
2014
Direktorat Jenderal

Pengembangan Ekspor Nasional

Crocodile Dundee
Typewritten text
LAPORAN TRIWULAN III



Laporan Triwulan III | Ditjen PEN 2014 i

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KementerianPerdagangan dan guna mewujudkan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PengembanganEkspor Nasional (Ditjen PEN) dalam menata sistem kerja kepemerintahan yang lebih baik (good
governance), maka seluruh kinerja yang telah dilakukan Ditjen PEN per tiga bulan akanterangkum dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Triwulanan.Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja DitjenPEN per tiga bulan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuandan sasarannya.Arah kebijakan dan strategi Ditjen PEN ke depan dapat dijabarkan dalam konseppengembangan ekspor nasional yang bertujuan untuk peningkatan daya saing dan akses pasar,serta peningkatan daya saing ekspor, yang dilakukan melalui diversifikasi pasar ekspor,diversifikasi produk, dan pencitraan pelaku dan produk ekspor Indonesia.Dengan tersusunnya Laporan Triwulan III tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikandorongan kepada unit kerja agar dapat melaksanakan kegiatannya secara efektif, efisien, danresponsif terhadap aspirasi dunia usaha dan lingkungan pada umumnya serta pada akhirnyadapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Selain itu, laporan ini jugadapat memberikan bahan masukan dan feedback bagi pihak-pihak yang berkepentingansehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja.

Jakarta, Oktober 2014Direktur JenderalPengembangan Ekspor Nasional
Nus Nuzulia Ishak
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban serta pemantauan atas kinerja dan program,setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dansasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Triwulananserta melampirkan formulir pengukuran kinerja yang terdiri dari Kontrak Kinerja dan formulirPengukuran Pencapaian Kinerja. Laporan Triwulanan ini disusun setiap tiga bulan yaitutriwulan I, triwulan II, triwulan III dan laporan triwulan IV.Selama periode tahun 2010 – 2014, tujuan strategis Ditjen PEN yang ingin dicapai ialahpeningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor, serta peningkatan daya saing ekspormelalui peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia dipasar global. Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada bagaimana menggerakkan danmengorganisasikan seluruh potensi sumber daya produktif dalam rangka pemenuhankebutuhan dan permintaan pasar. Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan dilakukanoptimalisasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki serta kemampuan untukmemanfaatkan peluang perdagangan sekecil apapun. Sasaran strategis Ditjen PEN yang ingindicapai selama periode 5 (lima) tahun ke depan adalah (1) Meningkatnya diversifikasi pasarekspor; (2) Meningkatnya diversifikasi produk ekspor; dan; (3) Meningkatnya citra pelaku danproduk ekspor Indonesia.
Meningkatnya Diversifikasi Pasar EksporSasaran strategis ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pasar tujuan ekspor kenegara-negara tradisional (seperti China, AS, Jepang, EU dan Singapura) dan membuka pasartujuan ekspor yang potensial lainnya seperti Taiwan, Hongkong, Turki, negara di wilayah AsiaTengah, Timur Tengah dan Afrika, Eropa Timur serta Amerika Latin.Berbagai upaya yang dilakukan Ditjen PEN dalam upaya untuk meningkatkan diversifikasi pasarekspor antara lain penyelenggaraan berbagai kegiatan promosi dagang ke negara nontradisional, baik yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra maupun
Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) serta penyediaan informasi pasar berupa market
intelligence dan market brief. Penyediaan informasi tersebut merupakan salah satu upaya yangdilakukan pemerintah yang diharapkan dapat membawa pada peningkatan pemahaman pelakuekspor terhadap pasar ekspor, yang pada gilirannya membawa pada peningkatan diversifikasipasar ekspor. Pada periode Januari-Agustus 2014, konsentrasi ekspor non migas Indonesia di 5(lima) pasar utama ekspor (CR5) mencapai 47,48% dengan pertumbuhan ekspor non migasyang masih mengalami defisit sebesar 1,29%.
Meningkatnya Diversifikasi Produk EksporSasaran strategis ini dimaksudkan untuk melakukan upaya diversifikasi produk denganmeningkatkan kontribusi ekspor komoditi di luar 10 (sepuluh) produk utama terhadap total
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ekspor non migas. Produk yang akan dikembangkan ialah produk yang memiliki nilai tambahrelatif tinggi.Upaya-upaya yang dilakukan Ditjen PEN pada tahun 2014 dalam rangka meningkatkandiversifikasi produk ekspor adalah dengan menyediakan informasi produk ekspor (buku profilproduk dan buku katalog produk), penyelenggaraan berbagai kegiatan pengembangan produkdi daerah (seminar desain, adaptasi produk, dan workshop) yang melibatkan para pelaku usaha,pengamatan produk ekspor di negara pesaing (product intelligence), penerimaan misipembelian dan kegiatan diseminasi hasil product intelligence tahun 2013.Upaya-upaya tersebut diharapkan memberikan stimulus kepada pelaku ekspor untukberinovasi dari sisi produk, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan diversifikasiproduk ekspor dan penurunan ketergantungan ekspor terhadap produk tertentu. Indikatorutama untuk menggambarkan kinerja diversifikasi ekspor adalah kontribusi ekspor di luar 10(sepuluh) produk utama. Sampai dengan Triwulan III (periode Januari-Juli 2014), kontribusiekspor di luar 10 produk utama tercatat sebesar 42,00%.
Meningkatnya citra pelaku dan produk ekspor IndonesiaPencitraan bangsa merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah untuk membangun danmenjaga persepsi suatu negara secara holistik. Pembentukan citra suatu negara, baik internalmaupun eksternal, berbasis pada nilai dan persepsi positif yang dimiliki, sehingga mendapatkanposisi di antara negara-negara lain di dunia. Persepsi sebuah negara oleh negara-negaralain,dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bisnis, perdagangan, pariwisata,bahkan juga terhadap hubungan diplomasi, budaya, dan hubungan antarnegara lainnya. Olehkarena itu, upaya perbaikan citra Indonesia menjadi agenda yang penting bagi KementerianPerdagangan.Hingga Triwulan III tahun 2014, Ditjen PEN telah melaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatanyang merupakan implementasi Nation Branding untuk meningkatkan citra Indonesia di matainternasional adalah dengan mengadakan kegiatan “Indonesia Night” di sela-sela acara World
Economic Forum di Davos pada tanggal 23 Januari 2014.  Citra Indonesia di dunia internasionaldiharapkan akan terus meningkat seiring dengan dilaksanakannya program-program yang akandilaksanakan di triwulan berikutnya antara lain adalah pelaksanaan evaluasi kegiatan NationBranding bersama segenap stakeholders.Sampai dengan Triwulan III tahun 2014, telah diterima sebanyak 4.268 permintaan hubungandagang (inquiries) yang diperoleh dari hasil partisipasi pada pameran dagang dan Customer
Service Center (CSC). Inquiries tersebut telah diteruskan kepada pelaku ekspor Indonesia diberbagai daerah untuk dapat ditindaklanjuti.
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A. Latar Belakang dan Struktur Organisasi

Kondisi
perekonomian
global mulai
menunjukkan
sinyal pemulihan
dan pertumbuhan

Perekonomian global pada tahun 2014 ini diprediksikan akanmenunjukkan tanda-tanda perbaikan yang dimotori oleh AmerikaSerikat dan Jepang yang disertai adanya sinyal pemulihan ekonomidi kawasan Eropa, China dan India. Perbaikan ini diperkirakan dapatberlanjut sampai akhir tahun 2014 sehingga mencapai kisaranperkiraan 3,2-3,4%, lebih baik dari capaian tahun 2013 yangdiprediksi hanya 2,9%. Perbaikan ekonomi global tersebutdiharapkan dapat menopang ekonomi Indonesia ke depan, baik darijalur perdagangan maupun jalur keuangan.Tanda-tanda pemulihan ekonomi global ini terlihat dari rilis laporan
Global Economic Prospect pada 14 Januari 2014, yang disampaikanoleh Bank Dunia yang merevisi naik estimasi pertumbuhan ekonomiglobal untuk tahun 2014. Pada rilis laporan tersebut, Bank Duniamemproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2014 mencapai3,2% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi BankDunia pada bulan Juni 2013 yaitu 3% (yoy), dan lebih tinggidibandingkan pertumbuhan selama tahun 2013 yang menurut BankDunia mencapai 2,4%.Kegiatan ekonomi dunia yang membaik juga akan terlihat darivolume perdagangan dunia yang diprakirakan meningkat, hargakomoditas global yang menurun pada tahun 2013 diperkirakan akan"rebound" di tahun ini sehingga akan berdampak positif terhadapekspor komoditas Indonesia.

Tantangan target
ekspor Indonesia
tahun 2014

Total ekspor Indonesia pada periode Januari - Agustus 2014 adalahsebesar US$ 117,42 miliar, terdiri dari US$ 20,78 miliar ekspormigas dan US$ 96,64 miliar ekspor non migas (BPS, Berita ResmiStatistik, Oktober 2014). Total ekspor ini mengalami penurunansebesar 1,52% dibandingkan total ekspor pada periode yang sama ditahun 2013. Penurunan ini disebabkan penurunan ekspor migas dannon migas dimana ekspor migas mengalami penurunan sebesar2,59% dan ekspor non migas mengalami penurunan sebesar 1,29%dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.Jika dibandingkan dengan target total ekspor yang ditetapkan olehKementerian Perdagangan pada awal tahun 2014 yaitu sebesar US$190 miliar, dapat terlihat bahwa tingkat capaian pada Januari -Agustus tahun 2014 ini telah mencapai 62% atau sekitar US$ 96,64miliar. Diharapkan, pada triwulan berikutnya total ekspor Indonesiaakan semakin meningkat seiring dengan realisasi program promosidagang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan untuktahun 2014.Pada periode bulan Januari – Agustus 2014, komoditas non-migasyang mengalami peningkatan ekspor jika dibandingkan denganperiode yang sama di tahun sebelumnya, antara lainperhiasan/permata (HS 71) dengan peningkatan sebesar 100,42%,berbagai produk kimia (HS 38) menunjukkan peningkatan sebesar
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24,41%, serta untuk golongan kayu dan produk kayu (HS 44)menunjukkan peningkatan sebesar 14,83%. Sementara itu,penurunan ekspor dialami oleh beberapa komoditas non-migas diantaranya adalah karet dan produk karet (HS 40) dengan nilaiekspor sebesar US$ 5.002,7 juta turun sebesar 21,84% dari periodeyang sama tahun sebelumnya, bahan bakar mineral (HS 27)menunjukkan penurunan sebesar 13,96%, serta mesin/peralatanlistrik (HS 85) dengan penurunan sebesar 6,71%.Apabila dilihat dari volume ekspornya, salah satu komoditas non-migas yang mengalami peningkatan volume ekspor (berdasarkandata Pusdatin Perdagangan) pada Januari-Juli 2014 ini adalahkomoditas makanan olahan dengan volume ekspor sebanyak 1,87juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 42,43% dari periodeyang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan yang mengalamipenurunan volume ekspor pada periode tersebut adalah komoditaskulit dan produk kulit yang mencatatkan volume ekspor sebanyak3,04 juta ton atau turun 37,81% dari periode yang sama pada tahunsebelumnya.
Ditjen PEN sebagai
Pelaksana Tugas di
Bidang
Pengembangan
Ekspor

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN)merupakan unsur pelaksana tugas di bidang pengembangan ekspornasional yang menjadi ujung tombak Kementerian Perdagangan dibidang ekspor dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.Ditjen PEN mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasiandan pembinaan di bidang pengembangan ekspor nasional. Dalammelaksanakan tugas pokok, Ditjen PEN menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembanganekspor nasional;b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang pengembangan ekspornasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku;c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pengembangan ekspor nasional;d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidangpengembangan ekspor nasional;e. Pelaksanaan administrasi Ditjen.
Peningkatan daya
saing produk-
produk ekspor
Indonesia di pasar
global

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan,peran strategis Ditjen PEN dalam pengembangan ekspor nasionaladalah membangun daya saing yang berkelanjutan atas produk-produk Indonesia di pasar global. Hal ini memerlukan optimalisasipemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki sertakemampuan memanfaatkan peluang yang ada.Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada bagaimanamenggerakkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya yangdimiliki. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peranKementerian Perdagangan, dalam rangka membangun daya saing,
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perlu adanya suatu sistem manajemen yang efektif dan efisien yangberbasis kinerja harus sejalan dan sinergi dengan perkembangandinamika pembangunan perdagangan. Upaya yang dilakukan DitjenPEN untuk mengembangkan daya saing produk Indonesia antaralain dengan penguatan analisis informasi pasar tujuan ekspor sertamelakukan pengembangan/adaptasi produk agar sesuai denganselera/tren/persyaratan di pasar tujuan ekspor. Hal lain yangdilakukan oleh Ditjen PEN dengan melakukan kegiatan promosiyang intensif di pasar tujuan ekspor khususnya di negara-negarapasar tujuan ekspor non tradisional Indonesia.
Struktur Organisasi
Ditjen PEN

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN)dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan dibantu oleh seorangSekretaris Direktorat Jenderal, 4 (empat) Direktur yang terdiri dariDirektur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, DirekturPengembangan Produk Ekspor, Direktur Pengembangan Promosidan Citra, dan Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor, sertaseorang Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor.
SekretariatMemiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratifkepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat JenderaI.
Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi EksporMemiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasidan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan pasardan informasi ekspor.
Direktorat Pengembangan Produk EksporMemiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasidan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan dayasaing produk ekspor.
Direktorat Pengembangan Promosi dan CitraMemiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasidan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembanganpromosi dan citra.
Direktorat Kerjasama Pengembangan EksporMemiliki melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,penyusunan, dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatankerjasama di bidang pengembangan ekspor dengan badan dunia,organisasi promosi perdagangan internasional, antar negara,dan/atau dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non



Laporan Triwulan III | Ditjen PEN 2014 5

pemerintahan, serta pemantauan dan penilaian ataspelaksanaannya.
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor IndonesiaMemiliki tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikanpendidikan dan pelatihan ekspor untuk dunia usaha danmasyarakat.

B. Isu Strategis dan Peran Organisasi

Perkembangan
ekspor Indonesia
harus berbasis pada
peningkatan
keragaman produk

Sejalan dengan semakin terbukanya pasar global dengan adanyaberbagai perjanjian perdagangan bebas, baik bilateral maupunregional, berbagai tantangan bagi pengembangan ekspor nasional.Tantangan baru yang terbesar adalah adanya serbuan produk impordari negara lain, terutama dari China. Dalam upaya untukmelindungi industri nasional, ke depannya, perkembangan eksporharus berbasis pada upaya peningkatan keragaman produk danpenciptaan nilai tambah termasuk peningkatan volume.
Optimalisasi
kualitas promosi
dalam mendukung
penetrasi pasar
berbagai produk
ekspor Indonesia
sekaligus sebagai
instrumen
pembangun citra
Indonesia

Sebagai salah satu upaya untuk terus mengembangkan pangsa pasarekspor Indonesia, termasuk pasar-pasar baru, peran promosi perluterus menerus ditingkatkan. Kualitas promosi menjadi salah satu isustrategis yang menuntut perhatian dan komitmen pemerintahselaku pemberi fasilitas promosi kepada dunia usaha. Optimalisasimanajemen kegiatan pameran dan promosi ke luar negeri, meliputi:(a) mengembangkan konsep pameran dan promosi luar negerisecara komprehensif; (b) melakukan analisis dan evaluasi terhadapjenis pameran yang akan diikuti, dimana pameran yang diikutiharuslah sesuai dengan fokus produk yang akan ditingkatkanekspornya; (c) meningkatkan kurasi produk dan peserta yangmengikuti pameran; (d) meningkatkan pengelolaan pelaksanaanpameran (pra-pameran, pelaksanaan pameran dan pasca pameran);(e) meningkatkan kapasitas SDM pelaksana pameran dan pesertapameran; (f) mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasikegiatan pameran yang dilakukan; (g) mengembangkan sisteminformasi promosi yang baik.
Penyediaan
informasi pasar dan
produk sebagai
upaya
meningkatkan daya
saing produk
Indonesia

Selain kegiatan promosi, informasi merupakan salah satu hal yangsangat penting dalam dunia perdagangan internasional. Bagi pelakuusaha yang ingin mengembangkan pasarnya ke luar negeri,informasi yang akurat dan komprehensif akan membantu parapelaku usaha Indonesia dalam merancang strategi dalam melakukanpenetrasi maupun strategi dalam memasarkan produknya di pasartujuan ekspor.Sebagai upaya pengembangan dan promosi ekspor, KementerianPerdagangan c.q. Ditjen PEN terus mengupayakan penajamanstrategi penetrasi pasar. Hal tersebut bertujuan untuk terusmengembangkan dan menjaga kesinambungan ekspor denganmemasuki negara tujuan ekspor baru, dalam hal ini pasar non
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tradisional, tanpa meninggalkan dan tetap mengembangkan ekspordi pasar tradisional.
Peningkatan
kerjasama
pengembangan
ekspor

Ditjen PEN juga melakukan upaya kerjasama pengembangan ekspordengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.Kerjasama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaku usahaIndonesia dalam mengembangkan produk dan promosinya kenegara-negara tujuan ekspor Indonesia. Kerjasama pengembanganekspor dilakukan dengan instansi terkait, lembaga keuangan danperbankan, asosiasi, kantor promosi perdagangan
Peningkatan
kapasitas pelaku
ekspor Indonesia

Selain melakukan peningkatan dari sisi eksternal pelaku eksporIndonesia seperti yang telah disebutkan di atas, Ditjen PEN jugamelakukan pembinaan dari sisi internal pelaku ekspor Indonesiamelalui program pendidikan dan pelatihan ekspor. Hal ini dilakukanuntuk menambah dan memperkuat pengetahuan para pelakumaupun calon pelaku ekspor mengenai seluk beluk perdaganganinternasional.
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BAB II
AKUNTABILITAS
KINERJA

A. Capaian Kinerja Ditjen PEN

B. Analisis dan Evaluasi Capaian
Kinerja Ditjen PEN

C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan III 2014
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A. Capaian Kinerja Ditjen PEN

Kinerja Ditjen PEN
Triwulan III tahun
2014 secara
keseluruhan
menunjukkan hasil
yang cukup baik

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentangPedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di LingkunganInstansi Pemerintah, maka Ditjen PEN Kementerian Perdagangantelah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 dilingkungan Ditjen PEN.  Indikator kinerja utama di lingkungan DitjenPEN disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian Perdagangantahun 2010-2014, serta Rencana Strategis Ditjen PEN tahun 2010-2014, dengan mengakomodasikan keinginan stakeholder. Adapunkinerja Ditjen PEN berdasarkan capaian indikator kinerja utamanyadalam triwulan III pada tahun 2014 ini menunjukkan hasil yangcukup baik, namun sebagian besar indikator kinerja utama belummemenuhi target yang ditetapkan. Kilas capaian sasaran kinerjaDitjen PEN pada Triwulan III tahun 2014 sebagai berikut:
Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen PEN 2014 Triwulan III

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Rencana Tk.
Capaian Realisasi Capaian

(%)1. Rasio konsentrasi pada 5 negara tujuanekspor terbesar (CR5) % 47 47,48%* 99,002. Pertumbuhan ekspor non migas % 5 -1.29%* -26,003. Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama % 53 42%** 79,254. Kegiatan Nation Branding Kegiatan 2 1 50,005. Jumlah inquiry Inquiry 10.000 4.268 42,68
Ket. (*): data Januari – Agustus 2014 (BPS)(**): data Januari – Juli 2014 (Pusdatin)

Pencapaian sebagian
Indikator Kinerja
Utama Ditjen PEN
belum mencapai target

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa untuk tahun 2014 initelah ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PEN.Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa dari 5 (lima)Indikator Kinerja Utama Ditjen PEN, belum terdapat IKU saja yangmencapai target yang ditetapkan. Meski belum mencapai target yangditetapkan, pencapaian IKU pada triwulan III sudah cukup baik, danbeberapa di antaranya telah menunjukkan prosentase yang tinggidan akan terus meningkat dengan banyaknya kegiatan yangdilakukan dalam upaya mencapai target kinerja.
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B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Ditjen PEN

Hasil evaluasi
indikator kinerja
menggambarkan
perkembangan
capaian sasaran

Analisis dan evaluasi akuntabilitas akan menjabarkan hasil evaluasicapaian indikator-indikator kinerja menurut sasaran yang tertuangdalam Rencana Strategis secara lebih terperinci dalammenggambarkan perkembangan setiap sasaran dan indikator-indikatornya. Sub bab ini juga mengulas kembali capaian IKU yangtelah dijelaskan sebelumnya, sehingga terlihat keterkaitan antaraIKU dan indikator lainnya dalam mencapai sasaran yang ditentukan.Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secaraumum digunakan dua jenis rumus yang tersedia yaitu rumus I danII, dipakai dengan mempertimbangkan karakteristik komponenrealisasi yang dihadapi. Komponen rumus dapat dilihat padaGambar.Penggunaan rumus I, rumus ini akan tepat digunakan apabilakondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendahrealisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakinbaik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkanhubungan linear. Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabilakondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendahrealisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk/baikatau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:

Dalam pengukuran tingkat capaian kinerja Ditjen. PEN tahun 2014dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasidari masing-masing indikator kinerja sasaran.

RUMUS I

Prosentase Pencapaian
Target =

Realisasi
X 100%

Rencana

RUMUS II

Prosentase Pencapaian
Target =

Rencana – (Realisasi – Rencana)
X 100%

Rencana
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Sasaran 1.  Diversifikasi Pasar Ekspor

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Triwulan III

No. Indikator Kinerja
Rencana Tk.

Capaian
Realisasi

Capaian
(%)

1. Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor terbesar(CR5) 47% 47,48%* 98,98
2. Pertumbuhan ekspor non migas 5% -1,29%* -26,00Ket.        (*): data Januari –Agustus 2014 (BPS)

IK – 1
Rasio konsentrasi
penguasaan pangsa
pasar pada
negara tujuan
ekspor terbesar (CR5)

Pada periode bulan Januari – Agustus 2014, konsentrasi ekspor nonmigas Indonesia di 5 (lima) negara tujuan utama yakni RepublikRakyat Tiongkok (RRT), Amerika Serikat, Jepang, India danSingapura, terealisasi sebesar 47,48%. Jika dibandingkan dengantarget yang ingin dicapai yakni sebesar 47%, capaian padaTriwulan III tahun 2014 ini mencapai 99,00%. Realisasi inimenunjukkan bahwa sebagian besar ekspor non migas Indonesiatidak lagi terkonsentrasi pada 5 (lima) negara yang disebutkan diatas. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahunsebelumnya, tingkat konsentrasi ekspor non migas Indonesia di 5(lima) negara tujuan utama sebesar 52,06%.Pada Triwulan III 2014 ini, RRT merupakan negara tujuan ekspornonmigas terbesar Indonesia dengan nilai sebesar US$ 11,29 miliar(11,69%), diikuti oleh Amerika Serikat dengan US$ 10,48 miliar(10,84%) dan Jepang dengan US$ 9.43 miliar (9,75%). India beradadi peringkat ke 4 (empat) dengan nilai ekspor sebesar  US$ 7,89juta (8,16%) diikuti oleh Singapura di peringkat ke 5 (lima) dengannilai ekspor sebesar US$ 6,79 miliar (7,04%).
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Gambar 1. Konsentrasi Ekspor Non Migas Indonesia

Januari – Agustus 2014

Januari – Agustus 2013

Sumber: BPS (diolah)Dari gambar pie chart Konsentrasi Ekspor Non Migas Indonesia,tidak terlihat adanya perubahan posisi pada peringkat 5 besarnegara tujuan ekspor Indonesia. Pada tahun 2014, walaupunmengalami penurunan persentase kontribusi terhadap ekspor
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Indonesia, RRT masih tetap berada di peringkat pertama denganpersentase sebesar 11,69%, menurun dari periode yang sama padatahun sebelumnya yang sebesar 14%. Pada peringkat keduaterdapat Amerika Serikat dengan kontribusi sebesar 10,84%, jugamenunjukkan penurunan dari tahun 2013 dengan kontribusi 11%.Jepang sendiri pada tahun 2014 ini mengalami penurunan menjadi9,75% di tahun 2014 dari 10,82% di tahun 2013. Seperti halnyaperiode yang sama di tahun sebelumnya, India dan Singapura tetapberada di posisi yang sama. Masing-masing menunjukkanpenurunan dari periode yang sama di tahun 2013. India pada tahun2014 menunjukkan kontribusi sebesar 8,16% dari yangsebelumnya sebesar 9% di tahun 2013. Sementara Singapura yangpada tahun 2013 mencapai kontribusi 7,24%, menunjukkanpenurunan menjadi 7,04 di tahun 2014.Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tingkat capaian rasiokonsentrasi penguasaan pangsa pasar pada negara tujuan eksporterbesar (CR5) pada Triwulan III 2014 belum mencapai target yangditetapkan walaupun rasio konsentrasinya sudah lebih baik dariperiode yang sama pada tahun 2013.  Struktur ekspor Indonesiajuga sudah menunjukkan perbaikan di semester pertama tahun2014 ini. Hal tersebut ditunjukkan dari kinerja ekspor non migas kenegara-negara lain selain negara tujuan utama meningkat cukupsignifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Pada pie chart ditunjukkan bahwa negara-negara lain di luar negaratujuan utama pada tahun 2014 menunjukkan kontribusi sebesar33,4% sementara pada periode 2013 hanya berkontribusi sebesar32,54%.Pengurangan tingkat konsentrasi di 5 (lima) negara tujuan eksporutama ini diharapkan akan terus terjaga seiring denganterlaksananya berbagai kegiatan yang diarahkan untuk mengurangikonsentrasi penguasaan pasar pada 5 (lima) negara tujuan eksporterbesar (CR5) seperti kegiatan promosi di luar negeri, terutama dinegara-negara yang merupakan pasar prospektif dan emergingmarkets, penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2014, penyusunan
market brief dan market intelligence untuk pasar-pasar prospektifdan emerging markets, penyelenggaraan diklat ekspor serta kerjasama pengembangan ekspor dengan berbagai institusi di berbagainegara.

IK – 2
Pertumbuhan ekspor
non migas

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan diversifikasi pasar,Ditjen PEN telah menetapkan komitmen untuk mendorongpertumbuhan ekspor ke negara-negara tujuan ekspor yangmerupakan pasar non tradisional Indonesia. Hal ini dimaksudkanuntuk mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia terhadapkawasan tertentu, sehingga dapat mengantisipasi kondisi-kondisidimana terjadi penurunan permintaan yang dapat berdampak padaneraca perdagangan Indonesia.Pada periode Januari - Agustus 2014, nilai total ekspor non migas
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Indonesia tercatat sebesar US$ 96,64 miliar, menurun 1,29% dariperiode yang sama pada tahun 2013 sebesar US$ 97,91 miliar.Sedangkan dilihat dari volume ekspor yang terjadi pada Januari –Agustus 2014, tercatat sebesar 339,30 juta ton (data BPS).Jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekspor yangditetapkan pada tahun 2014 ini yaitu sebesar 4,1%, dapat terlihatbahwa tingkat capaian pada Triwulan III (periode Januari -.Agustus) tahun 2014 ini masih jauh dari harapan (-26%).Penurunan pertumbuhan ekspor non migas pada Triwulan III 2014disebabkan oleh adanya penurunan ekspor pada komoditi karetdan produk karet, bahan bakar mineral, serta mesin/peralatanlistrik. Meskipun demikian, nilai ekspor beberapa komoditasmengalami kenaikan signifikan yaitu komoditi perhiasan/permatadan berbagai produk kimia. Diharapkan, pada triwulan berikutnyapertumbuhan ekspor Indonesia akan semakin meningkat seiringdengan realisasi program promosi dagang yang telah ditetapkanoleh Kementerian Perdagangan untuk tahun 2014. Selain itu, DitjenPEN juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah asosiasiproduk ekspor dalam upaya pencapaian target ekspor di tahun2014.
Rencana Aksi Pelaksanaan Kontrak Kinerja

Ditjen PEN 2014
Tabel 3. Capaian Rencana Aksi Triwulan III

Sumber: Ditjen PEN 2014Keterangan: * = belum termasuk kegiatan Atdag dan ITPC
Rencana Aksi  untuk
mendukung
pencapaian kinerja
rasio konsentrasi
penguasaan pangsa
pasar pada
negara tujuan
ekspor terbesar (CR5)
dan pertumbuhan
ekspor

Dalam upaya untuk mengembangkan pasar tujuan ekspor nonmigas Indonesia, sehingga tidak berfokus pada beberapa kelompoknegara saja, Ditjen PEN telah melakukan upaya-upaya untuk dapatmeningkatkan diversifikasi pasar tujuan ekspor.Upaya – upaya tersebut tertuang dalam Rencana Aksi Ditjen PENpada Tabel 3, yang ditujukan untuk mendukung pencapaianIndikator Kinerja CR5 sebesar 47% dan pertumbuhan eksporsebesar 4,1%. Rencana Aksi untuk dua indikator kinerja tersebutdigabung karena seluruh kegiatan pendukung indikator-indikator

Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung
Rencana

Tk.
Capaian

Realisasi
Capaian

(%)1. Rasio Konsentrasi
penguasaan pangsa
pasar pada 5 negara
tujuan ekspor terbesar
(CR5) sebesar 47%

2. Pertumbuhan ekspor
non migas

 Kegiatan Promosi di LN (DJPEN,Atdag dan ITPC) 166kegiatanpromosi 18 kegiatanpromosi* 10,84*
 Kegiatan promosi dalam negeri (TEI) 1 kegiatan 0 kegiatan 0,00
 Market Intelligence (DJPEN, Atdag danITPC) 34 laporan 7 laporan 20,59
 Market Brief (DJPEN, Atdag dan ITPC) 234 laporan 105 laporan 44,87
 Diklat Ekspor PPEI 119angkatan 91 angkatan 76,47
 Kerjasama pengembangan ekspor 5 kerjasama 6 kerjasama 120,00
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tersebut sama.
 Kegiatan Promosi di LN (DJPEN, Atdag dan ITPC)Sampai dengan bulan September 2014, kegiatan promosi yangdilaksanakan oleh Ditjen PEN telah mengumpulkan nilaitransaksi dagang sebesar US$ 36.149.195 yang dihasilkan darikegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan di negara-negarayang merupakan pasar tujuan ekspor Indonesia. Kegiatanpromosi tersebut antara lain The 40th Hong Kong Toys & Games

Fair 2014 (total transaksi dagang US$ 2.845.750), International
Gift & Premium Fair di Hongkong - RRT (total transaksi dagangUS$ 5.737.884), Africa Health di Johannesburg – Afrika Selatan(total transaksi dagang US$ 2.241.000), Sourcing at Magic di LasVegas – AS (total transaksi dagang US$ 1.132.105),
Automechanica di Frankfurt – Jerman (total transaksi dagangUS$ 1.110.500) dan 11th CA-Expo Nanning di Nanning – RRT(total transaksi dagang US$ 5.263.343). Sedangkan misi dagangyang dilaksanakan hingga triwulan III antara lain Misi DagangProduk Makanan dan Minuman yang dipimpin oleh WakilMenteri Perdagangan RI di New York - Amerika Serikat dan MisiDagang ke Aljazair dan Yordania yang dipimpin oleh DirjenPengembangan Ekspor Nasional.

 Kegiatan promosi dalam negeri (TEI)Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia pada tahun ini akandiselenggarakan pada tanggal 8 - 12 Oktober 2014. Dari segipersiapannya, pada Triwulan III tahun 2014 telah dilaksanakankegiatan rapat-rapat koordinasi antara Dirjen PengembanganEkspor Nasional dengan beberapa kementerian dan instansiterkait, yaitu Kementrian Luar Negeri, KementerianPerindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasidan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KementerianHukum dan HAM serta Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM). Dalam rapat tersebut dibahas kerjasama yang akandilaksanakan dengan instansi terkait dalam menyukseskanpenyelenggaraan TEI 2014. Adapun untuk progress padatriwulan III tahun 2014, Ditjen PEN telah menyelesaikan prosestender untuk penunjukan Proffesional Event Organizer (PEO)yaitu PT. JIExpo selaku pelaksana kegiatan TEI 2014 serta EOuntuk kegiatan kehumasan dan upacara pembukaan TEI 2014yaitu PT. Royalindo serta berkolaborasi secara intensif demisuksesnya penyelenggaraan TEI 2014 dengan PEO dan EOtersebut.
 Informasi Market IntelligenceKegiatan ini merupakan pengamatan langsung terhadap pasarproduk potensial, segmen pasar, strategi pesaing, denganmelihat kondisi negara target pasar untuk melakukan kegiatanpenetrasi pasar produk Indonesia. Hasil Market Intelligenceakan didiseminasikan secara on-line dan off-line agar dapatdiketahui oleh pelaku usaha. Sampai dengan Triwulan III 2014ini, market intelligence yang dikerjakan oleh Ditjen PEN danperwakilan dagang RI di luar negeri (Atdag/ITPC) sebanyak 7
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(tujuh) laporan, yang terdiri dari laporan pengamatan pasaruntuk suatu produk tertentu di negara-negara antara lain Italiadan Jepang (Atdag) dan AS, Arab Saudi, Nigeria, Meksiko danKanada (ITPC).

 Market BriefKajian mengenai kondisi pasar tujuan ekspor serta potensi,segmentasi, selera dan perilaku konsumen, peraturan ekspor –impor dan juga hambatan-hambatan yang mungkin akandihadapi para eksportir Indonesia dalam memasuki pasartujuan ekspor tersebut. Kajian Market Brief disusunberdasarkan desk research. Sampai dengan Triwulan III tahun2014 ini, market brief yang disusun oleh Ditjen PEN danperwakilan dagang RI di luar negeri (Atdag/ITPC) berjumlah105 (seratus lima) laporan yang berasal dari Atdag dan ITPC,antara lain perwakilan di negara Spanyol, Korea Selatan, India,Hunggaria, Afrika Selatan, Perancis, Mexico, Jepang, dan Kanada.
 Diklat Ekspor PPEIDalam upaya menciptakan serta meningkatkan kemampuanSDM yang bergerak di bidang perdagangan internasional, makaDitjen PEN melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan EksporIndonesia menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang selukbeluk perdagangan internasional. Hingga triwulan III tahun2014, PPEI telah menyelenggarakan pelatihan sebanyak 91(sembilan puluh satu) angkatan pelatihan yang diselenggarakandi Jakarta maupun di daerah. Kegiatan pelatihan tersebut diikutioleh sebanyak 2.784 peserta. Tingkat capaian penyelenggaraanDiklat Ekspor sampai triwulan III sebesar 76,47% dari targetyang ditetapkan sebesar 119 angkatan pelatihan.
 Kerjasama Pengembangan EksporDalam mencapai tujuan peningkatan dan pengembangan eksporyang menjadi prioritas Kementerian Perdagangan, dalam hal iniDitjen PEN, diperlukan keterlibatan peran dari pihak-pihak lainbaik dalam maupun luar negeri dalam bentuk kerjasama denganinstansi pemerintah maupun swasta termasuk dengan Trade

Promotion Office dari beberapa negara. Hingga triwulan IIItahun 2014, Ditjen PEN telah melaksanakan penandatanganan 6(enam) naskah kesepakatan kerjasama dan joint statement dibidang pengembangan ekspor dengan negara Kanada, Peru,Hongkong, Swiss, Aljazair, dan Yordania.
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Sasaran 2. Diversifikasi Produk Ekspor

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Triwulan III

No. Indikator Kinerja Rencana Tk.
Capaian Realisasi Capaian

(%)

3. Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama 53 % 42%** 79,25Ket.        (**): data Januari – Juli 2014 (Pusdatin)
IK-3
Kontribusi
ekspor
di luar 10
produk utama

Selain diversifikasi negara tujuan ekspor, Indonesia juga melakukandiversifikasi produk ekspor. Diversifikasi produk ekspor ditujukan untukmengurangi ketergantungan ekspor Indonesia pada produk tertentu.Semakin banyak pilihan produk Indonesia yang diekspor, maka akansemakin kuat posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional.Pada awal tahun 2014, Kementerian Perdagangan melakukan pengkajianulang untuk mengelompokkan produk ekspor Indonesia ke dalam 3kategori yaitu produk utama, produk prospektif, dan produk non migaslainnya. Produk yang masuk dalam kategori produk utama sebagaimanatelah dijelaskan pada pembahasan awal. Sedangkan jenis produk yangmasuk dalam kategori produk prospektif adalah alas kaki, perhiasan,plastik dan barang dari plastik, udang, ikan dan produk perikanan, kopi,kakao dan olahannya, kerajinan, rempah-rempah, dan kulit dan produkkulit. Adapun yang termasuk pada kategori produk lainnya adalahbatubara, hewan dan produk turunannya, alat kesehatan, buah dan sayur,serta minyak atsiri.Adapun saat ini, Kementerian Perdagangan telah menetapkan 10(sepuluh) jenis produk yang disebut sebagai 10 (sepuluh) produk utama,dengan nilai ekspor tertinggi dibandingkan produk-produk lainnya.Produk tersebut adalah sawit (CPO dan turunannya), tekstil dan produktekstil, elektronik, karet dan produk karet, kayu dan produk kayu (pulp &
furniture), produk kimia, produk logam, mesin-mesin, makanan olahan,dan otomotif.Pada tahun 2014, Ditjen PEN menargetkan kontribusi ekspor di luar 10(sepuluh) produk utama sebesar 53%. Adapun realisasi pada Triwulan III(data Januari – Juli 2014) menunjukkan bahwa nilai ekspor non migas diluar 10 (sepuluh) produk utama mencapai US$ 35,22 miliar atauberkontribusi sebesar 42% dan dengan tingkat capaian sebesar 79,25%dari target yang ditetapkan.Dibandingkan dengan tingkat capaian kontribusi ekspor non migas diluar 10 (sepuluh) produk utama pada Triwulan III tahun sebelumnya,capaian Triwulan III tahun 2014 ini mengalami penurunan sebesar8,80%. Adapun nilai ekspor di luar 10 (sepuluh) produk utama padaperiode Januari - Juli tahun 2013 tercatat sebesar US$ 39,36 miliar, atauberkontribusi sebesar 44,96%.
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Gambar 2. Kontribusi Produk Utama pada Ekspor Non Migas Nasional Triwulan III

Sumber: Pusdatin Perdagangan, 2014
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tingkat capaian indikatorkinerja kontribusi ekspor di luar 10 (sepuluh) produk utama padaTriwulan III 2014 tidak mencapai target yang ditetapkan. Tingkatcapaian kinerja Triwulan III juga mengalami penurunan dibandingkandengan tingkat capaian kinerja periode yang sama tahun 2013.Pada periode 2010-2013, Kementerian Perdagangan telah menetapkan10 (sepuluh) jenis produk yang disebut sebagai 10 (sepuluh) produkutama, dengan nilai ekspor tertinggi dibandingkan produk-produklainnya. Produk-produk tersebut adalah tekstil dan produk tekstil,produk elektronik, karet dan produk karet, sawit, produk hasil hutan,
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alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi.Selain 10 (sepuluh) produk utama, Kementerian Perdagangan jugamenetapkan 10 (sepuluh) produk ekspor potensial, yakni produk-produkyang nilai ekspornya berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebihbesar dan berkontribusi terhadap ekspor nasional. Produk tersebutadalah kulit dan produk kulit, peralatan medis, tanaman obat, makananolahan, minyak atsiri, ikan dan produk perikanan, produk kerajinan,perhiasan, rempah-rempah, dan peralatan kantor.Perubahan kategorisasi produk tersebut secara langsung memberikandampak yang cukup signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja.Namun demikian, Kementerian Perdagangan melakukan upaya untukterus meningkatkan nilai ekspor produk di luar 10 (sepuluh) produkutama sebagai salah satu langkah melakukan diversifikasi produk ekspor.Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapatmengurangi ketergantungan ekspor produk utama.Kondisi ini diharapkan akan berubah pada Triwulan berikutnya di tahun2014 ini sejalan dengan terlaksananya banyak kegiatan yang diarahkanuntuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor seperti Designer
Dispatch Service,  adaptasi produk, Customer Service Center (CSC), danPemberian WCC Award. Selain itu, kontribusi ekspor di luar 10 produkutama juga diharapkan dapat meningkat.

Rencana Aksi Pelaksanaan Kontrak Kinerja
Ditjen PEN 2014

Tabel 5. Capaian Rencana Aksi Triwulan III

Sumber: Ditjen PEN, 2014

Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung
Rencana Tk.

Capaian
Realisasi

Capaian
(%)

Kontribusi ekspor
di luar 10 produk
utama sebesar 53%

 Market Intelligence (DJPEN, Atdag danITPC) 34 laporan 7 laporan 20,59
 Market Brief (DJPEN, Atdag dan ITPC) 234 laporan 105 laporan 44,87
 Diklat Ekspor PPEI 119 angkatan 91 angkatan 76,47
 Kerjasama pengembangan ekspor 5 6 120
 Penyusunan profil produk 7 judul 5 judul 71,42
 Penyusunan katalog produk
 Adaptasi Produk 15 kegiatan 13 kegiatan 86,67
 Penerimaan misi pembelian 200 pelakuusaha 19 pelakuusaha 9,50
 Diseminasi hasil product intelligence 2013 5 daerah 5 daerah 100,00
 Pengembangan produk kerajinan 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00
 Program pengembangan merek 75 merek 0 merek 0,00
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Pelaksanaan Rencana
Aksi sebagai upaya
pencapaian
diversifikasi produk

 Market Brief (DJPEN dan ITPC)Kajian mengenai kondisi pasar tujuan ekspor serta potensi,segmentasi, selera dan perilaku konsumen, peraturan ekspor –impor dan juga hambatan-hambatan yang mungkin akandihadapi para eksportir Indonesia dalam memasuki pasartujuan ekspor tersebut. Kajian Market Brief disusunberdasarkan desk research. Sampai dengan Triwulan III tahun2014 ini, market brief yang disusun oleh Ditjen PEN danperwakilan dagang RI di luar negeri (Atdag/ITPC) berjumlah105 laporan yang berasal dari Atdag dan ITPC, antara lainperwakilan di negara Spanyol, Korea Selatan, India, Hunggaria,Afrika Selatan, Perancis, Mexico, Jepang, dan Kanada.
 Market IntelligenceKegiatan ini merupakan pengamatan langsung terhadap pasarproduk potensial, segmen pasar, strategi pesaing, denganmelihat kondisi negara target pasar untuk melakukan kegiatanpenetrasi pasar produk Indonesia. Hasil Market Intelligenceakan didiseminasikan secara on-line dan off-line agar dapatdiketahui oleh pelaku usaha. Sampai dengan Triwulan III 2014ini, market intelligence yang dikerjakan oleh Ditjen PEN danperwakilan dagang RI di luar negeri (Atdag/ITPC) sebanyak 7(tujuh) laporan, yang terdiri dari laporan pengamatan pasaruntuk suatu produk tertentu di negara-negara antara lain Italiadan Jepang (Atdag) dan AS, Arab Saudi, Nigeria, Meksiko danKanada (ITPC).

 Diklat EksporDalam upaya menciptakan serta meningkatkan kemampuanSDM yang bergerak di bidang perdagangan internasional, makaDitjen PEN melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan EksporIndonesia menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang selukbeluk perdagangan internasional. Hingga triwulan III tahun2014, PPEI telah menyelenggarakan pelatihan sebanyak 91angkatan pelatihan yang diselenggarakan di Jakarta maupun didaerah. Kegiatan pelatihan tersebut diikuti oleh sebanyak 2.784peserta. Tingkat capaian penyelenggaraan Diklat Ekspor sampaitriwulan III sebesar 76,47% dari target yang ditetapkan sebesar119 angkatan pelatihan.
 Kerjasama pengembangan eksporDalam mencapai tujuan peningkatan dan pengembangan eksporyang menjadi prioritas Kementerian Perdagangan, dalam hal iniDitjen PEN, diperlukan keterlibatan peran dari pihak-pihak lainbaik dalam maupun luar negeri dalam bentuk kerjasama denganinstansi pemerintah maupun swasta termasuk dengan Trade

Promotion Office dari beberapa negara. Hingga triwulan IIItahun 2014, Ditjen PEN telah melaksanakan penandatanganan 6(enam) naskah kesepakatan kerjasama dan joint statement dibidang pengembangan ekspor dengan negara Kanada, Peru,Hongkong, Swiss, Aljazair, dan Yordania.
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 Penyusunan profil produkDalam upaya memberikan informasi ekspor kepada duniamelalui penyediaan landasan konseptual dan praktis bagipengambilan keputusan strategis terkait pengembangan dayasaing produk unggulan sekaligus sebagai mediamempromosikan produk-produk unggulan ekspor Indonesia,Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PEN, menyediakanlayanan informasi produk ekspor. Sampai Triwulan III 2014,penyusunan profil produk sudah melaksanakan 4 (empat) profilproduk yaitu handicraft, batu mulia, kulit dan rempah-rempah.Dijadwalkan pada triwulan selanjutnya, akan disusun 1 (satu)profil produk. Penyusunan profil produk pada tahun 2014mengalami perubahan dari target semula berjumlah 6 (enam)profil produk menjadi 5 (lima) profil produk, hal inidikarenakan adanya perubahan anggaran terkait programpenghematan.
 Penyusunan katalog produkDalam upaya memberikan informasi yang akurat kepada pelakuusaha di luar negeri maka Ditjen PEN telah menyusun katalogproduk yang berjudul Trade With Remarkable Indonesia yangmemuat informasi mengenai kondisi dan perkembanganperdagangan Indonesia secara umum. Katalog produk inidibagikan kepada para pelaku usaha di luar negeri pada saatpelaksanaan misi dagang ke luar negeri, pameran dagang luarnegeri, penerimaan misi pembelian dan lain-lain yang terkaitdengan pembeli luar negeri.
 Adaptasi ProdukDalam upaya meningkatkan daya saing produk eksporIndonesia, Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PENbekerjasama dengan organisasi dalam dan luar negerimemberikan fasilitasi adaptasi produk kepada pelaku usaha.Adaptasi produk dilaksanakan dengan mendatangkan tenagaahli di bidangnya baik dari dalam maupun luar negeri. Untuktenaga ahli luar negeri Dit. P2E bekerjasama dengan SIPPO(Swiss), JICA (Jepang), dan CBI (Belanda). Hal ini agar produk-produk ekspor Indonesia dapat menyesuaikan dengan pasartujuan ekspor.Sampai dengan Triwulan III tahun 2014, Ditjen PEN telahmenyelenggarakan kegiatan adaptasi produk di 13 (tiga belas)daerah, yaitu adaptasi permainan interaktif (15 – 18 April) diMakasar, adaptasi jasa franchise (26 – 19 Maret) di Surabaya,adaptasi produk jasa profesi desainer (13 – 16 April) diBandung, adaptasi e-commerce (31 Maret – 3 April) di Tarakan,adaptasi rumput laut (26 – 29 Januari) di Makasar, adaptasimerek (20 – 23 Juli) Ternate, adaptasi fesyen tenun (13 – 16Agustus) di Lombok, adaptasi rumput laut (23 – 26 Maret) diMuna-Sulteng, adaptasi TPT (12 – 15 Maret) di Bandung,adaptasi produk rotan (23 – 26 Februari) di Ambon, adaptasi

jewelry (23 – 26 Februari) di Banjarmasin, adaptasi produk
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rotan (23 – 26 Februari) di Sumbawa Barat-NTB danadaptasi perhiasan (9 – 12 April) di Sleman. Sedangkan untukkegiatan adaptasi kayu olahan akan dilaksanakan pada bulanNovember di Jogya/Solo.
 Penerimaan misi pembelianDalam upaya mempertemukan antara pelaku usaha denganpembeli dari luar maka Ditjen PEN melakukan penerimaan misipembelian, dimana bentuk kegiatan dari penerimaan misipembelian adalah melalui B to B atau Bussiness Matching, selainitu dilakukan pendampingan bagi pembeli luar negeri jikamereka ingin mengunjungi sentra-sentra produksi produk yangdiminati. Hingga Triwulan III 2014 penerimaan misi pembelianbaru dilaksanakan 8 (8) kali yaitu misi dagang dari KoreaSelatan, Jepang, AS, Chile, Meksiko, Jerman dan Brasil. Dari 19(sembilan belas) pelaku usaha yang ikut serta dalam kegiatanini terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang melakukanpenandatanganan kerjasama dengan buyer yang datang.
 Diseminasi hasil Product Intelligence 2013Upaya lain yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan c.q.Ditjen PEN untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dipasar global adalah melalui diseminasi informasi, terutama yangberkaitan dengan produk ekspor. Hingga Triwulan III 2014,Ditjen PEN telah melakukan 5 (lima) kegiatan diseminasi

Product Intelligence yang diselenggarakan di Malang (12 - 15Februari 2014) untuk Produk Makanan Olahan, Palu (18 - 21Febrari 2014) untuk Produk Coklat, Sleman (19 - 22 Februari2014) untuk Produk Anyaman Bambu, Bukittinggi (12 - 15Maret 2014) untuk Produk Rajutan dan Surabaya (23 - 25 Maret2014) untuk Produk Karet.
 Program pengembangan merekDalam upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha akanpentingnya merek bagi produk mereka, Ditjen PEN melakukankegiatan pengembangan merek bagi 75 (tujuh puluh lima)pelaku usaha. Bentuk kegiatan ini berupa seminar atau

workshop dan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga ahli dibidang pengembangan merek. Sampai Triwulan III 2014 ini,program pengembangan merek telah melaksanakan workshopdi Makassar, Lampung dan Sidoarjo. Saat ini sedang berlangsungtahapan perekrutan untuk perusahaan-perusahaan yang akandifasilitasi lebih lanjut dalam pengembangan mereknya.
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Sasaran 3. Peningkatan Citra Pelaku dan Produk Ekspor Indonesia

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Triwulan III

No. Indikator Kinerja Rencana Tk.
Capaian Realisasi Capaian

(%)4. Implementasi Nation Branding 2 kegiatan 1 505. Jumlah inquiry 10.000 inquiries 4.268 42,68Sumber: Ditjen PEN, 2014
IK – 4
Implementasi Nation
Branding

Citra suatu negara di dunia internasional biasanya diukur melaluiperingkat suatu negara menurut Nation Branding Index (NBI) yangdisusun oleh Anholt. Indeks tersebut merupakan hasil penggabungandari sejumlah dimensi yang dianggap berpengaruh terhadappencitraan (branding) suatu negara, yakni pariwisata, ekspor,pemerintahan, investasi dan imigrasi, kebudayaan, dan masyarakat.Pada tahun 2013, skor dimensi ekspor NBI Indonesia mencapai angka45,60 dengan tingkat pencapaian sebesar 97,02% dari target yangditetapkan. Secara spesifik, skor dimensi ekspor ini merupakanakumulasi dari jawaban responden atas beberapa atribut yang terkaitdengan persepsi masyarakat dunia terhadap ekspor Indonesia.Atribut tersebut antara lain berkaitan dengan kontribusi Indonesiaterhadap inovasi di bidang ilmu pengetahuan, pengaruh negara asal(country of origin) terhadap keinginan masyarakat global untukmembeli suatu produk, dan derajat kreativitas suatu negara.
Gambar 3. Nilai Dimensi Ekspor NBI Simon Anholt 2010 - 2013

Sumber: Simon Anholt NBI, Ditjen PEN 2013
Untuk tahun 2014 ini, Ditjen PEN tidak menetapkan target untuk skordimensi ekspor NBI Indonesia. Berkaitan dengan Nation Branding,pada tahun 2014, Ditjen PEN menargetkan pelaksanaan 2 (dua)kegiatan yang merupakan implementasi Nation Branding. SampaiTriwulan III tahun 2014, upaya yang telah dilakukan untukmeningkatkan citra Indonesia di mata internasional adalah denganmengadakan kegiatan Indonesia Night di sela-sela acara World
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Economic Forum di Davos pada tanggal 23 Januari 2014.Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen PEN bekerja sama denganBadan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan didukung olehPerwakilan Tinggi Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa Swiss, sertaKedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bern, Swissmenyelenggarakan acara Indonesia Night pada tanggal 23 Januari2014 di sela-sela World Economic Forum (WEF) yang berlangsungpada 22 – 25 Januari 2014, dengan mempersembahkan malam
Remarkable Indonesia untuk mempromosikan kepada para tamuundangan.  Indonesia Night merupakan magnet Nation Branding diforum berkelas dunia. Penyelenggaraan Indonesia Night inimerupakan salah satu upaya untuk menarik perhatian duniainternasional termasuk para investor dan pebisnisnya, keterlibatanIndonesia di ajang WEF tidak hanya dilakukan melalui Indonesia
Night, akan tetapi melalui kegiatan lain berupa presentasi capaianIndonesia dalam bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk tindaklanjut Paket Bali di pertemuan mini tingkat Menteri WTO.Selain hal itu, Kementerian Perdagangan juga telah membuat TVC
nation branding yang akan ditayangkan di berbagai eventinternasional. Citra Indonesia di dunia internasional diharapkan akanterus meningkat seiring dengan dilaksanakannya program-programpencitraan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya antaralain kegiatan promosi Trade Expo Indonesia 2014, SIAL Middle East,Manila Fame, Foof & Hospitality China, pemberian penghargaanPrimaniyarta, Primaduta Award.

IK – 5
Jumlah Inquiry

Permintaan pembeli luar negeri yang mencari produk Indonesiasemakin besar, sehingga perlu adanya peningkatan pelayananinformasi terutama dalam hal sumber data/informasi. Pengembangansistem informasi diarahkan pada pelayanan informasi ekspor kepadadunia usaha secara cepat, baik di dalam maupun di luar negeri.Terkait dengan hal tersebut, telah dioperasikan aplikasi programotomatisasi secara terintegrasi untuk pemberian informasi hubungandagang yang juga dapat digunakan oleh pengguna di Ditjen PEN dandi seluruh perwakilan R.I. di luar negeri (Atdag & ITPC).Tujuan pelayanan inquiries adalah guna memberikan layananinformasi hubungan dagang dari importir/calon pembeli luar negeriyang berminat dengan produk ekspor asal Indonesia serta melayanipermintaan informasi dari eksportir dalam negeri, terkait denganinformasi pembeli dan promosi ekspor bagi produk masing-masingperusahaan.Selama Triwulan III tahun 2014 ini, Ditjen PEN telah menerimapermintaan inquiry sebanyak 4.268 inquiries dengan perinciansebanyak 3.788 inquiry diperoleh kegiatan promosi yang dilakukanoleh Ditjen PEN baik di dalam maupun luar negeri dan sebanyak 480
inquiries yang diperoleh dari Customer Service Center (CSC).Pencapaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan padaawal tahun 2014 ini yaitu sebanyak 10.000 inquiries. Belumtercapainya target inquiries ini disebabkan oleh masih belum
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terselenggaranya beberapa program promosi dagang KementerianPerdagangan termasuk TEI. Diharapkan jumlah inquiries ini akanmeningkat pesat di Triwulan berikutnya, terutama pada pelaksanaan
Trade Expo Indonesia 2014 yang akan berlangsung pada tanggal 8 -12 Oktober 2014.

C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan III 2014

Alokasi anggaran
Ditjen PEN
digunakan untuk
pembiayaan
kegiatan-kegiatan
diversifikasi pasar,
diversifikasi
produk, pencitraan,
dll

Pada Tahun Anggaran 2014 Ditjen PEN Kementerian Perdaganganmemperoleh alokasi anggaran sebesar Rp239.421.861.000 (setelahmengalami revisi pagu) dan realisasinya sampai dengan Triwulan IIItahun anggaran 2014 (per tanggal 30 September 2014) mencapaiRp144.405.613.266,- atau 60,31%. Realisasi anggaran tersebutdigunakan untuk pembiayaan pencapaian kinerja Ditjen PEN antaralain kegiatan peningkatan diversifikasi pasar ekspor; kegiatanpeningkatan diversifikasi produk ekspor, kegiatan peningkatan nation
branding; melakukan market intelligence dan pelayanan pada duniausaha; mengembangkan potensi SDM pelaku ekspor serta kegiatanpenunjang untuk peningkatan pelayanan kepada pegawai.Jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2014, dimana totalanggaran Ditjen PEN sebelum mengalami revisi sebesarRp267.313.372.000, terlihat bahwa anggaran di triwulan IIImengalami penurunan. Hal ini mengingat adanya kebijakanpenghematan yang mengharuskan setiap instansi pemerintahmengurangi sejumlah pos anggaran untuk pembayaran subsidi BBMyang melonjak dengan tidak mempengaruhi IKU. Terkait denganrealisasi anggaran, terlihat peningkatan yang cukup signifikan daritriwulan II ke triwulan III. Pada triwulan II, realisasi keuangansebesar 33,18% dari anggaran, sementara di triwulan III mencapai60,31%.Secara umum, pembiayaan anggaran Ditjen PEN pada tahun 2014dibagi dalam 7 (tujuh) kegiatan utama yang terlihat dalam tabelberikut:

Tabel 7. Realisasi Anggaran 2014 Per Kegiatan (per 30 September 2014)

No. Kegiatan Pagu Revisi
(Rp.)

Realisasi
(Rp.)

Persentase
(%)1. Peningkatan Kualitas Promosi danKelembagaan Ekspor 108.406.894.000 66.583.577.044 61,422. Dukungan Manajemen dan DukunganTeknis Lainnya 31.883.617.000 20.430.054.859 64,083. Pengembangan Produk Ekspor 8.418.315.000 6.132.421.983 72,854. Pengembangan Pasar dan InformasiEkspor 6.293.993.000 3.556.894.390 56,515. Pengembangan Promosi dan Citra 57.522.267.000 30.653.291.941 53,296. Kerjasama Pengembangan Ekspor 6.175.859.000 4.527.397.343 73,317. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor 20.720.916.000 12.521.975.706 60,43

T o t a l 239.421.861.000 144.405.613.266 60,31Sumber: Ditjen PEN
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Penyerapan
anggaran triwulan III
2014

Jika dilihat pada tabel 7, penyerapan anggaran tertinggi adalahrealisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan KerjasamaPengembangan Ekspor yang mencapai 73,31% dari anggaran yangtersedia. Besarnya realisasi dari kegiatan Kerjasama PengembanganEkspor diikuti oleh kegiatan Pengembangan Produk Ekspor sebesar72,85% dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan TeknisLainnya sebesar 64,08%. Adapun secara keseluruhan, penyerapananggaran Ditjen PEN sampai dengan Triwulan III tahun 2014mencapai 60,31% dari total anggaran yang dialokasikan.
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BAB  III
PENUTUP
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Pencapaian Kinerja
Triwulan III belum
sesuai target

Ditjen PEN sebagai salah satu komponen Kementerian Perdaganganyang bertujuan untuk membangun peran sebagai titik fokuskegiatan promosi ekspor di Indonesia, menyadari benar bahwadalam berbagai aktivitasnya mengalami banyak tantangan.Berdasarkan rencana strategis Ditjen PEN tahun 2010-2014, telahditetapkan 3 (tiga) sasaran dan dan dituangkan dalam 5 (lima)indikator kinerja yang terukur.Kinerja pengembangan ekspor pada triwulan III belum mencapaitarget yang ditetapkan. Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU)yang dimiliki oleh Ditjen PEN, hanya 1 (satu) buah IKU yangrealisasinya mendekati target, yaitu Rasio konsentrasi 5 negaratujuan ekspor terbesar (CR5) sebesar ±99%. Sedangkan 4 (empat)IKU lainnya belum mencapai target yang ditetapkan. Diharapkanseiring dengan realisasi kegiatan pada triwulan berikutnya, realisasipenyerapan anggaran akan semakin maksimal serta pencapaianterhadap targetnya diharapkan bisa melampaui target yang telahditetapkan sebelumnya.
Laporan Triwulan
menjadi alat untuk
menginventarisasi
keberhasilan dan
permasalahan-
permasalahan

Laporan Triwulan III ini diharapkan dapat dimanfaatkan secaraoptimal sebagai salah satu acuan mengukur kinerja Ditjen PEN.Metode kuantitatif, penetapan indikator kinerja, serta analisisdeskriptif terhadap hasil capaian diharapkan dapat membantumengarahkan untuk memberikan penilaian dan masukan terhadapkesempurnaan laporan triwulan ini. Dengan demikian, laporanakuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasikeberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dandengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaanselanjutnya.
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LAMPIRAN

1. Kontrak Kinerja Ditjen PEN 2014
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2. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran Triwulan III 2014

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Kegiatan Pendukung Anggaran
(setelah revisi) Realisasi % Ket.1 Meningkatnyadiversifikasipasar ekspor Rasio konsentrasipenguasaaan pangsapasar di 5 negara tujuanekspor terbesar (CR5)

% 47 47,48 99 2.464.933.000,00 1.270.528.692,00 51,54Analisis Pasar Tujuan Ekspor (ITPC) 2.464.933.000,00 1.270.528.692,00Informasi Ringkas pasar tujuanEksporPertumbuhan ekspornon migas % 4,1 -1,29 -26,00 72.846.829.000,00 39.290.439.643,00 53,94Kegiatan promosi (pameran LN,misidagang, dan pameran DN) 39.518.524.000,00 26.782.687.425,00

Kegiatan promosi dalam negeri (TEI) 14.861.768.000,00 1.411.900.300,00Diklat ekspor PPEI 9.112.773.000,00 5.209.600.260,00Kerjasama pengembangan ekspor 6.175.859.000,00 4.527.397.343,00Kebijakan Pengembangan Ekspor 403.600.000,00 153.721.538,00Sosialisasi FOB ke CIF 251.899.000,00 251.535.500,00Misi Pembelian 72.408.000,00 43.350.000,00Informasi pasar (DJPEN) 2.449.998.000,00 910.247.277,002 Meningkatnyadiversifikasiproduk ekspor Kontribusi ekspor diluar 10 produk utama % 53 42 79,25 5.119.702.000,00 3.746.281.833,00 73,17Penyusunan profil produk 480.880.000,00 374.573.400,00Penyusunan katalog produk 71.210.000,00 48.612.000,00Adaptasi produk + DDS (purwa rupa) 1.384.400.000,00 1.233.656.750,00Diseminasi hasil product intelligence 322.200.000,00 298.881.000,00Partisipasi pada peningkatan dayasaing produk ekspor +pengembangan produk kerajinan 2.095.262.000,00 1.247.286.083,00

Program pengembangan merek 765.750.000,00 543.272.600,00
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No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Kegiatan Pendukung Anggaran
(setelah revisi) Realisasi % Ket.3 Meningkatnyacitra pelakudan produkeksporIndonesia

Pelaksanaan kegiatanimplementasi nation
branding

kegiatan 2 1 50 20.737.750.000,00 12.715.287.692,00 61,31Implementasi nation branding 1.709.670.000,00 1.579.440.100,00

Layanan Pelaku Usaha 1.713.905.000,00 1.057.522.150,00Primaniyarta 2.494.970.000,00 734.520.100,00pengembangan produk 855.282.000,00 616.190.000,00program pengembangan merek 765.750.000,00 543.272.600,00Peningkatan KerjasamaPengembangan Ekspor 1.408.473.000,00 1.035.486.022,00

Diklat ekspor PPEI 9.112.773.000,00 5.209.600.260,00Penyediaan Ruang Pamer BBPPEI 105.000.000,00 88.625.000,00Coaching Program 1.226.717.000,00 509.126.360,00Indonesia Night Davos, Swiss 1.345.210.000,00 1.341.505.100,00Jumlah inquiry inquiries 10.000 4.268 42,68 Permintaan inquiry CSC 84.500.000,00 63.358.400,00 74,98



Laporan Triwulan III | Ditjen PEN 2014

3. Struktur Organisasi Ditjen PEN



2014
Direktorat Jenderal

Pengembangan Ekspor Nasional

Crocodile Dundee
Typewritten text
LAPORAN TRIWULAN III
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KATA PENGANTAR

Sebagai upaya mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KementerianPerdagangan dan guna mewujudkan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PengembanganEkspor Nasional (Ditjen PEN) dalam menata sistem kerja kepemerintahan yang lebih baik (good
governance), maka seluruh kinerja yang telah dilakukan Ditjen PEN per tiga bulan akanterangkum dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Triwulanan.Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja DitjenPEN per tiga bulan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuandan sasarannya.Arah kebijakan dan strategi Ditjen PEN ke depan dapat dijabarkan dalam konseppengembangan ekspor nasional yang bertujuan untuk peningkatan daya saing dan akses pasar,serta peningkatan daya saing ekspor, yang dilakukan melalui diversifikasi pasar ekspor,diversifikasi produk, dan pencitraan pelaku dan produk ekspor Indonesia.Dengan tersusunnya Laporan Triwulan III tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikandorongan kepada unit kerja agar dapat melaksanakan kegiatannya secara efektif, efisien, danresponsif terhadap aspirasi dunia usaha dan lingkungan pada umumnya serta pada akhirnyadapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Selain itu, laporan ini jugadapat memberikan bahan masukan dan feedback bagi pihak-pihak yang berkepentingansehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja.

Jakarta, Oktober 2014Direktur JenderalPengembangan Ekspor Nasional
Nus Nuzulia Ishak
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban serta pemantauan atas kinerja dan program,setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dansasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Triwulananserta melampirkan formulir pengukuran kinerja yang terdiri dari Kontrak Kinerja dan formulirPengukuran Pencapaian Kinerja. Laporan Triwulanan ini disusun setiap tiga bulan yaitutriwulan I, triwulan II, triwulan III dan laporan triwulan IV.Selama periode tahun 2010 – 2014, tujuan strategis Ditjen PEN yang ingin dicapai ialahpeningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor, serta peningkatan daya saing ekspormelalui peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia dipasar global. Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada bagaimana menggerakkan danmengorganisasikan seluruh potensi sumber daya produktif dalam rangka pemenuhankebutuhan dan permintaan pasar. Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan dilakukanoptimalisasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki serta kemampuan untukmemanfaatkan peluang perdagangan sekecil apapun. Sasaran strategis Ditjen PEN yang ingindicapai selama periode 5 (lima) tahun ke depan adalah (1) Meningkatnya diversifikasi pasarekspor; (2) Meningkatnya diversifikasi produk ekspor; dan; (3) Meningkatnya citra pelaku danproduk ekspor Indonesia.
Meningkatnya Diversifikasi Pasar EksporSasaran strategis ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pasar tujuan ekspor kenegara-negara tradisional (seperti China, AS, Jepang, EU dan Singapura) dan membuka pasartujuan ekspor yang potensial lainnya seperti Taiwan, Hongkong, Turki, negara di wilayah AsiaTengah, Timur Tengah dan Afrika, Eropa Timur serta Amerika Latin.Berbagai upaya yang dilakukan Ditjen PEN dalam upaya untuk meningkatkan diversifikasi pasarekspor antara lain penyelenggaraan berbagai kegiatan promosi dagang ke negara nontradisional, baik yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra maupun
Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) serta penyediaan informasi pasar berupa market
intelligence dan market brief. Penyediaan informasi tersebut merupakan salah satu upaya yangdilakukan pemerintah yang diharapkan dapat membawa pada peningkatan pemahaman pelakuekspor terhadap pasar ekspor, yang pada gilirannya membawa pada peningkatan diversifikasipasar ekspor. Pada periode Januari-Agustus 2014, konsentrasi ekspor non migas Indonesia di 5(lima) pasar utama ekspor (CR5) mencapai 47,48% dengan pertumbuhan ekspor non migasyang masih mengalami defisit sebesar 1,29%.
Meningkatnya Diversifikasi Produk EksporSasaran strategis ini dimaksudkan untuk melakukan upaya diversifikasi produk denganmeningkatkan kontribusi ekspor komoditi di luar 10 (sepuluh) produk utama terhadap total
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ekspor non migas. Produk yang akan dikembangkan ialah produk yang memiliki nilai tambahrelatif tinggi.Upaya-upaya yang dilakukan Ditjen PEN pada tahun 2014 dalam rangka meningkatkandiversifikasi produk ekspor adalah dengan menyediakan informasi produk ekspor (buku profilproduk dan buku katalog produk), penyelenggaraan berbagai kegiatan pengembangan produkdi daerah (seminar desain, adaptasi produk, dan workshop) yang melibatkan para pelaku usaha,pengamatan produk ekspor di negara pesaing (product intelligence), penerimaan misipembelian dan kegiatan diseminasi hasil product intelligence tahun 2013.Upaya-upaya tersebut diharapkan memberikan stimulus kepada pelaku ekspor untukberinovasi dari sisi produk, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan diversifikasiproduk ekspor dan penurunan ketergantungan ekspor terhadap produk tertentu. Indikatorutama untuk menggambarkan kinerja diversifikasi ekspor adalah kontribusi ekspor di luar 10(sepuluh) produk utama. Sampai dengan Triwulan III (periode Januari-Juli 2014), kontribusiekspor di luar 10 produk utama tercatat sebesar 42,00%.
Meningkatnya citra pelaku dan produk ekspor IndonesiaPencitraan bangsa merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah untuk membangun danmenjaga persepsi suatu negara secara holistik. Pembentukan citra suatu negara, baik internalmaupun eksternal, berbasis pada nilai dan persepsi positif yang dimiliki, sehingga mendapatkanposisi di antara negara-negara lain di dunia. Persepsi sebuah negara oleh negara-negaralain,dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bisnis, perdagangan, pariwisata,bahkan juga terhadap hubungan diplomasi, budaya, dan hubungan antarnegara lainnya. Olehkarena itu, upaya perbaikan citra Indonesia menjadi agenda yang penting bagi KementerianPerdagangan.Hingga Triwulan III tahun 2014, Ditjen PEN telah melaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatanyang merupakan implementasi Nation Branding untuk meningkatkan citra Indonesia di matainternasional adalah dengan mengadakan kegiatan “Indonesia Night” di sela-sela acara World
Economic Forum di Davos pada tanggal 23 Januari 2014.  Citra Indonesia di dunia internasionaldiharapkan akan terus meningkat seiring dengan dilaksanakannya program-program yang akandilaksanakan di triwulan berikutnya antara lain adalah pelaksanaan evaluasi kegiatan NationBranding bersama segenap stakeholders.Sampai dengan Triwulan III tahun 2014, telah diterima sebanyak 4.268 permintaan hubungandagang (inquiries) yang diperoleh dari hasil partisipasi pada pameran dagang dan Customer
Service Center (CSC). Inquiries tersebut telah diteruskan kepada pelaku ekspor Indonesia diberbagai daerah untuk dapat ditindaklanjuti.
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A. Latar Belakang dan Struktur Organisasi

Kondisi
perekonomian
global mulai
menunjukkan
sinyal pemulihan
dan pertumbuhan

Perekonomian global pada tahun 2014 ini diprediksikan akanmenunjukkan tanda-tanda perbaikan yang dimotori oleh AmerikaSerikat dan Jepang yang disertai adanya sinyal pemulihan ekonomidi kawasan Eropa, China dan India. Perbaikan ini diperkirakan dapatberlanjut sampai akhir tahun 2014 sehingga mencapai kisaranperkiraan 3,2-3,4%, lebih baik dari capaian tahun 2013 yangdiprediksi hanya 2,9%. Perbaikan ekonomi global tersebutdiharapkan dapat menopang ekonomi Indonesia ke depan, baik darijalur perdagangan maupun jalur keuangan.Tanda-tanda pemulihan ekonomi global ini terlihat dari rilis laporan
Global Economic Prospect pada 14 Januari 2014, yang disampaikanoleh Bank Dunia yang merevisi naik estimasi pertumbuhan ekonomiglobal untuk tahun 2014. Pada rilis laporan tersebut, Bank Duniamemproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2014 mencapai3,2% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi BankDunia pada bulan Juni 2013 yaitu 3% (yoy), dan lebih tinggidibandingkan pertumbuhan selama tahun 2013 yang menurut BankDunia mencapai 2,4%.Kegiatan ekonomi dunia yang membaik juga akan terlihat darivolume perdagangan dunia yang diprakirakan meningkat, hargakomoditas global yang menurun pada tahun 2013 diperkirakan akan"rebound" di tahun ini sehingga akan berdampak positif terhadapekspor komoditas Indonesia.

Tantangan target
ekspor Indonesia
tahun 2014

Total ekspor Indonesia pada periode Januari - Agustus 2014 adalahsebesar US$ 117,42 miliar, terdiri dari US$ 20,78 miliar ekspormigas dan US$ 96,64 miliar ekspor non migas (BPS, Berita ResmiStatistik, Oktober 2014). Total ekspor ini mengalami penurunansebesar 1,52% dibandingkan total ekspor pada periode yang sama ditahun 2013. Penurunan ini disebabkan penurunan ekspor migas dannon migas dimana ekspor migas mengalami penurunan sebesar2,59% dan ekspor non migas mengalami penurunan sebesar 1,29%dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.Jika dibandingkan dengan target total ekspor yang ditetapkan olehKementerian Perdagangan pada awal tahun 2014 yaitu sebesar US$190 miliar, dapat terlihat bahwa tingkat capaian pada Januari -Agustus tahun 2014 ini telah mencapai 62% atau sekitar US$ 96,64miliar. Diharapkan, pada triwulan berikutnya total ekspor Indonesiaakan semakin meningkat seiring dengan realisasi program promosidagang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan untuktahun 2014.Pada periode bulan Januari – Agustus 2014, komoditas non-migasyang mengalami peningkatan ekspor jika dibandingkan denganperiode yang sama di tahun sebelumnya, antara lainperhiasan/permata (HS 71) dengan peningkatan sebesar 100,42%,berbagai produk kimia (HS 38) menunjukkan peningkatan sebesar
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24,41%, serta untuk golongan kayu dan produk kayu (HS 44)menunjukkan peningkatan sebesar 14,83%. Sementara itu,penurunan ekspor dialami oleh beberapa komoditas non-migas diantaranya adalah karet dan produk karet (HS 40) dengan nilaiekspor sebesar US$ 5.002,7 juta turun sebesar 21,84% dari periodeyang sama tahun sebelumnya, bahan bakar mineral (HS 27)menunjukkan penurunan sebesar 13,96%, serta mesin/peralatanlistrik (HS 85) dengan penurunan sebesar 6,71%.Apabila dilihat dari volume ekspornya, salah satu komoditas non-migas yang mengalami peningkatan volume ekspor (berdasarkandata Pusdatin Perdagangan) pada Januari-Juli 2014 ini adalahkomoditas makanan olahan dengan volume ekspor sebanyak 1,87juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 42,43% dari periodeyang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan yang mengalamipenurunan volume ekspor pada periode tersebut adalah komoditaskulit dan produk kulit yang mencatatkan volume ekspor sebanyak3,04 juta ton atau turun 37,81% dari periode yang sama pada tahunsebelumnya.
Ditjen PEN sebagai
Pelaksana Tugas di
Bidang
Pengembangan
Ekspor

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN)merupakan unsur pelaksana tugas di bidang pengembangan ekspornasional yang menjadi ujung tombak Kementerian Perdagangan dibidang ekspor dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.Ditjen PEN mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasiandan pembinaan di bidang pengembangan ekspor nasional. Dalammelaksanakan tugas pokok, Ditjen PEN menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembanganekspor nasional;b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang pengembangan ekspornasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku;c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pengembangan ekspor nasional;d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidangpengembangan ekspor nasional;e. Pelaksanaan administrasi Ditjen.
Peningkatan daya
saing produk-
produk ekspor
Indonesia di pasar
global

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan,peran strategis Ditjen PEN dalam pengembangan ekspor nasionaladalah membangun daya saing yang berkelanjutan atas produk-produk Indonesia di pasar global. Hal ini memerlukan optimalisasipemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki sertakemampuan memanfaatkan peluang yang ada.Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada bagaimanamenggerakkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya yangdimiliki. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peranKementerian Perdagangan, dalam rangka membangun daya saing,
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perlu adanya suatu sistem manajemen yang efektif dan efisien yangberbasis kinerja harus sejalan dan sinergi dengan perkembangandinamika pembangunan perdagangan. Upaya yang dilakukan DitjenPEN untuk mengembangkan daya saing produk Indonesia antaralain dengan penguatan analisis informasi pasar tujuan ekspor sertamelakukan pengembangan/adaptasi produk agar sesuai denganselera/tren/persyaratan di pasar tujuan ekspor. Hal lain yangdilakukan oleh Ditjen PEN dengan melakukan kegiatan promosiyang intensif di pasar tujuan ekspor khususnya di negara-negarapasar tujuan ekspor non tradisional Indonesia.
Struktur Organisasi
Ditjen PEN

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN)dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan dibantu oleh seorangSekretaris Direktorat Jenderal, 4 (empat) Direktur yang terdiri dariDirektur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, DirekturPengembangan Produk Ekspor, Direktur Pengembangan Promosidan Citra, dan Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor, sertaseorang Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor.
SekretariatMemiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratifkepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat JenderaI.
Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi EksporMemiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasidan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan pasardan informasi ekspor.
Direktorat Pengembangan Produk EksporMemiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasidan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan dayasaing produk ekspor.
Direktorat Pengembangan Promosi dan CitraMemiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasidan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembanganpromosi dan citra.
Direktorat Kerjasama Pengembangan EksporMemiliki melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,penyusunan, dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatankerjasama di bidang pengembangan ekspor dengan badan dunia,organisasi promosi perdagangan internasional, antar negara,dan/atau dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non
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pemerintahan, serta pemantauan dan penilaian ataspelaksanaannya.
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor IndonesiaMemiliki tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikanpendidikan dan pelatihan ekspor untuk dunia usaha danmasyarakat.

B. Isu Strategis dan Peran Organisasi

Perkembangan
ekspor Indonesia
harus berbasis pada
peningkatan
keragaman produk

Sejalan dengan semakin terbukanya pasar global dengan adanyaberbagai perjanjian perdagangan bebas, baik bilateral maupunregional, berbagai tantangan bagi pengembangan ekspor nasional.Tantangan baru yang terbesar adalah adanya serbuan produk impordari negara lain, terutama dari China. Dalam upaya untukmelindungi industri nasional, ke depannya, perkembangan eksporharus berbasis pada upaya peningkatan keragaman produk danpenciptaan nilai tambah termasuk peningkatan volume.
Optimalisasi
kualitas promosi
dalam mendukung
penetrasi pasar
berbagai produk
ekspor Indonesia
sekaligus sebagai
instrumen
pembangun citra
Indonesia

Sebagai salah satu upaya untuk terus mengembangkan pangsa pasarekspor Indonesia, termasuk pasar-pasar baru, peran promosi perluterus menerus ditingkatkan. Kualitas promosi menjadi salah satu isustrategis yang menuntut perhatian dan komitmen pemerintahselaku pemberi fasilitas promosi kepada dunia usaha. Optimalisasimanajemen kegiatan pameran dan promosi ke luar negeri, meliputi:(a) mengembangkan konsep pameran dan promosi luar negerisecara komprehensif; (b) melakukan analisis dan evaluasi terhadapjenis pameran yang akan diikuti, dimana pameran yang diikutiharuslah sesuai dengan fokus produk yang akan ditingkatkanekspornya; (c) meningkatkan kurasi produk dan peserta yangmengikuti pameran; (d) meningkatkan pengelolaan pelaksanaanpameran (pra-pameran, pelaksanaan pameran dan pasca pameran);(e) meningkatkan kapasitas SDM pelaksana pameran dan pesertapameran; (f) mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasikegiatan pameran yang dilakukan; (g) mengembangkan sisteminformasi promosi yang baik.
Penyediaan
informasi pasar dan
produk sebagai
upaya
meningkatkan daya
saing produk
Indonesia

Selain kegiatan promosi, informasi merupakan salah satu hal yangsangat penting dalam dunia perdagangan internasional. Bagi pelakuusaha yang ingin mengembangkan pasarnya ke luar negeri,informasi yang akurat dan komprehensif akan membantu parapelaku usaha Indonesia dalam merancang strategi dalam melakukanpenetrasi maupun strategi dalam memasarkan produknya di pasartujuan ekspor.Sebagai upaya pengembangan dan promosi ekspor, KementerianPerdagangan c.q. Ditjen PEN terus mengupayakan penajamanstrategi penetrasi pasar. Hal tersebut bertujuan untuk terusmengembangkan dan menjaga kesinambungan ekspor denganmemasuki negara tujuan ekspor baru, dalam hal ini pasar non
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tradisional, tanpa meninggalkan dan tetap mengembangkan ekspordi pasar tradisional.
Peningkatan
kerjasama
pengembangan
ekspor

Ditjen PEN juga melakukan upaya kerjasama pengembangan ekspordengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.Kerjasama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaku usahaIndonesia dalam mengembangkan produk dan promosinya kenegara-negara tujuan ekspor Indonesia. Kerjasama pengembanganekspor dilakukan dengan instansi terkait, lembaga keuangan danperbankan, asosiasi, kantor promosi perdagangan
Peningkatan
kapasitas pelaku
ekspor Indonesia

Selain melakukan peningkatan dari sisi eksternal pelaku eksporIndonesia seperti yang telah disebutkan di atas, Ditjen PEN jugamelakukan pembinaan dari sisi internal pelaku ekspor Indonesiamelalui program pendidikan dan pelatihan ekspor. Hal ini dilakukanuntuk menambah dan memperkuat pengetahuan para pelakumaupun calon pelaku ekspor mengenai seluk beluk perdaganganinternasional.
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A. Capaian Kinerja Ditjen PEN

Kinerja Ditjen PEN
Triwulan III tahun
2014 secara
keseluruhan
menunjukkan hasil
yang cukup baik

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentangPedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di LingkunganInstansi Pemerintah, maka Ditjen PEN Kementerian Perdagangantelah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 dilingkungan Ditjen PEN.  Indikator kinerja utama di lingkungan DitjenPEN disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian Perdagangantahun 2010-2014, serta Rencana Strategis Ditjen PEN tahun 2010-2014, dengan mengakomodasikan keinginan stakeholder. Adapunkinerja Ditjen PEN berdasarkan capaian indikator kinerja utamanyadalam triwulan III pada tahun 2014 ini menunjukkan hasil yangcukup baik, namun sebagian besar indikator kinerja utama belummemenuhi target yang ditetapkan. Kilas capaian sasaran kinerjaDitjen PEN pada Triwulan III tahun 2014 sebagai berikut:
Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen PEN 2014 Triwulan III

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Rencana Tk.
Capaian Realisasi Capaian

(%)1. Rasio konsentrasi pada 5 negara tujuanekspor terbesar (CR5) % 47 47,48%* 99,002. Pertumbuhan ekspor non migas % 5 -1.29%* -26,003. Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama % 53 42%** 79,254. Kegiatan Nation Branding Kegiatan 2 1 50,005. Jumlah inquiry Inquiry 10.000 4.268 42,68
Ket. (*): data Januari – Agustus 2014 (BPS)(**): data Januari – Juli 2014 (Pusdatin)

Pencapaian sebagian
Indikator Kinerja
Utama Ditjen PEN
belum mencapai target

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa untuk tahun 2014 initelah ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PEN.Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa dari 5 (lima)Indikator Kinerja Utama Ditjen PEN, belum terdapat IKU saja yangmencapai target yang ditetapkan. Meski belum mencapai target yangditetapkan, pencapaian IKU pada triwulan III sudah cukup baik, danbeberapa di antaranya telah menunjukkan prosentase yang tinggidan akan terus meningkat dengan banyaknya kegiatan yangdilakukan dalam upaya mencapai target kinerja.
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B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Ditjen PEN

Hasil evaluasi
indikator kinerja
menggambarkan
perkembangan
capaian sasaran

Analisis dan evaluasi akuntabilitas akan menjabarkan hasil evaluasicapaian indikator-indikator kinerja menurut sasaran yang tertuangdalam Rencana Strategis secara lebih terperinci dalammenggambarkan perkembangan setiap sasaran dan indikator-indikatornya. Sub bab ini juga mengulas kembali capaian IKU yangtelah dijelaskan sebelumnya, sehingga terlihat keterkaitan antaraIKU dan indikator lainnya dalam mencapai sasaran yang ditentukan.Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secaraumum digunakan dua jenis rumus yang tersedia yaitu rumus I danII, dipakai dengan mempertimbangkan karakteristik komponenrealisasi yang dihadapi. Komponen rumus dapat dilihat padaGambar.Penggunaan rumus I, rumus ini akan tepat digunakan apabilakondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendahrealisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakinbaik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkanhubungan linear. Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabilakondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendahrealisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk/baikatau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:

Dalam pengukuran tingkat capaian kinerja Ditjen. PEN tahun 2014dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasidari masing-masing indikator kinerja sasaran.

RUMUS I

Prosentase Pencapaian
Target =

Realisasi
X 100%

Rencana

RUMUS II

Prosentase Pencapaian
Target =

Rencana – (Realisasi – Rencana)
X 100%

Rencana
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Sasaran 1.  Diversifikasi Pasar Ekspor

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Triwulan III

No. Indikator Kinerja
Rencana Tk.

Capaian
Realisasi

Capaian
(%)

1. Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor terbesar(CR5) 47% 47,48%* 98,98
2. Pertumbuhan ekspor non migas 5% -1,29%* -26,00Ket.        (*): data Januari –Agustus 2014 (BPS)

IK – 1
Rasio konsentrasi
penguasaan pangsa
pasar pada
negara tujuan
ekspor terbesar (CR5)

Pada periode bulan Januari – Agustus 2014, konsentrasi ekspor nonmigas Indonesia di 5 (lima) negara tujuan utama yakni RepublikRakyat Tiongkok (RRT), Amerika Serikat, Jepang, India danSingapura, terealisasi sebesar 47,48%. Jika dibandingkan dengantarget yang ingin dicapai yakni sebesar 47%, capaian padaTriwulan III tahun 2014 ini mencapai 99,00%. Realisasi inimenunjukkan bahwa sebagian besar ekspor non migas Indonesiatidak lagi terkonsentrasi pada 5 (lima) negara yang disebutkan diatas. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahunsebelumnya, tingkat konsentrasi ekspor non migas Indonesia di 5(lima) negara tujuan utama sebesar 52,06%.Pada Triwulan III 2014 ini, RRT merupakan negara tujuan ekspornonmigas terbesar Indonesia dengan nilai sebesar US$ 11,29 miliar(11,69%), diikuti oleh Amerika Serikat dengan US$ 10,48 miliar(10,84%) dan Jepang dengan US$ 9.43 miliar (9,75%). India beradadi peringkat ke 4 (empat) dengan nilai ekspor sebesar  US$ 7,89juta (8,16%) diikuti oleh Singapura di peringkat ke 5 (lima) dengannilai ekspor sebesar US$ 6,79 miliar (7,04%).
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Gambar 1. Konsentrasi Ekspor Non Migas Indonesia

Januari – Agustus 2014

Januari – Agustus 2013

Sumber: BPS (diolah)Dari gambar pie chart Konsentrasi Ekspor Non Migas Indonesia,tidak terlihat adanya perubahan posisi pada peringkat 5 besarnegara tujuan ekspor Indonesia. Pada tahun 2014, walaupunmengalami penurunan persentase kontribusi terhadap ekspor
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Indonesia, RRT masih tetap berada di peringkat pertama denganpersentase sebesar 11,69%, menurun dari periode yang sama padatahun sebelumnya yang sebesar 14%. Pada peringkat keduaterdapat Amerika Serikat dengan kontribusi sebesar 10,84%, jugamenunjukkan penurunan dari tahun 2013 dengan kontribusi 11%.Jepang sendiri pada tahun 2014 ini mengalami penurunan menjadi9,75% di tahun 2014 dari 10,82% di tahun 2013. Seperti halnyaperiode yang sama di tahun sebelumnya, India dan Singapura tetapberada di posisi yang sama. Masing-masing menunjukkanpenurunan dari periode yang sama di tahun 2013. India pada tahun2014 menunjukkan kontribusi sebesar 8,16% dari yangsebelumnya sebesar 9% di tahun 2013. Sementara Singapura yangpada tahun 2013 mencapai kontribusi 7,24%, menunjukkanpenurunan menjadi 7,04 di tahun 2014.Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tingkat capaian rasiokonsentrasi penguasaan pangsa pasar pada negara tujuan eksporterbesar (CR5) pada Triwulan III 2014 belum mencapai target yangditetapkan walaupun rasio konsentrasinya sudah lebih baik dariperiode yang sama pada tahun 2013.  Struktur ekspor Indonesiajuga sudah menunjukkan perbaikan di semester pertama tahun2014 ini. Hal tersebut ditunjukkan dari kinerja ekspor non migas kenegara-negara lain selain negara tujuan utama meningkat cukupsignifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Pada pie chart ditunjukkan bahwa negara-negara lain di luar negaratujuan utama pada tahun 2014 menunjukkan kontribusi sebesar33,4% sementara pada periode 2013 hanya berkontribusi sebesar32,54%.Pengurangan tingkat konsentrasi di 5 (lima) negara tujuan eksporutama ini diharapkan akan terus terjaga seiring denganterlaksananya berbagai kegiatan yang diarahkan untuk mengurangikonsentrasi penguasaan pasar pada 5 (lima) negara tujuan eksporterbesar (CR5) seperti kegiatan promosi di luar negeri, terutama dinegara-negara yang merupakan pasar prospektif dan emergingmarkets, penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2014, penyusunan
market brief dan market intelligence untuk pasar-pasar prospektifdan emerging markets, penyelenggaraan diklat ekspor serta kerjasama pengembangan ekspor dengan berbagai institusi di berbagainegara.

IK – 2
Pertumbuhan ekspor
non migas

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan diversifikasi pasar,Ditjen PEN telah menetapkan komitmen untuk mendorongpertumbuhan ekspor ke negara-negara tujuan ekspor yangmerupakan pasar non tradisional Indonesia. Hal ini dimaksudkanuntuk mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia terhadapkawasan tertentu, sehingga dapat mengantisipasi kondisi-kondisidimana terjadi penurunan permintaan yang dapat berdampak padaneraca perdagangan Indonesia.Pada periode Januari - Agustus 2014, nilai total ekspor non migas
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Indonesia tercatat sebesar US$ 96,64 miliar, menurun 1,29% dariperiode yang sama pada tahun 2013 sebesar US$ 97,91 miliar.Sedangkan dilihat dari volume ekspor yang terjadi pada Januari –Agustus 2014, tercatat sebesar 339,30 juta ton (data BPS).Jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekspor yangditetapkan pada tahun 2014 ini yaitu sebesar 4,1%, dapat terlihatbahwa tingkat capaian pada Triwulan III (periode Januari -.Agustus) tahun 2014 ini masih jauh dari harapan (-26%).Penurunan pertumbuhan ekspor non migas pada Triwulan III 2014disebabkan oleh adanya penurunan ekspor pada komoditi karetdan produk karet, bahan bakar mineral, serta mesin/peralatanlistrik. Meskipun demikian, nilai ekspor beberapa komoditasmengalami kenaikan signifikan yaitu komoditi perhiasan/permatadan berbagai produk kimia. Diharapkan, pada triwulan berikutnyapertumbuhan ekspor Indonesia akan semakin meningkat seiringdengan realisasi program promosi dagang yang telah ditetapkanoleh Kementerian Perdagangan untuk tahun 2014. Selain itu, DitjenPEN juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah asosiasiproduk ekspor dalam upaya pencapaian target ekspor di tahun2014.
Rencana Aksi Pelaksanaan Kontrak Kinerja

Ditjen PEN 2014
Tabel 3. Capaian Rencana Aksi Triwulan III

Sumber: Ditjen PEN 2014Keterangan: * = belum termasuk kegiatan Atdag dan ITPC
Rencana Aksi  untuk
mendukung
pencapaian kinerja
rasio konsentrasi
penguasaan pangsa
pasar pada
negara tujuan
ekspor terbesar (CR5)
dan pertumbuhan
ekspor

Dalam upaya untuk mengembangkan pasar tujuan ekspor nonmigas Indonesia, sehingga tidak berfokus pada beberapa kelompoknegara saja, Ditjen PEN telah melakukan upaya-upaya untuk dapatmeningkatkan diversifikasi pasar tujuan ekspor.Upaya – upaya tersebut tertuang dalam Rencana Aksi Ditjen PENpada Tabel 3, yang ditujukan untuk mendukung pencapaianIndikator Kinerja CR5 sebesar 47% dan pertumbuhan eksporsebesar 4,1%. Rencana Aksi untuk dua indikator kinerja tersebutdigabung karena seluruh kegiatan pendukung indikator-indikator

Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung
Rencana

Tk.
Capaian

Realisasi
Capaian

(%)1. Rasio Konsentrasi
penguasaan pangsa
pasar pada 5 negara
tujuan ekspor terbesar
(CR5) sebesar 47%

2. Pertumbuhan ekspor
non migas

 Kegiatan Promosi di LN (DJPEN,Atdag dan ITPC) 166kegiatanpromosi 18 kegiatanpromosi* 10,84*
 Kegiatan promosi dalam negeri (TEI) 1 kegiatan 0 kegiatan 0,00
 Market Intelligence (DJPEN, Atdag danITPC) 34 laporan 7 laporan 20,59
 Market Brief (DJPEN, Atdag dan ITPC) 234 laporan 105 laporan 44,87
 Diklat Ekspor PPEI 119angkatan 91 angkatan 76,47
 Kerjasama pengembangan ekspor 5 kerjasama 6 kerjasama 120,00
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tersebut sama.
 Kegiatan Promosi di LN (DJPEN, Atdag dan ITPC)Sampai dengan bulan September 2014, kegiatan promosi yangdilaksanakan oleh Ditjen PEN telah mengumpulkan nilaitransaksi dagang sebesar US$ 36.149.195 yang dihasilkan darikegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan di negara-negarayang merupakan pasar tujuan ekspor Indonesia. Kegiatanpromosi tersebut antara lain The 40th Hong Kong Toys & Games

Fair 2014 (total transaksi dagang US$ 2.845.750), International
Gift & Premium Fair di Hongkong - RRT (total transaksi dagangUS$ 5.737.884), Africa Health di Johannesburg – Afrika Selatan(total transaksi dagang US$ 2.241.000), Sourcing at Magic di LasVegas – AS (total transaksi dagang US$ 1.132.105),
Automechanica di Frankfurt – Jerman (total transaksi dagangUS$ 1.110.500) dan 11th CA-Expo Nanning di Nanning – RRT(total transaksi dagang US$ 5.263.343). Sedangkan misi dagangyang dilaksanakan hingga triwulan III antara lain Misi DagangProduk Makanan dan Minuman yang dipimpin oleh WakilMenteri Perdagangan RI di New York - Amerika Serikat dan MisiDagang ke Aljazair dan Yordania yang dipimpin oleh DirjenPengembangan Ekspor Nasional.

 Kegiatan promosi dalam negeri (TEI)Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia pada tahun ini akandiselenggarakan pada tanggal 8 - 12 Oktober 2014. Dari segipersiapannya, pada Triwulan III tahun 2014 telah dilaksanakankegiatan rapat-rapat koordinasi antara Dirjen PengembanganEkspor Nasional dengan beberapa kementerian dan instansiterkait, yaitu Kementrian Luar Negeri, KementerianPerindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasidan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KementerianHukum dan HAM serta Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM). Dalam rapat tersebut dibahas kerjasama yang akandilaksanakan dengan instansi terkait dalam menyukseskanpenyelenggaraan TEI 2014. Adapun untuk progress padatriwulan III tahun 2014, Ditjen PEN telah menyelesaikan prosestender untuk penunjukan Proffesional Event Organizer (PEO)yaitu PT. JIExpo selaku pelaksana kegiatan TEI 2014 serta EOuntuk kegiatan kehumasan dan upacara pembukaan TEI 2014yaitu PT. Royalindo serta berkolaborasi secara intensif demisuksesnya penyelenggaraan TEI 2014 dengan PEO dan EOtersebut.
 Informasi Market IntelligenceKegiatan ini merupakan pengamatan langsung terhadap pasarproduk potensial, segmen pasar, strategi pesaing, denganmelihat kondisi negara target pasar untuk melakukan kegiatanpenetrasi pasar produk Indonesia. Hasil Market Intelligenceakan didiseminasikan secara on-line dan off-line agar dapatdiketahui oleh pelaku usaha. Sampai dengan Triwulan III 2014ini, market intelligence yang dikerjakan oleh Ditjen PEN danperwakilan dagang RI di luar negeri (Atdag/ITPC) sebanyak 7
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(tujuh) laporan, yang terdiri dari laporan pengamatan pasaruntuk suatu produk tertentu di negara-negara antara lain Italiadan Jepang (Atdag) dan AS, Arab Saudi, Nigeria, Meksiko danKanada (ITPC).

 Market BriefKajian mengenai kondisi pasar tujuan ekspor serta potensi,segmentasi, selera dan perilaku konsumen, peraturan ekspor –impor dan juga hambatan-hambatan yang mungkin akandihadapi para eksportir Indonesia dalam memasuki pasartujuan ekspor tersebut. Kajian Market Brief disusunberdasarkan desk research. Sampai dengan Triwulan III tahun2014 ini, market brief yang disusun oleh Ditjen PEN danperwakilan dagang RI di luar negeri (Atdag/ITPC) berjumlah105 (seratus lima) laporan yang berasal dari Atdag dan ITPC,antara lain perwakilan di negara Spanyol, Korea Selatan, India,Hunggaria, Afrika Selatan, Perancis, Mexico, Jepang, dan Kanada.
 Diklat Ekspor PPEIDalam upaya menciptakan serta meningkatkan kemampuanSDM yang bergerak di bidang perdagangan internasional, makaDitjen PEN melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan EksporIndonesia menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang selukbeluk perdagangan internasional. Hingga triwulan III tahun2014, PPEI telah menyelenggarakan pelatihan sebanyak 91(sembilan puluh satu) angkatan pelatihan yang diselenggarakandi Jakarta maupun di daerah. Kegiatan pelatihan tersebut diikutioleh sebanyak 2.784 peserta. Tingkat capaian penyelenggaraanDiklat Ekspor sampai triwulan III sebesar 76,47% dari targetyang ditetapkan sebesar 119 angkatan pelatihan.
 Kerjasama Pengembangan EksporDalam mencapai tujuan peningkatan dan pengembangan eksporyang menjadi prioritas Kementerian Perdagangan, dalam hal iniDitjen PEN, diperlukan keterlibatan peran dari pihak-pihak lainbaik dalam maupun luar negeri dalam bentuk kerjasama denganinstansi pemerintah maupun swasta termasuk dengan Trade

Promotion Office dari beberapa negara. Hingga triwulan IIItahun 2014, Ditjen PEN telah melaksanakan penandatanganan 6(enam) naskah kesepakatan kerjasama dan joint statement dibidang pengembangan ekspor dengan negara Kanada, Peru,Hongkong, Swiss, Aljazair, dan Yordania.
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Sasaran 2. Diversifikasi Produk Ekspor

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Triwulan III

No. Indikator Kinerja Rencana Tk.
Capaian Realisasi Capaian

(%)

3. Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama 53 % 42%** 79,25Ket.        (**): data Januari – Juli 2014 (Pusdatin)
IK-3
Kontribusi
ekspor
di luar 10
produk utama

Selain diversifikasi negara tujuan ekspor, Indonesia juga melakukandiversifikasi produk ekspor. Diversifikasi produk ekspor ditujukan untukmengurangi ketergantungan ekspor Indonesia pada produk tertentu.Semakin banyak pilihan produk Indonesia yang diekspor, maka akansemakin kuat posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional.Pada awal tahun 2014, Kementerian Perdagangan melakukan pengkajianulang untuk mengelompokkan produk ekspor Indonesia ke dalam 3kategori yaitu produk utama, produk prospektif, dan produk non migaslainnya. Produk yang masuk dalam kategori produk utama sebagaimanatelah dijelaskan pada pembahasan awal. Sedangkan jenis produk yangmasuk dalam kategori produk prospektif adalah alas kaki, perhiasan,plastik dan barang dari plastik, udang, ikan dan produk perikanan, kopi,kakao dan olahannya, kerajinan, rempah-rempah, dan kulit dan produkkulit. Adapun yang termasuk pada kategori produk lainnya adalahbatubara, hewan dan produk turunannya, alat kesehatan, buah dan sayur,serta minyak atsiri.Adapun saat ini, Kementerian Perdagangan telah menetapkan 10(sepuluh) jenis produk yang disebut sebagai 10 (sepuluh) produk utama,dengan nilai ekspor tertinggi dibandingkan produk-produk lainnya.Produk tersebut adalah sawit (CPO dan turunannya), tekstil dan produktekstil, elektronik, karet dan produk karet, kayu dan produk kayu (pulp &
furniture), produk kimia, produk logam, mesin-mesin, makanan olahan,dan otomotif.Pada tahun 2014, Ditjen PEN menargetkan kontribusi ekspor di luar 10(sepuluh) produk utama sebesar 53%. Adapun realisasi pada Triwulan III(data Januari – Juli 2014) menunjukkan bahwa nilai ekspor non migas diluar 10 (sepuluh) produk utama mencapai US$ 35,22 miliar atauberkontribusi sebesar 42% dan dengan tingkat capaian sebesar 79,25%dari target yang ditetapkan.Dibandingkan dengan tingkat capaian kontribusi ekspor non migas diluar 10 (sepuluh) produk utama pada Triwulan III tahun sebelumnya,capaian Triwulan III tahun 2014 ini mengalami penurunan sebesar8,80%. Adapun nilai ekspor di luar 10 (sepuluh) produk utama padaperiode Januari - Juli tahun 2013 tercatat sebesar US$ 39,36 miliar, atauberkontribusi sebesar 44,96%.
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Gambar 2. Kontribusi Produk Utama pada Ekspor Non Migas Nasional Triwulan III

Sumber: Pusdatin Perdagangan, 2014
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tingkat capaian indikatorkinerja kontribusi ekspor di luar 10 (sepuluh) produk utama padaTriwulan III 2014 tidak mencapai target yang ditetapkan. Tingkatcapaian kinerja Triwulan III juga mengalami penurunan dibandingkandengan tingkat capaian kinerja periode yang sama tahun 2013.Pada periode 2010-2013, Kementerian Perdagangan telah menetapkan10 (sepuluh) jenis produk yang disebut sebagai 10 (sepuluh) produkutama, dengan nilai ekspor tertinggi dibandingkan produk-produklainnya. Produk-produk tersebut adalah tekstil dan produk tekstil,produk elektronik, karet dan produk karet, sawit, produk hasil hutan,
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alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi.Selain 10 (sepuluh) produk utama, Kementerian Perdagangan jugamenetapkan 10 (sepuluh) produk ekspor potensial, yakni produk-produkyang nilai ekspornya berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebihbesar dan berkontribusi terhadap ekspor nasional. Produk tersebutadalah kulit dan produk kulit, peralatan medis, tanaman obat, makananolahan, minyak atsiri, ikan dan produk perikanan, produk kerajinan,perhiasan, rempah-rempah, dan peralatan kantor.Perubahan kategorisasi produk tersebut secara langsung memberikandampak yang cukup signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja.Namun demikian, Kementerian Perdagangan melakukan upaya untukterus meningkatkan nilai ekspor produk di luar 10 (sepuluh) produkutama sebagai salah satu langkah melakukan diversifikasi produk ekspor.Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapatmengurangi ketergantungan ekspor produk utama.Kondisi ini diharapkan akan berubah pada Triwulan berikutnya di tahun2014 ini sejalan dengan terlaksananya banyak kegiatan yang diarahkanuntuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor seperti Designer
Dispatch Service,  adaptasi produk, Customer Service Center (CSC), danPemberian WCC Award. Selain itu, kontribusi ekspor di luar 10 produkutama juga diharapkan dapat meningkat.

Rencana Aksi Pelaksanaan Kontrak Kinerja
Ditjen PEN 2014

Tabel 5. Capaian Rencana Aksi Triwulan III

Sumber: Ditjen PEN, 2014

Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung
Rencana Tk.

Capaian
Realisasi

Capaian
(%)

Kontribusi ekspor
di luar 10 produk
utama sebesar 53%

 Market Intelligence (DJPEN, Atdag danITPC) 34 laporan 7 laporan 20,59
 Market Brief (DJPEN, Atdag dan ITPC) 234 laporan 105 laporan 44,87
 Diklat Ekspor PPEI 119 angkatan 91 angkatan 76,47
 Kerjasama pengembangan ekspor 5 6 120
 Penyusunan profil produk 7 judul 5 judul 71,42
 Penyusunan katalog produk
 Adaptasi Produk 15 kegiatan 13 kegiatan 86,67
 Penerimaan misi pembelian 200 pelakuusaha 19 pelakuusaha 9,50
 Diseminasi hasil product intelligence 2013 5 daerah 5 daerah 100,00
 Pengembangan produk kerajinan 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00
 Program pengembangan merek 75 merek 0 merek 0,00
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Pelaksanaan Rencana
Aksi sebagai upaya
pencapaian
diversifikasi produk

 Market Brief (DJPEN dan ITPC)Kajian mengenai kondisi pasar tujuan ekspor serta potensi,segmentasi, selera dan perilaku konsumen, peraturan ekspor –impor dan juga hambatan-hambatan yang mungkin akandihadapi para eksportir Indonesia dalam memasuki pasartujuan ekspor tersebut. Kajian Market Brief disusunberdasarkan desk research. Sampai dengan Triwulan III tahun2014 ini, market brief yang disusun oleh Ditjen PEN danperwakilan dagang RI di luar negeri (Atdag/ITPC) berjumlah105 laporan yang berasal dari Atdag dan ITPC, antara lainperwakilan di negara Spanyol, Korea Selatan, India, Hunggaria,Afrika Selatan, Perancis, Mexico, Jepang, dan Kanada.
 Market IntelligenceKegiatan ini merupakan pengamatan langsung terhadap pasarproduk potensial, segmen pasar, strategi pesaing, denganmelihat kondisi negara target pasar untuk melakukan kegiatanpenetrasi pasar produk Indonesia. Hasil Market Intelligenceakan didiseminasikan secara on-line dan off-line agar dapatdiketahui oleh pelaku usaha. Sampai dengan Triwulan III 2014ini, market intelligence yang dikerjakan oleh Ditjen PEN danperwakilan dagang RI di luar negeri (Atdag/ITPC) sebanyak 7(tujuh) laporan, yang terdiri dari laporan pengamatan pasaruntuk suatu produk tertentu di negara-negara antara lain Italiadan Jepang (Atdag) dan AS, Arab Saudi, Nigeria, Meksiko danKanada (ITPC).

 Diklat EksporDalam upaya menciptakan serta meningkatkan kemampuanSDM yang bergerak di bidang perdagangan internasional, makaDitjen PEN melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan EksporIndonesia menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang selukbeluk perdagangan internasional. Hingga triwulan III tahun2014, PPEI telah menyelenggarakan pelatihan sebanyak 91angkatan pelatihan yang diselenggarakan di Jakarta maupun didaerah. Kegiatan pelatihan tersebut diikuti oleh sebanyak 2.784peserta. Tingkat capaian penyelenggaraan Diklat Ekspor sampaitriwulan III sebesar 76,47% dari target yang ditetapkan sebesar119 angkatan pelatihan.
 Kerjasama pengembangan eksporDalam mencapai tujuan peningkatan dan pengembangan eksporyang menjadi prioritas Kementerian Perdagangan, dalam hal iniDitjen PEN, diperlukan keterlibatan peran dari pihak-pihak lainbaik dalam maupun luar negeri dalam bentuk kerjasama denganinstansi pemerintah maupun swasta termasuk dengan Trade

Promotion Office dari beberapa negara. Hingga triwulan IIItahun 2014, Ditjen PEN telah melaksanakan penandatanganan 6(enam) naskah kesepakatan kerjasama dan joint statement dibidang pengembangan ekspor dengan negara Kanada, Peru,Hongkong, Swiss, Aljazair, dan Yordania.
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 Penyusunan profil produkDalam upaya memberikan informasi ekspor kepada duniamelalui penyediaan landasan konseptual dan praktis bagipengambilan keputusan strategis terkait pengembangan dayasaing produk unggulan sekaligus sebagai mediamempromosikan produk-produk unggulan ekspor Indonesia,Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PEN, menyediakanlayanan informasi produk ekspor. Sampai Triwulan III 2014,penyusunan profil produk sudah melaksanakan 4 (empat) profilproduk yaitu handicraft, batu mulia, kulit dan rempah-rempah.Dijadwalkan pada triwulan selanjutnya, akan disusun 1 (satu)profil produk. Penyusunan profil produk pada tahun 2014mengalami perubahan dari target semula berjumlah 6 (enam)profil produk menjadi 5 (lima) profil produk, hal inidikarenakan adanya perubahan anggaran terkait programpenghematan.
 Penyusunan katalog produkDalam upaya memberikan informasi yang akurat kepada pelakuusaha di luar negeri maka Ditjen PEN telah menyusun katalogproduk yang berjudul Trade With Remarkable Indonesia yangmemuat informasi mengenai kondisi dan perkembanganperdagangan Indonesia secara umum. Katalog produk inidibagikan kepada para pelaku usaha di luar negeri pada saatpelaksanaan misi dagang ke luar negeri, pameran dagang luarnegeri, penerimaan misi pembelian dan lain-lain yang terkaitdengan pembeli luar negeri.
 Adaptasi ProdukDalam upaya meningkatkan daya saing produk eksporIndonesia, Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PENbekerjasama dengan organisasi dalam dan luar negerimemberikan fasilitasi adaptasi produk kepada pelaku usaha.Adaptasi produk dilaksanakan dengan mendatangkan tenagaahli di bidangnya baik dari dalam maupun luar negeri. Untuktenaga ahli luar negeri Dit. P2E bekerjasama dengan SIPPO(Swiss), JICA (Jepang), dan CBI (Belanda). Hal ini agar produk-produk ekspor Indonesia dapat menyesuaikan dengan pasartujuan ekspor.Sampai dengan Triwulan III tahun 2014, Ditjen PEN telahmenyelenggarakan kegiatan adaptasi produk di 13 (tiga belas)daerah, yaitu adaptasi permainan interaktif (15 – 18 April) diMakasar, adaptasi jasa franchise (26 – 19 Maret) di Surabaya,adaptasi produk jasa profesi desainer (13 – 16 April) diBandung, adaptasi e-commerce (31 Maret – 3 April) di Tarakan,adaptasi rumput laut (26 – 29 Januari) di Makasar, adaptasimerek (20 – 23 Juli) Ternate, adaptasi fesyen tenun (13 – 16Agustus) di Lombok, adaptasi rumput laut (23 – 26 Maret) diMuna-Sulteng, adaptasi TPT (12 – 15 Maret) di Bandung,adaptasi produk rotan (23 – 26 Februari) di Ambon, adaptasi

jewelry (23 – 26 Februari) di Banjarmasin, adaptasi produk
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rotan (23 – 26 Februari) di Sumbawa Barat-NTB danadaptasi perhiasan (9 – 12 April) di Sleman. Sedangkan untukkegiatan adaptasi kayu olahan akan dilaksanakan pada bulanNovember di Jogya/Solo.
 Penerimaan misi pembelianDalam upaya mempertemukan antara pelaku usaha denganpembeli dari luar maka Ditjen PEN melakukan penerimaan misipembelian, dimana bentuk kegiatan dari penerimaan misipembelian adalah melalui B to B atau Bussiness Matching, selainitu dilakukan pendampingan bagi pembeli luar negeri jikamereka ingin mengunjungi sentra-sentra produksi produk yangdiminati. Hingga Triwulan III 2014 penerimaan misi pembelianbaru dilaksanakan 8 (8) kali yaitu misi dagang dari KoreaSelatan, Jepang, AS, Chile, Meksiko, Jerman dan Brasil. Dari 19(sembilan belas) pelaku usaha yang ikut serta dalam kegiatanini terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang melakukanpenandatanganan kerjasama dengan buyer yang datang.
 Diseminasi hasil Product Intelligence 2013Upaya lain yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan c.q.Ditjen PEN untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dipasar global adalah melalui diseminasi informasi, terutama yangberkaitan dengan produk ekspor. Hingga Triwulan III 2014,Ditjen PEN telah melakukan 5 (lima) kegiatan diseminasi

Product Intelligence yang diselenggarakan di Malang (12 - 15Februari 2014) untuk Produk Makanan Olahan, Palu (18 - 21Febrari 2014) untuk Produk Coklat, Sleman (19 - 22 Februari2014) untuk Produk Anyaman Bambu, Bukittinggi (12 - 15Maret 2014) untuk Produk Rajutan dan Surabaya (23 - 25 Maret2014) untuk Produk Karet.
 Program pengembangan merekDalam upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha akanpentingnya merek bagi produk mereka, Ditjen PEN melakukankegiatan pengembangan merek bagi 75 (tujuh puluh lima)pelaku usaha. Bentuk kegiatan ini berupa seminar atau

workshop dan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga ahli dibidang pengembangan merek. Sampai Triwulan III 2014 ini,program pengembangan merek telah melaksanakan workshopdi Makassar, Lampung dan Sidoarjo. Saat ini sedang berlangsungtahapan perekrutan untuk perusahaan-perusahaan yang akandifasilitasi lebih lanjut dalam pengembangan mereknya.



Laporan Triwulan III | Ditjen PEN 2014 22

Sasaran 3. Peningkatan Citra Pelaku dan Produk Ekspor Indonesia

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Triwulan III

No. Indikator Kinerja Rencana Tk.
Capaian Realisasi Capaian

(%)4. Implementasi Nation Branding 2 kegiatan 1 505. Jumlah inquiry 10.000 inquiries 4.268 42,68Sumber: Ditjen PEN, 2014
IK – 4
Implementasi Nation
Branding

Citra suatu negara di dunia internasional biasanya diukur melaluiperingkat suatu negara menurut Nation Branding Index (NBI) yangdisusun oleh Anholt. Indeks tersebut merupakan hasil penggabungandari sejumlah dimensi yang dianggap berpengaruh terhadappencitraan (branding) suatu negara, yakni pariwisata, ekspor,pemerintahan, investasi dan imigrasi, kebudayaan, dan masyarakat.Pada tahun 2013, skor dimensi ekspor NBI Indonesia mencapai angka45,60 dengan tingkat pencapaian sebesar 97,02% dari target yangditetapkan. Secara spesifik, skor dimensi ekspor ini merupakanakumulasi dari jawaban responden atas beberapa atribut yang terkaitdengan persepsi masyarakat dunia terhadap ekspor Indonesia.Atribut tersebut antara lain berkaitan dengan kontribusi Indonesiaterhadap inovasi di bidang ilmu pengetahuan, pengaruh negara asal(country of origin) terhadap keinginan masyarakat global untukmembeli suatu produk, dan derajat kreativitas suatu negara.
Gambar 3. Nilai Dimensi Ekspor NBI Simon Anholt 2010 - 2013

Sumber: Simon Anholt NBI, Ditjen PEN 2013
Untuk tahun 2014 ini, Ditjen PEN tidak menetapkan target untuk skordimensi ekspor NBI Indonesia. Berkaitan dengan Nation Branding,pada tahun 2014, Ditjen PEN menargetkan pelaksanaan 2 (dua)kegiatan yang merupakan implementasi Nation Branding. SampaiTriwulan III tahun 2014, upaya yang telah dilakukan untukmeningkatkan citra Indonesia di mata internasional adalah denganmengadakan kegiatan Indonesia Night di sela-sela acara World
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Economic Forum di Davos pada tanggal 23 Januari 2014.Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen PEN bekerja sama denganBadan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan didukung olehPerwakilan Tinggi Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa Swiss, sertaKedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bern, Swissmenyelenggarakan acara Indonesia Night pada tanggal 23 Januari2014 di sela-sela World Economic Forum (WEF) yang berlangsungpada 22 – 25 Januari 2014, dengan mempersembahkan malam
Remarkable Indonesia untuk mempromosikan kepada para tamuundangan.  Indonesia Night merupakan magnet Nation Branding diforum berkelas dunia. Penyelenggaraan Indonesia Night inimerupakan salah satu upaya untuk menarik perhatian duniainternasional termasuk para investor dan pebisnisnya, keterlibatanIndonesia di ajang WEF tidak hanya dilakukan melalui Indonesia
Night, akan tetapi melalui kegiatan lain berupa presentasi capaianIndonesia dalam bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk tindaklanjut Paket Bali di pertemuan mini tingkat Menteri WTO.Selain hal itu, Kementerian Perdagangan juga telah membuat TVC
nation branding yang akan ditayangkan di berbagai eventinternasional. Citra Indonesia di dunia internasional diharapkan akanterus meningkat seiring dengan dilaksanakannya program-programpencitraan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya antaralain kegiatan promosi Trade Expo Indonesia 2014, SIAL Middle East,Manila Fame, Foof & Hospitality China, pemberian penghargaanPrimaniyarta, Primaduta Award.

IK – 5
Jumlah Inquiry

Permintaan pembeli luar negeri yang mencari produk Indonesiasemakin besar, sehingga perlu adanya peningkatan pelayananinformasi terutama dalam hal sumber data/informasi. Pengembangansistem informasi diarahkan pada pelayanan informasi ekspor kepadadunia usaha secara cepat, baik di dalam maupun di luar negeri.Terkait dengan hal tersebut, telah dioperasikan aplikasi programotomatisasi secara terintegrasi untuk pemberian informasi hubungandagang yang juga dapat digunakan oleh pengguna di Ditjen PEN dandi seluruh perwakilan R.I. di luar negeri (Atdag & ITPC).Tujuan pelayanan inquiries adalah guna memberikan layananinformasi hubungan dagang dari importir/calon pembeli luar negeriyang berminat dengan produk ekspor asal Indonesia serta melayanipermintaan informasi dari eksportir dalam negeri, terkait denganinformasi pembeli dan promosi ekspor bagi produk masing-masingperusahaan.Selama Triwulan III tahun 2014 ini, Ditjen PEN telah menerimapermintaan inquiry sebanyak 4.268 inquiries dengan perinciansebanyak 3.788 inquiry diperoleh kegiatan promosi yang dilakukanoleh Ditjen PEN baik di dalam maupun luar negeri dan sebanyak 480
inquiries yang diperoleh dari Customer Service Center (CSC).Pencapaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan padaawal tahun 2014 ini yaitu sebanyak 10.000 inquiries. Belumtercapainya target inquiries ini disebabkan oleh masih belum
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terselenggaranya beberapa program promosi dagang KementerianPerdagangan termasuk TEI. Diharapkan jumlah inquiries ini akanmeningkat pesat di Triwulan berikutnya, terutama pada pelaksanaan
Trade Expo Indonesia 2014 yang akan berlangsung pada tanggal 8 -12 Oktober 2014.

C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan III 2014

Alokasi anggaran
Ditjen PEN
digunakan untuk
pembiayaan
kegiatan-kegiatan
diversifikasi pasar,
diversifikasi
produk, pencitraan,
dll

Pada Tahun Anggaran 2014 Ditjen PEN Kementerian Perdaganganmemperoleh alokasi anggaran sebesar Rp239.421.861.000 (setelahmengalami revisi pagu) dan realisasinya sampai dengan Triwulan IIItahun anggaran 2014 (per tanggal 30 September 2014) mencapaiRp144.405.613.266,- atau 60,31%. Realisasi anggaran tersebutdigunakan untuk pembiayaan pencapaian kinerja Ditjen PEN antaralain kegiatan peningkatan diversifikasi pasar ekspor; kegiatanpeningkatan diversifikasi produk ekspor, kegiatan peningkatan nation
branding; melakukan market intelligence dan pelayanan pada duniausaha; mengembangkan potensi SDM pelaku ekspor serta kegiatanpenunjang untuk peningkatan pelayanan kepada pegawai.Jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2014, dimana totalanggaran Ditjen PEN sebelum mengalami revisi sebesarRp267.313.372.000, terlihat bahwa anggaran di triwulan IIImengalami penurunan. Hal ini mengingat adanya kebijakanpenghematan yang mengharuskan setiap instansi pemerintahmengurangi sejumlah pos anggaran untuk pembayaran subsidi BBMyang melonjak dengan tidak mempengaruhi IKU. Terkait denganrealisasi anggaran, terlihat peningkatan yang cukup signifikan daritriwulan II ke triwulan III. Pada triwulan II, realisasi keuangansebesar 33,18% dari anggaran, sementara di triwulan III mencapai60,31%.Secara umum, pembiayaan anggaran Ditjen PEN pada tahun 2014dibagi dalam 7 (tujuh) kegiatan utama yang terlihat dalam tabelberikut:

Tabel 7. Realisasi Anggaran 2014 Per Kegiatan (per 30 September 2014)

No. Kegiatan Pagu Revisi
(Rp.)

Realisasi
(Rp.)

Persentase
(%)1. Peningkatan Kualitas Promosi danKelembagaan Ekspor 108.406.894.000 66.583.577.044 61,422. Dukungan Manajemen dan DukunganTeknis Lainnya 31.883.617.000 20.430.054.859 64,083. Pengembangan Produk Ekspor 8.418.315.000 6.132.421.983 72,854. Pengembangan Pasar dan InformasiEkspor 6.293.993.000 3.556.894.390 56,515. Pengembangan Promosi dan Citra 57.522.267.000 30.653.291.941 53,296. Kerjasama Pengembangan Ekspor 6.175.859.000 4.527.397.343 73,317. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor 20.720.916.000 12.521.975.706 60,43

T o t a l 239.421.861.000 144.405.613.266 60,31Sumber: Ditjen PEN
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Penyerapan
anggaran triwulan III
2014

Jika dilihat pada tabel 7, penyerapan anggaran tertinggi adalahrealisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan KerjasamaPengembangan Ekspor yang mencapai 73,31% dari anggaran yangtersedia. Besarnya realisasi dari kegiatan Kerjasama PengembanganEkspor diikuti oleh kegiatan Pengembangan Produk Ekspor sebesar72,85% dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan TeknisLainnya sebesar 64,08%. Adapun secara keseluruhan, penyerapananggaran Ditjen PEN sampai dengan Triwulan III tahun 2014mencapai 60,31% dari total anggaran yang dialokasikan.
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BAB  III
PENUTUP
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Pencapaian Kinerja
Triwulan III belum
sesuai target

Ditjen PEN sebagai salah satu komponen Kementerian Perdaganganyang bertujuan untuk membangun peran sebagai titik fokuskegiatan promosi ekspor di Indonesia, menyadari benar bahwadalam berbagai aktivitasnya mengalami banyak tantangan.Berdasarkan rencana strategis Ditjen PEN tahun 2010-2014, telahditetapkan 3 (tiga) sasaran dan dan dituangkan dalam 5 (lima)indikator kinerja yang terukur.Kinerja pengembangan ekspor pada triwulan III belum mencapaitarget yang ditetapkan. Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU)yang dimiliki oleh Ditjen PEN, hanya 1 (satu) buah IKU yangrealisasinya mendekati target, yaitu Rasio konsentrasi 5 negaratujuan ekspor terbesar (CR5) sebesar ±99%. Sedangkan 4 (empat)IKU lainnya belum mencapai target yang ditetapkan. Diharapkanseiring dengan realisasi kegiatan pada triwulan berikutnya, realisasipenyerapan anggaran akan semakin maksimal serta pencapaianterhadap targetnya diharapkan bisa melampaui target yang telahditetapkan sebelumnya.
Laporan Triwulan
menjadi alat untuk
menginventarisasi
keberhasilan dan
permasalahan-
permasalahan

Laporan Triwulan III ini diharapkan dapat dimanfaatkan secaraoptimal sebagai salah satu acuan mengukur kinerja Ditjen PEN.Metode kuantitatif, penetapan indikator kinerja, serta analisisdeskriptif terhadap hasil capaian diharapkan dapat membantumengarahkan untuk memberikan penilaian dan masukan terhadapkesempurnaan laporan triwulan ini. Dengan demikian, laporanakuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasikeberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dandengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaanselanjutnya.
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LAMPIRAN

1. Kontrak Kinerja Ditjen PEN 2014
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2. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran Triwulan III 2014

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Kegiatan Pendukung Anggaran
(setelah revisi) Realisasi % Ket.1 Meningkatnyadiversifikasipasar ekspor Rasio konsentrasipenguasaaan pangsapasar di 5 negara tujuanekspor terbesar (CR5)

% 47 47,48 99 2.464.933.000,00 1.270.528.692,00 51,54Analisis Pasar Tujuan Ekspor (ITPC) 2.464.933.000,00 1.270.528.692,00Informasi Ringkas pasar tujuanEksporPertumbuhan ekspornon migas % 4,1 -1,29 -26,00 72.846.829.000,00 39.290.439.643,00 53,94Kegiatan promosi (pameran LN,misidagang, dan pameran DN) 39.518.524.000,00 26.782.687.425,00

Kegiatan promosi dalam negeri (TEI) 14.861.768.000,00 1.411.900.300,00Diklat ekspor PPEI 9.112.773.000,00 5.209.600.260,00Kerjasama pengembangan ekspor 6.175.859.000,00 4.527.397.343,00Kebijakan Pengembangan Ekspor 403.600.000,00 153.721.538,00Sosialisasi FOB ke CIF 251.899.000,00 251.535.500,00Misi Pembelian 72.408.000,00 43.350.000,00Informasi pasar (DJPEN) 2.449.998.000,00 910.247.277,002 Meningkatnyadiversifikasiproduk ekspor Kontribusi ekspor diluar 10 produk utama % 53 42 79,25 5.119.702.000,00 3.746.281.833,00 73,17Penyusunan profil produk 480.880.000,00 374.573.400,00Penyusunan katalog produk 71.210.000,00 48.612.000,00Adaptasi produk + DDS (purwa rupa) 1.384.400.000,00 1.233.656.750,00Diseminasi hasil product intelligence 322.200.000,00 298.881.000,00Partisipasi pada peningkatan dayasaing produk ekspor +pengembangan produk kerajinan 2.095.262.000,00 1.247.286.083,00

Program pengembangan merek 765.750.000,00 543.272.600,00
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No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Kegiatan Pendukung Anggaran
(setelah revisi) Realisasi % Ket.3 Meningkatnyacitra pelakudan produkeksporIndonesia

Pelaksanaan kegiatanimplementasi nation
branding

kegiatan 2 1 50 20.737.750.000,00 12.715.287.692,00 61,31Implementasi nation branding 1.709.670.000,00 1.579.440.100,00

Layanan Pelaku Usaha 1.713.905.000,00 1.057.522.150,00Primaniyarta 2.494.970.000,00 734.520.100,00pengembangan produk 855.282.000,00 616.190.000,00program pengembangan merek 765.750.000,00 543.272.600,00Peningkatan KerjasamaPengembangan Ekspor 1.408.473.000,00 1.035.486.022,00

Diklat ekspor PPEI 9.112.773.000,00 5.209.600.260,00Penyediaan Ruang Pamer BBPPEI 105.000.000,00 88.625.000,00Coaching Program 1.226.717.000,00 509.126.360,00Indonesia Night Davos, Swiss 1.345.210.000,00 1.341.505.100,00Jumlah inquiry inquiries 10.000 4.268 42,68 Permintaan inquiry CSC 84.500.000,00 63.358.400,00 74,98
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3. Struktur Organisasi Ditjen PEN
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