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KATA PENGANTAR
Agenda utama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian
Perdagangan pada Tahun 2015 adalah meningkatkan ekspor non migas dan
pengendalian impor. Neraca perdagangan Tahun 2015 surplus hingga USD 7,5
miliar, jauh lebih baik dibandingkan neraca perdagangan 2014 yang mengalami
defisit USD 2,2 miliar. Hal ini menunjukkan indikasi yang cukup baik, dimana
terjadi penurunan laju impor nonmigas yang lebih besar jika dibandingkan
penurunan ekspor non migas.
Pada Tahun 2015, segenap jajaran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
tetap mengerahkan segenap upaya pemikiran untuk mendukung pencapaian misi
Kementerian Perdagangan, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan
Luar Negeri yang Berkelanjutan, Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri yang
Bertumbuh dan Berkualitas, dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
di Sektor Perdagangan.
Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tahun 2015
dapat terlihat upaya kerja keras segenap jajaran Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri yang telah membuahkan hasil dalam beberapa hal yang menyangkut
pembenahan kebijakan sektor perdagangan luar negeri. Dalam laporan ini
diuraikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang telah dicapai selama
Tahun 2015.
Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penyusunan dalam penerbitan buku laporan tahunan ini, semoga
laporan tahunan ini bermanfaat.

Jakarta, 30 April 2016
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Karyanto Suprih
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Struktur Organisasi

Ditjen Perdagangan Luar Negeri terdiri dari 6 Eselon II, yaitu Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar
Negeri, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Ekspor Produk Industri dan
Pertambangan, Direktorat Impor, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor dan Direktorat Pengamanan
Perdagangan.
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Tugas dan Fungsi
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Peran Direktorat
Jenderal Perdagangan
Luar Negeri
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Data Pegawai
Ditjen Perdagangan
Luar Negeri

Jumlah pegawai Ditjen Perdagangan Luar Negeri sebanyak 269 orang terdiri dari 153
orang laki-laki dan 116 orang perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Ditjen Perdagangan Luar Negeri sebagian
besar didominasi oleh S1, dikuti S2, SLTA dan D3.

Sementara berdasarkan usia, rentang usia 26-35 tahun dan 46-55 tahun
mendominasi dengan jumlah ± 30%.
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Capaian Kinerja
Ditjen Daglu
Tahun 2015
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Neraca
Perdagangan
Pada tahun 2015 neraca perdagangan Indonesia
mengalami surplus.

Meski didera melemahnya nilai ekspor,
neraca
perdagangan
2015
mencatatkan rekor tertinggi sejak
2011.
Neraca perdagangan 2015
surplus hingga USD 7,5 miliar. Jauh
lebih baik dibandingkan neraca
perdagangan 2014 yang mengalami
defisit USD 2,2 miliar.

Secara komulatif, nilai ekspor selama
2015 mencapai USD 150,2 miliar atau
turun 14,6% (YoY). Penurunan ekspor
selama 2015 dipicu oleh masih
berlanjutnya
penurunan
harga
komoditas non minyak di pasar
internasional yang turun rata-rata
16,9% dan harga minyak yang turun
46,4% (WEO, Oktober 2015).
Meskipun neraca
perdagangan mengalami
surplus, namun nilai
ekspor pada tahun 2015
mengalami penurunan
sebesar 14,6% disbanding
dengan tahun 2014.

Membaiknya surplus perdagangan
selama tahun 2015 ditopang oleh
menguatnya neraca perdagangan
dengan Jepang, Korea Selatan dan
Thailand. Di sisi lain neraca
perdagangan dengan Hongkong,
Belanda, Spanyol sempat menekan
neraca perdagangan 2015. Sementara
itu, defisit neraca perdagangan 2015
dengan Republik Rakyat Tiongkok
(RTT) masih tertahan dan belum
mengalami perbaikan.

Selain itu, pelemahan ekspor di 2015
juga disebabkan oleh perlambatan
perekonomian
global.
Ekspor
nonmigas ke Negara mitra dagang
yang turun signifikan, antara lain
Hongkong (26%), Uni Emirat Arab
(24%), RRT (19,4%), dan Australia
(19%).
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Beberapa komoditas ekspor nonmigas Indonesia mengalami peningkatan pada 2015, antara
lain biji kerak dan abu logam (76,1%), kopi, teh dan rempah-rempah (19,7%), dan
perhiasan/permata (18,7%). Sementara beberapa komoditas ekspor mengalami penurunan,
antara lain berbagai produk kimia (35,5%), bahan kimia organik (31,4%), dan bahan bakar
mineral (23,9%).
Impor selama 2015 masih didominasi oleh bahan baku/penolong (75%) meskipun mengalami
penurunan signifikan sebesar 21,4% (YoY). Bahan baku/penolong yang impornya turun
signifikan antara lain besi dan baja, bahan kimia organik, serta plastik dan barang dari plastik.
Di sisi lain pangsa impor barang modal meningkat menjadi 17,3% namun nilainya turun
15,5% (YoY). Barang modal yang nilainya turun signifikan antara lain mesin/pesawat
mekanik, mesin/peralatan listrik, serta kendaraan bermotor dan bagiannya. Sementara itu,
pangsa impor barang konsumsi selama 2015 naik menjadi 7,6%, namun nilainya turun
sebesar 14,2% (YoY). Barang konsumsi yang nilainya turun signifikan antara lain susu, telur,
mentega, sabun dan preparat pembersih serta buku dan barang cetakan.
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Produk Hukum
Direktorat Jenderal
Perdagangan Luar
Negeri
Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal
Perdagangan Luar Negeri telah menyusun 67
Permendag. Permendag yang terbit lebih banyak
dibanding tahun-tahun sebelumnya karena adanya
paket deregulasi dan debirokratisasi.
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Deregulasi &
Debirokratisasi
Paket deregulasi dan debirokratisasi ekspor-impor
yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan
Ekonomi Tahap 1 (Paket September 2015)

Selama ini beban regulasi dan
birokrasi menjadi kendala utama
efisiensi
perdagangan
dalam
memenuhi
kebutuhan
industri,
konsumsi dan ekspor. Untuk ekspor
saja terdapat 53 peraturan yang
mencakup 2.278 jenis barang.
Sedangkan untuk impor terdapat 79
peraturan yang mengatur 11.534 jenis
barang sehingga sangat besar
intervensi regulasi dan birokrasi dalam
kelancaran perdagangan.

Untuk meningkatkan efisensi birokrasi
dalam pelayanan perijinan telah
diperkuat dengan sistem Indonesian
National Single Window (INSW) suatu
pelayanan loket elektronik tunggal
dalam penyelesaian proses eksporimpor, yang menerapkan prinsip single
submission, single processing, dan
single synchronous decision making
yang juga akan berlaku dalam
kegiatan ekspor-impor di kawasan
ASEAN.

Begitu banyak identitas sebagai
pelaku ekspor maupun impor serta
begitu
beragam
perizinan,
rekomendasi,
pemeriksaan,
dan
persyaratan dokumen yang diwajibkan
untuk melakukan kegiatan eksporimpor.
Akibatnya,
kemampuan
bersaing di pasar global bukan semata
dari faktor eksternal dan kapasitas
sumber daya manusia, melainkan
beban regulasi dan birokrasi yang
memperlambat perebutan peluang
bisnis.

Deregulasi di bidang ekspor akan
dilakukan antara lain kewajiban
Laporan Surveyor (LS) pada ekspor
(kayu, beras, prekursor non farmasi,
migas dan bahan bakar lain), juga
diputuskan penghilangan pemeriksaan
ganda (ekspor CPO, ekspor produk
pertambangan hasil pengolahan dan
pemurnian).

Dalam kebijakan deregulasi dan
debirokratisasi
ini
Pemerintah
memangkas
peraturan,
menyederhanakan berbagai perijinan,
dan mengurangi persyaratan yang
tidak relevan serta menghilangkan
pemeriksaan yang tidak diperlukan,
yang selama ini ditetapkan oleh 15
Kementerian/Lembaga atau 18 unit
penerbit perijinan.

Sedangkan
di
bidang
impor,
deregulasi
dilakukan
dengan
melakukan penghapusan kewajiban
verifikasi surveyor (LS), penghapusan
rekomendasi, dan penyederhanaan
persyaratan.
Kemendag
juga
melakukan penghilangan HS tertentu,
kemudahan pengadaan bahan baku
(limbah
Non
B3),
penundaan
pembatalan/
penghapusan/
pencabutan, revisi peraturan serta
penghapusan Importir Terdaftar.

Paket deregulasi dan
debirokratisasi diharapkan
menciptakan efisiensi
supply chain sehingga
akan menyelesaikan
masalah kelangkaan
barang di berbagai
daerah, menurunkan
disparitas harga barang
dan menurunkan inflasi,
serta akan membuka
peluang kerja yang lebih
banyak.
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Deregulasi adalah kebijakan yang
dilakukan oleh Pemerintah untuk
mengurangi atau meniadakan aturan
administratif
yang
mengekang
kebebasan gerak modal, barang dan
jasa.

Berdasarkan
Paket
Kebijakan
Deregulasi
dan
Debirokratisasi
Kementerian
Perdagangan
diamanatkan untuk melakukan revisi
terhadap 32 mandat/30 peraturan.
Sampai dengan akhir Desember 2015
Kementerian
Perdagangan
telah
menyelesaikan
27
mandat/25
peraturan dengan memangkas 45
perizinan.

Debirokratisasi
adalah
kebijakan
pemerintah untuk mengurangi atau
meniadakan
peran
institusi,
kementerian lembaga atau unit-unit
pemerintahan
yang
dinilai
menghambat pergerakan terbitnya
regulasi.

Pembahasan deregulasi
dan debirokratisasi
dilakukan melalui
serangkaian kegiatan
seperti focus group
discussion, rapat
koordinasi antar instansi
terkait, public hearing,
bimbingan teknis dan
sosialisasi.

3 (tiga) mandat/peraturan dikeluarkan
dari paket kebijakan dan 2 (dua)
peraturan masih dalam proses
penyelesaian, yaitu peraturan terkait
Ketentuan Impor Limbah Non B3 dan
Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak
dan Gas Bumi.
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Turunan
UU No. 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan
Sebagai amanat implementasi UU No. 7 Tahun
2014, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar
Negeri harus menyelesaikan 2 Peraturan
Pemerintah dan 5 Peraturan Menteri Perdagangan
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Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam
wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk
menyelenggarakan fungsi perekonomian dan
memperoleh fasilitas tertentu.

KEK dibentuk sebagai daya tarik
kawasan untuk tujuan investasi
(foreign direct investment), selain itu
juga diposisikan sebagai penggerak
perekonomian di wilayah-wilayah yang
selama ini belum berkembang. KEK
dikembangkan melalui penyiapan
kawasan yang memiliki keunggulan
geoekonomi dan geostrategi dan
berfungsi untuk menampung kegiatan
industri, ekspor, impor, dan kegiatan
ekonomi lain yang memiliki nilai
ekonomi tinggi dan daya saing
internasional.
Pengembangan KEK di Indonesia
merupakan amanat dari UndangUndang No. 39 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus, yang merupakan
implementasi dari Undang-Undang
No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal. Kebijakan KEK
dilatarbelakangi oleh kondisi asset dan
akses serta tantangan yang dihadapi
Indonesia, yaitu perlunya peningkatan
daya saing Indonesia dalam menarik
investasi, perlu adanya value chain
untuk mendorong ekspor dengan tidak
hanya mengandalkan bahan mentah
atau barang setengah jadi.

Selain itu KEK juga bertujuan untuk
mempercepat
pengembangan
ekonomi di wilayah tertentu yang
bersifat strategis bagi pengembangan
ekonomi nasional dan untuk menjaga
keseimbangan kemajuan suatu daerah
dalam kesatuan ekonomi nasional,
sehingga ketimpangan pembangunan
ekonomi
antar
daerah
dapat
diantisipasi melalui pembangunan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
yang bertema optimalisasi sumber
daya lokal yang dimiliki.
Dalam Peraturan Presiden No. 2
Tahun
2015
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional
(RPJMN)
2015-2019,
Pemerintah
menargetkan
pengembangan hingga 25 KEK,
meliputi pengembangan 8 KEK serta
pembentukan
17
KEK
baru
diutamakan di luar Jawa. Dalam
rangka mendukung KEK, pada tahun
2015 Kementerian Perdagangan telah
menerbitkan
No.
17/MDAG/PER/2/2015
tentang
Pendelegasian Wewenang Penerbitan
Perizinan di Bidang Perdagangan
Kepada
Administrator
Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

Kementerian
Perdagangan berperan
sebagai fasilitator dalam
penyusunan peraturan
yang terkait
pendelegasian
penerbitan perijinan di
bidang perdagangan
kepada administrator
KEK
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Terdapat 6 (enam) perijinan yang
didelegasikan perijinannya kepada
KEK Tanjung Lesung, antaralain: (1)
Nomor Pengenal Importir Khusus
(NPIK) Elektronika dan komponennya
(2) NPIK Tekstil dan Produk Tekstil, (3)
NPIK Mainan Anak-Anak, (4) Importir
Terdaftar Produk Tertentu (IT-PT)
Elektronika, (5) IT-PT Pakaian Jadi,
dan (6) IT-PT Mainan Anak-Anak.

Pada tahun 2014 telah diterbitkan pula
1 Peraturan Menteri Perdagangan
yaitu
Permendag
No.
68/MDAG/PER/10/2014
tentang
Pendelegasian Wewenang Penerbitan
Perizinan di Bidang Perdagangan
Kepada
Administrator
Kawasan
Ekonomi Khusus Sei Mangkei.
Sehingga sampai dengan tahun 2015
telah diterbitkan 2 (dua) Permendag
Pendelegasian Wewenang Penerbitan
Perizinan di Bidang Perdagangan

Kementerian
Perdagangan
terus
melakukan
koordinasi
dengan
stakeholder
terkait
untuk
mengidentifikasi usulan jenis perijinan
di bidang perdagangan yang relevan
untuk didelegasikan penerbitannya
kepada beberapa administrator KEK
seperti Bitung Sulawesi Utara, Palu
Sulawesi Tengah, Tanjung Api-Api
Sumatera Selatan, Morotai Maluku
Utara, Mandalika NTB dan Maloy
Batuta Kalimantan Timur.

Dengan
adanya
pendelegasian
tersebut diharapkan proses bisnis di
KEK dapat berjalan dengan lebih cepat
dan efisien dalam arti bahwa
kelancaran proses bisnis di KEK
khususnya dalam hal penerbitan
perizinan di sektor perdagangan akan
meningkatkan
peran
sektor
perdagangan di KEK.

Sampai dengan akhir
tahun 2015, terdapat 8
KEK yang sudah
ditetapkan oleh
Pemerintah yaitu:
KEK Sei Mangkei,
Tanjung Api-Api,
Tanjung Lesung, Maloi
Batuta Trans
Kalimantan, Mandalika,
Palu, Bitung dan
Morotai.

Selama Tahun 2015-2019 ditargetkan 18 KEK baru ditetapkan. 18 KEK ini terdiri dari:
1. Tujuh KEK baru di luar Pulau Jawa, antaralain Merauke, Sorong, Maluku, Sulawesi
Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara.
2. Sepuluh KEK Pariwisata (sesuai dengan Matriks RPJM Kementerian/Lembaga Tahun
2015-2019 halaman II.M.I.050-4)
3. Perubahan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
Batam menjadi KEK.
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Forum Ekspor
Sawit
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
menyelenggarakan Forum Ekspor Sawit

Forum Ekspor merupakan suatu
wadah dalam menjembatani antara
Pelaku Usaha, Asosiasi, Media
dengan Pihak Pemerintah guna
mencari
solusi
terbaik
untuk
menyelesaikan hambatan-hambatan
yang dihadapi dalam meningkatkan
ekspor nasional. Dasar Penunjang
Peningkatan Ekspor dan Peningkatan
Investasi tertuang dalam Keputusan
Presiden RI. Nomor 28 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun
2006
tentang
Tim
Nasional
Peningkatan Ekspor dan Peningkatan
Investasi.

Forum yang dilaksanakan di Hotel
Borobudur, 20 Oktober 2015 ini
bertujuan
untuk
menciptakan
koordinasi antara Pemerintah dan
pemangku kepentingan di bidang
kelapa sawit untuk melindungi dan
meningkatkan ekspor komoditas.
Dengan tema “Palm Oil As An
Indonesian Export Prime Mover”,
forum ini mengundang perwakilan RI
di luar negeri (Atdag dan ITPC) serta
beberapa Duta Besar dari Negara
perwakilan yang berada di Indonesia.

Tema Forum Ekspor
Tahun 2015 yaitu “Palm
Oil As An Indonesian
Export Prime Mover”

Bagi perwakilan RI di luar negeri juga
diberikan pembekalan kemampuan
diplomasi
yang
komprehensif
mengenai ekspor produk kelapa
sawit.
Forum Ekspor juga diharapkan dapat
menyelesaikan bahkan mengurangi
hambatan ekspor yang ditemui oleh
para eksportir Indonesia, menguatkan
peran ekspor terhadap neraca
perdagangan, meningkatkan daya
saing ekspor Indonesia ke negara
tujuan serta memberikan informasi
tujuan pasar ekspor baru.

Menteri Perdagangan membuka
Forum Ekspor Sawit Tahun 2015
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Forum Koordinasi
Implementasi
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
menyelenggarakan Forum Koordinasi
Implementasi (FKI) di Yogyakarta

Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal
Perdagangan Luar Negeri telah
melaksanakan
kegiatan
Forum
Koordinasi
Implementasi
di
Yogyakarta pada bulan Maret 2015
yang bertempat di Gedung Radyo
Suroso-Kepatihan, Kantor Gubenur
DIY.

Pelaksanaan kegiatan ini berhasil
mengumpulkan
masukan
dari
aparatur daerah dan pelaku usaha
terkait isu dan kendala di bidang
Perdagangan Luar Negeri yang ada di
masing-masing daerah.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri membuka Forum
Koordinasi Implementasi Tahun 2015

Forum Koordinasi
Implementasi (FKI) di
Yogyakarta dihadiri
oleh perwakilan Dinas
yang membidangi
perdagangan dari
seluruh provinsi di
Indonesia

Kegiatan
Forum
Implementasi
Koordinasi (FKI) ini bertujuan untuk
mensinergikan pemahaman mengenai
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
guna
tercapainya
peningkatan
efektifitas dan implementasi Kebijakan
Perdagangan Luar Negeri yang searah
antar
pemerintah
pusat
dan
pemerintah daerah agar dapat
melayani dunia usaha secara efektif
dan efisien.
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Perdagangan
Lintas Batas
Perdagangan Lintas Batas (PLB) adalah
perdagangan secara khusus yang dilakukan antara
penduduk kedua negara yang berdomisili di daerah
perbatasan kedua negara dengan nilai tertentu.

Perdagangan Lintas Batas pada awalnya merupakan perdagangan tradisional antar masyarakat di
perbatasan. Barang-barang yang diperdagangkan adalah barang yang diproduksi atau dikonsumsi
sehari-hari oleh masyarakat perbatasan kedua negara. Perdagangan Lintas Batas merupakan
perlakuan khusus bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk memberikan
kemudahan akses terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta pemasaran produk yang
diproduksi, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
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Dwelling
Time
Dwelling Time adalah waktu tunggu yang
dibutuhkan mulai saat barang diturunkan dari
sarana pengangkut hingga keluar dari area
pelabuhan.

Dwelling Time terdiri dari 3 proses
yaitu pre-clearence, custom clearance
dan post clearance.
 Proses pre clearance dimulai
sejak kapal sandar sampai
dengan pengurusan dokumen
pabean (INSW).




Proses custom clearence dimulai
sejak pemeriksaan barang dan ijin
instansi (jika diperlukan) sampai
dengan
dikeluarkannya
persetujuan pengeluaran barang.
Proses post clearance dimulai
sejak pengurusan adminstrasi
pengeluaran barang di terminal
container
sampai
dengan
pengeluaran fisik barang di
pelabuhan.

Langkah-langkah
strategis
Kementerian
Perdagangan
Kementerian pada tahun 2015 terkait
dwelling time antara lain:
1. Menerbitkan Peraturan tentang
Ketentuan Umum di Bidang Impor
melalui Permendag No. 48 Tahun
2015. Aturan baru ini bertujuan
untuk
menciptakan
tertib
administrasi impor dan importir
yang andal yang merupakan
upaya
Kemendag
dalam
mengatasi masalah dwelling time
di pelabuhan.

Inti Peraturan tersebut antaralain:
Pertama Importir wajib memiliki
perijinan impor atas barang yang
dibatasi impornya sebelum barang
masuk
ke
dalam
daerah
kepabeanan, Kedua Importir yang
tidak memiliki perijinan impor akan
dikenai sanksi pembekuan Angka
Pengenal Importir (API), Ketiga
Jika barang yang diimpor tidak
memiliki ijin maka importir wajib
mengekspor
kembali
barang
tersebut.
2. Memangkas birokrasi yang tidak
efektif
dengan
mencabut
ketentuan tentang Nomor Importir
Khusus (NPIK) untuk 8 komoditi
yaitu beras, kedelai, jagung, tekstil
dan produk tekstil, alas kaki,
elektronika dan mainan anakanak. Penyederhanaan perijinan
dilakukan untuk menghilangkan
tumpang tindih peraturan dan
membenahi
birokrasi
yang
berbelit-belit.

Perijinan di Kementerian
Perdagangan melibatkan
20 Kementerian/
Lembaga dengan jumlah
rekomendasi sebanyak
115 rekomendasi.

3. Saat ini telah disediakan Loket
Khusus untuk Pengajuan SPB dari
barang yang datang dari Negara
dekat/melalui udara di kantor Dit
Pengawasan Mutu Barang Ditjen
SPK Ciracas Jakarta Timur.
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4. Melarang secara tegas impor pakaian
bekas (Permendag No. 51 Tahun 2015).
5. Penegakan hukum dengan mencabut
2.166 Importir Terdaftar (IT) Produk
Tertentu,
pembekuan
136
Angka
Pengenal
Importir
Umum
(API-U),
pencabutan 167 API-U, dan pencabutan
24 IT Telepon Seluler.

Action Plan Kementerian Perdagangan
Kementerian terkait dwelling time antara lain:
1. Menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri
Perdagangan terkait penerbitan ijin secara
paperless dengan menggunakan tanda
tangan
elektronik
dalam
kerangka
Indonesia National Single Windows
(INSW).
2. Memanfaatkan pengintegrasian system 18
Kementerian/Lembaga
dengan
INSW
dalam rangka penarikan data rekomendasi
secara elektronik.
3. Memperbaiki Sistem Surat Pendaftaran
Barang (SPB).
4. Pengajuan Surat Keterangan Pencantuman
Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI)
dan
Surat
Pembebasan
Kewajiban
Pencantuman Label Dalam Bahasa
Indonesia (SPKPLBI) secara online.
5. Melakukan pemetaan terhadap seluruh
perijinan ekspor dan impor dalam rangka
simplifikasi perijinan.

6. Menerbitkan Kepmendag No. 793 Tahun
2015 tentang pembentukan Tim Deregulasi
Perdagangan. Tugas Tim antara lain:
a. membuat
rencana
perdagangan;

kerja

dergulasi

b. melakukan
evaluasi
terhadap
semua
kebijakan dan regulasi di sektor perdagangan;
c. menyampaikan rekomendasi
deregulasi
perdagangan kepada Menteri Perdagangan.

6. Menyiapkan
payung
hukum
terkait
penegasan implementasi barang lartas
yang tidak memiliki ijin impor (mekanisme
re-ekspor, dimusnahkan, atau disita oleh
Negara)
7. Meningkatkan kemampuan dan pembinaan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas.
8. Meningkatkan pengawasan melekat di
masing-masing unit Kemendag.
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Pengguna Sistem
Perizinan Online

Pada Tahun 2014 jumlah pemilik Hak
Akses INATRADE ialah 6.780
perusahaan sedangkan pada Tahun
2015, jumlah pemilik Hak Akses
bertambah
sebanyak
6.723
perusahaan. Dengan demikian, total
jumlah pemilik Hak Akses INATRADE
sampai bulan Desember 2015 adalah
13.503 perusahaan.
Jumlah pengguna hak akses pada
2014 adalah 850 perusahaan
sedangkan jumlah pengguna hak
akses pada Tahun 2015 sebanyak
9.666 perusahaan. Dengan demikian
pada Tahun 2015 terjadi peningkatan
jumlah pengguna hak akses sebesar
1.137,2% dibandingkan dengan data
di akhir Tahun 2014. Hal ini berarti
dengan realisasi indikator kinerja
sebesar 170,6% menunjukkan bahwa
indikator kinerja ini memiliki tingkat
capaian
sebesar
1.137,2%
melampaui
target
yang
telah
ditetapkan yaitu sebesar 15%.
Peningkatan jumlah pemilik hak
akses dan pengguna hak akses pada
Tahun 2015 merupakan efek dari
implementasi Permendag No. 53/MDAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan
Terpadu
Perdagangan
yang
dilakukan sejak tanggal 2 Desember
2014.
Dengan
semakin
meningkatnya jumlah perizinan yang
harus diajukan secara online, maka
pelaku usahapun wajib memiliki Hak
Akses untuk dapat mengajukan
perizinan
di
Kementerian
Perdagangan.

Peningkatan pengguna Hak Akses
berdampak sangat signifikan terhadap
besarnya pengajuan perijinan secara
online, yaitu sebesar 17.908 (84,12%)
dari total pengajuan permohonan yang
diajukan baik secara online maupun
manual sebesar 21.288 permohonan.
Pada akhir tahun 2015, Kemendag
telah menerbitkan Permendag No.
123/M-DAG/PER/12/2015
tentang
Ketentuan Pelayanan Perizinan di
Bidang Ekspor dan Impor melalui
INATRADE
dalam
kerangkan
Indonesia National Single Window.
Melalui Permendag dimaksud terdapat
beberapa perizinan yang dilakukan
dalam bentuk tanda tangan elektronik
(digital signature) dan
bersifat
paperless yaitu:
1. Persetujuan Ekspor (PE) Hewan
dan Produk Hewan.
2. PE Tumbuhan Alam dan Satwa
Liar.
3. Persetujuan Impor (PI) Telepon
Seluler,
Komputer
Genggam
(Handheld) dan Komputer Tablet.
4. PI Mesin Multifungsi Berwarna,
Mesin Fotokopi Berwarna dan
Mesin Pronter Berwarna.
5. PI Bahan Perusak Ozon (BPO).
6. PI Produk Hortikultura.
Permendag tersebut mulai berlaku
pada tanggal 1 Februari 2016.
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Penyelesaian Perizinan
Ekspor-Impor sesuai
Service Level Agreement
(SLA)

Pada Tahun 2015 jumlah perizinan
ekspor dan impor yang diterbitkan
oleh
Direktorat
Jenderal
Perdagangan Luar Negeri sebanyak
21.163 perizinan. Dari total perizinan
tersebut, sebanyak 8.549 perizinan di
antaranya diproses di Unit Pelayanan
Terpadu Perdagangan Satu (UPTP-I)
Kementerian Perdagangan Gedung
Utama Lt.2. Sebanyak 12.634 lainnya
perizinan diproses di Unit Teknis
(9.900 perizinan diterbitkan oleh
Direktorat Impor, 1.567 perizinan
diterbitkan oleh Dit.Ekspor Produk
Pertanian dan Kehutanan serta 1.167
perizinan diterbitkan oleh Dit. Ekspor
Produk Industri dan Pertambangan)
Dari total 21.163 perizinan yang
diterbitkan Tahun 2015, jumlah
perizinan ekspor dan impor yang
proses penerbitannya memenuhi janji
layanan sesuai Permendag 53/2014
adalah sebanyak 12.827 perizinan.
Dengan demikian, realisasi pada
tahun 2015 sebesar 60,55% dari
target yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 75%, sehingga capaian
untuk indikator kinerja ini sebesar
80,8%. Belum tercapainya target ini
dikarenakan
banyaknya
revisi
regulasi yang dilakukan dalam
rangka deregulasi dan debirokratisasi
yang
telah
ditargetkan
pada
Kemendag guna memenuhi Paket
Ekonomi Tahap I yang telah
ditetapkan oleh Presiden, sehingga
kesibukan tersebut menyita waktu
yang tidak sedikit.

Dari 12.827 perizinan yang memenuhi
Service Level Agreement (SLA),
sebanyak 4.655 perizinan diproses di
UPTP I Kemendag, sementara sisanya
diproses oleh Unit Teknis (5.636
perizinan diproses Dit.Impor, 1.537
perizinan diproses Dektanhut dan 999
perizinan diproses di Dekintam).
Terkait
dengan
pengiriman
rekomendasi dari Kementerian Teknis,
pada tahun 2015 hanya Rekomendasi
dari Kementerian Pertanian (RIPH)
yang telah terintegrasi dengan sistem
perizinan online INATRADE. Sehingga
untuk
rekomendasi
dari
Kementerian/Lembaga lain masih
diperlukan
hardcopy
asli
yang
disampaikan langsung dari pelaku
usaha kepada Kemendag untuk
diproses lebih lanjut.
Direncanakan kedepannya seluruh
rekomendasi yang diterbitkan oleh
Kementerian Teknis akan terkirim ke
sistem Indonesia National Single
Windows (INSW), yang digunakan
oleh Instansi penerbit perijinan final
dengan
cara
menarik
data
rekomendasi tersebut dari sistem
INSW.
Adapun kegiatan yang telah dilakukan
untuk meningkatkan pelayanan yang
berakibat
semakin bertambahnya
.
penyelesaian perizinan yang sesuai
dengan SLA, adalah sebagai berikut:
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1. Penunjang Operasional Sistem Perizinan
Ekspor dan Impor Secara Elektronik
(INATRADE dan UPP), kegiatan ini
merupakan
dukungan
terhadap
operasional penerbitan perizinan dari
sarana dan prasarana Unit Pelayanan
Terpadu Perdagangan I.
2. Peningkatan Kemampuan Petugas dan
Pemroses
INATRADE,
merupakan
peningkatan knowledge bagi petugas
UPTP I dan pemroses, berupa update
regulasi dan perkembangan sistem
INATRADE.
Untuk
memperbaiki kinerja ini,
Ditjen
Perdagangan
Luar
Negeri
akan
mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi terkait penerbitan perizinan pada setiap
unit teknis di lingkungan Ditjen Daglu, sehingga
terpenuhinya SLA (janji layanan) dalam
penerbitan perizinan.

.
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Letter of Credit
(L/C)
Kementerian Perdagangan menerbitkan
Permendag No. 26 Tahun 2015 tentang Ketentuan
Khusus Pelaksanaan Penggunaan Letter of Credit
untuk Ekspor Barang Tertentu

Permendag No. 26 Tahun 2015 tentang
Ketentuan
Khusus
Pelaksanaan
Penggunaan Letter of Credit untuk
Ekspor Barang Tertentu menindaklanjuti
mulai berlakunya Permendag No. 4
Tahun
2015
tentang
Ketentuan
Penggunaan Letter of Credit untuk
Ekspor Barang Tertentu. Permendag
No. 26 Tahun 2015 ini pada dasarnya
mengatur dua hal yaitu penangguhan
penggunaan cara pembayaran Letter of
Credit (L/C) bagi para eksportir dan
pemberian
kesempatan
kepada
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(LPEI) untuk dapat berpartisipasi dalam
proses pembayaran dengan cara L/C.
Penangguhan hanya dapat dilakukan
dengan memenuhi persyaratan yang
sudah ditentukan. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan waktu bagi para
eksportir dalam menyesuaikan dan
merevisi kontrak yang sudah dibuat dan
ditandatangani sebelum penetapan
Permendag No. 4 Tahun 2015 agar tidak
menghambat proses ekspor.

Setelah penangguhan penggunaan
cara pembayaran L/C untuk barang
tertentu diberikan, selanjutnya akan
dilakukan post audit oleh Tim yang
akan
dibentuk
oleh
Menteri
Perdagangan.
Jika hasil pos audit tidak benar, maka
akan
dikenakan
sanksi
yaitu
penghentian penangguhan sehingga
eksportir tidak akan bisa melakukan
ekspor kecuali dengan mengubah
cara
pembayaran
dengan
menggunakan L/C. Sanksi lainnya
akan dikenakan sesuai dengan
peraturan
perundangan
yang
berlaku. Pada cara pembayaran L/C
selain melalui Bank Devisa didalam
negeri cara pembayaran L/C dapat
dilakukan
melalui
lembaga
pembiayaan ekspor yang dibentuk
oleh Pemerintah dan wajib mengikuti
ketentuan Peraturan Bank Indonesia
tentang Devisa Hasil Ekspor.

Menteri Perdagangan dan
Gubernur Bank Indonesia
menggelar sosialisasi
Permendag No. 4 Tahun 2015

Penangguhan diberikan oleh Menteri
Perdagangan setelah mendapatkan
pertimbangan dari Menteri teknis antara
lain Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) untuk produk minyak
dan gas, batubara dan mineral (termasuk
timah) dan Menteri Pertanian untuk
produk Crude Palm Oil (CPO) dan Crude
Palm Kernel Oil (CPKO).

.
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Surat Keterangan
Asal (SKA)
SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa
barang ekspor Indonesia telah memenuhi
Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin
of Indonesia)
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Safeguard
Safeguard adalah tindakan pengamanan yang dilakukan
oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan
kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian
serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat
lonjakan barang impor sejenis atau barang yang secara
langsung bersaing

THAILAND

Thailand Bebaskan Produk Baja
Indonesia dari Pengenaan Safeguard
Akses pasar produk baja Indonesia non
alloy hot rolled steel flat products in coils
kembali dapat diamankan setelah
Indonesia berhasil mempertahankan
sanggahannya sehingga dikecualikan dari
pengenaan safeguard measures. Dalam
dokumen Definitive Safeguard Measure
Against Increased Imports of Non Alloy
Hot Rolled Steel Flat Products in Coils and
Not in Coils B.E. 2557, Departement of
Foreign
Trade
Thailand
(DFT)
menerapkan safeguard duty atas impor
produk tersebut dalam bentuk tarif ad
valorem sebesar 21,92% pada tahun
pertama, 21,52% pada tahun kedua serta
21,13% pada tahun ketiga.
Namun, DFT juga menyatakan bahwa
definitive safeguard measure tidak akan
diterapkan kepada produk ekspor dari
Negara berkembang selama ekspor
produk itu tidak melebihi 3%. Indonesia
dinilai telah memenuhi persyaratan
sebagai salah satu negara berkembang
yang pangsa impornya kurang dari 3%
sehingga dikecualikan dari pengenaan
safeguard mesures.

Keberhasilan ini merupakan pencapaian
kerjasama antara pemerintah, asosiasi
dan produsen baja yang selalu aktif
menyampaikan tanggapannya
agar
Indonesia dikecualikan dari penyelidikan
ini kepada DFT.

FILIPINA

Filipina
Hentikan
Penyelidikan
Safeguard Produk Baja Indonesia
Pemerintah Filipinia secara resmi telah
mengeluarkan notifikasi penghentian
penyelidikan safeguard untuk produk baja
Galvanized Iron (GI) dan Prepainted
Galvanized Iron (PPGI) melalui laporan
preliminary determination pada tanggal 2
Februari 2015. Pemerintah Indonesia
telah menyampaikan sanggahan bahwa
pangsa pasar impor Indonesia kurang dari
3%. Dengan demikian, Indonesia telah
memenuhi persyaratan untuk dikecualikan
dari pengenaan safeguard measure.
Penghentian ini membuka peluang bagi
eksportir produsen baja GI dan PPGI
untuk dapat memanfaatkan pangsa pasar
Filipina. Penyelidikan safeguard untuk GI
dan PPGI dimulai sejak 9 Oktober 2013,
secara resmi pada tanggal 2 Februari
2015.
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Filipina Buka Kran Ekspor Produk
Newsprint Indonesia
Pemerintah Filipinia secara resmi telah
mengeluarkan notifikasi Devinitive
General Safeguard Measure on the
Importation of Newsprint from Various
Countries yang membuka kran ekspor
produk
newsprint
Indonesia.
Pemerintah
Filipina
memberikan
pengecualian bagi Indonesia dan
negara-negara lain yang memenuhi
aturan de minimis atau share impor
kurang dari 3% beradasarkan aturan
WTO, Agreement on Safeguard.
Notifikasi dikeluarkan pada tanggal 5
Mei 2015 yang intinya berupa
pengenaan safeguard duty sebesar
PHP 980.00/MT untuk tahun pertama,
PHP 800.00/MT untuk tahun kedua
dan PHP 640.00/MT untuk tahun
ketiga.
Pengecualian bea masuk safeguard
oleh
Filipina
terhadap
produk
newsprint
asal
Indonesia
ini
merupakan kesempatan yang baik
bagi para eksportir dan produsen
produk kertas khususnya newsprint.
Penyelidikan safeguard untuk produk
kertas newsprint dimulai sejak 20
September
2013.
Berdasarkan
argumentasi yang disampaikan oleh
Kementerian Perdagangan kepada
tariff commission Filipina, maka
Departement of Trade and Industry
Filipina memutuskan bahwa Indonesia
merupakan negara berkembang yang
memiliki market share impor dibawah
3% dari total impor Filipina untuk
produk newsprint. Dengan demikian,
Indonesia
telah
memenuhi
persyaratan untuk dikecualikan dari
pengenaan safeguard measure.

Sebelum dimulainya investigasi pada
2012, total volume ekspor Indonesia
berdasarkan data International Trade
Center (ITC) sebesar 2.302 Ton.
Sementara total impor Filipina pada
periode yang sama sebesar 48.912
Ton.
Selama proses investigasi safeguard
berlangsung pada tahun 2013, ekspor
produk newsprint Indonesia ke Filipina
tercatat
mengalami
penurunan
sebesar 134 ton pada tahun 2014.
Adapun market share
produk
newsprint
Indonesia
mengalami
penurunan dari 4,71% pada tahun
2012 menjadi 0,23% pada tahun 2014.

Filipina Bebaskan Bea
Produk Steel Angle Bars

Masuk

Pemerintah Filipinia membebaskan
Bea Masuk produk Steel Angle Bars
Indonesia dari pengenaan Bea Masuk
tindakan pengamanan (safety duty)
karena share impor untuk produk
Steel Angle Bars berada di bawah 3%
(de minimis). Berdasarkan Agreement
on
Safeguard
World
Trade
Organization (WTO) Artikel 9.1,
negara berkembang dengan share
impor dibawah 3% (de-minimis) dapat
dikecualikan dari penerapan safeguard
measures. Notifikasi keputusan final
atas perpanjangan kedua penerapan
safeguard duty terhadap produk Steel
Angle Bars secara resmi dikeluarkan
pada tanggal 16 Juli 2015.
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TURKI

Turki hentikan Penyelidikan Safeguard Produk Kertas Indonesia

Produsen produk kertas Indonesia patut merasa lega, akses pasar
produk kertas printing and writing paper Indonesia kembali dapat
diamankan setelah Pemerintah Turki secara resmi menghentikan
penyelidikan safeguard atas produk tersebut. Keputusan ini merupakan
hasil dari final report summary yang diumumkan pada tanggal 28
Agustus 2015. Hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi para
eksportir produsen printing and writing paper Indonesia untuk dapat
memanfaatkan pangsa pasar ekspornya di Turki sehingga kinerja
ekspor Indonesia akan meningkat.
Keputusan Pemerintah Turki diambil untuk menghentikan penyelidikan
safeguard atas produk printing and writing paper berdasarkan
pertimbangan kepentingan nasional Turki atas masukan dari konsumen
dan industri pengguna serta tidak ditemukannya kerugian atas produk
impor ini.
Penyelidikan safeguard untuk printing and writing paper dimulai sejak
21 Juni 2014 atas permohonan dari 3 produsen kertas terbesar Turki
yaitu Ve-Ge Hassass Kagit Ve, Alkim Kagit Sanayi dan Kombassan
Kagit Matbaa. Sebelumnya Pemerintah Turki melakukan penyelidikan
safeguard karena dilatarbelakangi dugaan terjadinya kerugian industri
domestik akibat lonjakan impor produk printing and writing paper.
Pangsa pasar produk printing and writing paper Indonesia ke Turki
selama ini mencapai 6-10% dari total impor Turki untuk produk
dimaksud dari dunia.
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Antidumping

INDIA

India bebaskan BMAD, angin segar
buat produsen float glass
Produsen/eksportir float glass di
Indonesia
kembali
dapat
memanfaatkan akses pasar ekspor ke
India setelah pemerintah India
menghentikan pengenaan Bea Masuk
Anti Dumping (BMAD) asal Indonesia.
Ini menjadi angin segar bagi upaya
peningkatan kinerja ekspor Indonesia,
khususnya produk float glass ke India.
Pemerintah India mengumukan secara
resmi pada tanggal 8 September 2015
bahwa Indonesia tidak lagi dikenakan
BMAD. Informasi itu menyebutkan,
dalam periode ketiga, Indonesia tidak
dikenakan BMAD atas impor produk
float glass of thickness 2 mm to 12 mm
(both inclusive) of clear as well as
tinted variety (other than green glass)
but not including reflective glass,
processed glass meant for decorative,
industrial or automotive purposes.
Dalam notifikasi resminya pemerintah
India
menetapkan
bahwa
perpanjangan pengenaan
BMAD
hanya ditujukan untuk float glass yang
berasal dari Republik Rakyat Tiongkok
(RRT). Sementara float glass yang
berasal dari Indonesia terbukti
memenuhi syarat untuk dikecualikan
dari perpanjangan pengenaan BMAD.

Keberhasilan
ini
merupakan
pencapaian
kerjasama
antara
pemerintah, asosiasi dan produsen
baja yang selalu aktif menyampaikan
tanggapannya
agar
Indonesia
dikecualikan dari penyelidikan ini
kepada DFT.
Indonesia menyampaikan pembelaan
dalam periode ketiga pengenaan
BMAD (second sunset review) bahwa
tindakan pengenaan BMAD terhadap
produk float glass selama lebih dari 10
tahun
oleh
pemerintah
India
merupakan tindakan unfair. Hal ini
diperkuat dengan data dari keputusan
pengenaan
BMAD
bagi
tiga
eksportir/produsen Indonesia pada
periode 2003-2008 masing-masing
sebesar
USD
71,16/MT,
USD
77,76/MT dan USD 81,21/MT. Periode
10 tahun dianggap telah cukup bagi
industri float glass dalam negeri di
India untuk kembali pulih dari kerugian
yang diperoleh akibat adanya tindakan
dumping.
Pemerintah
India
memulai
penyelidikan antidumping terhadap
produk float glass asal Indonesia pada
5 Juli 2002. Penyelidikan sunset
review pertama dimulai pada 27
Desember 2007.
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Sedangkan pada periode kedua 20092014,
masing-masing
eksportir
/produsen Indonesia tetap dikenakan
BMAD dengan besaran yang sama.
Inisiasi second sunset review sendiri
dikeluarkan pada 3 Januari 2014 untuk
produk float glass dengan kode HS
7005.1000, 5005.2100, 7005.2900 dan
7005. 3000.

UNI EROPA

Pertemuan ini dihadiri oleh para pihak
(penggugat dan tergugat) dengan
panel. Sementara itu India, Korea
Selatan, Malaysia, Turki dan Amerika
Serikat menjadi pihak ketiga yang turut
berkepentingan terhadap gugatan ini.
Saat ini, negara-negara anggota WTO
memiliki keleluasaan untuk mengatur
tindakan pengamanan perdagangan
seperti anti-dumping. Hal ini kerap kali
menimbulkan masalah dan merugikan
perdagangan negara anggota WTO
lainnya.

Pembacaan Opening Statement
pada First Substantive Meeting
EU – Anti Dumping Measure on
Import of Certain Fatty Alcohols
from Indonesia

.

Indonesia Gugat Uni Eropa di WTO

Indonesia memperkarakan Uni Eropa
(UE) atas tindakan anti dumping
terhadap produk fatty alcohol asal
Indonesia
ke
World
Trade
Organization (WTO) dengan tuduhan
telah melanggar Agreement on Anti
Dumping
(AD)
serta
General
Agreement on Tariffs and Trade
(GATT). Hal ini dilakukan Pemerintah
Indonesia sebagai bukti dan komitmen
atau keseriusannya untuk melindungi
kepentingan dunia usaha nasional.
Gugatan atas tindakan anti dumping
terhadap produk fatty alcohol asal
Indonesia tersebut telah memasuki
pertemuan pertama (first substantive
meeting) di Jenewa Swiss yang
berlangsung pada 25-26 November
2015.
Indonesia
sangat
berkepentingan dengan sengketa ini
karena kebijakan pengenaan tindakan
anti
dumping
tersebut
telah
menghambat akses pasar produk fatty
alcohol asal Indonesia ke negaranegara Uni Eropa.

Investigasi Authority harus memiliki
analisis
yang
kuat
sebelum
mengenakan tindakan pengamanan
perdagangan kepada suatu negara.
Dalam kasus ini, UE telah mengambil
tindakan anti dumping terhadap
produk fatty alcohol asal Indonesia
dengan
alasan
yang
terlalu
dipaksakan. Melalui sengketa ini,
diharapkan
dapat
memberikan
legitimasi bagi para pelaku usaha
tanpa perlu khawatir diperlakukan
semena-mena oleh negara lain.

.

.
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Pengelompokkan
Barang Ekspor
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Harga Patokan
Ekspor (HPE)
Fluktuasi Harga Internasional Berimbas Pada HPE
Produk Pertambangan serta Produk Pertanian dan
Kehutanan

Kementerian
Perdagangan
telah
menetapkan Harga Patokan Ekspor
(HPE) untuk periode bulan Januari
2015
melalui Permendag No. 93
Tahun 2014 tentang HPE atas Produk
Pertanian dan Kehutanan yang
dikenakan Bea Keluar (BK). BK Crude
Palm Oil (CPO) ditetapkan sebesar
0%.

Sedangkan harga referensi biji kakao
yaitu sebesar USD 2.8885,57/MT atau
turun 1,51% sehingga berdampak
pada penetapan HPE kakao yang juga
turun
menjadi
USD
2.589/MT,
sehingga BK kakao tidak berubah yaitu
sebesar 10%.

Penurunan harga referensi dan HPE
untuk produk CPO dan biji kakao
disebabkan oleh melemahnya harga
internasional
untuk
komoditas
tersebut. Rendahnya harga CPO
dibawah tingkat ambang batas
pengenaan BK di level USD 750
mengakibatkan
masih
tetap
dikenakannya BK sebesar 0% untuk
CPO dan Produk Turunannya.
Rendahnya Harga Referensi dan HPE
CPO saat ini disebabkan oleh masih
lemahnya harga CPO internasional
yang disebabkan oleh oversupply
pasar internasional minyak nabati
dunia, terutama oleh minyak nabati
dari sumber lain sebagai kompetitor
CPO.

Fluktuasi
harga
internasional
mempengaruhi penetapan Harga
Patokan Ekspor (HPE) produk
pertambangan hasil pengolahan yang
dikenakan Bea Keluar (BK). Sejumlah
produk
pertambangan
hasil
pengolahan yang dikenakan BK
antaralain
konsentrat
tembaga,
konsentrat seng, konsentrat timbal,
konsentrat besi, konsentrat mangan,
konsentrat ilmenite serta konsentrat
titanium lainnya. Perhitungan harga
dasar HPE untuk konsentrat besi dan
mangan bersumber dari Asian Metal.
Sedangkan
konsentrat
tembaga,
konsentrat timbal serta konsentrat
seng berdasarkan sumber dari London
Metal Exchange (LME).

Produk pertanian dan kehutanan yang
dikenakan BK adalah produk CPO, biji
kakao, kayu dan kulit. Penetapan
harga CPO didasarkan pada harga
referensi CPO USD 696,60/MT turun
4,99% dari periode bulan sebelumnya,
sehingga didapat HPE CPO sebesar
USD 625/MT. sehingga BK CPO tidak
berubah, sama dengan periode
Desember 2014 yaitu sebesar 0%.
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Ekspor Timah

Kementerian Perdagangan melakukan revisi
Ketentuan Ekspor Timah melalui Permendag No.
33 Tahun 2015

Dalam rangka menjaga keberlanjutan
sumber daya alam dan kelestarian
lingkungan,
Kementerian
Perdagangan mengubah kebijakan
ekspor timah. Menurut data Wahana
Lingkungan
Hidup
(Walhi),
pertambangan timah merusak 65%
hutan di Pulau Bangka dan lebih dari
70% terumbu karang di sekitar Pulau
Bangka. Selain itu, 15 sungai kini
sudah
terkontaminasi
limbah
penambangan timah dan air bersih
menjadi masalah di Pulau Bangka.
Permendag No. 44 Tahun 2014
direvisi melalui Permendag No. 33
Tahun 2015 untuk mendukung
terciptanya good mining practices
melalui proses pertambangan yang
Clear and Clean (CnC). Revisi ini juga
sekaligus mendorong peningkatan
nilai tambah ekspor (added value) dan
menjamin ketelusuran (traceability)
sumber bahan baku timah.
.Jenis timah yang dapat diekspor
sebelumnya
dibagi
menjadi
4
kelompok
yaitu
Timah
Murni
Batangan, Timah Murni Bukan
Batangan,
Timah Solder dan

Timah
Paduan
Bukan
Solder
disederhanakan menjadi 3 kelompok
yaitu Timah Murni Batangan, Timah
Solder dan Barang Lainnya dari
Timah.
Selanjutnya terkait perdagangan
bursa timah, yang awalnya hanya
diwajibkan untuk Timah Murni
Batangan yang akan diekspor
diperluas menjadi
Timah Murni
Batangan yang akan diekspor
maupun dijual di dalam negeri. Dalam
Permendag
33
Tahun
2015
ditambahkan beberapa hal sebagai
berikut:

Jaga Sumber Daya
Alam, Kemendag
Revisi Permendag
Ekspor Timah.

a. Royalti; timah dapat diekspor jika
telah membayar iuran/produksi
royalty yang telah diverifikasi oleh
Dirjen Minerba ESDM, dilengkapi
Rencana Kerja Anggaran Biaya
(RKAB).
b. Wajib sertifikat Clear and Clean
bertujuan untuk ketelusuran asal
barang, sementara untuk timah
solder dan Barang lainnya dari
Timah dilengkapi bukti pembelian
bahan baku Timah Murni Batangan
dari bursa Timah.
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c. Persetujuan Ekspor (PE), sebagai
instrument pengawasan digunakan
mekanisme Persetujuan Ekspor
untuk
mencantumkan
perkembangan kinerja ekspor timah
serta pelaku usaha dari waktu ke
waktu.

Untuk ketentuan baru menjadi sebagai
berikut:
1. ET-Timah Murni Batangan adalah
perusahaan yang telah mendapat
pengakuan untuk melakukan ekspor
Timah Murni Batangan; dan
2. ET-Timah Industri adalah perusahan
yang telah mendapat pengakuan untuk
melakukan ekspor Timah Solder dan
Barang lainnya dari Timah.

Sosialisasi Permendag No 33 Tahun 2015 di
Provinsi Bangka Belitung

Sedangkan mengenai Tata Niaga
Ekspor melalui Eksportir Terdaftar
Timah (ET-Timah), perusahaan Timah
wajib
memperoleh
pengakuan
Sebagai Eksportir Terdaftar Timah
(ET-Timah). Sebelumnya ET-Timah
Murni Batangan adalah perusahaan
yang telah mendapat pengakuan untuk
melakukan Ekspor Timah Murni
Batangan dan ET-Timah Industri
adalah perusahaan yang telah
mendapat
pengakuan
untuk
melakukan Ekspor Timah Solder.

Ekspor Timah tahun 2015 turun
dibanding dengan tahun 2104, hal ini
disebabkan penurunan harga dunia
dan kelebihan pasokan minerba di
pasar dunia

Setiap perusahaan hanya dapat
memiliki satu jenis pengakuan sebagai
ET-Timah Murni Batangan atau ETTimah Industri yang berlaku selama 3
tahun. Sebelum pelaksanaan ekspor
Timah wajib dilakukan verifikasi oleh
Surveyor yang telah ditetapkan oleh
Menteri
dengan
melibatkan
Pemerintah Provinsi penghasil Timah.
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Ekspor Produk
Pertambangan Hasil
Pengolahan dan
Pemurnian
Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan Pemurnian diatur melalui
Permendag No. 119/M-DAG/PER/12/2015

Penatakelolaan sektor pertambangan
merupakan kehendak rakyat Indonesia
yang disampaikan melalui Dewan
Perwakilan Rakyat dituangkan dalam
bentuk
peraturan
perundangundangan
guna
menjamin
pelaksanaan kebijakan di bidang
pertambangan
dapat
dijalankan
dengan baik, tertib, transparan, efektif
dan efisien (good governance)
sehingga berimplikasi postif terhadap
perekonomian nasional.
Produk pertambangan merupakan
kekayaan alam yang tidak terbarukan
sehingga pembangunan di bidang
pertambangan
harus
dikelola
(managed) secara baik, efektif, efisien
dan
berkelanjutan
(sustainable
development).
Kebijakan pembangunan di bidang
pertambangan ini juga bertujuan untuk
mencegah eksploitasi berlebihan di
bidang pertambangan yang dapat
merusak dan merugikan lingkungan.
Atas dasar hal tersebut, perlu
ditetapkan suatu program yang
komprehensif untuk pengembangan
industri hilir (hilirisasi) dalam rangka
menciptakan produk olahan tambang
yang memiliki nilai tambah dan
berdaya saing tinggi.

Salah satu diantara kebijakan
pemerintah pendukung program ini
adalah melalui penetapan kebijakan
pelarangan
ekspor
produk
pertambangan yang masih berupa
bahan mentah (raw material/ore) dan
pengendalian
ekspor
produk
pertambangan hasil pengolahan dan
pemurnian yang memenuhi batasan
minimum.
Sasaran dan tujuan kebijakan ekspor
produk pertambangan, yaitu:
a. Pencegahan eksploitasi berlebihan
di bidang pertambangan yang
dapat merusak lingkungan
b. Pengembangan
industri
hilir
(hilirisasi)
dalam
rangka
menciptakan produk
olahan
tambang yang berdaya saing tinggi
c. Mendukung ketersediaan bahan
baku tambang di dalam negeri
d. Peningkatan
investasi
(pembangunan
smelter
dan
industri
pengolahan)
dan
peningkatan penyerapan tenaga
kerja
e. Traceability produk pertambangan
dalam
rangka
peningkatan
pengawasan legalitas pengelolaan
pertambangan dan pembayaran
royalti
(melalui
kebijakan
verifikasi)

Dalam rangka
peningkatan nilai
tambah dan daya saing
produk pertambangan,
Kemendag
menerbitkan
Permendag Tentang
Ekspor Produk
Pertambangan Hasil
Pengolahan dan
Pemurnian.

LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2015

36

LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2015

34

LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2015

38

Perkembangan Ekspor 4 Komoditi Terbesar dari Mineral Logam

Penurunan Ekspor Batubara dan Mineral
Logam disebabkan oleh:
1. Turunnya permintaan impor metal dunia,
terutama dari Cina
2. Kelebihan pasokan minerba di pasar dunia
3. Depresiasi mata uang di beberapa negara
produsen juga membuat surplus minerba
terus berlanjut sehingga memperlambat
supply reblancing
4. Indonesia
menerapkan
program
peningkatan
nilai
tambah
produk
pertambangan sebagaimana diamanatkan
dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral
dan Batubara.

Perkembangan Ekspor Batubara

5. Penurunan harga dunia
 Selama 2015, harga batubara
diprediksi turun 12% dan harga metal
diprediksi menurun hingga 11% pada
tahun 2015 karena dipengaruhi oleh
lemahnya permintaan minerba dunia,
namun
suplai
minerba
dunia
meningkat.
 Harga iron ores menurun 15% selama
Q1 2015 karena banyaknya suplai
low-cost dari Australia dan Brazil
sementara permintaan industri baja
dunia yang berbahan baku iron ores
melemah
 Harga copper menurun 12% selama
Q1 2015 karena meningkatnya stocks,
rendahnya
permintaan
dunia
(terutama
dari
Cina),
dan
bertambahnya pasokan copper dunia.
Selain itu munculnya substitusi
copper, yaitu alumunium berharga
rendah juga mempengaruhi harga
copper dunia.
 Harga nikel turun 9% selama Q1 2015
karena surplus nikel dunia yang
signifikan.
 Harga alumunium dunia turun 9%
selama Q1 2015 karena ekspansi
smelter Cina mengakibatkan surplus
alumunium dunia
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Ekspor CPO dan
Produk Turunannya
Ekspor CPO dan Produk Turunannya pada tahun
2015 menurun dibanding tahun 2014

Sistem tata kelola pengusahaan kelapa sawit
diarahkan melalui pengelolaan berkelanjutan
dan ramah lingkungan melalui penerapan
good agriculture practices

Sawit dan produk turunannya merupakan
salah satu komoditi pendukung utama
pembangunan ekonomi nasional. Industri
kelapa sawit memberi kontribusi 13,7%
pada nilai ekspor non migas Tahun 2015

URAIAN
Ekspor Non Migas
Total Ekspor CPO dan Turunannya
CPO
CPKO
Biodiesel
Turunan CPO & CPKO selain Biodiesel

URAIAN
Ekspor Non Migas
Total Ekspor CPO dan Turunannya
CPO
CPKO
Biodiesel
Turunan CPO & CPKO selain Biodiesel

2011
162.1
15.0
8.8
1.6
1.4
3.2

2011
523.2
15.1
8.4
1.1
1.4
4.2

Nilai (USD Miliar)
2012
2013
2014
153.0
21.4
6.7
0.7
1.4
12.7

149.9
19.4
5.0
0.4
1.4
12.6

146.0
21.4
4.2
0.4
1.1
15.6

Volume (Juta Ton)
2012
2013
2014
551.7
24.1
7.3
0.6
1.4
14.8

656.0
26.9
6.6
0.5
1.7
18.2

511.6
28.6
5.7
0.4
1.4
21.1

2015
131.7
18.1
4.4
0.5
0.2
13.0

2015
462.9
30.5
7.8
0.6
0.3
21.8

Trend (%) Growth(%)
2011-2015 2015/2014
(4.5)
3.7
(16.9)
(24.6)
(33.5)
35.3

(9.8)
(15.4)
4.2
32.7
(82.0)
(16.9)

Trend (%) Growth(%)
2009-2013 2014/2013
(3.1)
17.1
(3.9)
(15.1)
(25.3)
44.0

(9.5)
6.5
35.9
51.4
(76.9)
3.2

Pangsa (%) 2015 Terhadap
Ekspor Non Migas
100.0
13.7
3.3
0.4
0.2
9.8
Pangsa (%) 2015 Terhadap
Ekspor Non Migas
100.0
6.6
1.7
0.1
0.1
4.7

Sumber: BPS (diolah BP2KP)
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Strategi Pemerintah meningkatkan volume
perdagangan ekspor CPO Indonesia:
1. Pemulihan
Harga
Minyak
Sawit
Internasional,
dengan
cara
meningkatkan demand dalam negeri
melalui
pemberlakuan
kebijakan
Mandatory biofuel mix B15 (tahun 2015)
dan B20 (tahun 2016) untuk solar
bersubsidi dan solar untuk PLN, yang
akan menciptakan permintaan hingga
sekitar 7 juta KL biodiesel/FAME
berbasis Sawit.
2. Ekstensifikasi Pasar Tujuan Ekspor
Sawit
Kementerian
Perdagangan
secara
khusus mempunyai strategi untuk
mengembangkan tujuan ekspor minyak
sawit Indonesia, baik ke pasar
tradisional maupun non-tradisional, yang
berfokus pada pasar utama ekspor
selama ini yaitu Belanda, Pakistan dan
Amerika Serikat, serta peningkatan
ekspor di negara yang masih memiliki
potensi besar untuk dikembangkan
seperti Inggris, Italia dan China. Selain
itu, kami juga memiliki rencana untuk
mengembangkan hub ekspor minyak
sawit di Asia Tengah seperti Turki,
Pakistan dan negara Tan Brothers
(Kazakhstan,
Turkmenistan
dan
Uzbekistan)
untuk
meningkatkan
kelancaran arus ekspor CPO ke negaranegara Asia Barat, Tengah dan Eropa
Timur.
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekspor Sawit
Indonesia
Strategi peningkatan ekspor minyak
sawit Indonesia juga bertumpu pada
produk bernilai tambah. Hal ini sejalan
dengan strategi pengembangan industri
hilir minyak sawit Indonesia melalui
pemberlakuan kebijakan pengenaan
Bea Keluar untuk kelapa sawit, CPO dan
produk turunannya.

4. Peningkatan Keberterimaan Minyak Sawit
Indonesia
Selain
itu,
karena
perhatian
dunia
internasional terhadap aspek Sustainability
dari Minyak Sawit, Pemerintah Indonesia telah
berupaya untuk meningkatkan keberterimaan
dan daya saing dari produk minyak sawit kita
melalui kewajiban sertifikasi lestari ISPO.
Kedepannya, pemerintah dan Kementerian
Perdagangan pada khususnya berkomitmen
untuk terus mempromosikan transformasi
sawit lestari Indonesia dan memperkuat posisi
ISPO ke dunia internasional agar sertifikasi ini
dapat menjadi sertifikasi yang diakui dan
diterima secara global dan sektor sawit kita
tidak kalah bersaing dengan negara-negara
kompetitor.
5. Upaya Pengembangan Citra Minyak Sawit
Indonesia
Optimalisasi Diplomasi Sawit melalui 25 Atase
Perdagangan dan 19 Indonesia Trade
Promotion Centre (ITPC) yang betugas
sebagai perpanjangan tangan pemerintah
dalam mempromosikan ekspor Indonesia di
dunia. Dimana tugas mereka merupakan
international marketer bagi produk Indonesia,
dengan menjadi lini terdepan pemerintah bagi
pemasaran dan pembukaan pasar baru
produk Indonesia terutama produk sawit dan
turunannya. Selayaknya tenaga pemasaran
profesional, mereka juga bertanggung jawab
untuk menyampaikan mempromosikan kerja
sama seluruh pemangku kepentingan untuk
terus mendorong transformasi Sawit lestari
Indonesia.
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Pengelompokkan
Barang Impor
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Pengaturan
Impor Batik
Kementerian Perdagangan menerbitkan
Permendag No. 53 Tahun 2015 tentang Ketentuan
Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Batik dan
TPT Motif Batik

Setelah batik ditetapkan sebagai
warisan budaya oleh United National
Educational Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), Indonesia
justru diserbu oleh batik impor. Sekitar
10 negara menjadi langganan impor
batik dan jumlahnya setiap tahun terus
meningkat. Tahun ini, impor Tekstil
dan Produk Tekstil (TPT) batik dan
motif batik sudah naik lagi sebesar
24,1%.
Melihat
serbuan
batik
impor,
Kementerian
Perdagangan
menegaskan bahwa sesuai visi-misi
pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla
yang tertuang dalam Trisakti, bangsa
Indonesia harus berkepribadian dalam
kebudayaan. Agar batik menjadi tuan
rumah di negeri sendiri, Kementerian
Perdagangan mengeluarkan aturan
yang memperketat importasi TPT batik
dan motif batik. Pengaturan ini
merupakan implementasi dari Trisakti
dalam rangka menjaga keberadaan
dan
keaslian
batik
Indonesia,
melindungi hak kekayaan intelektual,
dan melindungi konsumen.
Menurut
data
Kementerian
Perdagangan, impor TPT batik dan
motif batik dari tahun 2012-2014 terjadi
peningkatan sebesar 17,9% atau
sebesar 13 juta dolar Amerika. Impor
TPT batik dan motif batik tahun 2012
sebesar 73 juta dolar pada tahun 2013
naik menjadi 80 juta dolar dan tahun
2014 naik menjadi sebesar 87 juta
dolar.

Pangaturan
dilakukan
melalui
Permendag No. 53 Tahun 2015
tentang Ketentuan Impor TPT Batik
dan TPT Motif Batik. Komoditas yang
diatur dalam Permendag ini adalah
kain lembaran dan pakaian jadi batik
dan bermotif batik dengan batasan
paling sedikit 2 (dua) warna. Setiap
perusahaan yang akan melakukan
impor TPT batik dan TPT motif Batik
harus memiliki penetapan sebagai
Importir Terdaftar (IT) TPT batik dan
motif batik. Syarat IT TPT batik dan
motif batik diantaranya adalah Izin
Usaha industri atau Izin Usaha sejenis,
Angka Pengenal Importir (API), Nomor
Identitas Kepabeanan (NIK) dan
NPWP.
Untuk
memperoleh
Persetujuan Impor, IT TPT batik dan
motif
batik
harus
memperoleh
rekomendasi
dari
Kementerian
Perindustrian
dan
Kementerian
Koperasi dan UKM.
Pengaturan ini juga membatasi
pelabuhan tujuan TPT batik dan motif
batik yaitu pelabuahan laut Belawan di
Medan, Tanjung Perak di Surabaya,
dan Soekarno-Hatta di Makassar,
sedangkan pelabuhan udara hanya di
bandara Soekarno-Hatta Tangerang
Banten. Setiap importasi TPT batik
dan motif batik juga wajib dilakukan
verifikasi dan penulusuran teknis di
pelabuhan muat oleh Surveyor yang
ditunjuk.

Pada bulan Oktober
2015 Permendag No. 53
Tahun 2015 direvisi
melalui Permendag No.
86 Tahun 2015 yaitu
dilakukan
penyederhanaan
perizinan dengan
penghapusan IT dan
menghilangkan
persyaratan IUI, NIK dan
NPWP untuk pengajuan
Persetujuan Impor.
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Kasus Apel Impor
Asal Amerika
Kementerian Perdagangan melakukan pelarangan
perdagangan Apel Impor Jenis Grany Smith dan
Gala dari Amerika Serikat

Demi keamanan dan keselamatan
konsumen, Kementerian Perdagangan
(Kemendag)
secara
resmi
mengumumkan
pelarangan
perdagangan apel jenis Granny Smith
dan Gala produksi Bidart Bros
Bakersfield California Amerika Serikat.
Kedua jenis apel, yang biasa dijual
dengan merek Granny’s Best dan Big
B diduga terkontaminasi bakteri
Listeria monocytogenes. Kemendag
juga meminta masyarakat tidak
mengonsumsi dan menyerukan para
importir, distributor dan pengecer
menarik peredarannya dan tidak
memperdagangkannya.
Listeria monocytogenes adalah bakteri
yang dapat menyebabkan infeksi
serius dan fatal pada bayi, anak-anak
dan orang dengan sistem kekebalan
tubuh yang lemah. Orang sehat yang
terinfeksi mungkin menderita gejala
jangka pendek seperti demam tinggi,
sakit kepala parah, pegal, mual, sakit
perut dan diare. Infeksi bakteri ini juga
dapat menyebabkan keguguran pada
perempuan hamil.

Badan POM selaku
Emergency
Contact Point International Food
Safety Authorities Network (INFOSAN)
dan National Contact Point Indonesia
Rapid Alert System for Food and Feed
(INRASFF) telah menerima INFOSAN
ALERT pada tanggal 17 Januari 2015.
Isinya” Recall of internationally
distributed apples and commercially
produced, prepacked caramel apples
from the USA due to contamination
with Listeria monocytogenes”. Diterima
pula surat dari Kedubes Amerika
Serikat di Jakarta pada tanggal 21
Januari 2015.

Badan POM telah menelusuri data
importasi pangan olahan dan tidak
terdapat importasi produk apel
caramel ke Indonesia. Kementerian
Pertanian
terus
melakukan
penelusuran terhadap importasi segar
Granny Smith dan Gala dari Bidart
Bross California ke wilayah Indonesia.
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Impor Ban

Kementerian Perdagangan menerbitkan
Permendag No. 45 Tahun 2015 tentang Ketentuan
Impor Ban.

Pengetatan impor ban bertujuan untuk
mendukung
ketersediaan
dan
pemenuhan kebutuhan ban di dalam
negeri serta untuk mendukung
pengembangan industri ban nasional.
Pengetatatan impor ban ini juga untuk
menciptakan persaingan usaha yang
sehat. Pengaturan impor yang lama
hanya mewajibkan verifikasi atau
penelusuran teknis impor. Sedangkan
dalam
ketentuan
yang
baru,
ditambahkan instrumen pengaturan
yang baru yaitu pengakuan sebagai
Importir Produsen (IP) Ban dan
(Importir Terdaftar (IT) Ban serta
Persetujuan Impor.
Persetujuan
Impor
diwajibkan
melengkapi
persyaratan
dengan
melengkapi fotokopi Surat Keterangan
Pencantuman Label dalam Bahasa
Indonesia (SKPLBI) Ban, Sertifikat
Produk Penggunaan Tanda Standar
Nasional Indonesia (SPPT SNI) Ban,
Surat Pendaftaran Tipe Ban, Nomor
Pendaftaran Barang (NPB) Ban dan
rekomendasi
dari
Kementerian
Perindustrian.

Pengetatatan juga diterapkan untuk
untuk tujuan pelabuhan laut, yaitu
hanya dapat dilakukan melalui
pelabuhan Belawan di Medan,
Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung
Perak di Surabaya, Semayang di
Balikpapan,
Soekarno-Hatta
di
Makassar dan Sorong di Papua serta
seluruh
pelabuhan
udara
internasional di Indonesia.
Dalam rangka pengembangan usaha
dan investasi industri diizinkan
mengimpor ban untuk tes pasar
selama
6
bulan dan
hanya
diperpanjang sekali untuk 6 bulan
setelah mendapat penetapan sebagai
produsen importir ban.

Sosialisasi Permendag No 45
Tahun 2015 tentang
Ketentuan Impor Ban
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Impor Beras

Tata Niaga Impor Beras diatur berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan
No. 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor Beras

LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2015

46

LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2015

47

Impor
Daging Sapi
Tata Niaga Impor Daging Sapi diatur berdasarkan
Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2013 sebagaimana
diubah terakhir dengan Permendag
No. 41/M-DAG/PER/6/2015 tentang Ketentuan Impor
dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan
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Impor Produk
Hortikultura

Tata Niaga Impor Produk Hortikultura diatur
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
No. 71/M-DAG/PER/9/2015
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Impor Seluler, Komputer
Genggam (Handheld)
dan Komputer Tablet
Tata Niaga Impor Seluler, Komputer Genggam
(Hendheld) dan Komputer Tablet diatur
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
No. 82/2012 jo No 38/2013 jo. No. 48/2014
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Impor Minuman
Beralkohol
Tata Niaga Impor Minuman Beralkohol diatur
berdasarkan Permendag No. 20/2014 jo.
72/2014
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Impor Sapi
Tata Niaga Impor Sapi diatur berdasarkan Permendag
No. 46/M-DAG/PER/8/2013 sebagaimana diubah
terakhir dengan Permendag No. 41/M-DAG/PER/6/2015
tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk
Hewan
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Impor Gula
Tata Niaga Impor Gula diatur berdasarkan
Permendag No. 117/M-DAG/PER/12/2015
tentang Ketentuan Impor Gula

LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2015

55

LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2015

56

Impor Garam
Tata Niaga Impor Garam diatur berdasarkan
Permendag No. 125/M-DAG/PER/12/2015
tentang Ketentuan Impor Garam
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