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Laporan Utama

Penandatanganan Kesepakatan Dagang dan TTI
Forum Semarakkan Hari Pertama TEI ke-37
Geliat ekonomi Indonesia terus
bergerak dan bangkit. Hal
ini tercermin dari meriahnya
penyelenggaraan TEI ke-37 hari
pertama. Tidak perlu waktu
lama, berbagai macam kegiatan
transaksi mulai bergulir.
“TEI ini mendapat antusiasme
yang sangat tinggi dari eksportir.
Selain itu, TEI ke-37 juga menjadi
ajang temu bisnis banyak pelaku
usaha yang berasal dari berbagai
negara,“ ujar Zulkifli Hasan,
Menteri Perdagangan RI.
Ia menambahkan, “Total ada 795
stan dan 2.288 buyers terdaftar
yang berasal dari 176 negara
sahabat.”
Di hari pertama penyelenggaraan, TEI ke-37 juga menjadi
saksi penandatanganan 100
kesepakatan dagang yang
dilakukan secara simultan dan
secara langsung disaksikan
oleh Menteri Perdagangan RI.
Beberapa negara yang turut
serta dalam penandatanganan

kesepakatan dagang tersebut
antara lain Amerika Serikat,
Arab Saudi, Australia, Belanda,
Bangladesh, Brasil, Filipina,
Inggris, Italia, Jepang, Jerman,
Malaysia, Mesir, dan Spanyol.
“Saya yakin, antusiasme para
pelaku usaha dengan mitranya
dari luar negeri merefleksikan
kepercayaan yang besar bahwa
inilah momentum bagi kita
bersama untuk Strengthening
Global Trade for Stronger
Recovery,” lanjut Mendag.
Selain itu, berbagai macam
program pendukung telah
sukses diselenggarakan, salah
satunya Trade, Tourism, and
Investment (TTI) Forum 2022
yang menghadirkan Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Sandiaga Uno, secara daring.
TTI Forum tahun ini mengangkat
tema “Accelerating Economic
Recovery through Trade, Tourism
and Investment”. TTI Forum
merupakan forum diskusi

tahunan sebagai bagian tak
terpisahkan dari kegiatan TEI
yang diadakan setiap tahun
oleh Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia.
Forum ini menghadirkan
pembicara antara lain
perwakilan pemerintah,
praktisi, dan pelaku usaha yang
bertujuan untuk membahas
percepatan pemulihan ekonomi
global melalui perdagangan,
pariwisata, dan investasi dalam
pembangunan berkelanjutan.
Penyelenggaraan TEI ke-37
secara luring berlangsung
hingga Minggu, 23 Oktober
2022. Masih banyak agenda
pendukung yang bergulir.
Ratusan pelaku usaha Indonesia
pun menunggu kehadiran
para buyers dan pengunjung.
Pastikan Anda sempat
berkeliling untuk menyaksikan
beragam produk Indonesia
bernilai tambah yang siap
bersaing di pasar internasional.
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Liputan Khusus

BPDPKS Giat Kembangkan
Kelapa Sawit Berkelanjutan
Sebagai produsen kelapa sawit
terbesar di dunia yang memasok
sekitar separuh stok kelapa
sawit dunia, Indonesia perlu
memastikan keberlanjutan
pengembangan sektor tersebut.
Pendirian Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDPKS) pada 2015 merupakan
upaya pemerintah Indonesia untuk
menciptakan sebuah institusi
yang mengawasi pengembangan
kelapa sawit berkelanjutan
dan biodiesel. Ini juga menjadi
kontribusi Indonesia kepada dunia
dalam menciptakan sumber energi
terbarukan dan mengurangi emisi
gas rumah kaca.
BPDPKS, di bawah naungan Kementerian
Keuangan, adalah Badan Layanan Umum (BLU) yang
menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan
(dikenal dengan CPO Supporting Fund atau CSF)
yang akan digunakan sebagai pendukung program
pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Tujuan program tersebut antara lain mendorong
penelitian dan pengembangan (R&D); promosi;
meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan
industri; mengembangkan biodiesel; menanam
kembali (replanting); meningkatkan jumlah mitra
usaha dan jumlah penyaluran dana untuk kegiatan
ekspor; serta mengedukasi sumber daya masyarakat
mengenai perkebunan kelapa sawit.
Salah satu contoh penggunaan dana yang
dihimpun BPDPKS yaitu sebagai hibah untuk
mendukung daerah dalam membangun pabrik
kelapa sawit, dengan estimasi nilai sekitar Rp200
miliar sampai Rp300 miliar. Saat ini terdapat tiga
provinsi yaitu Banten, Kalimantan, dan Papua yang
telah mengajukan permintaan dana hibah. Dana
BPDPKS juga dapat disalurkan untuk pembangunan
infrastruktur seperti jalan dan bahan mentah seperti
benih untuk produksi lebih optimal.
Lebih lanjut, BPDPKS juga menekankan
pentingnya sumber daya manusia yang baik
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melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan,
profesionalisme, kompetensi, kemandirian, dan daya
saing pekebun kelapa sawit beserta keluarganya,
pendamping, dan penyuluh perkebunan. Sampai
tahun 2021, BPDPKS telah menyalurkan dana senilai
Rp199,01 miliar untuk pengembangan sumber daya
manusia, termasuk pelatihan, dan beasiswa.
Di sisi lain, hingga tahun 2021 BPDPKS juga telah
menyalurkan Rp318,5 miliar untuk kegiatan
promosi dan kemitraan. Promosi ditujukan untuk
meningkatkan citra produk kelapa sawit, informasi
pasar kelapa sawit, memperluas pasar kelapa sawit,
meningkatkan investasi perkebunan kelapa sawit,
serta menumbuhkembangkan pusat pemasaran
komoditas kelapa sawit.
Sementara itu, guna mendukung ekspor kelapa
sawit, calon eksportir yang memerlukan pendanaan
dapat menghubungi Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) yang sangat mendukung sektor
tersebut. Per Maret 2022, pembiayaan ekspor
terbesar LPEI ditujukan kepada sektor kelapa sawit
yaitu sebesar Rp12,34 triliun. Sebagai alternatif,
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan
koperasi juga dapat mengajukan dana bergulir
dari Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan
syarat dan ketentuan yang berlaku.

Wawancara

APY: Penghargaan Ini Merupakan
Sebuah Pengakuan, Apresiasi,
Sekaligus Tantangan

PT Asia Pacific Yarn (APY) menjadi
salah satu penerima Penghargaan
Primaniyarta 2022 untuk kategori
Eksportir Produk Berkelanjutan. APY
merupakan produsen benang viscose
rayon yang menerapkan proses
terintegrasi, mulai dari penanaman
hingga pengolahan produk akhir yang
menganut prinsip berkelanjutan.
Berikut wawancara dengan Basrie
Kamba, Direktur APY.
Apa makna Penghargaan Primaniyarta 2022
bagi APY?
Bagi APY yang usianya baru dua tahun dan memulai
ekspor pada pertengahan tahun 2020, penghargaan
ini merupakan sebuah pengakuan, apresiasi,
sekaligus tantangan karena kami mendapat
penghargaan dengan kategori yang tidak mainmain, yaitu Eksportir Produk Berkelanjutan.
APY menerapkan prinsip keberlanjutan pada
bahan baku hingga proses produksinya. Proses dari
hulu ke hilir pembuatan benang viscose sendiri
menggunakan bahan baku dari Indonesia. Bisa
dilihat dari benang yang kami gunakan berasal dari
serat tanaman eucalyptus dan akasia. Tanamannya
pun berasal dari hutan industri yang tersertifikasi
secara global maupun nasional.

Apa saja produk yang diekspor dan negara
mana saja yang menjadi tujuan ekspor APY?
Produk yang diekspor namanya benang viscose,
bersifat biodegradable karena 100 persen terurai.
Benang ini bisa dibuat menjadi pakaian muslim,
hijab, pakaian dalam, hingga pakaian pantai karena
sifatnya yang ringan. Kami memproduksi 10.000
ton benang viscose per tahun di mana 90 persen
dari total produksi diekspor dan 10 persen untuk
kebutuhan dalam negeri.
Sampai saat ini, ada 17 negara tujuan ekspor
untuk produk kami yang beberapa di antaranya
merupakan pemain industri tekstil besar di dunia
seperti Spanyol, Maroko, Portugal, India, Pakistan,
Bangladesh, dan Vietnam.
Bagaimana peluang produk benang RI di pasar
global?
Sebanyak 6 miliar penduduk dunia tentu
memerlukan pakaian. Hal ini menandakan bahwa
bisnis produk tekstil ini cukup besar, apalagi
viscose ini berbicara tentang proses produksi yang
berkelanjutan. Jadi mudah-mudahan dengan
produk ini, Indonesia sudah punya produk yang bisa
bertarung di ajang dunia ketika berbicara produk
berkelanjutan.
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Fokus

Harapan Besar untuk Sektor
Pariwisata Indonesia

Pemerintah Indonesia menaruh harapan besar
terhadap perkembangan pariwisata dalam
negeri. Jumlah wisatawan dalam dan luar
negeri terus meningkat sepanjang 2022. Pada
Trade, Tourism, and Investment (TTI) Forum
2022 yang berlangsung dalam rangkaian Trade
Expo Indonesia (TEI) ke-37, Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan
bahwa pemerintah ingin mengundang investor
masuk ke sektor pariwisata dengan memberikan
insentif fiskal berupa super deduction tax dan
insentif nonfiskal berupa jaminan ketersediaan
tenaga kerja yang tersertifikasi Pemerintah
menargetkan penciptaan lapangan kerja di
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mencapai
4,4 juta pada 2024, naik dari 1,1 juta dibandingkan
tahun 2022.
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Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
telah menetapkan lima destinasi wisata super
prioritas, yaitu Danau Toba di Sumatra Utara,
Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di Nusa
Tenggara Timur, Mandalika di Nusa Tenggara
Barat, dan Likupang di Sulawesi Utara. Selain
itu, ada delapan kawasan ekonomi khusus
(KEK) untuk menarik investasi, yaitu Nongsa di
Kepulauan Riau, Tanjung Kelayang di Kepulauan
Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten,
Singhasari di Jawa Timur, Lido di Jawa Barat,
Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Likupang di
Sulawesi Utara, dan Morotai di Maluku Utara.
Menparekraf Sandiaga mengajak seluruh
pemangku kepentingan untuk turut
membangkitkan pariwisata Indonesia mencapai
kesejahteraan melalui 3G: gercep (gerak cepat),
geber (gerak bersama), dan gaspol (garap semua
potensi online). Ayo, Indonesia!

Profil

Bumilangit
Entertainment
Terbangkan
Superhero Indonesia
PT Bumilangit Entertainment Corpora menjadi
salah satu penerima Penghargaan Primaniyarta
untuk kategori Eksportir Digital. Kiprah ekspor
Bumilangit sebagai perusahaan Indonesia yang
memayungi lebih dari 1.200 karakter superhero
Indonesia patut diapresiasi.
Produk-produk Bumilangit
bervariasi mulai dari komik
digital hingga film yang
menampilkan superhero
kenamaan Indonesia, salah
satunya karakter Gundala yang
dirilis pada Agustus 2019.
Gundala telah berkelana ke
pasar internasional, mulai dari
Malaysia hingga Toronto Film
Festival. Gundala kemudian
juga didistribusikan ke
Tiongkok, Jepang, negaranegara Timur Tengah, Prancis,
hingga Amerika Serikat.
Vice President of Licensing
and Merchandise Bumilangit
Entertainment Agung
Rachmawan menyampaikan,
dengan diraihnya Penghargaan
Primaniyarta, Bumilangit
semakin percaya diri menerbangkan karakter superhero
Indonesia ke pasar global.

“Penghargaan ini menumbuhkan kepercayaan diri bahwa
Intellectual Property (IP)
Indonesia ternyata bisa
mendunia dan dikenal negaranegara lain,” ujar Agung.
Melalui penghargaan tersebut,
Agung mengharapkan
dukungan yang lebih besar dari
pemerintah untuk melebarkan
sayap di pasar global. Saat ini,
Bumilangit Entertainment
sedang mempersiapkan
sejumlah film baru, salah
satunya yang siap tayang
adalah Sri Asih, yang bercerita
tentang seorang perempuan
bernama Alana yang selalu
berkutat dengan kemarahan
yang ternyata merupakan
sebuah energi besar yang bisa
membawa banyak kebaikan
untuk bumi.

JADWAL ACARA

Kamis,
20 Oktober 2022
09.00 - 13.00 WIB
Seminar Internasional:
Perluasan Pasar Ekspor
untuk Pemulihan Ekonomi
G A R U DA H E R I TAG E A 1 , A 2 , B 1

09.00 - 12.00 WIB
Forum Bisnis untuk
Produk Rumah, Kayu,
Makanan dan Minuman oleh
Perusahaan Jepang
G A R U DA 8 A

13.00 - 14.00 WIB
Seminar:
Good Design Indonesia
S TAG E 1 ( H A L L 3 A )

14.00 - 15.00 WIB
Seminar:
Langkah-langkah Menjadi
Eksportir Sukses
S TAG E 2 ( H A L L 5 - 6 )

14.00 - 16.00 WIB
Seminar:
Hubungan Langsung
Indonesia - India
G A R U DA H E R I TAG E A 1 , A 2 , B 1

14.00 - 16.00 WIB
Seminar oleh LPEI:
Pembiayaan Finansial
untuk Fasilitas Ekspor
S TAG E 1 ( H A L L 3 A )

16.00 - 17.00 WIB
Seminar oleh PPEJP:
Regulasi Ekspor Makanan
dan Minuman
S TAG E 2 ( H A L L 5 A N D 6 )

16.00 - 17.00 WIB
Talkshow bersama
HIPMI Jaya
S TAG E 1 ( H A L L 3 A )

Untuk jadwal lengkap, silakan kunjungi
www.tradexpoindonesia.com/
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Galeri

Hari pertama TEI ke-37 berlangsung dengan lancar. Ada 100 kesepakatan
dagang yang diselenggarakan secara simultan antara perusahaan Indonesia
dengan berbagai buyers dari negara sahabat. Presiden Joko Widodo dan Menteri
Perdagangan Zulkifli Hasan juga menyempatkan diri berkeliling ke berbagai stan
peserta TEI ke-37. Jalan menuju Indonesia yang mulai pulih dan jadi lebih kuat
secara ekonomi sudah dimulai.
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Didukung oleh

Tim Redaksi Jurnal TEI
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