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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, 
 
  

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkannya Rencana 

Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 

2010-2014; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4405); 

 

4. Peraturan ... 
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4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara 

Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan  

Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;  

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 

tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2010-2014; 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; 

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Nomor_:_PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR 

BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2010-2014. 

 
 
 

Pasal 1 

(1) Dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut 

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

 

 

 

(2) Renstra ... 
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(2) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen 

perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 

2014, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2010-2014. 

(3) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana 

terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini. 

 

Pasal 2 

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk: 

a. penyusunan Renstra Unit Eselon I, Eselon II di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan 

b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

 

Pasal 3 

Sekretariat/Deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian: 

a. menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian Tahun 2010-2014 ke dalam Renstra 

Sekretariat/Deputi dengan memuat indikator kinerja (target) 

tahunan yang menggambarkan tahapan pencapaian target dari 

Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014; dan 

b. menyusun laporan kinerja tahunan Sekretariat/Deputi 

berdasarkan Renstra yang telah disusun. 

 

Pasal 4 ... 
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Pasal 4 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
.  

 

 Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 29 Januari 2010 

 MENTERI KOORDINATOR 
BIDANG PEREKONOMIAN, 

 

ttd. 

 
M. HATTA RAJASA 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 
PEREKONOMIAN 

NOMOR : PER-01/ M.EKON/01/2010 
TANGGAL :  29  JANUARI 2010  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Kondisi Umum 

1. Identifikasi Kondisi Umum 

a) Perkembangan perekonomian global 

Sebagai bagian dari perekonomian global, perekonomian Indonesia tidak 
terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian dunia. Berbagai implikasi 
perkembangan ekonomi global akan memengaruhi kinerja perekonomian 
nasional, baik berupa peluang dan tantangan maupun ruang lingkup aktivitas 
lainnya di bidang perekonomian. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi 
global perlu dipertimbagkan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode lima tahun ke 
depan.  

Sistematika penyajian Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
disusun dengan mengikuti Peraturan Menteri Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 
2010-2014. 

Krisis keuangan yang awalnya terjadi di Amerika Serikat pada pertengahan 
tahun 2008 telah merambat dan berkembang menjadi krisis keuangan global, 
dampaknya dirasakan oleh banyak negara. Dampak krisis mulai dirasakan di 
Indonesia pada pertengahan tahun 2008, ditandai oleh melemahnya pasar 
modal dan penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Para 
pelaku pasar uang di berbagai belahan dunia mulai berebut sumber dana, 
sehingga terjadi pengeringan sumber keuangan dunia yang diikuti oleh 
pelambatan kinerja perekonomian global. Situasi ini mendorong meningkatnya 
arus modal ke luar negeri, sehingga memperburuk kinerja penanaman modal.  

b) Implikasi krisis keuangan global pada kinerja penanaman modal 

Hingga semester II tahun 2009 kinerja penanaman modal di Indonesia, baik 
domestik maupun asing, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA) 
langsung/Foreign Direct Investment (FDI) dan portofolio, masih menunjukkan 
penurunan yang cukup signifikan. Investasi domestik yang pada tahun 2007 
sempat mengalami kenaikan dari USD 18,08 miliar menjadi USD 21,06 miliar, 
kemudian pada tahun 2008 turun lagi menjadi USD 17,1 miliar. Demikian pula 
FDI yang pada tahun 2007 mengalami kenaikan dari USD 15,6 miliar menjadi 
USD 40,15 miliar, pada tahun 2008 turun lagi menjadi 36,96 miliar. Kondisi 
serupa diprediksi masih akan terjadi pada tahun 2009 dan beberapa tahun 

mendatang ... 
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mendatang. Penurunan kinerja penanaman modal tersebut disebabkan oleh 
dampak krisis keuangan dunia, dan juga iklim investasi di Indonesia yang belum 
kondusif. 

c) Implikasi krisis keuangan global pada kinerja ekspor dan impor 

Krisis keuangan global juga berimplikasi pada pelambanan kinerja 
perekonomian di berbagai belahan dunia. Hal ini antara lain ditandai oleh 
penurunan tajam volume perdagangan dunia pada semester pertama tahun 
2009. Permintaan produk ekspor unggulan oleh negara-negara maju, seperti 
Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa mulai menurun, sehingga berakibat lebih 
lanjut pada penurunan kinerja ekspor pada negara pemasok, termasuk 
Indonesia. Bahkan di antara sesama negara pengekspor mulai terjadi persaingan 
yang ketat untuk mendapatkan pangsa pasar ekspornya. Akibatnya, kinerja 
ekspor Indonesia yang pada periode 2004-2008 mengalami kenaikan yang 
cukup signifikan, yaitu naik dari USD 71,5 miliar pada tahun 2004 menjadi 
USD 137 miliar pada tahun 2008, tampaknya pada awal tahun 2009 mulai 
mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika pada periode 2004-2008 
kinerja ekspor mengalami peningkatan rata-rata di atas 10% per tahun, maka 
memasuki tahun 2009 kinerja ekspor mulai mengalami penurunan dan bahkan 
pada semester pertama 2009 penurunan tersebut mencapai (-22,98%).  

Meskipun pada awal tahun 2009 kinerja ekspor mulai menunjukkan 
penurunan, namun kinerja impor juga mengalami penurunan, maka neraca 
perdagangan masih menunjukkan surplus dengan cadangan devisa yang masih 
tergolong cukup aman, dan bahkan masih menunjukkan kenaikan yang cukup 
stabil dari USD 51 miliar pada Desember 2008 menjadi USD 81,1 miliar pada 
Juli 2009. Penurunan ekspor dan impor tersebut diperkirakan masih akan 
berlanjut hingga akhir tahun 2009, sehingga perlu mendapatkan perhatian 
dalam penyusunan Renstra.    

d) Perkembangan indikator ekonomi makro lainnya 

Beberapa indikator ekonomi makro telah mengalami peningkatan yang cukup 
berarti. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 4,5% pada tahun 
2004 menjadi 6% pada tahun 2008. Selama periode yang sama pendapatan per 
kapita mengalami peningkatan dari USD 1.186 menjadi USD 2.271. Sedangkan 
jumlah penduduk miskin mengalami sedikit penurunan dari 16,7% pada tahun 
2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008. Namun demikian angka pengangguran 
yang pada periode 2004-2008 sempat mengalami penurunan dari sekitar 11% 
menjadi 8,5%, ternyata pada tahun 2009 naik lagi menjadi di atas 9%. 

Kondisi moneter selama lima tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan 
yang cukup berarti, dimana tingkat inflasi yang pada tahun 2004 masih berada 
di atas angka 12%, secara bertahap dapat dikendalikan dan pada tahun 2009 
dapat dipertahankan pada tingkat di bawah 5%. Namun demikian, keberhasilan 
pengendalian tingkat inflasi tersebut masih belum diimbangi dengan penurunan 
tingkat suku bunga kredit perbankan. Meskipun tingkat suku bunga Sertifikat 
Bank Indonesia (SBI) tiga bulanan sudah diturunkan secara bertahap dari 
12,83% pada bulan Desember 2005 menjadi 7,30% pada bulan Mei 2009, 
namun tingkat suku bunga kredit modal kerja relatif masih tinggi, bahkan 
hanya mengalami penurunan tipis, dari 16,23% pada 2004 menjadi 14,82% 
pada pertengahan 2009. Hal ini mengakibatkan kinerja sektor riil kurang 
terdorong untuk melakukan ekspansi usaha.  
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e) Kinerja sektor usaha mikro, kecil dan menengah  

Sejak tahun 2005 tingkat pengangguran terus menurun yaitu dari 11,2% pada 
bulan November 2005 menjadi sekitar 8% pada akhir tahun 2008, tetapi jumlah 
UMKM terus meningkat dari 44,7 juta entitas pada tahun 2005 menjadi 50 juta 
lebih entitas pada akhir tahun 2005. Artinya terjadi peningkatan masyarakat 
yang berwirausaha daripada yang menjadi pekerja. 

Sementara itu, di tengah-tengah situasi krisis keuangan dunia, justru kinerja 
sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukkan daya tahan 
yang relatif lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya investasi sektor 
UMKM menjadi mendekati Rp 500 triliun pada tahun 2008, dan rendahnya 
angka kredit macet sektor UMKM yang selama lima tahun terakhir masih di 
bawah 3%. Hal ini disebabkan sebagian besar kegiatan usaha UMKM bertumpu 
pada pasar dalam negeri dan bukan pada ekspor, sehingga kinerja UMKM tidak 
secara langsung terimbas oleh dampak krisis keuangan global. Namun 
demikian, UMKM diperkirakan masih akan menghadapi sejumlah kendala dan 
tantangan, di masa yang akan datang, sehingga kewirausahaan perlu mendapat 
perhatian dalam menetapkan rencana strategis yang berkaitan dengan 
pengembangan sektor ini. 

f) Perkembangan harga komoditas penting dunia 

Sementara itu, harga komoditas penting dunia pada tahun 2009 mulai 
menunjukkan perkembangan yang tidak menentu. Harga minyak mentah dunia 
masih terus berfluktuasi dan cenderung meningkat secara moderat. Demikian 
pula, harga berbagai produk pangan penting dunia seperti beras, gula, dan 
kedelai, juga semakin sulit untuk diprediksi. Stok pangan dunia menunjukkan 
tanda-tanda akan mengalami shortage dan beberapa negara sudah mulai 
terjebak pada perangkap pangan (world food trap). Sebaliknya, sebagai akibat 
dari pelambanan ekonomi dunia, maka permintaan harga produk primer 
lainnya, seperti batu bara dan CPO justru menunjukkan penurunan harga yang 
cukup signifikan, sehingga kurang menguntungkan bagi negara-negara 
produsen seperti Indonesia.    

Permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri yang lebih besar 
dibandingkan dengan kapasitas produksinya telah menjadikan posisi Indonesia 
sebagai negara pengimpor minyak (net importer). Kondisi ini diperparah 
dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia yang masih terus berfluktuasi dan 
cenderung mengalami kenaikan yang cukup moderat. Hal ini menyulitkan 
pemerintah dalam menetapkan asumsi APBN dan menghitung besarnya beban 
subsidi yang harus dipikul oleh pemerintah setiap tahunnya.  

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menyusun rencana strategis di 
bidang perekonomian adalah berkaitan dengan fenomena yang muncul dari 
dampak perubahan iklim dunia atau yang lebih dikenal dengan climate change. 
Upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menghadapi isu climate 
change tersebut akan berimplikasi cukup luas pada berbagai sendi-sendi 
kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas di bidang perekonomian. 

2. Hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi dalam pencapaian program dan kegiatan 5 
tahun terakhir 

a) Paket kebijakan di bidang ekonomi 2006, 2007,  dan 2008 
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Dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, selama 2005-
2009, telah diterbitkan 3 paket kebijakan di bidang perekonomian, yaitu Inpres 
No. 3 Tahun 2006, Inpres No. 6 Tahun 2007, dan Inpres No. 5 Tahun 2008. 
Ketiga Inpres tersebut memuat matriks tindakan yang mencakup: jenis tindakan, 
keluaran, penanggung jawab, serta waktu penyelesaiannya. 

Inpres No. 3 tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi diperbarui 
dengan Inpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan 
Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan 
mencakup 4 lingkup kebijakan yakni: perbaikan iklim investasi (49 tindakan), 
reformasi sektor keuangan (39 tindakan), percepatan pembangunan 
infrastruktur (40 tindakan), dan pemberdayaan UMKM (40 tindakan). Pada 
tahun 2008 diterbitkan Inpres 5 tahun 2008 tentang Program Ekonomi Tahun 
2008-2009 yang merupakan kelanjutan dari Inpres No. 6 tahun 2007 dan 
mencakup 8 fokus kebijakan ekonomi, yaitu investasi; infrastruktur; ekonomi 
makro dan keuangan; ketahanan energi; komitmen masyarakat ekonomi ASEAN; 
sumber daya alam, lingkungan, dan pertanian; ketenagakerjaan dan 
ketransmigrasian; serta pemberdayaan UMKM. 

b) Kebijakan di bidang fiskal (sunset policy, peningkatan sumber pembiayaan 
dalam negeri) 

Dari tahun 2005 hingga 2008 pendapatan negara dan hibah mengalami 
peningkatan rata-rata 18,6% per tahun, yaitu dari Rp 495,2 triliun (2005) 
menjadi Rp 981 triliun (2008). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh 
peningkatan perpajakan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, serta 
peluncuran beberapa kebijakan di bidang perpajakan, antara lain: reformasi 
administrasi perpajakan dan sunset policy. Keberhasilan lain di bidang 
perpajakan adalah meningkatnya jumlah wajib pajak dari 3.050.161 wajib 
pajak (2004) menjadi 14.083.624 wajib pajak (2009), atau naik lebih dari 4 
kali lipat. Selain penambahan jumlah wajib pajak, kenaikan pajak juga 
diakibatkan oleh meningkatnya pajak ekspor sepanjang periode 2005-2009 
yaitu sebesar Rp 318,2 miliar (2005) menjadi Rp 13,5 triliun (2008),  atau 
meningkat lebih dari 150% setiap tahun. 

Dalam kurun waktu yang sama, defisit anggaran ditutup dengan penerbitan 
surat berharga negara (SBN). Rasio stok utang pemerintah terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB) yang pada tahun 2004 sebesar 56,6% dapat diturunkan 
menjadi hanya 33% PDB pada tahun 2008 yang mencerminkan kemampuan 
membayar utang yang lebih baik dari pemerintah.  

c) Kebijakan di bidang moneter (pengendalian inflasi) 

Pengendalian inflasi dilaksanakan melalui tiga kebijakan, yaitu kebijakan 
moneter, kebijakan pengaturan, dan monitoring transaksi devisa, serta 
koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal serta stakeholders 
lainnya. Inflasi yang terjadi pada tahun 2005 akibat kenaikan harga BBM pada 
bulan Maret dan Oktober diatasi melalui pengetatan moneter sesuai dengan 
kebijakan Inflation Targeting Framework (ITF), dan sebagai hasilnya, laju inflasi 
dapat dikendalikan menjadi 6,60% pada akhir tahun 2006, dan menurun lagi 
menjadi 5,77% pada bulan Juni 2007. Sebagai respon terhadap meningkatnya 
inflasi akibat lonjakan harga BBM dan komoditas pangan di pasar dunia pada 
tahun 2008, SBI dinaikkan secara bertahap dari 8,0% pada bulan Desember 
2007 menjadi 9,50% pada bulan Oktober dan November 2008, kemudian 
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diturunkan menjadi 9,25% pada akhir tahun 2008. Berbagai upaya tersebut 
mampu menekan laju inflasi menjadi 11,06% pada akhir tahun 2008. 
Selanjutnya, seiring dengan penurunan laju inflasi dan untuk mendorong 
kegiatan sektor riil, secara bertahap SBI diturunkan menjadi 6,5% pada awal 
Agustus 2009 dan tetap tidak berubah hingga Oktober 2009. 

d) Kebijakan di bidang energi 

Selama kurun waktu 2005-2009 bidang energi termasuk tenaga listrik 
menghadapi beberapa permasalahan, antara lain masih tingginya 
ketergantungan kepada produk minyak bumi; keterbatasan infrastruktur; 
pertumbuhan dan intensitas energi yang masih tinggi; dan keterbatasan dana 
untuk pengembangan infrastruktur. Beberapa langkah kebijakan yang telah 
ditempuh, antara lain: 1) meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional sesuai 
dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 
(RIJTDGBN); 2) melanjutkan program konversi (diversifikasi) energi, melalui 
pengalihan pemanfaatan minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG); 3) 
percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW; 4) pengembangan 
usaha Hilir Migas dilaksanakan melalui mekanisme persaingan usaha yang 
wajar, sehat, dan transparan; 5) restrukturisasi sektor energi; serta 5) 
meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan energi. 

Hasil-hasil di bidang energi yang dicapai hingga Juni 2009 antara lain: 1) 
pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Selatan-Jawa Barat tahap I dan 
tahap II yang akan meningkatkan pasokan gas untuk daerah Jawa Barat, Jakarta, 
dan Banten. 2) pengembangan wilayah distribusi gas bumi di Jawa Bagian Barat 
yang melalui Domestic Gas Market Development Project; 3) pembangunan 2 
kilang mini minyak bumi dan 3 kilang mini LPG; 4) pembangunan kilang 
Liquefied Natural Gas (LNG) di Tangguh; 5) pelaksanaan program pengalihan 
dari minyak tanah ke LPG; 4) pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) yang 
berbasis NonBBN (Bahan Bakar Nabati) dan berbasis BBN; 5) penyelesaian 
beberapa peraturan, antara lain UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi; PP No. 
59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi; dan Perpres No. 104 tahun 
2007 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram Untuk 
Rumah Tangga dan Usaha Kecil; Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan 
Energi Nasional. 

Sementara itu, dalam pembangunan kelistrikan telah dilaksanakan: 1) 
penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 5.457 MW; 2) pembangunan 
pembangkit listrik skala kecil di berbagai wilayah di Indonesia yang 
menggunakan pembangkit listrik tenaga hidro dan panas bumi; 3) percepatan 
pembangunan PLTU 10.000 MW; 4) pembangunan jaringan transmisi sebesar 
4.137 km; 5) pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 65,1%; 6) pencapaian rasio 
desa berlistrik dari 86,26% (2004) menjadi 92,2% (2008); dan 7) 
pengembangan Energi Baru Terbarukan dalam bentuk Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro-Hidro (PLTMH), 
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Biofuel. 

e) Kebijakan di bidang pangan 

Di bidang pangan, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan dan 
program/kegiatan yang diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan 
kemandirian pangan sehingga ketersediaan dan konsumsi pangan dapat 
dipenuhi dalam jumlah yang cukup, aman, bergizi, seimbang, dan 
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berkelanjutan baik di tingkat nasional, daerah, maupun di tingkat rumah 
tangga. Di samping itu, dalam arti luas, kebijakan juga diarahkan untuk 
menjamin kebutuhan pangan masyarakat, memenuhi kebutuhan bahan baku 
industri, meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, meningkatkan 
kemampuan/keterampilan petani, meningkatkan perlindungan terhadap petani 
dari dampak pasar global dan daya saing produk pertanian, meningkatkan 
mutu produk pertanian, meningkatkan efisiensi usaha tani, meningkatkan 
dukungan infrastruktur pertanian dan regulasi yang kondusif serta pengelolaan 
sumber daya pertanian secara lestari dan berkelanjutan. 

Beberapa hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain tercermin dari 
peran sektor pertanian dalam: kontribusi sekitar 14,4% terhadap pembentukan 
PDB dengan pertumbuhan sekitar 4,8%; memberikan kontribusi terhadap devisa 
negara dengan nilai ekspor pada tahun 2008 mencapai US$ 29,2 miliar; 
kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) rata-rata sebesar 1,7% per tahun; serta 
menampung tenaga kerja sebanyak 42,7 juta orang atau sekitar 43,66% dari 
total tenaga kerja.  

f) Kebijakan di bidang industri 

Untuk meningkatkan daya saing industri nasional, dan menjadi negara industri 
tangguh pada tahun 2020, pada tahun 2005 telah diterbitkan buku Kebijakan 
Pembangunan Industri Nasional yang kemudian dikukuhkan melalui Peraturan 
Presiden No.28 Tahun 2008 yang antara lain menetapkan bangun industri 
nasional dalam jangka panjang, strategi pembangunan industri, serta 6 industri 
prioritas dan 1 industri kompetensi daerah. 

Berbagai langkah tersebut masih belum mampu meningkatkan industri nasional 
sebagaimana diharapkan. Industri pengolahan yang pada tahun 2005 tumbuh 
sebesar 4,6% terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2009 
diperkirakan hanya tumbuh sebesar 2,7%. Namun demikian, dilihat dari nilai 
ekspor produk industri mengalami peningkatan cukup pesat, yaitu sebesar USD 
55,6 miliar di tahun 2005 menjadi sebesar USD 88,4 miliar di tahun 2008. 
Demikian pula dilihat dari penyerapan tenaga kerja sektor industri mengalami 
sedikit peningkatan, yaitu dari 11,65 juta pekerja menjadi sebesar 12,62 juta 
pekerja pada tahun 2009. 

Mengantisipasi dampak negatif krisis global tahun 2008 terhadap industri 
dalam negeri, telah diterbitkan Instruksi Presiden tahun 2009 tentang 
penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa 
pemerintah. Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan pembinaan industri, pada 
tahun 2009 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 tentang Kawasan Industri. 

g) Kebijakan di bidang perdagangan 

Dalam kurun waktu 2005-2008 ekspor nonmigas Indonesia tumbuh lebih 
tinggi dari sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RPJMN 2004-2009. 
Pada tahun 2004 nilai ekspor nonmigas Indonesia hanya sebesar USD 55,9 
miliar dan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,8% selama 
empat tahun. Sehingga, pada tahun 2008 nilainya mencapai USD 107,9 miliar 
atau naik hampir dua kali lipat dari tahun 2004. Namun demikian, tekanan 
terhadap ekspor nonmigas mulai terjadi di tahun 2009 karena turunnya 
permintaan dunia sebagai dampak dari krisis ekonomi global. 
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Beberapa kebijakan di bidang perdagangan dan industri adalah: (i) melakukan 
upaya penetrasi pasar global melalui diversifikasi produk dan pasar tujuan 
ekspor; (ii) meningkatkan fasilitas perdagangan melalui pelayanan elektronik; 
(iii) kerjasama perdagangan internasional untuk peningkatan akses pasar; (iv) 
perlindungan konsumen; dan (v) standarisasi produk. Selain itu, dalam rangka 
stabilisasi harga bahan pokok dalam negeri telah dilakukan berbagai upaya, 
antara lain kebijakan PPN ditanggung Pemerintah (PPn DTP) untuk minyak 
goreng dan terigu, penurunan PPN impor untuk gandum, kedelai dan terigu, 
serta peluncuran program MAKITA. 

Keberhasilan upaya diversifikasi ekspor tercermin dari pangsa pasar ekspor 
tradisional semakin menurun setiap tahunnya, dan diiringi dengan peningkatan 
pangsa pasar ekspor nontradisional. Pangsa pasar ekspor tradisional yang pada 
tahun 2004 sebesar 53,9%, terus menurun menjadi 46,3% di tahun 2009. 
Seiring dengan itu, pangsa pasar ekspor nontradisional naik dari 46,1% (2004), 
menjadi 53,7% (2009).  

Upaya lain yang dilakukan di bidang perdagangan adalah mewujudkan 
penyediaan layanan elektronik perdagangan dalam bentuk Penerapan E-
Licensing dalam rangka National Single Window (NSW) serta penerapan 
otomasi Surat Keterangan Asal (SKA). Sedangkan untuk peningkatan akses pasar 
telah dilaksanakan market intelligence, penyediaan layanan buyers reception 
desk, serta promosi dagang. Kerja sama perdagangan internasional dilaksanakan 
melalui ratifikasi berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional. Sementara 
itu dalam kerangka standardisasi produk telah ditetapkan 905 SNI di mana 173 
diantaranya sudah harmonis dengan standar internasional. 

h) Kebijakan di bidang investasi 

Kebijakan untuk meningkatkan investasi dilaksanakan melalui penetapan 
berbagai peraturan perundangan guna memberikan kepastian usaha bagi para 
penanam modal. Beberapa peraturan penting yang telah ditetapkan, antara lain: 
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden No. 27 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman 
modal, serta beberapa peraturan yang langsung atau tidak langsung terkait 
dengan perbaikan iklim usaha, yaitu: UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM; 
UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan; UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara; UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 
Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk 
Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-
daerah Tertentu; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan 
Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan 
Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk 
Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri. 

Pelaksanaan berbagai perangkat peraturan tersebut menghasilkan realisasi 
investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang meningkat dari Rp 
15,4 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 20,4 triliun pada akhir tahun 2008 
atau rata-rata tumbuh sebesar 7,2%, bahkan pada tahun 2007 mencapai Rp 
34,9 triliun. Demikian pula untuk Penanaman Modal Asing (PMA) pada periode 
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yang sama mengalami lonjakan dari USD 4,6 miliar menjadi USD 14,9 miliar 
atau rata-rata tumbuh sebesar 34,3%.  

i) Kebijakan di bidang infrastruktur 

Pada dasarnya, permasalahan yang dihadapi di bidang infrastruktur adalah 
kualitas dan kuantitas yang terbatas serta sebarannya yang belum merata di 
seluruh wilayah. Kebijakan dalam infrastruktur sumber daya air ditujukan 
untuk menjaga ketersediaan air secara memadai, baik dari sisi kuantitas 
maupun kualitasnya, antara lain melalui pengembangan pola hubungan hulu-
hilir dalam mencapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan serta melakukan 
percepatan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah. 
Reformasi kebijakan sumber daya air yang telah digulirkan sejak tahun 1999, 
telah menghasilkan UU Nomor 7 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa 
pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi 
secara lintas sektor, lintas wilayah, serta memperhatikan berbagai pemangku-
kepentingan agar terjaga kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air bagi 
generasi sekarang maupun yang akan datang. Sebagai tindak lanjut dari 
reformasi ini, berbagai turunan UU Sumber Daya Air telah diterbitkan oleh 
pemerintah, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ini. Salah satu reformasi 
kebijakan yang fundamental adalah tentang kelembagaan, yaitu dengan 
terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber 
Daya Air yang telah ditindak-lanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional. Dengan 
terbentuknya Dewan Sumber Daya Air Nasional, maka perumusan dan 
penyiapan kebijakan nasional sumber daya air yang selama ini hanya dilakukan 
oleh unsur pemerintah, sudah berubah sesuai dengan melibatkan unsur non-
pemerintah yang terkait dengan bidang sumber daya air, di mana unsur ini 
jumlah dan kedudukannya setara dengan unsur pemerintah/pemerintah 
daerah. 

Di bidang prasarana jalan, kebijakan pokok diarahkan untuk: (i) memulihkan 
fungsi arteri dan kolektor serta mengoptimalkan pemeliharaan dan rehabilitasi 
jalan dan jembatan nasional terutama pada lintas-lintas strategis untuk 
mempertahankan dan meningkatkan baik daya dukung, kapasitas, maupun 
kualitas pelayanannya, baik di daerah yang perekonomiannya berkembang 
pesat, maupun dalam membuka akses ke daerah terisolir dan belum 
berkembang; (ii) meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan nasional 
pada lintas strategis; (iii) mengembangkan jalan bebas hambatan pada koridor-
koridor jalan berkepadatan tinggi; (iv) dukungan pembebasan tanah dalam 
pembangunan jalan tol; serta (v) melakukan koordinasi di antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah untuk mengharmonisasikan keterpaduan sistem 
dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas). 

Kebijakan di bidang perkeretaapian antara lain: (i) melanjutkan deregulasi pada 
angkutan kereta api; (ii) melaksanakan program Roadmap to Zero Accident; (iii) 
meningkatkan kapasitas lintas dan angkutan perkeretaapian untuk 
meningkatkan share angkutan barang; (iv) meningkatkan akuntabilitas dan 
efektivitas skema pendanaan public service obligation (PSO), infrastructures 
maintenance and operation (IMO), dan track access charge (TAC); (v) 
meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian; (vi) 
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meningkatkan pangsa angkutan barang pada pusat-pusat pertambangan 
nasional; serta (vii) mengaktifkan jalur-jalur kereta api yang sudah tidak 
dioperasikan. 

Di bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan kebijakan yang 
ditempuh, antara lain: meningkatkan pelayanan sebagai pendukung moda 
transportasi darat; melanjutkan pelayanan keperintisan di wilayah terpencil; 
serta mengembangkan jaringan pelayanan untuk wilayah yang cepat tumbuh. 

Kebijakan di bidang transportasi laut antara lain: meningkatkan peran armada 
laut nasional terutama untuk angkutan domestik antarpulau; melanjutkan 
kewajiban pemerintah dalam angkutan perintis; menghilangkan biaya ekonomi 
tinggi dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan; menambah dan 
memperbaiki pengelolaan prasarana dan sarana transportasi laut untuk 
pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; mengetatkan 
pengecekan kelaikan laut baik kapal maupun peralatan Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran; dan meningkatkan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran 
sesuai dengan standar International Maritime Organization (IMO). 

Di bidang transportasi udara, beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain: 
melanjutkan kebijakan multioperator angkutan udara; restrukturisasi 
kewenangan antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam 
aspek keselamatan penerbangan; melanjutkan pelayanan keperintisan untuk 
wilayah terpencil; memperketat pengecekan kelaikan udara baik pesawat 
maupun peralatan navigasi; peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan dan 
navigasi sesuai dengan standar (International Civil Aviation Organization) 
ICAO; serta memperketat pengecekan kelaikan udara baik pesawat maupun 
peralatan navigasi. 

Garis besar kebijakan di bidang perumahan dan permukiman antara lain: 
menyediakan hunian sewa dan milik yang layak huni bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah; meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; serta 
meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air minum dan 
sanitasi. 

Berdasarkan pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut, telah diperoleh hasil dan 
pencapaian dalam berbagai bentuk infrastruktur. Hasil pembangunan 
infrastruktur sumber daya air antara lain berupa waduk, embung, atau sarana 
pengamanan bendungan di berbagai lokasi. Di bidang pembangunan prasarana 
jalan pencapaiannya berupa tercapainya kondisi mantap pada 83,23% dari 
34.628 km seluruh jalan nasional. Selain itu, kecepatan rata-rata pada jalan 
nasional juga meningkat dari 44,9 km/jam menjadi 45,4 km/jam pada tahun 
2007. Sementara itu, hasil dalam pembangunan perkeretaapian telah secara 
signifikan meningkatkan produktivitas angkutan baik barang maupun 
penumpang. Produktivitas angkutan kereta api yang pada tahun 2005 hanya 
mencapai 151,49 juta orang, pada tahun 2008 telah meningkat menjadi 197,77 
juta penumpang, atau naik sebesar 30,5%. Demikian pula untuk angkutan 
barang yang mengalami peningkatan 12,8% dalam kurun waktu yang sama.  

Beberapa hasil penting dalam pembangunan transportasi laut, antara lain: 
pembangunan 11 pelabuhan peti kemas (full container terminal); 
pembangunan 4 pelabuhan semicontainer (multipurpose) dan 7 pelabuhan 
konvensional, 22 pelabuhan yang memiliki fasilitas bongkar muat break bulk, 9 
pelabuhan memiliki fasilitas bongkar muat dryliquid bulk, 17 pelabuhan yang 
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memiliki terminal penumpang dan 142 pelabuhan untuk pelayaran 
perintis/rakyat. Dalam bidang transportasi udara, beberapa hasil yang dicapai 
antara lain: pembangunan/pengembangan 28 bandar udara yang dapat 
melayani pesawat jenis F-27 atau Hercules C-130; penambahan 6 bandara yang 
melayani penerbangan umum, yakni Bandara Internasional Minangkabau, 
Abdurahman Saleh–Malang, Blimbingsari-Banyuwangi, Seko, Rampi, dan 
Hadinotonegoro-Jember; pelayanan penerbangan perintis untuk 93 rute pada 
15 provinsi; pengesahan UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai 
pengganti UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan; serta dimulainya 
pembangunan Bandara Lombok Baru.  

Dalam penyediaan perumahan dan permukiman hasil yang dicapai, antara lain: 
1.122.287 unit rumah baru layak huni, 31.510 unit rumah susun sederhana 
sewa, 2.633 unit rumah susun sederhana milik, penyediaan air minum bagi 
11,07 juta jiwa, serta pengembangan sistem drainase yang mencakup 3.887 
hektar.  

Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan dalam penyediaan 
infrastruktur, sejak tahun 2005 dikembangkan skema Kerjasama Pemerintah 
Swasta (KPS) antara lain dengan menyelenggarakan Indonesia Infrastructure 
Summit pada bulan Januari 2005 yang menawarkan 91 proyek infrastruktur 
potensial yang dapat dikerjasamakan dengan investor swasta. Sejalan dengan 
hal tersebut, pada bulan Februari 2009 pemerintah meluncurkan Indonesia 
Infrastructure Financing Facility yang dikelola oleh PT. Sarana Multi 
Infrastruktur, BUMN di bawah Departemen Keuangan. Selain itu, Pemerintah 
juga telah meluncurkan Buku KPS (PPP Book) yang berisi ringkasan proyek KPS 
yang ditawarkan oleh pemerintah kepada pihak swasta. Peluncuran buku 
tersebut diikuti dengan berfungsinya Pusat KPS di Bappenas dan pada saat ini 
Pusat KPS telah menerima 118 usulan proyek yang tersebar dari Propinsi Aceh 
hingga Papua. 

j) Kebijakan di bidang ketenagakerjaan 

Dua kebijakan utama dalam mengatasi permasalahan pengangguran terbuka 
adalah melalui: (i) kebijakan yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja 
dan (ii) mendorong program-program pembangunan agar mengarah pada 
penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Berdasarkan dua kebijakan 
pokok tersebut, langkah kebijakan yang ditempuh adalah: (1) mendorong 
pembukaan lapangan kerja baru melalui pengembangan UMKM; (2) 
meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan 
pelatihan kerja; (3) memperbaiki mekanisme penempatan dan perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri melalui peningkatan kualitas 
pelayanan; (4) melaksanakan konsolidasi program-program perluasan 
kesempatan kerja melalui peningkatan sinergi proyek Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan 
UMKM; (5) membuka akses informasi pasar kerja; dan (6) memperkuat 
hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja dengan mendorong 
tercapainya perundingan bipartit. 

Pelaksanaan berbagai kebijaksanaan tersebut telah menurunkan angka 
pengangguran terbuka yang pada tahun 2005 sebesar 10,85 juta orang (10,3%) 
menjadi 9,26 juta orang (8,1%) pada tahun 2009. Dengan peningkatan 
kesempatan kerja tersebut, pada tahun 2009 tercatat jumlah orang yang bekerja 
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menjadi 104,49 juta orang. Penambahan kesempatan kerja baru bagi 9,54 juta 
orang dalam kurun 2005-2009 terdistribusi di sektor jasa sebesar 7,02 juta 
orang, sektor pertanian sebesar 1,22 juta orang, dan sektor industri sebesar 1,3 
juta orang. 

k) Kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan 

Dalam kurun waktu 2005-2008 program penanggulangan kemiskinan 
dilaksanakan melalui sinkronisasi berbagai kebijakan lintas sektor yang 
diarahkan untuk penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, 
pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat 
miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Sejak 
tahun 2009, program penanggulangan kemiskinan diarahkan pada 4 fokus, 
yaitu: (i) pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan 
keberpihakan terhadap rakyat miskin; (ii) perluasan akses masyarakat miskin 
terhadap kesehatan serta keluarga berencana; (iii) penyempurnaan dan 
perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; dan (iv) 
peningkatan usaha rakyat.  

Pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan 
keberpihakan terhadap rakyat miskin dilaksanakan melalui kegiatan: (1) 
pemberian Bantuan Langsung Tunai/BLT bagi 18,5 juta rumah tangga miskin; 
(2) pelaksanaan Program Harapan Keluarga/PKH bagi 720.000 rumah tangga 
sangat miskin di 13 provinsi; (3) subsidi pangan untuk masyarakat miskin 
dengan sasaran 18,5 juta rumah tangga sasaran; (4) peningkatan akses dan 
kualitas pendidikan dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
dalam rangka mendukung Wajib belajar 9 tahun, serta pemberian beasiswa 
bagi mahasiswa miskin; (5) peningkatan kepastian kepemilikan dan penguasaan 
tanah dengan membantu masyarakat miskin dalam memperoleh sertifikat hak 
atas tanah; (6) peningkatan akses terhadap air bersih dengan membangun 
prasarana air minum perpipaan di perkotaan dan perdesaan.  

Perluasan akses masyarakat miskin terhadap kesehatan serta keluarga 
berencana dilaksanakan melalui kegiatan: (1) peningkatan akses masyarakat 
miskin terhadap kesehatan melalui program Jaminan Pengamanan Sosial Bidang 
Kesehatan (JPSBK) dalam bentuk asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin 
bagi 76,4 juta penduduk miskin dan (2) Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan 
Keluarga Berencana. 

Penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis 
masyarakat yang dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri atas kegiatan-kegiatan: kelanjutan 
Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk daerah perdesaan, Program 
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) untuk daerah perkotaan, 
Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Program 
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi wilayah (PISEW) dan Program 
Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), kegiatan pengembangan usaha 
agribisnis pertanian (PUAP), serta program pemberdayaan bidang kelautan dan 
perikanan. Sementara itu, peningkatan usaha rakyat dilaksanakan melalui: (1) 
pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR); (2) 
penguatan modal di sektor pertanian melalui dana penguatan modal-Lembaga 
Usaha Ekonomi Perdesaan di 27 provinsi; serta (3) penguatan akses modal di 
sektor kelautan dan perikanan dalam bentuk penguatan akses modal kerja 
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untuk masyarakat pesisir melalui penyediaan jasa lembaga keuangan di sentra-
sentra kegiatan nelayan. 

Berbagai kegiatan tersebut menghasilkan angka kemiskinan yang semakin 
membaik. Dalam 3 tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami 
penurunan, dari sebesar 37,17 juta (16,58%) pada tahun 2007, menjadi 34,96 
juta (15,42%) pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 angkanya menjadi 32,53 
juta (14,15%).  

l) Kebijakan HoB (climate change, local community, sustainable development) 

Garis besar kebijakan di bidang kehutanan dilaksanakan melalui 5 program 
yaitu: (1) pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan; (2) 
perlindungan dan konservasi sumber daya alam; (3) rehabilitasi dan pemulihan 
cadangan sumber daya alam; (4) pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan 
LH; (5) peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH. Selain itu, 
dilakukan pula berbagai kerja sama dalam perlindungan sumber daya alam, 
diantaranya bersama Brunei Darussalam dan Malaysia melalui deklarasi Heart 
of Borneo (HoB) dalam konservasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan 
jantung Borneo pada perbatasan wilayah ketiga negara. 

 

B. Potensi dan Permasalahan 

1. Identifikasi Potensi dan Permasalahan 

a) Potensi dan Permasalahan Internal 

Peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam 
meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya 
kesadaran dan tuntutan dari masyarakat dan stakeholder lainnya untuk 
memiliki birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan, serta perubahan 
dinamis dari dalam negeri dan luar negeri, menuntut perubahan birokrasi di 
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan cara 
melakukan reformasi birokrasi. 

Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) berupa jaringan 
komputer, dan jaringan telekomunikasi untuk pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah menjadi suatu 
keharusan, baik terhadap perangkat keras (hardware), perangkat lunak 
(software). Pemanfaatan situs www.ekon.go.id yang memuat berita internal dan 
eksternal, produk hukum yang terkait dengan keputusan dan kebijakan di 
bidang perekonomian, dan juga data-data perekonomian sebagai jawaban atas 
tuntutan masyarakat sebagai stakeholders yang semakin tinggi untuk 
memperoleh informasi di bidang perekonomian yang cepat dan akurat.  

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dan bertujuan untuk mengubah 
pola pikir, budaya kerja, dan perilaku segenap pegawai yang lebih baik. Oleh 
karena itu, seluruh aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya perubahan dan perbaikan 
yang menjadi tujuan reformasi birokrasi untuk membentuk birokrasi yang 
bersih, birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, birokrasi yang transparan, 
birokrasi yang melayani, dan birokrasi yang akuntabel. 
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Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai,  namun 
masih terdapat permasalahan yang  perlu mendapat perbaikan antara lain: 

1) Kelembagaan  yang masih belum sepenuhnya efisien dan rasional, sehingga 
struktur organisasi yang kurang proporsional. 

2) Pembinaan pegawai belum dilakukan berdasarkan system carrier planning 
serta penempatan pegawai belum berdasarkan kompetensinya sebagai 
akibat dari sistem manajemen kepegawaian yang belum mampu mendorong 
peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan 
layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja;  

3) Sistem dan prosedur kerja belum sepenuhnya efisien, efektif, dan 
berperilaku hemat; 

4)  Masih ada nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi yang 
terabaikan sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan 
produktivitas kerja. 

5) Belum baiknya analisa jabatan untuk jabatan analis kebijakan untuk 
menunjang kebijakan di bidang perekonomian.  

6) Walaupun sudah tersedia fasilitas intranet di lingkungan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian, namun pemanfaatan intranet masih 
belum optimal, serta pemeliharaan TIK masih memerlukan dukungan SDM 
yang handal. 

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program 
Koordinasi Perekonomian, agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan 
yang berubah sangat cepat, maka organisasi Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian akan terus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan 
tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, 
sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi 
kepada pencapaian hasil.  

b) Potensi dan Permasalahan Eksternal 

1) Analisis Perkembangan Perekonomian Dunia 

Perkembangan perekonomian di berbagai negara terutama kelompok 
negara maju mempunyai pengaruh yang signifikan bagi perkembangan 
perekonomian kelompok negara berkembang seperti Indonesia melalui 
perdagangan internasional dan aliran modal. Memasuki masa kerja Kabinet 
Indonesia Bersatu, perekonomian dunia menunjukkan akselerasi 
pertumbuhan dari 2,8% pada tahun 2002 meningkat menjadi 5,1% tahun 
2006. Pada tahun 2007 pertumbuhan relatif tetap sekitar 5,2%, dan 
selanjutnya menurun tajam pada tahun 2008 dan 2009. Dalam periode 
akselerasi pertumbuhan tersebut,  kelompok negara maju mengalami 
puncak pertumbuhan pada tahun 2004 sebesar 3,2%, sementara kelompok 
negara berkembang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,3% di tahun 
2007.  

Pada dua tahun terakhir masa Kabinet Indonesia Bersatu, 2008-2009, 
terjadi  krisis keuangan di Amerika Serikat yang  memicu krisis ekonomi 
dunia yang terburuk sejak depresi tahun 1930. Hampir sebagian besar 
negara di dunia ini mengalami ketidakstabilan ekonomi. Di negara maju, 
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fenomena buruknya kondisi ekonomi ini terutama disebabkan oleh 
beberapa indikator yaitu  antara lain masih lemahnya permintaan domestik, 
ketatnya kredit perbankan, buruknya kinerja lembaga keuangan, jatuhnya 
pasar saham dunia.  

Perkembangan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Kawasan Asia 
Timur berfluktuasi pada periode 2005-2009. China tetap berada di atas 9% 
selama periode tersebut, India berada diantara 7%  - 9%, Malaysia, 
Phillipina dan Thailand berada di bawah 6%, kecuali 2007 Malaysia dan 
Phillipina dapat mencapai pertumbuhan di atas 6%. 

Berdasarkan perkembangan yang kurang menggembirakan tersebut, pada 
bulan April 2009 IMF kembali melakukan revisi ulang Produk Domestik 
Bruto tahunan negara berkembang menjadi 1,6% di tahun 2009 dari 3,3% 
proyeksi awal. Bahkan ekonomi negara ASEAN-5 diprediksi hanya tumbuh 
0,0 persen dan akan terjadi kontraksi pada ekonomi Singapura, Thailand 
dan Malaysia di tahun 2009. Melemahnya permintaan dunia di tengah 
perlambatan ekonomi global menjadi faktor utama penurunan harga 
komoditi. Di tengah ancaman resesi dan pelemahan tekanan inflasi, 
serangkaian respon kebijakan moneter dan stimulus fiskal diluncurkan 
secara agresif oleh sebagian besar negara di dunia.  

Imbas dari turbulensi pasar keuangan global ini sudah tentu menghantam 
ekonomi negara berkembang. Aktivitas ekspor menjadi menurun seiring 
dengan kontraksi ekonomi dan anjlognya permintaan dari negara maju. 
Selain itu, beberapa faktor lain seperti melemahnya daya beli masyarakat, 
tertahannya aktivitas investasi domestik yang lebih diperparah lagi oleh 
relatif menurunnya harga komoditi unggulan di sejumlah negara produsen 
mengakibatkan permintaan domestik yang selama ini merupakan penopang 
utama ekonomi negara berkembang menurun secara drastis.  

Krisis keuangan global telah mempengaruhi lalu lintas perdagangan 
internasional. Volume perdagangan dunia tahunan berdasarkan proyeksi 
IMF tercatat turun tajam, dari minus 2,8% di tahun 2008 menjadi minus 
11% di tahun 2009. Arus modal global secara agregat diperkirakan juga 
turun drastis. Pertumbuhan kredit dan investasi dunia diperkirakan masih 
tertahan seiring masih relatif ketatnya pasar keuangan dunia. Sementara itu 
permintaan domestik dan kinerja ekspor baik di negara berkembang 
maupun negara maju diperkirakan masih lemah.  

Keinginan untuk dapat segera mengatasi krisis keuangan global ini 
tampaknya sangat universal dan menjadi obsesi semua pemimpin negara di 
belahan dunia.  Hal ini dicerminkan dengan adanya berbagai forum 
kerjasama internasional, baik dalam bentuk kerjasama bilateral, regional 
maupun multilateral. Tujuan utama dari forum kerjasama internasional ini 
adalah untuk melakukan serangkaian pertemuan intensif guna dapat segera 
merumuskan dan menyepakati respon internasional dalam mengatasi krisis 
keuangan global dan perlambatan ekonomi dunia. Di tataran multilateral, 
salah satu forum kerjasama internasional yang telah dilakukan adalah 
pertemuan para pemimpin negara yang tergabung dalam Forum G 20 yang 
diselenggarakan di Inggris pada bulan April 2009.  

Hasil konkrit dari pertemuan para pemimpin negara yang tergabung dalam 
Forum G20 adalah telah disepakatinya lima langkah kongkrit “London 
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Summit”  yang terdiri atas : (1) pemulihan pertumbuhan ekonomi global 
dan lapangan kerja, (2) penguatan supervise dan regulasi finansial, (3) 
penguatan institusi keuangan global (international financial institutions, 
IFIs), (4) pencegahan proteksionisme dan peningkatan perdagangan dan 
investasi global, dan (5) kepastian pemulihan ekonomi yang adil dan 
berkelanjutan bagi semua. Sementara itu, IMF terus mereformasi tata kelola 
internal, aktivitas surveillance, dan fasilitas pinjamannya, termasuk 
pembentukan Flexible Credit Line (FCL) baru khusus bagi negara yang 
memiliki rekor kebijakan dan fundamental ekonomi yang sehat dan tangguh 
namun menghadapi masalah likuiditas jangka pendek.  

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2009 yang 
dilaksanakan di Kopenhagen, Denmark, antara 7 Desember dan 18 
Desember 2009, telah menghasilkan keputusan Copenhagen Accord 
(Kesepakatan Kopenhagen). Keputusan ini hasil pertemuan 26 negara dari 
berbagai kelompok negara, termasuk Indonesia yang tergabung dalam 
Kelompok Negara Berkembang G-77. Copenhagen Accord menjadi bagian 
dari konferensi perubahan iklim, walaupun belum mengikat secara hukum. 
Salah satu hal yang membuat Indonesia menilai positif adalah diadopsinya 
usulan Indonesia tentang pengelolaan hutan. Dalam Copenhagen Accord ini 
mencakup bantuan negara maju bagi negara-negara berkembang untuk 
asistensi pencegahan perubahan iklim dan mitigasi  dan juga kesepakatan 
untuk menahan perubahan iklim kurang dari dua derajat Celcius pada 
2050. 

Di tataran regional, kesepakatan penting juga telah dicapai oleh Menteri 
Keuangan ASEAN+3 di Bali Mei 2009. Para Menteri Keuangan ASEAN+3 
sepakat untuk segera mengimplementasi Multilateralisasi CMI (CMIM) 
sebelum akhir tahun. Total dana Multilateralisasi CMI disepakati sebesar 
US$ 120 miliar. Untuk operasionalisasi bantuan likuiditas kawasan akan 
dilakukan pembentukan lembaga surveillance regional yang independen 
dan kredibel guna memperkuat mekanisme deteksi dini kawasan terhadap 
kemungkinan krisis di masa yang akan datang. 

Dalam berbagai kesempatan pertemuan para pemimpin negara maka 
berbagai inisiatif dan respon kebijakan maupun isu terkait lainnya sebagai 
dampak dari krisis keuangan global telah dituangkan dalam 6 (enam) 
artikel dengan tema “Krisis Global dan Respon Internasional”. Langkah 
kesepakatan G-20 dan perjalanan panjang upaya menjaga stabilitas 
keuangan regional melalui peningkatan efektivitas Chiang Mai Initiative 
dituangkan dalam artikel  “London Summit” dan “Inisiatif Chiang Mai dan 
Stabilitas Keuangan Regional”. 

Kegiatan ekonomi global mulai pulih memasuki triwulan II-2009, yang 
tumbuh sebesar 3%, setelah mengalami kontraksi sebesar - 6,5% pada 
triwulan I-2009. Pemulihan ekonomi global diperkirakan relatif lambat 
untuk kembali pada tingkat sebelum krisis. Pada tingkat global 
pertumbuhan 2009 diperkirakan -1%, meningkat menjadi 3% tahun 2010 
dan rata-rata mencapai 4% selama periode 2010-2014. Sebelum krisis 
ekonomi 2008, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5%. Pada 
kelompok negara maju, negara-negara Eropa diproyeksikan masih tumbuh 
di bawah 1% pada tahun 2010. Ekonomi Indonesia yang diproyeksikan 
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menjadi penggerak ekonomi di kawasan emerging coutries. Tabel 1.2. 
menunjukkan pertumbuhan di beberapa negara Asia: 

 
Tabel Pertumbuhan ekonomi di beberapa Negara Asia 

Negara 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
China 10.1 10.4 11.6 13.0 9.0  
India 7.5 9.5 9.7 9.0 7.1  
Singapore 9.3 7.3 8.4 7.8 1.1  
Philipina 6.4 5.0 5.4 7.2 4.6  
Thailand 6.3 4.6 5.2 4.9 2.6  
Malaysia 6.8 5.3 5.8 6.3 4.6  
Indonesia 5.0 5.7 5.5 6.3 6.1 4.5 
Korea 4.7 4.2 5.1 5.0 2.5  
Sumber: Asian Development Bank      *angka proyeksi 

 
Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi pengeluaran masih 
didominasi oleh konsumsi. Peranan konsumsi semakin besar dalam 
tahun 2008-2009 dengan adanya kebijakan stimulus fiskal. 
Pertumbuhan ekspor mencatat peningkatan yang signifikan dalam 
periode 2004-2005, pada saat harga komoditi ekspor Indonesia 
melonjak di pasar internasional. Dengan berbagai langkah perbaikan 
iklim investasi yang terus dilakukan, peningkatan realisasi investasi 
mulai terlihat pada tahun 2007-2008. Namun penurunan 
pertumbuhan ekonomi dunia akibat krisis keuangan global telah 
menyebabkan kegiatan investasi dan ekspor Indonesia merosot pada 
tahun 2009.  

 
Tabel Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (%) 

 2005 2006 2007 2008 2009 (tw. I) 
Produk Domestik Bruto 5,7 5,5 06,3 6,1 4,4 
Konsumsi Rumah Tangga 4,0 3,2 5,0 5,3 5,8 
Konsumsi Pemerintah 6,6 9,6 3,9 10,4 19,3 
Investasi 10,9 2,6 9,4 11,7 3,5 
Ekspor 16,6 9,4 8,5 9,5 -19,1 
Impor 17,8 8,6 9,0 10,0 -24,1 

Sumber: Biro Pusat Statistik 
 

Pola pertumbuhan yang ditopang oleh konsumsi telah diikuti  
peningkatan yang signifikan peran sektor perdagangan, perhotelan 
dan restoran serta pengangkutan dan komunikasi. Pertumbuhan yang 
relatif kecil namun persisten tercatat pada sektor pertanian, yang 
sebagian merupakan hasil dari upaya mendorong kenaikan produksi 
beras. Sektor pertambangan dan penggalian tetap mengalami 
peningkatan pertumbuhan namun masih relatif kecil dan cenderung 
menurun. Penurunan kontribusi pertumbuhan terjadi pada sektor 
industri pengolahan. Selain kondisi resesi ekonomi dunia, daya saing 
yang tertinggal dibandingkan negara lain menjadi faktor penurunan 
peran sektor ini. Sektor-sektor lain, seperti bangunan dan jasa-jasa 
memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi selama periode 
2005-2009.     
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Tabel 1.4.  Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor (y-o-y %) 

 2005 2006 2007 2008 2009 
(tw.III) 

Pertanian 2,7 3,4 3,4 4,8 3,4 
Pertambangan 3,2 1,7 2,0 0,5 4,1 
Industri Pengolahan 4,6 4,6 4,7 3,7 1,4 
Listrik, Gas, dan Air Bersih 6,3 5,8 10,3 10,9 13,9 
Bangunan 7,5 8,3 8,6 7,3 7,2 
Perdagangan, Hotel, dan 
Restoran 

8,3 6,4 8,4 7,2 -0,2 

Pengangkutan dan Komunikasi 12,8 14,2 14,0 16,7 17,6 
Keuangan 6,7 5,5 8,0 8,2 5,5 
Jasa-jasa 5,2 6,2 6,6 6,5 6,7 
Sumber: Biro Pusat Statistik 

 
Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan stabilitas harga 
kebutuhan pokok telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, 
walaupun sempat mengalami kenaikan pada periode 2005-2006. 
Pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 5,6% tersebut telah 
menciptakan kesempatan kerja yang cukup berarti. Tingkat 
pengangguran yang sejak krisis ekonomi  1998 sampai dengan 2005 
mengalami kenaikan baik jumlahnya maupun secara persentase 
terhadap angkatan kerja, dimana tingkat pengangguran terbuka 
sebesar dari 11,24% menurut hasil survey pada November 2005, 
menurun secara signifikan menjadi 8,36% menurut hasil survey 
Agustus 2008.  

Dengan kinerja ekonomi yang membaik tersebut, pada tahun 2006 
Indonesia tidak lagi menyelenggarakan forum Consultative Group on 
Indonesia. Pada tahun 2007 Indonesia juga melunasi hutang kepada 
International Monetary Fund. 

3) Jumlah Penduduk   

Saat ini jumlah penduduk Indonesia berjumlah sekitar 231 juta, dan terus 
meningkat dengan pertumbuhan 1,5% per tahun. Sekitar 60% penduduk 
tinggal di pedesaan. Sekitar 70% dari total penduduk di pedesaan, 
mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian, terutama adalah petani 
pangan berupa padi dan holtikultura. Sebagian lain di perkebunan, 
peternakan, hasil hutan, dan perikanan. Setengah dari jumlah petani 
tersebut, 50% adalah petani yang memiliki lahan yang sempit, berkisar 
antara  0,3-0,5 Ha, dan sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan 
perkebunan.  

Oleh karena itu, maka tidak mengherankan apabila penghasilan petani pada 
umunnya sangat rendah sekitar Rp 500.000 per bulan dibandingkan upah 
buruh bangunan sebesar Rp 700.000-900.000 per bulan. Kondisi ini 
semakin memperburuk pendapatan petani akibat alih fungsi lahan, tidak 
adanya keberpihakan pemerintah kepada petani, dan arus impor yang 
semakin tinggi.  

Sementara itu luas lahan baku pertanian khususnya lahan sawah mencapai 
7,7 juta ha, ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan pangan Indonesia 
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terutama beras, jagung, dan kedelai, sehingga perlu ditambah dengan impor 
yang jumlahnya terus meningkat.  

Sejalan dengan semakin memburuknya perekonomian global,  mendorong 
petani melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sistem pertanian 
berkelanjutan, dalam upaya meningkatkan produktivitas dengan 
memberikan pupuk kimia dan pestisida yang menyebabkan terjadinya 
degradasi kualitas lahan. Situasi semacam ini secara akumulatif  
mempercepat pelebaran selisih kebutuhan dan ketersediaan pangan, dan 
impor sebagai bentuk penanganannya yang memperlemah struktur 
perekonomian nasional. 

Di sisi lain, tingginya jumlah penduduk seharusnya merupakan peluang 
sekaligus tantangan mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas 
berbagai pulau, yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Disisi lain 
tingginya jumlah penduduk merupakan tantangan bagi pemerintah untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, 
meningkatkan kualitas hidup termasuk pendidikan, dan kesehatan. 

4) Sumber Daya Alam.  

Sumber Daya Alam Hutan. Negara Indonesia yang terdiri dari 17.058 pulau, 
memiliki keanekaragaman tumbuhan, hewan jasad renik yang lebih besar 
dibandingkan dengan negara tetangga. Hal ini terjadi karena keadaan 
alamnya yang berbeda dari satu pulau ke pulau lainnya, bahkan dari satu 
tempat ke tempat lainnya dalam pulau yang sama. Sumber daya hayati yang 
paling banyak dieksploitasi pemanfaatannya adalah sumber daya yang 
terdapat dalam ekosistem hutan tropis yang mempunyai berbagai jenis kayu 
yang bernilai ekonomis tinggi. Sementara, secara internasional hutan 
Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia dan dianggap signifikan 
mempengaruhi iklim dunia.  

Selain itu, sebagai sumber keragaman hayati hutan Indonesia telah menjadi 
perhatian untuk dipertahankan keberadaan dan tingkat mega biodiversity, 
yang memiliki 10% tumbuhan berbunga di dunia, 17% spesies burung, 12% 
satwa mamalia, 16% satwa reptilia, dan 16% spesies amphibia dari populasi 
dunia. Oleh karena itu, pengelolaan hutan Indonesia perlu dilakukan secara 
profesional dan terencana sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara 
optimal, tanpa mengurangi kemampuan hutannya menghasilkan manfaat 
berkelanjutan bagi masyarakat lokal, nasional, maupun regional, bahkan 
internasional. 

Pengelolaan hutan yang profesional dan terencana dibutuhkan, terutama 
untuk daerah yang rentan terhadap terjadinya degradasi lahan dan 
lingkungan, seperti di Irian Jaya. Pengelolaan hutan di masa lalu banyak 
kekurangan. Dinamika pembangunan masa lalu telah menyebabkan 
pemanfaatan hasil hutan, terutama kayu yang berlebihan, terbukti oleh 
kapasitas industri nasional yang melebihi kemampuan pasok kayu lestari. 
Hal ini telah terjadi selama 3 dekade yaitu sektor kehutanan telah menjadi 
modal  pembangunan ekonomi bangsa. 

Sumber Daya Alam Laut. Indonesia adalah negara yang memiliki pesisir 
terpanjang di dunia. Panjang seluruh garis pesisir di Indonesia mencapai 
81.000 km, yang merupakan 14% dari seluruh pesisir di dunia. Ekosistem 
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kelautan yang dimiliki oleh Indonesia sangat bervariasi dan mendukung 
kehidupan kumpulan spesies yang sangat besar. Di samping itu, 
beragamnya pesisir pantai Indonesia menempatkan Indonesia sebagai 
negara dengan potensi wisata bahari yang sangat indah dan kompleks, perlu 
penanganan yang optimal dan profesional. 

Terumbu karang dan kehidupan laut memperkaya sekitar 17.000 pulau. 
Posisi Indonesia yang diapit oleh dua arus laut dengan kekayaan plankton 
merupakan wilayah dengan jumlah populasi ikan yang sangat besar. Upaya 
untuk memanfaatkan kekayaan laut Indonesia secara lestari untuk 
menghindari terjadinya over fishing terus dilakukan antara lain melakukan 
illegal fishing dan menjaga fungsi kelestarian ekosistem laut.  

 Indonesia memiliki hutan bakau yang paling luas dan memiliki terumbu 
karang yang paling spektakuler di kawasan Asia. Hutan bakau paling 
banyak dijumpai di pesisir Timur Sumatra, pesisir Kalimantan, dan Irian 
Jaya (yang memiliki 69% dari seluruh habitat hutan bakau di Indonesia). 
Sedangkan lautan di Maluku dan Sulawesi menaungi ekosistem yang sangat 
kaya akan ikan, terumbu karang, dan organisme terumbu karang yang lain. 

Sumber Daya Alam Energi. Sumber energi yang menjadi andalan saat ini 
adalah migas dan batubara. Sejalan dengan semakin meningkatnya 
konsumsi energi akibat laju pertumbuhan ekonomi  dan pertambahan 
penduduk, maka kebijakan pemerintah adalah melakukan terobosan 
pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi. Sampai saat ini 
pemanfaatan energi terbarukan yaitu energi yang sudah dikembangkan 
secara komersial, seperti biomassa, panas bumi dan tenaga air. Di samping 
itu energi yang sudah dikembangkan tetapi digunakan secara terbatas, yaitu 
energi surya dan energi angin, serta energi yang baru pada tahap penelitian, 
seperti energi pasang surut.  

Sumber Daya Alam Pertambangan. Pertambangan telah berperan besar 
dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2008 penerimaan negara dari 
mineral, batubara dan panas bumi mencapai sekitar 37 triliun rupiah. 
Sedangkan penyerapan tenaga kerja lebih dari 120 ribu orang di luar KP 
yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh 
pelaku usaha pertambangan antara lain meliputi aspek otonomi daerah, 
kebijakan antarsektor, kepastian hukum, dan nilai tambah.        

5) Geografis 

Posisi geografis Indonesia di daerah tropika, dicirikan oleh hutan, cahaya 
matahari, hujan, angin, dan biomassa yang berlimpah. Disisi lain, arus lalu 
lintas perdagangan antarbenua yang melewati jalur ALKI, menempatkan 
posisi Indonesia menjadi sangat strategis seharusnya dapat menjadi andalan 
untuk menghasilkan barang dan jasa untuk tujuan ekspor.   

6) Perkembangan TIK dalam Lingkup Nasional maupun Global. 

Perkembangan pemanfaatan TIK menjadi sangat penting untuk 
memperpendek birokrasi dan menciptakan peluang transaksi secara cepat 
dan murah. TIK sangat mempengaruhi dalam kecepatan dan keakuratan 
pelayanan kepada publik, seperti administrasi lalu lintas  ekspor dan impor, 
kependudukan, transportasi, komunikasi, dan pelayanan publik lainnya. 
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Penguasaan teknologi informasi akan memegang peran penting. Bangsa 
yang menguasai teknologi akan menjadi bangsa yang berkuasa. 

Dengan telah dibentuknya Dewan TIK Nasional yang merupakan kelompok 
kerja untuk mendorong penggunaan komunikasi di Indonesia. Tugas Dewan 
TIK Nasional adalah merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis 
pembangunan melalui pendayagunaan TIK, yakni dengan melakukan 
pengkajian penerapan langkah penyelesaian masalah yang timbul dalam 
pengembangan TIK secara nasional.  

Tren global perkembangan IT sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor 
penting yaitu: kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, 
globalisasi ekonomi yang menempatkan telekomunikasi sebagai jasa yang 
diperdagangkan dan sebagai sarana vital bagi sebagian besar jasa lainnya, 
datangnya masyarakat informasi yang menempatkan informasi menjadi 
faktor produksi yang amat strategis. 

2. Identifikasi Masalah/Tantangan  

Prospek dan Tantangan Perekonomian Periode 2010 – 2014 

a) Prospek dan Tantangan Kerjasama Ekonomi Internasional 

Bebagai tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam kerjasama ekonomi 
internasional antara lain adalah (1) Meningkatkan iklim investasi melalui 
perbaikan kebijakan investasi yang mendukung terciptanya iklim investasi yang 
lebih kondusif kedepannya, mengingat persaingan untuk menarik investor asing 
semakin kompetitif. Selain itu, perlu dilakukan benchmarking kebijakan 
investasi dengan International Best Practices antara lain Policy Framework of 
Investment (PFI) OECD yang diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia 
dalam menarik investor asing; (2) Meningkatkan upaya-upaya Trade Financing 
untuk meningkatkan perdagangan internasional.  Negara-negara yang 
tergabung dalam Kerjasama ekonomi ASEAN dan APEC sedang mengupayakan 
langkah-langkah untuk memfasilitasi kebutuhan pendanaan untuk trade 
financing khususnya bagi SMEs; (3) Menghindari kebijakan-kebijakan yang 
bersifat proteksionis, karena  akan memperburuk dan memperpanjang krisis; 
(4) Melemahnya permintaan ekspor yang disebabkan karena melemahnya daya 
beli masyarakat di berbagai Negara yang selama ini menjadi Negara tujuan 
ekspor; (5) Menurunnya investasi karena masalah krisis global dimana sebagian 
besar negara di dunia masih memanfaatkan dana stimulusnya masing-masing 
dalam menggerakkan perekonomiannya sehingga berdampak kepada investasi 
langsung (direct investment) dari negara-negara maju; (6) Isu Climate Change 
akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena 
menimbulkan berbagai dampak yang mengakibatkan peningkatan biaya 
ekonomi.  Bagaimana merealisasikan konsep green growth, low carbon cost, dan 
energy efficiency merupakan tantangan ke depan bagi kerjasama ekonomi 
internasional.  

Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint merupakan 
prospek yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perdagangan dan 
investasi,    pembukaan peluang pasar dan investasi melalui peningkatan 
kerjasama bilateral, regional dan multilateral yang diwujudkan melalui forum 
Komisi Bersama. Indonesia juga mengoptimalkan kerjasama sektoral seperti, 
Trade and Investment Framework Agreements (TIFA), Economic Partnership 
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Agreement (EPA) dan Strategic Partnership, serta peningkatan kerjasama 
ekonomi dalam berbagai fora seperti ASEAN, APEC, OECD, World Bank, ADB, 
JBIC, European Union (EU), dan WTO, maupun dalam Kerjasama Ekonomi Sub-
Regional. 

b) Prospek dan Tantangan Ekonomi Nasional 

Tantangan utama di bidang ekonomi dalam lima tahun mendatang adalah 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas. Hal itu 
diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan 
lapangan kerja yang semakin luas. Sasaran tersebut dapat dicapai antara lain 
dengan i) mempertahankan kinerja sektor yang telah mencapai pertumbuhan 
tinggi, seperti pertanian, dan ii) meningkatkan sektor yang pertumbuhannya 
lebih rendah dari potensinya seperti pertambangan dan penggalian serta 
industri pengolahan. Masalah pada sektor produksi tersebut semakin berat 
dengan kinerja investasi dan ekspor yang cenderung melemah akibat tekanan 
krisis ekonomi global,  khususnya dalam tahun 2009.  

Tantangan berikutnya adalah melanjutkan penguatan stabilitas ekonomi agar 
peningkatan pendapatan nasional didukung oleh fundamental ekonomi yang 
kuat. Kekuatan tersebut diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian kondisi 
ekonomi global dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Stabilitas 
ekonomi yang kuat akan terbangun apabila i) stabilitas harga di dalam negeri 
terkendali, ii) neraca pembayaran makin berdayatahan, iii) lembaga keuangan 
yang terkelola dengan baik, serta iv) kondisi fiskal yang kokoh.   

Dalam rangka menghadapai tantangan utama tersebut perlu dilanjutkan 
program peningkatan investasi pada sektor produksi dengan memperbaiki 
infrastruktur penunjangnya, seperti peningkatan irigasi, pasokan listrik dan 
jalan. Selain itu juga menciptakan regulasi yang kondusif terhadap upaya 
efisiensi dan pengembangan teknologi, baik di tingkat pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah.  

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi juga diperlukan 
dukungan dari sektor moneter dan lembaga keuangan melalui program 
stabilitas harga. Program stabilitas harga yang bertujuan untuk mencapai inflasi 
rendah akan difokuskan pada penurunan inflasi inti (core inflation) disamping 
terus menyempurnakan pengelolaan produksi dan distribusi kelompok barang 
makanan bergejolak (volatile food) serta pengendalian harga kelompok barang 
dan jasa yang diatur pemerintah (administered prices). Penurunan inflasi inti 
akan memberikan pengaruh yang berarti terhadap inflasi umum karena 
bobotnya mencapai lebih dari 50%.  

Faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap inflasi inti adalah tingkat suku 
bunga dan nilai tukar Rupiah. Suku bunga perbankan nasional perlu 
diupayakan menurun agar dunia usaha dapat segera memulihkan kegiatannya. 
Penurunan suku bunga selain mendorong perkembangan kegiatan ekonomi 
domestik juga akan mendorong daya saing ekspor. Upaya ini akan semakin 
besar hasilnya apabila diikuti juga dengan terjaganya nilai tukar Rupiah yang 
akan memberikan kepastian berusaha.  

Untuk menjaga nilai tukar Rupiah diperlukan upaya peningkatan cadangan 
devisa  yang berkelanjutan. Untuk itu harus dilakukan upaya peningkatan 
surplus neraca pembayaran, antara lain dengan pengembangan kegiatan 
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industri kreatif dan jasa-jasa yang lebih berdaya-saing disamping terus 
memperkuat ekspor dan investasi. Pada neraca jasa-jasa tercatat defisit yang 
cukup besar untuk pembiayaan (i) jasa komputer dan informasi,(ii) biaya royalti 
dan lisensi, dan (iii) jasa asuransi. Daya saing berbagai sektor usaha, khususnya 
jasa konstruksi, asuransi, industri kreatif, industri perhubungan, perlu 
ditingkatkan disamping terus melanjutkan promosi ekspor dan perbaikan iklim 
investasi. Dalam rangka meningkatkan pengiriman remitansi TKI melalui 
lembaga keuangan, maka peningkatan pelayanan perbankan nasional di luar 
negeri akan didorong selain melanjutkan edukasi perbankan dan keuangan 
kepada TKI dan keluarganya.  Berbagai upaya peningkatan kinerja neraca 
pembayaran ini menjadi prioritas dengan akan terintegrasinya perekonomian 
nasional dengan negara-negara tetangga dalam ASEAN Economic Community 
pada tahun 2015.  

Sementara itu program reformasi sektor keuangan dilanjutkan dengan 
penguatan stabilitas keuangan dan pengawasan lembaga keuangan dalam 
rangka menghadapi krisis keuangan global yang mungkin timbul di waktu 
mendatang. Untuk menunjang investasi pada kegiatan produksi maka 
penghimpunan sumber dana jangka panjang dalam negeri terus ditingkatkan 
melalui pengembangan instrumen pasar modal maupun surat utang, serta 
pembiayaan syariah. Upaya membangun jaring pengaman sistem keuangan dan 
lembaga pengawas keuangan menjadi prioritas.  

Konsolidasi fiskal yang dilakukan sepanjang periode 2004-2009, telah 
memperkokoh kondisi keuangan negara dalam menghadapi gejolak eksternal 
maupun internal. Upaya tersebut telah memberi hasil yang memadai bukan 
hanya memperkuat keberlangsungan fiskal tetapi juga tersedianya fiscal space 
untuk mendorong perekonomian domestik. Ke depan, kebijakan fiskal 
diarahkan untuk meneruskan dan meningkatkan seluruh program 
kesejahteraan rakyat, melanjutkan stimulus fiskal melalui pembangunan 
infrastruktur, pertanian dan energi, serta proyek padat karya. Di samping itu, 
mengupayakan pemulihan dunia usaha akibat dampak krisis global termasuk 
melalui pemberian insentif perpajakan dan bea masuk, melanjutkan reformasi 
birokrasi, memperbaiki peralatan utama sistem pertahanan (alutsista), serta 
mempertahankan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.  Untuk itu 
langkah konsolidasi fiskal akan terus dilanjutkan dengan memperbaiki  struktur 
penerimaan negara, meningkatkan efektifitas pengeluaran pemerintah baik 
pusat maupun daerah serta terkendalinya risiko fiskal terutama menyangkut sisi 
pembiayaan defisit anggaran. Porsi pendanaan kurang lebih 60% ke daerah, 
pusat sekitar 40%. Sehingga, prospek dan tantangan pembangunan ekonomi 
lebih berada di daerah. Oleh karena itu koordinasi ekonomi pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah menjadi sangat penting. 

c) Prospek dan Tantangan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian 

Indonesia sebagai negara yang luas dengan jumlah penduduk dan potensi 
pertanian yang besar dapat menjadi negara pertanian yang berkelas dunia, 
mengingat (i) potensi sumberdaya alam yang melimpah, termasuk plasma 
nutfah. (ii) jumlah tenaga kerja yang cukup besar sekitar 41,3 juta petani; (iii) 
besarnya multiplier effect dari sektor pertanian; (iv) tercapainya swasembada 
padi, jagung, dan gula sehingga mendukung pemantapan ketahanan pangan 
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dan stabilitas politik, dan (v) masih terbukanya pasar domestik dan 
internasional. 

Untuk itu pembangunan pertanian harus bersifat jangka panjang dan 
menyeluruh, bukan saja pembangunan di sisi on farm namun harus terkait 
dengan pembangunan off farm-nya. Dengan demikian nilai tambah petani 
bukan hanya pada satu sisi saja yaitu penjualan komoditas pokoknya namun 
juga penambahan atas penjualan produk sampingannya, seperti pemanfaatan  
jerami yang dapat diolah sebagai kompos, penjualan bekatul sebagai bahan 
baku obat-obatan dan bahan makanan yang laku dijual bahkan lebih mahal dari 
harga komoditas pokoknya. Demikian juga dengan komoditas tanaman pangan 
lainnya.  

Tantangan yang harus segera mendapatkan perhatian adalah pengurangan 
kemiskinan di daerah perdesaan yang sebagian besar mengandalkan sumber 
pendapatannya dari pertanian. Untuk itu peningkatan kesejahteraan dan 
pendapatan petani harus menjadi prioritas. Pertanian  tradisional dengan 
teknologi yang masih sederhana harus mulai dapat mengembangkan diri 
dengan pengetahuan dan teknologi. Pertanian secara individu dengan 
penguasaan lahan yang sangat terbatas, harus diubah menjadi sistem pertanian 
dalam kelompok sehingga input biaya, teknologi dan sarana akan dapat lebih 
tepat guna, tepat sasaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan input,  dan 
meningkatkan produktivitas.  

Oleh karena itu seluruh komponen yang mendukung sektor pertanian harus 
lebih mendapatkan perhatian, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan  
atau perluasan lahan, peningkatan pengetahuan dan teknologi terhadap 
sumberdaya manusia pertanian,  akses pembiayaan baik dari perbankan 
maupun  non perbankan, kecukupan benih yang berkualitas serta pemenuhan 
kebutuhan pupuk baik organik maupun an organik.  

Pada saat ini konversi lahan pertanian terutama di Jawa, Madura dan Bali terus 
meningkat. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat pertambahan penduduk 
akan  berisiko pada kebutuhan pemukiman dan usaha-usaha yang lain. Oleh 
karena itu pemerintah  harus segera memutuskan untuk membuka wilayah di 
luar P Jawa sebagai basis pertanian pangan. Sistem petanian skala luas (food 
estate) harus dapat segera direalisasikan, dan dibuka kepada dunia usaha baik 
nasional, swasta maupun asing, namun dengan porsi dan pengaturan yang adil.  

Subsidi pertanian, baik subsidi harga, subsidi bunga maupun subsidi-subsidi 
lainnya termasuk pupuk dan benih, masih terus diperlukan namun perlu 
dievaluasai kembali dalam pengelolaannya agar lebih efektif, efisien, tepat 
sasaran dan tepat penggunaan. Khusus untuk subsidi pupuk yang terus 
meningkat setiap tahunnya perlu dievaluasi kembali, apakah perlu mengalihkan 
sebagian subsidi tersebut kepada produsen pupuk organik yang sebagian besar 
adalah pelaku usaha kecil dan menengah sehingga diharapkan dengan 
berkurangnya subsidi pupuk kimia tersebut dapat mendorong peningkatan 
penggunaan pupuk organik, agar dapat mengembalikan  kesuburan tanah.  

Di bidang pembiayaan, perlu di evaluasi kembali kredit-kredit program yang 
sekarang disalurkan melalui perbankan, namun belum dapat diserap secara 
baik dan optimal. Lembaga pembiayaan yang paling dekat dengan petani dan 
nelayan adalah lembaga keuangan mikro, oleh karena itu perlu didorong 
pertumbuhan koperasi yang berbasis pada sektor pertanian dan kelautan. 
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Peningkatan kelembagaan petani dan nelayan yang masih tradisional harus 
dapat dikembangkan menjadi kelembagaan yang lebih adaptif dan merespon 
perubahan. Oleh karena itu tugas dari departemen teknis yang membidangi 
perlu lebih dioptimalkan melalui bimbingan dan penyuluhan. 

Di bidang pembenihan, perlu didorong peningkatan produktivitas perusahaan 
penyedia benih unggul baik di bidang pertanian maupun perikanan agar dapat 
memenuhi kebutuhan para petani dan pembudidaya ikan, guna meningkatkan 
produktivitasnya. 

Diperlukan political will yang serius dari pemerintah untuk memajukan sektor 
perkebunan dan industri perkebunan, baik sawit, karet, kakao.  Terdapat dua 
hal yang harus menjadi perhatian, yaitu: pembangunan pelabuhan yang 
tersebar yang bisa melayani kebutuhan dalam dan luar negeri, serta 
pengembangan sistem perkebunan yang berkelanjutan (sustainable palm oil 
industry). Untuk hal tersebut, diperlukan pemantapan jejaring para pihak 
pelaku usaha itu sendiri dengan fasilitasi pemerintah, yang sekaligus 
memberikan arah kebijakan pengembangan sektor perkebunan tersebut. 

Khusus untuk sawit, Indonesia yang memiliki perkebunan sawit yang luas, di 
dalam sistem pemasaran skala internasional, harus mempunyai kekuatan di 
dalam sistem pemasaran (market leader), sehingga harga ekspor CPO dan lain-
lain tidak selalu dikendalikan oleh luar negeri.  Di bidang pengembangan bahan 
bakar nabati (BBN) diperlukan ketegasan kebijakan pemerintah tentang sistem 
subsidi dan harga BBN itu sendiri. 

Untuk perikanan beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah 
lembaga keuangan bank dan non bank masih belum bersemangat dalam 
penyediaan jasa permodalan dalam mendukung eksploitasi sumber daya 
kelautan, perikanan dan industri maritim. Disamping itu masih tingginya 
masyarakat miskin di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil termasuk 
diperbatasan juga menjadi tantangan tersendiri.  Permasalahan lain adalah 
menurunnya kualitas ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil akibat seringnya 
terjadi bencana alam dan kerusakan yang diakibatkan oleh aktifitas masyarakat 
yang kurang bertanggung jawab, disisi lain masih tingginya ancaman terhadap 
pencurian ikan (illegal fishing) dan keanekaragaman hayati (biodiversity) biota 
perairan. Sistem mitigasi bencana alam dan adaptasi terhadap perubahan iklim 
(climate change) belum dilaksanakan secara optimal.  Hasil perikanan yang 
kontribusi dominannya terhadap penyediaan bahan pangan sumber protein 
hewani juga masih belum sepenuhnya masuk dalam kategori bahan pangan 
pokok dibandingkan dengan daging dan telur dalam konteks ketahanan pangan.   

Dalam bidang peternakan berbagai permasalahan dan tantangan ke depan yang 
dihadapi meliputi antara lain (1) Peningkatan kontribusi peternakan dalam 
perekonomian nasional, sehingga diperlukan restrukturisasi peternakan yang 
bertujuan untuk terus mendorong pengembangan industri peternakan; (2) 
Dalam pengembangan industri peternakan di perlukan penyediaan fasilitas dan 
dukungan dalam menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan 
dan perkembangan industri peternakan di Indonesia; (3) Mengurangi jumlah 
impor hasil peternakan berupa daging, telur dan susu dari tahun ke tahun; (4) 
Terciptanya iklim investasi untuk membangun industri peternakan yang dapat 
memenuhi permintaan dalam negeri sekaligus dapat mengekspor kelebihan 
hasil produksi ke negara – negara yang memerlukan. 
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Permasalahan lain yang dihadapi adalah (5) Pengembangan Sumber Daya 
Manusia dalam pembangunan nasional yang sangat terkait dengan pemenuhan 
gizi masyarakat terutama sumber protein baik hewani maupun nabati; (6) 
Tingkat konsumsi daging dan susu masyarakat Indonesia sebagai negara 
berkembang relatif masih rendah dan bervariasi antar wilayah sesuai dengan 
tingkat pendapatan (daya beli), pendidikan (kesadaran akan pentingnya gizi); 
dan (7) Pemenuhan gizi masyarakat tidak hanya menyangkut pada ketersediaan 
tertapi juga kemampuan daya beli masyarakat terhadap bahan makanan sumber 
gizi tersebut. 

Permintaan akan pangan tidak akan pernah surut. Selama manusia masih 
membutuhkan makan maka bisnis pangan akan tetap merupakan bisnis yang 
prospektif. Permintaan yang akan terus bertumbuh ini merupakan faktor 
penunjang prospek pangan yang paling utama. Jika struktur ekonomi pangan 
didalami maka dapat dilihat bahwa prospek tersebut tidak tunggal dan 
membuka berbagai kesempatan diberbagai bidang usaha.  Peningkatan 
permintaan akan juga diikuti dengan peningkatan tuntutan atas kualitas dan 
keragamam.  Konsumen semakin menuntut kesempatan memilih yang lebih 
luas.  Hal ini akan berimplikasi pada permintaan yang semakin beragam, baik 
dari jenis produk, maupun kemasannya. 

Namun dalam perjalanannya, pembangunan ketahanan pangan menghadapi  
masalah sistemik, antara lain : 1) skala usaha kecil (sebagian besar petani 
berlahan relatif sempit kurang dari 0,5 ha/ petani gurem yang tidak memenuhi 
skala ekonomi); 2) tingkat pendidikan SDM relatif rendah dan minat tenaga 
kerja yang semakin berkurang di perdesaan; 3) sebagian besar produksi pangan 
berfluktuasi antar musim menyebabkan fluktuasi pasokan input – output serta 
harga produk; 4) mutu dan efisiensi usaha masih rendah sehingga melemahkan 
daya saing produk pangan; 5)  kurangnya akses terhadap sumber permodalan 
serta pemanfaatan skim KKP yang belum optimal terutama bagi petani skala 
kecil; 6) lemahnya penerapan teknologi yaang tercermin dari belum optimalnya 
penerapan teknologi unggul tepat guna, efisien dan ramah lingkungan, baik 
pada tahapan pra-produksi, produksi, pengamanan hasil, dan pasca panen; 7) 
pengolahan belum berkembang secara industrial, terutama menyangkut 
perolehan nilai tambah, aspek keamanan, mutu dan gizi pangan ; 8) kegiatan 
usaha off-farm belum berkembang, meliputi alsintan, pengolahan, pengepakan, 
penyimpanan, pemasaran dan jasa pendukung lainnya; 9) kebutuhan 
pengembangan pangan hulu-hilir dalam arti kebutuhan akan semakin eratnya 
keterkaitan antara pertanian, industri dan jasa. 

Air merupakan hal khusus yang perlu diperhatikan. Meskipun ketersediaan air 
di Indonesia saat ini diperkirakan masih kurang lebih sebesar 15.000 
m3/kapita/ tahun, atau sekitar 25 kali lipat dari rata-rata ketersediaan air 
dunia sebesar 600 m3/kapita/tahun, hal tersebut tidak berarti Indonesia dapat 
mengurangi usaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Curah hujan 
Indonesia rata-rata 2.779 mm per tahun cukup melimpah tetapi tidak merata di 
setiap wilayah dan sepanjang tahun, karena dipengaruhi oleh iklim dan musim. 
Perubahan iklim telah menyebabkan fluktuasi air antar waktu semakin tajam. 
Hal ini dapat ditunjukkan antara lain besarnya perbedaan debit air sungai antar 
musim.  Pendekatan adaptasi perubahan iklim dengan mengembangkan 
berbagai teknologi dan sistem yang mampu harus terus dilakukan, agar tetap 
mendukung kehidupan masyarakat menghadapi situasi perubahan iklim.  
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Kerusakan yang telah terjadi pada daerah-daerah tangkapan air dan daerah 
aliran sungai harus terus direhabilitasi dan diperbaiki.  Konservasi secara lebih 
intensif terhadap berbagai sumberdaya air juga perlu dilakukan. 

Revitalisasi Pertanian masih menghadapi beberapa permasalahan yang 
membutuhkan penanganan, seperti : (i) belum optimalnya produktivitas usaha 
karena kecilnya skala usaha, sempitnya kepemilikan lahan, kecilnya modal 
untuk berusaha tani, dan tidak terbukanya akses petani terhadap perbankan 
untuk mendapat permodalan; (ii) meningkatnya konversi lahan pertanian yang 
digunakan untuk penggunaan lain; (iii) adanya dampak pemanasan global 
(global warming) yang menyebabkan pula terganggunya usaha peningkatan 
produksi pangan; (iv) diseminasi dan penggunaan teknologi pertanian yang 
belum memadai; (v) terbatasnya prasarana dan sarana usaha pertanian meliputi 
jaringan irigasi, jalan usaha tani, pasar, bibit unggul, dan pupuk; dan (vi) 
fluktuasi harga pangan akibat persaingan pasar yang cenderung tidak sehat.  

Secara khusus sektor perikanan, sebagai salah satu penyokong sektor ekonomi 
di Indonesia, mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu sumber 
devisa negara, dan sebagai penyedia bahan pangan yang dapat memenuhi 
kebutuhan protein hewani bagi masyarakat.  Namun seiring dengan 
perkembangannya, masih dihadapi berbagai permasalahan dalam 
pengembangan sub sektor perikanan ini, antara lain : (i) masih rendahnya 
tingkat pendidikan nelayan, pembudidaya ikan serta kurangnya tenaga 
penyuluh di daerah; (ii) masih rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan 
terhadap permodalan, layanan usaha, dan diseminasi teknologi pengolahan 
produk perikanan; (iii) rendahnya produktivitas akibat rusaknya lingkungan 
sumber daya dan sentra-sentra perikanan budidaya baik yang diakibatkan oleh 
alam maupun oleh manusia; (iv) masih adanya praktek illegal, unreported and 
unregulated fishing  (IUU fishing); (v) usaha perikanan masih sektoral dan 
belum dilaksanakan secara terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem agribisnis 
pada wilayah tertentu; (vi) masih rendahnya sarana dan prasarana perikanan 
yang ada untuk menjangkau perairan Indonesia yang luas; (vii) mahalnya biaya 
input produksi karena sebagian masih diimpor yang menyebabkan 
meningkatnya biaya operasional yang tidak selaras dengan kenaikan harga ikan; 
(viii) adanya hambatan non-tarif dari negara importir produk perikanan 
Indonesia; dan (ix) belum tertatanya lahan dan pengusahaan perikanan 
budidaya yang memperhitungkan skala ekonomi, serta kurangnya kegiatan 
penyuluhan di lapangan.  

Disadari bahwa Revitalisasi Pertanian telah menjadi program yang digariskan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 dan merupakan 
janji politik dalam pemilihan Presiden.  Selama ini telah berbagai langkah dan 
kegiatan dilaksanakan dalam rangka revitalisasi pertanian Namun demikian, 
disadari bahwa masih dibutuhkan percepatan dalam implementasi revitalisasi 
pertanian di lapangan, terutama melalui kegiatan-kegiatan riil yang dapat 
diwujudkan melalui peran serta masyarakat dan pelaku usaha sendiri.  Untuk 
itu dibutuhkan kreativitas dalam menciptakan kegiatan-kegiatan riil tersebut.  
Dalam hal inilah kelembagaan pendidikan tinggi (organisasi, kegiatan, hasil-
hasil penelitian, dan personelnya) sebagai salah satu sumber utama ilmu 
pengetahuan dan teknologi perlu berperan aktif sebagai bagian dari tugas dan 
perannya dalam pemberdayaan masyarakat, melalui: Pertama, secara kreatif, 
tajam, dan realistik sesuai kondisi lapangan dapat diidentifkasi kebutuhan dan 
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tantangan yang dihadapi dalam melakukan revitalisasi pertanian dalam rangka 
pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja.  Dalam hal ini 
masalah dan kendala perlu diterjemahkan sebagai tantangan agar dapat 
menjadi pendorong semangat untuk berbuat. 

Kedua, perlu pula diidentifikasi kerugian-kerugian yang akan diderita jika 
kebutuhan dan tantangan tersebut tidak dipenuhi; dan sebaliknya apa manfaat 
yang dapat diperoleh jika tantangan tersebut dapat dijawab dan tuntutan dapat 
dipenuhi.  Ketiga, kemudian perlu diidentifkasi peran dan dampak khusus yang 
dapat dihasilkan pendidikan tinggi sebagai bagian dari peran bersama dengan 
berbagai kelembagaan dan pelaku lainnya.  Keempat, diidentifikasi tujuan-
tujuan khusus yang dapat dicapai atau di-target-kan untuk dicapai melalui 
peran serta langsung pendidikan tinggi. Kelima, menyusun, merencanakan, dan 
melaksanakan kegiatan khusus yang kreatif dan inovatif serta dapat 
dilaksanakan sendiri oleh masyarakat berikut komponen-komponen penunjang 
yang ada seperti perbankan, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.  Kelima 
langkah tersebut dapat dilakukan baik pada tingkat lembaga/organisasi 
maupun perorangan.  Namun faktor kritikalnya adalah pada merumuskan dan 
menjalankan kegiatan yang realistik tersebut, yang sekaligus dapat mencegah 
agar revitalisasi tidak hanya sekedar menjadi retorika. 

d) Prospek dan Tantangan Ketahanan Energi 

Investasi di sektor minyak dan gas bumi masih mempunyai beberapa hambatan 
sehingga perlu diupayakan suatu kebijakan untuk lebih mendorong berinvestasi 
disektor tersebut terutama hambatan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini 
terdapat pada Pasal 31 Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 dimana 
pasal tersebut mendasari pengenaan pajak meskipun baru pada tahap 
eksplorasi. Kondisi tersebut tidak lazim karena di seluruh dunia, pajak 
eksplorasi itu baru dikenakan pada saat minyak sudah keluar dan diberi 
insentif. Akibatnya dengan adanya sistem perpajakan yang kurang menarik 
tersebut, maka disaat harga minyak mentah terus membaik dalam dua tahun 
terakhir ini, investasi eksplorasi migas di Indonesia tidak meningkat.  

Dari total potensi minyak 80 miliar barel, baru 4,5 miliar yang tereksplorasi, 
sebagai informasi sebelum UU Migas tersebut diberlakukan, lifting minyak 
mentah Indonesia mencapai 1,5 juta barel per hari, namun sejak tahun 2008 
menurun tajam hingga kurang dari 950.000 barel per hari. Potensi migas di 
Indonesia sebenarnya masih tergolong prospektif karena dari 60 cekungan 
hidrokarbon yang berumur Tersier baik yang terdapat di daratan (onshore) 
maupun yang terletak di lepas pantai (offshore), diperkirakan masih 
mengandung cadangan minyak sebesar 56,6 milliar barel minyak (BBO). 

Peningkatan  nilai investasi ini memberikan arti penting bagi kelangsungan 
produksi ataupun peningkatan cadangan minyak dan gas bumi di masa yang 
akan datang. Berdasarkan data dari Departemen Energi dan Sumberdaya 
Mineral tahun 2008, memperlihatkan bahwa investasi sektor migas pada tahun 
2004 sebesar US$ 5.919,59 juta dan terus meningkat mencapai US$ 12.212,96 
juta pada tahun 2008 atau kurang lebih mengalami peningkatan sebesar 12% 
dari tahun 2007.  

Dari data statistik, nampak bahwa industri gas bumi dalam negeri masih 
mempunyai prospek yang cukup baik, dimana diperoleh cadangan baru yang 
dapat menyangga dan dapat ditingkatkannya produksi, sebagai upaya 
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memenuhi kebutuhan dalam negeri. Peluang lain yang dapat diantisipasi antara 
lain adalah pengembangan infrastruktur untuk distribusi gas bumi dalam 
negeri, baik infrastruktur untuk transportasi gas dalam bentuk cair (LNG 
receiving terminal) maupun pengembangan jaringan distribusi gas bumi 
melalui pipa. 

Gas bumi merupakan produk pertambangan yang tidak mudah untuk 
ditransportasikan karena dalam bentuk gas, sehingga untuk transportasi dari 
produsen ke pengguna pada umumnya dipergunakan pipa. Bentuk transportasi 
lain, misalnya dengan menggunakan tangki gas bisa dilakukan, tetapi dalam 
volume yang terbatas, sehingga secara keekonomian akan mempertinggi biaya 
transportasi. Disamping itu keberadaan lapangan gas yang pada umumnya jauh 
dari pusat konsumen menyebabkan diperlukannya infrastruktur pengangkutan 
yang reliable untuk sampai ke konsumen. 

Dalam rangka mengamankan Indonesia dari Krisis Listrik Nasional, pemerintah 
telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya pelaksanaan 
Percepatan Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW (Crash Program)  sampai 
tahun 2009, dan pengembangan pembangunan PLTU Batubara secara bertahap 
hingga mencapai kapasitas 35.000 MW sampai tahun 2015. Selain itu 
pemerintah juga membuka kesempatan kepada swasta untuk dapat 
berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik melalui penyediaan listrik swasta 
(Liswas) atau yang dikenal dengan Independent Power Producer (IPP). Hingga 
saat ini partisipasi swasta telah mencapai 4.260 MW. Langkah ini harus terus 
dilakukan, agar kebutuhan listrik nasional Indonesia dapat terjamin 
keberlanjutannya. 

Hal ini juga sejalan dengan program diversifikasi energi yang digulirkan 
pemerintah, termasuk diversifikasi energi primer pembangkitan dari Bahan 
Bakar Minyak (BBM) ke Batubara, dalam upaya mengurangi ketergantungan  
terhadap BBM serta memenuhi kebutuhan konsumsi listrik nasional yang 
diperkirakan tumbuh sekitar 6,6% -7% per tahun. Upaya diversifikasi energi 
juga merupakan prospek kedepan yang harus dilakukan sebagai upaya 
pemenuhan energi secara nasional dan berkelanjutan. 

e) Prospek dan Tantangan Infrastruktur Sumber Daya Air 

Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kebutuhan air baku untuk 
penyediaan air bersih. Sementara tingkat ketersediaan air sendiri menurun 
karena berbagai sebab antara lain kerusakan Daerah Aliran Sungai, semakin 
besarnya fluktuasi debit maksimum dan debit minimum serta dampak 
pemanasan global dan perubahan iklim. Di samping pergeseran kebutuhan air, 
ternyata terjadi pula perubahan kualitas air, yaitu semakin tingginya tingkat 
pencemaran air yang berdampak pada keberlanjutan dalam pemenuhan 
kebutuhan air bersih. Akibatnya, banyak kota dan industri yang menggunakan 
air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sementara kemampuan 
peresapan air semakin berkurang. Penggunaan air tanah secara berlebihan 
berdampak pada masalah lingkungan berupa penurunan muka air tanah, 
berkurangnya resapan air, dan penurunan permukaan tanah yang 
mengakibatkan semakin meluasnya daerah rawan banjir di musim penghujan.  

Dibidang irigasi, selain menghadapi alih fungsi lahan yang semakin besar, 
khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Bali, tingginya fluktuasi antara debit 
maksimum dan debit minimum sungai dapat mempersulit pendistribusian air 
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irigasi pada saat diperlukan. Dibidang pengendalian banjir, upaya-upaya 
struktural yang tidak dibarengi dengan upaya non-struktural (konservasi) tidak 
akan dapat memberikan hasil yang optimal. 

Gambaran kondisi di atas, akan menghadapkan Indonesia pada tantangan 
dibidang sumber daya air, yang meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air 
baku, penyediaan air untuk mendukung kedaulatan pangan, pendayagunaan 
sumber daya air untuk energi, peningkatan kualitas dan perlindungan 
ekosistem, pengelolaan resiko terhadap banjir dan kekeringan, pengelolaan 
terhadap fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari air, serta konflik 
kepentingan dalam pemanfaatan bersama sumber daya air. 

Sebagai tindak lanjut dari Reformasi Kebijakan Bidang SDA telah diterbitkan 
Keputusan Presiden Nomor: 6 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang 
Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional. Lembaga ini merupakan 
organisasi non-struktural yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian dengan keanggotaan terdiri dari unsur pemerintah (termasuk 
gubernur sebagai perwakilan pemerintah daerah) dan unsur non-pemerintah 
yang terkait dengan bidang SDA, dalam jumlah yang seimbang. 

Dewan Sumber Daya Air Nasional mempunyai tugas utama untuk membantu 
Presiden dalam menyusun dan merumuskan kebijakan nasional dan strategi 
pengelolaan sumber daya air, di samping tugas yang lain. Diharapkan, dengan 
terbentuknya Dewan SDA Nasional, penyiapan rumusan kebijakan nasional SDA 
yang selama ini hanya dilakukan oleh unsur pemerintah, akan dapat 
dipersiapkan secara lebih komprehensif dan holistik dengan keterlibatan unsur 
non-pemerintah. Keterlibatan dari seluruh para-pihak (stake holders) ini 
tentunya diharapkan juga akan lebih melengkapi pertimbangan dalam 
perumusan kebijakan nasional demi tercapainya pengelolaan SDA yang tidak 
hanya mementingkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga menjaga 
kepentingan jangka panjang masyarakat dan bangsa Indonesia secara lebih arif 
dan bijaksana. 

f) Prospek dan Tantangan Transportasi 

Sistem transportasi yang handal adalah pilar utama untuk mempertahankan 
pertumbuhan ekonomi pada tingkat optimal, karena sistem transportasi 
mempunyai fungsi untuk menghubungkan pusat produksi barang dan jasa 
dengan pusat distribusinya. Tantangan pembangunan transportasi kedepan 
tidak terlepas dari perubahan yang bakal dihadapi bangsa ini. Dinamika 
struktur demografi dan laju urbanisasi yang mampu merubah struktur spasial 
wilayah akan membentuk kota-kota yang membutuhkan infrastruktur dan jasa 
layanan transportasi yang memadai. Infrastruktur dan jasa transportasi 
merupakan sektor yang sangat vital peranannya khususnya dalam memberikan 
kesempatan yang adil (equity) bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu kedepan 
pembangunan sektor transportasi baik infrastruktur maupun jasa perlu 
memperhatikan kaidah-kaidah dasar, yaitu selalu memposisikan safety, security 
dan efektifitas sebagai pijakan utama. 

Secara garis besar strategis infrastruktur transportasi kedepan adalah: 1) 
menyediakan akses untuk Un-served, under-served dan under-privileged; 2) 
mengembangan layanan transportasi yang terintegrasi dengan sektor lain; 3) 
penjaminan keselamatan tinggi baik penggunaan layanan transportasi; 4) 
jaminan bagi persaingan sehat guna penyediaan infrastruktur dan layanan 
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transportasi yang dibiayai swasta; 5) menuntut peranan berbagai teknologi alat 
angkut dan sistem transportasi, sehingga perlu menerapkan multi-modal 
transport system. 

g) Prospek dan Tantangan Perumahan dan Permukiman 

Kedepan kelembagaan perumahan harus terdiri dari institusi yang menangani 
masalah tingkat global maupun nasional; misalnya pada tingkat Menko 
Perekonomian (global) dan Bappenas (nasional). Kemudian masih pada tingkat 
nasional, ada yang menangani masalah kebijakan serta konsep dan ada juga 
yang turun langsung dalam tahap implementasi. Akhirnya pada tingkat lokal 
yang langsung menangani pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya. 
Kelembagaan harus dilihat secara utuh, utamanya dalam kaitan untuk mencapai 
tujuan dan rencana kerja yang diemban. Waktu membenahi sudah mendesak, 
utamanya karena krisis yang terjadi membuka peluang untuk menimbulkan 
dampak pada kerja dan hasil yang dicapai dalam pengadaan perumahan dan 
permukiman. Penataan kelembagaan ini juga perlu diserahkan dengan 
ketersediaan sumberdaya dan dana yang terbatas. Seharusnya ini tidak menjadi 
kendala untuk memberikan hasil yang lebih baik. 

Agar perumahan kedepan dapat berkembang sesuai keadaan dan kehendak 
zaman, maka pemahamannya harus selalu memperhatikan dua hal, yaitu 
keadaan yang sudah dicapai, dan tuntutan ke masa depan yang tidak terlalu 
jauh atas dasar berbagai potensi dan kendala yang ada. Para pelaku perumahan 
harus pula mengembangkan konsep yang di dasarkan pada kenyataan 
perumahan yang berlaku, baik masalah yang telah dan sedang diselesaikan, 
maupun mengembangkan inovasi dalam menghadapi tantangan dan peluang 
yang ada. Perlu ada sebuah lembaga yang selalu dapat menjadi rujukan, tujuan 
dan area tukar pendapat dan pandangan tentang perumahan dan pemukiman; 
semacam housing clearing house yang bukan kelembagaan pemerintah dan 
didukung oleh semua pelaku perumahan. 

Untuk mendukung program Percepatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana 
di Kawasan Perkotaan diperlukan dukungan dari Pemerintah terkait dengan 
aspek kebijakan, perijinan, pembiayaan, dan pemasaran. Khusus untuk strategi 
Perumahan Swadaya, cara yang dapat dilakukan melalui pendekatan 
pemberdayaan stakeholder perumahan swadaya dan pendayagunaan 
sumberdaya masyarakat dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan, 
pemberdayaan sosial ekonomi serta kemudahan akses ke sumberdaya 
perumahan.  

Pembangunan perumahan di suatu wilayah akan senantiasa diikuti dengan 
penyediaan sarana dan prasarana lainnya seperti kesehatan, transportasi, 
pendidikan, peribadatan, penerangan, air bersih, telekomunikasi, perbankan, 
dan perbelanjaan. Untuk itu koordinasi antar instansi vertikal maupun 
horizontal perlu ditingkatkan.  

Untuk sektor air minum, diperlukan adanya dukungan terhadap program 
penyediaan 10 Juta sambungan rumah yang sudah direncanakan oleh 
Pemerintah dengan memberikan subsidi bunga dan jaminan Pemerintah kepada 
PDAM yang akan memainkan peranan penting dalam program tersebut. 
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h) Prospek dan Tantangan Telematika 

Ditengah kondisi krisis finansial global yang melanda dunia akhir–akhir ini, 
diperlukan suatu terobosan yang diharapkan mampu mempertahankan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti saat ini. Salah satu terobosan berskala 
nasional yang diusulkan adalah memulai pencanangan program pemanfaatan 
infrastruktur eksisting telematika untuk Knowledge Based Economy (KBE). Hal 
ini sangat mungkin karena tidak diperlukan tambahan modal yang besar, hanya 
memfokuskan dan mendorong pemanfaatannya pada sektor-sektor yang sudah 
dimanfaatkan oleh berbagai instansi, pemda, maupun dunia bisnis. 

Di samping kapasitas, jangkauan dan mutu layanan yang telah meningkat, 
sumber daya manusia (SDM) telematika kita juga sudah teruji keandalannya, 
terutama menggarap beberapa karya budaya besar khususnya yang tergolong ke 
dalam industri kreatif. Dengan telah tersedianya UU – ITE dan berbagai 
Undang-undang lain dibidang telematika, sudah seyogyanya pemerintah mulai 
menggarap berbagai kebijakan awal guna mendukung terselenggaranya KBE 
sebagai lanjutan dari Ekonomi Pertanian dan Ekonomi Industri yang telah kita 
jalankan selama ini.  

Namun demikian masih banyak kendala yang harus diatasi dalam menuju KBE, 
antara lain kendala yang berkaitan dengan (a). Konektivitas dan aksesibilitas 
dimana tidak semua daerah Indonesia terkoneksi dengan audio, video, komputer 
dan web-based technology; (b). Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi; 
(c). Isi pembelajaran yang digunakan (konten); dan (d). Kurangnya kebijakan 
yang mendukung upaya-upaya menuju KBE.  

Konsep KBE di Indonesia relatif masih baru sehingga belum banyak dipahami 
oleh masyarakat umum. Oleh karena itu perlu upaya pemahaman dengan 
melakukan sosialisasi mengenai konsep KBE dan pemanfaatan ICT bagi sektor 
ekonomi berbasis pengetahuan (KBE). Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui 
sekolah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal, maupun organisasi 
kemasyarakatan. 

i) Prospek dan Tantangan Pengembangan Wilayah 

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang maju, namun 
masih dihadapkan berbagai tantangan dari berbagai aspek, dimana salah 
satunya adalah jumlah penduduk yang terus bertambah dengan pesat. Sejak 
tahun 2000 hingga 2008, penduduk Indonesia telah bertambah sebesar 11,4% 
hingga menjadi 228.523.300 jiwa. Seiring dengan pertumbuhan yang pesat 
tersebut, kebutuhan manusianya pun terus berkembang yang meliputi 
kebutuhan akan energi, pangan, air, dan lahan. Komoditas tersebut akan 
menjadi komoditas yang makin langka dan berharga  dan harus dikelola secara 
bijaksana.  

Dalam kerangka ekonomi makro, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 
mengalami pertumbuhan sejak tahun 2004 hingga semester I tahun 2009. 
Namun, pertumbuhan ekonomi nasional tersebut belum diikuti dengan 
pemerataan pertumbuhan ekonomi regional. Kesenjangan antar wilayah 
(regional disparities) terjadi terutama antara kawasan perdesaan dan perkotaan, 
antara Jawa dan luar Jawa, antara kawasan hinterland dengan kawasan 
perbatasan, serta antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur 
Indonesia.  
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Kesenjangan antar wilayah akan memberi dampak penting bagi stabilitas 
pembangunan nasional. Beberapa dampak signifikan dari kesenjangan antar 
wilayah, antara lain: Munculnya standar hidup yang berbeda sehingga 
menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat di wilayah yang tidak 
diuntungkan; Masalah pengangguran yang terjadi pada wilayah yang tidak 
diuntungkan akan memberi beban lebih yang harus ditanggung oleh negara; 
dan Biaya ekonomi tinggi pada wilayah yang lebih pesat perkembangannya 
seperti kota-kota besar dan kota-kota metropolitan, dan akan terjadi kelebihan 
permintaan (excess demand) untuk infrastruktur dan pelayanan publik 

Tantangan kedepan bagi Pemerintah dalam menjalankan pembangunan 
nasional, khususnya dalam pengembangan wilayah adalah peningkatan peran 
Pemerintah Daerah sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan 
kewenangan untuk menetapkan arah pembangunan daerah kepada masing-
masing Pemerintah Daerah. Dengan demikian, untuk menjaga agar 
pembangunan tetap harmonis dengan wilayah-wilayah sekitarnya dan 
terkendali dalam koridor pembangunan nasional, maka Pemerintah harus 
meningkatkan peran koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama antar sektor dalam 
pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai alat koordinasi, Pemerintah dapat 
menetapkan peraturan perundangan yang dapat mengendalikan pembangunan 
di daerah.  

Dengan kondisi krisis ekonomi global, rata-rata pertumbuhan ekonomi 
Indonesia dalam lima tahun kedepan akan dapat dijaga pada kisaran 6 – 6,5%. 
Jika pemulihan ekonomi global terjadi lebih cepat dan tidak terjadi gejolak 
ekonomi baru, maka pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata dapat lebih 
tinggi, dan pada akhir periode lima tahun kedepan bukan tidak mungkin dapat 
mencapai angka 7% atau lebih. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, tingkat 
kemiskinan akan dapat diturunkan menjadi 8-10% dan tingkat pengangguran 
terbuka akan turun menjadi 5-6%. 

Dalam rangka percepatan pembangunan regional dan mengantisipasi krisis 
global, pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu 
didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai 
daerah. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan wilayah-wilayah 
perdesaan dan wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wilayah 
pengembangan ekonomi yang sinergis dengan lebih menekankan pada 
pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya 
tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta 
mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama 
antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung 
peluang berusaha dan investasi di daerah. 

Pemerataan pembangunan antar wilayah juga perlu diarahkan untuk 
mengurangi jumlah penduduk miskin di wilayah-wilayah perdesaan dan 
wilayah tertinggal yang disebabkan oleh ketertinggalan, keterisolasian, 
diskriminasi sosial, dan keterbatasan peluang. Strategi pengembangan wilayah 
ke depan harus lebih memfokuskan pada pengembangan pusat-pusat 
pertumbuhan ekonomi (demand-side) melalui pengembangan kawasan khusus 
(misalnya:  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan 
Pengembangan Ekonomi Terpadu, Kawasan Ekonomi Khusus dan Koridor 
Pengembangan Ekonomi) yang perlu diarahkan untuk mempercepat 
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pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas 
kebijakan dan program pembangunan yang paling optimal. 

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah, dibutuhkan 
integrasi antara berbagai konsep yang berbeda, salah satunya dengan konsep 
Koridor Pengembangan Ekonomi (Economic Development Corridor). Konsep 
pengembangan ekonomi dengan pendekatan koridor saat ini telah banyak 
diterapkan di berbagai negara-negara di dunia, antara lain yaitu Delhi-Mumbay 
Industrial Corridor (DMIC) di India dan Greater Mekong Subregion (GMS) yang 
mencakup beberapa negara yang wilayahnya saling bersinggungan, yaitu 
Kamboja, Laos-Myanmar, China, Thailand, dan Vietnam.  

Strategi pembangunan wilayah dimasa yang akan datang perlu 
memperhitungkan keterkaitan antar sektor dalam wilayah untuk mendorong 
percepatan pembangunan ekonomi wilayah, terutama infrastrukturny. 
Disamping itu, tujuan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat, dan tujuan ekosistem untuk mendorong 
pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) harus 
dipertimbangkan dalam konsep pembangunan wilayah.  

j) Prospek dan Tantangan Industri Manufaktur 

Prospek pengembangan industri manufaktur kedepan cukup bagus mengingat 
perekonomian nasional dan global diperkirakan akan akan segera pulih dan 
membaik kembali dalam tahun-tahun mendatang. Di samping itu dengan 
berbagai langkah kebijakan dan reformasi kelembagaan yang telah dan akan 
dilakukan pemerintah paska krisis keuangan global terutama dalam rangka  
revitalisasi dan pengembangan industri nasional, diharapkan terjadinya 
lompatan peningkatan peran sektor industri manufaktur dalam penyerapan 
tenaga kerja, investasi, dan ketahanan pangan, yang pada gilirannya akan 
mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. 

Sedangkan tantangan pengembangan industri kedepan masih sekitar isu-isu 
nasional seperti mewujudkan kepastian berusaha dan jaminan keamanan dalam 
berusaha, meningkatkan hubungan industrial, meningkatkan akses pembiayaan, 
mengurangi penyelundupan, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur 
seperti listrik, sarana jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan 
telekomunikasi. Tantangan internal industri antara lain   memperkuat struktur 
industri dengan mengembangkan industri pendukung/ industri komponen, 
memperluas penyebaran industri keluar Pulau Jawa terutama industri berbasis 
SDA, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka 
menjamin pasar dalam negeri, serta meningkatkan kemampuan penguasaan 
teknologi industri. 

k) Prospek dan Tantangan Pengembangan UMKM 

Penumbuhan kewirausahaan, peningkatan kompetensi kewirausahaan dan 
penumbuhan budaya kerja merupakan aspek-aspek yang menjadi prasyarat 
bagi peningkatan daya saing UMKM. Hal ini merupakan bagian yang 
terintegrasi dengan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, 
percepatan alih teknologi dan modernisasi di sektor-sektor yang selama ini 
didominasi oleh UMKM seperti agribisnis dan agroindustri. Ketiga aspek 
tersebut menjadi fokus kedepan dalam rangka pemberdayaan UMKM. Oleh 
karena itu perlu adanya suatu pemetaan karakteristik wirausaha Indonesia 
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berdasarkan contoh-contoh wirausaha sukses dan pemetaan lingkungan tempat 
tumbuh dan berkembangnya wirausaha Indonesia. Hasil dari pemetaan ini 
diharapkan menjadi titik tolak dalam memahami talenta dan perilaku 
wirausaha di Indonesia untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk 
rekomendasi kebijakan dan program terkait. 

Apabila sektor pariwisata dijadikan salah satu bidang kegiatan prioritas untuk 
pemberdayaan UMKM, dan UMKM lokal dikembangkan untuk memproduksi 
barang-barang  dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan para wisatawan 
baik karena kualitas maupun karena keunikannya, maka sektor pariwisata 
memiliki prospek yang baik untuk menjadi bidang kegiatan yang mampu 
membuka lapangan kerja secara luas bagi perekonomian rakyat. Tugas instansi 
pusat adalah memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang tepat sehingga 
tercipta hubungan yang saling memberdayakan antara industri pariwisata dan 
UMKM. Tugas pemerintah daerah adalah menciptakan program-program nyata 
untuk membantu meningkatkan ketrampilan teknis produksi dan manajemen 
usaha pelaku UMKM. 

Target pencapaian kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 7 juta orang 
pada tahun 2010 dan 10 juta pada tahun 2014 bukan target yang mustahil 
untuk dicapai. Syarat yang harus dipenuhi adalah kondisi keamanan dalam 
negeri tetap kondusif, infrastruktur pendukung industri pariwisata ditingkatkan 
kualitas dan kuantitasnya, serta berbagai UMKM  yang terkait dengan industri 
pariwisata ditingkatkan kemampuannya untuk menjangkau pasar wisata. 

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian perlu meningkatkan perannya dalam mengkoordinasikan 
penyusunan kebijakan dan program-program yang mendukung pengembangan 
industri pariwisata berbasis ekonomi rakyat (community-based tourism) dan 
ikut mengawasi implementasi kebijakan dan program-program tersebut. Studi 
kasus pemberdayaan industri pariwisata dan UMKM seperti yang sedang 
dilakukan di Kabupaten Garut dan Provinsi Jambi perlu diteruskan untuk 
mendapatkan feedback yang rinci dan spesifik mengenai hasil-hasil 
pelaksanaan kebijakan dan program di lapangan, termasuk kendala-kendala 
yang dihadapi. 

l) Prospek dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan 

Kenyataan bahwa pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian 41,18% 
dari seluruh tenaga kerja perlu menjadi tumpuan kebijakan pembangunan 
ditahun-tahun mendatang. Sektor pertanian menjadi sangat strategis mengingat 
sumbangannya pada PDB hanya berkisar 14 – 15% namun harus menampung 
lebih dari 40% dari angkatan kerja. Data BPS menunjukkan bahwa dari kurun 
waktu Agustus 2007 sampai dengan Februari 2009 saja, sektor pertanian harus 
menampung tambahan sekitar 1,8 juta, atau sekitar 47% dari penambahan 
angkatan kerja baru pada kurun waktu tersebut yang mencapai sekitar 3,8 juta. 

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa tantangan kedepan 
menyangkut peningkatan pendapatan masyarakat dan sekaligus pengurangan 
kemiskinan, yaitu: Meningkatkan produktivitas sektor pertanian agar mampu 
memberikan pendapatan yang lebih baik bagi tenaga kerja yang berada di 
dalamnya; dan Melakukan upaya rasionalisasi dibidang ketenagakerjaan agar 
beban tenaga kerja disektor pertanian dapat dikurangi. 
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Peningkatan pendapatan tenaga kerja sektor pertanian melalui pengurangan 
jumlah tenaga kerja sektor pertanian harus menjadi prioritas dalam kebijakan 
pembangunan ditahun-tahun mendatang. Peningkatan pendapatan dapat 
dilaksanakan dengan revitalisasi sektor pertanian guna mendorong diversifikasi 
sehingga petani dapat memperoleh nilai jual lebih baik. Untuk itu dukungan 
dalam bentuk akses, baik akses informasi pasar maupun akses produksi ke pasar 
sangat diperlukan oleh petani. Akses informasi akan membantu petani dalam 
pemilihan jenis komoditi yang paling menguntungkan, sedang akses pasar akan 
mengurangi biaya pengangkutan ke pasar sehingga produk yang dihasilkan 
tetap dapat dijual dengan harga bersaing. Untuk ini sekali lagi peranan 
pembangunan perdesaan akan menjadi komponen yang utama dalam 
penyediaan berbagai prasarana yang diperlukan. 

Selain itu, upaya mengurangi jumlah tenaga kerja sektor pertanian dapat 
ditempuh melalui pengembangan agribisnis, agroindustri serta agrowisata. 
Pengembangan industri pengolahan dengan basis sumber daya lokal yang 
berlokasi di perdesaan harus dikembangkan untuk menyerap tenaga kerja yang 
berlebih disektor pertanian. Disini diharapkan peran pemerintah dalam 
memberikan iklim yang kondusif bagi berkembangnya agribisnis, agroindustri 
dan agrowisata. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui penyediaan 
berbagai prasarana penunjang seperti jalan, listrik, dan komunikasi, di samping 
jaminan atas kepastian hukum dan keamanan. 

Di P. Jawa, semakin terbatasnya lahan pertanian perlu disikapi dengan upaya 
peningkatan kualitas tenaga kerja untuk memudahkan mereka bermigrasi 
kesektor-sektor industri, bangunan, atau transportasi.. Dalam kaitan ini 
kebijakan kedepan dapat difokuskan pada: (i) mendorong migrasi tenaga kerja 
di P. Jawa untuk memasuki sektor-sektor non-pertanian; dan (ii) pembangunan 
sentra produksi pertanian di luar P. Jawa. Berbagai program tersebut 
diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran tahun 2010 yang 
menetapkan angka kemiskinan sebesar 12 – 13,5%. 

m) Prospek dan Tantangan Ketenagakerjaan 

Dalam kondisi perekonomian dunia yang kurang baik saat ini, maka diperlukan 
perubahan paradigma kebijakan dibidang ketenagakerjaan meliputi: 
optimalisasi utilisasi lembaga pelatihan pemerintah/swasta melalui peningkatan 
pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan produktivitas dan 
peningkatan kuantitas instruktur, peningkatan manajemen pelatihan dan 
produktivitas sesuai dengan permintaan pasar, serta perbaikan fisik dan sarana 
serta prasarana pelatihan.  Dalam kaitan itu, maka program intensifikasi dan 
efektifitas pelatihan, bersama sektor terkait dalam penyiapan tenaga kerja sesuai 
kompetensi yang dibutuhkan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) dan balai 
pelatihan lainnya yang dimiliki oleh berbagai sektor (Pusat dan Daerah) serta 
Pelatihan milik Swasta, pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien dan 
efektif dan sekaligus dilakukan sertifikasi tenaga kerja terlatih oleh Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 
terutama untuk mengisi pasar kerja luar negeri. 

Sementara itu, dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas SDM di 
daerah tertinggal melalui program percepatan pengembangan wilayah 
tertinggal perlu terus ditingkatkan   melalui intensifikasi pelaksanaan program 
transmigrasi yang harus dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan 
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daerah dan sepenuhnya dilaksanakan sesuai karakteristik dan kondisi spesifik 
daerah. 

Paradigma lainnya adalah revitalisasi Hubungan Industrial dengan lebih 
mengedepankan fungsi bipartit sebagai lembaga konsultatif dalam upaya 
mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dan pengusaha antara lain 
melalui peningkatan sosialisasi secara terus menerus kepada unit-unit kerja 
yang ada di perusahaan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk lebih 
meningkatkan hubungan kekeluargaan antara para pekerja dengan pihak 
manajemen perusahan, yaitu disatu sisi perusahaan merupakan tempat 
berusaha yang akan memberikan jaminan kehidupan bagi pekerja, dan disisi 
lain tanpa ada pekerja yang baik maka perusahaan akan mengalami kesulitan 
dalam menjalankan usahanya. Melalui pendekatan ini akan terbangun 
kesamaan hak dan kewajiban dari pekerja dan pemberi kerja yang pada 
akhirnya akan meminimalkan pemutusan hubungan kerja (PHK).  

Revitalisasi pembinaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) di luar negeri dengan mendorong pembinaan produktivitas TKI yang 
berketerampilan serta mengoptimalkan bentuk perlindungan para TKI mulai 
dari proses recruitment, pra penempatan, penempatan, serta purna 
penempatan. Dengan demikian, maka program pengiriman TKI harus lebih 
selektif kearah pekerja berketerampilan, sehingga pengiriman TKI tidak 
dipandang sebagai komoditi bisnis, melainkan sebagai asset SDM yang harus 
dijaga keberlanjutan pekerjaannya secara professional serta   dilindungi hak-
haknya untuk memperoleh  penghidupan yang layak dan dijamin perlindungan 
hak dan hukumnya.   

n) Prospek dan Tantangan Kelestarian Hutan 

Pembangunan kehutanan saat ini menghadapi persoalan yang cukup berat. Di 
satu sisi adanya persoalan makin meningkatnya kawasan hutan yang rusak dan 
sisi yang lain kebutuhan akan kayu makin meningkat dan pemanfaatan hasil 
hutan lainnya yang belum optimal. Berbagai usaha dilakukan antara lain 
pengembangan hutan tanaman, pengoptimalan hasil hutan non kayu dan jasa 
lingkungan.  

Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki 
arti dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan. Berbagai manfaat 
besar dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya baik sebagai 
penyedia sumberdaya air bagi manusia dan lingkungan, kemampuan 
penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, dan mengatur iklim global, serta 
manfaat lain yang dapat dikategorikan secara ekonomi yaitu melalui 
pengembangan hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan non kayu, dan 
pengembangan jasa lingkungan. 

Potensi hutan yang besar dan beraneka ragam serta letak geografis Indonesia 
yang strategis memberikan peluang untuk memanfaatkan pertumbuhan 
ekonomi yang cukup pesat dan pangsa pasar hasil hutan yang besar di kawasan 
Asia Pasifik dan bahkan  di dunia. Hutan alam Indonesia yang luas yang masih 
cukup tinggi mutu dan beraneka ragam jenisnya memiliki peluang yang besar 
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan dunia yang makin 
tinggi, baik dalam jumlah, mutu dan keanekaragamannya. Hutan yang luas 
dengan potensi produksi yang tinggi merupakan peluang yang sangat penting 
untuk mengisi pasaran kayu tropis dunia yang semakin berkembang. Disamping 
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peluang pasar untuk produk hasil hutan berupa kayu, ekoturisme, plasma 
nutfah dan semacamnya terdapat pula peluang ekonomi lain dalam nilai jasa 
lingkungan hutan tropis Indonesia bagi dunia untuk mencegah perubahan iklim 
dunia yang merugikan, yang disebabkan oleh penggunaan energi fosil yang 
sangat besar di negara maju. Nilai jasa lingkungan hutan tropis ini akan 
menjadi potensi tambahan penghasilan yang besar bagi negara dan masyarakat 
dimasa yang akan datang. 

Peran hutan dalam stabilisasi iklim dan sebagai sistem penyangga kehidupan 
belum memperoleh penilaian yang memadai dari sisi finansial baik di dalam 
mekanisme yang tersedia di bawah konvensi perubahan iklim maupun dalam 
sistem pasar terhadap produk dan jasa hutan. Dalam konteks perubahan iklim 
tersebut, hutan dapat berperan baik sebagai sink (penyerap/penyimpan karbon) 
maupun source (pengemisi karbon). Selain itu pengurangan emisi dari 
deforestasi dan degradasi (REDD) merupakan salah satu kebijakan untuk 
mendukung tercapainya tujuan kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan 
dalam menuju pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.  

Luas kawasan hutan Indonesia adalah  sekitar 120 juta hektar, yang terdiri atas 
25% hutan lindung, 19% kawasan hutan konservasi, dan sekitar 56% kawasan 
hutan produksi. Sementara itu, pembangunan diberbagai sektor terus 
meningkat dan perubahan-perubahan penggunaan lahan berlangsung cepat. 
Untuk keperluan tersebut disediakan kawasan hutan produksi yang dapat 
dikonversi. Namun perkembangan yang cepat dan batas hutan yang belum tetap 
tersebut membawa ketidakpastian batas-batas kawasan hutan negara dan 
ketidakpastian usaha dibidang kehutanan dan diberbagai bidang lain yang 
berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan. Hal ini menimbulkan disinsentif 
bagi pengembangan upaya pelestarian hutan.  

Disisi lain kemampuan hutan untuk menghasilkan terus menurun karena 
gangguan dan kerusakan. Oleh karena itu, tantangan pembangunan kehutanan 
adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan hutan alam dan 
mengembangkan hutan tanaman untuk kebutuhan industri, meningkatkan 
pelestarian fungsi hutan, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin di 
sekitar dan di dalam hutan melalui pengembangan usaha produktif yang 
didasarkan kepada kemitraan yang mantap, dengan sekaligus meningkatkan 
pendapatan daerah, terutama pendapatan daerah-daerah yang tertinggal. 

o) Ketimpangan sumber daya manusia 

SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global yakni suatu 
negara akan mampu bersaing di pasar global jika suatu negara dapat 
menciptakan SDM berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing 
tinggi dalam persaingan. Sementara itu, keadaan SDM Indonesia sebagian besar 
masih belum terdidik yakni sebesar 49,9%, SD 22,8%, SMP 17,4%, SMA 25,5% 
sedangkan yang diploma sebesar 2,8% dan sarjana sebesar 4,3%. Hal ini 
menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN, dan 
menurut World Competitivenes Report Indonesia menempati urutan ke-45 atau 
terendah dari seluruh negara ASEAN yakni Singapura (5), Malaisia (34), Cina 
(35), Filipina (38), dan Thailand (40). 

Penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di pulau Jawa yakni sebesar 70%, 
Sumatera 16%, Sulawesi 5%, Kalimantan 4%, Nusa Tenggara 4%, Maluku 1%, 
dan Papua 1%. Komposisi ketimpangan penduduk ini menyebabkan terjadinya 
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kerawanan sosial di Pulau Jawa dan terhambatnya sasaran pembangunan 
ekonomi mengingat banyak sumber daya alam di luar Jawa terutama di Papua 
tidak tergarap dengan baik. Pada kenyataannya, komposisi penduduk Indonesia 
menyebabkan daerah luar Jawa menjadi bergantung pada SDM Jawa yang 
berakibat ketegangan sosial karena menganggap terjadinya penggusuran putra 
daerah. Selain itu, rendahnya penguasaan Iptek menyebabkan penduduk 
Indonesia hanya sebagai obyek dan pemasaran dari produk-produk asing. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada kondisi yang diinginkan 
selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010-2014, dengan memperhitungkan 
potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi, misi, dan sasaran sebagai berikut: 

 

A. Visi 

Suatu tugas pokok dan fungsi, serta kondisi yang ingin diwujudkan, maka Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan visi sebagai berikut: 

“Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi yang 
efektif dan berkelanjutan”. 

Visi ini disusun berdasarkan analisis potensi dan permasalahan internal dan ekstenal 
dari empat perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif shareholders, 
perspektif proses bisnis, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang 
dirumuskan sebagai pernyataan keinginan pencapaian organisasi dalam periode lima 
tahun ke depan. Pernyataan keinginan pencapaian tujuan organisasi diyakini dapat 
memberikan motivasi dan menumbuhkan komitmen personil organisasi untuk 
mewujudkan visi dimaksud. Dalam perumusan pernyataan tersebut, juga mengandung 
keyakinan dasar organisasi. Keyakinan dasar organisasi akan memberikan keyakinan 
kepada pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat 
diwujudkan. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut merupakan 
koridor utama kegiatan koordinasi, sehingga perlu adanya kesamaan persepsi, tindakan 
dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Visi, terwujudnya lembaga koordinasi 
dan sinkronisasi pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan 
menggambarkan angan-angan ke depan atas amanat yang diberikan yang tertuang 
dalam tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kata 
efektif mempunyai arti bahwa kinerja koordinasi dan sinkronisasi yang dihasilkan 
memberikan manfaat tepat sasaran yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran 
pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan kata berkelanjutan mempunyai makna 
bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya 
pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku 
ekonomi dapat berjalan sinergi sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai 
berkesinambungan. Tugas pokok  dan fungsi tersebut adalah untuk mewujudkan: i) 
pertumbuhan perekonomian yang diinginkan melalui peningkatan investasi dan 
ekspor; ii) penurunan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja; iii) 
serta penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan melalui revitalisasi pertanian dan 
perdesaan. Pembangunan perekonomian tersebut dapat mewujudkan perekonomian 
nasional yang mandiri, memperkokoh kondisi dalam negeri yang tangguh dalam 
menghadapi tantangan era globalisasi, sehingga diharapkan dapat menaikkan taraf 
hidup serta membawa masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, 
dan sejahtera. 
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B. Misi 

Guna mewujudkan visi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 
misi. Misi diharapkan dapat terlaksana demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 

Adapun misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu: 

“Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian”. 

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya reformasi di bidang 
ekonomi, perkembangan perekonomian dalam negeri maupun internasional, kondisi 
era globalisasi yang semakin kompetitif, serta kebutuhan atau tuntutan dari masyarakat 
yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. 
Misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan koordinasi, 
sinkronisasi, dan kerja sama yang lebih baik dalam pengembangan perekonomian 
nasional. 

 
C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam koordinasi pembangunan perekonomian adalah 
“Sinkronisasi dan Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan 
bidang perekonomian yang efektif dalam meningkatkan daya saing perekonomian”. 

Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini maka Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi 
untuk mewujudkan visi dan misinya dalam waktu tahun 2010-2014 dengan 
mempertimbangkan sumber daya, dana, sarana, dan prasarana yang dimiliki. Selain 
itu, rumusan tujuan strategis ini untuk memantau dan mengukur sejauh mana 
pencapaian visi, misi, dan kinerja organisasi tercapai. 

  
D. Sasaran Strategis 

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sinkronisasi dan koordinasi dalam: 

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi; 

2. Pengurangan tingkat pengangguran; 

3. Ketersediaan pasokan dan keterjangkauan bahan pangan pokok untuk seluruh 
lapisan masyarakat; 

4. Kelanjutan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan; 

5. Pertumbuhan ekonomi perdesaan dalam rangka ketahanan pangan dan energi; 

6. Peningkatan koordinasi perencanaan kebijakan dan sinkronisasi implementasi 
kebijakan  sektor energi, sumber daya mineral, dan kehutanan guna 
mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi; 

7. Peningkatan koordinasi perencanaan kebijakan dan sinkronisasi implementasi 
kebijakan percepatan penggunaan energi alternatif dalam rangka mendukung 
ketahanan energi; 

8. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas implementasi pengelolaan industri ekstraktif 
(Extractive Industries Transparancy Initiative /EITI); 
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9. Percepatan pertumbuhan industri nasional, peningkatan ekspor nonmigas yang 
memiliki nilai tambah tinggi dan nilai inovasi, meningkat dan meratanya 
pertumbuhan investasi langsung, meningkatnya peran UMKM dan industri jasa 
termasuk pariwisata; 

10. Pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah;  

11. Peningkatan dukungan infrastruktur dan pembangunan transportasi untuk 
pertumbuhan perekonomian; 

12. Peningkatan kerja sama ekonomi bilateral, multilateral, dan regional yang 
mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi; 

13. Peningkatan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi; 

14. Penguatan tata kelola organisasi yang baik. 

Sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan bagian 
integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk 
mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Lebih jauh sasaran 
strategis ini diharapkan menjamin suksesnya pencapaian kinerja jangka panjang yang 
sifatnya menyeluruh bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kinerja 
nasional yang ditetapkan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional periode 2010-2014. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang 
ditetapkan dapat dicapai, maka diharapkan tujuan strategis yang terkait juga telah 
dapat dicapai. Selanjutnya, pada masing-masing sasaran ditetapkan substitusi kegiatan 
yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran. 

 
E. Strategi 

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut diatas akan ditempuh melalui strategi: 

1. Meningkatkan koordinasi perekonomian Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Daerah; 

2. Memastikan terlaksananya koordinasi antar daerah; 

3. Menjaga dan memperbaiki sinkronisasi dan koordinasi Kementerian/Lembaga 
dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 
 

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 

Sejalan dengan agenda pertama dalam Rencana Pembangunan Nasioanal Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) periode II tahun 2010- 2014  yaitu Pembangunan 
Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dengan upaya menurukan kemiskinan 
dan angka pengangguran sasaran Millennium Development Goals (MDG); peningkaan 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) menuju ekonomi produktif dan 
ekonomi kreatif; mendorong sektor riil dan kewirausahaan melalui peningkatan 
pemberdayaan UMKM dan koperasi; dan menjaga stabilitas ekonomi makro maka 
pembangunan perekonomian nasional lima tahun ke depan diarahkan pada prioritas-
prioritas pembangunan nasional sebagai berikut: 

1. Prioritas Bidang Ketahanan Pangan 

a) Tema Prioritas: Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi 
pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing 
produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan 
dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 
3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014. 

b) Substansi Inti: 

1) Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian: Penataan regulasi 
untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan 
areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi 
penggunaan lahan terlantar. 

2) Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan 
angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem 
informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian 
demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan 
pemasarannya. 

3) Penelitian dan Pengembangan: Peningkatan upaya penelitian dan 
pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul 
dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil 
pertanian nasional yang tinggi. 

4) Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi: Dorongan untuk investasi pangan, 
pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha 
dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem 
subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, 
pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, 
tepat jumlah, dan terjangkau. 

5) Pangan dan Gizi: Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan 
melalui pola pangan harapan. 

6) Adaptasi Perubahan Iklim: Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait 
adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan 
iklim. 
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Dalam mendukung pencapaian kinerja prioritas di bidang ketahanan pangan, 
dilakukan dengan: 

1) Koordinasi pengembangan urusan pangan dengan keluaran meningkatnya 
koordinasi kebijakan di bidang pengembangan urusan pangan yang diukur 
dengan indikator: 

(a) Jumlah kegiatan koordinasi bidang pangan. 

(b) Jumlah kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pangan. 

(c) Jumlah kegiatan pemantauan, dan evaluasi pasokan dan harga pangan. 

(d) Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pangan. 

(e) Persentase sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pangan yang 
dilaksanakan. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 3.250.000.000,- 
2. Tahun 2011 3.300.000.000,- 
3. Tahun 2012 3.800.000.000,- 
4. Tahun 2013 4.300.000.000,- 
5. Tahun 2014 4.800.000.000,- 

 
2) Koordinasi pengembangan urusan perikanan dan peternakan dengan 

keluaran meningkatnya koordinasi kebijakan di bidang  pengembangan 
urusan perikanan dan peternakan yang diukur dengan indikator: 

(a) Jumlah kegiatan koordinasi bidang perikanan dan peternakan. 

(b) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang 
perikanan dan peternakan. 

(c) Jumlah rekomendasi kebijakan kebijakan pangan berbasis perikanan. 

(d) Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi kelautan. 

(e) Jumlah rekomendasi restrukturisasi peternakan. 

(f) Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perikanan dan 
peternakan. 

(g) Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan bidang perikanan dan peternakan yang dilaksanakan. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 2.000.000.000,- 
2. Tahun 2011 2.000.000.000,- 
3. Tahun 2012 2.400.000.000,- 
4. Tahun 2013 2.600.000.000,- 
5. Tahun 2014 2.800.000.000,- 
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3) Koordinasi bidang perkebunan dan hortikultura dengan keluaran 
meningkatnya koordinasi kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura 
yang diukur dengan indikator: 

(a) Jumlah kegiatan koordinasi bidang perkebunan dan hortikultura. 

(b) Jumlah kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perkebunan 
dan hortikultura. 

(c) Persentase rekomendasi kebijakan perkebunan dan hortikultura. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 1.950.000.000,- 
2. Tahun 2011 2.150.000.000,- 
3. Tahun 2012 2.300.000.000,- 
4. Tahun 2013 2.500.000.000,- 
5. Tahun 2014 2.700.000.000,- 

 
2. Prioritas Bidang Infrastruktur 

a) Tema Prioritas: Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya 
dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang 
berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh 
bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi 
dunia usaha dan masyarakat. 

b) Substansi Inti: 

1) Tanah dan tata ruang: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan 
tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan 
pengelolaan tata ruang secara terpadu. 

2) Jalan: Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, 
Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang 
total 19.370 km pada 2014. 

3) Perhubungan: Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana 
transportasi multimoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan 
Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan 
penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil 
50% dari  keadaan saat ini. 

4) Perumahan rakyat: Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat 
Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung 
kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang 
kurang mampu pada 2012. 

5) Pengendalian banjir: Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian 
banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan 
penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 
2013. 



 
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

- 46 -  

6) Telekomunikasi: Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia 
bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi 
data dan suara bagi seluruh rakyat. 

7) Transportasi perkotaan: Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota 
besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru 
Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan 
kereta listrik (MRT dan Monorail) Jakarta selambat-lambatnya 2014. 

Dalam mendukung pencapaian kinerja prioritas nasional di bidang 
infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan 
koordinasi kebijakan bidang infrastruktur transportasi, penataan ruang dan 
pengembangan wilayah dengan keluaran meningkatnya koordinasi kebijakan 
bidang infrastruktur transportasi, penataan ruang dan pengembangan wilayah 
yang diukur dengan indikator: 

1) Persentase rekomendasi kebijakan urusan infrastruktur transportasi yang 
terimplementasi. 

2) Persentase rekomendasi kebijakan urusan penataan ruang dan 
pengembangan wilayah yang terimplementasi. 

3) Persentase hasil rekomendasi kajian yang diimplementasikan sebagai 
kebijakan  bidang infrastruktur transportasi. 

4) Persentase hasil rekomendasi kajian yang diimplementasikan sebagai 
kebijakan  bidang penataan ruang dan pengembangan wilayah. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian 
kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

Transportasi: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 3.500.000.000,- 
2. Tahun 2011 3.700.000.000,- 
3. Tahun 2012 3.900.000.000,- 
4. Tahun 2013 4.158.000.000,- 
5. Tahun 2014 4.250.000.000,- 

 
Tata Ruang: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 3.650.000.000,- 
2. Tahun 2011 4.900.000.000,- 
3. Tahun 2012 5.380.000.000,- 
4. Tahun 2013 6.050.000.000,- 
5. Tahun 2014 6.427.500.000,- 

 
3. Prioritas Bidang Iklim Investasi Dan Iklim Usaha 

a) Tema Prioritas: Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, 
penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 
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b) Substansi Inti: 

1) Kepastian hukum:  Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional 
dan daerah  sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan 
yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam 
implementasinya. 

2) Penyederhanaan prosedur:  Penerapan sistem pelayanan informasi dan 
perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)  pada Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) di beberapa kota, dimulai dari Batam, pembatalan perda 
bermasalah dan pengurangan biaya untuk bisnis seperti Tanda Daftar 
Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). 

3) Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional 
yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya 
transaksi/ekonomi biaya tinggi. 

4) Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National Single Window  
(NSW)  untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan 
realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan 
implementasi tahap pertama National Integrated Logistic System di dry port 
Cikarang. 

5) KEK: Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public Private 
Partnership sebelum 2012. 

Dalam mendukung pencapaian kinerja prioritas nasional di bidang iklim 
investasi dan iklim usaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
melakukan: 1). Koordinasi kebijakan penataan logistik nasional, 2).  Koordinasi 
peningkatan dan pengembangan ekspor, 3). Koordinasi penataan kelembagaan 
pengembangan UKM berbasis teknologi, 4). Koordinasi Pembentukan Lembaga 
Pengelola National Single Window (NSW), 5). Koordinasi implementasi 
kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 6). Koordinasi Peningkatan Ekspor 
dan Peningkatan Investasi (PEPI). 

1) Koordinasi kebijakan penataan logistik nasional dengan keluaran 
meningkatnya koordinasi kebijakan penataan logistik nasional diukur 
dengan indikator: 

(a) Persentase tersusunnya kerangka hukum yang terkait dan mendukung 
Penataan Logistik Nasional. 

(b) Persentase regulasi yang terharmonisasi berdasarkan hasil pemetaan 
regulasi terlebih dahulu. 

(c) Persentase pemahaman materi sosialisasi oleh  peserta sosialisasi sistem 
logistik nasional (quesioner setelah sosialisasi). 

(d) Persentase rekomendasi kebijakan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti. 

(e) Persentase respon tindakan yang bisa mengembalikan  implementasi 
kebijakan sesuai dengan rencana, proses dan tujuan sistem logistik 
nasional yang ditindaklanjuti. 

(f) Jumlah rekomendasi kajian kebijakan pembenahan sistem logistik 
nasional yang ditindaklanjuti. 
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Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 1.000.000.000,- 
2. Tahun 2011 1.500.000.000,- 
3. Tahun 2012 1.600.000.000,- 
4. Tahun 2013 1.700.000.000,- 
5. Tahun 2014 1.800.000.000,- 

 
2) Koordinasi peningkatan dan pengembangan ekspor dengan keluaran 

meningkatnya kualitas koordinasi kebijakan peningkatan dan 
pengembangan ekspor diukur dengan indikator: 

(a) Persentase  rekomendasi kebijakan  peningkatan dan pengembangan 
ekspor yang terimplementasikan. 

(b) Persentase penyelesaian kasus-kasus di bidang peningkatan dan 
pengembangan ekspor. 

(c) Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan dan 
pengembangan ekspor. 

(d) Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
peningkatan dan pengembangan ekspor yang ditindaklanjuti. 

(e) Persentase laporan kajian kebijakan peningkatan dan pengembangan 
ekspor  yang ditindaklanjuti. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 1.000.000.000,- 
2. Tahun 2011 2.300.000.000,- 
3. Tahun 2012 2.500.000.000,- 
4. Tahun 2013 2.700.000.000,- 
5. Tahun 2014 2.900.000.000,- 

 
3) Koordinasi penataan kelembagaan pengembangan UKM berbasis teknologi 

dengan keluaran meningkatnya kapasitas kewirausahaan dan inovasi UKM 
berbasis teknologi diukur dengan indikator: 

(a) Persentase pemahaman materi sosialisasi oleh peserta sosialisasi 
pelaksanaan kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi. 

(b) Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan UKM 
berbasis teknologi yang ditindaklanjuti. 

(c) Persentase respon tindakan yang bisa mengembalikan  implementasi 
kebijakan sesuai dengan rencana, proses dan tujuan pengembangan 
UKM berbasis teknologi. 

(d) Persentase rekomendasi hasil laporan kajian kebijakan pengembangan 
UKM berbasis teknologi yang dapat memecahkan masalah lintas 
Kementerian dan Lembaga (lintas sektor). 
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Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 4.750.000.000,- 
2. Tahun 2011 4.800.000.000,- 
3. Tahun 2012 4.900.000.000,- 
4. Tahun 2013 5.000.000.000,- 
5. Tahun 2014 5.200.000.000,- 

 
4) Koordinasi Pembentukan Lembaga Pengelola National Single Window 

(NSW):  

(a) Koordinasi pembentukan lembaga pengelola National Single Window 
(NSW), bertujuan untuk terbentuknya suatu lembaga untuk mengelola 
Implementasi NSW. 

(b) Rencana aksi, sebagai berikut: 

(1) Menyiapkan bentuk lembaga pengelola NSW. 

(2) Menyiapkan Perpres mengenai pembentukan lembaga pengelola 
NSW. 

(c) Indikator kinerja outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 
terbentuk dan  berfungsinya Lembaga Pengelola NSW pada akhir tahun 
2010.  

Kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut 
adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 3.000.000.000,- 
2. Tahun 2011 3.000.000.000,- 
3. Tahun 2012 3.200.000.000,- 
4. Tahun 2013 3.400.000.000,- 
5. Tahun 2014 3.600.000.000,- 

 
5) Koordinasi implementasi kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan 

keluaran:  

(a) Terselesaikannya peraturan penyelenggaraan KEK dan penetapan lokasi 
KEK yang diukur dengan indikator: 

(1) Jumlah peraturan pelaksana UU KEK. 

(2) Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan. 

(b) Terlaksananya pertemuan koordinasi pengelolaan pengembangan 
kawasan (KAPET, KEK) yang diukur dengan indikator: 

(1) Jumlah pertemuan koordinasi. 

(c) Terselenggaranya kerja sama ekonomi subregional (KESR) yang diukur 
dengan indikator: 

(1) Jumlah program kerja sama di bidang infrastruktur dan investasi. 
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Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 2.000.000.000,- 
2. Tahun 2011 2.500.000.000,- 
3. Tahun 2012 2.750.000.000,- 
4. Tahun 2013 3.025.000.000,- 
5. Tahun 2014 3.100.000.000,- 

 
6) Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) dengan 

keluaran meningkatnya koordinasi di bidang peningkatan ekspor dan 
peningkatan investasi diukur dengan indikator:  

(a) Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang 
peningkatan ekspor dan investasi yang terimplementasikan. 

(b) Persentase  rekomendasi pelaksanaan keterpaduan promosi pariwisata, 
perdagangan dan investasi yang terimplementasikan. 

(c) Persentase penyelesaian kasus-kasus pelaksanaan keterpaduan promosi 
pariwisata, perdagangan dan investasi. 

(d) Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan keterpaduan promosi 
pariwisata, perdagangan dan investasi. 

(e) Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterpaduan 
promosi pariwisata, perdagangan dan investasi yang ditindaklanjuti. 

(f) Persentase laporan kajian pelaksanaan keterpaduan promosi pariwisata, 
perdagangan dan investasi yang ditindaklanjuti. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 3.000.000.000,- 
2. Tahun 2011 3.000.000.000,- 
3. Tahun 2012 3.100.000.000,- 
4. Tahun 2013 3.200.000.000,- 
5. Tahun 2014 3.500.000.000,- 

 
4. Prioritas Bidang Energi 

a) Tema Prioritas: Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin 
kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan 
optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya. 

b) Substansi Inti: 

1) Kebijakan: Pengambilan kewenangan atas kebijakan energi ke dalam Kantor 
Presiden untuk memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi 
sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional. 

2) Restrukturisasi BUMN: Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi 
dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan 
diikuti oleh BUMN lainnya. 
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3) Kapasitas energi: Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 
3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 
62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar 
lebih dari 1,2 juta barrel per hari mulai 2014. 

4) Energi alternatif: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk 
energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 
5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk 
membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga 
surya, microhydro, dan nuklir secara bertahap. 

5) Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas: Revitalisasi industri pengolah 
hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri 
tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya. 

6) Konversi menuju penggunaan gas: Perluasan program konversi minyak 
tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; 
penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di 
Palembang, Surabaya, dan Denpasar. 

Dalam mendukung pencapaian kinerja prioritas nasional di bidang energi, 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan: 1). Koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan bidang minyak bumi, extractive industries transparancy, 
dan  percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif, 2). Koordinasi 
pengembangan kebijakan pengembangan Bahan Bakar Nabati, 3). Koordinasi 
pengembangan Desa Mandiri Energi. 

1) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang minyak bumi, extractive 
industries transparancy, dan  percepatan penyediaan dan pemanfaatan 
energi alternatif dengan keluaran meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi 
implementasi  kebijakan bidang minyak bumi, extractive industries 
transparancy, dan  percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif 
diukur dengan indikator: 

(a) Persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. 

(b) Persentase respon tindakan yang bisa mengembalikan implementasi 
kebijakan sesuai dengan rencana proses dan tujuan peningkatan 
efisiensi energi. 

(c) Jumlah rekomendasi hasil laporan kebijakan yang dapat memecahkan 
masalah lintas sektor. 

(d) Persentase dari kesesuaian realisasi kegiatan dengan sasaran yang telah 
ditetapkan. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 5.000.000.000,- 
2. Tahun 2011 6.000.000.000,- 
3. Tahun 2012 6.000.000.000,- 
4. Tahun 2013 6.300.000.000,- 
5. Tahun 2014 6.700.000.000,- 
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2) Koordinasi pengembangan kebijakan pengembangan Bahan Bakar Nabati 
dengan keluaran meningkatnya koordinasi kebijakan pengembangan bahan 
bakar nabati diukur dengan indikator: 

(a) Persentase hasil rekomendasi kebijakan hasil koordinasi yang 
diimplementasikan pengembangan bahan bakar nabati. 

(b) Persentase kesesuaian antara sentra-sentra produksi dan pengolahan. 

(c) Jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi yang diimplementasikan 
pengembangan bahan bakar nabati yang dilaksanakan. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 800.000.000,- 
2. Tahun 2011 1.000.000.000,- 
3. Tahun 2012 1.000.000.000,- 
4. Tahun 2013 1.000.000.000,- 
5. Tahun 2014 1.200.000.000,- 

 
3) Koordinasi pengembangan Desa Mandiri Energi dengan keluaran 

meningkatnya koordinasi pengembangan Desa Mandiri Energi diukur 
dengan indikator: 

(a) Persentase rekomendasi kebijakan hasil sinkronisasi yang ditindaklanjuti 
dalam pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Energi. 

(b) Jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi yang diimplementasikan 
dalam pengembangan Desa Mandiri Energi.  

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 1.000.000.000,- 
2. Tahun 2011 1.000.000.000,- 
3. Tahun 2012 1.100.000.000,- 
4. Tahun 2013 1.200.000.000,- 
5. Tahun 2014 1.400.000.000,- 

 
5. Prioritas Bidang Lainnya 

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi 
maka selain kegiatan koordinasi tersebut di atas, juga akan dilakukan koordinasi 
kebijakan makro dan koordinasi kebijakan pasar modal, perbankan, dan lembaga 
keuangan bukan bank. Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program 
Koordinasi Kebijakan Perekonomian. Sasaran kegiatan ini adalah menjaga stabilitas 
harga umum dan nilai tukar rupiah, stabilitas sektor keuangan, dan keberlanjutan 
APBN. Indikator kinerja yang digunakan adalah: 

a) Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan makro yang tepat waktu. 

b) Persentase penerbitan laporan tahunan kebijakan makro yang berkualitas. 

c) Persentase kajian yang efektif dan mendukung perumusan kebijakan makro. 
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d) Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan pasar modal, perbankan, dan 
lembaga keuangan bukan bank yang tepat waktu. 

e) Persentase penerbitan laporan tahunan kebijakan pasar modal, perbankan, dan 
lembaga keuangan bukan bank  yang berkualitas. 

f) Persentase kajian yang efektif dan mendukung perumusan kebijakan pasar 
modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian 
kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 800.000.000,- 
2. Tahun 2011 2.000.000.000,- 
3. Tahun 2012 2.250.000.000,- 
4. Tahun 2013 2.500.000.000,- 
5. Tahun 2014 2.750.000.000,- 

 
Dalam rangka mendorong akselerasi penurunan jumlah penduduk miskin dari 
14,2% pada tahun 2009 menjadi 8-10% dalam lima tahun ke depan, penyaluran 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan terus ditingkatkan kepada UMKMK yang produktif 
dan belum bankable. 

Peningkatan penyaluran KUR diupayakan dengan: 

a) Penyediaan dana penjaminan dalam APBN sebesar Rp 2 triliun pertahun. 

b) Memperluas sasaran program KUR. 

c) Kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka penjaminan KUR. 

d) Menambah bank pelaksana KUR. 

e) Menyesuaikan bunga KUR. 

f) Intensifikasi program linkage. 

Pencapaian kinerja prioritas program aksi penanggulangan kemiskinan dengan 
fokus UMKMK melalui KUR tersebut di atas, dilaksanakan dalam Program 
Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian. Keluaran yang akan dicapai adalah 
meningkatnya efektivitas dan koordinasi kebijakan KUR agar tercapai penyaluran 
KUR sebesar Rp 100 triliun selama periode 2010-2014. Indikator kinerja yang akan 
digunakan adalah: 

a) Indeks pelaksanaan rencana tindak koordinasi kebijakan KUR secara tepat 
waktu. 

b) Indeks penerbitan laporan triwulanan pelaksanaan koordinasi kebijakan KUR 
yang berkualitas. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian 
kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 
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No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 200.000.000,- 
2. Tahun 2011 1.000.000.000,- 
3. Tahun 2012 1.200.000.000,- 
4. Tahun 2013 1.300.000.000,- 
5. Tahun 2014 1.400.000.000,- 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara 
nyata, maka kebijakan yang tertuang dalam Inpres 6/2006 tentang Reformasi 
Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia akan dilanjutkan. 
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan 
akan melanjutkan program Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan 
Remitansi untuk Pekerja Migran. Sasaran yang akan dicapai meliputi: 

a) Koordinasi penyiapan skim perbankan yang menguntungkan bagi calon pekerja 
migran. 

b) Tersedianya asuransi pekerja migran yang memberikan perlindungan secara 
optimal. 

c) Peningkatan layanan lembaga keuangan nasional dalam pengiriman dan 
pengelolaan remitansi pekerja migran. 

Sementara itu indikator kinerja yang akan digunakan adalah: 

a) Tersedianya skim kredit perbankan bagi pekerja migran pada tingkat nasional. 

b) Perubahan ketentuan asuransi TKI yang mengutamakan perbaikan tata kelola 
konsorsium asuransi TKI. 

c) Meningkatnya jumlah lembaga keuangan nasional dan kualitas produknya 
dalam melayani remitansi pekerja migran. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian 
kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 200.000.000,- 
2. Tahun 2011 1.000.000.000,- 
3. Tahun 2012 1.050.000.000,- 
4. Tahun 2013 1.100.000.000,- 
5. Tahun 2014 1.200.000.000,- 

 

Selain daripada itu, dalam rangka mengoptimalkan pembiayaan dalam dan luar 
negeri dan pembukaan akses pasar non tradisional, maka perlu dilakukan: 

a) Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Asia. 

b) Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Pembiayaan Eropa, Afrika, dan 
Timur Tengah. 

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan kerjasama ekonomi dan pembiayaan 
internasional dengan Negara-negara Asia yang memiliki sumber pendanaan yang 
kuat dalam membiayai proyek-proyek investasi dibidang infrastruktur dan energi.  
Selain itu, perluasan akses pasar nontradisional ke Negara-negara Asia Tengah, 
Eropa Timur, Afrika, dan Timur Tengah sudah mendesak dilakukan karena akses 
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pasar ekspor ke pasar tradisional sudah mencapai titik jenuh. Indikator kinerja yang 
digunakan adalah: 

a) Persentase hasil rekomendasi kebijakan hasil koordinasi yang 
diimplementasikan bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika, 
dan Timur Tengah. 

b) Persentase rekomendasi kebijakan hasil sinkronisasi yang ditindaklanjuti dalam 
pelaksanaan kebijakan bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, 
Afrika dan Timur Tengah. 

c) Persentase respon tindakan yang bisa mengembalikan  implementasi kebijakan 
sesuai dengan rencana, proses dan tujuan di bidang kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah. 

d) Persentase hasil rekomendasi kebijakan hasil koordinasi yang 
diimplementasikan bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia. 

e) Persentase rekomendasi kebijakan hasil sinkronisasi yang ditindaklanjuti dalam 
pelaksanaan kebijakan bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia. 

f) Persentase respon tindakan yang bisa mengembalikan  implementasi kebijakan 
sesuai dengan rencana, proses dan tujuan di bidang kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan Asia. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian 
kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 2.000.000.000,- 
2. Tahun 2011 3.000.000.000,- 
3. Tahun 2012 4.400.000.000,- 
4. Tahun 2013 4.800.000.000,- 
5. Tahun 2014 5.200.000.000,- 

 
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

1. Prioritas Bidang Infrastruktur: 

Koordinasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan 
umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara 
terpadu. Prioritas bidang infrastruktur ini dilaksanakan melalui rencana aksi 
sebagai berikut: 

a) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan lahan. 

b) Mengoptimalkan peran independen appraisal dalam penentuan harga tanah. 

c) Memastikan ketersediaan dana untuk pembebasan lahan oleh pemerintah. 

d) Sinkronisasi dan mendorong penyelesaian Perda-perda RTRW provinsi, 
kabupaten/kota. 

e) Sinkronisasi dan penyelesaian Perpres RTR kawasan-kawasan strategis nasional. 

f) Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan urusan penataan ruang dan 
pengembangan wilayah. 

g) Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan urusan infrastruktur sumber daya air. 
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h) Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan urusan perumahan. 

i) Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan urusan telematika dan utilitas. 
Prioritas bidang infrastruktur ini diselesaikan paling lambat Oktober 2014. 

Sasaran prioritas bidang infrastruktur adalah meningkatnya koordinasi bidang 
infrastruktur dan pengembangan wilayah secara optimal dengan indikator kinerja 
yang digunakan sebagai berikut: 

a) Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan lahan. 

b) Jumlah protap tentang penilaian harga lahan oleh independent appraiser. 

c) Persentase jumlah anggaran yang disediakan untuk pembebasan lahan. 

d) Persentase jumlah Perda RTRW propinsi, kabupaten/kota yang sudah 
ditetapkan. 

e) Persentase jumlah Perpres RTRW Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang sudah 
ditetapkan. 

f) Persentase keterpaduan dan keberlanjutan pelayanan infrastruktur. 

g) Persentase pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah.  

h) Persentase kasus infrastruktur yang terselesaikan.  

i) Persentase rekomendasi kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan 
wilayah yang terimplementasi.  

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian 
kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010     10.916.000.000,-  
2. Tahun 2011     5.450.000.000,-  
3. Tahun 2012     6.350.000.000,-  
4. Tahun 2013     7.205.000.000,-  
5. Tahun 2014     7.671.500.000,- 

 
2. Prioritas Bidang Ketahanan Pangan: 

a) Program penerapan sistem dan reformasi regulasi di bidang komoditi pangan. 

b) Penerapan subsidi pertanian terpadu. 

c) Kelancaran arus bahan pangan. 

d) Investasi usaha pangan skala luas. 

e) Pengembangan kawasan khusus pangan dan pertanian. 

f) Adaptasi lingkungan untuk ketahanan pangan. 

Program-program tersebut dilaksanakan melalui rencana aksi: 

a) Revisi Inpres Perberasan. 

b) Penetapan peraturan tentang subsidi pertanian. 

c) Penetapan peraturan tentang DAK Adaptasi Lingkungan. 

d) Penetapan Perpres ketentuan Investasi dan Usaha Pangan Skala Luas. 
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e) Perpres Pengembangan Kawasan Pertanian dan Pangan Merauke. 

f) Pembangunan pabrik gula, pengelolaan impor dan kebijakan biaya masuk gula. 

g) Penetapan pengembangan kawasan industri terpadu berbasis sawit. 

h) Koordinasi pengembangan urusan pangan. 

i) Koordinasi pengembangan urusan perikanan dan peternakan. 

j) Koordinasi bidang perkebunan dan hortikultura. 
k) Koordinasi pengembangan dan pengelolaan urusan sarana dan prasarana 

pertanian dan kelautan khususnya perikanan. 

l) Koordinasi pengembangan urusan kelembagaan dan pembiayaan pertanian dan 
kelautan khususnya perikanan. 

Prioritas bidang diselesaikan paling lambat Oktober 2014. 

Sasaran prioritas bidang ketahanan pangan adalah meningkatnya pengembangan 
dan pengelolaan bidang pertanian dan kelautan secara optimal dengan indikator 
kinerja yang digunakan sebagai berikut: 

a) Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan. 

b) Tingkat (indeks) efektivitas  koordinasi  perencanaan dan penyusunan kebijakan 
di bidang pertanian dan kelautan  

c) Persentase rekomendasi koordinasi yang dapat diimplementasikan di bidang 
pertanian dan kelautan 

d) Tingkat (indeks) pelaksanaan sinkronisasi kebijakan bidang pertanian dan 
kelautan 

e) Jumlah pelaksanaan penugasan khusus dari Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian  

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian 
kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 6.000.000.000,- 
2. Tahun 2011 3.300.000.000,- 
3. Tahun 2012 3.780.000.000,- 
4. Tahun 2013 3.900.000.000,- 
5. Tahun 2014 4.300.000.000,- 

 
3. Prioritas Bidang Ketahanan Energi 

a) Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan 

1) Koordinasi penyempurnaan kebijakan dan peraturan subsidi BBM dan 
listrik. Koordinasi ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut: 

(a) Melakukan kajian terhadap kebijakan dan peraturan yang berkaitan 
dengan subsidi. 

(b) Melakukan revisi terhadap kebijakan dan peraturan yang berkaitan 
dengan subsidi. 

(c) Menetapkan kebijakan harga energi. 
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(d) Menetapkan peraturan pelaksanaan di bawah UU bidang energi. 

(e) Menetapkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) bidang 
energi. 

(f) Menetapkan pemanfaatan energi terbarukan (biofuel, panas bumi, 
tenaga surya, dan sebagainya). 

Rencana aksi ini diselesaikan paling lambat Juni 2010. 

Sasarannya adalah berkurangnya subsidi BBM dan listrik dengan indikator 
kinerja yang digunakan sebagai berikut: 

(a) Persentase rekomendasi kebijakan di bidang subsidi BBM dan listrik 
yang terimplementasi. 

(b) Persentase penyelesaian masalah implementasi subsidi di bidang BBM 
dan listrik. 

(c) Persentase pengurangan BBM yang tersubsitusi oleh energi alternatif. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 1.500.000.000,- 
2. Tahun 2011 1.100.000.000,- 
3. Tahun 2012 1.500.000.000,- 
4. Tahun 2013 2.000.000.000,- 
5. Tahun 2014 2.500.000.000,- 

 
2) Koordinasi percepatan penanganan krisis listrik, peningkatan produksi 

minyak dan gas bumi, pertambangan, dan pelestarian hutan. Koordinasi ini 
dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut: 

(a) Penetapan kebijakan pemerintah berupa Peraturan Perundang-
undangan. 

(b) Fasilitasi kebutuhan pendanaan. 

Rencana aksi ini harus selesai paling lambat Oktober 2014. 

Sasarannya adalah teratasinya krisis listrik, meningkatnya produksi minyak 
dan gas bumi dan pertambangan, serta meningkatnya pemanfaatan hutan 
yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 6.040.000.000,- 
2. Tahun 2011 4.700.000.000,- 
3. Tahun 2012 5.170.000.000,- 
4. Tahun 2013 5.687.000.000,- 
5. Tahun 2014 6.400.000.000,- 

 
4. Prioritas Bidang Investasi dan Iklim Usaha: 

Koordinasi Kebijakan Perbaikan Investasi dan Iklim Usaha diarahkan pada fokus: 
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a) Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah. 
Mempercepat penyelesaian Peraturan Pelaksanaan UU No. 25 tahun 2007 
tentang penanaman modal, antara lain Peraturan Pemerintah tentang Perizinan 
dan Non Perizinan. 

Rencana aksi, sebagai berikut: 

1) Menghapus regulasi yang tidak mendukung iklim iklim investasi dan iklim 
usaha. 

2) Membatalkan Perda bermasalah. 

3) Mengurangi biaya untuk bisnis (Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin 
Usaha Perdagangan. 

b) Implementasi Perpres No. 27 tahun 2009 tentang  Sistem Pelayanan Informasi 
dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) di beberapa kota. 

Rencana Aksi, sebagai berikut: 

1) Tahun 2010 launching PTSP dengan SPIPISE di 50 kabupaten/kota. 

2) Tahun 2011 launching PTSP dengan SPIPISE di 100 kabupaten/kota. 

3) Tahun 2012 launching PTSP dengan SPIPISE di 100 kabupaten/kota. 

c) Penataan dan pengembangan Sistem Logistik Nasional yang menjamin 
kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi. 

Rencana aksi, sebagai berikut: 

1) Finalisasi Blueprint sistem logistik nasional. 

2) Penyiapan Perpres mengenai blueprint sistem logistik nasional. 

3) Implementasi blueprint sistem logistik nasional. 

d) Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI), yang difokuskan pada:  

1) Mengkoordinasikan kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan 
di tingkat pusat dan daerah untuk mendorong peningkatan ekspor dan 
peningkatan investasi daerah. 

2) Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan ekspor dan investasi yang 
dihadapi oleh para pelaku usaha, baik masalah yang terkait regulasi maupun 
masalah teknis di lapangan. 

3) Mengkoordinasikan penyelesaian masalah-masalah hambatan  di bidang 
ekspor lainnya yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor.  

Kinerja outcome yang akan dicapai adalah meningkatnya efektivitas koordinasi 
kebijakan di bidang perbaikan investasi dan iklim usaha, dengan indikator 
kinerja yang akan digunakan adalah: 

1) Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Umum Pengaturan Tata Laksana 
Perizinan dan Non Perizinan. 

2) Implementasi PTSP dengan SPIPISE di 16 kementerian/lembaga, dan 
implementasi PTSP dengan SPIPISE di 250 kota (kota dan provinsi). 

3) Blueprint penataan dan pengembangan Sistem Logistik Nasional  yang 
terimplementasikan. 
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4) Persentase  rekomendasi kebijakan  peningkatan dan pengembangan iklim 
usaha dan investasi yang terimplementasikan. 

5) Indeks efektivitas kebijakan iklim usaha dan investasi. 

6) Persentase penyelesaian kasus-kasus di bidang iklim usaha dan investasi. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian 
kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 4.000.000.000,- 
2. Tahun 2011 3.000.000.000,- 
3. Tahun 2012 3.000.000.000,- 
4. Tahun 2013 3.000.000.000,- 
5. Tahun 2014 3.000.000.000,- 

 
e) Perbaikan Peraturan Perundang-undangan yang menghambat atau berpotensi 

menghambat investasi dan memastikan efektivitas implementasi perbaikan 
peraturan tersebut.  

Kegiatan ini difokuskan pada: 

1) Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berpotensi menghambat investasi. 

2) Melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang berpotensi 
menghambat investasi. 

Kinerja outcome yang diharapkan adalah tersedianya UU, PP, Perpres, Permen, 
Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota yang mendukung iklim 
investasi pada akhir Juni 2011. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja 
tersebut adalah: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 800.000.000,- 
2. Tahun 2011 400.000.000,- 

  
5. Prioritas Bidang Revitalisasi Industri dan Jasa 

Koordinasi kebijakan pengembangan industri manufaktur difokuskan kepada sektor 
atau isu tertentu, seperti: 1). Kebijakan pengembangan industri otomotif yang hemat 
energi, ramah lingkungan dan terjangkau (low cost and green car); 2). Revitalisasi 
industri pupuk; 3). Revitalisasi industri  strategis; 4).  Revitalisasi industri tekstil; 5). 
Revitalisasi industri alas kaki; 6). Revitalisasi industri semen; 7). Industri kreatif; 8). 
Industri elektronik; 9). Industri telematika; 10). Industri wisata bahari; 11). Industri 
kecil berbasis kompetensi di wilayah tertentu (one village one product – OVOP). 

Kinerja outcome yang akan dicapai adalah meningkatnya efektivitas koordinasi 
kebijakan di bidang industri manufaktur, dengan indikator kinerja yang akan 
digunakan adalah: 

a) Persentase  rekomendasi kebijakan  peningkatan dan pengembangan industri  
yang terimplementasikan. 

b) Indeks efektivitas kebijakan industri. 
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c) Persentase penyelesaian kasus-kasus di bidang industri. 

d) Jumlah penyelesaian masalah khusus di bidang industri yang bersifat adhoc. 

Koordinasi kebijakan pengembangan industri manufaktur sepenuhnya dibiayai dari 
APBN. Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 1.000.000.000,- 
2. Tahun 2011 1.300.000.000,- 
3. Tahun 2012 1.430.000.000,- 
4. Tahun 2013 1.550.000.000,- 
5. Tahun 2014 1.700.000.000,- 

 
6. Prioritas Bidang Pembangunan Transportasi 

Prioritas pembangunan transportasi ini dilaksanakan melalui sinkronisasi dan 
koordinasi rencana aksi sebagai berikut: 

a) Menyusun blueprint transportasi multimoda; 

b) Debottlenecking sistem rantai pasok logistik dari aspek infrastruktur, regulasi, 
dan biaya; 

c) Membangun proyek percontohan aplikasi transportasi multimoda, termasuk 
untuk mengurangi beban transportasi kontainer melalui jalan raya; 

d) Menyusun perencanaan jaringan transportasi yang terintegrasi; 

e) Meningkatkan dukungan terhadap transportasi rakyat dan perintis; 

f) Meningkatkan investasi pemerintah dan swasta di sektor transportasi; 

g) Membatasi penggunaan kendaraan pribadi; 

h) Meningkatkan pelayanan angkutan umum masal; 

i) Melakukan pengawasan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor; 

j) Meningkatkan keselamatan dan kepatuhan untuk semua komponen 
transportasi; 

k) Percepatan internasionalisasi transportasi udara dan laut. 

Sasaran prioritas pembangunan transportasi adalah meningkatnya koordinasi 
pembangunan transportasi secara optimal dengan indikator kinerja yang digunakan 
sebagai berikut: 

a) Persentase jumlah Rakor Urusan Pembangunan Transportasi yang 
terimplementasi. 

b) Persentase rekomendasi kebijakan Urusan Pembangunan Transportasi yang 
terimplementasi. 

c) Persentase jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Pembangunan 
Transportasi yang akurat, dan tepat waktu. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian 
kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

 



 
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

- 62 -  

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 3.500.000.000,- 
2. Tahun 2011 3.700.000.000,- 
3. Tahun 2012 3.900.000.000,- 
4. Tahun 2013 4.158.000.000,- 
5. Tahun 2014 4.250.000.000,- 

 
7. Prioritas Bidang Lain: 

a) Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Selain melalui penyaluran KUR, peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM 
juga akan dikembangkan melalui integrasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ke 
dalam sistem keuangan nasional. Rincian aksi yang akan dilakukan dalam 
kegiatan tersebut yaitu: 

1) Inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum. 

2) Menyusun peraturan perundang-undangan tentang LKM. 

3) Mengembangkan sistem pengawasan LKM. 

4) Mengembangkan skema insentif LKM. 

Keluaran yang akan dicapai berupa berlangsungnya transformasi LKM belum 
berbadan hukum menjadi koperasi, BUMDES, BPR, dan modal ventura, serta 
terbitnya peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Keuangan Mikro. 
Dengan demikian indikator kinerja aksi ini adalah: 

1) Jumlah LKM belum berbadan hukum yang telah melakukan transformasi 
menjadi koperasi, BUMDES, BPR, dan modal ventura. 

2) Jumlah peraturan perundangan mengenai LKM yang diterbitkan. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian 
kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 350.000.000,- 
2. Tahun 2011 400.000.000,- 
3. Tahun 2012 400.000.000,- 
4. Tahun 2013 450.000.000,- 
5. Tahun 2014 450.000.000,- 

 
Beberapa kegiatan lain dari program koordinasi kebijakan perekonomian adalah 
koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang fiskal, BUMN, ekonomi dan 
keuangan daerah. Strategi dan kebijakan tersebut di atas dilakukan melalui 
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian. Keluaran yang akan 
dicapai adalah meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ekonomi makro 
dan keuangan dengan indikator kinerja: 

1) Indeks pelaksanaan rencana tindak strategi koordinasi kebijakan ekonomi 
makro dan keuangan secara tepat waktu. 

2) Indeks penerbitan laporan tahunan pelaksanaan koordinasi kebijakan 
ekonomi makro dan keuangan yang berkualitas. 
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Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian 
kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 2.950.000.000,- 
2. Tahun 2011 2.900.000.000,- 
3. Tahun 2012 3.790.000.000,- 
4. Tahun 2013 5.100.000.000,- 
5. Tahun 2014 5.750.000.000,- 

 
b) Koordinasi Industri dan Perdagangan 

1) Koordinasi Kebijakan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 

Kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan pada perdagangan yang lebih 
menguntungkan dan mendukung perekonomian nasional agar mampu 
memaksimalkan manfaat, sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses 
integrasi dengan dinamika globalisasi. 

Program peningkatan dan pengembangan ekspor difokuskan pada: 1). 
Penguatan daya saing ekspor melalui pengembangan komoditi unggulan dan 
potensial dan peningkatan desain produk ekspor; 2). Peningkatan fasilitasi 
perdagangan, melalui Penerapan Sistem National Single Window (NSW) dan 
ASEAN Single Window, Peningkatan Trade Financing melalui Lembaga 
Pembiayaan Ekspor (LPE) dan fasilitasi lain; 3). Pelaksanaan Timnas 
Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI), memperkuat peran 
Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI); 4). Peningkatan Promosi Bersama;  5). 
Pengembangan Ekspor Daerah dan mendorong peran Bank Pembangunan 
Daerah (BPD) serta lembaga keuangan di daerah dalam menyediakan 
sumber pembiayaan bagi ekspor produk UMKM daerah; 6). Peningkatan 
Diplomasi Perdagangan melalui pelaksanaan komitmen internasional (AEC, 
APEC, WTO); dan 7). Peningkatan koordinasi penanganan isu-isu 
perdagangan internasional.  

Keluaran yang akan dicapai adalah meningkatnya efektivitas koordinasi 
kebijakan di bidang Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan 
indikator kinerja yang akan digunakan adalah: 

(a) Persentase  rekomendasi kebijakan  peningkatan dan pengembangan 
ekspor yang terimplementasikan. 

(b) Persentase penyelesaian kasus-kasus di bidang perdagangan luar negeri. 

(c) Indeks efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri. 

Koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor sepenuhnya 
dibiayai dari APBN. Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung 
pelaksanaan pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai 
berikut: 
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No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 4.050.000.000,- 
2. Tahun 2011 5.000.000.000,- 
3. Tahun 2012 5.500.000.000,- 
4. Tahun 2013 5.750.000.000,- 
5. Tahun 2014 6.000.000.000,- 

 
2) Koordinasi Kebijakan Peningkatan Efisiensi Distribusi dan  Pengawasan 

Barang Dalam Negeri 

Kebijakan perdagangan dalam negeri diarahkan untuk memperkokoh sistem 
distribusi nasional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian 
berusaha. Program koordinasi peningkatan efisiensi distribusi dan 
pengawasan barang dalam negeri difokuskan pada: 1). Peningkatan stabilitas 
harga kebutuhan bahan pokok dan pengamanan pasar dalam negeri; 2). 
Peningkatan Pengawasan Barang Beredar; 3). Pengembangan pasar dan 
sarana distribusi perdagangan; 4). Penguatan  Ekonomi Kreatif melalui 
Peningkatan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri (ACI),  
Pengembangan dan sosialisasi ekonomi Kreatif dan Nation Branding. 

Keluaran yang akan dicapai adalah meningkatnya efektivitas koordinasi 
kebijakan di bidang peningkatan distribusi dan pengawasan barang dalam 
negeri, dengan indikator kinerja yang akan digunakan adalah: 

(a) Persentase  rekomendasi kebijakan  peningkatan kelancaran distribusi 
dan pengawasan barang dalam negeri yang terimplementasikan. 

(b) Persentase penyelesaian kasus-kasus di bidang distribusi dan peredaran 
barang dalam negeri. 

(c) Persentase  pemahaman sosialisasi oleh peserta.  

Koordinasi Kebijakan Peningkatan Efisiensi Distribusi dan Peredaran Barang 
Dalam Negeri sepenuhnya dibiayai dari APBN. Kebutuhan dana yang 
diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja selama lima 
tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 1.200.000.000,- 
2. Tahun 2011 4.000.000.000,- 
3. Tahun 2012 4.500.000.000,- 
4. Tahun 2013 4.750.000.000,- 
5. Tahun 2014 4.000.000.000,- 

 
3) Koordinasi Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Industri Pariwisata 

Fokus peningkatan kesempatan berusaha bagi sektor UMKM melalui 
kebijakan sektoral, diarahkan pada: 

(a) Keberadaan UMKM sebagai jobs creator dan prim movger of economic 
growth. UMKM dengan jumlah hampir mencapai 51 juta unit pada 
tahun 2009, namun demikian belum dapat diandalkan dalam 
penyerapan pengangguran maupun mendorong pertumbuhan ekonomi, 
terutama disebabkan minimnya sentuhan teknologi dalam 
pengembangan manajemen bisnis dan kewirausahaan UMKM. Dampak 
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lebih lanjut adalah kapasitas SDM UMKM tetap rendah, ketertinggalan 
sistem manajemen dan kewirausahaan, kurangnya kreativitas dan 
inovasi yang menjerat rendahnya daya saing UMKM berkelanjutan. 

(b) Pusat Inovasi UMKM sebagai pemicu percepatan peningkatan 
kewirausahaan dan bisnis. Kebijakan yang menempatkan UMKM 
berbasis teknologi sangat tepat. Peran prime mover Pusat Inovasi UMKM 
dalam mendorong percepatan UMKM keluar dari kesulitan untuk akses 
teknologi dan informasi, sehingga UMKM di hampir semua sektor mulai 
dari yang bersifat informal usaha mikro, hingga sektor formal UMKM, 
dapat menggunakan Hak Kekayaan Intelektual dengan dukungan 
teknologi yang merupakan media utama percepatan peningkatan skala 
usaha ke kelas yang lebih tinggi.  

Arah kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UMKM Berbasis 
Teknologi adalah dengan mengoptimalkan Pusat Inovasi UMKM (PI-
UMKM) dalam mensinergikan program kegiatan 
instansi/lembaga/departemen di pusat dan daerah melalui pemanfaatan 
Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai basis pendampingan UMKM 
guna mempercepat pertumbuhan perekonomian di seluruh wilayah 
Indonesia. Sehingga sasaran akhir PI-UMKM mengangkat kewirausahaan 
UMKM Berbasis Teknologi dan UMKM Basis Inkubator Bisnis dapat 
terwujud dan UMKM Indonesia menjadi usaha terdepan di kawasan Asia 
Tenggara. 

Strategi Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UMKM Berbasis 
Teknologi, bertujuan untuk mendukung  Prioritas  Nasional dan Program 
Aksi Penanggulangan Kemiskinan, fokus  UMKM dan Koperasi melalui KUR 
dan Prioritas Nasional dan Program Aksi Penciptaan Lapangan Kerja dengan 
fokus  peningkatan kesempatan berusaha bagi sektor UMKM melalui 
kebijakan sektoral (industri, perdagangan, penanaman modal, dan 
pertanian), sebagaimana ditetapkan dalam RPJM Nasional 2010-2014 
melalui Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, keluaran yang 
akan dicapai adalah meningkatnya kapasitas kewirausahaan UMKM 
berbasis teknologi. 

Indikator kinerja yang akan digunakan adalah: 

(a) Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan dan pengembangan 
UKM pada umumnya dan UMKM berbasis teknologi serta pariwisata 
yang terimplementasi. 

(b) Indeks efektivitas kebijakan UMKM dan pariwisata. 

(c) Persentase penyelesaian kasus-kasus di bidang UMKM dan pariwisata. 

(d) Persentase respon tindakan yang dapat mengembalikan pelaksanaan 
kebijakan sesuai dengan rencana, proses dan tujuan pengembangan 
UKM berbasis teknologi. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 
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No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 2.050.000.000,- 
2. Tahun 2011 2.700.000.000,- 
3. Tahun 2012 3.000.000.000,- 
4. Tahun 2013 3.250.000.000,- 
5. Tahun 2014 3.500.000.000,- 

 
4) Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional 

Kedeputian Kerjasama dan Pembiayaan Internasional mempunyai tanggung 
jawab merealisasikan prioritas program aksi Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian yang terkait dengan ekonomi makro dan kerjasama 
ekonomi internasional dengan fokus fasilitasi perdagangan, investasi dan 
pembiayaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan 
lingkungan, utamanya yang terkait dengan bidang kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan internasional sebagai tugas pokok dan fungsi kedeputian. 

Arah kebijakan yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan ini adalah 
dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan serta analisis 
atas kebijakan di bidang perekonomian dengan melibatkan instansi-instansi 
terkait. Kegiatan pendukung dilakukan melalui perencanaan kegiatan, 
implementasi  rapat-rapat koordinasi di level teknis maupun level pembuat 
kebijakan serta evaluasi atas kebijakan ekonomi yang telah dibuat.  

Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Amerika & Pasifik dan 
Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Regional akan dioptimalkan 
dalam rangka menjalin kerjasama di sektor perdagangan dan investasi 
internasional yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi nasional.  

Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Amerika dan Pasifik 
dioptimalkan untuk koordinasi kerjasama ekonomi dengan negara-negara 
kawasan Amerika dan Pasifik dengan fokus koordinasi Indonesia – Australia 
Ministerial Forum (IAMF). 

Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Regional dioptimalkan 
untuk koordinasi kerjasama ekonomi ASEAN dan APEC. Fokus koordinasi 
antara lain penyiapan Individual Action Plan (IAP) APEC dan koordinasi 
pemenuhan komitmen ASEAN Economic Cooperation (AEC) 2015. 

Selain itu, kerjasama ekonomi sub-regional (KESR) juga menjadi program 
prioritas mengingat pengembangan kawasan intra kawasan merupakan 
strategi yang cukup efektif dalam meningkatkan ekonomi daerah perbatasan 
baik melalui peningkatan perdagangan dan investasi lintas batas.  
Pemerintah diharapkan sebagai lokomotif bagi pemerintah daerah dan 
sektor swasta untuk pengembangan kerjasama ekonomi subregional. 

Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Multilateral fokus kepada 
pembiayaan internasional dengan kegiatan antara lain Development 
Program Loan (DPL) dan Debt Swap juga merupakan program prioritas 
Kedeputian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional 
mengingat Development Program Loan merupakan salah satu upaya 
Pemerintah untuk mendorong reformasi kebijakan di Indonesia dan 
sekaligus mendukung anggaran Pemerintah terhadap defisit anggaran 
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tahun berjalan. Sedangkan Debt Swap dimaksudkan untuk mengurangi 
tekanan defisit fiskal dan neraca pembayaran apabila diperlukan. 

Sebagai upaya terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang 
kerjasama ekonomi dan pembiayaan internasional yang efektif dan 
berkelanjutan perlu ditetapkan outcome bagi setiap kegiatan yang 
dilaksanakan. Selanjutnya dari outcome yang dihasilkan akan ditentukan 
target indikator pada setiap tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan agar 
kebijakan yang diambil lebih terarah dan terukur. 

Kinerja-kinerja koordinasi tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut 

(a) Persentase agreement di bidang perdagangan, investasi dan pembiayaan 
internasional yang disepakati.  

(b) Persentase peningkatan ekspor akibat meningkatnya kerjasama ekonomi 
internasional. 

(c) Persentase peningkatan investasi asing dan pembiayaan internasional 
akibat meningkatnya kerjasama ekonomi internasional. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan, sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 3.000.000.000,- 
2. Tahun 2011 2.700.000.000,- 
3. Tahun 2012 2.970.000.000,- 
4. Tahun 2013 3.750.000.000,- 
5. Tahun 2014 4.200.000.000,- 

 
8. Peningkatan budaya organisasi berbasis kinerja, kompetensi, dan penguatan tata 

kelola organisasi yang baik. 

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi dan pelaksanaan tata 
kelola organisasi yang baik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah 
melakukan reformasi birokrasi sebagai upaya peningkatan pelayanan yang optimal 
dan peningkatan produktivitas kerja. Dengan meningkatnya produktivitas kerja 
diharapkan penggunaan sumber daya dan dana yang terbatas dapat lebih optimal, 
sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi lebih 
efektif, efisien, dan akuntabel. Program yang digunakan untuk  mewujudkan 
reformasi tersebut adalah sebagai berikut:  

a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digunakan untuk menampung 
kegiatan-kegiatan dasar dan teknis lainnya (di luar tupoksi) yang dilaksanakan 
oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, antara lain seperti 
penyelenggaraan operasional keperluan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan 
sarana dan prasarana kerja, pemberian jasa pegawai berupa gaji dan tunjangan, 
pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pemeriksaan internal, dan kerja 
sama antarinstansi. Dari berbagai kinerja kegiatan tersebut akan dihasilkan 
kinerja program yaitu berupa peningkatan budaya organisasi berbasis kinerja 
dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik. Tingkat keberhasilan 
program tersebut diukur dengan indikator: 1) persentase kepatuhan terhadap 
ketentuan di bidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan, dan 
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kepegawaian; 2) indeks kepuasan pelayanan kesekretariatan dan pengawasan; 
3) persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan; 4) kualifikasi 
laporan keuangan tetap wajar tanpa pengecualian; 5) persentase sumber daya 
manusia yang memenuhi standar kompetensi; 6) laporan kegiatan staf ahli yang 
tepat waktu. 

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian 
kinerja selama lima tahun ke depan, diperkirakan sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 36.397.423.000,- 
2. Tahun 2011 90.393.249.000,- 
3. Tahun 2012 94.308.344.000,- 
4. Tahun 2013 98.514.648.000,- 
5. Tahun 2014 103.145.983.000,- 

 
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koordinator 

Kebijakan Bidang Perekonomian. Program ini merupakan program pendukung  
yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kerja bagi pegawai di 
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang diukur dengan indikator 
persentase ketersediaan sarana dan prasarana.  

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan 
sarana dan prasarana kerja pegawai pencapaian kinerja selama lima tahun ke 
depan, diperkirakan sebagai berikut: 

No. Tahun Jumlah (Rp) 
1. Tahun 2010 0,- 
2. Tahun 2011 190.600.000.000,- 
3. Tahun 2012 17.000.000.000,- 
4. Tahun 2013 18.700.000.000,- 
5. Tahun 2014 18.700.000.000,- 

 
9. Kelembagaan 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
mempunyai tugas membantu presiden dalam menyinkronkan dan 
mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di 
bidangnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi: 

a) sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di 
bidangnya; 

b) koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 

c) pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b; 

d) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 

e) pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan 

f) pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden 
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian mengoordinasikan: 

a) Kementerian Keuangan; 

b) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

c) Kementerian Perindustrian; 

d) Kementerian Perdagangan; 

e) Kementerian Pertanian; 

f) Kementerian Kehutanan; 

g) Kementerian Perhubungan; 

h) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

i) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

j) Kementerian Pekerjaan Umum; 

k) Kementerian Komunikasi dan Informasi; 

l) Kementerian Riset dan Teknologi; 

m) Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

n) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; 

o) Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 

10. Struktur Organisasi 

Kemudian dalam Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, 
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 
bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari: 

a) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; 

b) Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan; 

c) Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan; 

d) Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan; 

e) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

f) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional; 

g) Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

h) Staf Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan; 

i) Staf Ahli Bidang Persaingan Usaha; 

j) Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan; 

k) Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah-Swasta; 

l) Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan; 

m) Staf Ahli Bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup; 

n) Inspektorat. 
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Setelah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerapkan program 
sendiri (program koordinasi bidang perekonomian), dalam waktu yang tidak terlalu 
lama, struktur organisasi akan diubah mengikuti perkembangan yang ada. 

11. Ketatalaksanaan  

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementeraian agar 
dapat berjalan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, 
penataan/perbaikan di bidang ketatalaksanaan yang dilakukan antara lain adalah 
dengan penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis. 

Penyempurnaan proses bisnis bertujuan untuk penyederhanaan dan pembakuan 
proses bisnis, dengan mengacu pada prinsip-prinsip berbasis pada akuntabilitas 
jabatan/pekerjaan, penyempurnaan/penyederhanaan proses kerja, transparansi, 
pemberian janji layanan dan berorientasi pada pemangku kepentingan 
(stakeholders). 

Upaya perbaikan yang dilakukan dalam penyempurnaan dan pembakuan proses 
bisnis adalah: 

a) Menyusun Standar Operating Procedure (SOP) yang rinci dan menggambarkan 
setiap keluaran pekerjaan secara komprehensif. 

b) Melakukan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran rinci 
mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan. 

c) Melakukan analisis beban kerja untuk memperoleh informasi mengenai waktu 
dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 

Penyusunan SOP bertujuan untuk memperoleh suatu pedoman atau petunjuk 
prosedural bagi seluruh individu aparatur pemerintah dalam proses pelaksanaan 
tugas dan pemberian pelayanan yang ditetapkan secara tertulis mengenai apa yang 
harus dilakukan, kapan, di mana, oleh siapa, dan merupakan proses yang paling 
efektif serta efisien untuk menghasilkan suatu output. SOP bermanfaat untuk 
menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan, memberikan kepastian 
prosedur dan transparansi, memperjelas persyaratan dan target pekerjaan serta 
memberikan informasi dengan detail apa yang diharapkan organisasi untuk 
dilakukan oleh pegawai, sekaligus memberikan kepastian hukum serta rasa aman 
dalam bekerja. 

Tahapan penyusunan SOP merupakan suatu siklus yang terus menerus dilakukan 
untuk mendapatkan prosedur yang efektif dan efisien. Siklus tersebut melalui 4 
tahapan, yaitu: analisis kebutuhan SOP, pengembangan SOP, penerapan SOP, serta 
monitoring dan evaluasi SOP. 

Sehubungan dengan itu dilakukan pula analisis jabatan yang  menghasilkan uraian 
jabatan yang merupakan pemaparan secara rinci dan lengkap mengenai informasi 
suatu jabatan. Hasil analisis ini akan ditinjau setiap tahun dan disesuaikan dengan 
perkembangan yang ada. Prinsip-prinsip yang dipakai dalam penyusunan uraian 
jabatan adalah: 

a) Memilah dan mengelola informasi ke dalam suatu format uraian jabatan yang 
telah ditentukan. 

b) Yang dianalisis adalah jabatannya, bukan pemangku jabatan. Pemangku jabatan 
tidak berkaitan dengan prestasi individu, pemangku jabatan hanya sebagai 
narasumber (responden). 
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c) Sumber untuk menganalisis jabatan adalah berdasarkan tugas dan fungsi dari 
suatu jabatan yang telah ditetapkan. 

Tahapan pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan adalah: 

a) Persiapan, meliputi sosialisasi/penyampaian informasi, penyusunan format 
informasi jabatan. 

b) Pengumpulan dan pengolahan data, dengan semua pemangku jabatan 
menyusun konsep uraian jabatan dan kemudian dikompilasikan. Pengolahan 
data dilakukan dengan analisa terhadap konsep uraian jabatan yang telah 
disusun oleh masing-masing pemangku jabatan. Teknis analisis adalah 
membandingkan dengan  uraian jabatan dan tugas pokok dan fungsi masing-
masing jabatan. 

Butir-butir informasi yang ada dalam uraian jabatan, meliputi nama jabatan, 
ikhtisar jabatan, tujuan jabatan, uraian tugas dan kegiatan, bahan dan alat yang 
digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, hasil kerja, wewenang, tanggung jawab, 
dimensi jabatan, hubungan kerja, masalah dan tantangan kerja, risiko jabatan, 
syarat jabatan dan kedudukan jabatan. 

Evaluasi jabatan adalah untuk menetapkan bobot tiap jabatan/pekerjaan untuk 
menjadi dasar bagi peringkat jabatan. Evaluasi jabatan dilakukan dengan 
menggunakan metode Factor Evaluation Sistem (FES) dengan melibatkan konsultan 
independen. 

Prinsip-prinsip dalam mengevaluasi jabatan adalah: 

a) Yang dievaluasi adalah jabatan/pekerjaan, bukan orang yang menduduki 
jabatan tersebut. 

b) Jabatan yang dievaluasi dianggap telah dilaksanakan penuh dan mencapai 
prestasi standar. 

c) Jabatan/pekerjaan yang dievaluasi seperti apa adanya saat ini. 

d) Evaluai “job content” terlepas dari level gaji saat ini, status dan sebagainya. 

Salah satu reformasi di bidang ketatalaksanaan adalah dengan melaksanakan 
Analisis Beban Kerja (ABK). Analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen 
yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat 
efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Sedangkan 
tujuan ABK adalah untuk mendapatkan informasi kebutuhan pegawai, tingkat 
efisiensi kerja dan perstasi kerja (unit/jabatan) yang dilaksanakan secara sitematis 
dan bermanfaat dalam penataan/penyempurnaan struktur organisasi, penilaian 
prestasi kerja, evaluasi pelaksanaan tugas dan penataan pegawai. Direncanakan 
sebelum 2013 ABK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah 
diselesaikan. 

Tahapan pelaksanaan analisa beban kerja adalah: 

a) Tahap persiapan, meliputi pembentukan tim kerja dan 
pemberitahuan/penyampaian informasi kepada unit kerja. 

b) Tahap pelaksanaan, meliputi pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi 
data dan penyempurnaan hasil olahan. 

c) Tahap penetapan, meliputi standar norma waktu, jumlah kebutuhan 
pegawai/pejabat dan tingkat efisiensi dan efektivitas jabatan/unit kerja. 



 
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

- 72 -  

12. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 1 
Oktober 2009 sebanyak 291 pegawai, dengan perincian sebagai berikut: 

No. Unit Kerja Golongan Jumlah 
Orang I II III IV 

1. Sekretariat 5 48 46 19 118 
2. Deputi I 0 6 9 9 24 
3. Deputi II 0 6 11 16 33 
4. Deputi III 0 6 5 9 20 
5. Deputi IV 0 9 14 14 37 
6. Deputi V 0 7 3 12 22 
7. Deputi VI 0 7 16 8 31 
8. Inspektorat - 3 2 1 6 

Jumlah 5 92 106 88 291 
 

Kondisi sumber daya manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
berdasarkan formasi dan bezetting jabatan struktural per 1 Oktober 2009: 

No. Jabatan Formasi Bezetting Jumlah Usia < 50 th Usia > 50 th 
1. Eselon I 13 2 10 12 
2. Eselon II 34 8 21 29 
3. Eselon III 72 42 20 62 
4. Eselon IV 164 55 14 69 

Jumlah 283 107 65 172 
 

Kondisi sumber daya manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
berdasarkan tingkat pendidikan per 1 Oktober 2009: 

No. Pendidikan Usia 
< 50 th % Usia 

> 50 th % Jumlah 

1. SD 3 75 1 25 4 
2. SLTP 4 57 3 43 7 
3. SLA 33 75 11 25 44 
4. D-1 9 100 0 0 9 
5. D-3 41 93 3 7 44 
6. S1/D-4 50 70 21 30 71 
7. S2 66 68 31 32 97 
8. S3 9 60 6 40 15 

Jumlah 215 74 76 26 291 
 

Untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar dapat 
berjalan dengan optimal maka dalam periode lima tahun ke depan (2010-2014) 
diupayakan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang sejalan dengan 
kebutuhan analisis beban kerja dan standar kompetensi formasi jabatan yang 
dibutuhkan dalam setiap jenjang, yaitu sebagai berikut: 
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No. Unit Kerja 
Golongan Jml 

Org I II  III IV 
10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14  

1. Sekretariat 5 5 5 5 0 47 47 45 45 50 48 49 48 49 44 19 20 23 26 33 118 
2. Deputi I 0 - - - - 6 6 7 9 10 9 8 9 10 11 9 12 12 14 14 24 
3. Deputi II 0 - - - - 6 6 7 9 10 11 10 11 11 11 16 19 19 19 19 33 
4. Deputi III 0 - - - - 6 7 8 10 11 5 5 7 10 10 9 11 11 11 13 20 
5. Deputi IV 0 - - - - 9 9 10 10 11 14 12 13 12 8 14 14 17 17 17 37 
6. Deputi V 0 - - - - 7 8 9 11 11 3 6 7 3 5 12 12 12 14 15 22 
7. Deputi VI 0 - - - - 7 10 6 6 6 16 15 16 15 14 8 6 10 11 13 31 
8. Inspektorat      3 3 3 3 3 2 3 4 4 5 1 1 1 1 1 6 

Jumlah 5 5 5 5 0 91 94 95 103 112 107 108 115 114 108 88 98 105 113 130 291 

Kondisi sumber daya manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
berdasarkan formasi dan bezetting jabatan struktural yang diharapkan tersedia 
pada tahun 2014 adalah: 

No. Jabatan Formasi Bezetting Jumlah Usia < 50 th Usia > 50 th 
1. Eselon I 12 1 12 13 
2. Eselon II 29 15 19 34 
3. Eselon III 62 7 6 13 
4. Eselon IV 81 30 16 46 
5. Pelaksana 166 80 120 200 

Jumlah 350 133 173 306 
 

Kondisi sumber daya manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
berdasarkan tingkat pendidikan yang diharapkan tersedia pada tahun 2014 adalah: 

No. Pendidikan Usia 
< 50 th % Usia 

>50 th % Jumlah 

1. SD - - - - - 
2. SLTP - - - - - 
3. SLA 31 62 19 38 50 
4. D-1 - - - - - 
5. D-3 20 80 5 20 25 
6. S1/D-4 112 79 29 21 141 
7. S2 66 61 42 39 108 
8. S3 6 23 20 77 26 

Jumlah 235 67 115 33 350 
 

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM, diperlukan penyempurnakan sistem 
asesmen pegawai dan memanfaatkannya untuk pemetaan kompetensi pegawai. 
Tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

a) Penyusunan kamus kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan. 

b) Penyusunan metode dan alat ukur. 

c) Pelaksanaan asesmen. 

d) Pelaporan hasil. 

e) Tindak lanjut hasil asesmen, antara lain dengan pelaksanaan diklat berbasis 
kompetensi, mutasi, promosi, dan rotasi pegawai. 

Saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memiliki Kamus 
Kompetensi Jabatan dan Standar Komptensi Jabatan. Kamus kompetensi jabatan 
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sebanyak 16 buah kompetensi, yang terdiri dari 3 buah kompetensi inti dan 13 
kompetensi khusus. Kompetensi inti merupakan kompetensi yang harus dimiliki 
oleh semua pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 
sedangkan kompetensi khusus merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh satu 
jabatan/eselon tertentu. Ke-16 kamus kompetensi dimaksud meliputi: 

a) Kompetensi Inti, terdiri: 

1) Quality Focus (Fokus pada Kualitas). 

2) Personal Credibility and Integrity (Integritas dan Kredibilitas Pribadi). 

3) Interpersonal Communication (Komunikasi Antar Pribadi). 

b) Kompetensi Khusus, terdiri: 

1) Analytical and Conceptual Thinking (Berpikir Analitis dan Konseptual). 

2) Visioning and Strategic Thinking (Berpikir Strategis dan Jangka Panjang). 

3) Diagnostic Information Gathering (Mendapatkan Informasi Akurat). 

4) Global Perspective (Perspektif Global). 

5) Planning dan Organizing (Perencanaan dan Pengorganisasian). 

6) Stakeholder Orientation (Orientasi pada Pemangku Kepentingan). 

7) Personal Development (Pengembangan Diri). 

8) Managing Others (Mengelola Orang Lain). 

9) Building Partnership (Membangun Kemitraan). 

10) Gaining Commitment (Memperoleh Komitmen). 

11) Organizational dan Enviromental Awareness (Tanggap terhadap  
Perkembangan Organisasi dan Lingkungan). 

12) Written Communication (Komunikasi Tertulis). 

13) Meeting Leadership (Kepemimpinan Dalam Pertemuan). 

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah sejumlah kompetensi yang harus dimiliki 
oleh pemangku jabatan/eselon tertentu. SKJ diambil dari 16 kamus kompetensi dan 
dibedakan untuk masing-masing jabatan eselon. SKJ untuk eselon II sebanyak 12-13 
buah kompetensi, eselon III sebanyak 10-11 buah kompetensi, dan eselon IV 
sebanyak 7-8 buah kompetensi.  

13. Sarana dan Prasarana 

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam organisasi merupakan salah satu yang 
menentukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja organisasi secara 
maksimal. Selama ini, kendala utama pada Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian adalah belum memiliki gedung sendiri, baru pada pertengahan 
tahun 2009 mendapatkan gedung dari Eks Mahkamah Konstitusi yang 
keberadaannya belum dapat digunakan, sehingga perlu dibangun kembali sesuai 
dengan kapasitas yang dibutuhkan.  

Sementara ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjalankan 
tugas pokok dan fungsi kesehariannya menggunakan gedung Departemen 
Keuangan dengan ruangan yang terbatas dan terpisah-pisah antara Deputi dengan 
para Asisten Deputinya yang berdampak pada kecepatan pelayanan terhadap 
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pimpinan, koordinasi dan penyediaan peralatan, serta pengisian formasi jabatan. 
Mengantisipasi perkembangan ke depan perlu dipersiapkan prasarana yang 
memadai yang salah satunya dengan merombak gedung Eks MK sehingga 
mempunyai daya tampung dan lahan parkir pegawai Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian yang kurang lebih berjumlah 300 orang. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
 

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2010-2014 merupakan 
rencana makro guna memberikan arah dan pedoman bagi pelaksana koordinasi, 
sinkronisasi, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan di bidang perekonomian. 

Tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian ini tidak terlepas dari dukungan partisipasi berbagai pihak dalam 
penyusunannya, baik dari dalam maupun dari luar Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian.  

Renstra 2010-2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini disusun melalui 
proses yang panjang oleh para pimpinan organisasi di lingkungan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian dengan menggunakan balance scorecard yang meliputi 
perumusan strategis, perencanaan strategis yang menghasilkan keluaran sasaran strategis, 
strategis inisiatif dan nilai-nilai dasar organisasi yang diyakini akan dapat mengarahkan 
dan menggerakkan sumber daya dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan 
organisasi.   

Sebagaimana layaknya sebuah rencana, Renstra ini tidak akan berarti banyak apabila 
komitmen untuk merealisasikannya lemah. Dengan demikian dalam upaya mewujudkan 
Renstra dibutuhkan bekerja keras dalam bekerja sama. Renstra ini masih memerlukan 
revisi, khususnya keterkaitan dengan penyesuaian alokasi pagu dana yang ditetapkan oleh 
Bappenas.   

Semoga Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-
2014 ini memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana-rencana 
operasional dalam mengkoordinasikan, menyinkronkan, mengendalikan, dan mengawasi 
pelaksanaan di bidang Perekonomian. 

 

 MENTERI KOORDINATOR 
BIDANG PEREKONOMIAN, 

 

ttd. 

 
M. HATTA RAJASA 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 
PEREKONOMIAN 

NOMOR : PER-01/ M.EKON/01/2010 
TANGGAL :  29  JANUARI 2010  

 

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

 
 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

OUTCOME/ 
OUTPUT INDIKATOR 

 
TARGET 

2010 
 

UNIT 
ORGANISASI 
PELAKSANA 

PROGRAM PENERAPAN 
KEPEMERINTAHAN 
YANG BAIK 

Terwujudnya budaya  
kerja organisasi berbasis 
kinerja dan tata kelola 
organisasi yang baik 

 

1. Terbayarnya gaji 
pegawai selama satu 
tahun 

2. Terlaksananya tata 
kelola yang baik pada 
unit kerja Kementerian 
Koordinator Bidang 
Perekonomian 

3. Terbinanya seluruh 
pegawai Kementerian 
Koordinator Bidang 
Perekonomian 

 
 
 

Sekretariat 
Kementerian 
Koordinator 
Bidang 
Perekonomian 

KEGIATAN 
PENGELOLAAN GAJI, 
HONORARIUM, DAN 
TUNJANGAN 

Terwujudnya budaya  
kerja organisasi berbasis 
kinerja dan tata kelola 
organisasi yang baik 

Jumlah pegawai yang 
mendapatkan gaji, 
tunjangan dan sejenisnya 
selama 1 tahun 

Pembayaran gaji dan 
sejenisnya untuk 300 
pegawai 
 
 

Biro Umum 

KEGIATAN 
PENYELENGGARAAN 
OPERASIONAL DAN 
PEMELIHARAAN 
PERKANTORAN 

Terwujudnya budaya  
kerja organisasi berbasis 
kinerja dan tata kelola 
organisasi yang baik 

Terselenggaranya Tupoksi 
Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian 
selama 1 tahun 

Pelaksanaan 
operasional kantor 
selama 12 bulan 

Biro Umum 

KEGIATAN PELAYANAN 
PUBLIK ATAU BIROKRASI 

 

Terwujudnya budaya  
kerja organisasi berbasis 
kinerja dan tata kelola 
organisasi yang baik 

Tersedianya prasarana dan 
sarana kerja pegawai  
 

75 % sarana kerja 
terpenuhi 

Setiap Biro dan 
Inspektorat 

PROGRAM STABILISASI 
EKONOMI DAN SEKTOR 
KEUANGAN 

Meningkatnya 
pengelolaan di bidang 
fiskal dan ekonomi  makro 
secara optimal 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan bidang ekonomi 
makro dan sektor keuangan 

 Deputi Bidang 
Koordinasi 
Ekonomi Makro 
dan Keuangan 
(Deputi I) 

KEGIATAN KOORDINASI 
PELAKSANAAN 
KEBIJAKAN FISKAL DAN 
KEBIJAKAN EKONOMI 

Meningkatnya 
pengelolaan di bidang 
fiskal dan ekonomi  makro 
secara optimal 

  

Jumlah rekomendasi 
kebijakan dan jumlah 
laporan koordinasi, 
monitoring, dan evaluasi 
stabilitas ekonomi makro dan 
keuangan 

5 rekomendasi 
kebijakan dan 5 
laporan 

Setiap Asisten 
Deputi 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
AGRIBISNIS 

Meningkatnya 
pengelolaan   dibidang 
pengembang an agribisnis 
secara optimal 

Rumusan-rumusan kebijakan 
bidang agribisnis 

 Deputi Bidang 
Koordinasi 
Pertanian dan 
Kelautan 
(Deputi II) 

KEGIATAN KOORDINASI 
REVITALISASI, 
PERIKANAN, DAN 
KEHUTANAN (RPPK) 

Meningkatnya 
pengelolaan   dibidang 
pengembang an agribisnis 
secara optimal 

Jumlah rumusan kebijakan 
koordinasi di bidang 
pengembangan agribisnis 

8 rumusan kebijakan Setiap Asisten 
Deputi 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KETAHANAN PANGAN 

Meningkatnya 
pengelolaan   dibidang  
ketersediaan pangan  
secara optimal 

 

Tersusunnya jumlah 
rumusan kebijakan 
koordinasi dalam rangka 
stabilitas harga pangan 
pokok, pengembangan 
cadangan pangan strategis 
dan ketahanan pangan yang 
efektif dan berkelanjutan (8 
rumusan) 

 Deputi Bidang 
Koordinasi 
Pertanian dan 
Kelautan 
(Deputi II) 



 
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

- 2 -  

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

OUTCOME/ 
OUTPUT INDIKATOR 

 
TARGET 

2010 
 

UNIT 
ORGANISASI 
PELAKSANA 

KEGIATAN 
PEMBINAAN/KOORDIN
ASI/ 
PELAKSANAAN 
MONITORING, 
EVALUASI DAN 
PELAPORAN 

Meningkatnya 
pengelolaan   dibidang  
ketersediaan pangan  
secara optimal 

 

Jumlah rumusan kebijakan 
koordinasi dalam rangka 
stabilisasi harga pangan 
pokok, pengembangan 
cadangan pangan strategis, 
dan ketahanan pangan yang 
efektif dan berkelanjutan 

8 rumusan kebijakan 
koordinasi stabilisasi 
harga pangan pokok 
cadangan pangan dan 
penanganan strategis 

Setiap Asisten 
Deputi 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

OUTCOME/ 
OUTPUT INDIKATOR 

 
TARGET 

2010 
 

UNIT 
ORGANISASI 
PELAKSANA 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
AKSESIBILITAS 
PEMERINTAH DAERAH, 
KOPERASI DAN 
MASYARAKAT 
TERHADAP JASA 
PELAYANAN SARANA 
DAN PRASARANA 
ENERGI 

Meningkatnya 
pengelolaan dibidang 
ketahanan energi secara 
optimal 

 

Rumusan-rumusan kebijakan 
bidang energi terbarukan 
dan energi alternatif 

 Deputi Bidang 
Koordinasi Energi, 
Sumber Daya 
Mineral dan 
Kehutanan  
(Deputi III) 

KEGIATAN 
PEMBINAAN/KOORDIN
ASI/ 
PELAKSANAAN 
MONITORING, 
EVALUASI DAN 
PELAPORAN 

Meningkatnya 
pengelolaan dibidang 
ketahanan energi secara 
optimal 

 

Jumlah laporan kegiatan, 
jumlah rumusan kebijakan 
pengelolaan energi termasuk 
energi alternatif 

4 laporan kegiatan, 6 
rumusan kebijakan 
pengelolaan energi 
termasuk energi 
alternatif 

Setiap Asisten 
Deputi 

PROGRAM PEMBINAAN 
USAHA PERTAMBANGAN 
MIGAS 

Meningkatnya 
pengelolaan   subsidi 
BBM, listrik, dan pupuk 
secara optimal 

 

Rekomendasi-rekomendasi 
penyempurnaan kebijakan di 
bidang subsidi BBM, listrik, 
dan pupuk 

 Deputi Bidang 
Koordinasi Energi, 
Sumber Daya 
Mineral dan 
Kehutanan  
(Deputi III) 

KEGIATAN 
PEMBINAAN/KOORDIN
ASI/ 
PELAKSANAAN 
MONITORING, 
EVALUASI DAN 
PELAPORAN 

 

Meningkatnya 
pengelolaan   di bidang 
subsidi BBM, listrik, dan 
pupuk. 

 

Jumlah rumusan 
penyempurnaan kebijakan 
dan peraturan subsidi BBM, 
listrik, dan pupuk. 

3 laporan kegiatan dan 
3 rumusan kebijakan 
penyempurnaan 
kebijakan dan 
peraturan subsidi BBM, 
listrik, dan pupuk. 

Asdep Minyak 
Bumi. 
Asdep Energi dan 
Ketenagalistrikan. 
Asdep Analisa 
Kebijakan Makro. 
Asdep Sarana dan 
Prasarana 
Pertanian dan 
Kelautan 

PROGRAM REHABILITASI 
DAN PEMULIHAN 
CADANGAN SUMBER 
DAYA ALAM 

Meningkatnya 
pengelolaan  di bidang 
ESDM, dan Kehutanan 

Rekomendasi-rekomendasi 
kebijakan pengelolaan ESDM 
dan Kehutanan 

 Deputi Bidang 
Koordinasi Energi, 
Sumber Daya 
Mineral dan 
Kehutanan  
(Deputi III) 

KEGIATAN 
PEMBINAAN/KOORDIN
ASI/ 
PELAKSANAAN 
MONITORING, 
EVALUASI DAN 
PELAPORAN 

Meningkatnya 
pengelolaan  di bidang 
percepatan penanganan 
krisis listrik, peningkatan 
produksi minyak dan gas 
bumi, pertambangan, 
pelestarian hutan, dan 
Inisiatif Transparansi 
Industri Ekstraksi (EITI) 

Jumlah rekomendasi dan 
laporan koordinasi 
percepatan penanganan 
krisis listrik, peningkatan 
produksi minyak dan gas 
bumi, pertambangan, 
pelestarian hutan, dan 
Inisiatif Transparansi 
Industri Ekstraksi (EITI) 

6 laporan kegiatan, 6 
rumusan kebijakan 
percepatan penanganan 
krisis listrik, 
peningkatan produksi 
minyak dan gas bumi, 
pertambangan, 
pelestarian hutan, dan 
Inisiatif Transparansi 
Industri Ekstraksi (EITI) 

Setiap Asisten 
Deputi 

PROGRAM PENCIPTAAN 
IKLIM USAHA UMKM 

Meningkatnya 
pengelolaan  di bidang 
UMKM dan iklim usaha 
secara optimal 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan di bidang 
penciptaan iklim usa UMKM 

 Deputi Bidang 
Koordinasi Industri 
dan Perdagangan 
(Deputi IV) 

KEGIATAN 
PERENCANAAN, 
KOORDINASI, DAN 
PENYUSUNAN 
KEBIJAKAN DAN 
PROGRAM UMKM 

Meningkatnya 
pengelolaan  di bidang 
UMKM dan iklim usaha 
secara optimal 
 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan dan jumlah 
laporan koordinasi 
kebijakanpemberdayaan 
UMKM 

2 rekomendasi dan 5 
laporan koordinasi 
kebijakan 
pemberdayaan UMKM 

Setiap Asisten 
Deputi 
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PROGRAM/ 
KEGIATAN 

OUTCOME/ 
OUTPUT INDIKATOR 

 
TARGET 

2010 
 

UNIT 
ORGANISASI 
PELAKSANA 

KEGIATAN KOORDINASI 
FASILITASI 
PENGEMBANGAN UKM 
BERBASIS TEKNOLOGI 

Meningkatnya 
pengelolaan  di bidang 
UMKM dan iklim usaha 
secara optimal 
 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan mengenai 
pengembangan UMKM 
berbasis teknologi di daerah-
daerah dan jumlah laporan 
hasil peninjauan lapangan, 
jumlah laporan raker, 
jumlah rekomendasi rapat, 
jumlah laporan monitoring 
koordinasi kebijakan 
peningkatan iklim usaha 

2 rekomendasi dan 5 
laporan kebijakan 
pengembangan UMKM 
berbasis teknologi di 
daerah-daerah, serta 4 
laporan hasil 
peninjauan lapangan, 1 
laporan raker, 5 
rekomendasi rapat, 2 
laporan monitoring 
koordinasi kebijakan 
peningkatan iklim 
usaha 

Setiap Asisten 
Deputi 

PROGRAM 
PENINGKATAN DAN 
PENGEMBANGAN 
EKSPOR 

Meningkatnya 
pengelolaan kebijakan  
dibidang investasi  dan 
ekspor secara  optimal 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan di bidang 
peningkatan dan 
pengembangan ekspor 

 Deputi Bidang 
Koordinasi Industri 
dan Perdagangan 
(Deputi IV) 

KEGIATAN KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI 
KEBIJAKAN YANG 
MENDORONG 
PENINGKATAN 
PERDAGANGAN LUAR 
NEGERI 

Meningkatnya 
pengelolaan kebijakan  
dibidang investasi  dan 
ekspor secara  optimal 

Jumlah laporan hasil 
peninjauan lapangan, jumlah 
laporan raker, jumlah 
rekomendasi rapat, jumlah 
laporan monitoring 
koordinasi kebijakan yang 
mendorong peningkatan 
perdagangan luar negeri dan 
industri manufaktur 

8 laporan hasil 
peninjauan lapangan, 2 
laporan raker, 10 
rekomendasi rapat, 4 
laporan monitoring 
koordinasi kebijakan 

Setiap Asisten 
Deputi 

KEGIATAN 
PELAKSANAAN TIMNAS 
PEPI DAN NATIONAL 
SINGLE WINDOW 
(DITANYAKAN 
PADANAN 
INDONESIANYA) 

Meningkatnya 
pengelolaan kebijakan  
dibidang investasi  dan 
ekspor secara  optimal 

Jumlah laporan hasil 
peninjauan lapangan di 
negara maju, jumlah laporan 
raker, jumlah rekomendasi 
rapat, jumlah laporan 
monitoring 

2 laporan hasil 
peninjauan lapangan di 
negara maju, 2 laporan 
raker, 3 rekomendasi 
rapat, 2 laporan 
monitoring 

Setiap Asisten 
Deputi 

KEGIATAN 
PELAKSANAAN TIMNAS 
PENGEMBANGAN 
EKSPOR DAN 
PENGEMBANGAN 
INVESTASI (PEPI) 

Meningkatnya 
pengelolaan kebijakan  
dibidang investasi  dan 
ekspor secara  optimal 

Jumlah laporan hasil 
peninjauan lapangan di 
negara maju, jumlah laporan 
raker, jumlah rekomendasi 
rapat, jumlah laporan 
monitoring 

3 laporan hasil 
peninjauan lapangan di 
negara maju, 4 laporan 
raker, 5 rekomendasi 
rapat, 4 laporan 
monitoring 

Setiap Asisten 
Deputi 

PROGRAM 
PENINGKATAN EFISIENSI 
PERDAGANGAN DALAM 
NEGERI 

Meningkatnya 
pengelolaan dibidang  
distribusi dan peredaran 
barang dalam negeri 
secara  optimal 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan di bidang 
peningkatan efisiensi 
perdagangan dalam negeri 

 Deputi Bidang 
Koordinasi Industri 
dan Perdagangan 
(Deputi IV) 

KEGIATAN PEMBINAAN 
PASAR DAN DISTRIBUSI 

Meningkatnya 
pengelolaan dibidang  
distribusi dan peredaran 
barang dalam negeri 
secara  optimal 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan di bidang distribusi 
dan peredaran barang dalam 
negeri 

3 rekomendasi 
kebijakan di bidang 
distribusi dan 
peredaran barang 
dalam negeri 

Setiap Asisten 
Deputi 

PROGRAM STABILISASI 
EKONOMI DAN SEKTOR 
KEUANGAN 

Meningkatnya 
pengelolaan dibidang 
infrastruktur secara 
optimal 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan percepatan 
penyediaan infrastruktur 

 Deputi Bidang 
Koordinasi 
Ekonomi Makro 
dan Keuangan 
(Deputi V) 

KEGIATAN 
PEMBINAAN/KOORDIN
ASI/ 
PELAKSANAAN 
MONITORING, 
EVALUASI DAN 
PELAPORAN 

Meningkatnya 
pengelolaan dibidang 
infrastruktur secara 
optimal 

Jumlah laporan pemantauan 
dan evaluasi, jumlah 
rekomendasi kebijakan 
percepatan penyediaan 
infrastruktur 

8 laporan pemantauan 
dan evaluasi, 5 
rekomendasi kebijakan 
percepatan penyediaan 
infrastruktur 

Setiap Asisten 
Deputi 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
WILAYAH STRATEGIS 
DAN CEPAT TUMBUH 

Meningkatnya 
pengelolaan dibidang  
pengembangan wilayah 
strategis secara optimal 

Kumpulan rekomendasi 
kebijakan infrastruktur 
dalam percepatan 
pengembangan wilayah 

 Deputi Bidang 
Koordinasi 
Ekonomi Makro 
dan Keuangan 
(Deputi V) 

KEGIATAN PENATAAN 
RUANG DAN 
PENGEMBANGAN 
WILAYAH 

 

Meningkatnya 
pengelolaan dibidang  
pengembangan wilayah 
strategis secara optimal 

Jumlah rumusan kebijakan 
pengembangan KEK, jumlah 
laporan sinkronisasi, jumlah 
laporan sosialisasi dan 
jumlah rekomendasi 
kebijakan infrastruktur 
dalam percepatan 
pengembangan wilayah 

2 rumusan kebijakan 
pengembangan KEK, 5 
laporan sinkronisasi, 5 
laporan sosialisasi dan 
5 rekomendasi 
kebijakan 

Setiap Asisten 
Deputi 
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PROGRAM/ 
KEGIATAN 

OUTCOME/ 
OUTPUT INDIKATOR 

 
TARGET 

2010 
 

UNIT 
ORGANISASI 
PELAKSANA 

PROGRAM STABILISASI 
EKONOMI DAN SEKTOR 
KEUANGAN 

Meningkatnya 
pengelolaan dibidang 
kerjasama ekonomi  
internasional  secara 
optimal 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan bidang kerja sama 
ekonomi internasional 

 Deputi Bidang 
Koordinasi 
Ekonomi Makro 
dan Keuangan 
(Deputi VI) 

KEGIATAN 
PELAKSANAAN 
KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI 
PERUMUSAN KEBIJAKAN 
KERJA SAMA EKONOMI 
INTERNASIONAL 

 

Meningkatnya 
pengelolaan dibidang 
kerjasama ekonomi  
internasional  secara 
optimal 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan, jumlah laporan 
kegiatan, jumlah laporan 
monitoring evaluasi 

6 rekomendasi 
kebijakan koordinasi 
dalam rangka 
peningkatan investasi 
asing, peningkatan 
ekspor, pengelolaan 
dana LN yang efektif, 
mitigasi perubahan 
lingkungan, 2 laporan 
kegiatan, dan 1 laporan 
monitoring dan 
evaluasi 

Setiap Asisten 
Deputi 

 

 
 

 MENTERI KOORDINATOR 
BIDANG PEREKONOMIAN, 

 

ttd. 

 
M. HATTA RAJASA 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 
PEREKONOMIAN 

NOMOR : PER-01/ M.EKON/01/2010 
TANGGAL : 29  JANUARI 2010  

 
 

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2014 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

 
 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

OUTCOME/ 
OUTPUT INDIKATOR 

 
TARGET 

2014 
 

UNIT 
ORGANISASI 
PELAKSANA 

(1) (2) (3) (4) (5) 
PROGRAM DUKUNGAN  
MANAJEMEN DAN 
PELAKSANAAN TUGAS 
TEKNIS LAINNYA 
KEMENTERIAN 
KOORDINATOR BIDANG 
PEREKONOMIAN 

Meningkatnya budaya 
organisasi berbasis kinerja 
dan kompetensi serta tata 
kelola organisasi yang 
baik 
 

1. % kepatuhan terhadap 
ketentuan di bidang 
perencanaan anggaran, 
keuangan, 
perlengkapan, dan 
kepegawaian 

2. Indeks kepuasan  
pelayanan  
kesekretariatan dan 
pengawasan 

3. % penggunaan aplikasi 
di bidang 
kesekretariatan 

4. Kualifikasi Laporan 
Keuangan tetap “Wajar 
Tanpa Pengecualian” 

5. % Sumber Daya Manusia 
yang memenuhi standar 
kompetensi 

90 % 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

80 % 
 
 

100 % 
 
 

75 % 

Sekretariat 
Kementerian 
Koordinator Bidang 
Perekonomian 

KEGIATAN PELAYANAN 
PERENCANAAN 
 
 

Terselenggaranya 
pelayanan perencanaan 
dan penanganan 
reformasi birokrasi 
kepada seluruh satuan 
organisasi  
 

• Jumlah konsep rencana 
kerja dan anggaran 

• % kemajuan reformasi 
birokrasi di bidang 
organisasi dan tata 
laksana (ortala)  

• % pemanfaatan 
Teknologi Informasi 
Komunikasi yang 
digunakan oleh 
stekeholder berjenjang 

• % laporan kinerja 
Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian 
yang tepat waktu dan 
sesuai standar 

9 eks 
 
 

95 % 
 
 
 

95 % 
 
 
 
 

100 % 

Biro Perencanaan 

KEGIATAN 
PENINGKATAN DAN 
PENGELOLAAN 
PELAYANAN 
PERSIDANGAN, HUKUM 
DAN HUBUNGAN 
MASYARAKAT 
 

Terselenggaranya 
pelayanan persidangan 
dan penggunaan teknologi 
informasi kenerja dan 
budaya kerja kementerian 
koordinator Bidang 
Perekonomian 
 

• Jumlah penerbitan 
majalah perekonomian, 
buku profil, buku 
informasi perekonomian, 
dan dokumentasi foto 

• Jumlah penyelenggaraan 
Sosialisasi/Diseminasi 
Kebijakan Bidang 
Perekonomian 

• Jumlah penyiapan dan 
pelaksanaan rapat 
koordinasi dan kegiatan 
Menko Perekonomian 

• % pelaporan rapat 
koordinasi dan laporan 
evaluasi pelaksanaan 
rapat koordinasi tepat 
waktu 

• Jumlah rancangan 
peraturan perundang-
undangan  
 

10 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

100 
 
 
 

95 % 
 
 
 
 

85 
 
 

Biro Persidangan dan 
Hubungan 
Masyarakat 
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• Jumlah telahaan/analisa 
hukum dan peraturan 
perundang-undangan 

• Jumlah penyebaran 
informasi secara 
elekronik (Electronic 
Public Relation) terhadap 
pelaksanaan kebijakan 
pada bidang 
perekonomian melalui 
media elektronik 

• % sistem Jaringan 
Dokumentasi dan 
Informasi Hukum 

 
12 

 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

KEGIATAN 
PENINGKATAN DAN 
PENGELOLAAN 
PELAYANAN UMUM 
 

Terselenggaranya 
pelayanan administrasi 
umum, kepegawaian, 
keuangan, 
kerumahtanggaan dan 
perlengkapan  
 

• % penempatan pegawai 
sesuai persyaratan 
kompetensi 

• % kepatuhan pegawai 
dalam pelaksanaan 
disiplin  

• % pengembangan 
character building 
pegawai melalui 
pelatihan 

• % laporan keuangan 
sesuai Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) 

• % hasil pemantauan dan 
evaluasi APIP yang 
ditindaklanjuti 

• % anggaran yang cair 
tepat waktu 

• % implementasi Sistem 
Akuntansi Instansi (Sistem 
Akuntansi Keuangan dan 
Sistem Informasi 
Manajemen Barang Milik 
Negara/SIMAK BMN) 

• Jumlah dokumen 
perjalanan dinas luar 
negeri yang dapat 
diselesaikan 

• % peningkatan 
manajemen kearsipan 
dalam rangka 
penatausahaan arsip 
modern  

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 
 
 
 

480 
 
 
 
 

100 % 

Biro Umum 

KEGIATAN 
PENGAWASAN 
INSPEKTORAT 
 

Pelaksanaan kegiatan 
pengawasan intern yang 
efektif 
 

• Persentase ketidaktaatan 
dalam pelaksanaan 
kegiatan yang diawasi 
terhadap peraturan 
perundangan yang 
berlaku 

• Persentase potensi 
kerugian negara 

• Jumlah laporan hasil 
pengawasan tepat waktu 

100 % 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 

15 

Inspektorat 

KEGIATAN PENELAAHAN 
KEBIJAKAN BIDANG 
PEREKONOMIAN 

Terwujudnya laporan 
kegiatan yang mendukung 
upaya pencapaian kinerja 
Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian 

• Jumlah laporan kegiatan 
bidang hukum dan 
kelembagaan yang 
dilaksanakan 

• Jumlah laporan kegiatan 
bidang persainagn usaha 
yang dilaksanakan 

• Jumlah laporan kegiatan 
bidang penaggulangan 
kemiskinan yang 
dilaksanakan 

• Jumlah laporan kegiatan 
bidang investasi dan 
kemitraan pemerintah 
pemerintah-swasta 
dilaksanakan 

 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Staf Ahli 
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• Jumlah laporan kegiatan 
bidang ketenagakerjaan 
yang dilaksanakan 

• Jumlah laporan kegiatan 
bidang inovasi teknologi 
dan lingkungan hidup 
yang dilaksanakan 

4 
 
 
 

4 

PROGRAM 
PENINGKATAN SARANA 
DAN PRASARANA 
APARATUR 
KEMENTERIAN 
KOORDINATOR BIDANG 
PEREKONOMIAN 

Meningkatnya 
produktifitas pegawai 

% kualitas sarana dan 
prasarana 

 
 
 
 
 
 

 

100 % Sekretariat 
Kementerian 
Koordinator Bidang 
Perekonomian 

KEGIATAN 
PENINGKATAN DAN 
PENGELOLAAN 
PELAYANAN UMUM 

Terseldianya sarana dan 
prasarana yang 
berkualitas untuk seluruh 
pegawai  

• % pemenuhan sarana dan 
prasarana kerja 

 
 

100 % Biro Umum 

PROGRAM KOORDINASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
PEREKONOMIAN 

MENINGKATNYA 
EFEKTIVITAS 
KOORDINASI KEBIJAKAN 
EKONOMI MAKRO DAN 
KEUANGAN 
 
 
 
 
 
MENINGKATNYA 
EFEKTIVITAS 
KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI KEBIJAKAN 
KREDIT USAHA RAKYAT 
(KUR) 
 

1. Indeks pelaksanaan 
rencana tindak strategi 
koordinasi kebijakan 
ekonomi makro dan 
keuangan secara tepat 
waktu 

2. Indeks penerbitan 
laporan tahunan 
pelaksanaan strategi 
koordinasi kebijakan 
ekonomi makro dan 
keuangan yang 
berkualitas 

 
1. Indeks pelaksanaan 

rencana tindak 
koordinasi kebijakan 
KUR secara tepat waktu 

2. Indeks penerbitan 
laporan triwulanan 
pelaksanaan koordinasi 
kebijakan KUR yang 
berkualitas 

5 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

5 

Deputi Bidang 
Koordinasi Ekonomi 
Makro dan 
Keuangan (Deputi I) 

KEGIATAN KOORDINASI 
KEBIJAKAN MAKRO 
(PRIORITAS NASIONAL) 

Meningkatnya koordinasi 
kebijakan makro yang 
mendukung peningkatan 
pertumbuhan ekonomi  
 

• Persentase pelaksanaan 
rencana tindak 
kebijakan makro yang 
tepat waktu 

• Persentase penerbitan 
laporan tahunan 
kebijakan makro  yang 
berkualitas 

• Persentase jumlah rapat 
koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan 
makro yang 
menghasilkan 
kesepakatan bersama 
diantara pihak-pihak 
yang terkait 

• Persentase kajian yang 
efektif dan mendukung 
perumusan kebijakan 
makro 

75 % 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 

Asdep Urusan 
Analisa Kebijakan 
Makro 
(Asdep 1/1) 

KEGIATAN KOORDINASI 
KEBIJAKAN FISKAL 

Meningkatnya koordinasi 
kebijakan fiskal yang 
mendukung peningkatan 
pertumbuhan ekonomi  
 

• Persentase pelaksanaan 
rencana tindak 
kebijakan fiskal yang 
tepat waktu 

• Persentase penerbitan 
laporan tahunan 
kebijakan fiskal  yang 
berkualitas 

• Persentase jumlah rapat 
koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan 
fiskal yang 
menghasilkan 
kesepakatan bersama 
diantara pihak-pihak 
yang terkait 
 

80 % 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asdep Urusan Fiskal 
(Asdep 2/1) 
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• Persentase kajian yang 
efektif dan mendukung 
perumusan kebijakan 
fiskal 

60 % 

KEGIATAN 
KOORDINASI KEBIJAKAN 
BADAN USAHA MILIK 
NEGARA 

Meningkatnya koordinasi 
kebijakan Badan Usaha 
Milik Negara yang 
mendukung peningkatan 
pertumbuhan ekonomi  
 

• Persentase pelaksanaan 
rencana tindak 
kebijakan BUMN yang 
tepat waktu 

• Persentase penerbitan 
laporan tahunan 
kebijakan BUMN  yang 
berkualitas 

• Persentase jumlah rapat 
koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan 
BUMN yang 
menghasilkan 
kesepakatan bersama 
diantara pihak-pihak 
yang terkait 

• Persentase kajian yang 
efektif dan mendukung 
perumusan kebijakan 
BUMN 

80 % 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 

Asdep Urusan Badan 
Usaha Milik Negara  
(Asdep 3/1) 

KEGIATAN KOORDINASI 
KEBIJAKAN PASAR 
MODAL, PERBANKAN 
DAN LEMBAGA 
KEUANGAN BUKAN 
BANK 
(PRIORITAS NASIONAL) 
 

Meningkatnya koordinasi 
kebijakan pasar modal, 
perbankan dan lembaga 
keuangan bukan bank 
yang mendukung 
peningkatan 
pertumbuhan ekonomi  
 
 

• Persentase pelaksanaan 
rencana tindak 
kebijakan pasar modal, 
perbankan, dan 
lembaga keuangan 
bukan bank yang tepat 
waktu 

• Persentase penerbitan 
laporan tahunan 
kebijakan pasar modal, 
perbankan, dan 
lembaga keuangan 
bukan bank  yang 
berkualitas 

• Persentase jumlah rapat 
koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan 
pasar modal, 
perbankan, dan 
lembaga keuangan 
bukan bank yang 
menghasilkan 
skesepakatan bersama 
diantara pihak-pihak 
yang terkait 

• Persentase kajian yang 
efektif dan mendukung 
perumusan kebijakan 
pasar modal, 
perbankan, dan 
lembaga keuangan 
bukan bank 

80 % 
 
 
 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 

Asdep Urusan Pasar 
Modal, Perbankan, 
dan Lembaga 
Keuangan Bukan 
Bank  
(Asdep 4/1) 

KOORDINASI KEBIJAKAN 
KREDIT USAHA RAKYAT 
(PRIORITAS NASIONAL) 

Meningkatnya efektivitas 
koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan 
Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) 

• Persentase pelaksanaan 
rencana tindak 
kebijakan KUR yang 
tepat waktu 

• Persentase penerbitan 
laporan tahunan 
kebijakan KUR  yang 
berkualitas 

• Persentase jumlah rapat 
koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan 
KUR yang 
menghasilkan 
kesepakatan bersama 
diantara pihak-pihak 
yang terkait 

• Persentase kajian yang 
efektif dan mendukung 
perumusan kebijakan 
KUR  

 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 
 

Asdep Urusan Pasar 
Modal, Perbankan, 
dan Lembaga 
Keuangan Bukan 
Bank  
(Asdep 4/1) 
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KOORDINASI 
PEMBIAYAAN KREDIT, 
ASURANSI, DAN 
REMITANSI UNTUK 
PEKERJA MIGRAN 
(PRIORITAS NASIONAL) 

Meningkatnya koordinasi 
penyusunan skim 
pembiayaan kredit, 
asuransi, dan remitansi 
untuk pekerja migran 

• Persentase Rekomendasi 
hasil koordinasi 
Kebijakan Koordinasi 
Pembiayaan Kredit, 
Asuransi, dan Remitansi 
untuk Pekerja Migran 
yang 
diimplementasikan 
 

• Rekomendasi kebijakan 
skim kredit perbankan 
bagi pekerja migran 
pada tingkat nasional. 

• Rekomendasi kebijakan 
perubahan ketentuan 
asuransi TKI yang 
mengutamakan 
perbaikan tata kelola 
konsorsium asuransi 
TKI. 

• Rekomendasi kebijakan 
peningkatan jumlah 
lembaga keuangan 
nasional dan kualitas 
produknya dalam 
melayani remitansi 
pekerja migran.

80 % 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 

Asdep Urusan 
Analisa Kebijakan 
Makro 
(Asdep 1/1) 

KEGIATAN 
KOORDINASI KEBIJAKAN  
EKONOMI DAN 
KEUANGAN DAERAH 

Meningkatnya koordinasi 
kebijakan ekonomi dan 
keuangan daerah  
yang mendukung 
peningkatan 
pertumbuhan ekonomi  
 

• Persentase pelaksanaan 
rencana tindak 
kebijakan ekonomi dan 
keuangan daerah yang 
tepat waktu 

• Persentase penerbitan 
laporan tahunan 
kebijakan ekonomi dan 
keuangan daerah  yang 
berkualitas 

• Persentase jumlah rapat 
koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan 
ekonomi dan keuangan 
daerah yang 
menghasilkan 
kesepakatan bersama 
diantara pihak-pihak 
yang terkait 

• Persentase kajian yang 
efektif dan mendukung 
perumusan kebijakan 
ekonomi & keuangan 
daerah 

80 % 
 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 

Asdep Urusan 
Ekonomi dan 
Keuangan Daerah  
(Asdep 5/1) 

PROGRAM KOORDINASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
PEREKONOMIAN 

MENINGKATNYA 
PENGEMBANGAN DAN 
PENGELOLAAN BIDANG 
PERTANIAN DAN 
KELAUTAN SECARA 
OPTIMAL  
 

1. Tingkat (indeks) 
efektivitas  koordinasi  
perencanaan dan 
penyusunan kebijakan 
di bidang pertanian dan 
kelautan  

2. % rekomendasi 
koordinasi yang dapat 
diimplementasikan di 
bidang pertanian dan 
kelautan 

3. Tingkat (index) 
pelaksanaan 
sinkronisasi kebijakan 
bidang pertanian dan 
kelautan   

4. Jumlah pelaksanaan 
penugasan khusus dari 
Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian 

4 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

100% 

Deputi Bidang 
Koordinasi Pertanian 
dan Kelautan 
(Deputi II) 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN PANGAN 
(PRIORITAS NASIONAL) 

Meningkatnya koordinasi 
urusan pangan 
 

• Jumlah kegiatan 
koordinasi bidang 
pangan 

• Jumlah kegiatan 
sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang pangan  

 
 
 

7  kegiatan 
 
 

4 kegiatan 
 
 
 
 
 
 

Asdep Urusan 
Pangan 
(Asdep 1/II) 
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• Jumlah kegiatan 
pemantauan, dan 
evaluasi pasokan dan 
harga pangan 

• % rekomendasi hasil 
koordinasi bidang 
pangan 

• % sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang pangan yang 
dilaksanakan 
 

2 kegiatan 
 
 
 

100 % 
 
 

95% 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN PERIKANAN 
DAN PETERNAKAN  
(PRIORITAS NASIONAL) 

Meningkatnya koordinasi 
urusan perikanan dan 
peternakan  
 

• Jumlah kegiatan 
koordinasi bidang 
perikanan dan 
peternakan 

• Jumlah kegiatan 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kebijakan bidang 
perikanan dan 
peternakan 

• Jumlah rekomendasi 
kebijakan kebijakan 
pangan berbasis 
perikanan 

• Jumlah rekomendasi 
kebijakan ekonomi 
kelautan 

• Jumlah rekomendasi 
restrukturisasi 
peternakan 

• % rekomendasi hasil 
koordinasi bidang 
perikanan dan 
peternakan 

• % rekomendasi hasil 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kebijakan bidang 
perikanan dan 
peternakan yang 
dilaksanakan 

4  kegiatan 
 
 
 
 

24 kali 
 
 
 
 
 

1 rekomendasi 
 
 
 

1 rekomendasi 
 
 

1 rekomendasi 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

Asdep Urusan 
Perikanan dan 
Peternakan 
(Asdep 2/II) 

KEGIATAN KOORDINASI 
BIDANG PERKEBUNAN 
DAN HORTIKULTURA 
(PRIORITAS NASIONAL) 
 

Meningkatnya koordinasi 
urusan perkebunan dan 
hortikultura  
 

• Jumlah kegiatan 
koordinasi bidang 
perkebunan dan 
hortikultura 

• Jumlah kegiatan 
sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang perkebunan dan 
hortikultura 

• % rekomendasi 
kebijakan perkebunan 
dan hortikultura  

8  kegiatan 
 
 
 
 

36  kali 
 
 
 
 

100% 
 

Asdep Urusan 
Perkebunan & 
Hortikultura 
(Asdep 3/II) 

KEGIATAN KOORDINASI 
KEBIJAKAN 
PENGEMBANGAN 
BAHAN BAKAR NABATI 
(PRIORITAS NASIONAL) 
 

 • Jumlah kegiatan 
koordinasi 
pengembangan bahan 
bakar nabati 

• % rekomendasi 
kebijakan koordinasi 
bidang pengembangan 
bahan bakar nabati 
yang dilaksanakan 

1 kegiatan 
 
 
 

100% 

Asdep Urusan 
Perkebunan & 
Hortikultura 
(Asdep 3/II) 

KEGIATAN KOORDINASI 
KEBIJAKAN 
PENGEMBANGAN DESA 
MANDIRI ENERGI 
(PRIORITAS NASIONAL) 

 • Jumlah kegiatan 
sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
Desa Mandiri Energi  

• % rekomendasi hasil 
koordinasi 
pengembangan Desa 
Mandiri Energi yang 
dilaksanakan 

12 kali 
 
 
 

100% 

Asdep Urusan 
Perkebunan & 
Hortikultura 
(Asdep 3/II) 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN DAN 
PENGELOLAAN URUSAN 
SARANA DAN 
PRASARANA PERTANIAN 
DAN KELAUTAN 
KHUSUSNYA PERIKANAN 

Meningkatnya koordinasi 
urusan sarana dan 
prasarana pertanian dan 
kelautan khususnya 
perikanan 
 

• Jumlah kegiatan 
koordinasi urusan 
sarana dan prasarana 
pertanian dan kelautan 
khususnya perikanan 

 
 

3 kegiatan 
 
 
 
 
 
 

Asdep Urusan Sarana 
dan Prasarana 
Pertanian dan 
Kelautan 
(Asdep 4/II) 
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 • Jumlah kegiatan 
sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
di bidang sarana dan 
prasarana pertanian 
dan kelautan 
khususnya perikanan 

• % rekomendasi hasil 
koordinasi bidang 
sarana dan prasarana 
pertanian dan kelautan 
khususnya perikanan 
yang dilaksanakan 
 

• % sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang sarana dan 
prasarana pertanian 
dan kelautan 
khususnya perikanan 
yang dilaksanakan 

12 kali 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN KELEMBAGAAN 
DAN PEMBIAYAAN 
PERTANIAN DAN 
KELAUTAN KHUSUSNYA 
PERIKANAN 
 

Meningkatnya koordinasi 
urusan kelembagaan dan 
pembiayaan pertanian 
dan kelautan khususnya 
perikanan  
 

• Jumlah kegiatan 
koordinasi bidang 
kelembagaan dan 
pembiayaan pertanian 
dan kelautan 
khususnya perikanan 

• Jumlah kegiatan 
sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang kelembagaan 
dan pembiayaan 
pertanian dan kelautan 
khususnya perikanan 

• % rekomendasi 
kebijakan bidang 
kelembagaan dan 
pembiaayaan pertanian 
dan kelautan 
khususnya perikanan 
yang dilaksanakan.  

3 kegiatan 
 
 
 
 
 

18 kali 
 
 
 
 
 
 
 

80 % 

Asdep Urusan 
Kelembagaan & 
Pembiayaan 
Pertanian dan 
Kelautan 
(Asdep 5/II) 

PROGRAM KOORDINASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
PEREKONOMIAN 

MENINGKATNYA 
KOORDINASI KEBIJAKAN 
DI BIDANG ENERGI, 
SUMBER DAYA MINERAL 
DAN KEHUTANAN 
SECARA OPTIMAL  
 

1. Prosentase penggunaan 
energi alternatif (diluar 
minyak bumi) terhadap 
total bauran energi 
nasional 

2. Prosentase rekomendasi 
kebijakan di bidang 
energi, sumber daya 
mineral, dan kehutanan 
yang terimplementasi  

3. Prosentase penyelesaian 
masalah di bidang 
energi, sumber daya 
mineral dan kehutanan  

4. Prosentase 
pengurangan BBM 
yang tersubsitusi oleh 
energi alternatif 

5. Prosentase partipasi 
stakeholder terhadap 
kebijakan Extractive 
Industries 
Transparancy Initiative 

59 % 
 
 
 
 
 

75% 
 
 
 
 

60% 
 
 

15% 
 
 
 

100 % 

Deputi Bidang 
Koordinasi Energi, 
Sumber Daya 
Mineral dan 
Kehutanan 
(Deputi III) 

KEGIATAN KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
MINYAK BUMI, BIDANG 
EXTRACTIVE 
INDUSTRIES 
TRANPARANCY, DAN 
BIDANG PERCEPATAN 
PENYEDIAAN DAN 
PEMANFAATAN ENERGI 
ALTERNATIF 
(PRIORITAS NASIONAL) 
 

Meningkatnya koordinasi 
dan sinkronisasi 
implementasi  kebijakan 
bidang  minyak bumi, 
EITI,  dan  energi 
alternatif. 
 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi dan 
sinkronisasi 
implementasi kebijakan 
bidang minyak bumi 
,extractive industries 
tranparancy, dan 
energi alternatif 

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
implementasi kebijakan 
minyak bumi, 
extractive industries 
tranparancy, dan 
energi alternatif 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asdep Urusan 
Minyak Bumi 
(Asdep 1/III) 
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• Jumlah permasalahan 
yang teridentifikasi 
dikegiatan minyak 
bumi, extractive 
industries tranparancy, 
dan energi alternatif 

• Jumlah rekomendasi 
terhadap penyelesaian 
masalah implementasi 
kebijakan minyak 
bumi, extractive 
industries tranparancy, 
dan energi alternatif 

• Jumlah stakeholder 
yang berkomitmen 
terhadap kebijakan 
Extractive Industries 
Transparancy Initiative 

6 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

5 

KEGIATAN KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI 
KEBIJAKAN BIDANG GAS 
BUMI 

Meningkatnya koordinasi 
dan sinkronisasi 
implementasi kebijakan 
bidang gas bumi 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi dan 
sinkronisasi 
implementasi kebijakan 
bidang gas bumi 

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
implementasi kebijakan 
gas bumi 

• Jumlah permasalahan 
yang teridentifikasi 
dikegiatan  gas  bumi 

• Jumlah rekomendasi 
terhadap penyelesaian 
masalah implementasi 
kebijakan  gas bumi 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 

Asdep Urusan Gas 
Bumi 
(Asdep 2/III) 

KEGIATAN KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
PERTAMBANGAN 
UMUM 

Meningkatnya koordinasi 
dan sinkronisasi 
implementasi kebijakan 
bidang pertambangan 
umum 
 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi dan 
sinkronisasi 
implementasi kebijakan 
bidang pertambangan 
umum 

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
implementasi kebijakan 
bidang pertambangan 
umum 

• Jumlah permasalahan 
yang teridentifikasi 
dikegiatan  
pertambangan umum 

• Jumlah rekomendasi 
terhadap penyelesaian 
masalah implementasi 
kebijakan pertambang 
umum 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

Asdep Urusan 
Pertambangan 
Umum  
(Asdep 3/III) 

KEGIATAN KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
ENERGI DAN 
KETENAGALISTRIKAN 

Meningkatnya koordinasi 
dan sinkronisasi 
implementasi kebijakan 
bidang energi dan 
ketenagalistrikan, dan 
energi alternatif. 
 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi dan 
sinkronisasi 
implementasi kebijakan 
bidang energi, dan 
ketenagalistrikan 

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
implementasi kebijakan 
bidang energi, dan 
ketenagalistrikan 

• Jumlah permasalahan 
yang teridentifikasi 
dikegiatan  energi, dan 
ketenagalistrikan 

• Jumlah rekomendasi 
terhadap penyelesaian 
masalah implementasi 
kebijakan energi, dan 
ketenagalistrikan 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

Asdep Urusan Energi 
dan 
Ketenagalistrikan 
(Asdep 4/III) 
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KEGIATAN KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
KEHUTANAN 

Meningkatnya koordinasi 
dan sinkronisasi 
implementasi kebijakan 
sektor kehutanan 
 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi dan 
sinkronisasi 
implementasi kebijakan 
bidang kehutanan 

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
implementasi kebijakan 
bidang kehutanan 

• Jumlah permasalahan 
yang teridentifikasi 
dikegiatan  kehutanan 

• Jumlah rekomendasi 
terhadap penyelesaian 
masalah implementasi 
kebijakan kehutanan 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 

Asdep Urusan 
Kehutanan 
(Asdep 5/III) 

PROGRAM KOORDINASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
PEREKONOMIAN 

MENINGKATNYA 
KUALITAS KOORDINASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
INDUSTRI, 
PERDAGANGAN, IKLIM 
USAHA, UMKM DAN 
PARIWISATA  
 

1. Prosentase  
rekomendasi kebijakan  
peningkatan dan 
pengembangan 
industri, perdagangan, 
investasi, UMKM dan 
pariwisata yang 
terimplementasikan; 

2. Indeks efektifitas 
kebijakan industri , 
perdagangan, investasi, 
UMKM dan pariwisata; 

3. Prosentase penyelesaian 
kasus-kasus di bidang 
industri, perdagangan, 
investasi, UMKM dan 
pariwisata; 

4. Prosentase  
rekomendasi kebijakan 
logistik nasional yang 
terimplementasikan 

5. Jumlah penyelesaian 
masalah khusus dari 
pimpinan yang bersifat 
adhoc 

90% 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

90% 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 

8 Kegiatan 
 

Deputi Bidang 
Koordinasi Industri 
dan Perdagangan  
(Deputi IV) 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENINGKATAN DAN 
PENGEMBANGAN 
INDUSTRI 
MANUFAKTUR 

Meningkatnya Kualitas 
Koordinasi Kebijakan 
Bidang Industri 
Manufaktur. 

• Prosentase  rekomendasi 
kebijakan  peningkatan 
dan pengembangan 
industri manufaktur 
yang 
terimplementasikan; 

• Indeks efektifitas 
kebijakan industri, 
perdagangan, investasi, 
UMKM dan pariwisata; 

• Prosentase penyelesaian 
kasus-kasus di bidang 
industri manufaktur; 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 
kebijakan industri 
manufaktur;  

• Persentase laporan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan 
industri manufaktur 
yang ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
kajian kebijakan industri 
manufaktur yang 
ditindaklanjuti; 

• Jumlah kebijakan yang 
berkaitan dengan 
perpupukan nasional;  

• Jumlah penyelesaian 
masalah khusus dari 
pimpinan yang bersifat 
adhoc 

85% 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

80% 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 

85% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

5 Kebijakan 
 
 

3 Kegiatan 

Asdep Urusan 
Industri Manufaktur 
(Asdep 1/IV)  

KEGIATAN KOORDINASI 
KEBIJAKAN PERBAIKAN 
IKLIM USAHA 
 

Meningkatnya Kualitas 
Koordinasi Kebijakan 
Bidang Iklim Usaha  

 

• Prosentase  rekomendasi 
kebijakan  perbaikan 
iklim usaha yang 
terimplementasikan; 
 

85% 
 
 
 
 

Asdep Urusan 
Perbaikan Iklim 
Usaha 
(Asdep 2/IV) 
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• Prosentase penyelesaian 
kasus-kasus di bidang 
perbaikan iklim usaha 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 
kebijakan perbaikan 
iklim usaha 

• Persentase laporan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan 
perbaikan iklim usaha 
yang ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
kajian kebijakan 
perbaikan iklim usaha 
yang ditindaklanjuti;  

• Jumlah penyelesaian 
masalah khusus dari 
pimpinan yang bersifat 
adhoc 

85% 
 
 

1 Kegiatan 
 
 
 

80% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

1 Kegiatan 
 

 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENINGKATAN EKSPOR 
DAN PENINGAKATAN 
INVESTASI (PEPI) 
(PRIORITAS NASIONAL) 
 

Meningkatnya kualitas 
koordinasi keterpaduan 
promosi pariwisata, 
perdagangan dan investasi  
 

• Prosentase  rekomendasi 
pelaksanaan 
keterpaduan promosi 
pariwisata, perdagangan 
dan investasi yang 
terimplementasikan; 

• Prosentase penyelesaian 
kasus-kasus pelaksanaan 
keterpaduan promosi 
pariwisata, perdagangan 
dan investasi ; 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 
keterpaduan promosi 
pariwisata, perdagangan 
dan investasi; 

• Persentase laporan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan 
keterpaduan promosi 
pariwisata, perdagangan 
dan investasi yang 
ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
kajian pelaksanaan 
keterpaduan promosi 
pariwisata, perdagangan 
dan investasi yang 
ditindaklanjuti 

85% 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 

4 Kegiatan 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

Asdep Urusan 
Perbaikan Iklim 
Usaha 
(Asdep 2/IV) 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENINGKATAN DAN 
PENGEMBANGAN 
EKSPOR 
(PRIORITAS NASIONAL) 

Meningkatnya kualitas 
koordinasi kebijakan 
peningkatan dan 
pengembangan ekspor 
 

• Prosentase  rekomendasi 
kebijakan  peningkatan 
dan pengembangan 
ekspor yang 
terimplementasikan; 

• Prosentase penyelesaian 
kasus-kasus di bidang 
peningkatan dan 
pengembangan ekspor; 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 
kebijakan peningkatan 
dan pengembangan 
ekspor;  

• Persentase laporan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan 
peningkatan dan 
pengembangan ekspor 
yang ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
kajian kebijakan 
peningkatan dan 
pengembangan ekspor 
yang ditindaklanjuti; 

• Jumlah penyelesaian 
masalah khusus dari 
pimpinan yang bersifat 
adhoc  

 
 

85% 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

3 Kegiatan 
 

Asdep Urusan 
Peningkatan Ekspor 
(Asdep 3/IV) 
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KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN DAN 
PENERAPAN SISTEM 
NASIONAL SINGLE 
WINDOW DAN 
INTEGRASI KEDALAM 
SISTEM ASW  
(PRIORITAS NASIONAL) 
 

Terwujudnya fasilitasi 
ekspor dan impor yang 
efektif dan efisien. 
 

• Prosentase  rekomendasi 
kebijakan penerapan dan 
pengembangan sistem 
NSW yang 
terimplementasikan; 

• Jumlah kegiatan 
koordinasi 
pengintegrasian sistem 
NSW ke ASW 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 
kebijakan penerapan dan 
pengembangan sistem 
NSW; 

• Persentase rekomendasi 
hasil koordinasi 
penerapan dan 
pengembangan sistem 
NSW yang 
ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan 
penerapan dan 
pengembangan sistem 
NSW yang 
ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
kajian tentang manfaat 
dan efektifitas penerapan 
sistem NSW yang 
ditindaklanjut 

90% 
 
 
 
 

3 Kegiatan 
 
 
 
 

5 Kegiatan 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

100% 
 

Asdep Urusan 
Peningkatan Ekspor 
(Asdep 3/IV) 

KEGIATAN KOORDINASI 
DISTRIBUSI DAN 
PERDAGANGAN DALAM 
NEGERI 
 

Meningkatnya kualitas 
koordinasi kebijakan 
distribusi komoditas 
nasional dan pengawasan 
barang beredar 

• Prosentase rekomendasi 
kebijakan distribusi 
komoditas nasional dan 
pengawasan barang 
beredar yang 
terimplementasikan; 

• Prosentase penyelesaian 
kasus-kasus di bidang 
distribusi komoditas 
nasional dan 
pengawasan barang 
beredar; 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 
kebijakan distribusi 
komoditas nasional dan 
pengawasan barang 
beredar;  

• Persentase laporan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan 
distribusi komoditas 
nasional dan 
pengawasan barang 
beredar yang 
ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
kajian kebijakan industri 
manufaktur yang 
ditindaklanjuti; Jumlah 
laporan kegiatan 
koordinasi kebijakan 
pengembangan daerah 
perbatasan yang 
ditindaklanjuti; 

• Jumlah penyelesaian 
masalah khusus dari 
pimpinan yang bersifat 
adhoc 

85% 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 kegiatan 
 
 

 

Asdep Urusan 
Distribusi dan 
Peredaran Barang 
Dalam Negeri 
(Asdep 4/IV) 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENATAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM LOGISTIK 
NASIONAL (PRIORITAS 
NASIONAL) 

Terwujudnya arah 
kebijakan sistem logistik 
nasional dan  
terbentuknya dewan 
logistik nasional 
 

• Prosentase  rekomendasi 
kebijakan  pembenahan 
sistem logistik nasional 
yang 
terimplementasikan; 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi kebijakan 
pembenahan sistem 
logistik nasional 
 

80% 
 
 
 
 

1 Kegiatan 
 
 
 
 

Asdep Urusan 
Distribusi dan 
Peredaran Barang 
Dalam Negeri 
(Asdep 4/IV) 
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• Persentase rekomendasi 
hasil koordinasi 
kebijakan  yang 
ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan 
pembenahan sistem 
logistik nasional yang 
ditindaklanjuti; 

• Jumlah rekomendasi 
kajian kebijakan 
pembenahan sistem 
logistik nasional yang 
ditindaklanjuti; 

85% 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

100% 

KEGIATAN KOORDINASI 
KEBIJAKAN 
PEMBERDAYAAN 
UMKM, KOPERASI DAN 
INDUSTRI PARIWISATA 

Meningkatnya kualitas 
koordinasi kebijakan 
pemberdayaan UMKM 
dan Koperasi dan industri 
pariwisata 
 

• Prosentase rekomendasi 
kebijakan pemberdayaan 
UMKM, Koperasi dan 
Industri Pariwisata yang 
terimplementasikan; 

• Prosentase penyelesaian 
kasus-kasus di bidang 
pemberdayaan UMKM, 
Koperasi dan industri 
pariwisata; 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 
kebijakan pemberdayaan 
UMKM, Koperasi dan 
industri pariwisata; 

• Persentase laporan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan 
pemberdayaan UMKM, 
Koperasi dan industri 
pariwisata yang 
ditindaklanjuti; 

• Jumlah laporan kajian 
kebijakan pemberdayaan 
UMKM, Koperasi dan 
Industri Pariwisata yang 
ditindaklanjuti; 

• Jumlah penyelesaian 
masalah khusus dari 
pimpinan yang bersifat 
adhoc  

85% 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 

4 Kegiatan 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

2 Laporan 
 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 

Asdep Urusan 
Pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah dan 
Industri Pariwisata 
(Asdep 5/IV) 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENATAAN 
KELEMBAGAAN 
PENGEMBANGAN UKM 
BERBASIS TEKNOLOGI 
(PRIORITAS NASIONAL) 

Meningkatnya kapasitas 
kewirausahaan UKM 
berbasis teknologi 
 

• Prosentase rekomendasi 
kebijakan 
pengembangan UKM 
berbasis teknologi 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 
kebijakan 
pengembangan UKM 
berbasis teknologi 

• Persentase rekomendasi 
hasil koordinasi 
kebijakan 
pengembangan UKM 
berbasis teknologi yang 
ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan 
pengembangan UKM 
berbasis teknologi yang 
ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
kajian kebijakan 
pengembangan UKM 
berbasis teknologi yang 
ditindaklanjuti; 

85% 
 
 
 
 

6 Kegiatan 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

100% 

Asdep Urusan 
Pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah dan 
Industri Pariwisata 
(Asdep 5/IV) 

PROGRAM KOORDINASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
PEREKONOMIAN 

MENINGKATNYA 
KOORDINASI BIDANG 
INFRASTRUKTUR DAN 
PENGEMBANGAN 
WILAYAH SECARA 
OPTIMAL  
 

1. Persentase Keterpaduan 
dan keberlanjutan 
pelayanan infrastruktur 

2. Persentase pengurangan 
ketimpangan 
pembangunan antar 
wilayah  

 
 

85% 
 
 

50% 
 
 
 
 
 

Deputi Bidang 
Koordinasi 
Infrastruktur dan 
Pengembangan 
Wilayah 
(Deputi V) 
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3. Persentase kasus 
infrastruktur yang 
terselesaikan  

4. Persentase rekomendasi 
kebijakan di Bidang 
Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah 
yang terimplementasi  

5. Jumlah Peraturan 
Perundang-undangan 
tentang pengadaan lahan  

6. Jumlah protap tentang 
penilaian harga lahan 
oleh independent 
appraiser  

7. Persentase jumlah 
anggaran yang 
disediakan untuk 
pembebasan lahan. 

8. Persentase jumlah Perda 
RTRW propinsi, 
kabupaten/kota yang 
sudah ditetapkan. 

9. Persentase jumlah 
Perpres RTRW Kawasan 
Strategis Nasional (KSN) 
yang sudah ditetapkan. 
 

75% 
 
 

75% 
 
 
 
 

1 Peraturan 
Perundangan 

 
1 Protap 

 
 
 

85% 
 
 
 

75% 
 
 
 

75% 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN PENATAAN 
RUANG DAN 
PENGEMBANGAN 
WILAYAH 
(PRIORITAS NASIONAL) 

Meningkatnya Koordinasi 
Urusan Penataan Ruang 
Dan Pengembangan 
Wilayah 
 

• Persentase jumlah Rakor 
Urusan Penatan Ruang 
dan Pengembangan 
Wilayah yang 
terimplementasi 

• Persentase rekomendasi 
kebijakan Urusan 
Penatan Ruang dan 
Pengembangan Wilayah 
yang terimplementasi 

• Persentase jumlah 
laporan pemantauan dan 
evaluasi Urusan Penatan 
Ruang dan 
Pengembangan Wilayah 
yang akurat, dan tepat 
waktu 

• Indeks kualitas kajian 
Urusan Penatan Ruang 
dan Pengembangan 
Wilayah 

• Persentase jumlah 
sosialisasi kebijakan 
dibidang Penatan Ruang 
dan Pengembangan 
Wilayah yang terlaksana 

85% 
 
 
 
 
 

75% 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 

80% 
 

Asdep Urusan 
Penataan Ruang dan 
Pengembangan 
Wilayah 
(Asdep 1/V) 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN 
INFRASTRUKTUR 
SUMBER DAYA AIR 

Meningkatnya Koordinasi 
Urusan Infrastruktur 
Sumber Daya Air  
 

• Presentase jumlah Rakor 
Urusan Infrastruktur 
Sumber Daya Air yang 
terimplementasi 

• Persentase rekomendasi 
kebijakan Urusan 
Infrastruktur Sumber 
Daya Air yang 
terimplementasi 

• Persentase jumlah 
laporan pemantauan dan 
evaluasi Urusan 
Infrastruktur Sumber 
Daya Air yang akurat, 
dan tepat waktu 

• Indeks kualitas kajian 
Urusan Infrastruktur  
Sumber Daya Air  

• Persentase jumlah 
sosialisasi kebijakan 
dibidang infrastruktur 
sumber daya air yang 
terlaksana  

85% 
 
 
 
 

75% 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 
 

90% 
 
 

80% 
 

Asdep Urusan 
Infrastruktur Sumber 
Daya Air 
(Asdep 2/V) 

KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN 
INFRASTRUKTUR 

Meningkatnya Koordinasi 
Urusan Infrastruktur 
Transportasi 
 

• Presentase jumlah Rakor 
Urusan Infrastruktur 
Transportasi yang 
terimplementasi 

85% 
 
 
 

Asdep Urusan 
Infrastruktur 
Transportasi (Asdeo 
3/V) 
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TRANSPORTASI 
(PRIORITAS NASIONAL) 

• Persentase rekomendasi 
kebijakan Urusan 
Infrastruktur 
Transportasi yang 
terimplementasi 

• Persentase jumlah 
laporan pemantauan dan 
evaluasi Urusan 
Infrastruktur 
Transportasi yang akurat, 
dan tepat waktu 

• Indeks kualitas kajian 
Urusan Infrastruktur 
Transportasi 

• Persentase jumlah 
sosialisasi kebijakan 
dibidang Infrastruktur 
Transportasi yang 
terlaksana  

 
75% 

 
 
 
 

95% 
 
 
 
 
 

90% 
 
 

80% 
 

KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN PERUMAHAN 

Meningkatnya Koordinasi 
Urusan Perumahan 
 

• Presentase jumlah Rakor 
Urusan Perumahan yang 
terimplementasi 

• Persentase rekomendasi 
kebijakan Urusan Urusan 
Perumahan yang 
terimplementasi 

• Persentase jumlah 
laporan pemantauan dan 
evaluasi Urusan 
Perumahan yang akurat, 
dan tepat waktu 

• Indeks kualitas kajian 
Urusan Perumahan 

• Persentase jumlah 
sosialisasi kebijakan 
dibidang Perumahan 
yang terlaksana  

85% 
 
 
 

75% 
 
 
 

95% 
 
 
 
 

90% 
 

80% 
 

Asdep Urusan 
Perumahan  
(Asdep 4/V) 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN TELEMATIKA 
DAN UTILITAS 

Meningkatnya Koordinasi 
Urusan Telematika Dan 
Utilitas 
 

• Presentase jumlah Rakor 
Urusan Telematika dan 
Utilitas yang 
terimplementasi 

• Persentase rekomendasi 
kebijakan Urusan 
Telematika dan Utilitas 
yang terimplementasi 

• Persentase jumlah 
laporan pemantauan dan 
evaluasi Urusan 
Telematika dan Utilitas 
yang akurat, dan tepat 
waktu 

• Indeks kualitas kajian 
Urusan Telematika dan 
Utilitas 

• Persentase jumlah 
sosialisasi kebijakan 
dibidang Telematika dan 
Utilitas yang terlaksana  

85% 
 
 
 

75% 
 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 
 

90% 
 
 

80% 
 

Asdep Urusan 
Telematika dan 
Utilitas  
(Asdep 5/V) 

PROGRAM KOORDINASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
PEREKONOMIAN 

MENINGKATNYA 
KOORDINASI DI BIDANG 
KERJASAMA EKONOMI 
DAN PEMBIAYAAN 
INTERNASIONAL  SECARA 
OPTIMAL  
 

1. Persentase agreement di 
bidang perdagangan, 
investasi dan pembiayaan 
internasional yang 
disepakati. 

2. Persentase peningkatan 
ekspor akibat 
meningkatnya kerjasama 
ekonomi internasional 

3. Persentase peningkatan 
investasi asing dan 
pembiayaan 
internasional akibat 
meningkatnya kerjasama 
ekonomi internasional 

 

75% 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

3% 

Deputi Bidang 
Koordinasi 
Kerjasama Ekonomi 
dan Pembiayaan 
Internasional 
(Deputi VI) 

KEGIATAN  KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
KERJASAMA EKONOMI 
DAN PEMBIAYAAN ASIA 
(PRIORITAS NASIONAL) 

Meningkatnya koordinasi 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan Asia 
 

• Jumlah laporan kegiatan 
koordinasi bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan Asia 

 
 

7 
 
 
 
 
 
 

Asdep Urusan 
Kerjasama ekonomi 
dan Pembiayaan Asia 
(Asdep 1/VI) 
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• Jumlah laporan kegiatan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan Asia  

• Jumlah laporan kegiatan 
pemantauan dan analisis 
tentang masalah atau 
kegiatan di bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan Asia 

3 
 
 
 
 
 

7 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
KERJASAMA EKONOMI 
DAN PEMBIAYAAN 
AMERIKA DAN PASIFIK 
(PRIORITAS NASIONAL) 

Meningkatnya koordinasi 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan Amerika dan 
Pasifik 
 

• Jumlah laporan kegiatan 
koordinasi bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan Amerika dan 
Pasifik 

• Jumlah laporan kegiatan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan Amerika dan 
Pasifik 

• Jumlah laporan kegiatan 
pemantauan dan analisis 
tentang masalah atau 
kegiatan di bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan Amerika dan 
Pasifik 

7 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

7 

Asdep Urusan 
Kerjasama Ekonomi 
dan Pembiayaan 
Amerika dan Pasifik 
(Asdep 2/VI) 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
KERJASAMA EKONOMI 
DAN PEMBIAYAAN 
EROPA, AFRIKA DAN 
TIMUR TENGAH 

Meningkatnya koordinasi 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan Eropa, Afrika 
dan Timur Tengah 
 

• Jumlah laporan kegiatan 
koordinasi bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan Eropa, 
Afrika dan Timur Tengah 

• Jumlah laporan kegiatan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan Eropa, 
Afrika dan Timur Tengah 

• Jumlah laporan kegiatan 
pemantauan dan analisis 
tentang masalah atau 
kegiatan di bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan Eropa, 
Afrika dan Timur Tengah 

7 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

7 

Asdep Urusan 
Kerjasama Ekonomi 
dan Pembiayaan 
Eropa, Afrika, dan 
Timur Tengah 
(Asdep 3/VI) 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
KERJASAMA EKONOMI 
DAN PEMBIAYAAN 
MULTILATERAL 

Meningkatnya koordinasi 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan dengan 
lembaga multilateral. 
 

• Jumlah laporan kegiatan 
koordinasi bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan dengan 
lembaga multilateral. 

• Jumlah laporan kegiatan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan dengan 
lembaga multilateral. 

• Jumlah laporan kegiatan 
pemantauan dan analisis 
tentang masalah atau 
kegiatan di bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan dengan 
lembaga multilateral. 

7 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

7 

Asdep Urusan 
Kerjasama Ekonomi 
dan Pembiayaan 
Multilateral 
(Asdep 4/VI) 
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KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
KERJASAMA EKONOMI 
DAN PEMBIAYAAN 
REGIONAL 

Meningkatnya koordinasi 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan regional 
 

• Jumlah laporan kegiatan 
koordinasi bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan regional. 

• Jumlah laporan kegiatan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan regional. 

• Jumlah laporan kegiatan 
pemantauan dan analisis 
tentang masalah atau 
kegiatan di bidang 
kerjasama ekonomi dan 
pembiayaan regional. 

7 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

7 

Asdep Urusan 
Kerjasama Ekonomi 
dan Pembiayaan 
Regional 
(Asdep 5/VI) 

 
 

 
 MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG PEREKONOMIAN, 
 

ttd. 

 
M. HATTA RAJASA 

 

 
 



 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 
 

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

 
 

PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI (dalam Rp) 
2010 

(1) (2) 
PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK   

  Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan                                                                 10.000.000.000  

  Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran                                                                 13.000.000.000  

  Pelayanan Publik dan Birokrasi                                                                13.397.423.000  

TOTAL PROGRAM                                                                36.397.423.000  

PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN SEKTOR KEUANGAN   

  Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                                 7.000.000.000  

  
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Kerja Sama Ekonomi 
Internasional 

                                                                 5.000.000.000  

  Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan ekonomi                                                                 4.500.000.000  

TOTAL PROGRAM                                                                16.500.000.000  
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS   
  Koordinasi Revitalisasi, Perikanan dan Kehutanan (RPPK)                                                                 7.800.000.000  

TOTAL PROGRAM                                                                   7.800.000.000  

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN   

  Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                                  7.200.000.000  

TOTAL PROGRAM                                                                  7.200.000.000  

 
 

LAMPIRAN  IV 
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 
NOMOR       :  PER-01/ M.EKON/01/2010 
TANGGAL    :   29 JANUARI 2010 



 
 
 
 
 
 

    
 

  MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN                       
REPUBLIK INDONESIA 

- 2 - 

PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI (dalam Rp) 
2010 

PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAH DAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT 
TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI 

  

  Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                                    8.200.000.000  

TOTAL PROGRAM                                                                  8.200.000.000  

PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS   

  Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                                   3.190.000.000  

TOTAL PROGRAM                                                                  3.190.000.000  
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM   

  Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                                  1.150.000.000  

TOTAL PROGRAM                                                                   1.150.000.00  
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM   

  Perencanaan, Koordinasi, dan Penyusunan Kebijakan dan Program UMKM                                                                  2.500.000.000  

  Koordinasi Fasilitasi Pengembangan UKM Berbasis Teknologi                                                                  6.700.000.000  

TOTAL PROGRAM                                                                   9.200.000.000  
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR   

  Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan yang Mendorong Peningkatan Perdagangan Luar Negeri                                                                 3.500.000.000  

  Pelaksanaan Timnas PEPI dan National Single Window (Ditanyakan Padanan Indonesianya)                                                                  3.000.000.000  

  Pelaksanaan Timnas Pengembangan Ekspor dan Pengembangan Investasi (PEPI)                                                                  3.000.000.000  

TOTAL PROGRAM                                                                 9.500.000.000  
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI   

  Pembinaan Pasar dan Distribusi                                                                   1.200.000.000  

TOTAL PROGRAM                                                                   1.200.000.000  
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PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI (dalam Rp) 
2010 

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH   

  Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah                            11.066.000.000  

  TOTAL PROGRAM                                                                  11.066.000.000  

      

TOTAL KEMENTERIAN                                    111.403.423.000  

 
 
 
 
 
 

 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN , 
 

ttd. 

 
M. HATTA RAJASA 
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KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 - 2014  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

 
 

PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI (dalam Rp) 

2011 2012 2013 2014 

          

  Peningkatan Pelayanan Perencanaan            2.400.000.000             2.650.000.000             2.850.000.000              3.000.000.000  

  Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas            1.500.000.000             1.750.000.000             2.000.000.000              2.350.000.000  

  Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum          29.950.000.000          32.000.000.000          34.970.000.000           39.420.000.000  

  Pengawasan Inspektorat               450.000.000                470.000.000                480.000.000                 630.000.000  

  Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian            3.000.000.000             3.030.000.000             3.300.000.000              3.800.000.000  

TOTAL PROGRAM    37.300.000.000     39.900.000.000     43.600.000.000      49.200.000.000  

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN 
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

        

  Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum       113.300.000.000             1.200.000.000             1.400.000.000              1.600.000.000  

TOTAL PROGRAM  113.300.000.000       1.200.000.000       1.400.000.000        1.600.000.000  

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN         

  Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Prioritas Nasional)            1.000.000.000             1.200.000.000             1.300.000.000              1.400.000.000  

  Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran (Prioritas 
Nasional) 

           1.000.000.000             1.050.000.000             1.100.000.000              1.200.000.000  

 
 
 

LAMPIRAN  V 
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 
NOMOR       :  PER-01/ M.EKON/01/2010 
TANGGAL    :  29  JANUARI 2010 
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PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI (dalam Rp) 

2011 2012 2013 2014 

  Koordinasi Kebijakan Makro (Prioritas Nasional)            1.000.000.000             1.200.000.000             1.400.000.000              1.600.000.000  

  Koordinasi Kebijakan Fiskal            1.150.000.000             1.500.000.000             2.000.000.000              2.200.000.000  

  Koordinasi Kebijakan BUMN            1.075.000.000             1.345.000.000             1.775.000.000              2.000.000.000  

  Koordinasi Kebijakan Pasar Modal, Perbankan dan LKBB (Prioritas Nasional)            1.000.000.000             1.050.000.000             1.100.000.000              1.150.000.000  

  Koordinasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah            1.075.000.000             1.345.000.000             1.775.000.000              2.000.000.000  

  JUMLAH DEPUTI   I      7.300.000.000       8.690.000.000     10.450.000.000      11.550.000.000  

  Koordinasi Pengembangan Urusan Pangan (Prioritas Nasional)            3.300.000.000             3.800.000.000             4.300.000.000              4.800.000.000  

  Koordinasi Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan (Prioritas Nasional)            2.000.000.000             2.400.000.000             2.600.000.000              2.800.000.000  

  Koordinasi Bidang Perkebunan dan Hortikultura (Prioritas Nasional)            2.150.000.000             2.300.000.000             2.500.000.000              2.700.000.000  

  Koordinasi Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati (Prioritas Nasional)            1.000.000.000             1.000.000.000             1.000.000.000              1.200.000.000  

  Koordinasi Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Energi (Prioritas Nasional)            1.000.000.000             1.100.000.000             1.200.000.000              1.400.000.000  

  

Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Urusan Sarana dan Prasarana Pertanian dan 
Kelautan Khususnya Perikanan 

           1.800.000.000             1.900.000.000             2.050.000.000              2.200.000.000  

  

Koordinasi Pengembangan Urusan Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian dan 
Kelautan Khususnya Perikanan 

           1.500.000.000             1.880.000.000             1.850.000.000              2.100.000.000  

  JUMLAH DEPUTI   II    12.750.000.000     14.380.000.000     15.500.000.000      17.200.000.000  

  

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang minyak bumi, bidang extractive industries 
transparancy, dan bidang percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif 
(Prioritas Nasional) 

           6.000.000.000             6.000.000.000             6.300.000.000              6.700.000.000  

  Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang gas bumi            1.600.000.000             1.760.000.000             1.936.000.000              2.100.000.000  

  Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pertambangan umum            1.100.000.000             1.210.000.000             1.331.000.000              1.500.000.000  

  Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang energi dan ketenagalistrikan            1.000.000.000             1.100.000.000             1.210.000.000              1.400.000.000  

  Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kehutanan            1.000.000.000             1.100.000.000             1.210.000.000              1.400.000.000  

  JUMLAH DEPUTI   III    10.700.000.000     11.170.000.000     11.987.000.000      13.100.000.000  
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PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI (dalam Rp) 

2011 2012 2013 2014 

  Koordinasi peningkatan & pengembangan industri manufaktur            1.300.000.000             1.430.000.000             1.550.000.000              1.700.000.000  

  Koordinasi kebijakan perbaikan iklim usaha            1.300.000.000             1.430.000.000             1.550.000.000              1.700.000.000  

  Koordinasi peningkatan ekspor & peningkatan investasi (PEPI) (Prioritas Nasional)            3.000.000.000             3.100.000.000             3.200.000.000              3.500.000.000  

  Koordinasi peningkatan dan pengembangan ekspor (Prioritas Nasional)            2.300.000.000             2.500.000.000             2.700.000.000              2.900.000.000  

  

Koordinasi pengembangan & penerapan sistem nasional single windows & integrasi ke 
dalam sistem ASW (Prioritas Nasional) 

           3.000.000.000             3.200.000.000             3.400.000.000              3.600.000.000  

  Koordinasi efisiensi distribusi dan peredaran barang Dalam Negeri            1.000.000.000             1.100.000.000             1.250.000.000              1.400.000.000  

  Koordinasi penataan dan pengembangan Sistem Logistik Nasional (Prioritas Nasional)            1.500.000.000             1.600.000.000             1.700.000.000              1.800.000.000  

  Koordinasi kebijakan pemberdayaan UMKM, Koperasi , dan industri pariwisata            1.000.000.000             1.100.000.000             1.250.000.000              1.400.000.000  

  

Koordinasi penataan kelembagaan pengembangan UKM berbasis teknologi (Prioritas 
Nasional) 

           4.800.000.000             4.900.000.000             5.000.000.000              5.200.000.000  

  JUMLAH DEPUTI   IV    19.200.000.000     20.360.000.000     21.600.000.000      23.200.000.000  

  

Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah 
(Prioritas Nasional) 

           4.900.000.000             5.380.000.000             6.050.000.000              6.427.500.000  

  Koordinasi pengembangan urusan infrastruktur sumber daya air            2.000.000.000             2.520.000.000             2.792.000.000              2.822.500.000  

  Koordinasi pengembangan urusan infrastruktur transportasi (Prioritas Nasional)            3.700.000.000             3.900.000.000             4.158.000.000              4.250.000.000  

  Koordinasi pengembangan urusan perumahan            1.800.000.000             1.980.000.000             2.263.000.000              2.450.000.000  

  Koordinasi pengembangan urusan telematika & utilitas            1.650.000.000             1.850.000.000             2.150.000.000              2.900.000.000  

  JUMLAH DEPUTI   V    14.050.000.000     15.630.000.000     17.413.000.000      18.350.000.000  

  

Koordinasi pengembangan kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia (Prioritas Nasional)  1.500.000.000             2.200.000.000             2.400.000.000              2.600.000.000  

  Koordinasi pengembangan kerjasama ekonomi dan pembiayaan Amerika & Pasifik               900.000.000                990.000.000             1.250.000.000              1.400.000.000  

  

Koordinasi pengembangan kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur 
Tengah (Prioritas Nasional) 

           1.500.000.000             2.200.000.000             2.400.000.000              2.600.000.000  
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PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI (dalam Rp) 

2011 2012 2013 2014 

  Koordinasi pengembangan kerjasama ekonomi dan pembiayaan Multilateral               900.000.000                990.000.000             1.250.000.000              1.400.000.000  

  Koordinasi pengembangan kerjasama ekonomi dan pembiayaan Regional               900.000.000                990.000.000             1.250.000.000              1.400.000.000  

  JUMLAH DEPUTI   VI      5.700.000.000       7.370.000.000       8.550.000.000        9.400.000.000  

  TOTAL PROGRAM     69.700.000.000     77.600.000.000     85.500.000.000      92.800.000.000  

            

TOTAL KEMENTERIAN  220.300.000.000   118.700.000.000   130.500.000.000    143.600.000.000  

PERUBAHAN KEBUTUHAN DANA DARI TAHUN SEBELUMNYA (DALAM %) 97,75% -46,12% 9,94% 10,04% 

 
 
 

 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN , 
 

ttd. 

 
M. HATTA RAJASA 
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LAMPIRAN VI 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 
PEREKONOMIAN 

NOMOR : PER-01/ M.EKON/01/2010 
TANGGAL :  29 JANUARI 2010  

 

TARGET KEGIATAN UNTUK TAHUN 2010 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

 
 

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET 
2010 

(1) (2) (3) 

SEKRETARIAT 

KEGIATAN PENGELOLAAN GAJI, 
HONORARIUM, DAN TUNJANGAN 

Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji, 
tunjangan dan sejenisnya selama 1 tahun 

Pembayaran gaji dan sejenisnya untuk 300 
pegawai 
 
 

KEGIATAN PENYELENGGARAAN 
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 
PERKANTORAN 

Terselenggaranya Tupoksi Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian selama 1 
tahun 

Pelaksanaan operasional kantor selama 12 bulan 

KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK ATAU 
BIROKRASI 

Tersedianya prasarana dan sarana kerja 
pegawai 

75 % sarana kerja terpenuhi 

DEPUTI I 

KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN 
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN 
EKONOMI 

Jumlah rekomendasi kebijakan dan jumlah 
laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi 
stabilitas ekonomi makro dan keuangan 

5 rekomendasi kebijakan dan 5 laporan 

DEPUTI II 

KEGIATAN KOORDINASI REVITALISASI, 
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (RPPK) 

Jumlah rumusan kebijakan koordinasi di 
bidang pengembangan agribisnis 

8 rumusan kebijakan 

KEGIATAN PEMBINAAN/KOORDINASI/ 
PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI 
DAN PELAPORAN 

Jumlah rumusan kebijakan koordinasi dalam 
rangka stabilisasi harga pangan pokok, 
pengembangan cadangan pangan strategis, 
dan ketahanan pangan yang efektif dan 
berkelanjutan 

8 rumusan kebijakan koordinasi stabilisasi 
harga pangan pokok cadangan pangan dan 
penanganan strategis 

DEPUTI III 

KEGIATAN PEMBINAAN/KOORDINASI/ 
PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI 
DAN PELAPORAN 

Jumlah laporan kegiatan, dan jumlah 
rumusan kebijakan pengelolaan energi 
termasuk energi alternatif 

4 laporan kegiatan, 6 rumusan kebijakan 
pengelolaan energi termasuk energi alternatif 

KEGIATAN PEMBINAAN/KOORDINASI/ 
PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI 
DAN PELAPORAN 

Jumlah rumusan kebijakan dan peraturan 
subsidi BBM, listrik, dan pupuk. 

3 laporan kegiatan dan 3 rumusan kebijakan 
dan rekomendasi penyempurnaan peraturan 
subsidi BBM, listrik, dan pupuk. 

KEGIATAN PEMBINAAN/KOORDINASI/ 
PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI 
DAN PELAPORAN 

Jumlah laporan kegiatan, dan jumlah 
rumusan kebijakan percepatan penyelesaian 
krisis listrik, peningkatan produksi minyak 
bumi dan gas bumi, pertambangan, 
pelestarian hutan, dan inisiatif transparansi 
industri ekstraktif. 

7 laporan kegiatan dan 7 rumusan kebijakan 
peningkatan produksi dan peningkatan iklim 
investasi pertambangan umum, minyak bumi 
dan gas bumi 

DEPUTI IV 

KEGIATAN PERENCANAAN, 
KOORDINASI, DAN PENYUSUNAN 
KEBIJAKAN DAN PROGRAM UMKM 

Jumlah rekomendasi kebijakan dan jumlah 
laporan koordinasi kebijakanpemberdayaan 
UMKM 

2 rekomendasi dan 5 laporan koordinasi 
kebijakan pemberdayaan UMKM 

KEGIATAN KOORDINASI FASILITASI 
PENGEMBANGAN UKM BERBASIS 
TEKNOLOGI 

Jumlah rekomendasi kebijakan mengenai 
pengembangan UMKM berbasis teknologi di 
daerah-daerah dan jumlah laporan hasil 
peninjauan lapangan, jumlah laporan raker, 
jumlah rekomendasi rapat, jumlah laporan 
monitoring koordinasi kebijakan peningkatan 
iklim usaha 

2 rekomendasi dan 5 laporan kebijakan 
pengembangan UMKM berbasis teknologi di 
daerah-daerah, serta 4 laporan hasil peninjauan 
lapangan, 1 laporan raker, 5 rekomendasi rapat, 
2 laporan monitoring koordinasi kebijakan 
peningkatan iklim usaha 

KEGIATAN KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI KEBIJAKAN YANG 
MENDORONG PENINGKATAN 
PERDAGANGAN LUAR NEGERI 

Jumlah laporan hasil peninjauan lapangan, 
jumlah laporan raker, jumlah rekomendasi 
rapat, jumlah laporan monitoring koordinasi 
kebijakan yang mendorong peningkatan 
perdagangan luar negeri dan industri 
manufaktur 

8 laporan hasil peninjauan lapangan, 2 laporan 
raker, 10 rekomendasi rapat, 4 laporan 
monitoring koordinasi kebijakan 

KEGIATAN PELAKSANAAN TIMNAS PEPI 
DAN NATIONAL SINGLE WINDOW  

Jumlah laporan hasil peninjauan lapangan di 
negara maju, jumlah laporan raker, jumlah 
rekomendasi rapat, jumlah laporan 
monitoring 
 

2 laporan hasil peninjauan lapangan di negara 
maju, 2 laporan raker, 3 rekomendasi rapat, 2 
laporan monitoring 
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KEGIATAN PELAKSANAAN TIMNAS 
PENGEMBANGAN EKSPOR DAN 
PENGEMBANGAN INVESTASI (PEPI) 

Jumlah laporan hasil peninjauan lapangan di 
negara maju, jumlah laporan raker, jumlah 
rekomendasi rapat, jumlah laporan 
monitoring 

3 laporan hasil peninjauan lapangan di negara 
maju, 4 laporan raker, 5 rekomendasi rapat, 4 
laporan monitoring 

KEGIATAN PEMBINAAN PASAR DAN 
DISTRIBUSI 

Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang 
distribusi dan peredaran barang dalam negeri 

3 rekomendasi kebijakan di bidang distribusi 
dan peredaran barang dalam negeri 

DEPUTI V 

KEGIATAN PEMBINAAN/KOORDINASI/ 
PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI 
DAN PELAPORAN 

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi, 
jumlah rekomendasi kebijakan percepatan 
penyediaan infrastruktur 

8 laporan pemantauan dan evaluasi, 5 
rekomendasi kebijakan percepatan penyediaan 
infrastruktur 

KEGIATAN PENATAAN RUANG DAN 
PENGEMBANGAN WILAYAH 
 

Jumlah rumusan kebijakan pengembangan 
KEK, jumlah laporan sinkronisasi, jumlah 
laporan sosialisasi dan jumlah rekomendasi 
kebijakan infrastruktur dalam percepatan 
pengembangan wilayah 

2 rumusan kebijakan pengembangan KEK, 5 
laporan sinkronisasi, 5 laporan sosialisasi dan 5 
rekomendasi kebijakan 

DEPUTI VI 

KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI PERUMUSAN 
KEBIJAKAN KERJA SAMA EKONOMI 
INTERNASIONAL 
 

Jumlah rekomendasi kebijakan, jumlah 
laporan kegiatan, jumlah laporan monitoring 
evaluasi 

6 rekomendasi kebijakan koordinasi dalam 
rangka peningkatan investasi asing, 
peningkatan ekspor, pengelolaan dana LN yang 
efektif, mitigasi perubahan lingkungan, 2 
laporan kegiatan, dan 1 laporan monitoring dan 
evaluasi 

 

 
 
 
 

 MENTERI KOORDINATOR 
BIDANG PEREKONOMIAN, 

 

ttd. 

 
M. HATTA RAJASA 

 

 

 

 

 



 
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

LAMPIRAN VII 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 
PEREKONOMIAN 

NOMOR : PER-01/ M.EKON/01/2010 
TANGGAL : 29 JANUARI 2010  

 

TARGET KEGIATAN UNTUK TAHUN 2011-2014 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

 
 

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET 
2011 2012 2013 2014 

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

SEKRETARIAT 

KEGIATAN 
PENINGKATAN 
PELAYANAN 
PERENCANAAN 
 

• Jumlah konsep 
rencana kerja dan 
anggaran 

• % kemajuan reformasi 
birokrasi di bidang 
organisasi dan tata 
laksana (ortala)  

• % pemanfaatan 
Teknologi Informasi 
Komunikasi yang 
digunakan oleh 
stekeholder 
berjenjang 

• % laporan kinerja 
Kementerian 
Koordinator Bidang 
Perekonomian yang 
tepat waktu dan 
sesuai standar 

9 eks 
 
 
 

75 % 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 
 

85 % 

9 eks 
 
 
 

80 % 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 
 

100 % 

9 eks 
 
 
 

90 % 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 
 

100 % 

9 eks 
 
 
 

95 % 
 
 
 

95 % 
 
 
 
 
 

100 % 

KEGIATAN 
PENINGKATAN DAN 
PENGELOLAAN 
PELAYANAN 
PERSIDANGAN, HUKUM 
DAN HUBUNGAN 
MASYARAKAT 
 

• Jumlah penerbitan 
majalah 
perekonomian, buku 
profil, buku informasi 
perekonomian, dan 
dokumentasi foto 

• Jumlah 
penyelenggaraan 
Sosialisasi/Diseminasi 
Kebijakan Bidang 
Perekonomian 

• Jumlah penyiapan dan 
pelaksanaan rapat 
koordinasi dan 
kegiatan Menko 
Perekonomian 

• % pelaporan rapat 
koordinasi dan 
laporan evaluasi 
pelaksanaan rapat 
koordinasi tepat waktu 

• Jumlah rancangan 
peraturan perundang-
undangan  

• Jumlah 
telahaan/analisa 
hukum dan peraturan 
perundang-undangan 

• Jumlah penyebaran 
informasi secara 
elekronik (Electronic 
Public Relation) 
terhadap pelaksanaan 
kebijakan pada bidang 
perekonomian melalui 
media elektronik 

• % sistem Jaringan 
Dokumentasi dan 
Informasi Hukum 

6 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 

75 
 
 

6 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

8 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 

80 
 
 

8 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 

8 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 

80 
 
 

10 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

10 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

95 % 
 
 
 
 

85 
 
 

12 
 
 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
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KEGIATAN 
PENINGKATAN DAN 
PENGELOLAAN 
PELAYANAN UMUM 
 

• % penempatan 
pegawai sesuai 
persyaratan 
kompetensi 

• % kepatuhan pegawai 
dalam pelaksanaan 
disiplin  

• % pengembangan 
character building 
pegawai melalui 
pelatihan 

• % laporan keuangan 
sesuai Standar 
Akuntansi Pemerintah 
(SAP) 

• % hasil pemantauan 
dan evaluasi APIP 
yang ditindaklanjuti 

• % anggaran yang cair 
tepat waktu 

• % implementasi 
Sistem Akuntansi 
Instansi (Sistem 
Akuntansi Keuangan 
dan Sistem Informasi 
Manajemen Barang 
Milik Negara/SIMAK 
BMN) 

• Jumlah dokumen 
perjalanan dinas luar 
negeri yang dapat 
diselesaikan 

• % peningkatan 
manajemen kearsipan 
dalam rangka 
penatausahaan arsip 
modern  

• % pemenuhan sarana 
dan prasarana kerja%  

85 % 
 
 
 
 

92 % 
 
 

85 % 
 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 

420 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 

100 % 

90 % 
 
 
 
 

95 % 
 
 

90 % 
 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 

440 
 
 
 

95 % 
 
 
 
 

100 % 

95 % 
 
 
 
 

98 % 
 
 

95 % 
 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 

460 
 
 
 

95 % 
 
 
 
 

100 % 

100 % 
 
 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 

480 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 

KEGIATAN 
PENGAWASAN 
INSPEKTORAT 
 

• Persentase 
ketidaktaatan dalam 
pelaksanaan kegiatan 
yang diawasi terhadap 
peraturan 
perundangan yang 
berlaku 

• Persentase potensi 
kerugian negara 

• Jumlah laporan hasil 
pengawasan tepat 
waktu 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 

15 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 

15 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 

15 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 

15 

KEGIATAN PENELAAHAN 
KEBIJAKAN BIDANG 
PEREKONOMIAN 

• Jumlah laporan 
kegiatan bidang 
hukum dan 
kelembagaan yang 
dilaksanakan 

• Jumlah laporan 
kegiatan bidang 
persaingan usaha yang 
dilaksanakan 

• Jumlah laporan 
kegiatan bidang 
penanggulangan 
kemiskinan yang 
dilaksanakan 

• Jumlah laporan 
kegiatan bidang 
investasi dan kemitraan 
pemerintah-swasta 
yang dilaksanakan 

• Jumlah laporan 
kegiatan bidang 
ketenagakerjaan yang 
dilaksanakan 

• Jumlah laporan 
kegiatan bidang inovasi 
teknologi yang 
dilaksanakan 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
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DEPUTI I 

KEGIATAN KOORDINASI 
KEBIJAKAN MAKRO 
(PRIORITAS NASIONAL) 

• Persentase 
pelaksanaan rencana 
tindak kebijakan 
makro yang tepat 
waktu 

• Persentase penerbitan 
laporan tahunan 
kebijakan makro  
yang berkualitas 

• Persentase jumlah 
rapat koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan 
makro yang 
menghasilkan 
kesepakatan bersama 
diantara pihak-pihak 
yang terkait 

• Persentase kajian yang 
efektif dan 
mendukung 
perumusan kebijakan 
makro 

55 % 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 
 
 

50 % 
 

60 % 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 
 
 
 

75 % 

65 % 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 
 
 
 

75 % 

75 % 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

KEGIATAN KOORDINASI 
KEBIJAKAN FISKAL 

• Persentase 
pelaksanaan rencana 
tindak kebijakan fiskal 
yang tepat waktu 

• Persentase penerbitan 
laporan tahunan 
kebijakan fiskal  yang 
berkualitas 

• Persentase jumlah 
rapat koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan 
fiskal yang 
menghasilkan 
kesepakatan bersama 
diantara pihak-pihak 
yang terkait 

• Persentase kajian yang 
efektif dan 
mendukung 
perumusan kebijakan 
fiskal 

65 % 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 
 
 

30 % 

70 % 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 
 
 
 

40 % 

75 % 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 
 
 
 

50 % 

80 % 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 

KEGIATAN 
KOORDINASI KEBIJAKAN 
BADAN USAHA MILIK 
NEGARA 

• Persentase 
pelaksanaan rencana 
tindak kebijakan 
BUMN yang tepat 
waktu 

• Persentase penerbitan 
laporan tahunan 
kebijakan BUMN  
yang berkualitas 

• Persentase jumlah 
rapat koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan 
BUMN yang 
menghasilkan 
kesepakatan bersama 
diantara pihak-pihak 
yang terkait 

• Persentase kajian yang 
efektif dan 
mendukung 
perumusan kebijakan 
BUMN 

65 % 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 

70 % 
 
 
 
 
 
 
 

30 % 

70 % 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 
 
 

40 % 
 

75 % 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 
 
 
 

50 % 

80 % 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 

KEGIATAN KOORDINASI 
KEBIJAKAN PASAR 
MODAL, PERBANKAN 
DAN LEMBAGA 
KEUANGAN BUKAN 
BANK 
(PRIORITAS NASIONAL) 

• Persentase 
pelaksanaan rencana 
tindak kebijakan pasar 
modal, perbankan, 
dan lembaga 
keuangan bukan bank 
yang tepat waktu 

• Persentase penerbitan 
laporan tahunan 
kebijakan pasar 
modal, perbankan, 
dan lembaga 
keuangan bukan bank  
yang berkualitas 

65 % 
 
 
 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 

70 % 
 
 
 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 
 
 
 

85 % 
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• Persentase jumlah 
rapat koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan 
pasar modal, 
perbankan, dan 
lembaga keuangan 
bukan bank yang 
menghasilkan 
kesepakatan bersama 
diantara pihak-pihak 
yang terkait 

• Persentase kajian yang 
efektif dan 
mendukung 
perumusan kebijakan 
pasar modal, 
perbankan, dan 
lembaga keuangan 
bukan bank 

 
72 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 % 

 
75 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 % 

 
80 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 % 

 
85 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 

KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI 
KEBIJAKAN KREDIT 
USAHA RAKYAT 
(PRIORITAS NASIONAL) 

• Persentase 
pelaksanaan rencana 
tindak kebijakan KUR 
yang tepat waktu 

• Persentase penerbitan 
laporan tahunan 
kebijakan KUR  yang 
berkualitas 

• Persentase jumlah 
rapat koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan 
KUR yang 
menghasilkan 
kesepakatan bersama 
diantara pihak-pihak 
yang terkait 

• Persentase kajian yang 
efektif dan 
mendukung 
perumusan kebijakan 
KUR 

65 % 
 
 
 
 

76 % 
 
 
 

77% 
 
 
 
 
 
 
 

30 % 

70 % 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 

82 % 
 
 
 
 
 
 
 

40 % 

75 % 
 
 
 
 

82 % 
 
 
 

84 % 
 
 
 
 
 
 
 

50 % 

80 % 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 

KOORDINASI 
PEMBIAYAAN KREDIT, 
ASURANSI, DAN 
REMITANSI UNTUK 
PEKERJA MIGRAN 
(PRIORITAS NASIONAL) 

• Persentase 
Rekomendasi hasil 
koordinasi Kebijakan 
Koordinasi 
Pembiayaan Kredit, 
Asuransi, dan 
Remitansi untuk 
Pekerja Migran yang 
diimplementasikan 

• Tersedianya skim 
kredit perbankan bagi 
pekerja migran pada 
tingkat nasional. 

• Perubahan ketentuan 
asuransi TKI yang 
mengutamakan 
perbaikan tata kelola 
konsorsium asuransi 
TKI. 

• Meningkatnya jumlah 
lembaga keuangan 
nasional dan kualitas 
produknya dalam 
melayani remitansi 
pekerja migran. 

65 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 % 75 % 80 % 

KEGIATAN 
KOORDINASI KEBIJAKAN  
EKONOMI DAN 
KEUANGAN DAERAH 

• Persentase 
pelaksanaan rencana 
tindak kebijakan 
ekonomi dan 
keuangan daerah 
yang tepat waktu 

• Persentase penerbitan 
laporan tahunan 
kebijakan ekonomi 
dan keuangan daerah  
yang berkualitas 

• Persentase jumlah 
rapat koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan 
ekonomi dan 
keuangan daerah 

65 % 
 
 
 
 
 
 

76 % 
 
 
 
 

77% 
 
 
 

70 % 
 
 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 

82 % 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 
 

82 % 
 
 
 
 

84 % 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 

85 % 
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yang menghasilkan 
kesepakatan bersama 
diantara pihak-pihak 
yang terkait 

• Persentase kajian yang 
efektif dan 
mendukung 
perumusan kebijakan 
ekonomi & keuangan 
daerah 

 
 
 
 
 

30 % 

 
 
 
 
 

40 % 

 
 
 
 
 

50 % 

 
 
 
 
 

60 % 

DEPUTI II 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN PANGAN 
(PRIORITAS NASIONAL) 

• Jumlah kegiatan 
koordinasi bidang 
pangan 

• Jumlah kegiatan 
sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang pangan  

• Jumlah kegiatan 
pemantauan, dan 
evaluasi pasokan dan 
harga pangan 

• % rekomendasi hasil 
koordinasi bidang 
pangan 

• % sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang pangan yang 
dilaksanakan 

6 kegiatan 
 
 

3 kegiatan 
 
 
 
 

1 kegiatan 
 
 
 

100 % 
 
 

80% 

6 kegiatan 
 
 

3 kegiatan 
 
 
 
 

1 kegiatan 
 
 
 

100 % 
 
 

80% 

7 kegiatan 
 
 

4 kegiatan 
 
 
 
 

2 kegiatan 
 
 
 

100 % 
 
 

80% 

7  kegiatan 
 
 

4 kegiatan 
 
 
 
 

2 kegiatan 
 
 
 

100 % 
 
 

95% 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN PERIKANAN 
DAN PETERNAKAN 
(PRIORITAS NASIONAL)  

• Jumlah kegiatan 
koordinasi bidang 
perikanan dan 
peternakan 

• Jumlah kegiatan 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kebijakan bidang 
perikanan dan 
peternakan 

• Jumlah rekomendasi 
kebijakan kebijakan 
pangan berbasis 
perikanan 

• Jumlah rekomendasi 
kebijakan ekonomi 
kelautan 

• Jumlah rekomendasi 
restrukturisasi 
peternakan 

• % rekomendasi hasil 
koordinasi bidang 
perikanan dan 
peternakan 

• % rekomendasi hasil 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kebijakan bidang 
perikanan dan 
peternakan yang 
dilaksanakan 

4  kegiatan 
 
 
 

24 kali 
 
 
 
 
 
 

1 rekomendasi 
 
 
 

1 rekomendasi 
 
 

1 rekomendasi 
 
 

80% 
 
 
 
 

80% 

4  kegiatan 
 
 
 

24 kali 
 
 
 
 
 
 

1 rekomendasi 
 
 
 

1 rekomendasi 
 
 

1 rekomendasi 
 
 

85% 
 
 
 
 

85% 

4  kegiatan 
 
 
 

24 kali 
 
 
 
 
 
 

1 rekomendasi 
 
 
 

1 rekomendasi 
 
 

1 rekomendasi 
 
 

90% 
 
 
 
 

90% 

4  kegiatan 
 
 
 

24 kali 
 
 
 
 
 
 

1 rekomendasi 
 
 
 

1 rekomendasi 
 
 

1 rekomendasi 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 

KEGIATAN KOORDINASI 
BIDANG PERKEBUNAN 
DAN HORTIKULTURA 
(PRIORITAS NASIONAL) 

• Jumlah kegiatan 
koordinasi bidang 
perkebunan dan 
hortikultura 

• Jumlah kegiatan 
sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang perkebunan 
dan hortikultura 

• % rekomendasi 
kebijakan perkebunan 
dan hortikultura  

6 kegiatan 
 
 
 
 

36 kali 
 
 
 
 

85% 

6 kali 
 
 
 
 

36 kali 
 
 
 
 

85% 
 

7 kegiatan 
 
 
 
 

36 kali 
 
 
 
 

90% 
 

8 kegiatan 
 
 
 
 

36  kali 
 
 
 
 

100 % 
 

KEGIATAN KOORDINASI 
KEBIJAKAN 
PENGEMBANGAN 
BAHAN BAKAR NABATI 
(PRIORITAS NASIONAL) 
 

• Jumlah kegiatan 
koordinasi 
pengembangan bahan 
bakar nabati 

• % rekomendasi 
kebijakan koordinasi 
bidang 

1 kegiatan 
 
 
 

85% 

1 kegiatan 
 
 
 

85% 

1 kegiatan 
 
 
 

90% 

1 kegiatan 
 
 
 

100% 
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pengembangan bahan 
bakar nabati yang 
dilaksanakan 

KEGIATAN KOORDINASI 
KEBIJAKAN 
PENGEMBANGAN DESA 
MANDIRI ENERGI 
(PRIORITAS NASIONAL) 

• Jumlah kegiatan 
sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
Desa Mandiri Energi  

• % rekomendasi hasil 
koordinasi 
pengembangan Desa 
Mandiri Energi yang 
dilaksanakan 

12 kali 
 
 
 
 

85% 

12 kali 
 
 
 
 

85% 

12 kali 
 
 
 
 

90% 

12 kali 
 
 
 
 

100% 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN DAN 
PENGELOLAAN URUSAN 
SARANA DAN 
PRASARANA PERTANIAN 
DAN KELAUTAN 
KHUSUSNYA PERIKANAN 
 

• Jumlah kegiatan 
koordinasi urusan 
sarana dan prasarana 
pertanian dan 
kelautan khususnya 
perikanan 

• Jumlah kegiatan 
sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
di bidang sarana dan 
prasarana pertanian 
dan kelautan 
khususnya perikanan 

• % rekomendasi hasil 
koordinasi bidang 
sarana dan prasarana 
pertanian dan 
kelautan khususnya 
perikanan yang 
dilaksanakan 

• % sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang sarana dan 
prasarana pertanian 
dan kelautan 
khususnya perikanan 
yang dilaksanakan 

3  kegiatan 
 
 
 
 
 
 

12 kali 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  kegiatan 
 
 
 
 
 
 

12 kali 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 

3  kegiatan 
 
 
 
 
 
 

12 kali 
 
 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 
 
 

95% 
 

3  kegiatan 
 
 
 
 
 
 

12 kali 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN KELEMBAGAAN 
DAN PEMBIAYAAN 
PERTANIAN DAN 
KELAUTAN KHUSUSNYA 
PERIKANAN 
 

• Jumlah kegiatan 
koordinasi bidang 
kelembagaan dan 
pembiayaan pertanian 
dan kelautan 
khususnya perikanan 

• Jumlah kegiatan 
sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang kelembagaan 
dan pembiayaan 
pertanian dan 
kelautan khususnya 
perikanan 

• % rekomendasi 
kebijakan bidang 
kelembagaan dan 
pembiaayaan 
pertanian dan 
kelautan khususnya 
perikanan yang 
dilaksanakan.  

3 kegiatan 
 
 
 
 
 
 

18 kali 
 
 
 
 
 
 
 

75% 

3 kegiatan 
 
 
 
 
 
 

18 kali 
 
 
 
 
 
 
 

75% 

3 kegiatan 
 
 
 
 
 
 

18 kali 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

3 kegiatan 
 
 
 
 
 
 

18  kali 
 
 
 
 
 
 
 

80 % 

DEPUTI III 

KEGIATAN KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
MINYAK BUMI, 
EXTRACTIVE 
INDUSTRIES 
TRANPARANCY, DAN 
ENERGI ALTERNATIF 
(PRIORITAS NASIONAL) 
 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi 
dan sinkronisasi 
implementasi 
kebijakan bidang 
minyak bumi, 
extractive industries 
transparancy, dan 
energi alternatif 

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
implementasi 
kebijakan minyak 
bumi, extractive 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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industries 
transparancy, dan 
energi alternatif 

• Jumlah permasalahan 
yang teridentifikasi 
dikegiatan minyak 
bumi, extractive 
industries 
transparancy, dan 
energi alternatif 

• Jumlah rekomendasi 
terhadap penyelesaian 
masalah implementasi 
kebijakan minyak 
bumi, extractive 
industries 
transparancy, dan 
energi alternatif 

• Jumlah stake holder 
yang berkomitmen 
terhadap kebijakan 
Extractive Industries 
Transparancy 
Initiative 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

5 

KEGIATAN KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI 
KEBIJAKAN BIDANG GAS 
BUMI 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi 
dan sinkronisasi 
implementasi 
kebijakan bidang gas 
bumi 

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
implementasi 
kebijakan gas bumi 

• Jumlah permasalahan 
yang teridentifikasi 
dikegiatan  gas  bumi 

• Jumlah rekomendasi 
terhadap penyelesaian 
masalah implementasi 
kebijakan  gas bumi 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

KEGIATAN KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
PERTAMBANGAN 
UMUM 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi 
dan sinkronisasi 
implementasi 
kebijakan bidang 
pertambangan umum 

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
implementasi 
kebijakan bidang 
pertambangan umum 

• Jumlah permasalahan 
yang teridentifikasi 
dikegiatan  
pertambangan umum 

• Jumlah rekomendasi 
terhadap penyelesaian 
masalah implementasi 
kebijakan pertambang 
umum 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

KEGIATAN KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
ENERGI DAN 
KETENAGALISTRIKAN 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi 
dan sinkronisasi 
implementasi 
kebijakan bidang 
energi, dan 
ketenagalistrikan; 

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
implementasi 
kebijakan bidang 
energi, dan 
ketenagalistrikan,   

• Jumlah permasalahan 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
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yang teridentifikasi 
dikegiatan  energi, 
dan ketenagalistrikan; 

• Jumlah rekomendasi 
terhadap penyelesaian 
masalah implementasi 
kebijakan energi, dan 
ketenagalistrikan; 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

KEGIATAN KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI 
KEBIJAKAN BIDANG 
KEHUTANAN 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi 
dan sinkronisasi 
implementasi 
kebijakan bidang 
kehutanan; 

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
implementasi 
kebijakan bidang 
kehutanan; 

• Jumlah permasalahan 
yang teridentifikasi 
dikegiatan  
kehutanan; 

• Jumlah rekomendasi 
terhadap penyelesaian 
masalah implementasi 
kebijakan kehutanan. 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

DEPUTI IV 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENINGKATAN DAN 
PENGEMBANGAN 
INDUSTRI 
MANUFAKTUR 

• Prosentase  
rekomendasi 
kebijakan  
peningkatan dan 
pengembangan 
industri manufaktur 
yang 
terimplementasikan; 

• Indeks efektifitas 
kebijakan industri, 
perdagangan, 
investasi, UMKM dan 
pariwisata; 

• Prosentase 
penyelesaian kasus-
kasus di bidang 
industri manufaktur; 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 
kebijakan industri 
manufaktur;  

• Persentase laporan 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kebijakan industri 
manufaktur yang 
ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
kajian kebijakan 
industri manufaktur 
yang ditindaklanjuti; 

• Jumlah kebijakan 
yang berkaitan 
dengan perpupukan 
nasional;  

• Jumlah penyelesaian 
masalah khusus dari 
pimpinan yang 
bersifat adhoc 

85% 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

5 Kebijakan 
 
 
 

3 Kegiatan 

85% 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

5 Kebijakan 
 
 
 

3 Kegiatan 

85% 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

5 Kebijakan 
 
 
 

3 Kegiatan 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

5 Kebijakan 
 
 
 

3 Kegiatan 
 
 

KEGIATAN KOORDINASI 
KEBIJAKAN PERBAIKAN 
IKLIM USAHA 
 

• Prosentase  
rekomendasi 
kebijakan  perbaikan 
iklim usaha yang 
terimplementasikan; 

• Prosentase 
penyelesaian kasus-
kasus di bidang 
perbaikan iklim usaha 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 

85% 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 

1 Kegiatan 

85% 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 

1 Kegiatan 

85% 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 

1 Kegiatan 

85% 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 

1 Kegiatan 
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kebijakan perbaikan 
iklim usaha 

• Persentase laporan 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kebijakan perbaikan 
iklim usaha yang 
ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
kajian kebijakan 
perbaikan iklim usaha 
yang ditindaklanjuti;  

• Jumlah penyelesaian 
masalah khusus dari 
pimpinan yang 
bersifat adhoc 

 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

1 Kegiatan 
 

 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

1 Kegiatan 
 

 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

1 Kegiatan 
 
 

 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

1 Kegiatan 
 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENINGKATAN EKSPOR 
DAN PENINGAKATAN 
INVESTASI (PEPI) 
(PRIORITAS NASIONAL) 
 

• Prosentase  
rekomendasi 
pelaksanaan 
keterpaduan promosi 
pariwisata, 
perdagangan dan 
investasi yang 
terimplementasikan; 

• Prosentase 
penyelesaian kasus-
kasus pelaksanaan 
keterpaduan promosi 
pariwisata, 
perdagangan dan 
investasi ; 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi 
pelaksanaan 
keterpaduan promosi 
pariwisata, 
perdagangan dan 
investasi; 

• Persentase laporan 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
keterpaduan promosi 
pariwisata, 
perdagangan dan 
investasi yang 
ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
kajian pelaksanaan 
keterpaduan promosi 
pariwisata, 
perdagangan dan 
investasi yang 
ditindaklanjuti 

85% 
 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

4 Kegiatan 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

4 Kegiatan 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

4 Kegiatan 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

4 Kegiatan 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENINGKATAN DAN 
PENGEMBANGAN 
EKSPOR 
(PRIORITAS NASIONAL) 
 

• Prosentase  
rekomendasi 
kebijakan  
peningkatan dan 
pengembangan ekspor 
yang 
terimplementasikan; 

• Prosentase 
penyelesaian kasus-
kasus di bidang 
peningkatan dan 
pengembangan 
ekspor; 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 
kebijakan 
peningkatan dan 
pengembangan 
ekspor;  

• Persentase laporan 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kebijakan 
peningkatan dan 
pengembangan ekspor 
yang ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
kajian kebijakan 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 
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peningkatan dan 
pengembangan ekspor 
yang ditindaklanjuti; 

• Jumlah penyelesaian 
masalah khusus dari 
pimpinan yang 
bersifat adhoc  

 
 
 

3 Kegiatan 

 
 
 

3 Kegiatan 

 
 
 

3 Kegiatan 
 
 

 
 
 

3 Kegiatan 
 
 
 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN DAN 
PENERAPAN SISTEM 
NASIONAL SINGLE 
WINDOW DAN 
INTEGRASI KEDALAM 
SISTEM ASW  
(PRIORITAS NASIONAL) 
 

• Prosentase  
rekomendasi 
kebijakan penerapan 
dan pengembangan 
sistem NSW yang 
terimplementasikan; 

• Jumlah kegiatan 
koordinasi 
pengintegrasian 
sistem NSW ke ASW 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 
kebijakan penerapan 
dan pengembangan 
sistem NSW; 

• Persentase 
rekomendasi hasil 
koordinasi penerapan 
dan pengembangan 
sistem NSW yang 
ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kebijakan penerapan 
dan pengembangan 
sistem NSW yang 
ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
kajian tentang 
manfaat dan 
efektifitas penerapan 
sistem NSW yang 
ditindaklanjut 

90% 
 
 
 
 
 

3 Kegiatan 
 
 
 
 

5 Kegiatan 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 

90% 
 
 
 
 
 

3 Kegiatan 
 
 
 
 

5 Kegiatan 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 

90% 
 
 
 
 
 

3 Kegiatan 
 
 
 
 

5 Kegiatan 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 

90% 
 
 
 
 
 

3 Kegiatan 
 
 
 
 

5 Kegiatan 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 

KEGIATAN KOORDINASI 
DISTRIBUSI DAN 
PERDAGANGAN DALAM 
NEGERI 
 

• Prosentase 
rekomendasi 
kebijakan distribusi 
komoditas nasional 
dan pengawasan 
barang beredar yang 
terimplementasikan; 

• Prosentase 
penyelesaian kasus-
kasus di bidang 
distribusi komoditas 
nasional dan 
pengawasan barang 
beredar; 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 
kebijakan distribusi 
komoditas nasional 
dan pengawasan 
barang beredar;  

• Persentase laporan 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kebijakan distribusi 
komoditas nasional 
dan pengawasan 
barang beredar yang 
ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
kajian kebijakan 
industri manufaktur 
yang ditindaklanjuti; 
Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi 
kebijakan 
pengembangan 
daerah perbatasan 
yang ditindaklanjuti; 

• Jumlah penyelesaian 
masalah khusus dari 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 
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pimpinan yang 
bersifat adhoc  

KEGIATAN KOORDINASI 
PENATAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM LOGISTIK 
NASIONAL (PRIORITAS 
NASIONAL) 

• Prosentase  
rekomendasi 
kebijakan  
pembenahan sistem 
logistik nasional yang 
terimplementasikan; 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi kebijakan 
pembenahan sistem 
logistik nasional 

• Persentase 
rekomendasi hasil 
koordinasi kebijakan  
yang ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kebijakan 
pembenahan sistem 
logistik nasional yang 
ditindaklanjuti; 

• Jumlah rekomendasi 
kajian kebijakan 
pembenahan sistem 
logistik nasional yang 
ditindaklanjuti; 

80% 
 
 
 
 
 
 

1 Kegiatan 
 
 
 

85% 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

1 Kegiatan 
 
 
 

85% 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

1 Kegiatan 
 
 
 

85% 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

1 Kegiatan 
 
 
 

85% 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

KEGIATAN KOORDINASI 
KEBIJAKAN 
PEMBERDAYAAN 
UMKM, KOPERASI DAN 
INDUSTRI PARIWISATA 

• Prosentase 
rekomendasi 
kebijakan 
pemberdayaan 
UMKM, Koperasi dan 
Industri Pariwisata 
yang 
terimplementasikan; 

• Prosentase 
penyelesaian kasus-
kasus di bidang 
pemberdayaan 
UMKM, Koperasi dan 
industri pariwisata; 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 
kebijakan 
pemberdayaan 
UMKM, Koperasi dan 
industri pariwisata; 

• Persentase laporan 
monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kebijakan 
pemberdayaan 
UMKM, Koperasi dan 
industri pariwisata 
yang ditindaklanjuti; 

• Jumlah laporan kajian 
kebijakan 
pemberdayaan 
UMKM, Koperasi dan 
Industri Pariwisata 
yang ditindaklanjuti; 

• Jumlah penyelesaian 
masalah khusus dari 
pimpinan yang 
bersifat adhoc  

85% 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

4 Kegiatan 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

2 Laporan 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

4 Kegiatan 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

2 Laporan 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 
 

 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

4 Kegiatan 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

2 Laporan 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

4 Kegiatan 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

2 Laporan 
 
 
 
 
 

2 Kegiatan 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENATAAN 
KELEMBAGAAN 
PENGEMBANGAN UKM 
BERBASIS TEKNOLOGI 
(PRIORITAS NASIONAL) 

• Prosentase 
rekomendasi 
kebijakan 
pengembangan UKM 
berbasis teknologi 

• Jumlah kegiatan 
sosialisasi pelaksanaan 
kebijakan 
pengembangan UKM 
berbasis teknologi 

• Persentase 
rekomendasi hasil 
koordinasi kebijakan 
pengembangan UKM 
berbasis teknologi 

85% 
 
 
 
 
 

6 Kegiatan 
 
 
 
 

85% 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

6 Kegiatan 
 
 
 
 

85% 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

6 Kegiatan 
 
 
 
 

85% 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

6 Kegiatan 
 
 
 
 

85% 
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yang ditindaklanjuti; 
• Persentase laporan 

monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kebijakan 
pengembangan UKM 
berbasis teknologi 
yang ditindaklanjuti; 

• Persentase laporan 
kajian kebijakan 
pengembangan UKM 
berbasis teknologi 
yang ditindaklanjuti; 

 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

100% 

DEPUTI V 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN PENATAAN 
RUANG DAN 
PENGEMBANGAN 
WILAYAH 
(PRIORITAS NASIONAL) 

• Presentase jumlah 
Rakor Urusan Penatan 
Ruang dan 
Pengembangan 
Wilayah yang 
terimplementasi 

• Persentase 
rekomendasi 
kebijakan Urusan 
Penatan Ruang dan 
Pengembangan 
Wilayah yang 
terimplementasi 

• Persentase jumlah 
laporan pemantauan 
dan evaluasi Urusan 
Penatan Ruang dan 
Pengembangan 
Wilayah yang akurat, 
dan tepat waktu 

• Indeks kualitas kajian 
Urusan Penatan 
Ruang dan 
Pengembangan 
Wilayah 

• Persentase jumlah 
sosialisasi kebijakan 
dibidang Penatan 
Ruang dan 
Pengembangan 
Wilayah yang 
terlaksana 

75 % 
 
 
 
 
 

65 % 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 

70 % 

80 % 
 
 
 
 
 

70 % 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 

75 % 

80 % 
 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 
 

95 % 
 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 

75 % 

85 % 
 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 
 

95 % 
 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 

80 % 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN 
INFRASTRUKTUR 
SUMBER DAYA AIR 

• Presentase jumlah 
Rakor Urusan 
Infrastruktur Sumber 
Daya Air yang 
terimplementasi 

• Persentase 
rekomendasi 
kebijakan Urusan 
Infrastruktur Sumber 
Daya Air yang 
terimplementasi 

• Persentase jumlah 
laporan pemantauan 
dan evaluasi Urusan 
Infrastruktur Sumber 
Daya Air yang akurat, 
dan tepat waktu 

• Indeks kualitas kajian 
Urusan Infrastruktur  
Sumber Daya Air  

• Persentase jumlah 
sosialisasi kebijakan 
dibidang infrastruktur 
sumber daya air yang 
terlaksana  

75 % 
 
 
 
 

65 % 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 

70 % 

80 % 
 
 
 
 

70 % 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 

75 % 

80 % 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 
 

95 % 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 

75 % 

80 % 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 
 

95 % 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 

80 % 

KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN 
INFRASTRUKTUR 
TRANSPORTASI 
(PRIORITAS NASIONAL) 

• Presentase jumlah 
Rakor Urusan 
Infrastruktur 
Transportasi yang 
terimplementasi 

• Persentase 
rekomendasi 
kebijakan Urusan 
Infrastruktur 

75 % 
 
 
 
 

65 % 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 

70 % 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 

85 % 
 
 
 
 

75 % 
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Transportasi yang 
terimplementasi 

• Persentase jumlah 
laporan pemantauan 
dan evaluasi Urusan 
Infrastruktur 
Transportasi yang 
akurat, dan tepat 
waktu 

• Indeks kualitas kajian 
Urusan Infrastruktur 
Transportasi 

• Persentase jumlah 
sosialisasi kebijakan 
dibidang Infrastruktur 
Transportasi yang 
terlaksana  

 
 

90 % 
 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 

70 % 

 
 

90 % 
 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 

75 % 

 
 

95 % 
 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 

75 % 

 
 

95 % 
 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 

80 % 

KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN PERUMAHAN 

• Presentase jumlah 
Rakor Urusan 
Perumahan yang 
terimplementasi 

• Persentase 
rekomendasi 
kebijakan Urusan 
Urusan Perumahan 
yang terimplementasi 

• Persentase jumlah 
laporan pemantauan 
dan evaluasi Urusan 
Perumahan yang 
akurat, dan tepat 
waktu 

• Indeks kualitas kajian 
Urusan Perumahan 

• Persentase jumlah 
sosialisasi kebijakan 
dibidang Perumahan 
yang terlaksana  

75 % 
 
 
 

65 % 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 
 

90 % 
 

70 % 

80 % 
 
 
 

70 % 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 
 

90 % 
 

75 % 

80 % 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 

95 % 
 
 
 
 
 

90 % 
 

75 % 

85 % 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 

95 % 
 
 
 
 
 

90 % 
 

80 % 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
URUSAN TELEMATIKA 
DAN UTILITAS 

• Presentase jumlah 
Rakor Urusan 
Telematika dan 
Utilitas yang 
terimplementasi 

• Persentase 
rekomendasi 
kebijakan Urusan 
Telematika dan 
Utilitas yang 
terimplementasi 

• Persentase jumlah 
laporan pemantauan 
dan evaluasi Urusan 
Telematika dan 
Utilitas yang akurat, 
dan tepat waktu 

• Indeks kualitas kajian 
Urusan Telematika 
dan Utilitas 

• Persentase jumlah 
sosialisasi kebijakan 
dibidang Telematika 
dan Utilitas yang 
terlaksana  

75 % 
 
 
 
 

65 % 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 

70 % 

80 % 
 
 
 
 

70 % 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 

75 % 

80 % 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 

95 % 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 

75 % 

85 % 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 

95 % 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 

80 % 

DEPUTI VI 

KEGIATAN  KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
KERJASAMA EKONOMI 
DAN PEMBIAYAAN ASIA 
(PRIORITAS NASIONAL) 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi 
bidang kerjasama 
ekonomi dan 
pembiayaan Asia 

• Jumlah laporan 
kegiatan sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang kerjasama 
ekonomi dan 
pembiayaan Asia  

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
di bidang kerjasama 

5 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

5 

5 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

5 

6 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

6 

7 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

7 
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ekonomi dan 
pembiayaan Asia 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
KERJASAMA EKONOMI 
DAN PEMBIAYAAN 
AMERIKA DAN PASIFIK 
(PRIORITAS NASIONAL) 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi 
bidang kerjasama 
ekonomi dan 
pembiayaan Amerika 
dan Pasifik 

• Jumlah laporan 
kegiatan sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang kerjasama 
ekonomi dan 
pembiayaan Amerika 
dan Pasifik 

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
di bidang kerjasama 
ekonomi dan 
pembiayaan Amerika 
dan Pasifik 

5 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

5 

5 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

5 

6 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

6 

7 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

7 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
KERJASAMA EKONOMI 
DAN PEMBIAYAAN 
EROPA, AFRIKA DAN 
TIMUR TENGAH 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi 
bidang kerjasama 
ekonomi dan 
pembiayaan Eropa, 
Afrika dan Timur 
Tengah 

• Jumlah laporan 
kegiatan sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang kerjasama 
ekonomi dan 
pembiayaan Eropa, 
Afrika dan Timur 
Tengah 

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
di bidang kerjasama 
ekonomi dan 
pembiayaan Eropa, 
Afrika dan Timur 
Tengah 

5 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

5 

5 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

5 

6 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

6 

7 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

7 

KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
KERJASAMA EKONOMI 
DAN PEMBIAYAAN 
MULTILATERAL 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi 
bidang kerjasama 
ekonomi dan 
pembiayaan dengan 
lembaga multilateral. 

• Jumlah laporan 
kegiatan sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang kerjasama 
ekonomi dan 
pembiayaan dengan 
lembaga multilateral. 

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
di bidang kerjasama 
ekonomi dan 
pembiayaan dengan 
lembaga multilateral. 

5 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

5 

5 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

5 

6 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

6 

7 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

7 
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KEGIATAN KOORDINASI 
PENGEMBANGAN 
KERJASAMA EKONOMI 
DAN PEMBIAYAAN 
REGIONAL 

• Jumlah laporan 
kegiatan koordinasi 
bidang kerjasama 
ekonomi dan 
pembiayaan regional. 

• Jumlah laporan 
kegiatan sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan 
bidang kerjasama 
ekonomi dan 
pembiayaan regional. 

• Jumlah laporan 
kegiatan pemantauan 
dan analisis tentang 
masalah atau kegiatan 
di bidang kerjasama 
ekonomi dan 
pembiayaan regional 

5 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

5 

5 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

5 

6 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

6 

7 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

7 
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