
karakteristik produk-produk Indonesia al tersebut disampaikan Presiden 
sangatlah tepat bila mulai dipasarkan ke saat memberikan keterangannya 
sejumlah negara di Afrika, dan negara Hkepada para jurnalis usai meresmikan 
lainnya seperti India dan Iran yang mulai penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 
membuka diri terhadap perdagangan global. (TEI) 2016 di Jakarta International Expo (JI-

Namun demikian, tentunya pemerintah Expo) Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 
ingin agar produk-produk Indonesia dapat Rabu, 12 Oktober 2016. 
bersaing di pasar yang lebih luas lagi di dunia "Harus berani masuk ke pasar-pasar baru 
internasional. Untuk mencapai pasar-pasar yang selama ini tidak pernah kita lihat, yang 
tersebut, Presiden berpesan kepada para selama ini tidak pernah kita perhatikan. 
pelaku UKM untuk memperhatikan desain desainer dari sini. Mereka mengembangkan, Misalnya, India dan pasar-pasar di Afrika 
produk sehingga menambah nilai guna. Bila misalnya bambu, bisa dibuat menjadi cup yang penduduknya lebih dari 60 sampai 80 
hal tersebut dilakukan, bukan tak mungkin lampu, kemudian tas-tas yang dari pandan. juta. Itu harus diperhatikan," terang Presiden.
produk-produk Indonesia dapat menjangkau Ini dikembangkan dengan desain yang baik. Menurut Presiden, untuk saat ini, 

pasar yang lebih besar lagi. Kalau ini diteruskan, diberi sentuhan desain, 
"Saya lihat tadi produk-produk produk kita akan meningkat kelasnya," ujar 

dari kampung, dari daerah, dikirimi Presiden.  (Tim Jurnal)
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KEBAB Turki Baba 
Rafi  (KTBR) adalah 
satu kisah sukses 
waralaba Indonesia 
yang mampu me-
n e m b u s  p a s a r  
ASEAN  seperti Si-
ngapura, Malaysia, 
Filipina dan Brunei 

Darussalam  dengan menggandeng mitra domestik. 
KTBR yang didirikan tahun 2003 dalam waktu relatif 
singkat sukses menarik perhatian konsumen. Terbukti 
mulai tahun 2005 KTBR menjadi usaha waralaba. Hanya 
dalam kurun waktu empat tahun, pada 2007, KTBR telah 
memiliki 336 outlet di Indonesia. Selanjutnya, di tahun 
2009 KTBR memutuskan untuk Go-Internasional yang 
membuat waralaba ini memiliki lebih dari 1500 gerai di 
Indonesia dan mancanegara. n

KEBAB TURKI BABA RAFI
TEMBUS ASEAN

PRESIDEN: PRODUK INDONESIA 
HARUS TEMBUS PASAR GLOBAL

JAKARTA, JURNAL  TEI--Sejumlah  pasar global banyak yang belum tersentuh oleh 
perdagangan Indonesia. Padahal, pasar-pasar tersebut menjanjikan peluang ekonomi 
dan perdagangan yang sangat besar bagi Indonesia. Oleh karenanya, Presiden Joko 
Widodo mendorong Kementerian dan Lembaga serta para pelaku usaha untuk berani 

mengakses pasar-pasar tersebut. 

bagi berkilau kopi, yang INDONESIA adalah  
melekatkan akan citra buah kepulauan beragam dan 
tropis. Bali mengekspor kopi menarik. Lebih dari 17.000 
melalui proses alami yang pulau dan ratusan bahasa. 
mendekatkan kita akan Indonesia adalah pemasok 
jambu, ceri, dan cokelat. dari beberapa kopi terbaik 
Jawa memiliki standar citra dan paling terkenal di dunia. 
rasa mendunia,  ser ta  Lahan kopi Indonesia 
menampilkan molase berat membentang dari ujung 

manis, kakao, dan ras pop dari Barat Laut Sumatera sampai ke Papua. 
keasaman jeruk terbaik. Keragaman Kopi Indonesia dapat mewakili 
rasa yang luar biasa ini  terbentuk keseluruhan profil rasa. Di Sumatera 
selain karena kondisi geografi, tetapi yang bersahaja, kopi krim Gayo 
juga metode variasi dan pengolahan mengingatkan tembakau. Jika Anda 
yang dilakukan di pulau-pulau yang tertarik untuk rasa yang lebih cerah, 
berbeda.nwilayah Toraja, Sulawesi adalah rumah 

Kopi Indonesia yang Kaya Rasa

Presiden RI Joko Widodo membuka secara 
resmi TEI 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 
Rabu (12/10).
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roduk estetis bernilai seni tinggi ini 
merupakan hasil kolaburasi an-tara PMulti Alam dan Rajamas. Raja Serayu 

sebagai produk yang menjadi bagian dari 
Designer Dispatch Service (DDS) dari 
Kementerian Perdagangan telah menembus 
pasar internasional. Setidaknya telah 16 
negara menyatakan minatnya terhadap produk 
asal Cilacap ini. Pada bulan Februari 2017, 
Produk Serayu akan melakukan pameran di 
Pe-rancis, setelah melalui proses penjurian 
yang sangat ketat.   

Sebagai wujud mempertahankan dan 
melestarikan adi luhung budaya lokal, 
Kementerian Perdagangan menggandenga 

ekonomi setempat program ini dapat efektif pemerintah daerah Cilacap dalam program 
dalam menumbuhkan talanta-talenta muda DDS untuk melahirkan bibit unggul untuk 
berbakat dan menjaga kelestarian budaya lokal. meng-hasilkan produk batik dan rajutan bambu 

Meski diakui, produk hasil kreasi anak-anak bercorak khas Cilacap. 
SMA ini belum layak dan memenuhi syarat, Saat ini, rata-rata pengrajin di wilayah itu 
namun hal ini disiasati dengan membuat produk berusia 50-77 tahun. Dengan program yang 
baru berupa Rajuatan Bambu Batik. Dalam satu telah berjalan saat ini, diharapkan 800-1000 
bulan siswa-siswa SMA ini dapat menciptakan siswa SMA dapat dikembang-kan keahliannya. 
Rajutan Bambu Batik sebanyak 20 produk.nSehingga selain bisa meningkatkan taraf hidup 

RAJA SERAYU: PADUAN APIK BATIK 
DAN RAJUTAN BAMBU CILACAP

JAKARTA, JURNAL TEI -- Cilacap mengusung Raja Serayu sebagai produk 
andalan yang ditampilkan dalam Trade Expo Indonesia 2016. Ini merupakan 

salah satu produk handmade pertama dengan konsep kontainer series, sebuah 
perpaduan produk batik dan rajutan bambu. 

JAKARTA, JURNAL TEI -- Sejak 
Trade Expo Indonesia  2016 dibuka 
secara resmi Rabu (12/10), antusiasme 
para buyer begitu tinggi. Ini terlihat dari 
panjangnya antrian di setiap pintu masuk.  
Sebagian besar tujuan buyer  mancane-
gara datang ke TEI yang memasuki tahun 
31 adalah membuka peluang kerjasama 
dengan pengusaha lokal 

Steve. G. Omar dari perusahaan Pres-
tige Impex, Amerika Serikat mengakui, ini 
merupakan kedatangannya pertama di 
pameran terbesar produk ekspor  
Indonesia. Tujuan kehadirannya kali ini 
untuk mencari produk-produk alami yang 
dapat dikolaborasikan dengan produk dari 
perusahaannya, yaitu batok kelapa. 
Amerika Serikat masuk dalam jajaran 10 
negara dengan pembeli terbanyak. 

Secara fasilitas, Omar mengaku 
nyaman berada di area ruang pameran. 
Selain itu, petugas stan yang ramah 
membuatnya merasa sangat diterima dan 
gembira. 

 “ada banyak sekali hasil produksi dari 
Indonesia yang baru saya lihat di TEI ini. 
Saya yakin potensi-potensi tersebut akan 
semakin terkenal jika mereka aktif 
mengikuti di pameran mancanegara,” 
tutup Omar.n

Antusiame Buyers 
Membludak

Thailand. Kontrak ini dapat kembali JAKARTA, JURNAL TEI -- Misi pembeli-
buying mission meningkatkan impor batu bara Thailand dari an ( ) terus mencatatkan 

Trade Expo Indonesia,” ujar Mendag Enggar usai kontrak bisnis di sela arena 
Indonesia (TEI) penandatanganan.   2016.  Salah satunya, 

Di tengah kondisi penurunan harga komoditas batu bara Indonesia yang dibeli 
beberapa komoditas dunia, salah satunya perusahaan asal Thailand, Siam Cement 
batu bara, Mendag Enggar optimistis batu Group, senilai USD 12 juta. Penandatangan-
bara Indonesia tetap menarik minat para an kontrak tersebut dilakukan oleh President 
importir mancanegara.Siam Cement Group Roongrote Rangsiyo-

Program misi pembelian terus dilakukan pash dengan Direktur  PT Adaro Indonesia 
Kementerian Perdagangan sebagai upaya Edwin Soeryadjaya, dengan disaksikan 
peningkatan ekspor nasional. Upaya misi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. 
pembelian dengan Thailand ini merupakan “Meski impor batu bara Thailand “Dengan misi pembelian dari Thailand ini 
kerja sama perwakilan dagang Indonesia di mengalami penurunan, Indonesia tetap diharapkan dapat menggenjot kembali 
luar negeri, yaitu Atase Perdagangan menjadi negara pemasok utama batu bara ekspor batu bara Indonesia,” imbuh Mendag. 

(Tim jurnal)Thailand.yang digunakan sebagai pembangkit listrik di 

Batu Bara Indonesia Dibeli Thailand USD 12 Juta



Sejauh ini, perusahaan yang sudah 
memproduksi gula kelapa ini telah 
mengekspor 56 kontainer per bulan. 

Senada dengan CV. Inagro, Javara 
Indigenous Indonesia sebagai peraih enghargaan diberikan 
penghargaan untuk kategori Eksportir langsung oleh Presiden 
Pelopor Pasar Baru mengakui hal serupa. J o k o  W i d o d o  p a d a  P

Founder Javara Indigenous Indonesia p e m b u k a a n  T r a d e  E x p o  
Helianti Hilman mengatakan penghargaan Indonesia 2016 di Hall D JIExpo 
Primaniyarta ini selain sebagai record nation Kemayoran, Rabu (12/10). 
juga dapat meningkatkan exposure untuk Perusahaan berharap peng-
memperluas pasar. Dalam berbisnis, hargaan ini dapat meningkatkan 
pengusaha selalu bersentuhan langsung nilai penjualannya.
dengan pemerintah, mulai dari birokrasi, “Penghargaan adalah promosi 
perizinan, dan lainnya. bagi perusahaan kami. Ini 

Pr iman iyar ta  Award  merupakan merupakan hal positif untuk dapat 
penghargaan tertinggi yang diberikan meningkatkan market,” kata 

sudah ikut membangun perusahaan sejak Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Direktur CV. Inagro Jinawi Setya Widiastuti. 
berdiri enam tahun lalu. Perdagangan kepada eksportir yang dinilai Selain itu, lanjut Setya, hal yang lebih 

Sebagai perusahaan yang masih relatif paling berprestasi dibidang ekspor dan dapat penting adalah penghargaan dari pemerintah 
muda, CV. Inagor Jinawi tergolong ekspansif. menjadi contoh bagi eksportir lain.ndapat memotivasi kerja karyawan yang 
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13 Oct 2016 16:00-17.00 Kerinci 1
Speak

e

Primaniyarta Award

PEMENANG BERHARAP DONGKRAK PENJUALAN
JAKARTA, JURNAL TEI--CV. Inagro Jinawi ditetapkan sebagai salah satu 
pemenang Primaniyarta Award kategori Eksportir Potensi Unggulan oleh 

Kementerian Perdagangan.

JAKARTA, JURNAL TEI--Penggu- industri, garam artisan Bali menyajikan 
naan garam seringkali dibatasi karena kemur-nian mineral alam dalam kualitas 
informasi tentang risikio penyakit yang garam murni yang dihasilkan dari 
mungkin ditimbulkannya: diabetes, da- perpaduan air laut, tanah organik, udara 
rah tinggi maupun stroke. Kenyataan- bersih dan sinar matahari. 
nya, tidak sepenuhnya benar, sebab Pengerjaan dilakukan dengan 
letak persoalannya bukan pada garam- menggunakan alat-alat sederhana dan 
nya, tetapi kondisi garam yang dikon- tradisonal. Oleh tangan-tangan petani 
sumsi. Garam harian yang dikonsumsi garam tradisonal di Buleleng Bali, dima-
berbeda dengan garam laut yang di- na ilmu dan profesi membuat garam 
proses tradisional. Mengapa demikian? tersebut telah diwariskan oleh leluhur 

Garam yang beredar di pasaran berabad-abad silam, dan masih terus 
merupakan garam hasil pengolahan dilestarikan secara turun temurun.
industri yang diproses secara kimiawi. 
Dampaknya, garam meja atau table salt 
yang dikonsumsi umumnya hanya 
memiliki dua atau tiga elemen mineral. 
Berbeda dengan garam tradisional, 
cara ini dibuat melewati proses alami 
melalui medium tanah organik sehingga 
mampu menjaga  kemurnian garam 
laut. Komposisi kandungan garam 
tradisional  masih bisa terjaga 84 unsur 
mineral yang baik bagi tubuh.

Garam artisan Bali diprosesnya 
secara tradisional dan alami. Diambil 
dari laut Utara Bali yang jauh dari limbah 

n

“Berlian Asin” dari Bali

JAKARTA, JURNAL TEI--Duta Besar Indonesia 
untuk Amman Teguh Wardoyo mengungkapkan, 
Primaduta Award memiliki dampak pada peningkatan 
hubungan dengan pelaku usaha. 

“Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan 
dapat meningkatkan hubungan baik,  khususnya para 
pelaku usaha,” ujar Teguh usai pembukaan Trade Expo 
Indonesia 2016 di JIExpo Kemayoran, Rabu (12/10).

Primaduta Award adalah penghargaan yang 
diberikan kepada importir yang mendukung 
peningkatan ekspor Indonesia. Primaduta Awards kali 
ini diberikan kepada 30 Kedubes RI, Konsulat Jendral 
Republik Indonesia yang mewakili 60 importir dari 26 
negara sahabat.  

Kedutaan Besar RI Amman untuk Jordan dan 
Palestina pada Trade Expo Indonesia 2016 membawa 
sekitar 80 pengusaha. Mereka siap untuk melakukan 
perjanjian dagang dengan Indonesia. 

Sejauh ini banyak usaha yang dilakukan oleh 
kedutaan besar untuk menarik buyer agar membeli 
produk Indonesia. Diantaranya networking, bussines 
dinner dan memberikan informasi-informasi kegiatan 
ekonomi dan perdagangan maupun pariwisata di 
Indonesia.n

Primaduta Award Tingkatkan 
Hubungan Pelaku Usaha

Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Primaniyarta Award 2016
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saat menyaksikan penandatang-an nota JAKARTA, JURNAL TEI--Di hari 
kesepahaman berharap TEI 2016 dapat pertama penyelenggaraan Trade Ekspo 
menghasilkan lebih banyak lagi kerjasama Indonesia TEI 2016, program misi pembelian 

buying mission) perdagangan antara eksportir Indonesia dan (  menghasilkan kontrak 
para buyer. dagang senilai USD 178,7 juta. Penanda-

“Penandatanganan kontrak dagang sesi tangan difasilitasi oleh Kementerian 
pertama yang mencapai USD 97,2 juta ini Perdagangan. 
sangat menjanjikan. Ini menunjukkan selain Penandatanganan dilakukan dalam dua 
masih diminati, produk Indonesia juga sesi. Pada sesi pertama menghasilkan 
mampu bersaing di pasar global,” ujar kontrak senilai USD 97,2 juta, melibatkan 
Menteri Perdagangan.perusahaan asal  Kanada, Amerika Serikat, 

Hal berbeda dari penyelenggaraan TEI India, Spanyol, Taiwan, Rusia, Australia dan 
ke-31 kali ini adalah adanya kegiatan busi-Swiss. 
ness matching, yakni program untuk mem-Sedangkan sesi kedua dilakukan kontrak 
pertemukan buyer dengan eksportir USD 69,3 juta melibatkan lima negara, 
Indonesia. Melalui program ini baik buyer Belgia, Malaysia, Taiwan, Singapura dan 
maupun eksportir dipermudah saling mencari Taiwan. Selain itu ada juga tambahan kontrak 
produk dan pembeli. Sehingga, diharapkan pembelian batu bara dari Thailand senilai 
akan lebih banyak lagi kerjasama bisnis yang USD 12 juta dan dari Hongaria untuk produk 
terjadi.nmakanan dan minuman senilai USD 200 ribu. 

Menteri Pedagangan Enggartiasto Lukita 

Hari Pertama, Misi Pembelian Hasilkan USD 178,7 Juta

GALERI FOTO

Penandatanganan kontrak dagang dengan 
sejumlah negara.

Produk SEBOE asal Cilacap karya
desainer Mufti Alem 

Lenggah Desk Set asal Surabaya 
karya desainer Rizky Ardiansyah

Penandatanganan
kontrak datang 
antara
PT Sungai Budi
dengan Mayes Co 
senilai US 240 ribu
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