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Pendahuluan

A

plikasi Laporan Realisasi Ekspor INATRADE merupakan aplikasi pengajuan
laporan realisasi ekspor INATRADE milik Kementerian Perdagangan yang
dapat dilakukan secara online melalui internet, sangat mudah, dan efisien.

Alamat Akses
Perusahaan/ eksportir/ pelaku usaha dapat melaporkan data realisasi ekspor secara
manual (melalui form entry) ataupun upload file excel yang telah tersedia pada aplikasi
INATRADE.
Aplikasi Laporan Realisasi Ekspor INATRADE dapat diakses melalui :
1. Kode verifikasi dan
2. Hak Akses INATRADE.
melalui portal INATRADE : http://inatrade.kemendag.go.id.
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Laporan Realisasi Ekspor Melalui
Kode Verifikasi

B

agian ini menjelaskan pedoman penggunaan Aplikasi Laporan Realisasi
Ekspor INATRADE.

Registrasi
Sebelum menggunakan aplikasi, masing-masing pengguna harus terlebih dahulu
melakukan registrasi untuk mendapatkan kode verifikasi.
Langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Buka alamat portal INATRADE, kemudian pilih menu Laporan Realisasi Ekspor, melalui
web browser anda, akan menampilkan halaman berikut:
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Klik pada bagian ini!

2. Klik pada kata [disini], akan menampilkan halaman berikut:

3. Masukkan 15 digit [NPWP] yang dimiliki perusahaan.
4. Pilih [Tipe Perijinan] dan [Dokumen Perijinan].
5. Masukkan [Nomor Perijinan] dan [Tanggal Perijinan] yang dimiliki perusahaan.
6. Masukkan [Alamat Email] yang dimiliki perusahaan.
7. Masukkan [5 Digit Kode Captcha] untuk validasi terakhir.
Penggunaan key entry seperti ini diterapkan agar pihak yang tidak bertanggung jawab
dan tidak memiliki kepentingan dengan proses bisnis ini tidak dapat masuk ke form yang
digunakan oleh pelaku usaha yang sebenarnya.
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8. Klik

untuk melakukan registrasi. Konfirmasi bahwa proses registrasi telah

berhasil akan dikirimkan ke [Alamat Email] yang telah didaftarkan. Aplikasi juga akan
menampilkan hasil seperti berikut:

Konfirmasi bahwa
proses registrasi telah
berhasil dilakukan

9. Setelah mendapatkan kode verifikasi, maka silahkan mengisi kembali isian yang diminta
oleh aplikasi, sebagai berikut :
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Maka akan langsung ke dalam aplikasi laporan realisasi ekspor.

Menu Aplikasi
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Laporan Realisasi Ekspor Melalui
Hak Akses INATRADE
Registrasi
Sebelum menggunakan aplikasi, masing-masing pengguna harus terlebih dahulu melakukan
registrasi untuk mendapatkan Hak Akses INATRADE.
Langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Buka alamat portal INATRADE, kemudian pilih menu Registrasi INATRADE.

2. Setelah meakukan registrasi dan validasi dokumen legalitas Perusahaan, maka
perusahaan akan diberikan Hak Akses INATRADE, berupa username dan password.
a. Masukkan [Username] dan [Password], serta kode keamanan untuk login hak
akses Intrade.
b. Pilih menu [Status] akan tampil halaman status perijinan.
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c. Pilih [Tipe Perijinan] dan [Dokumen Perijinan] dengan status [Diambil
Pemohon].

d. Klik

, akan muncul halaman untuk laporan realisasi ekspor.

Menu Aplikasi
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Penggunaan Aplikasi Laporan Realisasi Ekspor
Berikut ini dijelaskan menu-menu yang terdapat pada aplikasi serta langkah-langkah
penggunaannya.

[Lihat Data]
Menu ini digunakan untuk melihat data laporan realisasi ekspor. Langkah-langkah
untuk menggunakan menu [Lihat Data] sebagai berikut:
1. Klik

, akan menampilkan hasil seperti berikut:

2. Pilih Bulan dan Tahun Realisasi (contoh: Mei 2011).
3. Klik

, akan menampilkan hasil seperti berikut:

Klik untuk
memilih data

4. Untuk menghapus data, klik data yang akan dihapus  kemudian klik
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5. Untuk mengubah data, klik

pada data yang akan diubah. Aplikasi akan

menampilkan form berikut:

6. Ubah data sesuai kebutuhan  kemudian klik

untuk menyimpan data yang

telah diubah.

[Input Data]
Menu ini digunakan untuk input data realisasi ekspor. Langkah-langkah untuk
menggunakan menu [Input Data] sebagai berikut:
1. Klik

, akan menampilkan hasil seperti berikut:

2. Pilih cara input (Manual atau Upload File Excel).
a. Untuk input data secara Manual:
-

Klik

, akan menampilkan form berikut:
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Klik untuk menampilkan
Data Referensi

-

Masukkan data realisasi dengan benar dan lengkap.

-

Klik

untuk menyimpan data.

b. Untuk input data dengan Upload File Excel:
-

Klik

, akan menampilkan form berikut:
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-

Klik

untuk download contoh format realisasi dalam

bentuk file excel (.xls). Contoh format realisasi ini dapat digunakan sebagai
acuan untuk pengisian laporan realisasi dalam bentuk file excel. Untuk tata cara
pengisian laporan realisasi, akan dijelaskan pada bagian selanjutnya [lihat bagian
“Petunjuk Pengisian Laporan Realisasi Ekspor (dalam format file excel)”].
-

Klik

untuk download Tabel Referensi. Tabel referensi ini

berisi data referensi untuk pengisian laporan realisasi ekspor.
-

Klik

-

Klik

, akan menampilkan form Pilih dan Upload File berikut:

untuk memilih file yang akan di-upload. File yang akan di-

upload maksimum berukuran 300 KB.
-

Klik

-

Klik

. Aplikasi akan menampilkan form Konfirmasi Data berikut:

untuk menyimpan data yang telah di-upload. Aplikasi akan

menampilkan konfirmasi penyimpanan data seperti berikut:
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-

Klik

untuk menyimpan data. Aplikasi akan menampilkan konfirmasi bahwa

data excel telah berhasil dimasukkan seperti berikut:

Konfirmasi bahwa data excel
telah berhasil dimasukkan

-

Data excel yang telah dimasukkan dapat dilihat pada menu

.

Contoh tampilan sebagai berikut:

Data excel yang telah
dimasukkan
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Petunjuk Pengisian Laporan Realisasi Ekspor (dalam format file excel)
Contoh tampilan laporan realisasi ekspor dalam format file excel sebagai berikut:

Cell A-5

Petunjuk Pengisian:
a. Untuk pengisian data dapat dimulai dari ‘Cell A-5’.
b. [Uraian Barang] diisi dengan keterangan uraian barang yang akan diekspor.
c.

[Pos Tarif/HS 10 Digit] diisi dengan nomor HS dari barang ekspor yang telah
didaftarkan pada saat dilakukan PEB.

d. [Volume] diisi dengan jumlah barang yang akan diekspor (hanya dapat diisi dengan
karakter angka).
e. [Satuan] diisi dengan kode satuan barang (mengacu kepada data Kode Satuan yang
terdapat pada Tabel Referensi).
f.

[Nilai] diisi dengan harga keseluruhan barang yang akan diekspor (hanya dapat diisi
dengan karakter angka).

g. [Mata Uang] diisi dengan kode kurs yang digunakan (mengacu kepada data Kode
Kurs yang terdapat pada Tabel Referensi).
h. [Pelabuhan Muat] diisi dengan kode lokasi pelabuhan yang digunakan (mengacu
kepada data Kode Pelabuhan yang terdapat pada Tabel Referensi).
i.

[Negara Tujuan] diisi dengan kode negara tujuan ekspor barang (mengacu kepada
data Kode Negara yang terdapat pada Tabel Referensi).

j.

[SPEK,COO,PEB] Opsional:
-

[No.] diisi dengan nomor SPEK,COO, dan PEB.

-

[Tgl.] diisi dengan tanggal SPEK,COO, dan PEB.
Format tanggal adalah ‘dd-mm-yyyy’.
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[Kirim Data]
Menu ini digunakan untuk mengirim data realisasi ekspor. Langkah-langkah untuk
menggunakan menu [Kirim Data] sebagai berikut:
1. Klik

, akan menampilkan hasil seperti berikut:

2. Pilih Bulan dan Tahun Realisasi (contoh: Mei 2011).
3. Klik

, akan menampilkan hasil seperti berikut:

4. Klik

untuk mengirim data realisasi ekspor yang belum

terkirim. Aplikasi akan menampilkan konfirmasi pengiriman berikut:

5. Klik

untuk melakukan pengiriman. Data realisasi ekspor akan dikirimkan, dan

konfirmasi pengiriman data tersebut akan dikirimkan ke alamat email tujuan sesuai
dengan alamat email yang telah didaftarkan sebelumnya saat melakukan proses
registrasi.
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[Email Konfirmasi]
Menu ini digunakan untuk mengirim konfirmasi data realisasi ekspor ke alamat email
tertentu. Langkah-langkah untuk menggunakan menu [Email Konfirmasi] sebagai berikut:
1. Klik

, akan menampilkan hasil seperti berikut:

2. Pilih Bulan dan Tahun Realisasi (contoh: April 2011).
3. Klik

, akan menampilkan hasil seperti berikut:

Masukkan data email
pada bagian ini!

Klik untuk
memilih data
4. Masukkan alamat email tujuan pengiriman data realisasi, kemudian klik data realisasi
yang akan dikirimkan ke alamat email tersebut.
5. Klik

. Konfirmasi pengiriman data realisasi akan dikirimkan ke alamat email

tujuan sesuai dengan data email yang telah dimasukkan sebelumnya.
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[Ubah Password]
Menu ini digunakan untuk mengubah password pengguna aplikasi. Langkah-langkah
untuk menggunakan menu [Ubah Password] sebagai berikut:
1. Klik

, akan menampilkan hasil seperti berikut:

2. Masukkan data password lama pada field [Password Lama].
3. Masukkan data password baru pada field [Password Baru], kemudian ulangi
memasukkan data password baru pada field [Ulangi Password Baru].
4. Klik

5. Klik

. Aplikasi akan menampilkan konfirmasi ubah password seperti berikut:

untuk mengubah data password.

[Keluar]
Menu ini digunakan untuk keluar dari aplikasi (dengan cara klik pada menu
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Laporan Realisasi Ekspor
Permendag 89
Untuk laporan realisasi dan rencana ekspor Permendag 89, menggunakan
metode kode verifikasi.

1. Mengisi data untuk registrasi, dan akan dikirim via email untuk kode verifikasi.

1. Masukkan 15 digit [NPWP] yang dimiliki perusahaan.
2. Masukkan [Alamat Email] yang dimiliki perusahaan.
3. Masukkan [5 Digit Kode Captcha] untuk validasi terakhir.
Penggunaan key entry seperti ini diterapkan agar pihak yang tidak bertanggung jawab
dan tidak memiliki kepentingan dengan proses bisnis ini tidak dapat masuk ke form yang
digunakan oleh pelaku usaha yang sebenarnya.
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4. Klik

untuk melakukan registrasi. Konfirmasi bahwa proses registrasi telah

berhasil akan dikirimkan ke [Alamat Email] yang telah didaftarkan. Aplikasi juga akan
menampilkan hasil seperti berikut:

Terkait laporan realiasi ekspor Permendag 89, pengguna aplikasi dapat melakukan
login ke aplikasi. Langkah-langkah untuk login ke aplikasi sebagai berikut:
1. Buka alamat akses aplikasi melalui web browser anda, akan menampilkan halaman
berikut:

2. Masukkan [Kode Verifikasi] yang dimiliki oleh perusahaan.
3. Masukkan [5 Digit Kode Captcha] untuk validasi terakhir.
4.
5.

Download referensi untuk acuan file yang akan diupload sesuai dengan data rencana dan
realisasi Produksi maupun Ekspor.
Kemudian klik tombol Upload Excel.
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6. Mengisi inputan data Laporan Realisasi

7. Terdapat halaman notifikasi berhasil di upload.
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