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Laporan Utama

Beragam Penjajakan Kesepakatan
Bisnis dan Pemanfaatan Inaexport
hingga Peluncuran Inadigiexport
Mewarnai Hari Ketiga TEI ke-37
Jika InaExport berfokus untuk
mempromosikan produk barang,
maka InaDigiExport dikhususkan
dalam mempromosikan produk
jasa, khususnya animasi, komik,
dan gim (ACG).

Pada penyelenggaraan hari ketiga
Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37,
transaksi dagang antara peserta
dengan buyers terus merangkak
naik. Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia (Kemendag
RI) berhasil memfasilitasi pelaku
usaha Indonesia dengan buyers
potensial melalui kegiatan
penjajakan kesepakatan bisnis.
Pada dasarnya, penjajakan
kesepakatan bisnis merupakan
pertemuan antara pelaku usaha
dan buyers untuk menjajaki
kerja sama bisnis sesuai dengan
kebutuhan kedua belah pihak.
Sebelum datang ke TEI, buyers/
pelaku usaha bisa melakukan
permintaan (inquiry) sekaligus
menginformasikan kebutuhannya
melalui website
www.tradexpoindonesia.com.

Jika produk atau perusahaan
yang diminati tidak ada di
dalam daftar peserta, tim
penjajakan kesepakatan bisnis
akan mencarikannya dalam basis
data Inaexport. Penjajakan bisnis
ini telah terbukti membawa
banyak transaksi bisnis pada
penyelenggaraan TEI tiap
tahunnya.
Di hari ketiga penyelenggaraan
TEI ini juga dilakukan peluncuran
platform InaDigiExport. Platform
ini dibuat atas dasar adanya
kerja sama antara Direktorat
Jenderal Pengembangan
Ekspor Nasional (Ditjen PEN),
Kemendag RI dengan Asosiasi
Industri Animasi Indonesia
(AINAKI), Asosiasi Game Indonesia
(AGI), Asosiasi Komik Indonesia
(AKSI), dan Asosiasi Licensing
Merchandising Indonesia (ALMI).
Platform ini melengkapi InaExport
yang sudah ada sebelumnya.

InaDigiExport adalah sebuah
platform pelayanan satu
pintu untuk ekspor produk
jasa khususnya ACG. Platform
ini menghubungkan dan
mempromosikan pelaku usaha
atau eksportir produk kreatif
digital Indonesia ke buyers
internasional. Platform ini
memudahkan buyers mengakses
katalog produk yang terverifikasi,
mengirim permintaan (inquiry),
dan memesan pembelian.
Cukup dengan beberapa klik saja,
buyers dapat terhubung dengan
eksportir yang terdaftar. Melalui
InaDigiExport, diharapkan ekspor
produk jasa dapat meningkat
seiring dengan peningkatan
ekspor produk barang.
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Liputan Khusus

Kemendag dan KADIN Dukung
Eksportir Masuk ke Pasar Global
Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk
melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negaranegara lain. Pemerintah dan sektor swasta bekerja
sama untuk mendukung para pengusaha dalam
mendorong penjualan ke luar negeri, mengadopsi
teknologi, serta meningkatkan daya saing.
Indonesia kini memiliki tujuh negara tujuan utama
ekspor yaitu Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok,
Singapura, Amerika Serikat, dan Jerman. Ekspor ke
semua negara tersebut mencakup 52,8% dari total
ekspor Indonesia pada bulan Juli 2022. Selain ketujuh
negara tersebut, ada Malaysia, Australia, dan Vietnam
yang mengimpor produk-produk Indonesia dengan
nilai lebih dari USD 100 juta pada bulan Juli.
Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian
Perdagangan, siap mendukung calon eksportir
dalam mengembangkan kemampuan mereka untuk
mengekspor produknya. Pusat Pelatihan Sumber Daya
Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) adalah
unit yang ditunjuk untuk melatih para eksportir. Dari
pihak swasta, Kamar Dagang dan Industri Indonesia
(KADIN) juga siap membantu para calon eksportir.
Dalam acara bertajuk “Peningkatan Daya Saing
Melalui Pasar Global” pada Trade Expo Indonesia ke-37
tanggal 21 Oktober 2022, Wakil Ketua Umum Bidang
Perdagangan KADIN Juan Permata Adoe dalam
sambutannya mengatakan, “Sulit untuk mengetahui
titik awal dari perjalanan ekspor Anda karena
masing-masing kondisi bisnis itu unik. KADIN dapat
membantu untuk memilih opsi yang ada.”
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Sebagai organisasi bisnis terkemuka di Indonesia,
KADIN memiliki pengalaman bisnis praktis dan
pengetahuan untuk membuka jalan bagi para
eksportir ke pasar yang tepat. Acara-acara berkelas
internasional seperti TEI ke-37 juga menjadi gerbang
bagi para eksportir untuk bertemu dengan buyers
potensial, baik melalui penjajakan bisnis atau secara
langsung di stan mereka.
Kementerian Perdagangan memahami tantangan
yang dihadapi oleh para eksportir untuk melakukan
penetrasi ke pasar global, karenanya Kemendag
berkomitmen penuh atas terselenggaranya TEI
dari tahun ke tahun. Di TEI ke-37, tujuh subsektor
bisnis yang diprioritaskan, yaitu manufaktur, fesyen
dan aksesori, perawatan kesehatan dan kecantikan,
peralatan kesehatan, dekorasi rumah dan furnitur,
produk jasa digital, serta makanan dan minuman.
Pada acara 21 Oktober tersebut, juga ada diskusi
panel yang membahas cara menumbuhkan ekspor ke
pasar global. Yang menjadi narasumber adalah Audist
Subekti, Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan
Ekspor KADIN; Rashedul Chowdhury, Pendiri Prudent
Globexim; Dominic Milan, Co-Founder dan Head of
Sales 1 Export; dan Siti Choiriana, Direktur Bisnis dan
Logistik PT Pos Indonesia.
Acara dimulai dengan penandatanganan Nota
Kesepahaman antara Badan Logistik dan Rantai Pasok
KADIN dengan PT Pos Indonesia. Sebagai BUMN
penyedia jasa pos, PT Pos Indonesia memiliki peranan
penting dalam memastikan kelancaran pengiriman
barang dalam negeri dan juga luar negeri.

Wawancara

Buyer Arab Saudi Borong Produk
Makanan dan Minuman Senilai
USD 5 Juta

Salah seorang buyer asal Arab Saudi,
Mohammed Bawakid, menandatangani
12 nota kesepahaman bersama atau
memorandum of understanding (MoU)
dagang dengan sejumlah perusahaan
makanan dan minuman asal Indonesia
senilai USD 5 juta pada ajang Trade
Expo Indonesia (TEI) ke-37.
Bagaimana Anda mengetahui adanya
penyelenggaraan Trade Expo Indonesia
(TEI) ke-37?
Saya sudah datang ke ajang TEI sejak tahun 2014
ketika masih diselenggarakan di Jakarta International
Expo Kemayoran. Kami, para buyer dari Arab Saudi,
mengetahui semua informasi tentang perhelatan
berbagai acara di TEI, produk-produk apa saja yang
dipamerkan, dan produk mana yang sesuai dengan
kebutuhan kami dari Indonesian Trade Promotion
Center (ITPC) Jeddah.

Menurut saya, penyelenggaraan TEI mengalami
perkembangan dari tahun ke tahun. Mulai dari tempat
penyelenggaraan, pelayanan, hingga pelaku usaha
yang berpartisipasi dalam acara ini makin banyak.
Selain itu, stan-stan juga makin menarik.
Produk apa yang diincar pada TEI kali ini?
Kami adalah perusahaan makanan dan minuman,
sehingga kami berminat dengan produk makanan
dan minuman asal Indonesia. Hingga hari ketiga,
kami telah menandatangani 12 MoU dengan eksportir
Indonesia senilai USD 5 juta. Produk-produknya antara
lain kemiri, kerupuk, biskuit, dan emping.
Sebagai buyer setia TEI, apa masukannya
untuk penyelenggaraan TEI di tahun-tahun
mendatang?
Saya yakin penyelenggaraan TEI ke depan akan makin
baik. Terlebih, kami ingin menyampaikan rasa terima
kasih karena ITPC Jeddah sangat membantu dalam
memfasilitasi misi pembelian kami pada acara ini.
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Fokus

Sektor Manufaktur, Titik Cerah
Pemulihan Ekonomi Indonesia

Sektor manufaktur merupakan salah satu titik cerah dalam pemulihan
ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19. Sektor ini menyumbang 72%
dari total ekspor Indonesia pada kurun delapan bulan pertama tahun 2022
dengan nilai transaksi sebesar USD 139,23 miliar. Besi/baja, minyak kelapa
sawit, dan produk tekstil mencatatkan kinerja terbaik.
Sektor manufaktur terus bertumbuh dalam 12
bulan terakhir. Purchasing Managers’ Index (PMI)
Manufaktur Indonesia naik ke angka 53,7 per
September 2022 dari 51,7 pada Agustus 2022.
Kenaikan ini menunjukkan bahwa perekonomian
Indonesia terus pulih pascapandemi Covid-19
yang ditandai dengan semakin stabilnya
aktivitas bisnis dan meningkatnya lapangan
pekerjaan.
Lebih lanjut, Indonesia merupakan negara
yang memiliki ketersediaan sumber daya yang
luar biasa yang dapat diolah menjadi produk
potensial ekspor. Hal ini menjadi daya tarik
tersendiri bagi para pengusaha asing untuk
menjalin kerja sama dengan para eksportir
Indonesia. Kerja sama tersebut dapat tercipta
salah satunya melalui ajang tahunan berkelas
dunia seperti Trade Expo Indonesia.
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Dengan adanya hubungan kerja sama antara
eksportir Indonesia dengan pelaku usaha
asing tersebut, diharapkan Indonesia dapat
terus mendorong peningkatan ekspor produkproduk bernilai tambah dengan lebih banyak
menghasilkan produk-produk setengah jadi atau
jadi, sehingga tidak hanya mengekspor bahan
mentah. Dengan begitu, nilai ekspor produkproduk Indonesia dapat lebih besar dan dapat
tercipta efek berganda pada perekonomian
dan dapat mendukung pemulihan ekonomi
Indonesia.

Profil

Boyong 50 Mitra
Binaan UMKM ke
TEI ke-37, Pertamina
Bidik Transaksi
Rp 5 Miliar

JADWAL ACARA

Sabtu,
22 Oktober 2022
09.00 - 12.00 WIB
Seminar:
Akses Pasar ke Australia
(Nnarasumber: Atase
Perdagangan RI Canberra)
G A R U DA 5 A- 5 B

11.00 - 12.00 WIB
Talkshow:
Peran Kawasan Industri
Jababeka dalam Mendukung
Perkembangan Industri 4.0
S TAG E 2 ( H A L L 5 - 6 )

13.00 - 14.00 WIB
Talkshow:
Optimalisasi Bisnis 5.0
Lewat Platform Digital
Bersama Ralali (Raksasa
Laju Lintang)
S TAG E 3 ( H A L L 7 )

Badan Usaha Milik Negara bidang energi PT
Pertamina (Persero) telah membina Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sejak 1993.
Selama hampir tiga dekade, tak kurang dari
66.000 UMKM di seluruh Indonesia tercatat
sebagai mitra binaan Pertamina.
Pada ajang Trade Expo
Indonesia (TEI) ke-37,
Pertamina memboyong
50 UMKM binaannya
yang telah dikurasi untuk
mempromosikan dan
memasarkan produknya.
Selama 5 hari penyelenggaran,
Pertamina menempati lokasi
strategis pada Hall 7 Indonesia
Convention Exhibition (ICE)
BSD City, Tangerang, Banten.
Fajriyah Usman, Vice President
Corporate Social Responsibility
(CSR) & SMEPP Management
Pertamina, menjelaskan
bahwa tujuan akhir dari
difasilitasinya ke-50 UMKM
binaanya tersebut pada TEI
ke-37 yaitu agar mereka dapat
mengembangkan usahanya

dan memperluas pasarnya
hingga ke luar negeri.
“Semua yang kami bawa ke
sini adalah produk UMKM
unggulan. Ada kerajinan,
makanan, dan fesyen, yang
sudah kami kurasi terlebih
dahulu. Produk mereka
memang sudah menjadi pasar
untuk para buyer potensial
yang memang sesuai dengan
kebutuhannya,” ujar Fajriyah.
Menurut Fajriyah, yang
terpenting adalah realisasi
dari transaksi potensial yang
telah ditandatangani. Fajriyah
optimistis, para mitra binaan
mampu mencetak transaksi
Rp2-5 miliar selama mengikuti
pameran TEI ke-37.

13.00 - 15.00 WIB
Seminar:
Fasilitas Perdagangan
oleh LPEI
S TAG E 2 ( H A L L 5 - 6 )

15.00 - 16.00 WIB
Talkshow Sinar Harapan
Plastik: Peranan Mainan
Tunggang untuk
Motorik Anak
Konsep: Quiz & Giveaway
S P E C I A L S TAG E 2 ( H A L L 5 - 6 )

16.00 - 17.00 WIB
Talkshow:
Merpati Mahardika Tema:
Sayonara Diabetes with
Superfood and Supertea
S TAG E 1 ( H A L L 3 A )

19.00 - 20.00 WIB
Closing Ceremony
JMFW 2023
HALL 3

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

Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 memasuki hari keempat. Capaian-capaian baru sudah
tercipta. Banyak buyers sudah menandatangani MoU dengan para pengusaha unggulan
Indonesia. Berbagai macam program penunjang pun sudah berlangsung dengan sukses.
Namun, pameran dagang terbesar di Asia Tenggara ini masih jauh dari kata selesai.
Berikut beberapa dokumentasi dari maraknya pergelaran TEI di hari ketiga.
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