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Laporan Utama

Produk Kertas
dan Pertanian
Paling Banyak
Dicari pada
TEI ke-37

dan perwakilan perdagangan telah berjuang
keras mempromosikan acara ini sehingga berhasil
menciptakan potensi transaksi yang diharapkan.
Dari data capaian transaksi sementara TEI ke-37,
produk kertas dan barang dari kertas menduduki posisi
pertama untuk nilai transaksi terbesar berdasarkan
kategori produk yang ditawarkan di TEI ke-37. Mayoritas
produk kertas dan barang dari kertas yang dijual oleh
produsen Indonesia yaitu pulp dimana Jepang dan
Italia merupakan negara yang paling berminat untuk
membeli produk ini.
Sementara, produk pertanian berada di posisi kedua.
Jepang merupakan pembeli nomor satu, diikuti
Malaysia dan Tiongkok. Jepang merupakan salah satu
importir produk-produk pertanian Indonesia dalam
kurun waktu empat tahun terakhir, terutama untuk
produk perkebunan dan hortikultura.
Pada posisi ketiga, produk yang diminati oleh buyers
yaitu minyak kelapa sawit di mana Mesir merupakan
pembeli terbesar minyak kelapa sawit, diikuti oleh
India. Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar
di dunia, Indonesia memproduksi lebih dari separuh
persediaan minyak kelapa sawit dunia setiap tahunnya

Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 yang dihelat di
Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City,
Tangerang, akan ditutup pada hari Minggu, 23 Oktober
2022, setelah lima hari pelaksanaan. Namun, TEI masih
akan diselenggarakan secara daring sampai dengan
19 Desember 2022 guna memberikan peluang kepada
buyers yang tidak hadir di ICE BSD.
TEI ke-37 sukses memberikan kesempatan kepada
buyers untuk kembali melihat produk-produk
Indonesia yang ditawarkan secara langsung. Pada
dua tahun terakhir, TEI harus diadakan secara daring
karena pandemi Covid-19. Kementerian Perdagangan

Batu bara berada di posisi keempat di mana India dan
Filipina merupakan pembeli terbesarnya. Pada 2021,
Indonesia merupakan produsen batu bara nomor tiga
terbesar di dunia sesudah Tiongkok dan India.
Sedangkan untuk posisi kelima, produk Indonesia yang
diminati oleh buyers di TEI ke-37 adalah produk kayu
dan barang dari kayu. Vietnam dan Inggris merupakan
pembeli nomor satu dan dua dari produk tersebut.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa produk
Indonesia masih menjadi incaran buyers. Dengan
diselenggarakannya TEI ke-37 ini, diharapkan produkproduk tersebut dapat lebih dikenal luas oleh
negara-negara lainnya, sehingga dapat mendorong
peningkatan ekspor nasional.
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Liputan Khusus

Strategi Perwakilan Perdagangan RI di
Luar Negeri Datangkan Buyers ke TEI
“Kami juga mendatangkan
kamar dagang dan industri yang
terakreditasi di bawah ITPC Jeddah,
khususnya buyers yang sudah
memiliki kontrak dagang dengan
pelaku usaha dari Indonesia,” kata
Rivai.
Terdapat 40 pelaku usaha Arab
Saudi yang mengikuti gelaran
TEI ke-37. Hingga hari keempat
pelaksanaan, total transaksi yang
dicetak pelaku usaha Arab Saudi
mencapai USD 127 juta, mayoritas
untuk produk-produk makanan dan
kosmetik.
Untuk menembus pasar luar
negeri, Kementerian Perdagangan
memiliki 46 perwakilan
perdagangan (perwadag) RI yang
tersebar di seluruh dunia yang
terdiri dari Kantor Dagang dan
Ekonomi Indonesia (KDEI), Konsul
Perdagangan Hong Kong, Atase
Perdagangan, dan Indonesian Trade
Promotion Center (ITPC).
Perwadag di luar negeri berperan
penting menjadi ujung tombak
peningkatan ekspor Indonesia,
yaitu sebagai pusat promosi produk
Indonesia, agen pemasaran, dan
penyedia market intelligence.
Terkait penyelenggaraan Trade Expo
Indonesia (TEI), perwadag memiliki
tugas khusus untuk mendatangkan
buyer dari negara asal mereka.
Perwadag melancarkan berbagai
strategi untuk mendatangkan para
buyer, tidak hanya untuk berbelanja
produk Indonesia pada ajang TEI,
tapi juga untuk membeli secara
berkesinambungan.
Kepala ITPC Jeddah, Muhammad
Rivai Abbas, mengungkapkan
upayanya dalam mengajak pelaku
usaha Arab Saudi untuk datang
ke TEI ke-37 melalui berbagai
jalur informasi, yakni situs resmi
ITPC Jeddah, media sosial, hingga
berkolaborasi dengan pemengaruh
(influencer) Arab Saudi.
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Rivai menambahkan, ITPC selalu
berupaya menjalin kerja sama yang
baik dengan pelaku usaha Arab
untuk menumbuhkan kepercayaan
terhadap pelaku usaha di kedua
negara.
“Kami berusaha memberikan
pelayanan terbaik terkait apa yang
mereka butuhkan sehingga tumbuh
kepercayaan dari para buyers
tersebut untuk mau bekerja sama
ketika Indonesia memiliki acara
seperti TEI,” ujar Rivai.
Hal yang sama dilakukan oleh
Kepala ITPC Lagos, Hendro
Jonathan Manurung, yang
menyampaikan bahwa ia berupaya
mengakomodasi kebutuhan dan
keinginan para buyers dari kota
yang berada di Afrika Barat tersebut.
Menurut Hendro, pelaku usaha
di Nigeria kerap mencari produkproduk dengan harga terjangkau,
mulai dari aneka bahan bangunan,
fesyen muslim, jamu, produk herbal,
hingga produk kecantikan.
Namun, lanjutnya, eksportir asal
Indonesia kerap menggunakan
bahan baku premium untuk produk
yang akan mereka ekspor. Sehingga,
Hendro meminta agar eksportir juga
membuat produk sesuai dengan
keinginan pasar di Nigeria.

“Kami berupaya menjembatani
kebutuhan pelaku usaha di
Lagos, Nigeria, dengan eksportir
Indonesia. Kami mengatakan
kepada pelaku usaha di Indonesia
agar memproduksi produk yang
sama bagusnya, tetapi dengan
harga terjangkau, misalnya dengan
menggunakan bahan baku selain
premium dan sebagainya,” ujar
Hendro.
Dengan demikian, buyers asal
Lagos tertarik untuk datang ke
TEI ke-37 dan langsung menjalin
kesepakatan dagang. Sepanjang
penyelenggaraan, lebih dari 50
buyers asal Nigeria datang khusus
ke Indonesia.
Menurut Hendro, selain hubungan
perdagangan, hal yang perlu dijaga
kenyamanannya yaitu persoalan
diplomatik, mulai dari pengurusan
visa dan kemudahan masuk ke
Indonesia, mengingat pembuatan
visa Indonesia lumayan ketat di
Afrika Barat.
“Artinya, memang kami mengajak
buyers yang sudah kami kenal,
betul-betul potensial, karena
takutnya mereka over stay di sini.
Kami juga berusaha memberikan
kenyamanan dalam pengurusan
visa dan hal-hal lainnya,” ujar
Hendro.
Hendro bahkan menggunakan
makanan sebagai daya tarik untuk
mengajak buyers datang ke TEI.
Mengingat warga Nigeria menyukai
rasa pedas pada makanan, maka ia
memperkenalkan masakan padang
yang rasa pedasnya dominan.
Selain itu, ia juga menggunakan
pendekatan budaya karena buyers
senang dengan budaya Indonesia,”
jelasnya.
Alhasil, buyers di bawah ITPC
Lagos telah mencatatkan transaksi
USD 4,5 juta hingga hari keempat
penyelenggaraan TEI ke-37.

Wawancara

TEI ke-37: “Obat Rindu” Buyers
Terhadap Pameran Produk Indonesia

Direktur Jenderal Pengembangan
Ekspor Nasional (PEN) Kementerian
Perdagangan Didi Sumedi menyebut
gelaran Trade Expo Indonesia (TEI)
ke-37 adalah obat rindu bagi buyers
untuk mendatangi pameran produk
Indonesia secara langsung, setelah dua
tahun absen karena pandemi Covid-19.
Bagaimana pandangan Anda tentang
penyelenggaraan TEI ke-37 sejauh ini?
Alhamdulillah ya, saya kira ini suasana kerinduan
masyarakat, pelaku usaha, bahkan buyers sendiri yang
karena sudah tertunda dua tahun karena tidak bisa
bertemu secara tatap muka langsung dengan para
pelaku usaha. Sekarang, mereka kembali bisa bertemu
dan langsung berinteraksi dengan pelaku usaha kita.

kondisi di saat banyak buyers yang menghadiri TEI
bisa juga menghadiri JMFW. Sehingga, kami dapat
mempromosikan produk pakaian muslim nasional
secara lebih maksimal mengingat Indonesia ingin
menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada 2024. Kalau
di dunia internasional disebutnya modest fashion.
Bagaimana optimisme Kemendag
untuk mencapai target transaksi pada
penyelenggaraan TEI ke-37?
Untuk target, doakan bisa tercapai karena
penyelenggaraan TEI secara luring memang selesai
besok pada 23 Oktober 2022. Namun, sesi daring
masih akan berlangsung sampai 19 Desember 2022.
Sampai hari keempat TEI ke-37, transaksi terus
bergerak naik. Saat ini, masih ada transaksi yang
belum dilaporkan oleh pelaku usahanya. Jadi, data
yang masuk belum sepenuhnya tercatat.

Tahun ini, TEI ke-37 disandingkan dengan
gelaran Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW).
Seberapa efektif promosi yang dilakukan?
Betul, JMFW kali ini diselenggarakan bersamaan
dengan TEI ke-37 karena kami ingin memanfaatkan
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Fokus

Meningkatkan Nilai Tambah
Sektor Primer ke Dunia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan sumber daya alam
berlimpah, mulai dari logam, tanaman pangan, mineral, sampai ternak
(sektor primer). Menyadari potensi besar ini, pemerintah mendorong adanya
nilai tambah dari sumber daya alam melalui proses menjadi barang jadi
atau setengah jadi. Ambisi pemerintah yaitu menjadi perekonomian dengan
pendapatan tinggi pada 2045, 100 tahun setelah kemerdekaan.
Seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo
ketika dilantik pada 2019, Indonesia harus
bertransformasi dari ketergantungan ekspor
pada sumber daya alam menjadi ekspor
produk berbasis manufaktur dan jasa yang
berdaya saing untuk memberi nilai tambah
bagi kemakmuran bangsa. Pemerintah telah
menarik investor dalam beberapa tahun terakhir
untuk membangun usaha di dalam negeri dan
menciptakan produk-produk bernilai tambah.
Upaya ini telah mampu meningkatkan nilai
transaksi dari ekspor Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM,
investasi di sektor primer pada semester I 2022
mencapai 18,1% dari total investasi asing dan
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dalam negeri. Sektor primer dikategorikan
menjadi sektor pertambangan; sektor tanaman
pangan, perkebunan, dan peternakan; sektor
kehutanan; dan sektor perikanan. Intinya, sumber
daya alam.
Upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk
mendorong pengembangan produk-produk di
sektor primer sehingga bernilai tambah telah
berdampak positif pada peningkatan nilai
investasi di industri manufaktur (sektor sekunder).
Investasi tersebut mencapai Rp230,8 triliun pada
semester I 2022 atau 39,5% dari total investasi.
Tren ini diharapkan dapat terus berlanjut dan
membawa Indonesia menjadi salah satu pusat
perekonomian dunia.

Profil

Produk Ekonomi
Digital Indonesia
Hadir di TEI ke-37
Salah satu sektor perdagangan yang menjadi
unggulan di Trade Expo Indonesia (TEI) ke37 adalah produk ekonomi digital. Beberapa
di antaranya yaitu animasi, komik, gim, NFT,
dan kripto. Para pelaku ekonomi digital ini
menyambungkan budaya dengan teknologi dan,
memamerkan karya-karyanya.
Selain itu, beberapa program
pendukung terkait ekonomi
digital juga ditampilkan di TEI
ke-37, contohnya mengenai
dunia kripto di Indonesia. Salah
satu program tersebut yaitu
konferensi bertema “Blockhain
Technology to Support
Trade in Indonesia” yang
diselenggarakan pada hari
pertama TEI ke-37, Selasa, 19
Oktober 2022, dan dihadiri oleh
Wakil Menteri Perdagangan RI,
Jerry Sambuaga.
Wamen Jerry Sambuaga
mengungkapkan, “Aset kripto

harus diatur, dilembagakan,
dan berada di bawah
peraturan pemerintah.
Selain membuat regulasi,
pemerintah juga berkomitmen
menyosialisasikan hal tersebut.”
Ekonomi digital Indonesia
merupakan perjalanan baru
yang masih terus berkembang
dan punya potensi besar
di masa depan. Kerja sama
pengusaha dan pemerintah
merupakan sebuah titik awal
untuk membuat sektor ini
berjaya.

JADWAL ACARA

Minggu,
23 Oktober 2022

11.00 - 12.00 WIB
Talkshow:
Behaestex tentang
Transformasi Digital dan
Potensi Perdagangan Sarung
di Era Pascapandemi
S TAG E 1 ( H A L L 3 A )

12.30 - 14.00 WIB
Talkshow:
Potensi Ekspor Lokal untuk
Memperkuat Ekonomi
Digital Nasional
S TAG E 3 ( H A L L 8 )

14.00 - 15.00 WIB
Talkshow:
HIPMI JAYA
S TAG E 2 ( H A L L 5 - 6 )

16.00 - 17.00 WIB
Konferensi Pers:
Penutupan TEI ke-37
Bersama Menteri Perdagangan
S P E C I A L S TAG E 2 ( H A L L 5 - 6 )

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

Di hari keempat Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37, berbagai penandatangan Memorandum
of Understanding (MoU) antara buyers dari luar negeri dengan pengusaha Indonesia terus
berlangsungan. Pameran dagang terbesar di Asia Tenggara ini telah sukses mencatat
transaksi besar yang menandakan ekonomi Indonesia bergeliat lagi.
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Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
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Tim Redaksi Jurnal TEI
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Miftah Farid
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(Kepala Biro Humas)

8

Jurnal Trade Expo Indonesia | 2022

Pimpinan Redaksi:
Narita Nurindah Hatibie
Rina Indriyana
Penyunting:
Isventina
Yohana Theresia
Irena Pangesti
Anieq Utsnia
Aldi Kindicenna A.F.

Kesekretariatan:
Sudaryo
Fibri Purwandari
Yudi Sukardi
Sutan Ackbar Apriza

