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LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian
Perdagangan dan guna mewujudkan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan
Ekspor Nasional (Ditjen PEN) dalam menata sistem kerja kepemerintahan yang lebih baik (good
governance), maka seluruh kegiatan yang telah dilakukan Ditjen PEN terangkum dan dilaporkan
dalam bentuk Laporan Kinerja.
Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja Ditjen
PEN dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan
sasarannya.
Arah kebijakan dan strategi Ditjen PEN ke depan dapat dijabarkan dalam konsep pengembangan
ekspor nasional yang bertujuan untuk peningkatan daya saing dan akses pasar, serta peningkatan
daya saing ekspor, yaitu diversifikasi pasar ekspor, diversifikasi produk, dan pencitraan nasional.
Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada unit kerja agar
dapat melaksanakan kegiatannya secara efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi dunia
usaha dan lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada
Pemerintah. Selain itu dapat memberikan bahan masukan dan feedback bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, sehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja.

Jakarta,

Maret 2017

Direktur Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional,

Arlinda
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja good government, setiap instansi
pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis
organisasi kepada stakeholders yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), penyusunan Laporan
Kinerja dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan
pengukuran kinerja.
Selama periode tahun 2015-2019, sasaran strategis Ditjen PEN yang ingin dicapai dalam periode
tersebut adalah meningkatnya diversifikasi dan kualitas produk yang berdaya saing ekspor serta
diversifikasi pasar tujuan ekspor.

Meningkatnya diversifikasi dan kualitas produk yang berdaya saing ekspor serta
diversifikasi pasar tujuan ekspor
Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekspor non migas melalui
peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi, sekaligus memperbaiki komposisi ekspor
Indonesia yang selama ini masih didominasi produk primer. Upaya ini juga dimaksudkan untuk
mendorong pertumbuhan industri manufaktur dan sektor jasa nasional.
Program dan kegiatan Ditjen PEN yang ditujukan untuk peningkatan diversifikasi dan kualitas
produk yang berdaya saing ekspor antara lain kegiatan pengembangan desain dan dukungan
penciptaan kemasan dan merek. Ditjen PEN juga secara rutin melakukan pertemuan dengan
instansi terkait di berbagai daerah dan di luar negeri untuk berkoordinasi dalam upaya
pengembangan ekspor.
Diversifikasi pasar tujuan ekspor dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap
beberapa kelompok negara-negara tujuan ekspor tertentu. Upaya yang ditempuh antara lain
melalui program promosi dagang di berbagai negara, kegiatan pengembangan produk untuk
peningkatan daya saing, penyediaan informasi pasar dan informasi produk, penyediaan
pelayanan hubungan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ekspor.
Adapun untuk sasaran strategis ini, pada periode Januari–November tahun 2016, indikator
pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama menunjukkan tingkat capaian -4,93%, indikator
pertumbuhan ekspor non-migas ke pasar prospektif menunjukkan tingkat capaian -110,42%,
pertumbuhan ekspor non-migas produk utama menunjukkan tingkat capaian -65%, serta
pertumbuhan ekspor non-migas produk prospektif menunjukkan tingkat capaian 64,45%.
Adapun untuk indikator peringkat Brand Finance: Nation Brand Index menunjukkan capaian
peringkat 18 (melebihi target peringkat 21), indikator peningkatan pemanfaatan laporan pasar
ekspor (market intelligence dan market brief) oleh dunia usaha menunjukkan tingkat capaian
sebesar 114,92%; sementara indikator Pendirian Pusat Promosi Ekspor menunjukkan tingkat
capaian sebesar 50%; indikator UKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir
menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%; indikator Pengembangan Produk Ekspor
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menunjukkan tingkat capaian sebesar 113,21 %; dan indikator peningkatan kerja sama dan
pemanfaatan hasil kerja sama dalam diversifikasi produk dan pasar ekspor menunjukkan tingkat
capaian sebesar 100% untuk naskah kerjasama dan 114,28% untuk pelaksanaan kegiatan.
Dari sisi kinerja anggaran, alokasi anggaran setelah revisi untuk Ditjen PEN pada tahun 2016
adalah sebesar Rp. 368.614.425.000, mengalami peningkatan sebesar 31,45% dibandingkan
alokasi anggaran tahun 2015 yang sebesar Rp. 280.403.696.000,-. Namun tingkat penyerapan
anggaran tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 14,98% menjadi 75,71% dibandingkan
realisasi anggaran tahun 2015 yang tercatat sebesar 90,69%.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Peran Strategis Organisasi
C. Isu Strategis Pengembangan
Ekspor

A. Latar Belakang
Upaya peningkatan
ekspor mendorong
pertumbuhan
ekonomi nasional

Pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas sasaran pembangunan
nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi dalam negeri,
peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi. Merujuk pada hal
tersebut, dapat dikatakan bahwa upaya peningkatan ekspor dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang pada gilirannya
berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran. Pengembangan
ekspor non migas, baik barang maupun jasa, pada dasarnya
merupakan andalan jangka pendek bagi pemulihan ekonomi, dan
merupakan prioritas jangka menengah hingga jangka panjang untuk
terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, melalui
meningkatkan perolehan devisa, perluasan lapangan kerja, serta
pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Dalam upaya peningkatan ekspor, kebijakan dan langkah-langkah
yang ditempuh diprioritaskan untuk perluasan pasar ekspor ke
pasar-pasar prospektif dengan mengintensifkan kegiatan promosi,
peningkatan akses informasi kepada dunia usaha, pengembangan
produk, pemberdayaan kelembagaan ekspor, penguatan kerja sama
ekspor, dan peningkatan kapasitas pelaku ekspor dalam memasuki
pasar global.

Setiap instansi
pemerintah wajib
untuk secara
berkala menyusun
laporan kinerja dan
keuangan serta
melakukan
pemantauan atas
pelaksanaan
kegiatan sesuai
tugas dan fungsinya

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban, setiap instansi
pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian
tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap
instansi pemerintah untuk secara berkala menyusun laporan kinerja
dan keuangan serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan
kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, sebagai pertanggungjawaban
atas pengelolaan sumber daya yang telah dialokasikan dalam
Rencana
Strategis
dan
Rencana
Kinerja
Tahunan.
Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat,
pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai
akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden. Rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah selanjutnya disebut sebagai
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
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Untuk di lingkungan Kementerian Perdagangan, Keputusan Menteri
Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian
Perdagangan telah diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat
unit Eselon II sampai dengan Kementerian serta dilaksanakan secara
berkala dan berkelanjutan. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
794/M-DAG/KEP/8/2015 ini mengamanatkan bahwa Sebagai
sarana pemantauan kinerja, laporan triwulan wajib disusun pada
tingkat kementerian dan Unit Kerja Eselon I (lihat format pada
Gambar 11 dan Tabel 10). Sedangkan pada tingkat Unit Kerja Eselon
II dan unit kerja mandiri, penyusunan laporan triwulanan tidak
diwajibkan. Walaupun begitu, Unit Kerja Eselon II dan unit kerja
mandiri tetap wajib melengkapi formulir pengukuran pencapaian
kinerja (lihat format pada Tabel 11) dan dilampirkan pada laporan
triwulanan Unit Kerja Eselon I terkait. Sementara itu para perwakilan
perdagangan luar negeri dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak
diwajibkan untuk menyusun laporan triwulanan dan mengisi
formulir pengukuran pencapaian kinerja.
Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor
Nasional (Ditjen PEN) berkewajiban melaporkan kinerja yang telah
dicapai dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagaimana
diatur dalam kebijakan-kebijakan tersebut di atas. Penyusunan
Laporan Kinerja ini memuat penetapan tugas dan fungsi yang
dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan, serta ukuran keberhasilan
dalam pelaksanaannya.
Sebagai upaya mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Kementerian Perdagangan dan guna mewujudkan
akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor
Nasional (Ditjen PEN) dalam menata sistem kerja pemerintahan yang
lebih baik (good governance), maka seluruh kinerja yang telah
dilakukan Ditjen PEN sepanjang tahun anggaran akan terangkum dan
dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.
Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan
capaian kinerja unit kerja Ditjen PEN dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasarannya.
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B. Peran Strategis Organisasi
Peningkatan daya
Sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, peran
saing yang
strategis Ditjen PEN dalam pengembangan ekspor nasional adalah
berkelanjutan
membangun daya saing yang berkelanjutan bagi produk-produk
produk-produk
Indonesia di pasar global. Membangun daya saing yang berkelanjutan
Indonesia di pasar
diperlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya
global
yang dimiliki serta kemampuan memanfaatkan peluang yang ada.
Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada bagaimana
menggerakkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya yang
dimiliki. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peran serta
Kementerian Perdagangan, dalam rangka membangun daya saing
tersebut, perlu adanya suatu sistem manajemen yang efektif dan
efisien yang berbasis kinerja harus sejalan dan sinergi dengan
perkembangan dinamika pembangunan perdagangan.
Struktur Organisasi
Ditjen PEN

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN)
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan merupakan unsur pelaksana tugas Kementerian
Perdagangan di bidang pengembangan ekspor dan bertanggung
jawab kepada Menteri Perdagangan. Ditjen PEN mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor,
serta pelaku ekspor. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen PEN
menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a.

a.

b.

c.

d.

Perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan
produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan
promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan
pengembangan kelembagaan promosi;
Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan
pengembangan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor dan
penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan
Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi;
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyelenggaraan promosi dagang, dan kampanye pencitraan
Indonesia;
Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penyelenggaraan promosi dagang, dan kampanye
pencitraan Indonesia;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan
pengembangan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta
penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan
Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi;
4
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e.
f.

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan
Ekspor Nasional; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas yang diamanatkan tersebut, Ditjen
PEN memiliki struktur organisasi seperti terlihat pada Lampiran 3
sebagai berikut:
Sekretariat Direktorat Jenderal
Memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada
seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
Memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan
pelaporan di bidang pasar ekspor serta pelaku ekspor.
Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
Memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan
pelaporan di bidang pengembangan produk ekspor.
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra
Memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan
pelaporan di bidang pengembangan promosi dan citra.
Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor
Memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan
pelaporan di bidang kerja sama pengembangan ekspor.
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia
Memiliki tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan
pendidikan dan pelatihan ekspor untuk dunia usaha dan masyarakat.
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C. Isu Strategis Pengembangan Ekspor
Globalisasi Sektor
Perdagangan

Perubahan situasi dan kondisi perdagangan luar negeri yang
mengarah kepada globalisasi sektor perdagangan mengakibatkan
Indonesia dihadapkan pada berbagai hambatan perdagangan
internasional, dan sekaligus menjadi tantangan untuk dapat
memanfaatkan peluang dalam era globalisasi tersebut. Hal lain yang
ditimbulkan adalah kompetisi yang semakin ketat yang menuntut
fasilitasi perdagangan luar negeri lebih efisien dan efektif; promosi
ekspor yang tersinergi dan sistematis, serentak dan simultan; serta
manuver diplomasi perdagangan dan intelijen bisnis yang tajam
untuk mendobrak hambatan pasar, mengamankan akses pasar dan
kebijakan industri dan perdagangan Indonesia.

Perkembangan
ekspor Indonesia
berbasis pada
peningkatan daya
saing produk

Untuk mendorong kinerja ekspor non migas Indonesia sekaligus
memenangkan persaingan di pasar global, terutama setelah
bermunculannya negara-negara pesaing baru seperti Vietnam dan
Myanmar, komposisi ekspor Indonesia diarahkan kepada produkproduk berdaya saing tinggi. Saat ini, ekspor non migas Indonesia
masih didominasi oleh sektor barang, terutama produk-produk
primer. Oleh karena itu, arah pengembangan ekspor non migas saat
ini difokuskan pada sektor jasa dan produk-produk manufaktur. Hal
ini sekaligus untuk menjawab tantangan global terhadap ekspor
berkelanjutan dan produk-produk inovatif dan berdaya saing tinggi.

Peningkatan
diversifikasi pasar
dan produk ekspor

Sejalan dengan semakin terbukanya pasar global dengan adanya
berbagai perjanjian perdagangan bebas, baik bilateral, regional
maupun multilateral, timbul berbagai tantangan bagi pengembangan
ekspor nasional. Tantangan baru yang terbesar adalah adanya
kemungkinan serbuan produk impor dari negara lain sebagai
dampak dari liberalisasi perdagangan, terlebih dengan dimulainya
era Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC). Dalam upaya untuk
melindungi industri nasional sekaligus penguasaan pasar ekspor,
baik di negara tradisional maupun non tradisional, program
peningkatan ekspor non migas difokuskan pada langkah diversifikasi
pasar dan produk ekspor. Dengan langkah tersebut, diharapkan
nantinya Indonesia tidak bergantung kepada beberapa kelompok
negara maupun beberapa jenis produk ekspor, namun dapat
menjadikan negara-negara lainnya sebagai mitra dagang utama yang
seimbang sekaligus dapat menciptakan/meningkatkan keragaman
produk ekspor yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi,
yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bersaing produkproduk Indonesia di pasar global.
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BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

A. Rencana Strategis Ditjen PEN
B. Rencana Kinerja Ditjen PEN
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A. Rencana Strategis Ditjen PEN
Prioritas Nasional

Tujuan Strategis
Ditjen PEN

Sasaran Strategis
Ditjen PEN

Dari 9 (sembilan) butir Nawacita, peran sektor perdagangan adalah
pada butir ke-6, yakni Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan
Daya Saing di Pasar Internasional , yang selanjutnya dijabarkan
dalam 10 (sepuluh) program Prioritas Nasional, yang salah satunya
adalah Pengembangan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah.
Hal tersebut ditetapkan sejalan dengan mewujudkan Visi Kabinet
Kerja Periode 20159, yaitu Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong .
Pengejawantahan Prioritas Nasional tersebut oleh Ditjen PEN
diturunkan dalam tujuan strategis Ditjen PEN yang ingin dicapai
selama periode tahun 2015-2019 yang secara garis besar adalah
sebagai berikut Peningkatan ekspor barang non migas yang
bernilai tambah, Peningkatan akses dan pasar internasional,
serta Pemantapan Promosi Ekspor dan Nation Branding.
Sasaran strategis Ditjen PEN yang ingin dicapai selama periode 5
(lima) tahun ke depan adalah:
Meningkatnya diversifikasi dan kualitas produk yang berdaya
saing ekspor serta diversifikasi pasar tujuan ekspor
Upaya ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekspor non
migas melalui peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi,
sekaligus memperbaiki komposisi ekspor Indonesia yang selama ini
masih didominasi produk primer. Upaya ini juga dimaksudkan untuk
mendorong pertumbuhan industri manufaktur dan sektor jasa
nasional. Selain itu, diversifikasi pasar tujuan ekspor dimaksudkan
untuk mengurangi ketergantungan terhadap beberapa jenis produk
tertentu dan kelompok negara-negara tujuan ekspor tertentu. Upaya
yang ditempuh antara lain melalui kegiatan pengembangan desain,
dukungan penciptaan kemasan dan merek, serta penyediaan
informasi pasar tujuan ekspor.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan perdagangan luar negeri adalah meningkatkan daya
saing produk ekspor non migas, serta untuk mendorong peningkatan
diversifikasi pasar tujuan ekspor dan keberagaman produk ekspor,
meliputi promosi perdagangan (trade promotion), diplomasi
perdagangan (trade diplomacy), fasilitasi perdagangan (trade
facilitation) dan pengamanan perdagangan internasional (trade
defence).
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Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PEN merupakan refleksi dari Arah
Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan yang secara
simultan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.
B. Rencana Kinerja Ditjen PEN
Dalam upaya mencapai sasaran strategis pada 5 (lima) tahun
kedepan, yaitu meningkatnya diversifikasi dan kualitas produk yang
berdaya saing ekspor serta diversifikasi pasar tujuan ekspor, Ditjen
PEN menyusun suatu dokumen perencanaan kinerja tahunan
sebagaimana diatur dalam Kepmendag No. 794/2010 yaitu dokumen
Rencana Kerja (Renja) Ditjen PEN Tahun 2016. Renja tersebut
memuat Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program
yang ingin dicapai oleh Ditjen PEN pada tahun 2016. Dokumen Renja
Ditjen PEN Tahun 2016 juga memuat kegiatan dan pendanaan yang
akan dilaksanakan oleh Ditjen PEN sepanjang tahun 2016.
Dengan menjadikan Renja Ditjen PEN Tahun 2016 sebagai dasar dan
acuan, Ditjen PEN menyusun Perjanjian Kinerja Ditjen PEN 2016
dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun 2016. Rincian
Perjanjian Kinerja yang meliputi sasaran, indikator kinerja, target,
serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.
Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut.
Meningkatnya
diversifikasi dan
kualitas produk
yang berdaya saing
ekspor serta
diversifikasi pasar
tujuan ekspor

Untuk mendorong kinerja ekspor produk non-migas Indonesia
sekaligus memenangkan persaingan di pasar global, komposisi
ekspor Indonesia diarahkan kepada produk-produk berdaya saing
tinggi. Selain itu, upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor dilakukan
dalam rangka mengurangi ketergantungan pasar tujuan ekspor ke
negara-negara tertentu sekaligus membuka pasar tujuan ekspor
prospektif lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak
negatif dari krisis ekonomi yang sewaktu-waktu dapat menimpa
negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia.
Terkait dengan sasaran strategis ini, Ditjen PEN menetapkan 10
(sepuluh) indikator kinerja, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pertumbuhan ekspor non-migas ke Pasar Utama (7,7%);
Pertumbuhan ekspor non-migas di Pasar Prospektif (11,9%);
Pertumbuhan ekspor non-migas produk Utama (8%);
Pertumbuhan ekspor non-migas produk Prospektif (12,8%);
Peringkat Brand Finance: Nation Brands Index (peringkat 21);
Peningkatan pemanfaatan laporan pasar ekspor market
intelligence dan market brief) oleh dunia usaha (650 pelaku
usaha);
7. Pendirian Pusat Promosi Ekspor (2 unit);
9
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8. UKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir (10%);
9. Pengembangan Produk Ekspor (53 kegiatan);
10. Peningkatan kerjasama dan pemanfaatan hasil kerjasama
dalam diversifikasi produk dan pasar ekspor (5 naskah dan
14 kegiatan).

10
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BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Capaian Kinerja Anggaran
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A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Ditjen PEN
tahun 2016 secara
keseluruhan
menunjukkan hasil
yang cukup baik

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan kementerian
Perdagangan, maka Ditjen PEN Kementerian Perdagangan telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 di
lingkungan Ditjen PEN.
Indikator kinerja utama di lingkungan Ditjen PEN disusun dengan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,
Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2015-2019, serta
Rencana Strategis Ditjen PEN tahun 2015-2019, dengan
mengakomodasi keinginan stakeholders.
Berdasarkan sasaran strategis Pengembangan Ekspor Nasional tahun
2015-2019, Ditjen PEN dan seluruh unit di bawah koordinasi Ditjen
PEN, pada tahun 2016 telah dilaksanakan berbagai kegiatan
sebagaimana perencanaan untuk mencapai sasaran strategisnya.
Adapun kinerja Ditjen PEN berdasarkan capaian indikator kinerja
utamanya pada tahun 2016 ini belum seluruhnya menunjukkan hasil
yang cukup baik. Walaupun sebagian besar indikator kinerja utama
Ditjen PEN belum menunjukkan tingkat capaian sebagaimana
ditargetkan, 5 (lima) indikator telah menunjukkan capaian sesuai
target bahkan melampaui target.
Pencapaian target pertumbuhan ekspor seperti yang terangkum pada
indikator 1 hingga indikator 4 tidak semata-mata mencerminkan
kinerja Ditjen PEN, tetapi terkait erat dengan kinerja ekspor pelaku
usaha. Ditjen PEN sebagai salah satu bagian dari pemerintah memiliki
peran yang terbatas pada fasilitasi promosi, pembukaan akses pasar
(kerjasama G2G) dan membuat produk kebijakan. Adapun data
pertumbuhan ekspor yang digunakan merupakan data periode
Januari-November dikarenakan data periode Januari-Desember
masih belum diterbitkan oleh BPS.

12
Laporan Kinerja | Ditjen PEN 2016

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen PEN Tahun 2016
2015
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Indikator Kinerja Utama
Pertumbuhan ekspor nonmigas ke pasar utama
Pertumbuhan ekspor nonmigas di pasar prospektif
Pertumbuhan ekspor nonmigas produk utama
Pertumbuhan ekspor nonmigas produk prospektif
Peringkat Brand Finance:
Nation Brands Index
Peningkatan pemanfaatan
laporan pasar ekspor
(market intelligence dan
market brief) oleh dunia
usaha
Pendirian Pusat Promosi
Ekspor
UKM peserta pelatihan
ekspor yang menjadi
eksportir
Pengembangan Produk
Ekspor
Peningkatan kerja sama dan
pemanfaatan hasil kerja
sama dalam diversifikasi
produk dan pasar ekspor

2016

Satuan
Target

Realisasi

Capaian
(%)

Target

Realisasi

Capaian
(%)

%

5,5

-9,50

-172,73

7,7

-0,38*

-4,93

%

9,7

-17,03

-175,57

11,9

-13,14*

-110,42

%

5,9

-10,00

-169,49

8

-5,20*

-65

%

10,6

39,37

371,42

12,8

8,25*

64,45

Peringkat
Pelaku
usaha

n.a.

n.a.

n.a.

21

18

100,00

500

593

118,6

650

747

114,92

Unit

2

1

50

2

1

50,00

%

10

10

100,00

10

10

100,00

Kegiatan
Konsep

n.a.

n.a.

n.a.

53

60

113,21

n.a.

n.a.

n.a.

5

5

100,00

Kegiatan

n.a.

n.a.

n.a.

14

16

114,28

* data Januari–November 2016
Sumber: Ditjen PEN, 2017 (diolah dari berbagai sumber)

IK-1
Pertumbuhan Ekspor
Non Migas ke Pasar
Utama

Pasar utama produk ekspor Indonesia terdiri dari negara-negara
tujuan ekspor Indonesia yang selama ini menjadi kontributor utama
penyerapan produk-produk ekspor asal Indonesia. Strategi
diversifikasi pasar yang mendorong pertumbuhan ekspor ke pasarpasar yang merupakan pasar baru atau emerging market Indonesia
tidak serta merta menurunkan upaya untuk terus mengisi pasar
ekspor utama Indonesia dengan produk-produk Indonesia, namun
lebih pada upaya untuk mengurangi resiko terjadinya penurunan
nilai dan volume ekspor Indonesia ketika pasar ekspor tradisional
Indonesia dilanda krisis seperti beberapa tahun yang lalu.
Pada periode Januari - November 2016, nilai ekspor non migas
Indonesia ke pasar utama tercatat sebesar US$ 85,03 miliar,
mengalami penurunan sebesar 0,38% dari periode yang sama pada
tahun 2015 (US$ 85,36 miliar). Sementara apabila dilihat dari
13
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volume ekspor yang terjadi pada Januari - November 2016, tercatat
sebesar 3,67 miliar ton (data BPS, diolah Pusdatin), mengalami
peningkatan sebesar 2,35% dari periode yang sama pada tahun
2015 (3,59 miliar ton). Penurunan nilai ekspor terjadi ke separuh
negara yang merupakan pasar utama Indonesia, di antaranya ke
Italia (-17,50%), India (-16,05%), Belanda (-8,47%), Malaysia (6,45%), dan Korea Selatan (-5,62%). Walaupun demikian, separuh
jumlah negara lainnya menunjukkan peningkatan nilai ekspor
Indonesia pada periode Januari - November 2016, di antaranya
Filipina (31,04%), RRT (9,97%), Inggris (3,85%), Spanyol (2,03%),
dan Amerika Serikat (1,73%).
Jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekspor non migas ke
pasar utama yang ditetapkan pada tahun 2016 ini yaitu sebesar
7,7%, dapat terlihat bahwa tingkat capaian pada tahun 2016 ini
masih jauh dari harapan (-4,93%). Hal ini disebabkan karena harga
komoditas yang merupakan tulang punggung ekspor Indonesia
masih mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari nilai ekspor yang
mengalami penurunan padahal volume ekspor telah mengalami
peningkatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Ditjen PEN telah
mendorong peralihan struktur produk ekspor Indonesia dari yang
awalnya mengandalkan produk komoditas menjadi produk olahan
yang memiliki nilai tambah. Bila dibandingkan dengan capaian pada
tahun sebelumnya, maka capaian tahun ini (-4,93%) mengalami
perbaikan sebesar 97,14% (capaian pertumbuhan ekspor non migas
ke pasar utama tahun 2015 sebesar -172,73% dengan target 5,5%
dan realisasi -9,50%).
Diharapkan, pada tahun berikutnya pertumbuhan ekspor non migas
Indonesia ke pasar utama akan meningkat seiring dengan berbagai
program yang akan dilaksanakan untuk tahun-tahun selanjutnya.
Program dan kegiatan Ditjen PEN yang ditujukan untuk peningkatan
ekspor antara lain program promosi dagang di berbagai negara,
kegiatan pengembangan produk untuk peningkatan daya saing,
penyediaan informasi pasar dan informasi produk, penyediaan
pelayanan hubungan (kontak) dagang, dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan ekspor.
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Gambar 1. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas ke Pasar Utama periode Januari - November 2016
(yoy), dalam persen
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IK-2
Pertumbuhan Ekspor
Non Migas di Pasar
Prospektif

Pasar prospektif produk ekspor Indonesia menjadi fokus utama dari
strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia. Negara-negara yang
masuk kategori emerging market diyakini mampu menopang
pertumbuhan ekspor Indonesia ketika negara tradisional diterpa
krisis ekonomi sekaligus sebagai upaya untuk melepaskan
ketergantungan Indonesia atas negara-negara tujuan ekspor
tradisional Indonesia serta untuk memperluas jangkauan pasar
produk ekspor Indonesia. Kementerian Perdagangan telah
menetapkan negara-negara yang merupakan pasar tujuan ekspor
prospektif Indonesia, yaitu Taiwan, Australia, Arab Saudi, Persatuan
Emirat Arab, Hongkong, Brazil, Mesir, Turki, Rusia, Meksiko,
Myanmar, Afrika Selatan, Nigeria, Ukraina, Kamboja, Argentina, Iran,
Peru, dan Cile.
Pada periode Januari - November 2016, nilai ekspor non migas
Indonesia ke pasar prospektif tercatat sebesar US$ 17,13 miliar,
mengalami penurunan sebesar 13,14% dari periode yang sama pada
tahun 2015 (US$ 19,72 miliar). Sementara apabila dilihat dari
volume ekspor yang terjadi pada Januari - November 2016, tercatat
sebesar 403,02 juta ton (data BPS), mengalami penurunan sebesar
11,08% dari periode yang sama pada tahun 2015 (453,27 juta ton).
Penurunan nilai ekspor terjadi hampir ke seluruh negara yang
merupakan pasar prospektif, diantaranya Saudi Arabia (-36,35%),
Nigeria (-32,32%), Taiwan (-32,25%), serta Persatuan Emirat Arab
15
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(-19,58%). Namun demikian, ekspor ke beberapa negara prospektif
berhasil menunjukkan peningkatan, di antaranya Rusia (28,20%)
dan Afrika Selatan (10,70%).
Jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekspor non migas ke
pasar prospektif yang ditetapkan pada tahun 2016 ini yaitu sebesar
11,9%, dapat terlihat bahwa tingkat capaian pada tahun 2016 ini
masih jauh dari harapan (-110,42%). Hal ini diperkirakan karena
perekonomian dunia yang mengalami perlambatan yang berimbas
pada kinerja ekonomi negara-negara pasar prospektif tersebut.
Untuk menghadapi hal tersebut, Ditjen PEN melaksanakan berbagai
kegiatan peningkatan ekspor antara lain program promosi dagang,
kegiatan pengembangan produk untuk peningkatan daya saing,
penyediaan informasi pasar dan informasi produk, penyediaan
pelayanan hubungan (kontak) dagang, dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan ekspor yang dikonsentrasikan untuk
merebut peluang pasar ekspor di berbagai negara prospektif.
Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, maka
capaian tahun ini mengalami peningkatan sebesar 37,10% dari
capaian tahun 2015, dimana capaian pertumbuhan ekspor non
migas ke pasar prospektif tahun 2015 sebesar -175,57% dengan
target 9,7% dan realisasi -17,03%. Diharapkan, pada tahun-tahun
berikutnya pertumbuhan ekspor non migas Indonesia ke pasar
prospektif akan meningkat seiring dengan pelaksanaan berbagai
program dagang yang telah direncanakan oleh Kemendag untuk
tahun selanjutnya.

Paviliun Indonesia pada Pameran Arab Health dan Hong Kong Gift and Premium Fair
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Gambar 2. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas ke Pasar Prospektif periode Januari - November
2016 (yoy), dalam persen
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IK-3
Pertumbuhan Ekspor
Non Migas Produk
Utama

Selain diversifikasi negara tujuan ekspor, Indonesia juga melakukan
diversifikasi produk ekspor. Diversifikasi produk ekspor ditujukan
untuk mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia pada produk
tertentu. Semakin banyak pilihan produk Indonesia yang diekspor,
maka akan semakin kuat posisi Indonesia di kancah perdagangan
internasional.
Pada awal tahun 2014, Kementerian Perdagangan melakukan
pengkajian ulang untuk mengelompokkan produk ekspor Indonesia
ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu produk utama, produk prospektif,
dan produk non migas lainnya. Produk yang masuk kategori produk
utama merupakan produk-produk yang memiliki nilai ekspor
tertinggi dibandingkan produk lainnya, yaitu sawit (CPO dan
turunannya), tekstil dan produk tekstil, elektronik, karet dan
produk karet, kayu dan produk kayu (pulp & furniture), produk
kimia, produk logam, mesin-mesin, makanan olahan, dan otomotif.
Pada tahun 2016, Ditjen PEN menargetkan pertumbuhan ekspor non
migas produk utama sebesar 8%. Adapun realisasi pada tahun 2016
(data Januari - November 2016) menunjukkan bahwa nilai ekspor 10
(sepuluh) produk utama mencapai US$ 56,00 miliar atau turun
sebesar 5,20% dari periode yang sama pada tahun 2015 (US$ 59,08
miliar) dan dengan tingkat capaian sebesar -65,00% dari target yang
ditetapkan. Sementara apabila dilihat dari volume ekspor yang
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terjadi pada Januari - November 2016, tercatat sebesar 364.53 juta
ton (data BPS), mengalami penurunan sebesar 9,22% dari periode
yang sama pada tahun 2015 (401,58 juta ton). Penurunan nilai
ekspor terjadi pada sebagian besar produk ekspor utama
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. Peningkatan hanya
ditunjukkan oleh komoditas udang (6,83%), otomotif (6,25%), dan
produk alas kaki (2,90%).
Tidak tercapainya target pada indikator ini ditenggarai disebabkan
oleh tertekannya produk ekspor utama Indonesia di pasaran dunia
akibat ketidakmampuan produk Indonesia untuk bersaing dengan
produk dari negara pesaing serta kampanye negatif yang melanda
produk Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi
perekonomian dunia yang masih mengalami perlambatan. Untuk
menghadapi kondisi tersebut, Ditjen PEN melaksanakan berbagai
kegiatan peningkatan ekspor antara lain program promosi dagang,
kegiatan pengembangan produk untuk peningkatan daya saing,
penyediaan informasi pasar dan informasi produk, penyediaan
pelayanan hubungan (kontak) dagang, dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan ekspor.
Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, maka
capaian tahun ini mengalami peningkatan sebesar 61,64% dari
capaian tahun 2015, dimana capaian pertumbuhan ekspor non
migas produk utama tahun 2015 sebesar -169,49% dengan target
5,9% dan realisasi -10,00%. Walaupun pertumbuhan ekspor non
migas produk utama masih mengalami penurunan pada tahun ini,
akan tetapi kecenderungan peningkatan capaian indikator ini
dibandingkan
capaian
tahun
sebelumnya
menunjukkan
perkembangan yang semakin menggembirakan.
Gambar 3. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Produk-Produk Utama periode Januari - November
2016 (yoy), dalam persen
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IK-4
Pertumbuhan Ekspor
Non Migas Produk
Prospektif

Selain kategori produk ekspor utama, Kementerian Perdagangan juga
menetapkan produk-produk yang dikategorikan dalam produk
ekspor prospektif. Adapun produk yang masuk dalam kategori
produk prospektif merupakan produk yang memiliki potensi besar
untuk dikembangkan lebih lanjut dengan kontribusi ekspor cukup
baik, yaitu kulit dan produk kulit, peralatan medis, tanaman obat,
makanan olahan, minyak atsiri, ikan dan produk perikanan, kerajinan,
perhiasan, rempah-rempah, dan peralatan kantor. Produk prospektif
memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut karena
terdapatnya peluang yang muncul baik dari sisi pengembangan
produk maupun pengembangan pasarnya.
Realisasi pada tahun 2016 (data Januari–November 2016)
menunjukkan bahwa nilai ekspor non migas untuk produk prospektif
mencapai US$ 14,27 miliar atau menunjukkan peningkatan sebesar
8,25% dari periode yang sama tahun sebelumnya (US$ 13,18 miliar).
Target untuk indikator ini pada tahun 2016 sebesar 12,8% sehingga
tingkat capaian untuk tahun 2016 yaitu 64,45% dari target yang telah
ditetapkan. Sementara apabila dilihat dari volume ekspor yang terjadi
pada Januari–November 2016, tercatat sebesar 35.92 juta ton (data
BPS), mengalami penurunan sebesar 0,30% dari periode yang sama
pada tahun 2015 (36,03 juta ton). Peningkatan signifikan ditunjukkan
oleh sejumlah kelompok produk, di antaranya perhiasan (13,55%),
peralatan kantor (10,54%), ikan dan produk ikan (9,66%), produk
kerajinan (5,00%), dan makanan olahan (3,63%).
Tidak tercapainya target pada indikator ini ditenggarai disebabkan
oleh tertekannya produk ekspor prospektif Indonesia di pasaran
dunia akibat ketidakmampuan produk Indonesia untuk bersaing
dengan produk dari negara pesaing serta kondisi perekonomian
dunia yang masih mengalami perlambatan. Untuk menghadapi
kondisi tersebut, Ditjen PEN melaksanakan berbagai kegiatan
peningkatan ekspor antara lain program promosi dagang, kegiatan
pengembangan produk untuk peningkatan daya saing, penyediaan
informasi pasar dan informasi produk, penyediaan pelayanan
hubungan (kontak) dagang, dan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan ekspor.
Adapun bila dibandingkan dengan pencapaian indikator
Pertumbuhan Ekspor Non-migas Produk Prospektif tahun 2015 yang
sebesar 371,42% (target tahun 2015 sebesar 10,6% dan realisasi
tahun 2015 sebesar 39,37%), maka capaian tahun 2016 mengalami
penurunan sebesar 82,64%. Walaupun capaian mengalami
penurunan dari capaian tahun sebelumnya, tetapi nilai realisasi tetap
dapat dipertahankan bernilai positif. Diharapkan, pada tahun-tahun
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berikutnya pertumbuhan ekspor non migas Indonesia untuk produkproduk prospektif akan meningkat seiring dengan realisasi berbagai
program dagang yang telah ditetapkan oleh Kemendag untuk tahun
2017.
Gambar 4. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Produk-Produk Prospektif periode Januari –
November 2016 (yoy), dalam persen
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Diharapkan, pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekspor non migas
Indonesia untuk produk-produk prospektif akan meningkat seiring dengan
realisasi berbagai program dagang yang telah ditetapkan oleh Kemendag
untuk tahun 2017.

IK-5
Peringkat Brand
Finance: Nation
Brands Index

Brand Finance mengukur kekuatan dan nilai citra sebuah negara dari 100
(seratus) negara dengan menggunakan metode yang berbasis mekanisme
bantuan royalti yang digunakan untuk menghargai perusahaan terbesar di
dunia.
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Gambar 5. Metode Pengukuran Nation Brand Index

Sumber: Brand Finance, 2016

Dalam melakukan pengukuran Nation Brand Index, terdapat lima (5)
langkah pengukuran. Langkah pertama Nation Brand Strength, adalah
bagian dari analisis yang paling langsung dan mudah dipengaruhi oleh
pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk kampanye Nation Brand. Hal
ini ditentukan dengan mengacu pada kinerja pada puluhan titik data di
seluruh tiga pilar kunci; Barang & Jasa, Investasi dan Masyarakat, yang
dibagi lagi menjadi sub-pilar; Pariwisata, Pasar, Tata Kelola Pemerintahan,
dan Manusia & Keterampilan. Langkah kedua, Royalty Rate. Skor BSI hingga
100 poin diterapkan untuk menghitung tingkat royalti. Skor BSI ini
menentukan di mana dalam kisaran ini tingkat royalti sebuah negara akan
ditetapkan. Semakin tinggi skor, semakin tinggi pula tingkat royaltinya.
Langkah ketiga, Revenues. Penilaian Nation Brand didasarkan pada
perkiraan penjualan dari seluruh merek di tiap negara selama lima tahun.
Produk domestik bruto (PDB) digunakan untuk mewakili total penerimaan
PDB. Perkiraan PDB diperoleh dengan mengacu pada tren historis PDB dan
perkiraan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dari sektor publik dan
organisasi swasta, termasuk OECD dan Oxford Economics. Selain itu, anuitas
dihitung berdasarkan kontribusi merek pada tahun terakhir untuk
memperhitungkan kelangsungan nilai dari Nation Brand. Langkah
keempat, Weighted Average Cost of Capital (WACC) or Discount Rate. Dalam
rangka memperhitungkan tingkat risiko di setiap ekonomi nasional,
tingkat diskon dihitung. Ini menunjukkan biaya rata-rata sumber keuangan
dari suatu merek dan tingkat pengembalian minimum yang diperlukan
pada aset merek. Tingkat diskonto digunakan untuk menghitung nilai saat
ini dari penghasilan merek di masa yang akan datang.
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Langkah kelima, Brand Valuation. Tingkat royalti yang dihitung diterapkan
untuk menurunkan 'kontribusi total merek' untuk nilai Nation Brand dan
nilai pengaruh dari Nation Brand secara murni. Angka-angka yang
dihasilkan kemudian dikenakan pajak pada tingkat pajak perusahaan
secara lokal. Kontribusi merek setelah pajak didiskontokan kembali ke 'Net
Present Value (NPV)' menggunakan tingkat diskonto. Angka kontribusi
merek yang sebenarnya kemudian ditambahkan ke nilai diskon untuk
mendapatkan kedua nilai Nation Brand dan nilai pengaruh dari Nation
Brand.
Kegiatan pencitraan yang dilakukan Ditjen PEN pada tahun 2016 antara
lain :
1. Indonesian Night pada kegiatan World Economic Forum di Davos,
Swiss, acara ini dihadiri oleh pimpinan-pimpinan pemerintahan,
pebisnis, serta pimpinan media.
2. Pembuatan Materi Branding Produk Indonesia; berupa pembuatan
video pencitraan Produk Maritim Indonesia & video pencitraan
Produk Strategis Indonesia.
3. Pembelian Data Simon Anholt; Data Nation Branding Simon Anholt
merupakan hasil survey yang dilaksanakan oleh lembaga internasional
yang kredibel, hasil penilaian nation branding dari Simon Anholt ini
diakui secara internasional.
4. Aktivasi : Pembuatan Merchandise NB Indonesia berupa kaos, flashdisk,
dsb.
5. Identifikasi NB : Pelaksanaan FGD di Surabaya dan Bandung.
6. Evaluasi NB : Melakukan penyebaran kuisioner kepada pelaku usaha
ekspor Indonesia.
Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Brand Finance, posisi
Indonesia untuk Nation Brand Index untuk tahun 2016 berada di posisi 18,
meningkat dari peringkat tahun 2015, yakni peringkat 21. Nilai National
Brand pada 2016 sebesar US$ 630 miliar atau meningkat 12% dari tahun
sebelumnya sebesar US$ 564 miliar. Sedangkan apabila dilihat
berdasarkan rating Brand Strength pada tahun 2016, Indonesia
mendapatkan rating AA-, naik satu tingkat dibandingkan rating pada tahun
2015 (A+/kuat). Capaian ini menunjukkan tingkat realisasi mencapai
100% dari target peringkat 21.
Keberhasilan pencapaian indikator ini sedikit banyak disebabkan telah
dilaksanakannya program peningkatan pencitraan Nation Branding
Indonesia oleh Ditjen PEN secara terintegrasi, menyeluruh, dan
berkesinambungan sejak beberapa tahun sebelumnya. Ditjen PEN juga
senantiasa bekerja sama dengan instansi lain (seperti: Kementerian
Pariwisata dan BKPM) maupun swasta dalam meningkatkan citra
Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, keberhasilan pencapaian target
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ini juga merupakan apresiasi masyarakat dunia terhadap komitmen
pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
Melalui keberhasilan indikator ini diharapkan produk ekspor Indonesia
akan memiliki citra yang bernilai tinggi di mata konsumen dan dapat
meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Hal inilah yang
melandasi Ditjen PEN untuk terus menyelenggarakan berbagai kegiatan
pencitraan Indonesia pada tahun-tahun selanjutnya. Indikator ini
merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2016 sehingga tidak
dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.
Apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN lainnya,
peringkat NBI Indonesia berada di atas negara-negara ASEAN lainnya,
seperti Singapura (26), Malaysia (29), Thailand (30), Filipina (32), Vietnam
(48), Myanmar (86), dan Kamboja (91).
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Tabel 2. Daftar Nation Brands Paling Bernilai 2016

Sumber: Brand Finance, 2016
Pada pengukuran indikator Nation Branding Index di tahun sebelumnya,
Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen PEN menggunakan hasil Nation
Branding Index (NBI) yang disusun oleh Simon Anholt. Indeks tersebut
merupakan hasil penggabungan dari sejumlah dimensi yang dianggap
berpengaruh terhadap branding suatu negara, yakni pariwisata, ekspor,
pemerintahan, investasi dan imigrasi, kebudayaan, dan masyarakat. Namun
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demikian, Kementerian Perdagangan hanya memfokuskan kegiatan nation
branding pada dimensi ekspor.
Pada tahun 2016, skor dimensi ekspor NBI Indonesia mencapai angka 47,49.
Secara spesifik, skor dimensi ekspor ini merupakan akumulasi dari jawaban
responden atas beberapa atribut yang terkait dengan persepsi masyarakat
dunia terhadap ekspor Indonesia. Atribut tersebut antara lain berkaitan
dengan kontribusi Indonesia terhadap inovasi di bidang ilmu pengetahuan,
pengaruh negara asal (country of origin) terhadap keinginan masyarakat
global untuk membeli suatu produk, dan derajat kreativitas suatu negara.
Jika dibandingkan dengan skor dimensi ekspor tahun 2015, skor NBI dimensi
ekspor tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,82 poin. Adapun skor
dimensi ekspor NBI tahun 2015 adalah sebesar 46,67 poin. Selain
menunjukkan peningkatan dari sisi skor, peringkat Indonesia pada dimensi
ekspor di tahun 2016 mengalami peningkatan satu peringkat dibanding tahun
sebelumnya. Pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-38 dari 50
negara, sementara di tahun 2015 Indonesia menduduki posisi ke-39. Bila
dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, maka peringkat Indonesia masih
di bawah Singapura (peringkat 22) dan Thailand (peringkat 34).
Gambar 6. Nilai Dimensi Ekspor NBI Simon Anholt 2011 - 2016
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Sumber: Simon Anholt NBI, diolah Ditjen PEN 2017

IK-6
Peningkatan
pemanfaatan
laporan pasar
ekspor (market

Dalam era kemajuan teknologi dan liberalisasi perdagangan, informasi
menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam perdagangan
internasional. Informasi yang akurat dan komprehensif akan membantu
para pelaku usaha Indonesia dalam merancang strategi untuk melakukan
penetrasi maupun strategi memasarkan produknya di pasar tujuan
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intelligence dan
market brief) oleh
dunia usaha

ekspor, selaras dengan upaya menciptakan diversifikasi pasar dan
produk ekspor. Ditjen PEN terus berupaya memberikan informasi yang
komprehensif dan akurat mengenai peluang-peluang maupun
hambatan-hambatan ekspor baik di negara-negara tujuan ekspor utama
maupun negara-negara tujuan ekspor prospektif melalui penyusunan
laporan analisis pasar ekspor (market intelligence dan market brief).
Pada tahun 2015, Ditjen PEN telah melakukan penyusunan laporan
ringkas pasar tujuan ekspor (market brief) dan laporan analisis pasar
tujuan ekspor (market intelligence). Informasi yang tertuang dalam
Laporan Ringkas Pasar Tujuan Ekspor (market brief) ini adalah mengenai
kondisi pasar tujuan ekspor serta potensi, segmentasi, peluang, selera &
perilaku konsumen, peraturan ekspor – impor dan juga hambatanhambatan yang mungkin akan dihadapi para eksportir Indonesia dalam
memasuki pasar tujuan ekspor tersebut. Pada tahun 2015, Ditjen PEN
telah melakukan penyusunan sebanyak 188 laporan ringkas pasar tujuan
ekspor, antara lain untuk pasar Amerika Serikat, Chile, Argentina,
Ukraina, Inggris, Rusia, Mesir, Persatuan Emirat Arab (PEA), Kenya,
Australia, Filipina, dan India. Sementara itu, laporan analisis pasar tujuan
ekspor (market intelligence) merupakan pengamatan langsung terhadap
pasar produk potensial, segmen pasar, strategi pesaing, dengan melihat
kondisi negara target pasar untuk melakukan kegiatan penetrasi pasar
produk Indonesia. Pada tahun 2015, Ditjen PEN telah melakukan
sebanyak 21 kegiatan pengamatan pasar ke sejumlah negara, di
antaranya Spanyol, Hungaria, India, Amerika Serikat, Persatuan Emirat
Arab, Jerman, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Nigeria
Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada dunia usaha melalui
berbagai media, termasuk melalui layanan online Membership Services.
Pada tahun 2016, tercatat informasi pasar tersebut (market brief dan
market intelligence) telah diunduh oleh 747 pelaku usaha. Realisasi ini
menunjukkan tingkat capaian sebesar 114,92% dari target yang
ditetapkan (650 pelaku usaha). Bila dibandingkan dengan realisasi pada
tahun sebelumnya yang sebesar 593 pelaku usaha (target 500 pelaku
usaha dan capaian 118,6% pada tahun 2015), maka realisasi indikator
Peningkatan Pemanfaatan Laporan Pasar Ekspor (Market Intelligence
dan Market Brief) oleh Dunia Usaha pada tahun 2016 ini mengalami
peningkatan sebesar 25,97%.
Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini disebabkan telah
disinergikannya diseminasi (penyebaran informasi) laporan pasar
ekspor dengan layanan Membership Service pada Customer Service Center
(CSC). Melalui layanan tersebut, jangkauan penyebaran informasi
laporan pasar ekspor, baik market intelligence maupun market brief
dapat dilakukan secara luas dikarenakan kemudahan akses secara online
tanpa dibatasi tempat dan waktu. Diharapkan, pada tahun-tahun
26
Laporan Kinerja | Ditjen PEN 2016

berikutnya pemanfaatan laporan pasar ekspor (market intelligence dan
market brief) oleh dunia usaha akan terus meningkat seiring dengan
pelaksanaan berbagai kegiatan penyusunan laporan pasar ekspor oleh
Kemendag pada tahun selanjutnya.
IK-7
Pendirian Pusat
Promosi Ekspor

Sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan produk ekspor
Indonesia di pasar global, selain menggiatkan promosi dagang, Ditjen
PEN juga merencanakan pendirian Windows to Remarkable Indonesia
sebagai sarana untuk menampilkan dan memperkenalkan produkproduk berkualitas Indonesia di berbagai negara. Pada tahun 2015, telah
dibuka fasilitas ini di Nanning, RRT.
Windows to Remarkable Indonesia menampilkan berbagai jenis produk
ekspor seperti furnitur dan produk makanan. Windows to Remarkable
Indonesia berlokasi di China-ASEAN Plaza, Nanning, Republik Rakyat
Tiongkok. Selain mempunyai lokasi yang strategis, China-ASEAN Plaza
memiliki beberapa kelebihan, seperti terdaftar di berbagai online shop
terkemuka RRT (Alibaba, dll) dan juga memiliki fasilitas registered mobile
application shop.

Pembukaan HoI Bremen

Pada tahun 2016 ini direncanakan akan dibuka 2 (dua) kantor
Perwakilan Promosi di luar negeri yang dinamakan House of Indonesia
(HoI) di Bremen - Jerman dan Rusia. Namun dikarenakan alasan
penghematan anggaran, maka pada tahun 2016 ini hanya dilaksanakan
pembukaan satu kantor HoI yang berlokasi di kota Bremen pada tanggal
20 Mei 2016. Pembukaan House of Indonesia (HoI) yang berlokasi di Pusat
Kota Bremen, tepatnya di CityLab (dahulu Lloydhof), Ansgarikirchhof 121, 28195 Bremen. Acara pembukaan secara resmi dilakukan dengan
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pengguntingan pita yang dilakukan oleh Ketua Dewan Kota Bremen
Bidang Ekonomi, Tenaga Kerja dan Pelabuhan, Direktur
Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, Konsul Jenderal KJRI Hamburg,
Atase Perdagangan di Berlin, Kepala ITPC Hamburg, Pengelola House of
Indonesia, serta Kepala Biro Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kota Tangerang Selatan. Acara pembukaan dihadiri delegasi dari
pemerintah kota Tangerang Selatan, pengusaha peserta House of
Indonesia, media di Jerman, pejabat pemerintah kota dan para pengusaha
di Bremen dan sekitarnya.
Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2016, maka
realisasi yang dicapai hanya sebesar 50% yaitu membuka 1 (satu) kantor
dari target 2 (dua) kantor Perwakilan Promosi di luar negeri. Adapun bila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2016 sama
dengan capaian tahun 2015, yaitu sebesar 50% dari target pendirian 2
unit hanya terealisasi 1 unit yang dapat didirikan.
Meskipun terjadi penghematan anggaran untuk Pendirian Lembaga/
Kantor/Perwakilan Promosi di luar negeri, Ditjen PEN terus melakukan
kegiatan penjajakan pendirian kantor promosi di luar negeri dalam
bentuk House of Indonesia. Dalam kunjungan kerja pimpinan Ditjen PEN
ke luar negeri, di antaranya ke Barcelona - Spanyol, Sydney - Australia,
dan Moscow - Rusia, Ditjen PEN melakukan sejumlah koordinasi, baik
dengan perwakilan perdagangan di negara akreditasi maupun dengan
perwakilan diaspora Indonesia.
IK-8
Persentase UKM
peserta pelatihan
ekspor yang
menjadi eksportir

Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekspor Indonesia,
Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PEN menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan ekspor. Kegiatan pelatihan dan pendidikan
ekspor yang diadakan oleh Ditjen PEN melalui Balai Besar PPEI
dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) bidang pelatihan yaitu Perdagangan
Internasional, Pengembangan Produk, Pembiayaan dan Pembayaran
Ekspor, Promosi/Komunikasi Ekspor, Strategi Pemasaran Ekspor,
Manajemen Mutu dan Pemilihan Distributor.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan ekspor ini kemudian ditindaklanjuti
dengan penyelenggaraan kegiatan coaching program atau
pendampingan pada eksportir maupun calon eksportir Indonesia.
Peserta kegiatan ini adalah alumni dari kegiatan pelatihan yang
dilaksanakan oleh BBPPEI. Program ini meliputi 3 (tiga) tahap yaitu,
kesiapan usaha, pengembangan pasar, dan memasuki pasar. Ketiga
tahapan secara teknis dilakukan melalui 10 (sepuluh) tahapan, yakni
Workshop, Training of Exporters (TOX), Audit Bisnis, TOX lanjutan, Basic
phonecalling, Refreshment TOX, Progress monitoring, Business matching,
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Advance phonecalling, dan evaluasi. Keseluruhan tahapan tersebut
dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta memasuki pasar ekspor.
Pada tahun 2015, sebanyak 90 peserta (perusahaan) mengikuti program
pendampingan tersebut. Dari peserta program tersebut, sebanyak 22
peserta berhasil menjadi eksportir. Pada tahun 2016, ditargetkan terjadi
peningkatan jumlah peserta pelatihan yang menjadi eksportir sebanyak
10% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 25 eksportir.
Pada tahun 2016, jumlah peserta pelatihan yang menjadi eksportir
sebanyak 25 eksportir. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan
sebanyak 10% kenaikan jumlah eksportir baru, maka jumlah 25
eksportir baru menunjukkan realisasi sebesar 10% dengan capaian
sebesar 100%. Adapun bila dibandingkan dengan kinerja tahun
sebelumnya maka kinerja tahun 2016 berhasil dijaga pencapaiannya,
yaitu capaian sebesar 100% dari target 10% dan realisasi 10% pada
tahun 2015.
Keberhasilan pencapaian kinerja Ditjen PEN pada indikator ini
disebabkan kegiatan pendidikan dan pelatihan ekspor yang diberikan
kepada pelaku usaha telah memiliki silabus/materi yang terstruktur dan
disusun secara bertahap mulai dari proses awal ekspor hingga proses
evaluasi setelah melaksanakan ekspor. Hal ini kemudian dikombinasikan
dengan kegiatan pendampingan (coaching program) sepanjang kegiatan
ekspor sehingga pelaku usaha benar-benar dapat memperoleh hasil
maksimal dan berhasil melaksanakan ekspor dengan lancar. Rangkaian
kegiatan ini akan terus dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya
dengan disertai perbaikan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha agar
semakin banyak eksportir Indonesia yang lahir di masa depan.
Tabel 3. Daftar Peserta Pelatihan Yang Berhasil Menjadi Eksportir
Negara Tujuan
Ekspor
Singapore

No

Nama

Perusahaan

Produk

1

Dewi Arrum Anggraeni

2

Iwan Herawan

CV. Sinergi Dua Saudara
(Prugna)
Karya Cipta Handy
Craft

3

Tetty Vavitiani

4

Lisha Luthfiana Fajri

Naufal Wood Art And
Furniture
Batik Bogor Tradisiku

Sepatu dan Tas
Fashion
Kerajinan Ukiran
Kayu Solder
(Miniatur Binatang)
Akar Jati dan
Furniture
Batik, Mozaik Batik

5

Aris Risma Sunarmas

Bawang Goreng Monita

Bawang Goreng

Abu Dhabi

6

Cecep Maulana, SE

Karya Seni Tanduk

Malaysia

7

Wahyuni

CV. Omocha Toys

8

Gatot Karyono

CV. Regato

Kerajinan dari
Tanduk
Mainan Edukasi dari
Kayu
Furniture, Finger
Board Gitar

Malaysia

Timur Tengah
Jepang, Malaysia

Malaysia
London UK, China
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No

Nama

Perusahaan

Produk

Negara Tujuan
Ekspor
Belgia

9

Repelita Suharto

Kriya Logam

Patung Logam

10

Singgih N

Dewi Sri

Singapura

11

H. Kosasih/ Meriyanti

CV. Suratin Bamboo

Wooden Batik
(Handicraft)
Furniture Bamboo

12

Erni Froida

Anakara Ethnic Pattern

Fashion

Korea

13

Miftachul Jannah

Fashion

Malaysia

14

Agus Fachrudin Kosim

CV. Omera Shazfa
Senada
PT. Biofarindo

Minuman Kesehatan

Jerman

15

Yulia Rachmawati

Aqila Mufid Embroidery

Jerman

16

PT. Santama Arta Nami

17

G. Tambun Stefanus
Sihombing
Hapsari Maharani

Bordir dan Sulam
Pita
Trading

CV. Fida Art

Fashion

Jerman

18

M. Ivan/Fauzan

Obat

Malaysia

19

Yani Mardiyanto

CV. Equator
Aromaterapi
Kain Lukis Nasrafa

Kain, Jilbab, dan
Payung Lukis

Singapura

20

Kibtiyah

CV. Kibti Furniture

Furniture (Kursi)
dan Handicraft

Korea Selatan

21

Hasan Winata

Makanan Ringan

22

Steven Santoso

PT. Sanfood Prima
Makmur
CV. Manna Anugerah
Sejahtera

Jordania, UEA, dan
Oman
Hungaria

23

Bernard Santoso

CV. Bonafide Anugerah
Santosa

VCO, Gula Kelapa,
Gula Aren

Canada, Turki, dan
Korea Selatan

24

Nopi Herlina

PT. Nopi Herlina Sujali

Sepatu

Amerika Serikat

25

Sania Sari

CV. Hasan Indonesia

Batik

Malaysia

Cocoa Sugar & VCO
(Organik)

Italia

Spanyol

Sumber: BBPPEI - Ditjen PEN, 2016

IK-9
Pengembangan
Produk Ekspor

Pengembangan produk erat kaitannya dengan upaya pemerintah untuk
mengurangi ketergantungan terhadap suatu produk ekspor tertentu
melalui diversifikasi produk ekspor, termasuk produk kreatif. Hal
tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya
saing produk Indonesia di pasar global. Terkait dengan upaya
mewujudkan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk ekspor
Indonesia, Ditjen PEN melakukan sejumlah kegiatan pengembangan
produk ekspor di antaranya adaptasi produk, pendampingan desainer
(Designer Dispatch Service), pengamatan produk pesaing di negara tujuan
ekspor, diseminasi hasil pengamatan produk pesaing di negara tujuan
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ekspor, rebranding, sosialisasi mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual
(HKI), seminar internasional mengenai desain, hingga klinik desain.
Pada tahun 2016, sebanyak 60 kegiatan pengembangan produk ekspor
telah dilaksanakan di berbagai daerah. Realisasi ini menunjukkan tingkat
capaian sebesar 113,21% dari target 53 kegiatan. Ditjen PEN menyadari
pentingnya kegiatan pengembangan produk ekspor Indonesia
dikarenakan kualitas produk ekspor merupakan modal dasar dan utama
dalam meningkatkan nilai ekspor nasional. Tanpa adanya produk yang
memiliki kualitas tinggi maka Indonesia akan kesulitan dalam bersaing di
pasar internasional, terutama menghadapi serbuan dari produk-produk
asal negara pesaing yang mengandalkan harga yang murah. Hal inilah
yang mendasari Ditjen PEN melaksanakan kegiatan pengembangan
produk ekspor sebanyak mungkin dengan memamfaatkan setiap sumber
daya yang tersedia dan program kerja sama dengan pihak lain, baik
dengan lembaga asing, instansi lain maupun pihak swasta. Indikator ini
merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2016 sehingga
tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target, realisasi, dan capaian
tahun sebelumnya.
Upaya pengembangan produk ekspor ini terdiri dari berbagai bentuk
kegiatan, di antaranya adaptasi produk di 12 daerah, diseminasi product
intelligence di 3 (tiga) daerah, penyelenggaraan workshop desain,
penyelenggaraan seleksi DDS di 11 daerah, pelaksanaan pendampingan
desainer kepada pelaku usaha di 11 daerah, sosialisasi pemberian
fasilitas pendaftaran HKI di 4 daerah, kegiatan pengembangan produk
kerajinan, sosialisasi kegiatan pengembangan merek di 4 daerah,
penyusunan profil produk ekspor di 4 daerah, penyusunan katalog
produk, partisipasi pada kegiatan pengembangan produk kreatif, serta
partisipasi pada kegiatan peningkatan daya saing produk.

Stan DDS pada Trade Expo Indonesia 2016
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Sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan daya saing
produk ekspor melalui pengembangan desain, pada tanggal 30
September 2016 telah diresmikan Pusat Pengembangan Desain
Indonesia (Indonesia Design Development Center) yang berlokasi di
kantor Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Pusat
Pengembangan Desain Indonesia ini diharapkan dapat menjadi wadah
kolaborasi antara desainer dan pelaku usaha untuk mengembangkan
produk ekspor.

Peresmian IDDC oleh Menteri Perdagangan

IK-10
Peningkatan kerja
sama dan
pemanfaatan hasil
kerja sama dalam
diversifikasi
produk dan pasar
ekspor

Dalam mencapai tujuan peningkatan dan pengembangan ekspor yang
menjadi prioritas Ditjen PEN, diperlukan keterlibatan peran dari pihakpihak lain baik dalam maupun luar negeri dalam bentuk kerja sama
dengan instansi pemerintah maupun swasta. Penyusunan kerja sama ini
dilakukan guna penyamaan tujuan yaitu meningkatkan kerja sama dalam
diversifikasi produk dan pasar ekspor. Pada tahun 2016 Ditjen PEN telah
melakukan 5 (lima) penandatangan naskah kerja sama dalam upaya
peningkatan kerja sama dalam diversifikasi produk dan pasar ekspor,
yaitu kerja sama dengan BNP2TKI, BPOM, Pemerintah Prefektur
Wakayama – Jepang, Garuda Indonesia, dan Fakultas Seni Rupa dan
Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung (ITB) serta 16 (enam belas)
kegiatan pemamfaatan hasil kerja sama dalam diversifikasi produk dan
pasar ekspor, yaitu 5 (lima) kegiatan implementasi kerja sama dengan
counterpart dari wilayah Aspasaf (Asia, Pasifik, dan Afrika), 5 (lima)
kegiatan implementasi kerja sama dengan counterpart dari wilayah
Amerika dan Eropa, dan 6 (enam) kegiatan aktivasi/diseminasi hasil
kerja sama pengembangan ekspor dalam negeri.
Naskah kerja sama antara Ditjen PEN dengan mitra kerja dalam rangka
peningkatan kerja sama pengembangan ekspor nasional yang telah
dilaksanakan sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dan BNP2TKI
tentang Pengembangan dan Promosi Potensi Tenaga Kerja Indonesia
Formal dalam Upaya Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja di Luar
Negeri. Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut antara lain
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promosi potensi dan peluang kerja bagi TKI formal baik di dalam
maupun di luar negeri; penyebarluasan informasi potensi dan
peluang kerja bagi TKI formal yang akan ditempatkan di luar negeri;
pertukaran data dan informasi terkait promosi TKI formal melalui
pemanfaatan sistem informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak;
kerja sama perdagangan internasional di bidang ketenagakerjaan
pada forum kerja sama multilateral, regional, dan bilateral; dan
pembinaan terhadap TKI purna. Kerja sama ini ditandatangani pada
tanggal 12 Januari 2016.

Penandatanganan MoU antara Meteri Perdagangan dengan Kepala BNP2TKI

2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Pengawasan
dan Pembinaan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen serta
Peningkatan Daya Saing Produk Obat dan Makanan. Nota
Kesepahaman ini memiliki ruang lingkup kerja sama meliputi
Pengawasan obat dan makanan dan tindak lanjutnya, pembinaan
terhadap pelaku usaha obat dan makanan serta masyarakat,
penyebarluasan informasi, potensi, dan peluang pasar, serta promosi
produk obat dan makanan baik di dalam maupun di luar negeri, dan
kerja sama internasional di bidang obat dan makanan pada forum
kerja sama multilateral, regional, dan bilateral dalam rangka
perluasan akses pasar. Kerja sama ini ditandatangani pada tanggal 10
Februari 2016.
3. Joint Statement antara Directorate General for National Export
Development (Ditjen PEN) dan Wakayama Prefectural Government of
Japan on Export Promotion Activities. Adapun ruang lingkup kerja
sama ini antara lain pertukaran informasi di bidang pengembangan
ekspor; menyelenggarakan kegiatan bersama seperti joint
seminar/pameran dagang dalam rangka promosi peluang ekspor;
mengajak pelaku usaha nasional untuk berpartisipasi dalam pameran
dagang internasional; promosi pertukaran misi dagang dan
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memfasilitasi program business matching bagi delegasi yang datang;
pertukaran pengetahuan dan keahlian untuk mendapatkan
keuntungan dari pengalaman dari kedua institusi dalam lingkup
promosi ekspor dan kegiatan pengembangan produk; serta bentuk
kerja sama lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kerja sama ini
ditandatangani pada tanggal 19 April 2016.

Joint Statement antara Ditjen PEN dengan Pemerintah Perfektur Wakayama

4. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tentang Pemanfaatan Jasa
Angkutan Udara Nasional dalam Rangka Peningkatan Perdagangan
dan Perwujudan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, yang selanjutnya
ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Konfirmasi Kerja Sama
Sponsorship Trade Expo Indonesia
6.

5. Nota Kesepahaman dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB
tentang Pendampingan dalam Peningkatan Nilai Tambah Produk
Ekspor Berbasis Desain. Adapun ruang lingkup kerja sama ini antara
lain pengembangan desain bagi pelaku usaha melalui pemanfaatan
informasi online dengan tujuan penelusuran tren desain dan
informasi pasar; pengembangan produk ekspor berbasis desain
melalui program Layanan Pengembangan Desain (Designers Dispatch
Service/DDS) di daerah; dan peningkatan kapasitas Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang desain melalui penyelenggaraan pelatihan,
seminar, lokakarya, lomba desain, dan kegiatan lain termasuk
pengembangan kemitraan bagi pelaku usaha ekspor berbasis desain.
Kerja sama ini ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2016 dan
akan berlaku hingga 3 (tiga) tahun ke depan.
Kegiatan pemanfaatan hasil kerja sama dalam diversifikasi produk dan
pasar ekspor yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2016 sebanyak 16
(enam belas) kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini diselenggarakan berkat
kerja sama dengan mitra kerja sama luar negeri yaitu Jetro dari Jepang,
Investment Commission dari Jordania, HKTDC dari Hongkong, CBI dari
Belanda, serta mitra kerja sama dalam negeri yaitu P3ED Mataram,
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BP3ED Banjarmasin, APINDO dan Kadin. Selain dilaksanakan di DKI
Jakarta, kegiatan-kegiatan tersebut juga dilaksanakan diberbagai daerah,
yaitu: Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi
Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah.
Realisasi pada indikator ini menunjukkan capaian sebesar 100% dari
target 5 (lima) naskah kerja sama dengan realisasi 5 (lima) naskah dan
capaian sebesar 114,28% dari target 14 (empat belas) kegiatan
pemamfaatan hasil kerja sama dengan realisasi 16 (enam belas) kegiatan.
Tercapainya target untuk indikator kinerja ini disebabkan oleh semakin
baiknya koordinasi antar unit di lingkungan Ditjen PEN dalam hal
identifikasi kebutuhan kerja sama sehingga mempermudah penyusunan
naskah kerja sama yang aplikatif (dapat segera diterapkan) dan tepat
sasaran dalam rangka pengembangan ekspor nasional, serta
keberhasilan berbagai kegiatan penjajakan kerja sama, baik di dalam
negeri maupun di luar negeri, yang mempermudah proses perundingan
dan mempercepat tercapainya kesepahaman. Indikator ini merupakan
indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2016 sehingga tidak dapat
dilakukan perbandingan dengan target, realisasi, dan capaian tahun
sebelumnya.

B.

Capaian Kinerja Anggaran
Realisasi
Keuangan Ditjen
PEN Tahun
Anggaran 2016

Pada Tahun Anggaran 2016 Ditjen PEN Kementerian Perdagangan
memperoleh alokasi anggaran semula sebesar Rp. 421.098.726.000,dan setelah revisi menjadi sebesar Rp. 368.614.425.000,- dan
realisasinya pada tahun anggaran 2016 (per tanggal 31 Desember 2016)
mencapai Rp. 280.873.655.040,- atau 76,20%. Berdasarkan realisasi
tersebut dapat disimpulkan bahwa Ditjen PEN dapat mewujudkan
efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar Rp 87.740.769.960,yang tidak dicairkan sebagai wujud efisiensi pemanfaatan anggaran
yang dilakukan oleh Ditjen PEN.
Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan pencapaian
kinerja Ditjen PEN Meningkatnya diversifikasi dan kualitas produk
yang berdaya saing ekspor serta diversifikasi pasar tujuan ekspor
antara lain melalui kegiatan peningkatan diversifikasi pasar ekspor;
kegiatan peningkatan diversifikasi produk ekspor, kegiatan peningkatan
nation branding; melakukan market intelligence dan pelayanan pada
dunia usaha; mengembangkan potensi SDM pelaku ekspor serta
kegiatan penunjang untuk peningkatan pelayanan kepada pegawai.
Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas
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Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga,
diperoleh nilai evaluasi pelaksanaan anggaran Ditjen PEN tahun 2016
sebesar 67,16 atau masuk dalam kategori Cukup. Adapun nilai tersebut
terdiri atas aspek implementasi sebesar 81,23 dan aspek manfaat
sebesar 60,13. Apabila dilihat dari tingkat efisiensi yang dihitung
berdasarkan rumus:

Keterangan:
E
: Efisiensi
RAK
: Realisasi anggaran per Keluaran
PAK
: Pagu anggaran per Keluaran
RVK
: Realisasi volume Keluaran
TVK
: Target volume Keluaran
n
: Jumlah jenis Keluaran
maka diperoleh efisiensi yang dilakukan oleh Ditjen PEN sebesar 9,38%.
Selanjutnya, nilai tersebut dikonversikan menggunakan rumus:
�
NE = 50% + ( × 50)
20
Keterangan:
NE
: Nilai Efisiensi
E
: Efisiensi
maka diperoleh nilai efisiensi rencana kerja dan anggaran yang
dilaksanakan oleh Ditjen PEN pada tahun 2016 sebesar 73,45%.
Secara umum, pembiayaan anggaran Ditjen PEN pada tahun 2016 dibagi
dalam 7 (tujuh) kegiatan utama yang terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 4. Realisasi Anggaran 2016 Per Kegiatan (per 31 Desember 2016)
No.

Kegiatan

1.

Pengembangan Produk
Ekspor
Peningkatan Kualitas
Promosi dan
Kelembagaan Ekspor
Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen PEN
Pengembangan Pasar
dan Informasi Ekspor
Pengembangan Promosi
dan Citra
Kerja sama
Pengembangan Ekspor

2.

3.

4.
5.
6.

Pagu Awal
(Rp.)
19.280.000.000

Pagu Revisi
(Rp.)
13.756.470.000

Realisasi
(Rp.)
11.014.669.405

Persentase
(%)
80,07

255.129.550.000

219.071.078.000

155.598.927.758

71,03

54.589.176.000

53.667.091.000

46.008.938.823

85,73

6.420.000.000

4.323.658.000

3.762.172.234

87,01

46.480.000.000

45.063.421.000

37.534.408.649

83,29

3.740.000.000

3.040.000.000

2.849.484.225

93,73
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No.

Kegiatan

7.

Pagu Awal
(Rp.)
35.460.000.000

Pengembangan SDM
Bidang Ekspor
Total
421.098.726.000
Sumber: Sekretariat - Ditjen PEN, 2017

Pagu Revisi
(Rp.)
29.692.707.000

Realisasi
(Rp.)
24.105.053.946

368.614.425.000

280.873.655.040

Persentase
(%)
81,18
76,20

Jika dilihat pada tabel 4, penyerapan anggaran tertinggi adalah
realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Kerja sama
Pengembangan Ekspor yang mencapai 93,73% dari anggaran yang
tersedia. Besarnya realisasi dari kegiatan Kerja sama Pengembangan
Ekspor diikuti oleh kegiatan Pengembangan Pasar dan Informasi
Ekspor sebesar 87,01% dan kegiatan Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PEN sebesar 85,73%. Adapun
secara keseluruhan, penyerapan anggaran Ditjen PEN pada tahun
2016 mencapai 76,20% dari total anggaran yang dialokasikan.
Gambar 7. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015-2016
94,69%

93,70%
93,95%
92,78%
93,73%
89,05%
86,82%
87,97%
85,73%
87,01%
80,07%
81,18%
83,29%
71,03%

2015
2016

Sumber: Ditjen PEN, 2017

Gambar 8. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PEN tahun 2015-2016
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Rp368.614.425.000

Rp280.403.696.000
Rp254.313.332.896

Rp280.873.655.040

Anggaran
Realisasi

2015

2016

Sumber: Ditjen PEN, 2017

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, sebagaimana pada Gambar 7,
anggaran yang dialokasikan untuk Ditjen PEN pada tahun 2016
menunjukkan peningkatan sebesar 31,45%.
Hal yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan tingkat
penyerapan anggaran 2016 adalah:
 Penyerapan anggaran untuk Peningkatan Kualitas Promosi dan
Kelembagaan Ekspor yang masih belum optimal dimana hanya
terealisasi sebesar 71% dari alokasi anggaran yang tersedia, dengan
sisa anggaran sebesar Rp. 63,47 miliar.
 Realisasi anggaran Ditjen PEN pada tahun 2016 yang sebesar 76,20%
dari alokasi anggaran yang tersedia, mengalami penurunan
penyerapan sebesar 14,49% bila dibandingkan dengan realisasi
anggaran tahun 2015 yang sebesar 90,69%. Hal ini dikarenakan
Ditjen PEN melakukan blokir mandiri (self blocking) anggaran
sebesar Rp. 58.000.701.000,- sesuai hasil pembahasan dengan Ditjen
Anggaran Kementerian Keuangan. Apabila blokir mandiri tersebut
tidak diperhitungkan maka realisasi anggaran Ditjen PEN tahun 2016
menjadi 90,43%, seperti terlihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Realisasi Anggaran Ditjen PEN 2016

UNIT

Ditjen PEN

APBN-P
(Rp)

Self blocking
(Rp)

APBN-P – Self
blocking
(Rp)

368.614.425.000

58.000.701.000

310.613.724.000

Realisasi
APBN-P –
Self
blocking
(%)

Realisasi Murni
Rp

%

280.873.655.040

76,20

90,43%

Sumber: Sekretariat - Ditjen PEN, 2017
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Ke depannya, untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan
anggaran, Ditjen PEN perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif,
baik secara internal, maupun dengan pihak-pihak terkait.
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BAB IV
PENUTUP
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Walaupun
sebagian
indikator kinerja
Ditjen PEN belum
menunjukkan
tingkat capaian
sebagaimana
ditargetkan,
namun secara
umum telah
menunjukkan
peningkatan dari
periode tahun
sebelumnya

Laporan Kinerja
Ditjen PEN
sebagai referensi
berkaitan dengan
keberhasilan dan
kegagalan kinerja

Kinerja pengembangan ekspor nasional telah secara teratur dan
bertahap direncanakan semakin membaik dan penuh harapan hingga
pada akhirnya dapat mencapai peningkatan peran ekspor non migas
dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Tahun 2016 ini, sasaransasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategis Ditjen PEN menjadi
pedoman kerja dan prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan
oleh institusi.
Ditjen PEN sebagai salah satu komponen Kementerian Perdagangan
yang bertujuan untuk membangun peran sebagai titik fokus kegiatan
promosi ekspor di Indonesia, menyadari benar bahwa dalam berbagai
aktivitasnya mengalami banyak tantangan. Berdasarkan rencana
strategis Ditjen PEN tahun 2015-2019, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran
dan dituangkan dalam 10 indikator kinerja kegiatan yang terukur. Dari
hasil analisis dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2016, Ditjen PEN
telah melaksanakan berbagai upaya untuk mencapai sasaran dimaksud
berdasarkan tugas, fungsi dan misi yang diembannya. Adapun kinerja
Ditjen PEN berdasarkan capaian indikator kinerja utamanya dalam
waktu satu tahun menunjukkan hasil pengukuran yang cukup baik.
Walaupun sebagian indikator kinerja utama Ditjen PEN belum
menunjukkan tingkat capaian sebagaimana ditargetkan, namun secara
umum telah menunjukkan peningkatan dari periode tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap
perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran agar
menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka
peningkatan kinerja Ditjen PEN.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal
sebagai salah satu acuan mengukur kinerja Ditjen PEN. Metode
kuantitatif, penetapan indikator kinerja, serta analisis deskriptif
terhadap hasil capaian diharapkan dapat membantu mengarahkan
untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan
LAPKIN ini. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini dapat menjadi alat
untuk
menginventarisasi
keberhasilan
dan
permasalahanpermasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan
untuk proses perencanaan selanjutnya.
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LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen PEN 2016
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2. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Ditjen PEN Tahun 2016
Kementerian/Lembaga
Tahun Anggaran
Sasaran Program
(1)
Meningkatnya
diversifikasi dan
kualitas produk yang
berdaya saing ekspor
serta diversifikasi
pasar tujuan ekspor

: Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional – Kementerian Perdagangan
: 2016

(2)
Pertumbuhan ekspor non migas ke Pasar
Utama

(3)
%

Target Tahun
2016
(4)
7,7

(5)
-0,38

Capaian
(%)
(6)
-4,93

Pertumbuhan ekspor non migas di Pasar
Prospektif

%

11,9

-13,14

-110,42

Pertumbuhan ekspor non migas Produk
Utama

%

8

-5,20

-65

Pertumbuhan ekspor non migas Produk
Prospektif

%

12,8

8,25

64,45

Peringkat Brand Finance: Nation Brands
Index

Peringkat

21

18

100

Peningkatan pemanfaatan laporan pasar
ekspor (market inteligent dan market
brief) oleh dunia usaha (pelaku usaha)

Pelaku usaha

650

747

114,92

Unit

2

1

50,00

%

10

10

100,00

Kegiatan

53

60

113,21

Konsep/naskah

5

5

100,00

Kegiatan

14

16

114,28

Indikator Kinerja Program

Pendirian Pusat Promosi Ekspor
UKM peserta pelatihan ekspor yang
menjadi eksportir
Pengembangan Produk Ekspor
Peningkatan kerja sama dan pemanfaatan
hasil kerja sama dalam diversifikasi
produk dan pasar ekspor

Satuan

Realisasi
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No.
(7)
1

Kegiatan
(8)
Pengembangan Produk Ekspor

Pagu Anggaran Awal
(Rp.)
(9)
19.280.000.000

Pagu Anggaran Revisi
(Rp.)
(10)
13.756.470.000

Realisasi Anggaran
(Rp.)
(11)
11.014.669.405

Persentase
(%)
(12)
80,07

255.129.550.000

219.071.078.000

155.598.927.758

71,03

54.589.176.000

53.667.091.000

46.008.938.823

85,73

6.420.000.000

4.323.658.000

3.762.172.234

87,01

2

Peningkatan Kualitas Promosi dan
Kelembagaan Ekspor

3

Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen PEN

4

Pengembangan Pasar dan Informasi
Ekspor

5

Pengembangan Promosi dan Citra

46.480.000.000

45.063.421.000

37.534.408.649

83,29

6

Kerja sama Pengembangan Ekspor

3.740.000.000

3.040.000.000

2.849.484.225

93,73

7

Pengembangan SDM Bidang Ekspor

35.460.000.000

29.692.707.000

24.105.053.946

81,18

421.098.726.000

368.614.425.000

280.873.655.040

76,20

Total

Jakarta, Maret 2017
Direktur Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional,

Arlinda
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3. Struktur Organisasi Ditjen PEN
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