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MENGENAI ACARA   
 
Nama Acara   : “BALIKPAPAN INDUSTRIAL EXPO (BEX) 2016” 

Tanggal   : 20 – 22 September 2016 

Waktu    : 10.00 AM – 18.00 PM 

Tempat   : Balikpapan Sport Convention and Centre (DOME Balikpapan) 

Hosted by   : ESDM (Ministry of Energy and Mineral Resources) 

Co-Hosted by   : SKK MIGAS (Special Task Force for Upstream Oil and  

                                                  Gas Business Activities Republic of Indonesia)  

Diselenggarakan oleh : PT. Messe Internasional Media 

 

Sebuah Pameran Internasional di Indonesia mengenai Permesinan, Teknologi, 

Peralatan, Komponen & Jasa Migas, Pertambangan, Kelistrikan dan Energi, 

Kebutuhan Infrastruktur di seluruh dunia ...  

Balikpapan adalah sebuah kota pelabuhan di pantai timur pulau Kalimantan, sebuah 

daerah yang dikenal untuk kayu, produk pertambangan dan ekspor minyak buminya. 

Apa yang Diharapkan dari Event Balikpapan Industrial 2016? 

 Pameran yang berhubungan dengan migas, pertambangan, listrik & energi 

sebesar lebih dari 5000 meter persegi.  

 Produk-produk bernilai lebih dari USD 30.000.000 akan dipamerankan dalam 

acara pameran ini  

 Lebih dari 5000 pengunjung internasional diperkirakan akan menghadiri acara 

pameran terlengkap dan menarik. 

 Cakupan siaran dan pers diperkirakan akan mencapai USD 60.000 

 

Balikpapan Industrial Expo 2016 
Merupakan pameran internasional tahun ke-3 mengenai teknologi, produksi, 

penyulingan, dan jasa dalam industri migas. 

 

 Turut bergabung juga:  

Indo Mine 2016 

Pameran International tahun ke-3 mengenai Teknologi, Peralatan, 

Persediaan dan Jasa dalam industri Pertambangan 

 

Indo Power & Electric 2016 

Pameran International tahun ke-3 mengenai Teknologi, Peralatan, 

Persediaan dan Jasa dalam industri listrik dan energi 



Balikpapan Industrial Expo 2016 akan menjadi salah satu pameran internasional 

terbesar dalam bidang migas, pertambangan, kelistrikan dan energi di Balikpapan! 

Juga satu-satunya event yang dikhususkan untuk minyak & gas, pertambangan, 

kelistrikan dan energi di Balikpapan, provinsi Kalimantan Timur.  

 

Indonesia Balikpapan Industrial Expo 2016 (tahun ke-3) membawa khalayak 

internasional bersama dari hulu hingga hilir perusahaan minyak dan gas, perusahaan 

tambang, perusahaan listrik, energy dan juga industri pendukungnya untuk 

menampilkan perkembangan terbaru industri minyak & gas, pertambangan, listrik, 

energi. Event perdananya telah menarik lebih dari 5000 pengunjung dan bisnis 

potensial senilai USD 10 Million, menjadikannya sebagai salah satu event industri 

terkemuka untuk minyak dan gas, pertambangan, kelistrikan, dan energi! Pameran 

terdepan ini akan menampilkan mesin-mesin, teknologi, peralatan, komponen dan 

layanan, jasa terbaru, menjadi salah satu pameran dan konferensi terkemuka untuk 

Asia Tenggara. Selain diadakannya pameran dalam waktu dan satu temapt yang 

bersamaan akan diadakan konferensi oleh para pakar dibidangnya akan informasi 

terupdated mengenai industry Migas, Pertambangan dan Kelistrikan, Energi dunia. 

Selain itu teknikal presentasi gathering akan hadir dari berbagai exhibitor yang ingin 

mempresentasikan dan membranding productnya untuk langsung berinteraksi dengan 

visitors yang datang mengunjungi acara pameran.  Diadakan di tengah kota yang kaya 

sumber daya minyak dan gas, pertambangan, listrik dan energi. 

 

Berita mengenai Migas  

Negara terpadat di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara pengimpor minyak pada 

tahun 2004 dan diperkirakan mengandung lebih dari 4 miliar barel cadangan minyak, 

pada tahun 2007. Sektor minyak Indonesia dikuasai oleh beberapa perusahaan minyak 

internasional, termasuk Chevron, yang memompa dari negara dua ladang minyak 

terbesar, Minas dan Duri, di sepanjang garis pantai Sumatera. Namun, produksi 

ladang minyak terbesar negara Asia Tenggara menurun dalam output saat ini, dan 

pemerintah Indonesia meningkatkan upaya untuk mengurangi kekurangan pasokan 

energi, sementara memacu investasi di sektor hulu. 

 

TUJUAN DARI BALIKPAPAN INDUSTRIAL EXPO 2016 

Mengapa bergabung dengan Balikpapan Industrial Expo 2016? 

Menembus kota kunci Migas dan Pertambangan di Indonesia  

Balikpapan sangat diakui sebagai "Kota Migas" atau "Kota Tambang" Indonesia. 

Industri pendukung dan teknologi untuk memfasilitasi pertambangan dan kegiatan 

minyak dan gas dari kota ini sangat penting. Statusnya sebagai "Kota Minyak" saat ini 

juga membuka peluang di industri lepas pantai karena ladang minyak utama terletak di 



lepas pantai Tunu, Tambora, dan Handil dimiliki oleh Total. Pertamina juga 

menduduki hampir 40% dari Balikpapan. 

 

Terminal Batubara Balikpapan 

Salah satu terminal batubara terbesar yang melayani berbagai konsesi batubara di 

wilayah Kalimantan juga memberikan kesempatan yang cukup bagi perusahaan 

teknologi maritim yang dapat mendukung wadah sewa armada kapal besar dan 

infrastruktur di terminal yang operasinya cukup padat. 

 

Infrastruktur 

Dalam hal perkembangan properti dan infrastruktur, Balikpapan merupakan satu di 

antara yang paling cepat berkembang di wilayah Indonesia karena posisinya yang 

strategis sebagai penghubung untuk organisasi multinasional yang beroperasi di dalam 

sektor minyak, gas dan pertambangan batubara. Pertumbuhan Balikpapan yang cepat 

yang didorong oleh luasnya infrastruktur, pelabuhan, pusat bisnis, perkembangan 

lokasi industri dan pelabuhan, serta perluasan bandara internasional Sepinggan Baru 

yang baru selesai. 

 

Kota 3 Besar di Indonesia 

Sangat lekat diakui sebagai salah satu dari 3 kota dengan pertumbuhan berpotensi 

disamping Jakarta dan Surabaya, nikmati keuntungan sebagai pendatang baru dengan 

masuk sebagai pelopor dalam industry di kota Balikpapan. 

 

Pokok Sorotan Balikpapan Industrial Expo 2016 

 Lebih dari 5.000 Pengunjung yang berkualitas dari berbagai industri 

Minyak dan Gas, kelistrikan, energi dan Industri Pertambangan!  

 Lebih dari 100 peserta internasional dari dalam maupun luar negeri  

 Acara Ramah Tamah Gala Dinner Migas dan Pertambangan 

 Seminar Teknologi Migas dan Pertambangan  

 Program Konferensi Migas dan Pertambangan, Kelistrikan dan Energi  

 Demo Live dari perusahaan Alat Keselamatan  

 Pameran interaktif teknologi, mesin, perlengkapan dan jasa  

 Penyediaan lokasi outdoor untuk menampilkan alat-alat berat, teknologi 

Migas, Infrastruktur dan Pertambangan  

 Berbagai display brand-brand ternama dari berbagai mancanegara! 



Perusahaan dalam bidang apa yang seharusnya berpartisipasi? 

• Airlift, Helidecks dan Logistik 

• Alat berat dan sistem handling Material 

• Kabel, umbilicals dan Aksesoris 

• Kimia, Cairan dan Pelumas 

• Komunikasi 

• Komputer dan Software 

• Kontrol, konsol dan Panel 

• Korosi, Proteksi katodik, Coatings dan Isolasi 

• Pengerukan, Piling dan Penggalian 

• Drilling and Well Penyelesaian Peralatan 

• Peralatan listrik 

• Pengendalian Darurat dan Shutdown Sistem 

• Peralatan Lingkungan dan respon Minyak Spill 

• Fabrikasi, Manufaktur dan Perbaikan Yards 

• Sistem perlindungan dan Bahan Api 

• Flare Sistem dan Peralatan 

• FPSO Kapal dan Peralatan 

• Alat berat 

• Hidrolika dan elektromekanis peralatan 

• Hidrografi, Meteorologi, seismik, DP dan Survey 

• Inspeksi, Pemeliharaan dan Perbaikan 

• Instrumentasi 

• Peralatan Lifting, Cranes dan Derek 

• Pencahayaan 

• Linings, Segel dan Gasket 

• Terminal LNG 

• Peralatan & Perlengkapan Pertambangan 

• Mooring, Chains, Tali dan Jangkar 

• Inspeksi Pipa dan Pemeliharaan 

• Pipa dan Komponen pipa 

• Power Generation dan Propulsi Mesin 

• Pengolahan, Pemisahan, Filtrasi dan Pengolahan Air 

• Layanan Profesional, Pelatihan dan Klasifikasi 

• Manajemen Proyek, Konsultasi, R & D 

• Pompa dan Kompresor 

• Reservoir dan Produksi Pemantauan 

• Batu Dumping 

• ROVs, Diving dan Kamera 

• Baja, Logam khusus, Komposit dan las aloy 

• Produksi Subsea dan Peralatan 

• Survival, Keselamatan dan Perlindungan 

• Katup dan Aktuator 

• Service Peralatan 



Siapa sajakah yang seharusnya mengunjungi pameran? 

• Approval / Pengujian / Jasa Inspeksi 

• Jasa Perahu & Kapal 

• Tanaman Kimia / Pabrik 

• Konstruksi, Distributor / Perwakilan Produsen 

• Kontraktor Pengeboran / Peralatan, Pendidikan & Pelatihan 

• Teknik Konstruksi & Kontraktor Jasa 

• Perlindungan Lingkungan / Solusi Kontrol 

• Jasa Keuangan 

• Geologi / Geofisika Seismik & Layanan 

• Inspeksi / Pemelihara Peralatan 

• LNG / Pabrik Petrokimia 

• Perwakilan Produsen/ Penjual 

• Perusahaan Pertambangan 

• Dukungan Kelautan, Perusahaan Minyak nasional / Lembaga 

Pemerintah 

• Lepas Pantai Platform / Persediaan / Jasa 

• Perusahaan Minyak & Gas Exploration 

• Perusahaan Pembangkitan Listrik 

• Produksi & Distribusi 

• Minyak & Gas Pengolahan & Pemurnian 

• Operasi Pipa / Instalasi 

• Tanaman Rekayasa & Konstruksi 

• Rekayasa Proses 

• Konsultasi Proyek 

• Jasa Perbaikan (termasuk toko las) 

• Penelitian & Pengembangan 

• Rig / Pabrik / Operator 

• Keamanan, Pembuat kapal & Teknik kelautan 

• Asosiasi Perdagangan 

• Transportasi 

• Pergudangan & Handling 

 

PROFILE PT. MESSE INTERNASIONAL MEDIA, EVENTS AND CONSULTANCY 

PT Messe Internasional Media didirikan oleh ahli pameran berbasis Jerman, yang saat ini 

masih aktif dalam industri pameran di Jerman. Lahir di Nuremberg, ia adalah sosok terkenal 

di industri pameran perdagangan di Jerman dan telah melatih dan mementor industri MICE 

selama lebih dari 20 tahun. Pengalamannya berasal dari sebuah perusahaan pameran besar 

Jerman dengan keberadaannya di seluruh dunia dan berasal dari lebih dari 100 event yang 

telah dipimpin selama karirnya. Dengan antusiasme yang dinamis dan pengalaman dalam 

industri pameran perdagangan, PT Messe Internasional Media akan menjadi salah satu 

perusahaan pameran terdepan yang terpandang untuk industri MICE di Kalimantan! 



Hadir untuk memenuhi kebutuhan customer akan suatu pameran yang efektif, tepat sasaran, 

serta berdampak positif dalam meningkatkan integritas dan memperluas market perusahaan 

customer di era globalisasi. 

Didukung oleh berbagai instansi yang tepat, terpercaya & militan menjadikan messe 

organizer sebagai event organizer yang berkualitas di bidangnya 

Visi: Menjadi pemimpin dalam penyedia jasa pameran industri di Asia yang berintegritas 

tinggi 

Misi: 

 Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar industri 

 Peduli terhadap kepentingan customer sehingga tercapai customer goods 

 menjadi perusahaan yang kuat & maju 

 mengembangkan potensi yang baik dalam diri setiap karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah kampanye pemasaran yang luas 

melibatkan banyak media dan PR untuk mempromosikan acara tersebut 

dan untuk  

memastikan bahwa peserta pameran mendapatkan kualitas pengunjung 

yang tepat dari pameran. 

 

 

Televisi 

Sebuah kampanye promosi yang komprehensif pada TV online dan saluran 

TV lokal terpilih. Wawancara tentang acara dan cakupan saat 

berlangsungnya acara akan diharapkan untuk mengudara melalui berbagai 

saluran TV lokal.  

 KOMPAS TV 

 BALIKPAPAN TV 

 RTV BALIKPAPAN 

 

 

 

 



Radio 

INTERNATIONAL INDO MINYAK & GAS 2016 & INTERNATIONAL INDO MINE EXPO 

2016 akan bermitra dengan beberapa stasiun radio lokal populer di 

Balikpapan dan seluruh Indonesia, yang akan berperan dalam menjangkau 

pendengar lokal yang ditargetkan.   
 ONIX RADIO 88,7 FM 

 SMART 97,8 FM 

 KAPE FM 95,4 FM 

 BEST FM 103,7 FM 

 

Iklan Media Cetak 

Kampanye iklan yang dimulai beberapa bulan sebelum acara akan fokus 

pada media bisnis, gaya hidup, dan industri. Koran nasional dan lokal 

terkemuka juga akan dilibatkan. Billboard dan spanduk juga akan mencolok 

ditempatkan di lokasi strategis di Balikpapan dan area dekat dengan acara 

tersebut. 

 

 O&G INDONESIA MAGAZINE 

 KALTIM POST NEWSPAPER 

 EQUIPMENT MAGAZINE 

 PETROMINDO MAGAZINE 

 RALALI.COM 

 MAPS GLOBE SDN BHD 

 RADAR NEWSPAPER 

 INDONETWORK.COM 

 PANPAGES PTE LTD 

 CBSA PTE LTD 

 RHA MEDIA SDN BHD 

 TRIBUN KALTIM NEWSPAPER 

 FESTINDO 

 METRA DIGITAL MEDIA TELKOM 

 MINER’S LIFE MAGAZINE 

 

PR 

INTERNATIONAL OIL & GAS EXPO 2016 AND INTERNASIONAL MINING EXPO 

2016 menggunakan agen PR terkemuka di Indonesia dengan kontak pers 

besar di wilayah tersebut. Siaran pers dan preview acara akan didistribusikan 



secara teratur pada tingkat regional dan internasional. Sebuah konferensi 

pers sebelum acara juga akan diadakan di Kalimantan Timur. 

  

Online 

INTERNATIONAL OIL & GAS EXPO 2016 AND INTERNATIONAL MINING EXPO 

2016 website akan menampilkan update terbaru mengenai acara dan 

bertindak juga sebagai alat promosi secara online. Juga akan 

memungkinkan pengunjung dan pers untuk pre-register dan mendapatkan 

tiket secara online. Terdaftar untuk ditampilkan di lebih dari 100 portal online 

event juga membantu untuk menghasilkan lebih banyak pengunjung lokal 

dan internasional.  

 

Undangan Langsung 

Database kami memastikan bahwa pengunjung dan undangan VIP yang 

dikirimkan kepada tamu VIP yang dipilih secara internasional mengundang 

mereka untuk menghadiri acara ini. Undangan juga akan didistribusikan ke 

Mitra, Sponsor, Peserta dan Media Partners. 

 

SMS and Email Invitations 

Email undangan dan pengingat SMS ke database eksklusif pengunjung VIP 

kami juga akan dilakukan secara rutin untuk bertindak sebagai pengingat 

untuk mengunjungi acara kami. 

 

Show Directory  

Official show directory akan dibagikan pada acara untuk semua peserta 

pameran, pengunjung VIP, mitra media tertentu, pemimpin/ pembuat 

keputusan dan outlet lain untuk mempromosikan event. 

 

NB: Pengunjung dibidang industry tidak dikenakan biaya masuk dalam 

acara pameran BEX 2016. 

Registrasi online akan dibuka 2 bulan sebelum acara pameran dimulai. 


