16 - 18 Februari 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Prov. Gorontalo dan diikuti oleh 30 orang peserta 

yang terdiri atas para pelaku UKM binaan Disperindag Prov. 

Gorontalo.  

 (Surabaya, 24 s.d. 26 Mei 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Pendidikan Pelatihan 
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dan Promosi Ekspor (P3E) Surabaya dan diikuti oleh 30 orang 

peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Surabaya dan 

sekitarnya. 

 (Semarang, 24 - 26 Mei 2016). 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 Provinsi Jawa Tengah. 

 

6. Pelatihan Training of Exporters (TOX) Lanjutan 

 (Bandung, 24 - 25 Februari 2016). Pelatihan yang merupakan 

bagian dari rangkaian Coaching Program ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindag Prov. Jawa 

Barat dan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas para 

pelaku UKM binaan Disperindag Prov. Jawa Barat.  

 (Semarang, 2 - 3 Maret 2016). Pelatihan ini berlangsung atas 

kerjasama antara BBPPEI dengan KADIN Provinsi Jawa 

Tengah dan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas 

para pelaku usaha yang berdomisili di Provinsi Jawa Tengah. 

 (Surabaya, 22 Maret 2016). Kegiatan ini berlangsung atas 

kerjasama antara BBPPEI dengan P3E Surabaya dan diikuti 

oleh 50 orang peserta yang terdiri atas para pelaku usaha 

yang berdomisili di Provinsi Jawa Timur. 

 (Mataram, 7 April 2016). Kegiatan ini diselenggarakan atas 

kerjasama antara BBPPEI dengan P3ED Mataram dan diikuti 

oleh 50 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 (Surabaya, 12 - 14 April 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan P3E Surabaya dan 

diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku 

usaha di Surabaya dan sekitarnya. 

 (Surakarta, 21 April 2016). Kegiatan ini diselenggarakan atas 

kerjasama antara PPEI dengan Disperindag Kota Surakarta 

dan diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri atas para pelaku 

UKM di Kota Surakarta. 

 (Mataram, 17 - 19 Mei 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan P3ED Mataram dan 

diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku 

UKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 (Surakarta, 17 - 19 Mei 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindag Kota 

Surakarta dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas 

para pelaku usaha di Kota Surakarta. 

 (Bandung, 31 Mei - 2 Juni 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindag Provinsi 

Jawa Barat dan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas 

para pelaku UKM di Provinsi Jawa Barat. 

 (Semarang, 31 Mei - 2 Juni 2016). Pelatihan ini 
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diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan KADIN 

Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh 20 orang peserta yang 

terdiri atas para pelaku UKM di Provinsi Jawa Tengah. 

 (Surabaya, 27 Juli 2016). Pelatihan ini diselenggarakan atas 

kerjasama antara BBPPEI dengan P3E Surabaya dan diikuti 

oleh 20 orang peserta yang terdiri atas para pelaku usaha di 

Provinsi Jawa Timur. 

 (Mataram, 18 - 19 Agustus 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan P3ED 

Mataram dan diikuti oleh 20 orang peserta. 

 (Surakarta, 20 - 21 September 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Kota Surakarta dan diikuti oleh 20 orang peserta 

yang terdiri atas para pelaku UKM di wilayah Kota Surakarta. 

 (Surabaya, 25 - 27 Oktober 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan P3E 

Surabaya dan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas 

para pelaku UKM yang berdomisili di Surabaya dan kota-kota 

sekitarnya. 

 (Surakarta, 8 - 10 November 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Kota Surakarta dan diikuti oleh 20 orang peserta 

yang terdiri atas para pelaku UKM binaan Disperindag Kota 

Surakarta. 

 (Mataram, 22 - 24 November 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan P3ED 

Mataram dan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas 

para pelaku UKM binaan P3ED Mataram. 

 

7. Pelatihan Prosedur Impor 

 (Jakarta, 1 - 4 Maret 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 29 orang 

peserta.   

 (Jakarta, 24 - 27 Mei 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 18 orang 

peserta. 

 (Jakarta, 9 - 12 Agustus 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 15 

orang peserta. 

 (Jakarta, 27 - 30 September 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 23 

orang peserta. 

 (Jakarta, 15 - 18 November 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 23 

orang peserta. 

 

8. Pelatihan Desain Kompon Barang Jadi Karet Speciality 

Rubber) 

 (Jakarta, 14 - 18 Maret 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 20 

orang peserta.  
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9. Pelatihan Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi 

 (Jakarta, 15 - 23 Maret 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 20 

orang peserta.  

 (Jakarta, 12 - 20 April 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 23 

orang peserta. 

 (Jakarta, 17 - 25 Mei 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 20 orang 

peserta. 

 (Jakarta, 18 Juli - 9 September 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Universitas Bina Nusantara dan diikuti oleh 21 orang peserta 

yang terdiri atas para mahasiswa/i di Universitas Bina 

Nusantara. 

 (Jakarta, 26 Juli - 20 September 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Universitas Bina Nusantara dan diikuti oleh 19 orang peserta 

yang terdiri atas para mahasiswa/i di Universitas Bina 

Nusantara. 

 (Jakarta, 2 - 10 Agustus 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 28 

orang peserta. 

 (Jakarta, 20 - 28 September 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 30 

orang peserta. 

 Jakarta, 8 - 16 November 2016. Pelatihan ini diikuti oleh 29 

orang peserta. 

 

10. Pelatihan Strategi Pemasaran Ekspor 

 (Pekalongan, 14 - 16 Maret 2016). Pelatihan ini berlangsung 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindagkop dan 

UMKM Kota Pekalongan dan diikuti oleh 30 orang peserta 

yang terdiri atas para pelaku UKM yang berdomisili di Kota 

Pekalongan. 

 (Purbalingga, 12 - 14 April 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindagkop Kabupaten Purbalingga dan diikuti oleh 30 

orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Kabupaten 

Purbalingga. 

 (Samarinda, 6 - 8 September 2016). 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 wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur. 

 (Lamongan, 27 - 29 September 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan Dinas 

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Lamongan serta diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas 

para pelaku UKM di wilayah Kabupaten Lamongan. 
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11. Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Agribisnis untuk 

Ekspor 

 (Kuningan, 14 - 16 Maret 2016). Pelatihan ini berlangsung atas 

kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindag Kabupaten 

Kuningan dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas 

para pelaku UKM yang berdomisili di Kabupaten Kuningan. 

 (Mamuju, 12 - 14 April 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindag Provinsi 

Sulawesi Barat dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri 

atas para pelaku UKM di Provinsi Sulawesi Barat. 

 

12. Pelatihan Prosedur Impor Plus Simulasi 

 (Surakarta, 15 - 17 Maret 2016). Pelatihan ini berlangsung 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Universitas Negeri 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan diikuti oleh 30 orang 

peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i di Program Studi 

Perdagangan Internasional (D3) UNS Surakarta. 

 (Surakarta, 22 - 24 Maret 2016). Pelatihan ini berlangsung 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Universitas Negeri 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan diikuti oleh 30 orang 

peserta yang terdiri atas para mahasiswa/i di Program Studi 

Perdagangan Internasional (D3) UNS Surakarta. 

 

13. Pelatihan Strategi Penetrasi Pasar Ekspor ke ASEAN 

 (Surabaya, 29 - 31 Maret 2016). Pelatihan ini berlangsung atas 

kerjasama antara BBPPEI dengan P3E Surabaya dan diikuti 

oleh 30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku usaha 

yang berdomisili di Provinsi Jawa Timur. 

 

14. Pelatihan Bisnis Online Ekspor Impor 

 (Jakarta, 5 - 7 April 2016). Pelatihan ini diikuti oleh 20 orang 

peserta. 

 (Lhokseumawe, 19 - 21 April 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Kabupaten Aceh Utara dan diikuti oleh 30 orang 

peserta yang terdiri atas para pelaku usaha di Kabupaten Aceh 

Utara. 

 

15. Pelatihan Kemasan Makanan dan Minuman untuk Ekspor 

 (Medan, 12 - 14 April 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Universitas Sumatera 

Utara (USU) Medan dan diikuti oleh 30 orang peserta yang 

terdiri atas para mahasiswa/i di USU Medan.  

 (Manado, 10 - 12 Mei 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Direktorat Kerjasama 

Pengembagan Ekspor (Dit. KPE) dan Disperindag Provinsi 

Sulawesi Utara serta diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri 
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atas para pelaku UKM di Provinsi Sulawesi Utara. 

 

 16. Pelatihan Pengembangan Produk Potensial untuk Ekspor 

 (Pekalongan, 26 - 28 April 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan dan diikuti oleh 

30 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM di Kota 

Pekalongan. 

 

17. Pelatihan Strategi Pengembangan Usaha 

 (Lampung, 27 - 29 Juli 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan Disperindag Provinsi 

Lampung dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri atas 

para pelaku UKM di Provinsi Lampung. 

 

18. Pelatihan Tren Desain Garmen untuk Ekspor 

 (Makassar, 2 - 4 Agustus 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan BP3ED Makassar dan 

diikuti oleh 30 orang peserta. 

 

19. Pelatihan Market Research for Export 

 (Semarang, 24 - 26 Agustus 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan KADIN 

Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh 30 orang peserta. 

 

20. Pelatihan Pengembangan Produk Handicraft untuk Pasar 

Ekspor 

 (Gorontalo, 9 - 11 Agustus 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Disperindag Provinsi Gorontalo. 

  

 

 

Gambar 32. Beberapa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ekspor 



139 
 

21. Pelatihan Korespondensi, Negosiasi dan Kontrak Penjualan 

Ekspor 

 (Makassar, 23 - 25 Agustus 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan BP3ED 

Makassar dan diikuti oleh 30 orang peserta. 

 

22. Pelatihan Teknik Promosi Produk Ekspor Kelas A 

 (Jakarta, 7, 8 dan 10 Oktober 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Sekretariat Ditjen PEN dan diikuti oleh 34 orang peserta yang 

terdiri atas para pelaku UKM yang akan mengikuti pameran 

Trade Expo Indonesia Tahun 2016. 

23. Pelatihan Teknik Promosi Produk Ekspor Kelas B  

 (Jakarta, 7, 8 dan 10 Oktober 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Sekretariat Ditjen PEN dan diikuti oleh 34 orang peserta yang 

terdiri atas para pelaku UKM yang akan mengikuti pameran 

Trade Expo Indonesia Tahun 2016. 

 

24. Pelatihan Display Produk Pameran untuk Ekspor 

 (Tangerang, 26 - 27 Oktober 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara PPEI dengan 

Disperindag Kabupaten Tangerang dan diikuti oleh 25 orang 

peserta yang terdiri atas para pelaku UKM yang berdomisili di 

Kabupaten Tangerang. 

 

25. Pelatihan Sertifikasi Halal 

 (Jakarta, 25 - 26 November 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan KSO 

Sucofindo – Surveyor Indonesia dan diikuti oleh 16 orang 

peserta. 

 (Jakarta, 2 – 3 Desember 2016). Pelatihan ini diselenggarakan 

atas kerjasama antara BBPPEI dengan KSO Sucofindo – 

Surveyor Indonesia dan diikuti oleh 17 orang peserta. 

 

26. Kegiatan Pengolahan Rotan untuk Pasar Ekspor  

 (Medan, 29 November - 1 Desember 2016). Pelatihan ini 

diselenggarakan atas kerjasama antara BBPPEI dengan 

Universitas Sumatera Utara (USU) Medan dan diikuti oleh 30 

orang peserta yang terdiri atas para pelaku UKM binaan USU 

Medan. 

Coaching Program Coaching Program merupakan salah satu kegiatan pasca diklat 

selain konsultasi dan uji kompetensi bagi alumni pelatihan BBPPEI.  

Coaching Program atau program pendampingan merupakan upaya 

pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) potensial untuk 

dikembangkan menjadi eksportir melalui serangkaian kegiatan yang 
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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  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 2016, ditargetkan jumlah alumni Coaching Program yang 

menjadi eksportir sebanyak 25 eksportir, dan pada akhir tahun 2016 

berhasil direalisasikan sebanyak 25  eksportir. Detil peserta coaching 

program tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 16. 

 

Tabel 16. Daftar Peserta Coaching Program yang berhasil menjadi Eksportir 

No Nama Perusahaan Produk 
Negara 
Tujuan 
Ekspor 

1 
Dewi Arrum 
Anggraeni  

CV. Sinergi Dua 
Saudara (Prugna) 

Sepatu dan Tas Fashion Singapura 

2 Iwan Herawan 
Karya Cipta Handy 
Craft 

Kerajinan Ukiran Kayu 
Solder (Miniatur 
Binatang) 

Malaysia 

3 Tetty Vavitiani 
Naufal Wood Art 
and Furniture 

Dari Akar Jati dan 
Furniture 

Timur Tengah 

4 
Lisha Luthfiana 
Fajri  

Batik Bogor 
Tradisiku 

Batik (kain, pakaian, 
accessories)                                   
Mozaik Batik (Pot, Guci, 
Helm, Kaleng Krupuk, 
Celengan) 

Jepang, 
Malaysia 

5 
Aris Risma 
Sunarmas  

Bawang Goreng 
Monita 

Bawang Goreng Abu Dhabi 

6 Cecep Maulana, SE Karya Seni Tanduk Kerajinan dari Tanduk Malaysia 

7 Wahyuni CV. Omocha Toys Mainan Edukasi dari Kayu Malaysia 
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8 Gatot Karyono CV. Regato 
Furniture, finger board 
gitar 

London UK, 
China 

9 Repelita Suharto Kriya Logam Patung logam Belgia 

10 Singgih N Dewi Sri Wooden batik (handicraft) Singapura 

11 
H. Kosasih/ 
Meriyanti 

CV. Suratin Bamboo Furniture Bamboo Italia 

12 Erni Froida 
Anakara Ethnic 
Pattern 

Fashion Korea Selatan 

13 Miftachul Jannah 
CV. Omera Shazfa 
Senada 

Fashion Malaysia 

14 
Agus Fachrudin 
Kosim 

PT. Biofarindo Minuman Sehat Jerman 

15 Yulia Rachmawati 
Aqilla Mufid 
Embroidery 

Bordir dan Sulam Pita Jerman 

16 
G. Tambun 
Stefanus 
Sihombing 

PT. Santama Arta 
Nami 

Trading Spanyol 

17 Hapsari Maharani CV. Fida Art Fashion Jerman 

18 M. Ivan/Fauzan 
CV. Equator 
Aromaterapi 

Obat Malaysia 

19 Yani Mardiyanto Kain Lukis Nasrafa 
Kain, Jilbab dan Payung 
Lukis 

Singapura 

20 Kibtiyah CV. Kibti Furniture 
Furniture (Kursi) dan 
Handycraft 

Korea Selatan 

21 Hasan Winata 
PT. Sanfood Prima 
Makmur 

Makanan Ringan 
Jordania, UEA 
dan Oman 

22 Steven Santoso 
CV. Manna 
Anugerah Sejahtera 

Cocoa Sugar & VCO 
(Organik) 

Hungaria 

23 Bernard Santoso 
CV. Bonafide 
Anugerah Santosa 

VCO, Gula Kelapa, Gula 
Aren  

Kanada, Turki 
dan Korea 
Selatan 

24 Nopi Herlaina 
PT. Nopi Herlina 
Sujali 

Sepatu 
Amerika 
Serikat 

25 Sania Sari 
CV. Hasan 
Indonesia 

Batik Malaysia 

Sumber: Ditjen PEN 

Evaluasi dan Rekomendasi 
Evaluasi  dan  

Rekomendasi 

Pada tahun 2016 jumlah angkatan pelatihan ekspor untuk pelaku 

UKM dan pembina UKM di pusat dan daerah adalah sebanyak 111 

pelatihan. Dari 122 angkatan pelatihan yang direncanakan untuk 

terselenggaran pada tahun 2016, sebanyak 11 (sebelas) angkatan 

diantaranya tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya penghematan 

anggaran yang dialami oleh beberapa mitra kerjasama BBPPEI 

sehingga mereka membatalkan rencana kerjasama pelatihan dengan 

BBPPEI. 

Apabila dibandingkan dengan jumlah pelatihan yang dilaksanakan 

pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2015 mengalami penurunan 
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cukup signifikan, dimana jumlah pelatihan yang dilaksanakan pada 

tahun 2015 mencapai 117 angkatan. 

 
Gambar 33. Jumlah Angkatan Pelatihan Diklat Ekspor periode 2011 – 2016 

Sumber: Ditjen PEN 2016 

 Sejalan dengan penurunan jumlah pelatihan, jumlah peserta pelatihan 

pada tahun 2016 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan 

jumlah peserta pelatihan tahun 2015. Pada tahun 2016, pelaku usaha 

Indonesia yang mengikuti pelatihan ekspor yang dilaksanakan oleh 

Ditjen PEN melalui BBPPEI mencapai 3.087 peserta atau turun 

23,87% dari jumlah peserta pelatihan tahun 2015 yang mencapai 

4.055  peserta. 

 

 

Gambar 34. Jumlah Peserta Pelatihan Ekspor tahun 2011 – 2016. 
Sumber: Ditjen PEN 2016 
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 Secara umum, kinerja program pengembangan SDM melalui  diklat 

ekspor pada tahun 2016 sudah cukup baik walaupun jumlah angkatan 

dan jumlah peserta pelatihan mengalami penurunan. Namun 

demikian, perlu untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan baik 

mengenai kuantitas maupun kualitas  program  pelatihan yang 

dilaksanakan oleh Ditjen PEN. 

Sinergitas dengan 

unit eselon II di 

Lingkungan Ditjen 

PEN 

Sebagai bentuk sinergitas antar unit eselon II di lingkungan Ditjen 

PEN, BBPPEI selaku penyelenggara Diklat Ekspor, dapat 

meningkatkan 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. Demikian pula halnya dengan unit eselon II lainnya di 

lingkungan Ditjen PEN. 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. 
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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. 

Pada tahun 2016, dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan Diseminasi 

Informasi di berbagai kota, sebagai berikut: 

 Makassar, Sulawesi Selatan (tanggal 2 - 4 Februari 2016) 

 Mataram, Nusa Tenggara Barat (tanggal 2 - 4 Februari 2016) 

 Banjarmasin, Kalimantan Selatan (tanggal 2 - 4 Februari 2016) 

 Solo, Jawa Tengah (tanggal 17 - 19 Oktober 2016) 

 Palembang, Sumatera Selatan (tanggal 17 - 19 Oktober 2016) 

 

Forum Koordinasi 

Teknis Program 

Pengembangan 

Ekspor 

Untuk meningkatkan kapasitas ekspor di daerah, Ditjen PEN secara 

berkesinambungan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan 

otoritas daerah, dalam hal ini instansi-instansi yang menangani 

urusan perdagangan, baik di tingkat daerah tingkat I maupun daerah 

tingkat II. Koordinasi dan kerja sama ini difokuskan pada upaya 

pembinaan dan fasilitasi 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 memanfaatkan kegiatan - 

kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PEN sehingga kegiatan  

dimaksud dapat  dilaksanakan serta memperoleh manfaat yang 

optimal dan secara tidak langsung meningkatkan kinerja ekspor non 

migas 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 tahun 2016, FKT dilaksanakan di Hotel Novotel Bogor Golf 

Resort & Convention Center, pada tanggal 24 - 25 Agustus 2016 

dengan mengusung tema Peningkatan Daya Saing Nilai Tambah  
dan Promosi Produk Ekspor Indonesia dalam rangka Peningkatan Ekspor Nasional . Peserta kegiatan FKT 2016 adalah para 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, 
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pada   kegiatan   ini   turut   hadir   perwakilan   dari   Kadinda   Jawa   

Barat, dan beberapa perwakilan dari unit terkait di lingkungan 

Kementerian Perdagangan. 

Adapun yang menjadi pembicara pada kegiatan ini antara lain 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Perwakilan dari 

Desainer/ Konsultan Pengembangan Produk yaitu Bapak Prieyo 

Pratomo (untuk produk pertanian) dan Ibu Aprina Murwanti (untuk 

produk fesyen/ garment dan handicraft), Perwakilan dari Asosiasi 

yaitu Bapak Amrizal Idroes (untuk produk kelapa), Perwakilan dari 

Pengusaha sukses/ eksportir yaitu Bapak Reinald Siswanto (untuk 

produk coklat), Bapak Ferry Kusnadi (untuk produk Kopi), Bapak 

Vincent Kohar (untuk produk makanan), dan Ibu Dina Midiani (untuk 

produk fesyen/ garment), Pejabat Perwakilan Perdagangan (Wakil 

Kepala Indonesia Trade Promotion Center/ ITPC) yang berada di 10 

kota di luar negeri yaitu Hamburg, Los Angeles, Lyon, Sao Paulo, 

Sydney, Milan, Osaka, Chicago, Budapest, dan Lagos, Direktur Ekspor 

Produk Pertanian dan Kehutanan - Ditjen Daglu yang diwakili oleh 

Kepala Subdirektorat Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan, dan 

Peternakan, Ibu Andria Zubir. 

Selain diskusi, 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 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. 

 

Gambar 35. Pelaksanaan Kegiatan Forum Koordinasi Teknis (FKT) Program Pengembangan 
Ekspor Nasional Tahun 2016 
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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 2016, Ditjen PEN melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan 

Sosialisasi Program Pengembangan Ekspor yang dilaksanakan di 

berbagai kota sebagai berikut: 

 Cirebon, Jawa Barat (2 Maret 2016) 

 Karawang, Jawa Barat (21 April 2016) 

 Yogyakarta, Yogyakarta (26 Mei 2016) 

 Bandung, Jawa Barat (16 Juni 2016) 

 Lampung, Lampung (4 Agustus 2016) 

 Padang, Sumatera Barat (14 September 2016) 

 Ambon, Maluku (1 November 2016) 

 Manado, Sulawesi Utara (19 dan 21 Desember 2016) 

 Malang, Jawa Timur (21 Desember 2016) 

Gambar 36. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi program pengembangan ekspor nasional di kota 

Malang 
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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 2016, 

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. Selama tahun 2016, Ditjen PEN telah 

melaksanakan 14 (empat belas) kegiatan layanan kepegawaian dan 

pengembangan SDM di lingkungan Ditjen PEN. Adapun detil layanan 

kepegawaian dan pengembangan SDM yang dilakukan oleh Ditjen PEN 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan dan Evaluasi Standar Kompetensi  Pegawai 

(dilaksanakan Juli 2016). 

2. Verifikasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi          

(dilaksanakan 15 Februari 2016). 

3. Implementasi dan Evaluasi SKP/ Urjab/ Infojab           

(dilaksanakan 16 Februari 2016). 

4. Updating dan Audit SOP (dilaksanakan Agustus 2016).  

5. Teamwork Capacity Building (dilaksanakan 11-12 Maret 2016). 

6. Sosialisasi Perjalanan Dinas Luar Negeri terbaru tahun 2016, 

kerja sama dengan Ditjen Perbendaharaan, Setneg dan Kemenlu 

(dilaksanakan April 2016). 

7. Sosialisasi Pengadaan barang/jasa melalui e-catalogue, kerja 

sama dengan ULP dan LKPP (dilaksanakan April 2016). 

8. Sosialisasi PP 53/2010 tentang Peraturan Disiplin PNS 

(dilaksanakan Mei 2016). 

9. Sosialisasi UU ASN (dilaksanakan Agustus 2016). 

10. Pelatihan Bahasa Jerman dengan jumlah peserta 10 orang 

(dilaksanakan April 2016). 

11. Pelatihan Bahasa Perancis dengan jumlah peserta 10 orang 

(dilaksanakan Maret 2016). 

12. Pelatihan Customer Service Excellence dengan jumlah peserta 25 

orang (dilaksanakan 26 Februari 2016). 

13. Pelatihan Bahasa Inggris Fokus IELTS bagi PNS Baru 

(dilaksanakan Juni s.d Juli 2016). 

14. Pelatihan Prosedur Ekspor. 
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Adapun secara keseluruhan, komposisi Sumber Daya Manusia 

Ditjen PEN pada tahun 2016 ditunjukkan pada grafik berikut. 

 

Gambar 37. Komposisi Pegawai Ditjen PEN berdasarkan Golongan Ruang 
Sumber: Ditjen PEN, 2016 

 

 

Gambar 38. Komposisi Pegawai Ditjen PEN berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Sumber: Ditjen PEN, 2016 

 

Penyerapan 

Anggaran Ditjen PEN 

2016 

Pada tahun anggaran 2016 Ditjen PEN Kementerian Perdagangan 

memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 310.613.724.000,- (setelah 

mengalami revisi pagu) dengan realisasi per tanggal 31 Desember 

2016 mencapai Rp. 280.873.655.040,- atau 90,43%. Realisasi 

anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan pencapaian kinerja 

Ditjen PEN antara lain kegiatan peningkatan diversifikasi pasar 
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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 

2016 dibagi dalam 7 (tujuh) kegiatan utama yang terlihat dalam tabel 

17 berikut: 

Tabel 17. Realisasi Anggaran 2016  Per Kegiatan (per 31 Desember 2016) 

No Kegiatan 
Pagu Revisi  

(Rp.) 
Realisasi  

(Rp.) 
Persentase 

(%) 

1 Peningkatan Kualitas Promosi 
dan Kelembagaan Ekspor 

173.207.976.000 155.598.927.758 89.83 

2 Dukungan Manajemen dan 
Dukungan Teknis Lainnya 

51.685.141.000 46.008.938.823 89.02 

3. Pengembangan Produk 
Ekspor 

11.946.948.000 11.014.669.405 92.20 

 
4. 

Pengembangan Pasar dan 
Informasi Ekspor 

4.323.658.000 3.762.172.234 87.01 

5. Pengembangan Promosi dan 
Citra 

39.123.835.000 37.534.408.649 95.94 

6. Kerja Sama Pengembangan 
Ekspor 

3.040.000.000 2.849.484.225 93.73 

7. Pendidikan dan Pelatihan 
Ekspor 

27.286.166.000 24.105.053.946 8 8 . 3 4  

 Total 310.613.724.000 280.873.655.040 90.43 
Sumber: Ditjen PEN, 2017 
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BAB III 

PENUTUP 
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Ditjen PEN Sebagai 
Pelaksana Tugas 
Bidang 
Pengembangan 
Ekspor Nasional 

Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional sebagai pelaksana tugas di 

bidang pengembangan ekspor, telah melaksanakan program dan 

kegiatan pengembangan ekspor terpadu yang meliputi: kegiatan 

diversifikasi 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, 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 
Beberapa Kinerja 
Menuntut Adanya 
Kerja Keras Serta 
Koordinasi Yang Baik 
Dari Berbagai Unit Di 
Ditjen PEN 

Berbagai pencapaian pelaksanaan pengembangan ekspor nasional 

di tahun 2016 perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-

tahun mendatang. Sementara itu, terdapat pula beberapa capaian 

kinerja yang belum mencapai target optimal diharapkan dapat 

diperbaiki di tahun berikutnya. Perbaikan menuntut adanya kerja 

keras serta koordinasi yang baik dari berbagai unit di Ditjen PEN, 

baik di dalam maupun di luar negeri mengingat tantangan yang 

dihadapi semakin berat. 

 


