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REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

NOMOR 1 TAHUN 2014 

TENTANG 

NILAI-NILAI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, maka dipandang perlu untuk 

menentukan nilai-nilai dasar Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian sebagai tata nilai yang harus dipedomani oleh 

pegawai dalam bersikap dan berperilaku sebagai aparatur 

pemerintah selama menjalankan tugas kedinasan; 

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tata nilai yang 

dikembangkan sebagai budaya kerja organisasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan nilai-nilai dasar di 

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

sebagai landasan bagi pimpinan dan segenap pegawai untuk 

melakukan perubahan mind set dan culture set; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Nilai-nilai 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 

sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 56 Tahun 2013; 

3. Keputusan ... 
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3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 

4. Peraturan 	Menteri 	Koordinator Bidang 	Perekonomian 

Nomor : PER-03/ M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 

5. Peraturan 	Menteri 	Koordinator Bidang 	Perekonomian 

Nomor : PER-11/ M.EKON / 08/ 2012 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

TENTANG NILAI-NILAI KEMENTERIAN KOORDINATOR  BIDANG 

PEREKONOMIAN. 

Pasal 1 

(1) Menetapkan nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian yang terdiri atas: 

a. profesional (profesional); 

b. integritas (integrity); 

c. kerja sama  (team work); 

d. inovasi (inovation); dan 

e. tanggung jawab (responsibility); 

yang selanjutnya disebut dengan PIKIR. 

(2) Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 

dalam kaidah-kaidah perilaku utama. 

(3) Nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kaidah-kaidah 

perilaku utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian ini. 

Pasal 2 ... 
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Pasal 2 

Nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi 

pejabat dan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

Pasal 3 

Sekretaris, Deputi, Inspektur, dan Sekretaris Dewan Nasional 

Kawasan Ekonomi Khusus melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. 

Pasal 4 ... 



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 
REPUBLIK INDONESIA 

-4- 

Pasal 4 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Februari 2014 

MENTERI KOORDINATOR 
BIDANG PEREKONOMIAN, 

ttd. 

M. HATTA RAJASA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan 
Hub 	 rakat, 

Elen Setiadi, S.H.,M.S.E. 
NIP 197109011996031001 
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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG PEREKONOMIAN 

NOMOR 1 TAHUN 2014 

TANGGAL 6 FEBRUARI 2014 

NILAI-NILAI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

A. Nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

1. Profesional (profesional) 

Melaksanakan pekerjaan atas dasar pengetahuan dan keahlian khusus 
untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. 

2. Integritas (integrity) 

Mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap setiap kesepakatan, aturan 
dan ketentuan serta undang-undang yang berlaku melalui loyalitas profesi 
dalam memperjuangkan tujuan organisasi. 

3. Kerja Sama (team work) 

Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan 
menjadi bagian dari suatu kelompok untuk menciptakan sinergi dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi. 

4. Inovasi (inovation) 

Mencerminkan kemauan dan kemampuan untuk menciptakan gagasan 
barn dan implementasi yang lebih baik dalam memperbaiki kualitas 
proses dan hasil kerja di atas standar. 

5. Tanggung Jawab (responsibility) 

Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan secara sungguh- 
sungguh dan tuntas serta memikul konsekwensi atas hasil yang telah 

disepakati. 

B. Kaidah-kaidah Perilaku Utama 

1. Profesional (profesional) 

a. berorientasi pada outcome kerja; 

b. berpikir analitis dan konseptual; 
c. memberikan pelayanan terbaik terhadap stakeholder, 

d. menyelesaikan tugas sesuai target yang ditentukan; 
e. memahami tugas, kewajiban dan wewenang jabatan; dan 

f. melaksanakan tugas sesuai prosedur kerja. 

2. Integritas ... 
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2. Integritas (integrity) 

a. memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku; 
b. mendahulukan kepentingan organisasi; 
c. melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh; 
d. menghayati norma dan etika birokrasi; 
e. menjunjung tinggi nilai kejujuran dan budaya kerja organisasi; dan 
f. memberikan informasi/ laporan tertulis dengan benar. 

3. Kerja Sama (team work) 

a. menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan; 
b. mengembangkan komunikasi yang efektif; 
c. membuka diri terhadap perbedaan pendapat; 
d. menghargai perbedaan pendapat; 
e. menyamakan persepsi terkait tujuan; dan 
f. mensinergikan kepentingan Stakeholder. 

4. Inovasi (inovation) 

a. memunculkan adanya alternatif gagasan baru; 
b. mengembangkan ide yang baru, berbeda, dan orisinal; 
c. mengidentifikasi gagasan untuk perbaikan kinerja; 
d. membuka peluang untuk perbaikan di tempat kerja; 
e. memberikan berbagai alternatif solusi permasalahan; dan 
f. mengembangkan perbaikan prestasi kerja berkelanjutan. 

5. Tanggung Jawab (responsibility) 

a. menyelesaikan tugas tepat waktu dan tepat mutu; 
b. mengambil resiko atas pelaksanaan tugas; 
c. menerima pembagian tugas dengan jelas; 
d. memprediksi potensi masalah yang mungkin timbul; 
e. melaksanakan tugas secara serius dan konsisten; dan 
f. mempertanggungjawabkan basil kerja. 

MENTERI KOORDINATOR 
BIDANG PEREKONOMIAN, 

ttd. 

M. HATTA RAJASA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan 
Hubung 	s arakat, 

Elen Setiadi, S.H.,M.S.E. 
NIP 197109011996031001 
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