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potensi yang beraneka ragam dengan daya tarik yang luar biasa. 
Potensi ini juga tetap menghargai kelestarian lingkungan hidup yang 
menyuguhkan bisnis ramah lingkungan namun tetap bernilai kreatifitas 
tinggi.

“Melalui TEI, pembeli dari seluruh dunia dapat menjadikan Indoneia 
sebagai mitra dagang utama. Penyelenggaraan TEI ini juga diharapkan 
mampu menjadi media dalam mensinergikan industri kreatif dengan 
tercapainya Nation Branding Indonesia yang memiliki nilai jual di mata 
dunia internasional.” tutur  Dirjen PEN Arlinda.

Pada edisi ini dalam Tajuk Utama kami tampilkan ulasan mengenai 
Pameran TEI 2016. Sedangkan untuk Kisah Sukses kami mengulas 
tentang salah satu perusahaan penerima Primaniyarta 2016, yaitu PT 
Kampung Kearifan Indonesia atau JAVARA Indigenous, Indonesia yang 
mengedepankan keanekaragaman hayati Indonesia dalam produknya.

Selain itu, kami juga menampilkan Kegiatan DJPEN (Direktorat Jenderal 
Pengembangan Ekspor Nasional) yang dilaksanakan pada bulan 
Oktober 2016, yaitu Partispasi DJPEN dalam mempromosikan ikan lokal 
pada Taiwan International Fisheries and Seafood Show 2016 yang digelar 
pada 9-11 November 2016 di Kaohsiung Exhibition Center, Kaohsiung, 
Taiwan lalu. Berita lainnya pada Sekilas Info tentang peluang pasar 
produk makanan olahan, dalam hal ini Produk Bumbu Jadi dan Makanan 
Beku di Denmark, yang diharapkan dapat memberi manfaat secara jelas 
mengenai produk dimaksud.

Tim Editor

elaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2016 yang telah 
dilaksanakan selama tanggal 12-16 Oktober 2016 dengan 
mengusung tema “Indonesia: Source of Natural & Creative 
Products”, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak 
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Trade Expo Indonesia 2016
Optimisme Melejitkan 

Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 
(DJPEN) Kementerian Perdagangan kembali menggelar 
pameran dagang berskala internasional dan terbesar 
di Indonesia: Trade Expo Indonesia (TEI) 2016. TEI 
merupakan rangkaian kegiatan promosi tahunan yang 
bersifat B2B dengan menampilkan multi products 
buatan dalam negeri. Berlangsung pada 12-16 Oktober 
2016 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran 
Jakarta ini dihadiri lebih dari 15.000 pengunjung dari 
125 negara.

Mengambil tema ‘Indonesia: Source of Natural and 
Creative Products’, TEI menampilkan berbagai produk 

unggulan hasil kreativitas dan inovasi desain. Dengan 
tema ini Indonesia ingin menyampaikan pesan kepada 
dunia bahwa dengan semangat baru dan optimisme 
mendeklarasikan sebagai sumber produk kreatif dan 
autentik dunia yang menawarkan produk-produk terbaik 
Indonesia yang bersumber dari alam dan diolah dengan 
kearifan lokal yang dipadu padankan kreativitas, inovasi 
serta sentuhan teknologi sehingga menghasilkan aneka 
produk kreatif bernilai tambah tinggi.

“Sejumlah pasar global banyak yang belum tersentuh oleh 
perdagangan Indonesia. Padahal, pasar-pasar tersebut 
menjanjikan peluang ekonomi dan perdagangan yang 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, didampingi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Darmin Nasution, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor 
Nasional Arlinda membuka secara resmi acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2016 di Hall D2 Jakarta International Expo, Kemayoran, pada 
Rabu (12/10).



Warta Ekspor Edisi November 20164

Tajuk Utama

sangat besar bagi Indonesia. Oleh karenanya, harus terus 
mendorong Kementerian dan Lembaga serta pelaku 
usaha untuk berani mengakses pasar-pasar tersebut,” 
kata Presiden Jokowi, usai meresmikan TEI 2016.

Pemerintah ingin agar produk-produk Indonesia 
dapat bersaing di pasar yang lebih luas lagi di dunia 
internasional. Untuk mencapai pasar tersebut,  para 
pelaku usaha UKM diharapkan untuk memperhatikan 
desain produk, sehingga menambah nilai guna. Bila hal 
tersebut dilakukan, bukan tak mungkin produk-produk 
Indonesia dapat menjangkau pasar yang lebih besar lagi.

Tujuan penyelenggaraan TEI 2016 yaitu mempromosikan 
ekspor utama, unggulan, dan jasa, serta produk potensial 
lainnya kepada calon buyer. TEI juga melakukan 
percepatan perkembangan ekonomi kreatif Indonesia, 
meningkatkan rasa cinta dan bangga masyarakat 
Indonesia pada produk dan jasa dalam negeri. TEI 
juga bertujuan meningkatkan citra bangsa Indonesia 
melalui produk ekspor, penguatan Nation Branding, 
serta mempertahankan ekspor ke pasar tradisional dan 
meningkatkan ekspor ke pasar non tradisional.

Penyelenggaraan TEI 2016 ke-31 kalinya ini sudah 
menjadi kegiatan nasional yang diselenggarakan 
Kementerian Perdagangan atas dukungan dan kerja 

“Produk-produk unggulan yang dipamerkan di TEI memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini sejalan dengan upaya Kemendag dalam 
menerapkan strategi diversifikasi produk ekspor sehingga diharapkan mampu mendorong diversifikasi pasar tujuan ekspor,” Mendag 
Enggartiasto Lukita pada pembukaan TEI 2016. Ribuan komoditas ekspor dipamerkan di area seluas 50 ribu m2 yang terbagi dalam 
enam zonasi yaitu manufactured goods; furniture and home decoration; food, beverages, fishery, and agricultural products; premium crafts, 
beauty and lifestyles; creative industry; serta service and investment.

sama dengan sejumlah Kementerian/Lembaga, 
BUMN, dan Asosiasi, yaitu Kementerian Luar Negeri, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian 
Pariwisata, Kementerian Pertanian, Badan Koordinasi 
Penanaman Modal, Badan Ekonomi Kreatif, BNP2TKI, 
KADIN Indonesia, APINDO, dan Garuda Indonesia.
       
TEI kali ini menganugerahkan Penghargaan Primaniyarta 
Award kepada 32 eksportir Indonesia yaitu 8 perusahaan 
pada Kategori Eksportir Berkinerja Pemilik Modal 
Dalam Negeri (PMDN), 6 perusahaan pada Kategori 
Eksportir Berkinerja Penanaman Modal Asing (PMA), 6 
perusahaan pada Kategori Pembangun Merek Global, 8 
perusahaan pada Kategori Eksportir Potensi Unggulan, 
dan 4 perusahaan pada Kategori Eksportir Pelopor Pasar 
Baru. Sedangkan Primaduta Award diberikan kepada 60 
buyers yang loyal mengimpor produk Indonesia. Hal ini 
merupakan bentuk apresiasi Pemerintah kepada para 
pihak yang memberikan kontribusi pada peningkatan 
ekspor Indonesia.

Usai membuka TEI ke-31, Presiden Jokowi berkesempatan 
meninjau arena pameran dengan didampingi Mendag 
Enggar. Menurut Mendag, partisipasi yang tinggi 
ini merupakan buah kerja keras para perwakilan 
perdagangan di luar negeri, baik di KBRI, Atase 



5Warta Ekspor Edisi November 2016

Tajuk Utama

Perdagangan, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), 
International Trade Promotion Office, serta KADIN negara-
negara sahabat yang mempromosikan penyelenggaraan 
TEI di mancanegara. Sejumlah negara mengirimkan 
delegasinya dalam jumlah besar. Buyer terbanyak hadir 
dari Nigeria, Malaysia, India, Arab Saudi, Thailand, Uni 
Emirat Arab, Australia, Papua Nugini, dan Bangladesh.

Produk yang paling diminati selama penyelenggaraan 
pameran adalah produk pertanian, makanan dan 
minuman olahan, fesyen dan aksesori, tekstil dan 
garmen, dekorasi rumah, kopi, furnitur dari kayu, 

elektronik dan produk elektrik, serta produk kecantikan 
dan kesehatan. “TEI menjadi wahana promosi efektif bagi 
produk-produk unggulan eskpor Indonesia. TEI sekaligus 
menjadi stimulus Pemerintah kepada eksportir maupun 
calon eksportir Indonesia untuk memperoleh peluang 
ekspor ke mancanegara,”  Enggar menambahkan.

“Produk yang ditampilkan berdasarkan sektor produk 
yang paling diminati buyer pada TEI 2015 dan berdasarkan 
inquiry yang disampaikan oleh Perwakilan RI di luar 
negeri dengan meningkatkan variasi produk Indonesia. 
Kegiatan B to C kembali dibuka untuk mendatangkan 

Pada pembukaan TEI tahun ini juga kembali memberikan Penghargaan Primaniyarta dan Primaduta. Penghargaan Primaniyarta 
untuk para eksportir yang telah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan kinerja ekspor dan Penghargaan 
Primaduta bagi para importir produk Indonesia di luar negeri yang konsisten melakukan importasi produk-produk Indonesia.
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pengunjung domestik lebih banyak dan mengenal 
produk ekspor Indonesia yang dapat dibanggakan dan 
menggunakan produk-produk Indonesia”, jelas Dirjen 
PEN Arlinda. Hal ini juga salah satu upaya Kemendag 
dalam meningkatkan ekspor dengan memberikan 
apresiasi kepada buyers yang telah memilih kategori 
produk.

Sebagai etalase eksportir terbaik Indonesia, juga 
ditampilkan Paviliun Primaniyarta 2015 yang 
memfasilitasi 8 perusahaan penerima Primaniyarta 2015 
dari Kategori Eksportir Potensi Unggulan dan Kategori 
Eksportir Pelopor Pasar Baru, yaitu PT Global MultiPack 
dengan menampilkan produk Disposable Metal 
Base, PT Nayati Indonesia produk kitchen equipment, 
PT Supranusa Indogita produk karet, PT Indoexim 
International produk outdoor furniture, PT Karya 
Cipta Unggul Nusantara produk pintu dan parquets, 
PT Panggungjaya Indah produk sarung, PT President 
Furniture produk garden furniture, dan PT Sasana Antik 
produk furniture.

Setelah acara pembukaan, Konferensi Pers TEI 2016 
digelar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita 
bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri 
Perindustrian Airlangga Hartarto serta Ketua KADIN 
Indonesia Rosan P. Roeslani setelah acara pembukaan. 
Dalam paparannya, Mendag mengatakan bahwa TEI 
merupakan instrumen penting dalam mempromosikan 
produk ekspor Indonesia. TEI merupakan salah satu alat 
untuk meningkatkan akses pasar dan diversifikasi pasar 
tujuan utama ekspor.

Dalam kesempatan ini, Mendag bersama Menlu, 
Menperin, Ketua KADIN serta Dirjen PEN menyaksikan 
penandatanganan 10 kontrak dagang dari program 
misi pembelian (buying mission). Penandatanganan 
dilakukan oleh perusahaan asal Kanada, Amerika Serikat, 
India, Spanyol, Taiwan, Rusia, Australia, dan Swiss, 
dengan perusahaan Indonesia, dengan total transaksi 
mencapai USD 97.279.511.

Produk-produk unggulan di TEI

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita bersama Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto 
serta Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Rosan P. Roeslani menggelar Konferensi Pers Trade Expo Indonesia 2016 di 
Jakarta International Expo, Kemayoran. Rabu (12/10).
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Potensi Perdagangan 
dan investasi

Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan 
Forum Trade, Tourism and Investment (TTI) pada 13 
Oktober 2016 di Ruang Semeru Trade Mart Building, 
JIExpo Kemayoran, Jakarta. “Kolaborasi perdagangan dan 
investasi akan menghasilkan kemajuan pembangunan 
ekonomi yang signifikan. Keduanya saling terkait dan 
mendukung peningkatan satu sama lain,” tegas Mendag 
Enggar saat mengawali Forum TTI.

Dengan mengangkat tema Strengthening the 
Competitiveness of Natural & Creative Products, Forum TTI  
memaparkan strategi, informasi, serta solusi kepada para 
eksportir, calon eksportir, investor, calon investor, dunia 
usaha, dan pemerintah dalam menghadapi tantangan 
dan peluang perdagangan internasional, pariwisata, 
dan investasi. Selain itu, juga dibahas paket kebijakan 
ekonomi yang bertujuan meningkatkan persaingan 
usaha.

strategi peningkatan perdagangan, pariwisata, dan 
investasi Indonesia bersama para narasumber.

TEI 2016 juga terus berupaya menginformasikan 
perkembangan terkini mengenai perkembangan dan 
regulasi pasar ekspor internasional dengan mengadakan 
beberapa kegiatan, yaitu Seminar Trade, Tourism, and 
Investment (TTI) untuk memberikan informasi kepada 
para eksportir, buyers, dan investor dalam memanfaatkan 
peluang perdagangan internasional dan investasi. 

Forum TTI akan dilanjutkan dengan agenda Regional 
Discussion. Informasi mengenai produk-produk potensial 
dan akses pasar luar negeri dapat diperoleh di acara ini. 
Sebagai pembicara adalah importir sukses atau Trade 
Promotion Offices dari negara akreditasi. Paralel dengan 
kegiatan Regional Discussion, dilaksanakan pula kegiatan 
One on One Meeting. Pertemuan ini sebagai sarana 
konsultasi calon investor dengan pemerintah pusat dan 

Sejumlah pimpinan kelembagaan 
hadir sebagai narasumber, yaitu Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) Thomas Lembong, Ketua Umum 
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 
Indonesia Rosan P. Roeslani, Deputi 
Bidang Koordinasi Perniagaan dan 
Industri Kemenko Bidang Perekonomian 
Edy Putra Irawady, dan Deputi Bidang 
Pengembangan Destinasi dan Industri 
Pariwisata Kementerian Pariwisata 
Dadang Rizki Ratman.

Sekitar 600 peserta dari kalangan dunia 
usaha, buyer, eksportir, investor, akademisi 
dan organisasi, pendukung bisnis 
(asosiasi) hadir untuk berdialog mengenai 



Warta Ekspor Edisi November 20168

daerah tentang kebijakan dan peluang daerah untuk 
menjaring minat investasi.

Forum TTI juga menyediakan fasilitas konsultasi individual 
dalam Business Counselling pada 14 Oktober 2016. 
Konsultasi tersebut terkait peluang dan permasalahan 
ekspor yang dihadapi para pelaku bisnis, dalam rangka 
akses pasar, serta penetrasi ke pasar luar negeri.

Transaksi Capai  USD 1,02 Miliar

Pameran TEI 2016 ditutup dengan angka transaksi yang 
sangat memuaskan, yaitu USD 1,02 miliar. Nilai transaksi 
ini naik 12,17% dari perolehan tahun 2015. Pencapaian 
itu dari transaksi produk USD 873,38 juta, jasa USD 
48,23 juta, dan investasi ke Indonesia sebesar USD 100 
juta. Produk yang paling diminati di antaranya furniture, 
makanan olahan, rempah-rempah, minyak atsiri, 
building material, produk pertanian, perikanan, kopi, alas 
kaki, dan komponen otomotif. Yang menarik, perolehan 
selama TEI telah sesuai dengan tujuan diversifikasi pasar 
dan produk. “Pencapaian ini menumbuhkan optimisme 
pada peningkatan kinerja ekspor nasional tahun ini,” 
tegas Mendag Enggar.

Pada penutupan ini tercatat ada 15.567 pengunjung dari 
125 negara dengan pengunjung terbanyak berasal dari 
Malaysia, Saudi Arabia, India, Jepang, dan Singapura. 
Sedangkan negara dengan nilai transaksi prospektif 
terbesar, antara lain, India, Malaysia, Mesir, Swiss, Jepang, 

Prancis, Australia, Taiwan, Korea Selatan, dan USA.

“Inilah fakta yang membuat kita cukup optimis bahwa 
diversifikasi terjadi tidak saja dalam hal pasar atau negara 
asal buyer, tapi juga dalam hal peserta pameran, yang 
tentunya dapat memperkuat kapasitas ekspor nasional 
di masa depan,” ungkap Enggar. Pencapaian diversifikasi 
produk terlihat dari lima produk yang diminati, yaitu 
mebel, elektronik dan peralatan listrik, makanan olahan, 
rempah-rempah, dan minyak atsiri. Selain itu, antusiasme 
buyer juga terlihat untuk produk specialty coffee (kopi 
premium). Pada TEI 2016 ini, kayu ringan mendapat 
respon luar biasa yang selama ini produk yang paling 
menggoda pasar Eropa ini belum banyak diekspos ke 
pasar internasional.

Gencarnya Misi Pembelian

Program misi pembelian (buying mission) yang gencar 
dilakukan selama TEI 2016 berhasil membukukan kontrak 
dagang dengan total nilai USD 186,69 juta. Mendag 
Enggar menyaksikan penandatangan kontrak dengan 
optimis. Ekspor nasional diharapkan terus merambat naik.

Program misi pembelian terus dilakukan Kemendag 
sebagai salah satu upaya meningkatkan ekspor nasional. 
Misi pembelian merupakan salah satu skema kegiatan 
promosi untuk membantu dunia usaha dengan 
mendatangkan buyers ke Indonesia agar dapat melakukan 
kesepakatan dan atau transaksi dalam rangka ekspor.

Tajuk Utama
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Penandatanganan pembelian batu bara dilakukan 
antara Siam Cement Group asal Thailand dengan PT 
Adaro Indonesia. Kemudian, sebanyak 12 perusahaan 
importir dari Belgia, Malaysia, Taiwan, Singapura, dan 
Nigeria dengan 17 perusahaan eksportir asal Indonesia 
menyepakati kontrak dagang. “Malaysia menjadi negara 
yang paling banyak meneken kontrak pembelian dengan 
kami,” ujar Dirjen PEN Arlinda.

Produk-produk yang diminati Malaysia sebagian besar 
adalah produk makanan dan minuman (mamin). 
Penandatanganan kontrak dengan Malaysia dilakukan 
antara 6 perusahaan Malaysia dengan 8 perusahaan 
Indonesia. yaitu Indadi Utama (M) Sdn Bhd dengan PT 
Santos Jaya Abadi untuk produk kopi, Kara Marketing 
(M) Sdn Bhd dan Sari Sihat (M) Sdn Bhd dengan PT 
Mustika Ratu Tbk, PT Pulau Sambu, PT Dua Kelinci, PT 
Air Mancur, dan PT Capung Indah Abadi untuk produk 
kosmetik, santan, makanan ringan dan jamu. Produk teh 
juga diborong perusahaan Malaysia Kong Wooi Fong Tea 
Merchants Sdn Bhd dari PT Kharisma Pemasaran Bersama 
Nusantara, Mega Uni Pro Sdn Bhd dari PT Sinar Sosro, 
serta Indoma (P.P) Sdn Bhd dari PT Kharisma Pemasaran 
Bersama Nusantara.

Importir Belgia juga menyepakati pembelian dengan 
eksportir Indonesia, untuk produk furnitur dan dekorasi 
rumah oleh Barabas BVBA dari CV Ethno Solo, produk 
makanan laut olahan oleh Indobite BVBA dari PT Sekar 
Bumi, dan Javanusa Sprl membeli kopi dari PT Javanero 
Indonesia Arta.

“Furnitur Indonesia tak kalah menarik perhatian para 
buyers. Tercatat Taiwan dan Singapura menyepakati 
pembelian furnitur,” ujar Arlinda. Scan-D Corporation 
Taiwan menandatangani kontrak pembelian furnitur 
dari CV Roda Jati Semarang dan CV Mulya Abadi. 
Kemudian perusahaan asal Singapura, Hawaii Furnishing 
Pte Ltd, menandatangani kontrak dengan PT Jawi 
Antik Indonesia dan CV Roda Jati. Perusahaan Nigeria, 
Faustigral Service Ltd, juga membeli produk farmasi dari 
PT PIM Pharmaceutical.

Kontrak misi pembelian juga dilakukan oleh 6 importir 
dari Nigeria, Australia, dan Afrika Selatan dengan 8 
perusahaan eksportir asal Indonesia, yaitu Jeijosh Pharma 
dari Nigeria dengan PT Phapros untuk produk farmasi; 
Sony Trading Pty. Ltd dari Australia dengan PT. Mayora 
Indah, PT Pondan Pangan Makmur, dan PT Sarimunik 
Mandiri untuk produk mamin; Eastern Cross Trading Pty. 
Ltd dengan CV. Intrafood untuk produk mamin; Hean 
Corporation dengan PT Dua Kelinci untuk produk mamin; 
Grein Australia Pty. Ltd. dengan PT  Sayap Mas Utama 
untuk produk mamin dan consumer goods; serta Wemco 
Investment & Trading Ltd. dengan PT KMI Wire and Cable 
Tbk. untuk produk kabel. Ada pula penandatanganan 
kontrak untuk produk kosmetik dan spa Indonesia yaitu 
antara Bahrain Growth dengan Tirta Ayu Spa.

Dirjen PEN Arlinda menilai, peluang ekspor ke 
sejumlah pasar, khususnya non tradisional, makin 
terbuka. “Dari transaksi yang telah terjadi ini, kami 
akan terus mendorong para pelaku usaha untuk terus 

meningkatkan kualitas produknya, karena peluang 
ekspor masih terbuka lebar,”   Arlinda menambahkan..

Diplomacy Coffee

Selama TEI 2016 berlangsung, penjualan ekspor kopi 

nusantara mencapai nilai transaksi USD 55,30 juta. 
Arlinda mengatakan, kopi Indonesia terbukti memiliki 
kualitas yang sangat baik sehingga menarik buyer 
mancanegara yang datang ke pameran ini.

“Kopi Indonesia nyatanya sangat bagus dan menarik 
para buyers. Transaksi yang diperoleh berasal dari 
transaksi yang terjadi di lantai pameran dan juga kontrak 
dagang,” jelas Arlinda di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 
Sabtu (15/10). Arlinda menyampaikan, penjualan yang 
diperoleh stan-stan kopi selama empat hari pameran TEI 
mencapai USD 33,2 juta. “Transaksi diperoleh dari buyer 
asal Malaysia sebesar USD 20 juta, Korea Selatan USD 4 
juta, Mesir USD 4 juta, Palestina USD 2 juta, Belgia USD 
1,7 juta, dan sisanya dari negara lain,” urai Arlinda.

Penandatanganan kontrak ekspor kopi dilakukan antara 
3 eksportir kopi nasional dengan buyer asal Mesir, Belgia, 
dan Jepang, yaitu PT Asal Jaya dengan Hassan Haggag 
asal Mesir, PT Aneka Coffee Industry dengan Itochu Corp. 
Jepang, dan PT Javanero dengan Javanusa asal Belgia. 

Dirjen PEN Arlinda bersama Dirjen Daglu Dodi Edward, 
Ketua Umum Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) 
Sugandhi, dan Executive Director International Coffee 
Organization (ICO) Roberio Da Silva menjadi pembicara 
pada Coffee Stakeholder Gathering yang berlangsung 
di Hall A JIExpo Kemayoran Jakarta pada Sabtu (15/10). 
Selain itu, juga kembali diselenggarakan Lelang Kopi 
atas kerja sama Kemendag dengan Sustainable Coffee 
Platform Indonesia (SCOPI).

TEI ke-32 rencananya akan diselenggarakan pada 
tanggal 11-15 Oktober 2017. Kementerian Perdagangan 
akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan 
dan fasilitasi kepada para buyers dan peserta pameran.

See you at 

Trade Expo Indonesia 2017 !

Tajuk Utama
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erinspirasi oleh filosofi 
pertanian tradisional, 

produk makanan organik, 
Javara menyuguhkan keaneka-

ragaman hayati dari kekayaan 
Indonesia. Javara, dalam bahasa 

mempertahankan kearifan lokal pertanian holistik, yang 
menurut saya memiliki nilai lebih besar dari metode 
pertanian umum organik. “Para petani mengajari saya 
bagaimana untuk menghormati dan berinteraksi 
secara harmonis dengan alam, seperti dengan berjalan 
tanpa alas kaki di bidang pertanian dan bagaimana 
mempertahankan energi positif untuk menjaga tanaman 
sehat,” kata Helianti. Dia menerapkan pengalaman 
pribadi ini saat memilih anggota untuk Mitra Javara Tani, 
sekelompok produsen makanan skala kecil yang dipilih 
untuk menghasilkan produk-produk kelas pertama 
Javara ini.

Sebagai bagian upaya melestarikan ekosistem alam, ia 
mendorong petani untuk menanam tanaman semusim 
sepanjang tahun, karena percaya tindakan sabotase 
musim akan mengganggu ekosistem dan lingkungan 
dalam jangka panjang. Akibatnya, banyak produk 
Javara musiman, soal penting yang Helianti tanpa henti 
mengklarifikasi kepada pelanggan, terutama rantai toko 
ritel, yang lebih memilih barang yang akan tersedia 
setiap saat.

Sansekerta yang artinya juara, bertujuan untuk 
memberikan solusi sistemik bagi produsen makanan 
lokal skala kecil di seluruh nusantara.

“Idenya adalah untuk mendukung produk makanan 
alami oleh produsen makanan lokal,” kata Helianti 
Hilman, Co-founder dan Direktur Eksekutif PT Kampung 
Kearifan Indonesia, yang didirikan Javara pada 2009. 
Perusahaan ini didirikan untuk membantu produsen 
makanan dan menawarkan bantuan keuangan, pelatihan 
pengembangan, akses ke pasar, teknologi yang tepat 
serta mempromosikan produk lokal di seluruh dunia.

Meskipun sebagian besar produk Javara merupakan 
produk organik bersertifikat, Helianti mengatakan, 
tujuannya bukan semata-mata untuk mendukung 
pertanian organik. “Tujuan utama saya adalah untuk 
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Dia juga mendorong petani waktu kecil untuk berlatih 
sistem pertanian tumpang sari untuk memungkinkan 
mereka tumbuh berbagai tanaman di ruang terbatas 
tetapi menghasilkan banyak berbeda menghasilkan 
pada satu waktu. “Petani, yang pada gula kelapa hanya 
diproduksi mulai, sekarang juga tumbuh rempah-
rempah, seperti jahe, lengkuas dan kunyit, yang 
kemudian diproses oleh Javara menjadi bubuk kemasan.”

“Jika kita benar-benar ingin memiliki sistem pangan 
yang berkelanjutan, maka kita harus mendidik pembeli 
makanan,” kata Helianti. Salah satu cara yang paling 
efektif adalah dengan menggunakan label makanan yang 
menarik, yang menceritakan kisah di balik setiap produk. 
“Kemasan dirancang untuk menyoroti karya produsen, 
sementara pada saat yang sama menginformasikan 
pembeli makanan tentang produk yang mereka beli. 
Dengan cara ini, konsumen menyadari misi kami dan 
tulus mendukung petani skala kecil ini.”

Kisah Sukses
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PT Kampung Kearifan Indonesia menjadi salah satu penerima Primaniyarta 2016

Javara diakui pasar sebagai produsen beras yang secara 
alami tumbuh tanpa pestisida kimia, digiling tanpa 
pengawet atau pewarna dan bebas dari pemutihan 
dan aroma sintetis. Javara telah membawa lebih dari 10 
varietas padi tradisional seperti menthik susu, gebyok 
rojolele, jowo melik, cempo merah, andel abang, saudah, 
dan cempo hitam. Selain itu, jenis produknya adalah Bali 
Artisan Salt, Grains and Millets, Island Nuts, Coconut Oils, 
Sugars & Syrups, Gluten-free Flour, Honey, Jams & Spreads, 
Noodles, Snacks, dan Spices, yang bahan-bahannya asli 
Indonesia.

PT Kampung Kearifan Indonesia menjadi salah satu 
penerima Primaniyarta 2016 karena merupakan pelaku 
usaha yang menyelamatkan pertanian sebagai profesi 
dan menjaga keanekaragaman hayati makanan lokal 
dengan mengolah dan memproduksi produk-produk 
kelas pertama yang diekspor ke seluruh dunia, sehingga 
pada akhirnya memberi penghasilan yang layak dari 
lahan pertanian yang kecil. Sukses selalu Javara!
Sumber:  www.javara.co.id

Kisah Sukses

13Warta Ekspor Edisi November 2016



Warta Ekspor Edisi November 201614

Kegiatan Ditjen PEN

Promosi ikan LokaL
Indonesia Partisipasi pada 
Taiwan International Fisheries 
and Seafood Show 2016
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Kegiatan Ditjen PEN

Dalam pameran Taiwan International Fisheries & 
Seafood Show (TIFSS) 2016 yang berlangsung tanggal 
9-11 November 2016 di Kaohsiung Exhibition Center, 
Kaohsiung, Taiwan, produk perikanan Indonesia 
berhasil membukukan estimasi kontrak dagang senilai 
USD 9,78 juta. “Permintaan produk perikanan itu tidak 
hanya datang dari Taiwan, tapi juga Jepang, Australia, 
India, Malaysia, Singapura, RRT, Kanada, Honduras, dan 
Filipina,” ujar  Dirjen PEN Arlinda.

Paviliun Indonesia yang dibangun atas kerja sama Ditjen 
PEN dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia 
(KDEI) di Taiwan memiliki luas 72 m2, yang menampilkan 
produk perikanan dan hasil laut. Kali ini Indonesia 
memfasilitasi 8 eksportir yaitu PT Nusantara Alam Bahari, 
CV Bintang Mandiri Waskito, PT Samudra Kencana Mina, 
PT Natural Nutrisi Global, Cahaya Bahari Jakarta, PT Pasific 
Harvest, PT Sekar Laut, dan PT Sukses Jaya Makmur.

Sejumlah produk Indonesia yang diminati banyak negara 
importir antara lain bandeng, cumi, tenggiri, rajungan, 
layur, ribbon fish, king fish, lobster, cuttlefish, ikan marlin, 
ikan wahoo, ikan tuna, gurita, fish seedings, pasteurized 
crab meat, udang, dan hasil laut olahan.  

TIFSS 2016 merupakan pameran produk perikanan dan 
peralatan perikanan berskala internasional yang diikuti 
328 peserta lokal dan mancanegara yang menempati 
410 stan. Peserta mancanegara berasal dari Korea, 

Jepang, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Peru, Brasil, 
Amerika Serikat (AS), India, Thailand, Israel, Bahrain, dan 
Inggris. Pameran tersebut berhasil menarik lebih dari 
8.500 pengunjung dari dalam dan luar negeri.

Sebagai informasi, dalam 5 tahun terakhir, ekspor 
produk perikanan ke Taiwan tumbuh sebesar 8,76% 
dengan nilai ekspor sebesar USD 62,33 juta pada 2015. 
Hal ini memantapkan posisi Indonesia sebagai salah 
satu penyuplai utama produk perikanan dan seafood ke 
Taiwan. Indonesia berada di posisi ke-3 setelah Republik 
Rakyat Tiongkok dan India.

“Berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan 
pemerintah untuk mengurangi praktik penangkapan 
ikan ilegal. Upaya tersebut membuat Indonesia sukses 
menggeser suplai dari Jepang dan meningkatkan suplai 
produk perikanan dan seafood ke Taiwan,” kata Arlinda.

Ekspor produk perikanan ke Taiwan didominasi sotong 
dan cumi beku, kering, atau diasinkan; dan ikan beku. 
Produk lain yang diekspor ke Taiwan antara lain ikan 
segar, fillet ikan, dan makerel beku. “Promosi ini akan 
mengubah paradigma negatif produk Indonesia di pasar 
global yang semula identik dengan illegal fishing dan 
penuh bakteri menjadi produk berdaya saing sehingga 
pada akhirnya memperluas pasar dan mendongkrak 
ekspor,” tandasnya.
Sumber:  Biro Humas Kemendag

Pameran Taiwan International Fisheries & Seafood Show (TIFSS) 2016 
di Kaohsiung Exhibition Center, Kaohsiung, Taiwan. 
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Sekilas Info

Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas hasil 
pertanian yang setidaknya terdapat 77 macam tanaman 
sumber karbohidrat, 75 macam sumber lemak, 26 
jenis kacang-kacangan, 289 jenis buah-buahan, 226 
jenis sayuran, dan 110 jenis rempah-rempah dengan 
kuantitas melimpah. Sedangkan di sektor perikanan, 
Indonesia juga mempunyai potensi besar yaitu produksi 
ikan tangkap mencapai 0,9 juta ton/tahun serta 913.000 
ha kawasan budi daya ikan, moluska, rumput laut, dan 
air payau. Kekayaan hayati dapat dioptimalkan untuk 
menghasilkan produk dengan tipe mass market atau 
premium, mengingat cukup banyak hasil pertanian dan 
perikan yang tidak dimiliki negara lain.

Untuk memenuhi kebutuhan domestik, Denmark 
mengimpor produk bumbu jadi dan makanan beku 
dari berbagai negara di dunia. Secara global, tren 

impor komoditi produk tersebut dari seluruh dunia 
mengindikasikan pertumbuhan positif. Namun, posisi 
Indonesia belum maksimal memasuki pasar Denmark 
karena secara umum 5 eksportir terbesarnya berasal dari 
negara-negara Eropa.

Peningkatan nilai impor produk pangan dari tahun 
ke tahun oleh Denmark dari seluruh dunia, termasuk 
Indonesia, menunjukkan peluang yang menjanjikan. 
Keunggulan Indonesia dengan kekayaan hayatinya 
dibandingkan negara kompetitor dapat dioptimalkan 
untuk mendorong kuantitas ekspor ke Denmark. 
Beberapa hambatan dan tantangan besar Indonesia 
yang teridentifikasi di antaranya adalah terkait dengan 
kualitas produk dan biaya transportasi, serta standar yang 
berhubungan dengan isu kesehatan dan lingkungan.

PeLuang Pasar makanan 
oLahan di denmark
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Sekilas Info

Peraturan terkait makanan yang beredar di Denmark 
tercantum di dalam ketetapan 178/2002 tentang 
Regulasi Umum Produk Pangan dan 852/2004 tentang 
Regulasi Higiene Produk Pangan. Sedangkan batasan 
untuk produk impor tertentu, khususnya produk 
pangan non hewani, tercantum dalam The Ministerial 
Order on Restrictions (Restriktionsbekendtgørelsen). 
Tanggungjawab keamanan pangan dan hasil pertanian 
yang masuk ke Denmark berada pada Danish AgriFish 
Agency, yang merupakan penggabungan Danish Food 
Industry Agency, The Danish Plant Directorate dan The 
Danish Directorate for Fisheries. Lembaga ini mempunyai 
otoritas untuk mengeluarkan kebijakan impor sekaligus 
mengawasi produk pangan impor yang beredar di 
Denmark.

Beberapa regulasi dan kebijakan yang harus dipatuhi 
adalah Commission Decision 2006/766/EC mengenai 
daftar negara ketiga asal spesies dan produk perikanan, 
Commission Regulation 136/2004 mengenai prosedur 
pemeriksaan hewan untuk produk impor, Directive 
2002/99/EC tentang aturan kesehatan hewan yang 
mengatur produksi, pengolahan, distribusi dan 
pengenalan produk asal hewan untuk konsumsi 
manusia, serta Kebijakan Uni Eropa 882/2004 tentang 

kontrol makanan yang beredar di pasaran.

Paket regulasi pangan yang ditetapkan Uni Eropa, yaitu 
European Parliament and Council Regulation 852/2004, 
menyangkut sanitasi bahan makanan termasuk 
persyaratan umum dan teknis untuk produksi; 853/2004 
menyangkut aturan sanitasi khusus untuk makanan 
berasal dari hewan; 854/2004 tentang aturan khusus 
untuk organisasi kontrol resmi pada produk yang 
berasal dari hewan untuk konsumsi manusia; Council 
Directive 2002/99/EC menyangkut aturan kesehatan yang 
mengatur produksi, pengolahan, distribusi, dan impor 
produk hewan; Commission Regulation (EC) 1441/2007 
yang mengatur kriteria mikrobiologi untuk bahan 
makanan; dan Council Regulation (EC) 1005/2008 yang 
mencegah, menangkal dan menghilangkan tindakan 
ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur untuk produk 
perikanan tangkap.

Regulasi

Distribusi
Peritel di Denmark memiliki kendali lebih dari 90% 
distribusi produk pangan. Beberapa tipe retailer dan 
outlet,  yaitu hypermarket, supermarket dan minimarket  
yang umumnya terletak di pinggiran kota, specialized 
hypermarket dengan penjualan 1 jenis produk, 
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Sekilas Info

department store yang berada di pusat kota, hard 
discount store dengan penjualan utamanya produk 
makanan, small shop yang merupakan toko produk 
makanan khusus, dan cash and carry,  yaitu hypermarket 
untuk kalangan profesional.

Perihal distribusi produk, terdapat 2 distributor besar 
di Denmark yaitu Coop dan Dansk Supermarket. Coop 
membawahi retailer, seperti Kvickly, Super Brugsen, 
Dagli’Brugsen, Irma dan Fakta. Dansk Supermarket 
mempunyai retailer Føtex, Bilka, Netto and Sailing. 
Keduanya, baik Coop maupun Dansk Supermarket, 
terbuka untuk kerja sama distribusi. Namun, beberapa 
retailer, seperti Nemlig dan Dagrofa A/S, juga berpeluang 
untuk dijadikan partner distribusi.

aluminium foil, dan botol kemasan, serta kemasan 
bumbu basah sebaiknya divakum terlebih dahulu agar 
tidak terkontaminasi bakteri selama masa penyimpanan.

Selain proses produksi, hal lain yang perlu diperhatikan 
untuk mendukung kualitas produk yaitu adanya merek 
produk sebagai identitas dan image produk di mata 
konsumen. Di samping merek produk, pada kemasan 
juga harus dicantumkan ijin dari BPOM dan Sertifikasi 
Halal dari MUI agar konsumen tidak ragu membeli 
produk Anda.

Sedangkan beberapa strategi pengembangan usaha, di 
antaranya:
 Adanya upaya monitoring, evaluasi dan sosialisasi 

peraturan produk pangan serta mekanisme ekspor-
impor yang berlaku di Denmark dan Uni Eropa. 
Selain itu lobi dan konsultasi dengan pihak terkait 
juga perlu dilakukan.

 Kerja sama dengan importir dan distributor pangan 
di Denmark untuk memperlancar distribusi.

 Untuk meningkatkan daya saing, diperlukan 
penguatan industri dalam negeri agar mampu 
memenuhi persyaratan dan peraturan yang 
berlaku, misalnya dengan pelatihan dan training.

 Ikut serta dalam pameran produk pangan dan misi 
dagang yang diselenggarakan Instansi Pemerintah.

 Terus memenuhi keinginan konsumen di Denmark 
yang dinamis dan adanya inovasi pengembangan 
produk.

 Adanya penerapan teknologi pengawetan dan 
pengemasan pangan yang aman, sehat, dan 
penggunaan bahan alami, untuk memperpanjang 
umur simpan.

 Penentuan harga yang tepat karena pasarnya yang 
cukup kompetitif.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di 
Denmark
Alamat : Orehoj Alle 1 2900 Hellerup 
  Copenhagen Denmark
Tlp : +45 3962 4422
Fax : +45 3962 4483
Email : unitkomkph@kbricph.dk
Website : www.kbricph.dk

Chamber of Commerce di Denmark
Alamat : Boersen, Slotsholmsgade 
  DK-1217 Copenhagen 
  K Denmark
Tlp : +45 3374 6000
Fax : +45 3374 6080
Email : dipp@danskerhverv.com
Website : www.dipp.eu

The Danish Food and Drink Federation 
(DI Fødevarer)
Alamat : 1787 Copenhagen V
Tlp : +45 3377 3377
Fax : +45 3377 3300
Email : food@di.dk
Website : http://foedevarer.di.dk

Organic Denmark
Alamat : Silkeborgvej 260 Ăbyhøj 
  8230
Tlp : +45 8732 2700
Email : info@okologi.dk
Website : http://organicdenmark.dk

The Danish AgriFish Agency
Alamat : Nyropsgade 30 DK-1780 
  København V
Tlp : +45 3395 8000
Email : mail@naturerhverv.dk

Danish Patent and Trademark Office
Alamat : Helgeshoej Alle 81 DK-2630 
  Taastrup
Tlp : +45 4350 8000
Fax : +45 4350 8001
Email : pvs@dkpto.dk
Website : www.dkpto.dk

Danish Veterinary and Food 
Administration
Alamat : Stationsparken 31-33 DK-
  2600 Glostrup
Tlp : +45 7227 6900
Email : region.vest@fvst.dk

Bordercontrol Copenhagen
Alamat : Kystvejen 16 2770 Kastrup
Tlp : +45 7227 6450, 3246 0099
Email : bipcph@fvst.dk

Strategi
Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk 
menghasilkan bumbu instan dan makanan beku dengan 
kualitas terjaga yaitu pilihlah bahan baku yang masih 
segar dan tidak memberikan tambahan penguat rasa 
dan pengawet kimia karena akan membahayakan. 
Saat proses produksi berlangsung, usahakan alat 
dan ruangan dalam keadaan steril agar produk tidak 
terkontaminasi kuman yang akan mengakibatkan 
produk cepat busuk sebelum masa kadaluarsa. Berikan 
kemasan yang menarik serta dapat melindungi bumbu 
dari kontaminasi.

Untuk memperoleh rasa bumbu jadi yang sama dengan 
bumbu aslinya, gunakan komposisi bumbu yang sesuai 
dengan takaran resep masakan. Selain itu, lakukan 
sesuai prosedur dari cara pengolahan, suhu dan lama 
pengolahan hingga dihasilkan kadar air untuk bumbu 
basah 20% dan untuk bumbu kering 2-5%. Kemasan 
yang dianjurkan untuk digunakan, antara lain, plastik, 
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FERRERO INDIA PVT LTD
Unit No. 211&202 Pentagon Tower-1 Nagarpatta, 
City, Hadapsar, Pune 411028
Bangladesh
Tel : +88 01730 021014
Email : mdabu.sufian@ferrero.com
Website : www.ferrero.com 
Produk : Cocoa Beans, Whole Or Broken, 
  Raw Or Roasted, Coffee,
  Food and Beverages 

UNITED OCEAN INDUSTRIAL SDN BHD
47/9-48/9, Jalan Industry, Abtu 3, Jalan gambang, 
25150 Kuantan Malaysia
Tel : 095171803
Email : unitedocean@gmail.com
Produk : Fishery/Marine Products 

MERGE MASTER (M) SDN BHD
PT LOT 21, Kawasan Perindustrian kelemak 78000 
Alor Gajaha  Melaka Malaysia
Tel : 012-6811577
Email : steven@mmaster.com.my
Produk : Paper Product 

P-C HOUSE
1-11-12 Jalan Tengku 11600 Penang
Malaysia
Tel : 6046595932
Email : pehcomis@gmail.com
Produk : Gift and Craft 

GOLDGEMS (M) SDN. BHD.
852 Jalan Pangkalan Nenas Mk Bukit Mertajam, 
Penang Malaysia
Tel : 6045070700
Email : goldgems2u@gmail.com
Produk : Jewelry 

CHRISTMAS CORPORATION
16192 Coastal Hwy Lewes, 
Delaware 19958 Usa
Tel : +6281387258167
Email : investment@christmascorp.com
Produk : Accessories, Bamboo Furniture, Coffee,  
  Cosmetics, Fishery/Marine Products, 
  Garden Furniture, Jewelry, Outdoor 
  Furniture, Tea, Wooden Furniture 

QATINDO TRAD & CONTRACTOR
Po.Box 33093 Qatar
Tel : +97455821389
Fax : +97444421781
Email : qatindo@gmail.com 
Produk : Food and Beverages 

SELVA TRANSPORT AND TOUR
Po.Box. 3810 Fiji
Tel : +6799864212
Email : selvatours@yahoo.com
Produk : Agricul., Hortic. or Forestry Machinery 
  (Plough, Disc Harrows, Seeders, Planters, 
  etc); Parts, Paper Product, Textile & 
  Garment, knitted or crocheted 

ELECTRIC DU LAO
Thongkang Village, PO BOX 309
Laos
Tel : +85620 55506739
Email : bm-mani09@gmail.com
Produk : Electronic Equipment 

NORDIC INDUSTRIES UAB
ALGIRDO ST. 26, 03218 VILNIUS
Lithuania
Tel : +370 68730630
Email : vjuozas@nordicindustries.lt
Produk : Food and Beverages, Gift and Craft 

MARUEI CO LTD
41--5, Nakamati, Itabashi-ku
Japan
Tel : 81-3-3554-9091
Email : kawabata@maruei-tile.co.jp
Produk : Building Material 

COREXIM LTEE
3, Rue Ingereza Tsaralalana 101,Madagascar
Tel : (261) 20 22 649 65
Fax : (261) 20 22 649 64
Email : corexim@blueline.mg
Produk : Other Soaps, Paper Product, Table, 
  Kitchen or Oth. Household Articles & Parts 
  Thereof, of Aluminium 

L ARTIGIANO IN FIERA
Via Rome 43-37012 Bussolengo(VR) Italy
Tel : + 39 045 6701404, mob. +39349 6045506
Email : vandana.yadav@artianoinfiera.com
Website : www.artiginoinfiera.com 
Produk : Handicrafts, Jewelry 

GROUPE ADDRA INTERNATIONAL
4176 Boulevard Du 13 Janvier 17 BP 184 
Lome Togo Togo
Tel : (+228) 90 04 48 45
Email : obelo@groupeaddra.com
Website : www.groupeaddra.com 
Produk : Cosmetics, Food and Beverages 

TASALI JORDANIAN TRADING INST.
Amman Jordan Jordan
Tel : +962 797320222
Email : iyad-alshourafa@hotmail.com
Produk : Fishery/Marine Products, Food 
  and Beverages 

OMAR HAMZA AND CO.
Amman Jordan Jordan
Tel : +962 795773806
Email : nafc2011@yahoo.com
Produk : Building Material 

AFRIPHARM SUPPLIES LTD
101560 00101 NAIROBI Kenya
Tel : +254 20 4406655
Email : hassanow@afripharm.com
Produk : Other Medical Instruments & 
  Appliances, Paper Product 

A.K. MODERN EST
P.O BOX 1334, SALMIYA
Kuwait
Tel : 00965-22974411
Email : coo@ak-modern.com
Produk : Accessories, Cosmetics, Footwear, 
  Herbal Products, Paper Product, 
  Textile & Garment, knitted or crocheted 

GULF COASTS CO LLC
Po. Box. 29097, Sharjah UAE Al Nahda 
St After Sahara Center
United Arab Emirates
Tel : +971 6 5931713
Fax : +971 6 5319978
Email : hiren@gulfcoastsco.com
Website : www.gulfcoastsco.com 
Produk : Rubber Product 



Warta Ekspor Edisi November 201620
Join Us

Organized by:
The Ministry of Trade of The Republic of Indonesia

Directorate General of National Export Development

www.tradexpoindonesia.com

Phone : +6221-3510-347/2352-8645
Fax : +6221-2352-8645

Email : tradexpoindonesia@kemendag.go.id
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