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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 2018 

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 perjanjian 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 tahun 2017, indikator pertumbuhan ekspor 

non migas menunjukkan realisasi tingkat pertumbuhan sebesar 15,89% (target 5,6%) dengan 

tingkat capaian 283,75%; indikator peringkat Brand Finance: Nation Brand Index menunjukkan 

realisasi peringkat 16 (target peringkat 20) dengan tingkat capaian 100%; indikator Pendirian 

Pusat Promosi Ekspor terealisasi sebanyak 1 (satu) kantor (target 2 kantor) dengan tingkat 

capaian sebesar 50%; indikator UKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir 

menunjukkan realisasi 12% (target 12%) sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%; dan 

indikator Pengembangan Produk Ekspor terealisasi sebanyak 65 kegiatan (target 56 kegiatan) 

menunjukkan tingkat capaian sebesar 110,67 %. 

Dari sisi kinerja anggaran, alokasi anggaran setelah revisi untuk Ditjen PEN pada tahun 2017 

adalah sebesar Rp. 139.714.127.000, mengalami penurunan sebesar 62,1% dibandingkan 

alokasi anggaran tahun 2016 yang sebesar Rp. 368.614.425.000,-. Namun tingkat penyerapan 
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anggaran tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,58% menjadi 79,78% dibandingkan 

realisasi anggaran tahun 2016 yang tercatat sebesar 76,20%. 



Laporan Kinerja | Ditjen PEN 2017 

 

iv 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................................i 

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................................................... ii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................................... iv 

DAFTAR TABEL ................................................................................................................................................................. v 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................................................... vi 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ................................................................................................................................................ 2 

B. Peran Strategis Organisasi ........................................................................................................................ 4 

C. Isu Strategis Pengembangan Ekspor ..................................................................................................... 6 

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................................................................ 7 

A. Rencana Strategis Ditjen PEN .................................................................................................................. 8 

B. Rencana Kinerja Ditjen PEN...................................................................................................................... 9 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................................................... 11 

A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................................................................... 12 

B. Capaian Kinerja Anggaran ...................................................................................................................... 29 

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................................................... 34 

LAMPIRAN ........................................................................................................................................................................ 36 

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen PEN 2017 ................................................................................... 36 

2. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Ditjen PEN Tahun 2017 ........................................ 38 

3. Struktur Organisasi Ditjen PEN ................................................................................................................. 45 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Laporan Kinerja | Ditjen PEN 2017 

 

v 

DAFTAR TABEL 
 

 

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen PEN Tahun 2017 .............................................................. 13 

Tabel 2. Daftar Nation Brands Paling Bernilai 2017 ............................................................................................ 23 

Tabel 3. Daftar Peserta Pelatihan Yang Berhasil Menjadi Eksportir ............................................................. 27 

Tabel 4. Realisasi Anggaran 2017 Per Kegiatan (per 31 Desember 2017) ................................................ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Kinerja | Ditjen PEN 2017 

 

vi 

DAFTAR GAMBAR 
 

 

Gambar 1.  Nilai Ekspor Nonmigas Indonesia periode 2012-2017, .............................................................. 15 

Gambar 2. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Produk-Produk Utama ............................................................ 15 

Gambar 3. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Produk-Produk Prospektif..................................................... 16 

Gambar 4. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas ke Pasar Utama Periode Tahun 2017 (yoy),         

dalam persen ............................................................................................................................................... 17 

Gambar 5. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas ke Pasar Prospektif Periode Tahun 2017 (yoy),           

dalam persen ............................................................................................................................................... 17 

Gambar 6.   Pelaksanaan Misi Dagang Afrika Selatan dan Mesir .................................................................... 18 

Gambar 7.   Kegiatan Designer Dispatch Service ..................................................................................................... 19 

Gambar 8.   Metode Pengukuran Nation Brand Index .......................................................................................... 20 

Gambar 9.   Indonesia Night di Davos, Swiss ........................................................................................................... 21 

Gambar 10.  Kegiatan Pelatihan Ekspor di BB PPEI ............................................................................................. 26 

Gambar 11.  Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016-2017 ..................................... 32 

Gambar 12.  Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PEN tahun 2016-2017 ............... 32 

 

  

 



BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

B. Peran Strategis Organisasi   

C. Isu Strategis Pengembangan 
Ekspor  



Laporan Kinerja | Ditjen PEN 2017 

 

2 

 

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. 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 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 

saing yang 

berkelanjutan 

produk-produk 

Indonesia di pasar 

global 

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, peran 

strategis Ditjen PEN dalam pengembangan ekspor nasional adalah 

membangun daya saing yang berkelanjutan bagi produk-produk 

Indonesia di pasar global. Membangun daya saing yang 

berkelanjutan diperlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi 

sumber daya 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/M-

DAG/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. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan 

pengembangan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta 

penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan 

Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi; 

a. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan 

pengembangan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor dan 

penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan 

Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi; 

b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

penyelenggaraan promosi dagang, dan kampanye pencitraan 

Indonesia; 

c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang penyelenggaraan promosi dagang, dan kampanye 

pencitraan Indonesia;  

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan 

pengembangan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta 

penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan 
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Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi; 

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan 

Ekspor Nasional; dan 

f. 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 produk-

produk 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 produk-produk Indonesia di pasar global. 
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BAB II 

PERENCANAAN 

KINERJA 
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A. Rencana Strategis Ditjen PEN 

 

Prioritas Nasional 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 2015-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong”. 

 

Tujuan Strategis 

Ditjen PEN 

Pengejawantahan Prioritas Nasional tersebut oleh Kementerian 

Perdagangan dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran 

Kementerian Perdagangan periode 2015-2019 yang menjadi arahan 

kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan 

pengembangan ekspor nasional ditunjukkan dengan tanda khusus 

dan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengembangan 

Ekspor Nasional. 

Misi Kementerian Perdagagan yang selaras dengan pengembangan 

ekspor nasional adalah Misi I, yaitu “Meningkatkan Kinerja 

Perdagangan Luar Negeri yang Bertumbuh dan Berkelanjutan”. Misi 

tersebut dielaborasi menjadi 3 tujuan dan 4 sasaran strategis yang 

merupakan arahan kebijakan Direktorat Jenderal Pengembangan 

Ekspor Nasional program dan kegiatan untuk mengembangkan 

ekspor nasional yang masing-masing akan menjadi tanggung jawab 

Eselon II dan Eselon III sebagai satuan kerja Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional pada periode 2015–2019. 

Adapun 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 dan jasa, Peningkatan akses dan pangsa pasar 

internasional, serta Pemantapan Promosi Ekspor dan Nation 

Branding.  

 

Sasaran Strategis 

Ditjen PEN 

Sasaran strategis Ditjen PEN yang ingin dicapai selama periode 5 

(lima) tahun ke depan adalah:  

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang 

bernilai tambah dan jasa; 

2. Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor; 

3. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding); 

4. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor. 
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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). 

Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PEN merupakan refleksi dari 

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan yang secara 

simultan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.  

 

B. Perjanjian 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/M-

DAG/KEP/8/2015 yaitu dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen PEN 

Tahun 2017. Perjanjian Kinerja tersebut memuat Sasaran Program 

(Outcome) dan Indikator Kinerja Program yang ingin dicapai oleh 

Ditjen PEN pada tahun 2017. Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen 

PEN Tahun 2017 juga memuat kegiatan dan pendanaan yang akan 

dilaksanakan oleh Ditjen PEN sepanjang tahun 2017. 

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 5 

(lima) indikator kinerja, yaitu:  

1. Pertumbuhan ekspor non-migas (5,6%); 

2. Peringkat Brand Finance: Nation Brands Index (peringkat 20); 
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3. Pendirian Pusat Promosi Ekspor (2 unit); 

4. UKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir (12%); 

5. Pengembangan Produk Ekspor (56 kegiatan). 
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BAB III 

AKUNTABILITAS 

KINERJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

B. Kinerja Anggaran     
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A.   Capaian Kinerja Organisasi 

 

Kinerja Ditjen PEN 

tahun 2017 secara 

umum 

menunjukkan hasil  

yang 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 Tahun 2017 di lingkungan Ditjen 

PEN. 

Indikator kinerja 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.  

Berdasarkan sasaran strategis Pengembangan Ekspor Nasional 

tahun 2015-2019, Ditjen PEN dan seluruh unit di bawah koordinasi 

Ditjen PEN, pada tahun 2017 telah dilaksanakan berbagai kegiatan 

sebagaimana perencanaan untuk mencapai sasaran strategisnya. 

Adapun kinerja Ditjen PEN berdasarkan capaian indikator kinerja 

pada tahun 2017 ini belum seluruhnya menunjukkan hasil yang 

cukup baik.  Walaupun belum seluruh indikator kinerja Ditjen PEN 

menunjukkan tingkat capaian yang memenuhi target, 4 (empat) 

indikator telah menunjukkan keberhasilan mencapai target yang 

ditetapkan bahkan 2 (dua) indikator berhasil melampaui target 

masing-masing. Sedangkan indikator yang tidak dapat dipenuhi 

pencapaiannya adalah indikator nomor 3. 

Pencapaian target pendirian pusat promosi ekspor yang berupa 

pendirian House of Indonesia (HoI) pada indikator 3 tidak semata-

mata mencerminkan kinerja Ditjen PEN, tetapi terkait erat dengan 

kinerja counterpart (mitra kerja sama) di negara tersebut baik 

dalam hal permohonan perijinan dan kelengkapan administrasi, 

kesiapan sumber daya, hingga ketersediaan fasilitas fisik. Sehingga 

dalam hal pencapaian indikator tersebut, Ditjen PEN sebagai salah 

satu bagian dari pemerintah memiliki peran yang terbatas pada 

fasilitasi dari sisi penyediaan informasi database eksportir 

Indonesia dan produk ekspor Indonesia, pemberian rekomendasi, 

dan fasilitas kerja sama promosi. 
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Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen PEN Tahun 2017 

No. Indikator Kinerja Satuan 

2015 2016 2017 

Realisasi Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
(%) 

1. Pertumbuhan ekspor 
non-migas 

% -9,75 9,9 0,22 2,21 5,6 15,89 283,75 

2. Peringkat Brand Finance: 
Nation Brands Index 

Pering-
kat 

n.a 21 18 100,00 20 16 100,00 

3.  Pendirian Pusat Promosi 
Ekspor 

Kantor 1 2 1 50 2 1 50,00 

4. UKM peserta pelatihan 
ekspor yang menjadi 
eksportir 

% 10 10 10 100,00 12 12 100,00 

5. Pengembangan Produk 
Ekspor 

Kegiat-
an 

- 53 60 113,21 56 65 116,07 

Sumber: Ditjen PEN, 2018  

 

 

IK-1   
Pertumbuhan Ekspor 
Non Migas 

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekspor non migas Indonesia 

tercatat mengalami peningkatan sebesar 15,89%. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai ekspor nonmigas tahun 2017 mencapai 

USD 153,072 miliar, meningkat sebesar USD 20,991 miliar 

dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, sebesar 

US$132,081 miliar. Jika dibandingkan dengan target pertumbuhan 

ekspor tahun 2017 yakni sebesar 5,6%, realisasi pertumbuhan 

ekspor non migas sebesar 15,89% ini menunjukkan tingkat capaian 

yang cukup menggembirakan, yaitu sebesar 283,75%. Selain dari 

sisi nilai, pertumbuhan ekspor nonmigas juga terlihat dari sisi 

volume. Volume ekspor non migas Indonesia pada periode Januari - 

Desember 2017 menunjukkan peningkatan sebesar 6,95% 

dibandingkan periode yang sama tahun 2016. Adapun volume 

ekspor non migas Indonesia pada periode Januari – Desember 2017 

mencapai 504,24 juta ton, sementara pada periode yang sama di 

tahun 2016, volumenya sebesar 471,46 juta ton.  

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor pada tahun 

sebelumnya yang hanya tumbuh 0,22% (2016, yoy) dengan target 

pertumbuhan ekspor di tahun 2016 mencapai 9,9%, pertumbuhan 

ekspor nonmigas Indonesia di tahun 2017 merupakan prestasi 

yang cukup membanggakan. Sementara itu, jika dibandingkan 

dengan target pertumbuhan ekspor jangka menengah, sebagaimana 

termuat pada RPJMN 2015-2019, dimana ekspor nonmigas 

Indonesia ditargetkan untuk tumbuh sebesar 14,30% di tahun 

2019, realisasi pertumbuhan ekspor nonmigas tahun 2017 juga 

menunjukkan tingkat capaian positif.  



Laporan Kinerja | Ditjen PEN 2017 

 

14 

Pencapaian indikator pertumbuhan ekspor non migas ini didukung 

oleh kebijakan Ditjen PEN yaitu mendorong peningkatan 

diversifikasi pasar tujuan ekspor dan keberagaman produk ekspor. 

Diversifikasi kedua hal ini dimaksudkan untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap kondisi perekonomian kelompok negara-

negara tujuan ekspor tertentu dan fluktuasi/pergerakan 

permintaan maupun harga beberapa jenis produk tertentu. 

Diversifikasi tersebut diwujudkan dengan mengelompokan pasar 

tujuan ekspor ke dua kelompok, yaitu pasar utama dan pasar 

potensial, dan produk ekspor ke dua kelompok, yaitu komoditas 

utama dan komoditas potensial. Dengan melakukan 

pengelompokan tersebut akan memudahkan dalam menyusun 

kebijakan pengembangan ekspor yang efektif dan efisien demi 

pencapaian target yang telah ditetapkan. 

Secara umum terdapat beberapa faktor yang mendukung 

pencapaian target ekspor non migas pada tahun 2017, antara lain 

didukung oleh kondisi perekonomian global yang  tumbuh 

membaik dari prediksi awal sebesar 3,4% menjadi 3,7%.  

Pertumbuhan volume perdagangan dunia juga tumbuh dari 2,5% di 

tahun 2016 menjadi 4,7% di tahun 2017. Selain itu, kenaikan harga 

minyak dunia sebesar 23,1% dan kenaikan harga komoditas non-

energi sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya juga turut mendukung 

pertumbuhan nilai ekspor non migas Indonesia. Kondisi 

perekonomian global yang membaik ini juga mendorong 

pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara mitra dagang 

utama Indonesia, seperti Amerika Serikat, RRT dan Jepang. 

Secara khusus peningkatan nilai ekspor non migas Indonesia ini 

didukung oleh peningkatan permintaan dunia atas sebagian besar 

komoditas ataupun produk-produk ekspor utama, antara lain karet 

dan produk karet (mengalami peningkatan sebesar 36,70%), sawit 

dan turunannya (mengalami peningkatan sebesar 27,3%), produk 

kimia (meningkat sebesar 20,83%), produk logam (mengalami 

peningkatan sebesar 28,45%), maupun komoditas ataupun produk-

produk ekspor potensial Indonesia, antara lain kulit dan produk 

kulit (mengalami peningkatan sebesar 18,44%) dan kopi 

(mengalami peningkatan sebesar 17,71%). 
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Gambar 1.  Nilai Ekspor Nonmigas Indonesia periode 2012-2017,  
(dalam USD ribu) 

 

 
Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendag  

 

 Gambar 2. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Produk-Produk Utama 
Periode Januari-Desember 2017 (yoy), dalam persen 

 

  

Sumber: BPS, diolah Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor  
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Gambar 3. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Produk-Produk Prospektif 
Periode Januari-Desember 2017 (yoy), dalam persen 

 

 

Sumber: BPS, diolah Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor  

 

 Peningkatan ekspor juga dipengaruhi oleh peningkatan pembelian 

produk/komoditas ekspor nonmigas Indonesia dari sebagian besar 

negara yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. 

Peningkatan ekspor yang cukup signifikan terjadi ke sejumlah 

negara mitra dagang utama Indonesia jika dibandingkan dengan 

periode yang sama (Januari-Desember) di tahun 2016, antara lain 

RRT (mengalami peningkatan sebesar 41,04%), India (mengalami 

peningkatan sebesar 40,42%), Spanyol (mengalami peningkatan 

sebesar 27,40%), Filipina (mengalami peningkatan sebesar 

25,50%), dan Belanda (mengalami peningkatan sebesar 23,72%). 

Selain negara-negara yang merupakan mitra dagang utama, 

peningkatan nilai ekspor juga terjadi pada sebagian besar negara-

negara yang merupakan mitra dagang prospektif Indonesia. Jika 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016, pada periode 

Januari – Desember 2017, peningkatan impor yang cukup signifikan 

ditunjukkan oleh  Myanmar (mengalami peningkatan sebesar 

37,38%), Iran (mengalami peningkatan sebesar 32,94%), Argentina 

(mengalami peningkatan sebesar 21,36%), dan Meksiko 

(mengalami peningkatan sebesar 20,85%). 
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Gambar 4. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas ke Pasar Utama Periode Tahun 2017 (yoy),         dalam 

persen 

 

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendag  

 

Gambar 5. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas ke Pasar Prospektif Periode Tahun 2017 (yoy),           

dalam persen 

 

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendag  
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 Permasalahan/Kendala Peningkatan Pertumbuhan Ekspor 

Nonmigas 

Namun demikian, dalam upaya peningkatan ekspor, dijumpai beberapa 

kendala. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah perubahan 

kebijakan perdagangan di pasar global. Perubahan kebijakan 

perdagangan ini lebih kepada pergeseran dari kebijakan liberalisme 

perdagangan ke kebijakan proteksionisme. Sebagai contoh, kebijakan 

pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan proteksi dagang untuk 

melindungi industri dalam negerinya. Selain itu, pemerintah India juga 

mulai menerapkan kebijakan proteksi dagang dengan menaikkan bea 

masuk untuk beberapa jenis produk. Hal ini sedikit banyak akan 

mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia mengingat Amerika Serikat dan 

India merupakan pasar utama tujuan ekspor Indonesia. 

Hal lain yang perlu untuk diwaspadai oleh Indonesia adalah adanya black 

campaign produk palm oil dari Indonesia yang terjadi di kawasan Eropa. 

Hal ini juga akan memberikan pengaruh terhadap kinerja ekspor 

nonmigas Indonesia khususnya untuk produk palm oil dan turunannya 

yang merupakan salah satu produk ekspor nonmigas utama Indonesia. 

 

Strategi Peningkatan Ekspor Nonmigas 

Guna meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas yang bernilai 

tambah, Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen PEN terus melakukan 

upaya-upaya pengembangan pasar dan produk ekspor. Kegiatan promosi 

ekspor yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama tahun 

2017 antara lain melakukan 5 (lima) kegiatan misi dagang ke 6 (enam) 

negara, yakni Afrika Selatan & Nigeria, Rusia, Jepang, Mesir, dan Chile, 

berpartisipasi pada sejumlah pameran dagang internasional, hingga 

penyelenggaraan pameran dagang berskala B2B, Trade Expo Indonesia 

2017.  

 
Gambar 6.   Pelaksanaan Misi Dagang Afrika Selatan dan Mesir 
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 Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen PEN melakukan upaya 

perluasan pasar ekspor melalui penyediaan informasi peluang pasar baik 

untuk pasar tradisional maupun pasar prospektif. Informasi pasar yang 

dihasilkan oleh Kementerian Perdagangan terdiri atas Market Intelligence 

dan Market Brief yang berasal baik dari internal Kementerian 

Perdagangan maupun Perwakilan Perdagangan di luar negeri.  

Selain melakukan pengembangan pasar ekspor, Kementerian 

Perdagangan juga melakukan pengembangan produk ekspor. Kegiatan 

pengembangan produk ekspor terdiri atas beberapa kegiatan utama 

antara lain yaitu kegiatan adaptasi produk, pengembangan merek, klinik 

produk, Designer Dispatch Service,  dan pengembangan desain produk. 

Gambar 7.   Kegiatan Designer Dispatch Service 

 

IK-2  

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. Dalam melakukan pengukuran Nation Brand Index, terdapat lima 

(5) langkah pengukuran. 
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Gambar 8.   Metode Pengukuran Nation Brand Index 

 
Sumber: Brand Finance, 2017 

 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 
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menghitung nilai saat ini dari penghasilan merek di masa yang akan 

datang. 

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. 

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini pada tahun 2017 

adalah Indonesia memperoleh peringkat 20. Berdasarkan The Annual 

Report On The World’s Most Valuable Nation Brands yang telah diterbitkan 

oleh Brand Finance pada bulan Oktober 2017, Indonesia berhasil 

menempati peringkat ke-16 atau naik tiga tingkat dari peringkat tahun 

2016 dan memperoleh rating AA-. Perubahan peringkat ini dikarenakan 

meningkatnya brand value Indonesia sebesar 34% menjadi USD 845 

triliun pada tahun 2017 dari USD 630 triliun pada tahun 2016. Sedangkan 

apabila dilihat berdasarkan rating pada Nation Brand Strength 2017, 

Indonesia mendapatkan rating AA-, berhasil mempertahankan tingkat 

capaian yang sama dibandingkan rating pada tahun 2016. Capaian pada 

indikator ini menunjukkan tingkat realisasi mencapai 100% dari target 

peringkat 20. 

  
Gambar 9.   Indonesia Night di Davos, Swiss 

 Tercapainya target indikator ini di tahun 2017 merupakan salah satu 

wujud keberhasilan beberapa kegiatan pencitraan yang telah 

dilaksanakan oleh Ditjen PEN di tahun 2017. Salah satu dari kegiatan 

pencitraan adalah penyelenggaraan Indonesia Dialogue dan Indonesia 

Night di sela-sela acara World Economic Forum di Davos, Swiss pada 

bulan Januari 2017. Selain itu dilaksanakan juga kegiatan pembuatan 



Laporan Kinerja | Ditjen PEN 2017 

 

22 

materi pencitraan produk Indonesia (Fashion Hijab, Halal Products, Health 

Products, dan Skill Services), identifikasi Nation Branding, evaluasi dan 

pemantauan citra pada pameran Seoul Food dan pameran The 11th China 

International Edible Oil & Olive Oil, dan persiapan partisipasi pameran 

World Expo Dubai 2020. Sepanjang tahun 2017, Ditjen PEN juga terus 

melakukan koordinasi dengan Kantor Staf Kepresidenan terkait dengan 

penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan 

Kampanye Pencitraan Indonesia. Melalui Rancangan Peraturan Presiden 

tersebut diharapkan nantinya kegiatan-kegiatan pencitraan yang 

dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta Indonesia dapat lebih 

terarah, yang akan berdampak lebih besar kepada citra positif Indonesia 

di dunia internasional. 

Keberhasilan pencapaian indikator ini juga sedikit banyak didukung oleh 

pelaksanaan 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 ini menggambarkan 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. Bila dibandingkan 

dengan pencapaian tahun sebelumnya, maka pencapaian indikator ini 

berhasil mempertahankan pencapaian yang sama (100% dari target) 

dengan pencapaian tahun 2016. Sedangkan bila dibandingkan tingkat 

realisasinya dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun 2017 di 

peringkat 16 menunjukan perbaikan sebanyak 3 (tiga) peringkat 

dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang berada di peringkat 19. 

Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah (peringkat 20 

pada tahun 2019), realisasi tahun 2017 sudah melampaui target jangka 

menengah.  

Apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN lainnya, 

peringkat NBI Indonesia berada di atas negara-negara ASEAN lainnya, 

seperti Malaysia (27), Thailand (29), Filipina (30), Singapura (31), 

Vietnam (45), dan Myanmar (68). 
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Tabel 2. Daftar Nation Brands Paling Bernilai 2017 

 
Sumber: Brand Finance, 2017 

 

IK-3 

Pendirian Pusat 

Promosi Ekspor 

Sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan produk ekspor 

Indonesia di pasar global, selain penggiatan promosi dagang, Ditjen PEN 

juga menargetkan pendirian House of Indonesia (HoI) sebagai sarana 

untuk menampilkan da memperkenalkan produk-produk berkualitas 
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Indonesia di berbagai negara. HoI akan dilaksanakan menggunakan 

skema kerja sama antara Ditjen PEN dan pihak swasta di negara 

bersangkutan. Pihak swasta tersebut akan bertindak sebagai pengelola 

HoI sedangkan Ditjen PEN akan bertindak sebagai Government Relation 

Agent dengan pemerintah negara dimana HoI berada. Kegiatan-kegiatan 

utama yang dilaksanakan HoI antara lain adalah display produk, 

kegiatan one on one business matching, promosi melalui official website 

dan pencetakan brosur/booklet berisi profil peserta. 

Pada tahun 2017, Ditjen PEN menargetkan pembangunan sebanyak 2 

(dua) kantor House of Indonesia di Las Palmas – Canary Island, Spanyol 

dan Sydney, Australia. Selain kedua kantor HOI yang akan dibuka pada 

tahun ini, Ditjen PEN juga akan melakukan penjajakan pembukaan HOI 

ke sejumlah negara, di antaranya Jepang dan Rusia.  

Terkait dengan pendirian HOI di Sydney, Ditjen PEN telah  

menandatangani Memorandum of Understanding Nomor 20/SJ-

DAG/MOU/06/2017 tentang Pemanfaatan Ruangan Dalam House of 

Indonesia di Sydney, Australia dengan Ozimex International Pty Ltd 

selaku pihak pengelola HOI Sydney pada tanggal 3 Juli 2017. Setelah 

melakukan penandatanganan MoU tersebut, proses pembangunan HOI 

di Sydney akan segera dilaksanakan. HOI Sydney direncanakan dapat 

mulai beroperasi pada tahun 2018. 

Dengan demikian, pada tahun 2017, Ditjen PEN telah berhasil 

mendirikan 1 (satu) HOI di Sydney meskipun secara fisik belum tersedia 

dengan tingkat capaian sebesar 50% dari target yang ditetapkan. 

Terkait dengan pembangunan HOI di Las Palmas, Ditjen PEN akan terus 

berupaya untuk melakukan negosiasi baik dengan pemerintah maupun 

pihak swasta setempat guna merealisasikan pendirian HOI di Las 

Palmas. Hal ini dikarenakan HoI tersebut pada hakekatnya merupakan 

entitas yang berada di luar struktur organisasi Ditjen PEN sehingga 

keberhasilan pendirian HoI itu sendiri diluar kewenangan Ditjen PEN 

dan sangat tergantung komitmen pihak swasta dan ijin pemerintah 

setempat. 

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017, 

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 

2017 sama dengan capaian tahun 2016, yaitu sebesar 50% dari target 

pendirian 2 unit hanya terealisasi 1 unit yang dapat didirikan. 

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, 

dimana pada tahun 2019 telah berhasil didirikan 9 (sembilan) kantor 

promosi di luar negeri terhitung sejak 2015, maka pencapaian hingga 

tahun 2017 baru menunjukkan tingkat capaian 33,33% (terealisasi 3 
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kantor dalam kurun waktu 2015-2017). 

Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan sejumlah hal, antara 

lain karena pendirian kantor promosi di luar negeri membutuhkan 

koordinasi yang cukup panjang dengan pihak-pihak terkait. Sehingga 

seringkali prosesnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran. Selain itu, pada 

tahun 2017 juga terjadi penghematan anggaran pemerintah, yang 

mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 

menunjang pelaksanaan pendirian kantor promosi di luar negeri.  

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, Ditjen PEN selalu berusaha melakukan sejumlah 

koordinasi, baik dengan perwakilan perdagangan di negara akreditasi 

maupun dengan perwakilan diaspora Indonesia untuk menggalang 

dukungan dan kerja sama dalam mendirikan HoI di negara tersebut.  

 

IK-4 

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, 

Advance phonecalling, dan evaluasi. Keseluruhan tahapan tersebut 

dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta memasuki pasar ekspor. 
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Gambar 10.   Kegiatan Pelatihan Ekspor di BB PPEI 

 Dalam pelaksanaan di tahun 2016, sebanyak 25 peserta (perusahaan) 

yang mengikuti kegiatan coaching program atau pendampingan berhasil 

menjadi eksportir. Pada tahun 2017, ditargetkan terjadi peningkatan 

jumlah peserta pelatihan yang menjadi eksportir sebanyak 12% 

dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 28 eksportir (112% 

dari jumlah eksportir pada tahun 2016). Berdasarkan hasil kegiatan 

coaching program atau pendampingan di tahun 2017, jumlah peserta 

pelatihan yang menjadi eksportir sebanyak 28 eksportir. Jika 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 12% kenaikan 

jumlah eksportir baru, maka jumlah 28 eksportir baru menunjukkan 

realisasi sebesar 12% dengan capaian sebesar 100%. Adapun bila 

dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya maka kinerja tahun 

2017 berhasil melanjutkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, 

dimana pada tahun 2016 capaian indikator ini sebesar 100% yang 

diperoleh dari target 10% dan realisasi 10%. Sementara itu, jika 

dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019) 

sebagaimana pada dokumen Rencana Strategis Ditjen PEN 2015-2019, 

capaian tahun 2017 baru mencapai 80% dari target 2019 yang sebesar 

15%.  

Keberhasilan pencapaian kinerja Ditjen PEN pada indikator ini di tahun 

2017 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. 
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Tabel 3. Daftar Peserta Pelatihan Yang Berhasil Menjadi Eksportir 

No. Nama Perusahaan Produk 
Negara Tujuan 

Ekspor 

1 Felecia CV. Makarios Kreasindo Fashion accessories Amerika Serikat 

2 Guntoro Rusli CV. Multi Craft 
Indonesia 

Cotton ball light Spanyol 

3 Wiyogo Wirahadi 
Kusuma 

UD. Hana Cosmetics Kosmetik dan 
perawatan tubuh 

Malaysia 

4 Nunuk Sriandayani UD. Halimaa Kosmetik dan 
perawatan tubuh 

Malaysia 

5 Himawan Ramadhan 
Auditiardy 

CV. Dadi Sejahtera Rattan furniture England 

6 Putri Kumala Dewi CV. Sambal Cuk Sambal ulek dalam 
kemasan 

Amerika Serikat dan 
Taiwan 

7 Faizzatin Intifadah UD. Karya Usaha Sepatu dan tas 
dengan material 
kulit buaya 

England 

8 Heru Nurwahyudin Superheru Snack 
Factory 

Makanan ringan 
(snack) 

Hongkong 

9 Fauzi Harianzah Agung Silver Perhiasan silver Jerman 

10 Iwan Hendarto 
Soebagio 

Global Furniture Furniture rattan 
sintetis 

Amerika Serikat 

11 Lutfi Dwi Ariefiandi UD. Kitab Wooden craft 
(wayang) 

Singapura 

12 Puji Astutik CV. Netha Glass decorative Singapura 

13 Didiet Arry Suparno PT. Kamakmuran Niaga 
Mandiri 

Kopi bubuk dan 
green bean coffee 

Israel, Hongaria, 
Rumania 

14 Nunu Rismayanti Idris Nekatun Kerajinan Uni Emirat Arab 

15 Mawarianti UD. Mawar Art Shop Kerajinan anyaman 
ketak 

Jepang 

16 Awidi UD. Nusa Indah Kerajinan anyaman 
ketak 

Jepang 

17 M. Zaenuri Hamka Purnama Shop Lampu hias dan 
handicraft 

  

18 Ratna Indrawati UD. Ratna Art Shop Kerajinan anyaman 
ketak dan rotan 

Jepang 

19 Muharar Ragenda Mop Kerajinan kerang, 
mutiara dan perak 

Srilanka dan 
Hongkong 

20 Margono Sanggar Wayang Gogon Wayang kulit dan 
souvenir dari kulit 

Belgia 

21 Sigit Purnomo PT. Sri Wiji Utami Sambel pecel 
kemasan kaleng 

Jepang 

22 Agung Mulyo Kesumo Batik Gondosari Batik Kanada 

23 Badrus Talis Yuliarto CV. Merak Manis Jaya Kain batik dan baju 
batik 

Thailand 
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No. Nama Perusahaan Produk 
Negara Tujuan 

Ekspor 
24 Paulus Phoek Micawork Bantal leher, 

boneka, tote bag, dll 
Jepang 

25 A. Arif Y. Batik Puspa Kencana Batik Vietnam 

26 Roni Yudiyanto MCH Choiri Tas, dompet, gesper 
dari kulit 

Singapura 

27 Iis Sumiarsih SBY Corporation Keripik kedelai Korea Selatan 

28 Nova Beri K. Cardiva Kipas India 

Sumber: BBPPEI - Ditjen PEN, 2018 

 

IK-5 

Pengembangan 

Produk Ekspor 

Pengembangan produk erat kaitannya dengan upaya pemerintah untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap suatu kelompok produk ekspor 

melalui kegiatan diversifikasi produk ekspor. Pelaksanaan diversifikasi 

produk ekspor juga merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan 

daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.  

Pada tahun 2017, Ditjen PEN menargetkan untuk dilaksanakan 

sebanyak 56 kegiatan pengembangan produk guna meningkatkan 

kualitas produk ekspor Indonesia. Hal ini dilakukan karena kualitas 

produk 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 memanfaatkan setiap sumber daya yang tersedia dan 

program kerja sama dengan pihak lain, baik dengan lembaga asing, 

instansi lain maupun pihak swasta.  

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 (Designers Dispatch Service), pengamatan 

produk pesaing di negara tujuan ekspor, diseminasi hasil pengamatan 

produk pesaing di negara tujuan ekspor, rebranding, sosialisasi 

mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), seminar internasional 

mengenai desain, hingga klinik desain. 

Pada tahun 2017, sebanyak 65 kegiatan pengembangan produk ekspor 

telah dilaksanakan di berbagai daerah. Realisasi ini menunjukkan 

tingkat capaian sebesar 116,07% dari target 56 kegiatan pengembangan 

produk ekspor. Capaian kinerja ini tidak terlepas dari komitmen yang 

kuat dari Ditjen PEN untuk meningkatkan kualitas produk ekspor 
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Indonesia dan juga koordinasi yang duat dengan para stakeholder dalam 

upaya mengembangkan ekspor nonmigas Indonesia. 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. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, 

maka tingkat capaian tahun 2017 (116,07%) mengalami peningkatan 

sebesar 2,86% dibandingkan capaian tahun 2016 (113,21%). Sedangkan 

realisasi tahun 2017 (65 kegiatan) mengalami peningkatan sebesar 

8,33% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya (60 kegiatan). 

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah 

(target tahun 2019 sebanyak 62 kegiatan), realisasi tahun 2017 sudah 

melampaui target yang ditentukan.  

Upaya pengembangan produk ekspor ini terdiri dari berbagai bentuk 

kegiatan, di antaranya 4 (empat) kegiatan rebranding di Denpasar, 

Semarang, Padang dan Surabaya; 6 (enam) klinik produk ekspor di 

Medan, Surabaya, Lombok, Bandung, Solo, dan Malang; 1 (satu) kegiatan 

pengembangan produk kerajinan; 4 (empat) kegiatan evaluasi 

pengembangan produk ekspor di Semarang, Surabaya, Medan dan 

Boyolali; 3 (tiga) workshop desain di Semarang, Kupang, dan Palu; 2 

(dua) kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Seminar HKI) di 

Banyuwangi dan Bangka; kegiatan Good Design Indonesia (GDI); serta 

kegiatan DDS di 7 (tujuh) kota, yaitu Bogor, Tasikmalaya, Boyolali, 

Denpasar, Palu, Jayapura, dan Palembang yang produk hasil 

kolaborasinya ditampilkan dalam Paviliun DDS di TEI 2017. 

 

   

B. Kinerja Anggaran 

Realisasi 

Keuangan Ditjen 

PEN Tahun 

Anggaran 2017 

Pada Tahun Anggaran 2017 Ditjen PEN Kementerian Perdagangan 

memperoleh alokasi anggaran semula sebesar Rp. 163.983.847.000,-  dan 

setelah revisi menjadi sebesar Rp. 139.714.127.000,- dan realisasinya 

pada tahun anggaran 2017 (per tanggal 31 Desember 2017) mencapai Rp. 

111.457.263.250,- atau 79,78%. Berdasarkan realisasi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Ditjen PEN dapat mewujudkan efisiensi dalam 
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pemanfaatan anggaran sebesar Rp 28.256.863.750,- 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”  

 

Tabel 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran Ditjen PEN tahun 2017 

No. Sasaran Indikator 
Kinerja  

Pagu Awal 
(Rp.) 

Pagu Revisi (Rp.) Realisasi 
(Rp.) 

Persentase 
(%) 

1. Meningkatnya 
diversifikasi 
dan kualitas 
produk yang 
berdaya saing 
ekspor serta 
diversifikasi 
pasar tujuan 
ekspor 

Pertumbuhan 
ekspor non-
migas 

163.983.847.000 139.714.127.000 111.457.263.250 79,78 

Peringkat 
Brand Finance: 
Nation Brands 
Index 

Pendirian 
Pusat Promosi 
Ekspor 

UKM peserta 
pelatihan 
ekspor yang 
menjadi 
eksportir 

Pengembangan 
Produk Ekspor 

 

T o t a l 163.983.847.000 139.714.127.000 111.457.263.250 79,78 

Sumber: Ditjen PEN 2018 

 Secara umum, pembiayaan anggaran Ditjen PEN pada tahun 2017 dibagi 

dalam 7 (tujuh) kegiatan utama yang terlihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 5. Realisasi Anggaran 2017 Per Kegiatan (per 31 Desember 2017) 

No. Kegiatan 
Pagu Awal 

(Rp.) 
Pagu Revisi 

(Rp.) 
Realisasi 

(Rp.) 
Persentase 

(%) 

1. Pengembangan Produk Ekspor 12.839.840.000 11.411.701.000 10.742.228.170 94,13 

2. Peningkatan Kualitas Promosi 
dan Kelembagaan Ekspor 

11.043.795.000 8.431.962.000 5.766.756.262 68,39 

3. Dukungan Manajemen dan 
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 
PEN 

64.172.463.000 64.119.003.000 49.463.140.377 77,14 

4. Pengembangan Pasar dan 
Informasi Ekspor 

5.719.720.000 5.133.745.000 4.630.197.611 90,19 

5. Pengembangan Promosi dan 
Citra 

49.259.760.000 30.987.412.000 22.960.698.149 74,10 
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No. Kegiatan 
Pagu Awal 

(Rp.) 
Pagu Revisi 

(Rp.) 
Realisasi 

(Rp.) 
Persentase 

(%) 

6. Kerja sama Pengembangan 
Ekspor 

3.331.840.000 3.165.240.000 3.055.327.581 96,53 

7. Pengembangan SDM Bidang 
Ekspor 

17.616.429.000 16.465.064.000 14.838.915.100 90,10 

 T o t a l 163.983.847.000 139.714.127.000 111.457.263.250 79,78 

Sumber: Sekretariat - Ditjen PEN, 2018 
 
 

 Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas 

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, 

diperoleh nilai evaluasi pelaksanaan anggaran Ditjen PEN tahun 2017 

sebesar 75,26 atau masuk dalam kategori Cukup. Adapun nilai tersebut 

terdiri atas aspek implementasi sebesar 28,75 dan aspek manfaat sebesar 

46,50. 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 20,81%. 

Selanjutnya, nilai tersebut dikonversikan menggunakan rumus:  

NE = 50%+ (
𝐸

20
× 50) 

Keterangan:  

NE : Nilai Efisiensi 

E : Efisiensi 

maka diperoleh nilai efisiensi rencana kerja dan anggaran yang 

dilaksanakan oleh Ditjen PEN pada tahun 2017 sebesar 100%. 

 

 Jika dilihat pada tabel 5, penyerapan anggaran tertinggi adalah realisasi 

anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kerja Sama 

Pengembangan Ekspor yang mencapai 96,53% dari anggaran yang 

tersedia. Besarnya realisasi dari kegiatan tersebut diikuti oleh kegiatan 

Pengembangan Produk Ekspor sebesar 94,13% dan Pengembangan Pasar 

dan Informasi Ekspor sebesar 90,19%. Adapun secara keseluruhan, 

penyerapan anggaran Ditjen PEN pada tahun 2017 mencapai 79,78% dari 

total anggaran yang dialokasikan. 
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Gambar 11.  Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016-2017 

 
Sumber: Ditjen PEN, 2018 

 

Gambar 12. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PEN tahun 2016-2017 

 
Sumber: Ditjen PEN, 2018 

  

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, sebagaimana pada Gambar 8, 

anggaran yang dialokasikan untuk Ditjen PEN pada tahun 2017 

menunjukkan penurunan sebesar 62,10%. Penurunan tersebut 

dikarenakan alokasi mata anggaran untuk ITPC pada tahun anggaran 

2017 dipindahkan dari anggaran Ditjen PEN ke anggaran Sekretariat 
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81,18%
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2016 2017

Rp368.614.425.000

Rp139.714.127.000

Rp280.873.655.040

Rp111.457.263.250

Anggaran
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Jenderal. 

Hal yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan tingkat 

penyerapan anggaran 2017 adalah: 

 Penyerapan anggaran untuk Peningkatan Kualitas Promosi dan 

Kelembagaan Ekspor yang masih belum optimal dimana hanya 

terealisasi sebesar 68,39% dari alokasi anggaran yang tersedia, 

dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2,66 miliar. 

 Realisasi anggaran Ditjen PEN pada tahun 2017 yang sebesar 

79,78% dari alokasi anggaran yang tersedia, mengalami 

peningkatan penyerapan sebesar 3,58% bila dibandingkan dengan 

realisasi anggaran tahun 2016 yang sebesar 76,2%.  

 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 
 

 

 

 

  



Laporan Kinerja | Ditjen PEN 2017 

 

35 

Walaupun tidak 

semua indikator 

kinerja Ditjen PEN 

berhasil mencapai 

target yang 

ditetapkan, 

namun secara 

umum telah 

menunjukkan 

peningkatan dari 

periode tahun 

sebelumnya 

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 2017 ini, sasaran-

sasaran yang dituangkan dalam 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 Perjanjian 

Kinerja Ditjen PEN tahun 2015-2019, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran 

dan dituangkan dalam 5 indikator kinerja yang terukur. Dari hasil 

analisis dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2017, 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 relatif baik. 

Walaupun masih terdapat satu dari total lima indikator kinerja utama 

Ditjen PEN yang belum berhasil menunjukkan tingkat capaian 

sebagaimana ditargetkan, namun secara umum telah menunjukkan 

peningkatan dari periode tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan analisis dan 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 

Ditjen PEN 

sebagai referensi 

berkaitan dengan 

keberhasilan dan 

kegagalan kinerja 

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 permasalahan-

permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan 

untuk proses perencanaan selanjutnya. 
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LAMPIRAN 
1. Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen PEN 2017 
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Jakarta,    Maret 2018 

Direktur Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional, 

 
Arlinda 

2. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Ditjen PEN Tahun 2017 
Kementerian/Lembaga : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional – Kementerian Perdagangan 

Tahun Anggaran  : 2017   

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Prediksi 

Capaian (%) 
Realisasi 

(s.d. Tw 4) 
% Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Meningkatnya diversifikasi dan 
kualitas produk yang berdaya 
saing ekspor serta diversifikasi 
pasar tujuan ekspor 

Pertumbuhan ekspor non migas (%)  5,6 - 15,89 283,75 

Peringkat Brand Finance: Nation Brands 
Index (peringkat) 

20 - 16 100 

Pendirian Pusat Promosi Ekspor (kantor) 2 - 1 50 
UKM peserta pelatihan ekspor yang 
menjadi eksportir (%) 

12 - 12 100 

Pengembangan Produk Ekspor (kegiatan) 56 - 65 110,67 

 

Program Anggaran Prediksi Capaian 

%) 

Realisasi 

(s.d. Tw 4) 

% Capaian 

(7) (8) (9) (10) (11) 

Pengembangan Ekspor Nasional 139.714.127.000 -- 111.457.263.250 79,78 
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Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Sekretariat Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional 

Tahun Anggaran : 2017 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Capaian (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatnya Peran Dunia 
Usaha, Lembaga Ekspor di 
Dalam Negeri dan Luar 
Negeri dalam Peningkatan 
Ekspor Non Migas 

Jumlah publikasi promosi ekspor 16 12 75,00% 

Jumlah penyelenggaraan pusat promosi ekspor 21 20 95,24% 

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan P3ED dan Marketing Point 8 1 12,50% 

Jumlah pemenang penghargaan 42 55 130,95% 

Jumlah UKM yang dibina 68 68 100,00% 
Terlaksananya Dukungan 

Manajemen dan Dukungan 
Teknis Lainnya Ditjen PEN 

Jumlah Dokumen Rencana Program Kegiatan  5 5 100,00% 

Jumlah kebijakan di bidang pengembangan ekspor 3 1 33,33% 

Jumlah layanan kepegawaian dan pengembangan SDM 13 13 100,00% 

Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN 2 2 100,00% 

Jumlah laporan pelaksanaan kinerja 20 20 100,00% 

 

Output 
Kinerja Fisik Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Publikasi Promosi Ekspor 16 12 75,00% Rp          448.940.000 Rp       423.852.176 94,41% 
Penyelenggaraan Pusat Promosi Ekspor 21 20 95,24% Rp      3.367.847.000 Rp   2.032.447.153 60,35% 
Fasilitasi Penyelenggaraan P3ED Dan Marketing Point 8 1 12,50% Rp          469.600.000 Rp         83.684.900 17,82% 
Pemenang Penghargaan 42 55 130,95% Rp      2.565.885.000 Rp   2.412.026.733 94,00% 
UKM Yang Dibina 68 68 100,00% Rp          869.010.000 Rp       814.745.300 93,76% 
Dokumen Rencana Program Kegiatan  5 5 100,00% Rp      2.295.400.000 Rp   2.090.977.813 91,09% 
Kebijakan Di Bidang Pengembangan Ekspor 3 1 33,33% Rp          601.460.000 Rp       496.084.349 82,48% 
Layanan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM 13 13 100,00% Rp      1.904.140.000 Rp   1.566.611.400 82,27% 
Dokumen Pengelolaan Keuangan Dan BMN 2 2 100,00% Rp      2.196.980.000 Rp   1.844.825.951 83,97% 
Laporan Pelaksanaan Kinerja 20 20 100,00% Rp          816.240.000 Rp       753.972.700 92,37% 
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Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Direktorat Pengembangan Produk Ekspor 

Tahun Anggaran : 2017 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatnya kualitas dan 
deversifikasi dalam rangka 
meningkatkan daya saing 
produk ekspor di pasar utama 
maupun pasar non tradisional 

Melaksanakan Pengembangan 
Produk Ekspor 

91 Kegiatan 93 Kegiatan 102,20% 

 

Output 
Kinerja Fisik Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Kegiatan 91 93 102,20% Rp        11.411.701.000 Rp        10.742.228.170 94,13% 
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Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor 

Tahun Anggaran : 2017 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatnya diversifikasi pasar ekspor Jumlah Informasi Pasar Ekspor 24 Layanan 24 Layanan 100,00% 

 

Output 

Kinerja Fisik Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Layanan 24 24 100,00% Rp          4.364.127.000 Rp        3.900.711.251 89,38% 

 

  



Laporan Kinerja | Ditjen PEN 2017 

 

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra 

Tahun Anggaran 
 

: 2017 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Capaian (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatnya Hubungan dan Nilai 
Transaksi Dagang 

Jumlah promosi dagang luar negeri yang diikuti 13 Promosi 21 promosi 161,54% 

Jumlah partisipasi pameran dagang di dalam negeri 4 Promosi 6 promosi 150,00% 

Jumlah fasilitasi pengembangan pendanaan ekspor 88 Kegiatan 39 kegiatan 44,32% 

Jumlah Penerimaan Misi Dagang Luar Negeri 20 Misi 6 Misi 30,00% 

Meningkatnya Citra Produk Ekspor Jumlah Kegiatan Pencitraan 6 Kegiatan 7 Kegiatan 116,67% 

 

Output 
Kinerja Fisik Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Promosi 13 21 161,54%  Rp        16.220.457.100   Rp        11.727.334.514  72,30% 

Promosi 4 6 150,00%  Rp           8.304.692.500   Rp           6.760.033.543  81,40% 

Kegiatan 88 39 44,32%  -   -  - 

Misi 20 6 30,00%  Rp              248.000.000   Rp              191.355.000  77,16% 

Kegiatan 6 7 116,67%  Rp           4.473.625.536   Rp           3.378.944.464  75,53% 
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Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor 

Tahun Anggaran : 2017 

 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatnya 
Kerjasama di 
Bidang 
Pengembangan 
Ekspor 

Konsep dan/atau Naskah  Kesepakatan Kerja Sama Pengembangan 
Ekspor di Dalam dan  Luar Negeri (konsep dan/atau naskah) 

5 Konsep dan/atau 
Naskah  Kesepakatan 

7 Konsep dan/atau 
Naskah  Kesepakatan 

140,00% 

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kesepakatan Kerja sama 
Pengembangan Ekspor di Dalam dan Luar Negeri (kegiatan) 

16 Kegiatan 14 Kegiatan 87,50% 

 

Output 
Kinerja Fisik Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Konsep dan/atau 
Naskah  Kesepakatan 

5 7 140,00%  Rp              469.099.000   Rp              451.251.754  96,20% 

Kegiatan 16 14 87,50%  Rp           2.120.642.000   Rp           2.039.901.266  96,19% 
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Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia 

Tahun Anggaran : 2017 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Capaian (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatnya jumlah 
dan kualitas pelatihan 
eksportir dan calon 
eksportir 

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan ekspor 3.473 orang 3.566 orang 102,68% 

Jumlah peserta coaching program 90 orang 90 orang 100,00% 

Jumlah pengembangan kurikulum dan metode diklat 11 kurikulum 12 kurikulum 109,09% 

Jumlah promosi dan kerja sama diklat ekspor 10 kegiatan 11 kegiatan 110,00% 

 

Output 

Kinerja Fisik Kinerja Keuangan 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Anggaran Realisasi Capaian (%) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Orang 3.473 3.566 102,68%  Rp      7.016.470.000   Rp      6.112.353.624  87,11% 

Orang 90 90 100,00%  Rp      1.091.366.000   Rp         980.225.967  89,82% 

Kurikulum 11 12 109,09%  Rp         710.545.000   Rp         677.802.200  95,39% 

Kegiatan 10 11 110,00%  Rp         968.182.000   Rp         909.007.653  93,89% 
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3. Struktur Organisasi Ditjen PEN 
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