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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

Karunia dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan 

penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi 

Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun 2020-2024. Renstra ini sangat penting dan 

diperlukan sebagai acuan oleh semua jajaran dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi 

Ekonomi Makro dan Keuangan maupun Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonominan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan ekonomi makro dan 

keuangan.  

Dokumen Renstra ini disusun dengan melibatkan seluruh komponen yang ada 

pada lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan maupun 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonominan dan telah dilakukan pembahasan 

dan analisis secara optimal serta menyeluruh dalam menentukan indikator-indikator 

yang lebih sesuai dan tajam sehingga dapat menggambarkan outcome dan dampak 

yang dihasilkan bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia kedepan.  

Penyusunan Renstra ini juga melibatkan unit kerja dibawah koordinasi Deputi 

Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan serta Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian. Hal ini untuk lebih meningkatkan kesadaran atas 

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih 

baik lagi. 

 Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 adalah 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2015-2019) dan Rencana 

Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-20124.  

Namun demikian, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam 

Dokumen  ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih 

diperlukan dalam rangka penyesuaian dengan isu-isu strategis yang berkembang 

serta prioritas dan kebijakan Pimpinan kedepannya terutama ditengah Pandemi 

Covid19 yang melanda seluruh negara. Semoga Dokumen Renstra Deputi I Tahun 

2020-2024 ini dapat bermanfaat untuk mendukung Visi Deputi Deputi Bidang 

Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Mewujudkan Kondisi Ekonomi Makro Dan 

Keuangan Yang Menunjang Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan 
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Berkelanjutan  dan Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mewujudkan 

Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong maupun Visi Presiden-Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, 

Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. 

 

 

Jakarta,          September 2020 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 

Keuangan, 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

Rencana  Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan – 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada  

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 dan  Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan 

terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.  

RPJPN 2005-2025 menyebutkan bahwa sasaran pembangunan jangka menengah 

2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan 

pembangunan struktur perekonomian yang kokoh dengan berlandaskan keunggulan 

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing. Upaya mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah tersebut 

dilaksanakan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional.  

Dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024, 

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun untuk 

mendukung Agenda Pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. 

Pencapaian Sasaran Strategis dalam RPJMN tahun 2020-2024 akan dicapai melalui berbagai 

kebijakan utama dengan Program Prioritas dan Program Reguler.  

Dalam Renstra Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Arah 

Kebijakan dan Sasaran Strategi dan Program disusun untuk mendukung Agenda 

Pembangunan nasional dan pencapaian Sasaran Strategis, Program Prioritas, maupun 

Program Reguler Renstra Kementerian Koordinator bidang perekonomian.  

 

I.1 KONDISI UMUM 

 

1. Kinerja Perekonomian Indonesia 2015 - 2019 

 

Periode 2015-2019 merupakan periode yang penuh tantangan bagi perekonomian 

Indonesia. Dinamika perekonomian global memunculkan ketidakpastian ekonomi serta 

meningkatkan risiko ekonomi. Selama periode ini telah terjadi rebalancing ekonomi 

tiongkok, normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dengan menaikkan tingkat suku 

bunga the Fed Fund rate, volatilitas harga komoditas, kondisi geopolitik di Uni Eropa dan 

semenanjung Korea serta proteksionisme dan perang dagang antara AS dan Tiongkok. Tahun 

2019 terjadi perlambatan ekonomi global, tercatat ekonomi global tumbuh sebesar 2,4 

persen, melambat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 3,0 persen.  

Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di negara maju komposisinya bervariasi. 

Pertumbuhan ekonomi AS meningkat tinggi didorong oleh stimulus fiskal, sementara 

pertumbuhan negara maju lainnya seperti di kawasan eropa dan Jepang melambat. Hal ini 

diakibatkan permintaan domestik yang lemah dan permintaan eksternal yang berkurang. 



 

 2  
 

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan 2020-2024 

Sejalan dengan itu, pertumbuhan negara berkembang juga melambat terutama dipengaruhi 

oleh perlambatan pertumbuhan yang terjadi di Tiongkok dan Amerika latin. 

Di tengah ketidakpastian ekonomi global tersebut perekonomian Indonesia periode 

2015-2019 tumbuh di kisaran 5,0 persen, dengan tren yang meningkat. Perekonomian 

Indonesia juga dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan 

ekonomi negara berkembang di dunia sebesar 4,4 persen. Peningkatan Pertumbuhan 

ekonomi Indonesia tidak terlepas dari dampak positif bauran kebijakan dalam merespons 

ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 banyak ditopang oleh 

pertumbuhan konsumsi dan investasi. Konsumsi rumah tangga kembali tumbuh diatas 5,0 

persen dipengaruhi oleh membaiknya pendapatan serta didorong oleh inflasi yang rendah 

serta dampak positif dari kebijakan perluasan penyaluran bantuan sosial dan penyesuaian 

subsidi energi yang ikut mendukung daya beli kelompok bawah. Investasi mengalami tren 

peningkatan dari 5,01 persen di tahun 2015 menjadi 6,67 persen di tahun 2018 sejalan 

dengan keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur. 

Ketidakpastian ekonomi global mempengaruhi juga upaya Indonesia dalam 

memperbaiki transaksi berjalan. Pada tahun 2019 defisit transaksi berjalan sebesar 2,72 

persen dari PDB lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 2,03 persen dari PDB. 

Peningkatan defisit transaksi berjalan dipengaruhi antara lain oleh pertumbuhan impor yang 

tinggi akibat permintaan domestik yang kuat, termasuk untuk permintaan proyek 

infrastruktur dan impor bahan baku sejalan dengan aktivitas produksi yang meningkat serta 

penurunan harga komoditas ekspor utama Indonesia CPO dan batubara. Dari sektor migas, 

peningkatan defisit neraca migas mempengaruhi pula peningkatan defisit transaksi berjalan. 

Pada neraca jasa, terjadi penurunan defisit neraca jasa dari USD8,70 milliar tahun 2015 

menjadi USD7,80 milliar pada tahun 2019 dimana jasa perjalanan menjadi penyumbang 

surplus terbesar dari neraca jasa. Transaksi Modal dan Finansial tumbuh positif pada periode 

2015-2019 yang dipengaruhi oleh peningkatan investasi langsung dan portofolio seiring 

dengan iklim investasi yang membaik dan menariknya imbal hasil aset domestik sehingga 

meningkatkan aliran modal asing pada instrumen investasi portofolio. 

Tingkat inflasi selama periode 2015-2019 berhasil dijaga dalam rentang sasaran yang 

ditetapkan yaitu 4%±1% untuk tahun 2015 – 2017 dan 3,5%±1% untuk Tahun 2018 - 

2019. Realisasi inflasi pada 2015 sebesar 3,35% (yoy), 2016 sebesar 3,02% (yoy), 2017 

sebesar 3,61% (yoy), 2018 sebesar 3,13% (yoy) dan 2019 sebesar 2,72% (yoy). Koordinasi 

dan sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui TPIP-TPID yang solid menjadi kunci 

keberhasilan menjaga realisasi inflasi berada dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan 

sejak tahun 2015.  

Dari sisi kesinambungan fiskal, defisit APBN tetap terkendali tercermin dari realisasi 

tahun 2018 sebesar -1,82 persen dari PDB lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2015 

sebesar -2,59 persen dari PDB. Keseimbangan primer mengarah positif, dan beban utang 

pemerintah yang berada dalam level sehat. Selain itu perekonomian Indonesia juga 

mendapat pengakuan positif dari dunia internasional, pada Mei 2019, S&P menaikkan 

peringkat utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB (outlook stable) dengan alasan prospek 

pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kebijakan fiskal yang pruden. Daya saing Indonesia 

juga mengalami perbaikan menurut IMD World Competitiveness Center. Peringkat daya 
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saing Indonesia melompat 11 peringkat ke urutan ke-32. Ini merupakan peningkatan 

terbesar di kawasan Asia Pasifik. 

Pencapaian kinerja ekonomi yang stabil sepanjang 2015 – 2019 telah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan terciptanya tambahan lebih dari 11 juta lapangan kerja 

pada, melebihi target 10 juta lapangan kerja. Tingkat pengangguran mengalami perbaikan, 

menurun dari 6,18 persen pada tahun 2015 menjadi 5,28 persen pada September 2019. 

Demikian pula dengan tingkat kemiskinan yang berhasil turun hingga satu digit dari sebesar 

11,25 persen pada 2014 menjadi 9,22 persen pada September 2019. Capaian ini juga 

menghasilkan tingkat kesenjangan antar penduduk yang membaik, ditunjukkan oleh 

turunnya rasio gini dari level 0,406 pada 2014 menjadi 0,38 pada 2019. Hal ini menjadi 

momentum bagi Pemerintah untuk terus menjaga keberlanjutan perbaikan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia sehingga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

 

2.  Kebijakan yang Dikoordinasikan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan  

Keuangan 2015-2019 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi 

Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi 

makro dan keuangan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan secara 

struktural membantu pekerjaan dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian.  

Tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan adalah: 

1. Melakukan koordinasi, dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan K/L di bidang ekonomi makro dan keuangan;  

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L di bidang ekonomi makro 

dan keuangan;  

3. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi 

makro dan keuangan; dan 

4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian. 

 

Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut dalam kurun waktu 2015-2019 berbagai 

kebijakan telah dihasilkan melalui : 

1. Koordinasi kebijakan di bidang Fiskal 

2. Koordinasi kebijakan di bidang Moneter dan Neraca Pembayaran; 

3. Koordinasi kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil; 

4. Koordinasi kebijakan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan 

5. Koordinasi kebijakan di bidang Badan Usaha Milik Negara; 
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Berbagai rumusan kebijakan yang dihasilkan dari koordinasi tersebut merupakan 

upaya dalam rangka mengharmonisasikan kebijakan K/L yang di koordinasikan oleh Deputi 

bidang Ekonomi Makro dan Keuangan dan merupakan operasionalisasi dari sasaran yang 

akan dicapai pada RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Koordinasi Bidang 

Perekonomian 2015-2019, yakni untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, 

bersifat inklusif, dan stabil. 

Arah dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 2015-

2019 adalah melaksanakan tujuan pembangunan untuk Pertumbuhan dan Pemerataan 

dengan 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu : Pertumbuhan Investasi, Stabilitas Inflasi 

Kelompok Harga Pangan Bergejolak, Stabilitas Sektor Keuangan, dan Mendorong 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil yang Optimal, dengan program-program di 

bidang fiskal, Moneter dan Neraca Pembayaran, Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor 

Riil, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. dan Badan Usaha Milik Negara 

Dalam perkembangannya Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

mendapat beberapa penugasan khusus yaitu sebagai Sekretariat Dewan Nasional Keuangan 

Inklusif (DNKI) dan Komite Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)  

 Hasil-hasil yang dicapai adalah sebagai berikut: 

 

a. Bidang Fiskal 

 

Dalam rangka membantu mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi 

domestik, Pemerintah melaksakan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang 

berlangsung dari bulan Juli 2016 hingga Maret 2017. Dasar hukum koordinasi pelaksanaan 

kebijakan pengampunan pajak dilakukan melalui penyusunan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak diikuti oleh 973.141 

peserta/wajib pajak dengan hampir 80 peserta didominasi Wajib Pajak Orang Pribadi. Total 

harta yang dideklarasikan sebesar Rp4.882,2 Triliun. Total uang tebusan sebesar Rp135,3 

triliun. Capaian kebijakan pengampunan pajak tergambar dalam skema berikut: 

 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian Keuangan (Nota Keuangan APBN RAPBN 2017) 
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Sementara itu dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan berkelanjutan 

dilakukan melalui penyempurnaan dan perbaikan regulasi antara lain: (1) RUU Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2) RUU Pajak Penghasilan, (3) RUU Pajak Pertambahan 

Nilai, dan (4) RUU Bea Meterai. Sejak pertengahan tahun 2019 telah dilaksanakan 

penyusunan RUU tentang Kebijakan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan 

Perekonomian, seperti pemberian fasilitas perpajakan yang saat ini masih tersebar di 

berbagai peraturan perundang-undangan.  

 Mempertimbangkan daya saing nasional dan hilirisasi industri menjadi dua hal 

penting dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, pemberian insentif 

perpajakan dilanjutkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap perekonomian. 

Koordinasi yang dilakukan dalam perumusan kebijakan pemberian insentif perpajakan sejak 

tahun 2015 hingga tahun 2019 diantaranya pemberian insentif PPN dibebaskan untuk 

barang strategis, insentif PPN tidak dipungut atas alat angkutan tertentu dan jasa kena pajak 

terkait alat angkutan tertentu, insentif bea masuk ditanggung pemerintah, maupun insentif 

pembebasan bea masuk. Selain kepada industri, Pemerintah juga berkomitmen memberikan 

kemudahan berusaha di bidang perpajakan kepada sektor informal khususnya pelaku usaha 

di bidang UMKM melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan menurunkan 

tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%. Pada bidang pasar keuangan, untuk lebih mendorong 

pengembangan pasar keuangan melalui peningkatan peran kontrak investasi kolektif dalam 

menyerap obligasi, dilakukan koordinasi pemberian insentif PPh atas bunga/diskonto dari 

obligasi melalui Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2019. Terkait dengan cukai koordinasi 

dilakukan sehubungan dengan rencana perluasan (ektensifikasi) barang kena cukai, seperti 

rencana pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan plastik maupun 

kantong plastik.  

 Di samping perpajakan, koordinasi juga dilakukan dalam penyusunan Peraturan 

Pemerintah tentang tarif dan jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/Lembaga. Peran 

Kemenko Bidang Perekonomian dalam pembahasan tersebut adalah untuk menyelaraskan 

kebijakan PNBP pada K/L dengan kebijakan kebijakan kemudahan berusaha, pemerataan 

ekonomi yang berkeadilan, dan menjaga kestabilan inflasi dan menghindari terjadinya 

gejolak/kegaduhan di masyarakat.  

Dalam rangka meningkatkan investasi, mendorong kemudahan berusaha, mendorong 

pertumbuhan industri dalam negeri, dan meningkatkan kinerja ekspor, Pemerintah terus 

berupaya melakukan perbaikan iklim investasi melalui penetapan berbagai skema insentif 

perpajakan, seperti perbaikan skema insentif tax holiday dan tax allowance serta pemberian 

fasilitas superdeduction untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan. Selain 

itu pemerintah juga memberikan dukungan terhadap industri padat karya melalui insentif 

investment allowance. 
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Gambar 1.2 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan 

Sejak diterbitkannya Peraturan PMK 35/2018 dan PMK 150/2018 fasilitas tax holiday 

telah diberikan kepada 36 Wajib Pajak dengan rencana penanaman modal sebesar Rp451,1 

Triliun. Penanaman modal tersebut diperkirakan akan menyerap 29.059 tenaga kerja. 

Adapun realisasi pemberian fasilitas tax holiday tergambar dalam skema berikut: 

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 stdd Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman 

Modal di Bidang –Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, evaluasi 

pelaksanaan ketentuan fasilitas tax allowance dilakukan dalam koordinasi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun realisasi pemberian fasilitas tax allowance 

tergambar dalam skema berikut: 

 

Gambar 1.3 

    Sumber : Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan 
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Pemerintah merumuskan RUU APBN dan Perpres Rincian APBN setiap tahunnya dalam 

rangka pengelolaan APBN secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Agar dapat 

mendukung percepatan, modernisasi dan perbaikan tata kelola pelaksanaan APBN, 

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara. Untuk penguatan desentralisasi fiskal, Pemerintah merumuskan 

Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Dalam rangka 

memonitor pelaksanaan APBN, dilakukan kegiatan Monitoring APBN setiap Triwulan. 

Pemerintah juga terus berupaya merumuskan kebijakan pembiayaan yang kreatif dan 

inovatif dengan mengikutsertakan peran swasta dalam rangka pembangunan infrastruktur. 

Keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur terus didorong diantaranya melalui 

skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai strategi kebijakan 

pembiayaan di luar APBN. 

 

b. Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 

 

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro secara rutin telah dilakukan 

monitoring perkembangan moneter dan neraca pembayaran. Selain itu, juga dilakukan 

koordinasi pengendalian inflasi sebagaimana diamanatkan Keputusan Presiden (Keppres) No 

23 Tahun 2019 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).  

Dalam kurun waktu 2015-2019 Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran telah 

menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:  . 

 

1. Tersusunnya laporan perekonomian terkini.  

 

Laporan perekonomian terkini baik berupa Laporan bulanan dan triwulanan yang disusun 

secara rutin meliputi bahan paparan perekonomian terkini (Recent Economic Development 

- RED) bulanan yang menyajikan ringkasan perekonomian terkini, laporan inflasi bulanan, 

laporan ekspor impor bulanan, laporan sistem keuangan dan sistem pembayaran bulanan, 

laporan pertumbuhan ekonomi (PDB) dan laporan neraca pembayaran triwulanan, serta 

laporan ekonomi mingguan dan laporan pasar terbit harian. 

 

2. Pengendalian Sektor Jasa Nasional  

 

Sektor jasa banyak membantu perekonomian Indonesia selama masa pemulihan paska 

Krisis Keuangan Asia. Saat ini sektor jasa mempunyai potensi yang cukup besar sebagai salah 

satu pendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.  

Sektor jasa juga terus mengalami peningkatan terlihat dari share tahun 2017 sebesar 

43,63 persen meningkat dari 40,67 persen pada tahun 2010. Berdasarkan sektor, sektor 

jasa/tersier masih unggul dengan share 43,59 persen, sekunder 32,03 persen, dan primer 

21,29 persen. Sektor jasa juga terus tumbuh di atas sektor primer maupun sekunder dengan 

pertumbuhan sebesar 5,9 persen (yoy).  
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Pada tahun 2019, dengan share sebesar 43,84% terhadap PDB Sektor jasa mampu 

menciptakan lapangan pekerjaan dengan 48,94% dari total pekerja berasal dari sektor jasa. 

Subsektor perdagangan dan ritel merupakan penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja 

di sektor jasa yang sebagian besar diisi oleh tenaga kerja informal dan tidak terampil. Dari 

total output jasa, 34% diantaranya digunakan sebagai permintaan antara (input antara) 

dalam suatu aktivitas produksi. 

Penguatan statistik jasa diperlukan dalam rangka menyempurnakan asesmen kondisi 

terkini sektor jasa nasional. Juga pemahaman yang sama antar masing-masing sektor 

penyelenggara dan pelaku usaha akan proses bisnis sektor jasa, kompilasi data serta 

penggunaan metodologi pengukuran dan pencatatan yang mengikuti kaidah yang berlaku 

umum dan diakui secara internasional.  

Sejak tahun 2016 Kemenko Bidang Perekonomian sebagai leading melaksanakan 

koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan melakukan kajian sektor jasa pariwisata. 

Tahun 2017 bersama K/L yang melaksanakan tugas sektor jasa menghasilkan sebuah draft 

rumusan Road map Sektor Jasa dalam mendukung pembangunan dan perekonomian 

nasional serta meningkatkan daya saing. Tahun 2018, diketahui bahwa data sektor jasa 

belum sepenuhnya masuk dalam perhitungan PDB dan banyak sektor jasa informal yang 

belum diketahui serta ditangani pendataannya baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. 

Dengan Kerja sama antara Kemenko Perekonomian, BI, dan BPS dilaksanakan pertemuan-

pertemuan dengan seluruh K/L yang mengurusi sektor jasa nasional untuk membahas 

metodologi statistik serta analisis sektor jasa menggunakan aplikasi teknologi meister task. 

Selain pencatatan statistik sektor jasa nasional, dilakukan beberapa koordinasi terkait 

peningkatan kapasitas sumber daya pelaku jasa (upgrade skills) melalui kunjungan ke apple 

academy bersama dengan K/L serta LAN RI. Menindaklanjuti upgrade skills sektor jasa pada 

bidang IT, pada tahun 2019 dilaksanakan pelatihan Artificial Intelligent dengan melibatkan 

Pemerintah Kota Malang serta Babe sebuah provider IT. Di Kota Batam dilakukan upgrade 

skills terkait sektor jasa kesehatan, pendidikan dan IT. Selain itu dilaksanakan pertemuan 

dan seminar dengan Asosiasi Blockchain internasional di Jakarta, Thailand dan Singapura. 

Untuk Koordinasi Tingkat Kementerian, lebih lanjut Kementerian perdagangan dengan 

koordinasi Kemenko Perekonomian telah mengaktifkan kembali Tim Koordinasi Sektor Jasa 

Nasional (TKBJ) dengan serangkaian kegiatan seperti perencanaan sektor jasa nasional 

dalam RPJMN 2019-2024. 

 

3. Pengendalian Inflasi 

 

Karakteristik inflasi nasional banyak dipengaruhi oleh sisi pasokan dan menimbulkan 

konsekuensi perlunya kebijakan diluar kebijakan moneter Bank Indonesia dalam rangka 

pengendaliannya. Koordinasi lintas sektor dan lintas daerah strategis untuk dilanjutkan 

dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). Berdasarkan Keppres No 23 Tahun 

2017 tentang TPIN, Menko Perekonomian ditetapkan sebagai Ketua TPIP dengan Gubernur 

BI, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri sebagai wakil Ketua serta pimpinan K/L terkait 

sebagai anggota.  
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Dengan ditetapkan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim 

Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), koordinasi pengendalian inflasi nasional yang 

sebelumnya terdiri dari Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI), Kelompok Kerja 

Nasional (Pokjanas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan TPID dilebur menjadi Tim 

Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), 

TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/ Kota. Melalui Keppres ini Menko Perekonomian 

ditetapkan sebagai Ketua TPIP dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

sebagai Ketua Sekretariat TPIP. Selanjutnya, Permenko Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota dan 

Kepmenko No. 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan 

Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat. 

Saat ini TPID telah terbentuk diseluruh daerah, diakhiri dengan terbentuknya TPID 

Kepulauan Taliabu pada April 2019. Jumlah TPID sebanyak 542 yang terdiri dari 34 TPID 

Provinsi dan 508 TPID Kabupaten/Kota.  

 
Grafik 1.1 

Perkembangan Jumlah TPID 

 
 Sumber: Sekretariat TPIP 

 

TPIN menyelanggarakan forum koordinasi tahunan atau disebut Rapat koordinasi 

Nasional (Rakornas) sebagaimana yang termuat dalam Permenko 10 tahun 2017. Rakornas 

merupakan forum tertinggi dalam koordinasi pengendalian inflasi yang dilaksanakan 

sebagai bentuk penegasan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank 

Indonesia untuk mendukung pengendalian inflasi. Rakornas dilaksanakan setiap tahun 

dengan mengusung tema yang disesuaikan dengan arah kebijakan yang sedang menjadi 

fokus pemerintah dengan tetap mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional. 

Rakornas dibuka dan dipimpin langsung oleh Presiden/Wakil Presiden RI didampingi 

Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, para Menteri/Pejabat setingkat Menteri 

anggota TPIP serta dihadiri seluruh kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota selaku 

ketua TPID. Sehingga jika dirunut maka palaksanaan Rakornas tahun 2019 merupakan 

Rakornas yang ke sepuluh kalinya. 
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Gambar 1.4  

Tema Rakornas Pengendalian Inflasi 2010-2019 

Sumber: Sekretariat TPIP 

 

Dalam kurun waktu 2015-2018, realisasi inflasi tahunan telah berhasil dijaga pada 

rentang sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia nomor 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017, dan 

Tahun 2018, masing-masing pada level 3,35% (2015); 3,02% (2016); 3,61% (2017); dan 

3,13% (2018). Secara umum, terkendalinya inflasi beberapa tahun terakhir tidak terlepas 

dari hasil koordinasi yang solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank 

Indonesia serta komitmen berbagai pihak dalam menjalankan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 

2015 – 2018.  

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2015-2018 disusun dengan pendekatan kewilayahan yang 

dibagi menjadi 5 bagian, yaitu: (1) Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional, (2) Peta Jalan 

Pengendalian Inflasi Wilayah Sumatera, (3) Peta Jalan Pengendalian Inflasi Wilayah Jawa, 

(4) Peta Jalan Pengendalian Inflasi Wilayah Kalimantan, dan (5) Peta Jalan Pengendalian 

Inflasi Wilayah Sulawesi-Maluku-Papua-Bali-Nusa Tenggara. 

Capaian pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2015-2018 untuk kelompok inti 

antara lain tercermin dari terkelolanya permintaan sesuai kapasitas perekonomian, 

ekspektasi inflasi yang menurun dan terjangkar pada sasaran inflasi, serta nilai tukar yang 

terjaga sesuai nilai fundamental. Untuk kelompok volatile food, antara lain tercermin dari 

tren penurunan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan penurunan inflasi 

dan volatilitas beberapa komoditas pangan utama. Sementara itu, untuk kelompok 

administered prices antara lain berupa pelaksanaan subsidi tepat sasaran untuk tarif listrik 

daya 900VA, pengelolaan konsumsi BBM subsidi melalui diversifikasi ke BBM non subsidi 

dan implementasi pemanfaatan bio diesel minimal 20% sebagai campuran BBM.  

Selanjutnya, sasaran inflasi nasional 2019-2021 telah ditetapkan Pemerintah melalui 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 124/PMK.010/2017 pada level 

3,5%±1% untuk 2019 serta 3%±1% untuk 2020 dan 2021. Penetapan sasaran inflasi yang 

semakin rendah merupakan upaya untuk menjaga daya saing Indonesia. Peta Jalan 
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Pengendalian Inflasi 2019-2021 disusun untuk menjabarkan langkah-langkah mitigasi 

berbagai tantangan yang datang baik dari dalam dan global dan menjaga realisasi inflasi ke 

depan pada kisaran sasarannya dengan pendekatan strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan 

Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Menko 

Perekonomian telah menyampaikan surat kepada pimpinan kementerian/ lembaga sebagai 

komitmen pemerintah dalam menjalankan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 yang 

terinternalisasi di masing-masing kementerian/lembaga serta seluruh TPID Provinsi dan 

TPID Kab/Kota.  

Realisasi inflasi tahun 2019 sebesar 2,72% (yoy) berada pada rentang sasaran yang 

ditetapkan yaitu sebesar 3,5%±1% dan merupakan terendah dalam 2 dekade terakhir. 

Sebagai upaya penguatan regulasi dalam pengendalian inflasi, tahun 2019 telah diterbitkan 

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyusunan Kebijakan Pengendalian lnflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Kepdeputi No. 6 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 

Tahunan TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota Oleh Kelompok Kerja Daerah TPIP. 

 
Grafik 1.2 

Perkembangan Realisasi Inflasi 2015-2019 (%, yoy) 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

Dalam rangka evaluasi atas kinerja TPID serta penghargaan atas peran aktif TPID, 

dilakukan evaluasi atas kinerja TPID Provinsi, TPID Kabupaten/Kota IHK dan TPID 

Kabupaten/Kota Non IHK setiap tahun dimulai dari tahun 2012. Evaluasi kinerja meliputi 

penilaian atas beberapa aspek yaitu aspek proses/intensitas kegiatan, aspek output (program 

unggulan) dan penilaian aspek outcome. Pada penilaian kinerja TPID 2018, penetapan 

pemenang diperkuat dengan Keputusan Menko Perekonomian No. 275 Tahun 2019 tanggal 

25  Juli 2019 Tentang Penetapan Nominasi dan Penerima Penghargaan TPID Provinsi dan 

TPID Kabupaten/Kota. Tingkat Partisipasi Evaluasi Kinerja TPID untuk penilaian tahun 2018 

(43,23%) dan tahun 2019 (57,38%). 

Capaian lainnya juga terlihat dari semakin banyaknya TPID yang berpartisipasi dalam 

penilaian kinerja pada setiap tahunnya. 
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2015 – 2016 : Dokumen Program Unggulan (OPS)/TPID 
2017 – 2019 : Dokumen Penilaian/TPID 
Keterangan  : Dokumen penilaian merupakan laporan terkait komponen kooordinasi, rekomendasi 
kebijakan, dan akuntabilitas serta OPS 

Grafik 1.3 

 

 
 

 

 

 

Selain koordinasi kebijakan pengendalian inflasi baik dipusat maupun daerah, dalam 

rangka memperkuat data dan informasi inflasi maka telah dilakukan pengembangan data 

dan informasi melalui koordinasi pengembangan data pasokan PIHPS dan efektifitas 

penggunaan webiste tpin.id dan penguatan Statistik Inflasi melalui koordinasi dukungan 

data dari Kementerian teknis kepada BPS. 

 

c. Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil selama periode Tahun 2015 – 2019) 

 

Selama tahun 2015 – 2019, kegiatan asesmen penyusunan kebijakan terkait 

pengembangan ekonomi daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan 

ekonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan Regulatory Impact Analysis (RIA) yang 

diamanatkan oleh Inpres 7 tahun 2017. Capaian regulasi yang telah dianalisis melalui RIA 

antara lain Peraturan Menteri Keuangan terkait peta kapasitas fiskal daerah; peraturan-

peraturan terkait skema pembiayaan inovatif; kebijakan pemberdayaan masyarakat pasca 

penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT); kebijakan terkait insentif dan kemudahan 

investasi di daerah; serta kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan 

hal tersebut,  juga terus melakukan sosialisasi skema pembiayaan inovatif sebagai upaya 

percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.  

Capaian terkait koordinasi percepatan pinjaman daerah adalah telah 

ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenko 

Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Sarana Multi 

Infrastruktur pada 28 Desember 2017. Selain itu, telah pula disusun Risk Management 

Protocol untuk meminimalisir risiko dalam penyaluran pinjaman daerah kepada 

pemerintah daerah.  
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Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, Provinsi Jawa Tengah dan 

DKI Jakarta telah menjadi pilot project dalam penerbitan obligasi daerah. Target penerbitan 

obligasi daerah di Jawa Tengah yaitu Agustus 2020, sementara untuk DKI Jakarta pada awal 

tahun 2021.  

Masih dalam kerangka inovasi pembiayaan infrastruktur, telah dilakukan kajian 

terkait insentif penurunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk 

Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK DIRE). Dari hasil kajian tersebut 

ditemukan bahwa pemberian insentif tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan 

daerah (PAD) secara tidak langsung dari sektor terkait lainnya. Sejauh ini, beberapa daerah 

sudah merevisi Perkada terkait BPHTB, seperti Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, 

Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Total KIK DIRE yang sudah terbit hingga 

saat ini sebanyak 4 (empat) yaitu DIRE Grandmall Solo (Rp 356 Milyar), DIRE Simas Plaza 

Indonesia (Rp 10,4 Triliun), DIRE Ciptadana Ritel Indonesia (Rp 565 Milyar), dan DIRE 

Ciptadana Properti Perhotelan Padjajaran (Rp 114,79 Milyar). 

Sejalan dengan program reforma agraria dan kerangka percepatan pemberdayaan 

SHAT bersama dengan Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian, telah dilakukan kajian 

pengembangan skema model pemberdayaan di Kota Kendari untuk perikanan tangkap dan 

Kabupaten Demak untuk perikanan budidaya. Pengembangan pemberdayaan bekerjasama 

dengan PT Aruna (pengembang aplikasi pasarlaut.com) tersebut diupayakan untuk 

mencapai pasar yang lebih luas. Saat ini juga sedang dibangun dashboard data untuk 

memudahkan anggota Pokja mengakses data sertipikasi dan pemberdayaan lintas sektor. 

Sasaran Program 5 (lima) tahun Sertifikat Hak Atas Tanah berdasarkan data dari 

Kementerian ATR/BPN Tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2018 dengan total target 

sebesar 411.526 Sertifikat, telah terealisasi 339.335 Sertifikat sebesar 82,45% dari Target 

dengan perincian seperti tabel dibawah. 

 

Tabel 1.1 

Sertifikat Hak Atas Tanah 

(Tahun 2015 – 2018) 

Tahun Target Realisasi 

2015 92.410 82.706 

2016 129.002 107.039 

2017 59.621 56.840 

2018 130.493 92.750 

Total 411.526 339.335 

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang 

 

Dalam rangka mendorong inisiatif dan kemandirian daerah, saat ini tengah dilakukan 

pembahasan RPermendagri tentang Kerja Sama Daerah yang merupakan turunan dari PP 

Kerjasama Daerah. Provinsi Banten terpilih menjadi pilot project kajian kerja sama daerah. 

Kajian kerja sama daerah mengidentifikasi isu dan permasalahan yang terjadi daerah dan 

solusi yang dapat dilakukan melalui kerja sama antar daerah. Adapun kerjasama daerah 



 

 14  
 

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan 2020-2024 

yang sejauh ini sudah berjalan yaitu antara Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan 

Kabupaten Pandeglang.  

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, saat ini tengah disusun RUU Hubungan 

Keuangan Pusat dan Daerah, PP Pengelolaan Keuangan Daerah RPP Standar Harga Satuan 

Regional, dan RPP Standar Akutansi Desa, serta beberapa Peraturan Pemerintah dan 

peraturan lainnya yang merupakan mandat dari UU No. 23 tahun 2014. Implementasi e-

government dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sebagai amanat dari PP 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.  

Kinerja pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) erat kaitannya dengan 

pertumbuhan sektor-sektor pembentuknya. Selama periode 2015-2019 pendalaman 

terhadap potensi sektor melalui asesmen triwulanan dan kajian khusus dilakukan untuk 

penyusunan proyeksi pertumbuhan ekonomi secara spasial maupun sektoral. Assesmen ini 

dilakukan dengan mengambil tema atau isu terkini seperti sektor perdagangan besar dan 

eceran (Pilot Project : Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo), sektor industri 

pengolahan khususnya industri baja dan CPO, sektor perikanan, sektor pertanian, 

Pembangunan Infrastruktur Sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi, Potensi MICE 

sebagai key driver pertumbuhan ekonomi baru (Pilot Project : Jawa Timur, NTB, dan 

Gorontalo), dan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur 

di Indonesia. 

Analisis sektor industri menunjukkan bahwa dalam jangka pendek industri Tekstil 

dan Produk Tekstil  memiliki potensi yang cukup besar meskipun pertumbuhannya 

menurun, sedangkan dalam jangka panjang dapat difokuskan pada industri elektronik dan 

mesin. Kajian Pengembangan Industri Elektronik di Jawa Barat menunjukan memiliki 

kontribusi paling dominan terhadap kinerja industri elektronika nasional. Daerah 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang memiliki kinerja dan ekspor produk elektronika 

terbesar ialah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan 

Kabupaten Sukabumi. Sektor perikanan berpotensi untuk dikembangkan dengan 

meningkatkan sinergi antara program KUR Khusus Perikanan dan Program Pembiayaan 

Ekspor National Interest Account (NIA) oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).  

Penyusunan analisis kuantitatif  proyeksi pertumbuhan secara spasial dan sektoral 

juga dilakukan dengan kajian Pengembangan  Model  Estimasi  Pertumbuhan Ekonomi 

Spasial. Kajian ini disusun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah yang 

berdampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Penyusunan proyeksi 

pertumbuhan sektoral ini dituangkan dalam bentuk Outlook dan Kebijakan Perekonomian 

Indonesia. Terdapat beberapa sektor unggulan, yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, 

Perdagangan Besar, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi Makan dan 

Minum, Ilmu Komunikasi, serta Jasa Keuangan. Pertumbuhan sektor unggulan yang 

signifikan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi untuk mendorong industri, pariwisata, 

serta ekonomi digital. 

Koordinasi penyusunan RPP KDPEN dilaksanakan dalam rangka melaksanakan 

mandat Pasal 4 Undang-undang nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor 

Indonesia (LPEI) yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar 

Pembiayaan Ekspor Nasional. RPP ini disusun untuk menjawab kondisi/permasalahan dan 
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tantangan ekspor seperti penurunan nilai ekspor, tersentralisasinya pasar ekspor, dan 

komposisi produk ekspor yang masih didominasi sektor komoditas. RPP ini disusun untuk 

menangkap peluang ekspor ke depan di mana perkembangan sektor pariwisata Indonesia 

merupakan peluang yang perlu didukung dan dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan 

devisa.  

Dalam mendorong terbentuknya Sistem Resi Gudang (SRG) pada Pusat Logistik 

Berikat (PLB) sebagai upaya dalam mendorong kinerja ekspor. Salah satu hal yang dapat 

dilakukan adalah dengan mengkombinasikan PLB dengan skema pembiayaan Resi Gudang, 

yaitu memanfaatkan PLB sebagai tempat penimbunan guna pembiayaan Sistem Resi Gudang 

(SRG) komoditas tertentu.  

 

d. Bidang  Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan 

 

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses 

pembiayaan kepada usaha produktif  agar kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) dapat meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan penyerapan tenaga kerja. KUR pada awalnya sejak pertama kali diluncurkan tahun 2007 

hingga tahun 2014 menggunakan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP)dengan total 

penyaluran KUR tahun 2007-2014 mencapai Rp.178,85 triliun dengan Non Perfoarming 

Loan (NPL) sebesar 3,3% serta tenaga kerja yang berhasil diserap sebanyak 20.344.639 

orang. Rakor Komite Kebijakan KUR tanggal 15 Desember 2014 menghasilkan rekomendasi 

agar KUR dilanjutkan dengan penguatan regulasi dan perbaikan skema. 

 Dalam rangka penguatan regulasi pelaksanaan program KUR telah diterbitkan 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan 

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Keppres tersebut sebagai dasar hukum 

pembentukan Komite Kebijakan yang beranggotakan kementerian/lembaga terkait yang 

bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, melakukan monitoring dan 

evaluasi, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam 

pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.Selanjutnya, sebagai acuan pelaksanaan 

KUR telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua 

Komite Kebijakan KUR yang mengatur skema dan ketentuan teknis bagi penerima KUR, 

penyalur, penjamin dan pihak-pihak terkait lainnya. 
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Garafik 1.4 

 

   

 Pada bulan Agustus 2015, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, program KUR 

dengan skema subsidi bunga kembali disalurkan dengan realisasi penyaluran sampai dengan 

31 Desember 2015 sebesar Rp. 22,27 triliun kepada 1.003.553 debitur dengan tingkat suku 

bunga sebesar 12 %. Tahun 2016 suku bunga KUR diturunkan menjadi 9% yang berdasarkan 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pelaksanaan KUR telah disalurkan sebesar Rp.95 triliun  kepada 4.066.066debitur. 

Penyaluran KUR berdasarkan sektor ekonomi masih didominasi oleh sektor perdagangan 

(66%) dan sektor pertanian dan perkebunan (17%). Penyaluran di sektor produksi masih 

relatif rendah sehingga kurang berdampak terhadap peningkatan produksi barang dan jasa. 

Pada tahun 2017 Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM telah menetapkan target 

penyaluran KUR di sektor produksi sebesar minimal 40% dari total penyaluran dalam 

mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri padasektorUMKM. 

Penyaluran KUR tahun 2017 mencapai  Rp.96,7 triliun kepada 4.086.971 debitur dan porsi 

penyaluran di sektor produksi mencapai 42%. 

 Pada tahun 2018 pemerintah kembali menurunkan suku bunga KUR menjadi 7% dan 

melakukan beberapa perubahan skema. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan 

KUR.  Permenko Nomor 11 Tahun 2017 ini merupakan pengganti peraturan  sebelumnya 

yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2018.  Adapun perubahan kebijakan KUR yang 

diatur dalam peraturan tersebut adalah; kelompok usaha sebagai calon penerima KUR; 

skema KUR Khusus; skema KUR multisektor; pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke 

sektor produksi; mekanisme yarnen (pembayaran kredit setelah panen) dan grace period; 

perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil; plafon KUR mikro sektor produksi dan di 

luar sektor produksi; penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang diperbolehkan; 

struktur biaya KUR penempatan TKI; KUR untuk masyarakat daerah perbatasan; dan KUR 

untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).Sampai dengan 31 Desember 2018 

penyaluran KUR sebesar Rp.120,4 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 4,4 juta debitur 

dan penyaluran disektor produksi sebesar 47%. 
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Grafik 1.5 

 

 

   

Dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR, khususnya di sektor produksi serta 

memperluas penyaluran KUR dan mendorong pertumbuhan pemerataan ekonomi maka 

pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menetapkan Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Permenko tersebut antara lain mengatur 

skema KUR Pariwisata yang menjadi salah satu sektor produksi dan menjadi prioritas 

penyaluran KUR, perluasan kriteria sektor ekonomi yang dapat dibiayai KUR menjadi 

seluruh usaha produktif dan layak dibiayai yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, serta 

menambah cakupan plafon untuk KUR Khusus yaitu dari dibatasi hanya diatas Rp.25 juta 

sampai dengan Rp.500 juta per individu menjadi sampai dengan Rp.500 juta per individu. 

Perubahan ketentuan tersebut mengakomodir kebutuhan pembiayaan di sector-sektor 

prioritas, mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM, serta memperluas target sasaran 

UMKM penerima KUR. 
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Grafik 1.6 

 

 

Gambar 1.5 

 

Pada tahun 2019 penyaluran ditargetkan sebesar 140 triliun dan sektor produksi 

sebesar 60% yang diprioritaskan untuk pembiayaan disektor pertanian, perkebunan, 

perikanan, peternakan, dan sektor ketahanan pangan seperti untuk pembelian pengering 

(dryer) padi,petani garam rakyat serta usaha di sektor pariwisata. Dalam rangka 

peningkatan sasaran penerima KUR, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menetapkan 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: 11 

Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Permenko tersebut 

mengatur perluasan penerima KUR bagi UMKM dari Pensiunan PNS, TNI, Polri dan/atau 

pegawai pada masa pensiun. Penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 

Rp140,12 triliun (100,09% dari target tahun 2019 sebesar Rp140 triliun) kepada 4.729.876  

debitur dan penyaluran di sektor produksi sebesar 51,6%. Total realisasi penyaluran KUR 

dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp473,42 triliun kepada 
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18,61 juta debitur dengan outstanding sebesar Rp153,18 triliun, dan NPL 1,06% dengan 

rincian NPL KUR Mikro 1,58%, KUR Kecil 0,58%, dan KUR Penempatan TKI 2,17%.  
 

2. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 

 

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pemerintah 

telah menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Peraturan Presiden Nomor: 

82 tahun 2016 telah diterbitkan sebagai dasar penetapan Strategi Nasional Keuangan 

Inklusif (SNKI). Strategi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya dalam 

meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui kegiatan masing-

masing secara bersama dan terpadu untuk mencapai target keuangan inklusif yaitu 

persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga 

keuangan formal sebesar 75% pada akhir tahun 2019. 

Dalam rangka pelaksanaan SNKI maka dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif 

(DNKI) yang diketuai oleh Presiden dan secara harian diketuai oleh Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian yang dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat. Tugas dan 

keanggotaan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: 

93 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif.  

Berdasarkan survei World Bank Global Findex 2017, Indonesia mengalami 

peningkatan jumlah kepemilikan rekening penduduk dewasa dari 36% di tahun 2014 

menjadi 49% di tahun 2017. Peningkatan ini tertinggi di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Di 

Indonesia, kepemilikan rekening oleh perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, yaitu 

51% dibanding 46%.  Salah satu hasil penting dari survei Global Findex tahun 2017 adalah 

diketahui alasan mengapa penduduk dewasa tidak memiliki rekening di lembaga keuangan. 

Sebanyak 72% menyatakan karena tidak memiliki uang yang cukup, sepertiga dari mereka 

menyatakan karena jarak, 32% menyatakan karena biaya administrasi, dan 25% orang 

dewasa di Indonesia menyatakan karena tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan, 

menjadi kendala penduduk dewasa tidak memiliki rekening di bank. 

Sementara itu hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2019 yang 

dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan menghasilkan kesimpulan bahwa 76.19% 

penduduk dewasa Indonesia pernah menggunakan layanan keuangan formal dan 

disampaikan bahwa target SNKI tahun 2019 sebesar 75% telah tercapai. Tingkat inklusi 

keuangan meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya pada 2016 yang sebesar 

67.8%. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan telah melampaui target 2019 sebesar 35% 

menjadi sebesar 38.03%, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 29.7%. Survei 

ini mencakup 12.773 responden di 34 Provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan 

memperhatikan gender dan strata wilayah perkotaan/perdesaan. 
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Grafik 1.7 

 
 

Dalam kerangka pelaksanaan SNKI juga telah disusun Peta Titik Akses Keuangan 

Inklusif (geospatial maping) tahap pertama di 34 Provinsi. Pemetaan yang dilakukan terdiri 

dari Financial Access Mapping (FAP), Potential Access Mapping (PAP), berbagai basemap 

layer (number of access point, population, distance to access point, percentage of financial 

inclusion, poverty line, electricity, literacy, dan lainnya) yang mencakup seluruh wilayah 

Indonesia hingga ke level desa (untuk sebagian item data). Untuk saat ini, aplikasi Peta Titik 

Akses Layanan Keuangan dapat diakses melalui http://snki.go.id/dmis/ atau direct link pada 

http://103.233.144.149:8000/. 

Grafik 1.6 

 

 
Tampilan Peta Akses Layanan Keuangan. 

Terdapat potensi percepatan keuangan inklusif melalui program yang mendorong 
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adopsi teknologi digital secara lebih masif. Hasil survei global findex juga menyatakan 77% 

penduduk dewasa memiliki telepon seluler, namun 64% dari mereka belum memiliki 

rekening bank; sebanyak 32% penduduk dewasa memiliki akses ke internet; dan sebanyak 

35% penduduk dewasa sudah melakukan pembayaran secara non tunai. Untuk itu 

Sekretariat DNKI merekomendasikan beberapa strategi percepatan, yaitu: 

1. Peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen  

2. Perluasan pembukaan rekening 

3. Mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan 

4. Optimalisasi  Layanan Agen Bank 

5. Peningkatan Layanan Keuangan Digital dan Transaksi Non-tunai 

 

e. Bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

 

BUMN memiliki potensi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 

perannya sebagai agen pembangunan (agent of development). Sejalan dengan peran BUMN 

tersebut, dan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur serta 

peningkatan kapasitas usaha, telah dilakukan program privatisasi BUMN Tahun 2015 dan 

Program Tahunan Privatisasi (PTP) Tambahan 2016 melalui penerbitan saham baru (right 

issue). Dalam hal ini, agar besaran persentase kepemilikan Pemerintah atas BUMN tersebut 

tetap, maka Pemerintah ikut mengambil bagian / hak nya melalui Hak Membeli Efek 

Terlebih Dahulu (HMETD), dengan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 7 

(tujuh) BUMN.  

Selain mendorong pengembangan usaha BUMN, terkait dengan sumber pembiayaan 

pembangunan infrastruktur, BUMN didorong melaksanakannya secara mandiri maupun 

bersama mitra dari swasta. Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) merupakan salah satu 

alternatif sumber pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan Keppres 

Nomor 39 Tahun1991 tentang Koordinasi Pengelolaan PKLN, Menko Perekonomian selaku 

Ketua Tim PKLN berwenang memberikan persetujuan PKLN BUMN maupun mitra BUMN 

yang digunakan dalam rangka proyek pembangunan. Selama tahun 2015-2019, Tim PKLN 

telah memberikan 34 (tiga puluh empat) penguatan pembiayaan infrastruktur melalui 

mekanisme PKLN, dimana 9 (sembilan) di antaranya merupakan proyek BUMN. 

 

f. Kinerja Birokrasi di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

 

1. Tata Kelola 

 

Pengendalian internal dilaksanakan baik terkait substansi maupun non substansi. 

Deputi besama dengan para Asisten Deputi melakukan pertemuan rutin untuk memantau 

capaian sasaran program/kegiatan, dan penyerapan anggaran. Permasalahan dibahas untuk 

menyelesaikannya. Secara berjenjang kegiatan yang sama dilakukan masing-masing Asisten 

Deputi dengan staf yang dikoordinasikan. Pengendalian bulanan dilakukan melalui 

penilaian Sasaran Kinerja Pegawai. Manajemen pelaksanaan Penetapan Kinerja dan 

pencapaian indikator kinerja utama diperbaiki dari waktu ke waktu. 
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Pemberian dukungan administrasi program/kegiatan dan tata kelola di lingkungan 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, meliputi fungsi koodinasi dan 

sinkronisasi dalam hal: penyusunan penyelarasan rencana program, kegiatan dan anggaran 

pengelolaan dan anggaran administrasi keuangan; evaluasi pelaksanaan kegiatan; 

pengelolaan ketatausahaan deputi; penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) dan laporan kinerja pegawai; pengelolaan administrasi kepegawaian; 

penyusunan laporan peninjauan/pengamatan pelaksanaan kebijakan/ program; dan tugas-

tugas lain dukungan kegiatan tata kelola dan administrasi yang diberikan pimpinan. 

Berbagai kebijakan, hasil koordinasi maupun peraturan-peraturan kepegawaian dan 

administrasi, disampaikan dan disosialisasikan kepada unit kerja Deputi mulai dari 

pimpinan hingga pegawai/staff. Semua itu dilakukan dalam rangka menunjang Pencapaian 

dan Peningkatan Layanan Dukungan Program/Kegiatan Administrasi dan Tata Kelola di 

Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. 

 

2. Ketatalaksanaan  

a. Ketatausahaan 

 

Kegiatan administrasi persuratan baik Nota Dinas untuk kepentingan internal maupun 

kepentingan eksternal dilaksanakan oleh pengelola arsip sekretariat Deputi dan 

penanggungjawab persuratan pada masing-masing keasdepan untuk dokumen keasdepan. 

Pengelolaan kearsipan secara bertahap telah dilaksanakan secara elektronik. Tata persuratan 

juga telah menggunakan nomenklatur baru sesuai dengan Permenko No. 9 tahun 2018 

tentang Tata Naskah Dinas dan Permenko No.10 tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip Pada 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

 

 

b. Sarana/Prasarana 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar. 

Perubahan ini menuntut berbagai pihak termasuk instansi pemerintah untuk 

mengantisipasinya. Sejalan dengan kebijakan yang berlaku di lingkungan Kementerian 

Koordinator bidang Perekonomian maka penyelenggaraan kegiatan Deputi bidang 

Koordinasi Ekonomi Makro  dan Keuangan diupayakan untuk memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan kepada stakeholder. 

 

c. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian  

Dalam rangka layanan dukungan administrasi kepegawaian, telah dilakukan Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai (Tahunan); penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (Bulanan); usulan 

mutasi/rotasi/promosi, usulan kenaikan pangkat, usulan pendidikan dan pelatihan. Dalam 

rangka Pengembangan Pegawai telah diikutsertakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri 

Sipil untuk 17 orang CPNS. Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan SDM yang 

berkualitas Deputi bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan juga telah 

mengirimkan SDMnya untuk mengikuti program-program pengembangan karir dan 
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pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian. 

 

d. Pengelolaan Sistem Informasi Terkait Program Kegiatan dan Tata Kelola  

Dalam rangka pengelolaan sistem informasi, telah dibuat : Penayangan Website KUR dengan 

alamat domain http://www.KUR.go.id/ Penayangan Website TPIP dengan alamat domain 

http://www.tpin.go.id/, dan Pembuatan Buletin SNKI yang di-update secara berkala. Selain 

itu, telah dilakukan kegiatan kehumasan bekerjasama dengan Bagian Hubungan Masyarakat 

pada Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat. 

 

e. Pelaporan Capaian Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja 

Dalam rangka akuntabilitas kinerja telah dilakukan penyusunan dan pengisian capaian 

anggaran dan kinerja melalui aplikasi E-Monev setiap dan Ekon-Go yang dilakukan setiap 

triwulan. Penilaian dan pelaporan kinerja bulanan individu dilakukan melalui pengisian dan 

pelaporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 

 

I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN PEREKONOMIAN TAHUN 2020-2024 

 

Secara umum terdapat 6 (enam) tantangan perekonomian yang tercantum dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan dituangkan ke dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024, 

yaitu (1) Ketidakpastian Perekonomian Global, (2) Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan, (3) 

Defisit Transaksi Berjalan, (4) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital, (5) Peningkatan 

Investasi, dan (6) Ketimpangan antar wilayah.  

Ketidakpastian perekonomian global diperkirakan masih mewarnai perkembangan 

perekonomian dunia. Lembaga Internasional World Economic Outlook, IMF 

memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun 

sepanjang tahun 2020-2024. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai risiko seperti fluktuasi 

harga komoditas, perang dagang, perlambatan ekonomi Tiongkok, risiko geopolitik di Timur 

Tengah, isu Brexit dan Uni Eropa dan normalisasi kebijakan moneter AS.  

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam empat tahun terakhir 

masih stagnan dalam kisaran 5 persen. Stagnannya pertumbuhan ekonomi terutama 

disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi 

struktural. Beberapa faktor yang menjadi kendala utama yaitu regulasi yang tidak 

mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, kualitas institusi yang rendah, kualitas 

SDM, rendahnya penerimaan pajak dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang harus 

ditingkatkan. Dari aspek spasial, ketimpangan perekonomian antarwilayah masih menjadi 

tantangan pembangunan kedepan. Dalam kurun waktu 2012-2019, kontribusi PDRB 

Kawasan Barat Indonesia (KBI) mendominasi sekitar 82 persen dibandingkan Kawasan 

Timur Indonesia (KTI) sekitar 12 persen.  

Selain itu, defisit transaksi berjalan (CAD) dinilai masih menjadi masalah dalam 

menghambat perekonomian Indonesia. Sejak tahun 2012 Indonesia telah mengalami defisit 

transaksi berjalan hingga mendekati 3,0 persen PDB. Peningkatan defisit transaksi berjalan 

http://www.kur.go.id/
http://www.tpin.go.id/
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menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi 

dunia. Efek langsung dari CAD terlihat dari nilai tukar rupiah yang melemah dan membawa 

tekanan terhadap kegiatan usaha dalam negeri. Selain itu, rasio ekspor Indonesia terhadap 

PDB menunjukkan tren penurunan sejak krisis finansial 1998. Tahun 1998, porsi ekspor 

mencapai 53 persen dari PDB dan menurun menjadi 21 persen pada tahun 2018. Sementara 

diantara negara ASEAN, rasio ekspor Indonesia terhadap PDB relatif lebih kecil dan masih 

didominasi komoditas berbasis SDA. 

Tantangan lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kedepan adalah 

pemanfaatan digitalisasi. Perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan 

hilangnya pekerjaan di dunia. Kerangka regulasi, kecepatan penerapan teknologi 

telekomunikasi, dan kesiapan inovasi masih menjadi tantangan yang dihadapi 

perkembangan ekonomi digital.   

Dalam memitigasi dan merespon perkembangan ekonomi global dan domestik, maka 

tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 adalah menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan Kementrian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan 

keuangan. Ada beberapa potensi dan permasalahan yang membutuhkan fokus utama dari 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dalam rangka memperkuat 

ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yaitu: 

 

1. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  

 

Salah satu arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi yang tertuang 

dalam RPJMN 2020-2024 adalah penguatan UMKM. Pengembangan UMKM merupakan 

prasyarat perlu (necessary condition) untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi. Peran penting UMKM terlihat dari kontribusinya terhadap PDB, jumlah pelaku 

UMKM dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 63,4 

juta unit dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61 persen. Jumlah tenaga kerja yang 

bekerja di sektor UMKM sebesar 116,7 juta orang. Namun dominasi usaha skala mikro 

dalam struktur pelaku usaha nasional yang mencapai 99 persen menjadi salah satu penyebab 

perlambatan dalam proses transformasi struktural di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan 

adanya hollow middle yang menjadikan kapasitas dunia usaha untuk membangun 

keterkaitan hulu-hilir menjadi terbatas. Peningkatan keterkaitan usaha antar UMKM, 

kemitraan usaha antara UMKM dan usaha besar, serta kewirausahaan juga terus didorong. 

Tetapi hanya sekitar 7 persen Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjalin kemitraan 

dengan perusahaan lain.  

Masalah utama lainnya yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil adalah 

pembiayaan. Tantangan ditengah berbagai jenis pembiayaan yang sudah ada adalah 

mengintegrasikan seluruh pembiayaan UMKM melalui tahapan pembiayaan UMKM. Usaha 

mikro dan kecil yang unbankable perlu dibina dan dikembangkan sehingga secara bertahap 

dapat naik kelas. Selain itu, agar dapat bersaing di pasar global, produktifitas UMKM 
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Indonesia perlu ditingkatkan agar produksi menjadi lebih efisien dan mampu menjual 

dengan harga yang lebih kompetitif.  

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dengan penjaminan 

kredit bagi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak disalurkan kembali dengan 

skema subsidi bunga pada 2015, total akumulasi Penyaluran KUR sampai dengan 31 

Desember 2019 mencapai Rp472,8 Triliun dengan debitur mencapai 18,6 juta orang. Target 

penyaluran KUR di sektor produksi (sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, 

konstruksi dan jasa – jasa) terus meningkat namun realisasinya sampai dengan Desember 

2019 baru mencapai 51,5 persen dari total penyaluran KUR atau masih dibawah target 

sektor produksi tahun 2019 yang ditetapkan minimal 60 persen. Dalam RPJMN 2020-2024, 

proporsi penyaluran KUR sektor produksi ditargetkan sebesar 80 persen pada tahun 2024. 

Melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, berbagai program diarahkan untuk 

memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja sehingga dapat memberikan efek 

multiplier ke sektor lainnya.  

 

2. Peningkatan Inklusi Keuangan  

 

Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 

dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi. Hal ini membutuhkan investasi 

dalam jumlah yang besar. Selama ini, kebutuhan investasi untuk ekspansi perekonomian 

diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam negeri dan luar negeri. Namun, porsi 

sumber pendanaan pembangunan masih tinggi yang terlihat dari saving-invesment gap 

Indonesia yang negatif sejak tahun 2012. Salah satu sebabnya adalah masih rendahnya 

tingkat tabungan nasional. Data Bank Dunia mencatat bahwa Gross Domestic Saving (% of 

GDP) Indonesia berada diangka 34,1 persen pada tahun 2018, dimana kondisi ini masih di 

bawah sejumlah negara besar seperti Cina dan Singapura. Hal ini juga terlihat dari besarnya 

dana pihak ketiga di perbankan yang masih terbilang rendah. Salah satu tantangan 

rendahnya tingkat tabungan di Indonesia adalah karena minat menabung yang belum 

ditumbuhkan maksimal dan masih cukup banyak masyarakat yang lebih memilih 

menyimpan uangnya dalam bentuk aset fisik seperti tanah, daripada aset keuangan seperti 

tabungan, sehingga tidak secara optimal untuk dimanfaatkan bagi pendanaan 

pembangunan.  

Survey Global Findex dari World Bank mencatat adanya kenaikan kepemilikan 

rekening oleh orang dewasa di lembaga keuangan formal dari 36 persen di tahun 2014 

menjadi 48,9 persen di tahun 2017. Survei DNKI juga mengukur hal yang sama dan 

mencatat angka 70,3 persen di tahun 2018. Sedangkan survei OJK yang diukur dari jumlah 

penduduk dewasa yang menggunakan produk keuangan lembaga keuangan formal 

mencatat adanya kenaikan akses yaitu penggunaan layanan keuangan formal dari 67,8 

persen di tahun 2016 menjadi 76,1 persen di tahun 2019. Namun demikian dibandingkan 

dengan Jepang dan Singapura yang telah mencapai 98 persen atau India dan China sebesar 

80 persen, indeks keuangan inklusi keuangan Indonesia masih relatif rendah. Hal ini 



 

 26  
 

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan 2020-2024 

menjadi risiko bagi perekonomian Indonesia yang masih rentan terhadap capital reversal 

atau pembalikan dana modal asing.  

Salah satu faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi yang stagnan yaitu 

intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal.  Tingkat 

kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masih menjadi tantangan yang harus 

diselesaikan dalam pembangunan ke depan. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas maka pemenuhan pembiayaan kebutuhan investasi pada tahun 

2020-2024 diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank, 

antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan. Melalui Dewan Nasional Keuangan 

Inklusif (DNKI), program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) diarahkan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan 

pengurangan kesenjangan antarindividu serta antardaerah sehingga mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

3. Pengendalian Inflasi dan Daya Beli Masyarakat 

 

Dalam RPJMN 2020-2024, tingkat inflasi nasional dijaga stabil dengan tren menurun 

menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan 

melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan 

koordinasi. Capaian laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli 

dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas. Selama lima tahun terakhir, inflasi tergolong stabil di kisaran 3% 

serta masuk dalam sasaran inflasi yang ditetapkan. Namun inflasi Indonesia masih relatif 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara kawasan seperti Malaysia, 

Singapura, dan Thailand. Ke depan inflasi komponen inti menghadapi tantangan kenaikan 

inflasi yang bersumber dari meningkatnya permintaan seiring pemulihan ekonomi domestik. 

Sementara itu inflasi volatile food masih diwarnai oleh pola siklikal yang kuat terutama 

komoditas hortikultura. Peningkatan inflasi volatile food ke depan perlu mendapat perhatian 

karena dampak disinsentif terhadap produksi mendatang, mengingat pada tahun 2020 

diwarnai oleh penurunan tajam harga komoditas pangan. Untuk kelompok administered 

price tantangan ke depan adalah kebijakan energi yang akomodatif dan lebih tepat sasaran. 

Sementara tantangan pengendalian inflasi di daerah adalah masih adanya ego sektoral 

dalam sinkronisasi dan koordinasi kebijakan sektoral dan regional. Selain itu, optimalisasi 

program kerja yang efektif dalam pengendalian inflasi daerah perlu ditingkatkan agar 

sejalan dengan bertambahnya jumlah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). 

Permasalahan lainnya yaitu tidak tersedianya data produksi dan konsumsi di daerah yang 

berpotensi menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan dan melonjaknya harga pada 

komoditas yang tidak diproduksi di daerah tersebut. Kepala Daerah selaku ketua TPID 

berperan penting menjaga keseimbangan sisi pasokan produsen dan konsumen dengan jalan 

mendorong produktivitas pangan, mempermudah investasi, menjaga kelancaran distribusi, 

menyederhanakan rantai pasok, mengefektifkan fungsi pasar, dan meningkatkan kerjasama 

antar daerah. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), berbagai program akan 

diarahkan dalam upaya pengendalian inflasi yang rendah dan stabil serta berada dalam 
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sasaran yang telah ditetapkan. Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022 – 2024 disusun untuk 

menjawab berbagai tantangan tersebut melalui strategi utama yang disebut 4K. 

 

4. Pemberian Insentif Fiskal dan Peningkatan Rasio Perpajakan 

 

Dalam lima tahun terakhir, capaian tax ratio Indonesia masih rendah, bahkan lebih rendah 

dibandingkan dengan tax ratio negara-negara lain yang berpendapatan setara. Belum 

optimalnya tax ratio ini dikhawatirkan dapat menyebabkan terbatasnya ruang fiskal untuk 

mendanai kebutuhan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa akar permasalahan utama dari rendahnya 

tax ratio tersebut adalah kebijakan perpajakan yang belum cukup memadai untuk 

mewujudkan sistem perpajakan yang mampu memobilisasi penerimaan perpajakan secara 

optimal. Selain itu, sistem administrasi perpajakan, kepatuhan individu dalam kewajiban 

perpajakan, serta peran kelembagaan perpajakan turut mempengaruhi terhadap belum 

optimalnya kinerja perpajakan. 

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara, khususnya penerimaan 

perpajakan, Pemerintah antara lain melakukan perluasan basis pajak baru, meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak (WP), serta perbaikan administrasi perpajakan, termasuk 

kepabeanan dan cukai. Penambahan basis pajak baru sangat diperlukan dalam 

meningkatkan tax ratio. Pemerintah akan terus melakukan penggalian potensi penerimaan, 

antara lain pemungutan pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam 

beberapa tahun terakhir, transaksi online berkembang begitu cepat dan berpotensi 

menggantikan pasar konvensional. Untuk itu pemajakan atas PMSE diharapkan  mampu 

menjadi sumber penting pendapatan negara mengingat nilai transaksinya yang besar di 

masa kini dan yang akan datang.  

Potensi lainnya dapat diperoleh dengan ekstensifikasi barang kena cukai (BKC). Saat 

ini cukai hanya dikenakan atas: (i) etil alkohol atau etanol; (ii) minuman yang mengandung 

etil alkohol; dan (iii) hasil tembakau. BKC dapat diperluas ke kantong belanja plastik, 

minuman berpemanis, dan bahan bakar minyak. Selain ditujukan untuk mengendalikan 

konsumsi mengingat dampaknya yang membahayakan lingkungan maupun kesehatan, 

pengenaan cukai atas barang-barang tersebut dapat menambah penerimaan perpajakan 

yang pada gilirannya akan meningkatkan tax ratio.  

Upaya Pemerintah dalam melakukan perbaikan administrasi perpajakan (core tax 

system) juga diharapkan dapat memengaruhi kinerja pemungutan perpajakan di Indonesia. 

Selain itu, perbaikan sistem administrasi perpajakan dan penguatan database perpajakan 

sangat diperlukan untuk pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak. 
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BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 

 
 

II.1. VISI  

 

Visi Presiden dan Wakil Presiden pada pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah 

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong 

Royong”. Mengacu pada visi Presiden-Wakil Presiden tersebut, maka Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan Visi Kementerian dengan “Mewujudkan 

Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” 

Menyelaraskan kepada visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di atas 

maka Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan merumuskan visi: 

 

 “Mewujudkan Kondisi Ekonomi Makro Dan Keuangan Yang Menunjang 

Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan” 

 

 Visi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan tersebut diatas 

mengandung makna bahwa upaya pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kondisi 

ekonomi makro dan keuangan yang inklusif dan memenuhi keadilan serta merata 

dilaksanakan melalui berbagai program dan rekomendasi kebijakan dapat memberikan 

manfaat yang seluas-luasnya kepada segenap lapisan masyarakat secara terus menerus dan 

berkesinambungan. 
 

II.2  MISI  
 

Visi Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 di atas selanjutnya diwujudkan melalui 9 

(sembilan) Misi Presiden-Wakil Presiden yang meliputi: 

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh 

Warga 

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

 

Dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Koordinator 

Bidang Prekonomian Melaksanakan misi ke 1,2,3, dan 4 sebagai Koordinator dalam 

Pelaksanaan Inisiatif dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Prekonomian dalam rangka: 

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas.  
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2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan 

Kesenjangan 

3. Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan 

4. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian 

  

 Memperhatikan misi Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-

2024 di atas, Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan merumuskan misi 

atau perannya untuk : 

 

“Menyampaikan Rekomendasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan 

Yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Kepada Menteri 

koordinator Bidang Perekonomian” 

 

Dengan demikian maka Visi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

sesui dengan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan melalui Misi/Perannya sebagai 

koordinator dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan pengendalian kebijakan di 

bidang ekonomi makro dan keuangan dalam kerangka menghasilkan rekomendasi kebijakan 

dan pelaksanaan kebijakan oleh para stakeholder Kementerian/Lembaga secara eksternal 

maupun secara internal mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan 

pelaksanaan tata kelola sumberdaya di lingkungan Deputi bidang Koordinasi  Ekonomi dan 

Keuanganuntuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan pencapaian hasil-hasilnya yang 

meliputi: Menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi; Menjaga Rasio Pajak terhadap PDB; 

Meningkatkan Indeks Keuangan Inklusif; Memperluas akses pembiayaan bagi UMKM; 

Meningkatkan kemandirian perekonomian dan keuangan daerah; Mewujudkan 

rekomendasi-rekomendasi kebijakan bidang ekonomi makro dan keuangan; Mewujudkan 

tata kelola yang sesuai dengan budaya kerja yang baik. 

 

II.3  NILAI-NILAI  

 

Pada hakikatnya dalam melaksanakan visi dan misi di atas, Deputi bidang koordinasi 

Ekonomi Makro dan Keuangan memiliki nilai-nilai dasar yang melandasinya. Nilai-nilai 

dasar kepribadian yang dianut mengikuti nilai-nilai dasar yang telah disusun oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Prekonomian yaitu: Profesional, Integritas, Kerjasama, 

Inovasi, dan Tanggungjawab (Responsibility) yang disingkat dengan “PIKIR”.  

 Nilai-nilai dasar tersebut diharapkan memberikan keyakinan bagi seluruh unit 

organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahwa keinginan 

yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dapat terwujud. Sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2014, makna dari 

nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah: 

1. Profesional (Professional) 

 Melaksanakan pekerjaan atas dasar pengetahuan dan keahlian khusus untuk 

meningkatkan kinerja individu dan organisasi.  
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2. Integritas (Integrity) 

 Mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap setiap kesepakatan, aturan, dan 

ketentuan serta undang-undang yang berlaku melalui loyalitas profesi dalam 

memperjuangkan tujuan organisasi.  

3. Kerja sama (Team Work) 

 Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan menjadi 

bagian dari suatu kelompok untuk menciptakan sinergi dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi.  

4. Inovasi (Inovation) 

 Mencerminkan kemauan dan kemampuan untuk menciptakan gagasan baru dan 

implementasi yang lebih baik dalam memperbaiki kualitas proses dan hasil kerja 

di atas standar.  

5. Tanggung Jawab (Responsibility) 

 Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan secara sungguh-sungguh 

dan tuntas serta memikul konsekuensi atas hasil yang telah disepakati.  

 

II.4 TUJUAN 

 

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, maka Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro 

dan Keuangan berdasarkan tugas dan fungsinya dirumuskan untuk mencapai: 

1. Terwujudnya Kondisi Ekonomi Makro dan Keuangan yang Menunjang 

Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan melalui Kebijakan yang Berkualiatas 

2. Terwujudnya Governance di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 

Keuangan 

 

II.5  SASARAN STRATEGIS 

 

Dengan dirumuskannya Visi-Misi dan Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro 

dan Keuangan di atas, maka Sasaran Strategis dan Indikator Kinerjanya dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

Sasaran Strategis I :   

Terwujudnya Kondisi Ekonomi Makro Dan Keuangan Yang Menunjang  Pertumbuhan 

Ekonomi Berkelanjutan 

 

Indikator Kinerja  :  

1. Terjaganya Inflasi Dikisaran sasaran,  

2. Meningkatnya proporsi Trasfer ke Daerah dan Dana Desa Berbasis Kinerja 

3. Terjaganya Rasio Perpajakan yang Ditetapkan oleh Pemerintah 

4. Nilai Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)  

5. Indeks Keuangan Inklusif 
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Sasaran Strategis II : 

 Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang Berkualitas.  

 

Indikator Kinerja  :  

Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang 

diterima Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian. 

 

Sasaran Strategis III :   

Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

yang baik 

 

Indikator Kinerja  :   

1.  Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dengan 

Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi 

2. Nilai SAKIP Deputi Bidang Kordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan  

3. Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

(PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan  

4. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi 

Makro dan Keuangan 

 

 Tabel 2.1 menunjukkan kaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator 

Kinerja dari masing-masing perspetif stakeholder, Proses Bisnis Internal (Internal Bussiness 

Process), dan Lerning and Growth. 
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Tabel 2.1 

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja 
 

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

 

Terwujudnya Kondisi 
Ekonomi Makro Dan 

Keuangan yang 
Menunjang 

Pertumbuhan Ekonomi 
Berkelanjutan Melalui 

Kebijakan yang 
Berkualitas 

 

Perspektif Stakeholder 

1 

 
Terwujudnya Kondisi 
Ekonomi Makro Dan 

Keuangan Yang 
Menunjang Pertumbuhan 

Ekonomi Berkelanjutan 
 

Terjaganya Inflasi Dikisaran Sasaran 

2 
Meningkatnya Proporsi  Tranfer Ke 
Daerah dan Dana Desa Berbasis 
Kinerja 

3 
Terjaganya Rasio Pajak yang 
Ditetapkan Pemerintah  

4 
Nilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) 

5 Indeks Keuangan Inklusif 

 
Perspektif Internal Bussiness Process 

 
1 

Terwujudnya Kebijakan 
Bidang Ekonomi Makro 

dan Keuangan yang 
Berkualitas 

Persentase Rekomendasi Kebijakan 
Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan 
yang diterima Menko Perekonomian 

 

 
 
 
 

Terwujudnya 
Governance di Deputi 

Bidang Koordinasi 
Ekonomi Makro dan 

Keuangan 

Perspektif Learning and Growth 

1 

Terwujudnya Tata Kelola 
Deputi Bidang Koordinasi 

Ekonomi Makro dan 
Keuangan yang Baik 

Persentase ASN Deputi Bidang 
Koordinasi Ekonomi Makro dan 
Keuangan dengan Nilai Indeks 
Profesionalitas ASN Berkategori tinggi 

2 
Nilai SAKIP Deputi Bidang Kordinasi 
Ekonomi Makro dan Keuangan  

3 

Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang 
Koordinasi Ekonomi Makro dan 
Keuangan 

4 
Persentase Kualitas Pelaksanaan 
Anggaran Deputi Bidang Koordinasi 
Ekonomi Makro dan Keuangan 
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Indikator-indikaror kinerja dalam tabel 2.1 di atas dapat dijabarkan  sebagai berikut:  

• Terjaganya Inflasi Dikisaran Sasaran adalah terjaganya Inflasi yang ditetapkan 

Pemerintah melalui koordinasi pengendalian inflasi baik di tingkat nasional maupun 

di tingkat daerah. 

Pengendalian inflasi merupakan pengejawantahan dari tugas Deputi Bidang Ekonomi 

Makro dan Keuangan sebagai Kepala Sekretariat pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat 

(TPIP) berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No.148 tahun 2017 yang 

merupakan salah satu peraturan pelaksana Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 

tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional).  

 

• TKDD berbasis kinerja merupakan perhitungan TKDD yang diberikan kepada Pemda 

berdasarkan penyerapan dan capaian output, yang dapat dilihat dari komponen DID 

dan DAK Fisik sebagai tolak ukur kinerja daerah. Rasio Persentase TKDD berbasis 

kinerja dengan total anggaran TKDD merupakan perbandingan realisasi TKDD 

berbasis kinerja dengan total anggaran TKDD. Adapun peran Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian dalam pencapaian persentase target tersebut yaitu: 

1. Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan implementasi Percepatan dan 

Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 

2. Melakukan Koordinasi terkait pembiayaan inovatif untuk pembangunan 

infrastruktur daerah 

3. Melakukan koordinasi dalam penyusunan regulasi terkait pembiayaan inovatif 

untuk pembangunan infrastruktur daerah dan peraturan turunan dari PP 

Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan lainnya dalam rangka 

mendukung pengelolaan keuangan daerah yang inovatif, transparan, dan 

akuntabel. 

 

• Rasio Pajak terhadap PDB adalah perbandingan antara penerimaan perpajakan 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penerimaan Perpajakan yang digunakan 

dalam penghitungan ini tidak memasukkan komponen PNBP dan pajak daerah. PDB 

merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu 

negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu. 

Terjaganya Rasio Pajak yang Ditetapkan Pemerintah adalah terjaganya perbandingan 

antara penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang 

ditetapkan pemerintah. 

 

• KUR adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur 

individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan 

layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 

Nilai Penyaluran KUR adalah Target Penyaluran KUR ditetapkan oleh Komite 

Kebijakan berdasarkan pengajuan plafon penyaluran dari Penyalur selama periode 1 

tahun 
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• Indeks keuangan inklusif merupakan persentase jumlah penduduk yang memiliki 

akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal yang diukur berdasarkan 

survei independen dan objektif. Indikator keuangan inklusif dikelompokkan menjadi 

tiga jenis dimensi sebagai berikut: 

1. Akses, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam 

hal keterjangkauan secara fisik dan virtual baik konvensional maupun syariah 

2. Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan 

konvensional dan syariah.  

3. Kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan 

keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik konvensional 

maupun syariah 

 

• Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Koordinasi Ekonomi Makro dan 

Keuangan adalah hasil dari kegiatan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

perekonomian yang disampaikann kepada Menko Perekonomian. Rekomendasi yang 

disampaikan terdiri atas: 1. Kebijakan Bidang Fiskal 2. Kebijakan Bidang Moneter dan 

Sektor Eksternal 3. Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah dan Sektor Riil 4. 

Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 5. Kebijakan Bidang Keuangan 

Inklusif dan Keuangan Syariah. 

Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang 

diterima Menko Perekonomian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi 

Makro dan Keuangan, meliputi dokumen-dokumen hasil dari kegiatan koordinasi dan 

sinkronisasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan yang dihasilkan bersama Stakeholder terkait, yang disampaikan dalam 

bentuk Surat, Nota Dinas, Risalah Rapat, Laporan, Analisis maupun Kajian Kebijakan 

yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan yang 

disampaikan kepada/ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

 

• Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan kesesuaian kualifikasi, 

kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas 

jabatan. 

  

• Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 

Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas 

Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, 

yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan 

kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaian kinerja: 20%. 
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Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan (2) A 

(Skor > 80-90); Memuaskan (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik (4) B (Skor > 60-

70); Baik (5) CC (>50-60); Cukup (6) C (>30-50); Kurang (7) D (0-30); Sangat 

Kurang 

 

• Nilai Penialian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Brirokrasi (PMPRB) adalah nilai yang 

diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id atas 

upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai governance. Penilaian 

mencakup hasil evaluasi capaian 8 program area perubahan Reformasi Birokrasi pada 

komponen Pengungkit baik Pemenuhan maupun Reform berdasarkan Lembar Kerja 

Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

 

• Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk 

menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap 

perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara 

proporsional. 
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 “Mewujudkan Kondisi Ekonomi Makro Dan Keuangan Yang Menunjang Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan 
Berkelanjutan” 

VISI DAN 
MISI 

“ Menyampaikan Rekomendasi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Kepada Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian” 

 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan melaksanakan Misi dalam rangka : 
 
1.Menjaga Daya Beli Masyarakat Tetap Tinggi  
2 Menjaga Rasio Pajak terhadap PDB  
3 Meningkatkan Indeks Keuangan Inklusif  
4 Memperluas Akses Pembiayaan bagi UMKM 

5 Meningkatkan Kemandirian Perekonomian dan Keuangan Daerah 

6. Mewujudkan Rekomendasi-Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan 

7. Mewujudkan Tata Kelola yang Sesuai dengan Budaya Kerja yang Baik 

TUJUAN 
Terwujudnya Kondisi Ekonomi Makro Dan Keuangan yang Menunjang Pertumbuhan 

Ekonomi Berkelanjutan Melalui Kebijakan yang Berkualitas 

Terwujudnya Governance di Deputi Bidang 
Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

SASARAN  
Terwujudnya Kondisi Ekonomi Makro dan Keuangan yang 

Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan 

Terwujudnya Kebijakan 
Bidang Ekonomi Makro dan 
Keuangan yang Berkualitas 

Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang 
Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan yang 

Baik.  

INDIKATOR 

Nilai Penyaluran 
Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) 

Indeks 
Keuangan 

Inklusif 

Terjaganya Inflasi 
di Kisaran Sasaran 

Persentase Rekomendasi 
Kebijakan Bidang Ekonomi Makro 

dan Keuangan yang diterima 
Menko Perekonomian 

Persentase ASN Deputi Bidang 
Koordinasi Ekonomi Makro 
dan Keuangan dengan Nilai 
Indeks Profesionalitas ASN 

Berkategori Tinggi 

Nilai SAKIP Deputi 
Bidang Koordinasi 
Ekonomi Makro 
dan Keuangan 

Terjaganya Rasio Pajak 
yang Diterapkan 

Pemerintah 

Meningkatnya Proporsi Rasio 
Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa Berbasis Kinerja 

Persentase Pemenuhan Nilai 
Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi (PMPRB) Deputi 

Bidang Koordinasi Ekonomi 
Makro dan Keuangan 

Persentase Kualitas 
Pelaksanaan 

Anggaran Deputi 
Bidang Koordinasi 

Ekonomi Makro dan 
Keuangan 

Bagan 2.1 

PETA KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN 
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BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA 

KELEMBAGAAN 
 

 

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, memiliki sasaran 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui 

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pembangunan 

perekonomian yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, 

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.  

Presiden juga menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam 

pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan 

tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur 

Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. 
 

Gambar 3.1 

Visi, Misi dan Presiden 

 

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024  

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan 

terakhir RPJPN 2005-2025. Atas dasar pertimbangan masalah pokok bangsa, tantangan 

pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan sampai dengan saat ini, serta dalam 

upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, maka 

Visi Presiden-Wakil Presiden Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong kemudian menjadi tema pembangunan 

nasional untuk tahun 2020-2024. 

RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 

selanjutnya menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024 dan diterjemahkan 

ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Agenda-agenda pembangunan tersebut akan 

diwujudkan melalui Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas serta Proyek 

Strategis Prioritas yang juga disebut dengan Major Project. 
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Gambar 3.2  

7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 

 

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024  

 

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024, 

pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 6,0% per tahun melalui 

peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan yang ditargetkan tumbuh rata-rata 

7,0% per tahun, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Selain itu, 

stabilitas inflasi dijaga stabil dengan tren menurun sebesar 3% ± 1% pada tahun 2020-

2022 dan 2,5% ± 1% pada tahun 2023-2024. Pencapaian sasaran tersebut akan 

diupayakan melalui penyelesaian masalah struktural dan penguatan koordinasi. 

 
Grafik 3.1 

Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024 (%) 

 

                              

Sumber: Narasi RPJMN 2020-2024, Bappenas 

 

Melalui perbaikan kondisi makro tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan 

kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka diharapkan 

menurun masing-masing menjadi 6,0% - 7,0% dan 3,6% - 4,3% pada tahun 2020-2024. 

Tingkat rasio gini diharapkan menurun menjadi 0,360 - 0,374 pada tahun 2020-2024. 
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Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada 

tahun 2024.  

 
Gambar 3.3 

Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 

 

Sumber: Narasi RPJMN 2020-2024, Bappenas 

Tujuan RPJMN tahun 2020-2024 juga sejalan dengan Sustainable Development 

Goals (SDGs). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya juga telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda 

pembangunan. 
 

III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 

PEREKONOMIAN DALAM MENDUKUNG RPJMN 2020-2024 

 

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditujukan 

dalam rangka mendukung 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024. 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memiliki fungsi koordinasi, 

sinkronisasi serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian mendukung 

pelaksanaan program prioritas yang terkait dengan bidang perekonomian, yaitu: 

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas 

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 

3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan 

Pelayanan Dasar 
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4. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan 

Perubahan Iklim 

 

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak 

hanya dikelompokkan dalam dukungan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024  tersebut 

di atas, tetapi juga dikelompokkan terhadap pencapaian Sasaran Strategis dalam rangka 

mewujudkan Misi dan Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024. 

Pengelompokkan tersebut dibagi menjadi 6 (enam) tema arah kebijakan meliputi:  

1. Meningkatkan Peran UMKM; 

2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur; 

3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah; 

4. Mengurangi Ketimpangan Antarmasyarakat; 

5. Menjaga Daya Beli Masyarakat; dan  

6. Meningkatkan Daya Saing. 

 

III.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG KOORDNASI EKONOMI MAKRO DAN 

KEUANGAN DALAM MENDUKUNG AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024 

 

Dalam rangka mendukung Visi-Misi Presiden, RPJMN 2020-2024 dan 7 (tujuh) Agenda 

Pembangunan, serta Renstra Kementerian koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024, 

Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan adalah mewujudkan 

Visi-Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Renstra Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 

Keuangan 2020-2024. Sasaran Program yang dinyatakan dengan terwujudnya kondisi 

ekonomi makro dan keuangan yang menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, 

Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Yang Berkualitas, dan 

Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Ekonomi Makro dan 

Keuangan dilaksanakan di bidang fiskal, bidang moneter dan sektor eksternal, bidang 

perekonomian daerah dan sektor riil, bidang pasar modal dan lembaga keuangan, dan 

keuangan inklusif dan keuangan syariah. 

 

DI BIDANG FISKAL 

 

1) Menjaga Rasio Pajak yang Ditetapkan Pemerintah 

 

Rasio perpajakan (tax ratio) merupakan perbandingan penerimaan perpajakan terhadap 

produk domestik bruto (PDB) nominal dalam satu tahun anggaran, sehingga rasio ini 

menunjukkan persentase penerimaan perpajakan yang diperoleh dari perekonomian 

nasional dalam satu tahun. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan 

pada tanggal 17 Januari 2020, pemerintah menetapkan target tax ratio sebesar 10,7% - 

12,3% pada tahun 2024. Tax ratio yang digunakan dalam RPJMN ini adalah tax ratio dalam 

arti sempit, yaitu tidak memasukkan komponen PNBP dan pajak daerah dalam penerimaan 

perpajakan.  
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Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan selaku 

kementerian teknis yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tax ratio menetapkan 

target pencapaian tax ratio per tahun yang telah disesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-

19 dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 (PMK Nomor 

77/PMK.01/2020). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku koordinator 

kementerian/lembaga di bidang perekonomian bertugas melakukan koordinasi agar target 

tax ratio dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian 

target tax ratio per tahun untuk tahun 2020-2024: 

 
Tabel 3.1 

Target Rasio Perpajakan (Tax Ratio), 2020 -2024 

Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 

Target Tax Ratio  (%) 8,51-8,69 8,25-8,63 8,27-8,70 8,38-9,09 8,59-9,55 

 

RPJMN 2020-2024 mengamanahkan agar penerimaan perpajakan terus dioptimalkan 

dengan tetap menjaga daya saing dan investasi. Pemerintah berkomitmen untuk 

meningkatkan tax ratio baik secara langsung yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 

perpajakan, maupun secara tidak langsung melalui perbaikan sistem administrasi 

perpajakan dan kebijakan insentif pajak untuk mendorong investasi dan pertumbuhan 

ekonomi.  

Faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target tax ratio dapat dikelompokkan 

dalam dua kelompok, yaitu faktor makro dan faktor mikro. Faktor yang bersifat makro antara 

lain adalah tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata laksana 

pemerintahan yang baik. Sedangkan faktor yang bersifat mikro diantaranya adalah tingkat 

kepatuhan WP serta komitmen dan koordinasi antar lembaga negara. Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan dalam 

penentuan dan pencapaian target tax ratio. 

Strategi/arah kebijakan untuk agenda pembangunan jangka menengah 2020-2024 

dalam rangka mengupayakan pencapaian/peningkatan tax ratio dilakukan melalui 

koordinasi beberapa program sebagai berikut: 

a) Program intensifikasi dan ektensifikasi pajak  

Program intensifikasi dilakukan melalui koordinasi dalam upaya mengoptimalisasi 

penggalian penerimaan pajak terhadap objek pajak dan subjek pajak yang telah 

tercatat dalam sistem administrasi perpajakan. Adapun program ekstensifikasi 

dilakukan melalui koordinasi dalam upaya peningkatan jumlah WP upaya untuk 

meningkatkan penerimaan pajak dengan menambah jumlah WP yang belum terdaftar. 

b) Mendorong upaya peningkatan kepatuhan perpajakan  

Rendahnya kepatuhan WP mengindikasikan masih terjadinya gap antara kebijakan dan 

pelaksanaan kebijakan pemungutan perpajakan nasional. Koordinasi akan dilakukan 
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dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela WP melalui edukasi yang efektif dan 

peningkatan pelayanan.  

c) Mendorong perbaikan proses bisnis penerimaan perpajakan 

Koordinasi dilakukan melalui pengembangan pemanfaatan artificial intellegence (AI), 

perluasan basis penerimaan, integrasi dan konektivitas pelayanan ekspor-impor K/L, 

serta pembangunan platform national logistics ecosystem (NLE). 

d) Mewujudkan core tax system 

Koordinasi dilakukan dalam upaya pembaruan sistem inti administrasi perpajakan 

yang saat ini belum mencakup keseluruhan administrasi bisnis inti perpajakan.   

e) Mendorong peningkatan tax coverage ratio  

Koordinasi dilakukan dalam upaya menggali potensi pajak yang seharusnya dapat 

dipungut. Tax coverange ratio mengarahkan perhatian kepada bidang-bidang kegiatan 

yang seharusnya dikenai pajak akan tetapi dalam kenyataannya belum dipungut pajak 

atau sudah dipungut tetapi dipungut lebih rendah dari yang seharusnya. 

f) Mensinergikan berbagai insentif pajak (tax holiday, tax allowance, investment 

allowance, super deduction, dan lain-lain) agar dapat berjalan secara efektif dan 

efisien.  

Dalam rangka mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah 

memberikan berbagai insentif fiskal, yaitu antara lain tax holiday, tax allowance, 

investment allowance, dan super deduction. Insentif-insentif tersebut mengatur subjek, 

objek, dan bentuk insentif yang ditawarkan beserta tujuan spesifiknya masing-masing. 

Jenis-jenis insentif tersebut mempunyai tujuan sendiri-sendiri yang berpotensi akan 

saling kontra-produktif apabila tidak dikelola dengan baik. Koordinasi diperlukan agar 

insentif-insentif tersebut dapat tepat sasaran, harmonis, koordinatif, dan sinergis 

sehingga memberikan dampak optimal terhadap perekonomian secara keseluruhan. 

 

2) Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fiskal  

 

1. Pemberian Insentif Fiskal  

 

Pemerintah Indonesia mengesahkan beberapa peraturan yang menjadi payung hukum 

pemberlakuan insentif fiskal perpajakan di Indonesia guna mendorong investasi, 

meningkatkan peforma iklim industri dalam negeri, serta meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia sehingga berdaya saing global. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak 

Penghasilan dalam Tahun Berjalan, yang mana di dalamnya memuat terobosan besar fasilitas 

perpajakan di Indonesia.  Terobosan fasilitas perpajakan tersebut akan dapat dinikmati oleh 

Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha 

yang merupakan Industri Padat Karya (Investment Allowance), menyelenggarakan kegiatan 

praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan SDM (Superdeduction Vokasi), dan Wajib Pajak dalam negeri yang 

menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia 

(Superdeduction Penelitian dan Pengembangan).  
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78  Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak 

Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah 

Tertentu (Tax Allowance) beserta Peraturan Pelaksanaannya dievaluasi dan direvisi sesuai 

dengan perkembangan terkini. Evaluasi dengan dukungan kajian dilakukan untuk 

mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan 

dengan cara menyediakan fitur pengajuan pemanfaatan secara online melalui pelayanan 

satu pintu (OSS), serta mengkaji ulang dan memperluas cakupan KBLI yang dapat 

memperoleh insentif perpajakan Tax Allowance.  

Bentuk fasilitas Pajak Penghasilan lainnya yang diberikan Pemerintah dalam rangka 

mendorong investasi adalah pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday). Perturan 

Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Tax Holiday dievaluasi secara berkala 

guna menyempurnakan fasilitas PPh Badan tersebut menjadi lebih menarik, memiliki 

cakupan bidang usaha yang lebih luas, dan berkepastian hukum. Fasilitas Tax Holiday juga 

telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak karena telah dilengkapi dengan fitur akses 

secara online melalui pelayanan satu pintu OSS. 

Pemberian Insentif Fiskal dalam rangka mendorong perekonomian, yang secara 

strategis akan dilaksanakan melalui perumusan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal, 

menitikberatkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing 

beberapa strategi berikut: 

i) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (Tax Holiday); 

ii) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha 

tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (Tax Allowance); 

iii) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

fasilitas perpajakan untuk industri padat karya (Investment Allowance); dan 

iv) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

fasilitas super deduction untuk kegiatan vokasi dan kegiatan penelitan dan 

pengembangan. 

 

Evaluasi pelaksanaan ketentuan fasilitas tax allowance dan tax holiday akan dilakukan 

dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.  

 

2. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak 

 

Investasi masih menjadi prioritas utama pemerintah untuk agenda pembangunan jangka 

menengah 2020-2024. Upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi adalah 

dengan memperbaiki elemen-elemen yang berpengaruh dalam menarik investasi, salah 

satunya melalui kebijakan stimulus insentif fiskal. Insentif fiskal tersebut tidak hanya 

dilakukan dari sisi perpajakan, namun juga dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Kebijakan PNBP didorong agar mampu bersinergi dengan insentif perpajakan, yaitu salah 

satunya untuk mendukung kegiatan berusaha.  
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Strategi kebijakan dalam rangka pengelolaan PNBP dalam agenda pembangunan 

2020-2024 dilakukan melalui optimalisasi PNBP dan penguatan tata kelola yang 

mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha. Koordinasi antar kementerian/ lembaga 

dalam rangka optimalisasi PNBP dilakukan dengan penyempurnaan regulasi PNBP, 

peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan PNBP. Sedangkan penguatan tata 

kelola diarahkan pada fokus kebijakan PNBP untuk mendukung kelestarian SDA dan 

memberikan kemudahan bagi kegiatan berusaha sehingga dapat berkontribusi dalam 

mendorong investasi.  

 

3. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Analisis Kebijakan Fiskal 

 

Kebijakan fiskal adalah kebijakan makro yang dijalankan oleh Pemerintah untuk 

mempengaruhi permintaan agregat dalam jangka pendek dan penawaran agregat jangka 

panjang suatu perekonomian melalui pendapatan dan pengeluaran Pemerintah. Sasaran 

tujuan kebijakan fiskal yaitu meningkatkan PDB, menjaga stabilitas harga, penciptaan 

lapangan kerja, serta menjaga keseimbangan eksternal. Pada hakikatnya, kebijakan fiskal 

bertujuan meningkatkan kapasitas perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

secara maksimal yang akan berpengaruh pada pendapatan nasional, kesempatan kerja, 

tingkat investasi, serta distribusi penghasilan. 

Salah satu instrumen utama kebijakan fiskal adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang berperan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan 

yang telah ditetapkan. Dalam RPJMN 2020-2024, kebijakan fiskal diarahkan untuk 

mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan 

kesinambungan fiskal jangka menengah. Sejalan dengan hal tersebut maka APBN perlu 

didorong secara konsisten untuk lebih sehat dan mampu mengendalikan risiko dalam jangka 

panjang. Harapannya APBN dapat secara efektif untuk menstimulasi perekonomian dan 

meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.  

Analisis kebijakan fiskal dilaksanakan melalui perumusan rekomendasi kebijakan dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait analisis kebijakan fiskal, termasuk rekomendasi 

sehubungan penyusunan APBN. 

 

DI BIDANG MONETER DAN SEKTOR EKSTERNAL 

 

1) Menjaga Inflasi Dikisaran Sasaran 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2017, sasaran inflasi 2019-

2021 telah ditetapkan masing-masing sebesar 3,5%, 3,0% dan 3,0%, dengan deviasi masing-

masing ±1%. Pencapaian inflasi tahun 2019 sebesar 2,72% (yoy) dan melanjutkan 

pencapaian realisasi inflasi yang masuk dalam rentang sasaran sejak 2015. Sementara 

sasaran inflasi tahun 2022-2024, sebagaimana hasil dari koordinasi antar Kementerian/ 

Lembaga direkomendasikan masing-masing sebesar 3,0%, 2,5% dan 2,5%, dengan deviasi 

masing-masing ±1%. Rekomendasi ini akan dibahas dan disepakati dalam High Level 
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Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat tahun 2021 yang kemudian akan ditetapkan 

melalui PMK sesuai dengan tata kelola penetapan sasaran inflasi.   

 Capaian laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan 

mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas. Disisi lain, sasaran inflasi yang ditetapkan semakin rendah 

merupakan upaya untuk menjaga daya saing dengan beberapa negara kawasan yang telah 

memasuki rezim inflasi rendah. 

Laju inflasi Indonesia memiliki karakteristik yang cukup bergejolak di mana tidak 

hanya dipengaruhi oleh sisi permintaan, melainkan juga dari sisi penawaran dan faktor lain 

yang bersifat tidak terduga atau shock. Faktor dari sisi penawan berkaitan dengan biaya 

produksi, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi barang, maupun kebijakan 

pemerintah terkait impor ataupun harga komoditas strategis, seperti bahan bakar dan 

komoditas energi lainnya sering kali menjadi pemicu utama terjadinya gejolak harga. 

Selain pemerintah pusat, pengendalian inflasi secara nasional perlu mendapat 

dukungan dari daerah. Dengan koordinasi yang dikembangkan melalui harmonisasi 

kebijakan dari dan/atau ke level daerah diharapkan dapat lebih efektif bukan hanya dalam 

menekan laju inflasi di daerah, tetapi juga akan mendukung pada pencapaian sasaran inflasi 

nasional yang rendah dan stabil.  

Pengendalian tingkat inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), dalam 

rangka menjaga daya beli masyarakat akan dilakukan melalui beberapa strategi diantaranya, 

namun tidak terbatas pada: 

a) Penguatan implementasi kebijakan melalui koordinasi pengendalian inflasi yang 

mendukung pencapaian sasaran inflasi tahunan dan pemulihan ekonomi nasional 

termasuk pemantauan implementasi roadmap pengendalian inflasi ke K/L dan TPID 

Provinsi/Kabupaten/Kota;  

b) Penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) 2 kali/tahun untuk membahas dan 

menetapkan substansi terkait yang sifatnya strategis dan mendukung pencapaian 

sasaran inflasi tahunan dan pemulihan ekonomi nasional, seperti: rekomendasi sasaran 

inflasi nasional; program kerja TPIP; sasaran inflasi Volatile Food (VF) tahunan dan 

penyelesaian hambatan permasalahan pengendalian inflasi; 

c) Penguatan koordinasi pusat dan daerah yang mendukung pencapaian sasaran inflasi 

tahunan dan pemulihan ekonomi nasional melalui Rakornas dan Rakorpusda serta 

pembinaan TPID. Pembinaan TPID dilaksanakan dalam bentuk capacity building rutin, 

konsultasi maupun pelaporan rutin. 

d) Pengembangan data dan informasi melalui koordinasi pengembangan dan penguatan 

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS);  

e) Penguatan statistik inflasi melalui koordinasi penyediaan data kepada Badan Pusat 

Statistik (BPS);  

f) Koordinasi evaluasi kinerja tahunan TPID. Evaluasi kinerja TPID setiap tahun 

dimaksudkan dalam rangka mengevaluasi atas kinerja TPID serta penghargaan atas 

peran aktif TPID, baik TPID Provinsi, TPID Kabupaten/Kota IHK dan TPID 

Kabupaten/Kota Non IHK  

g) Koordinasi penyusunan rekomendasi sasaran inflasi tahun 2022-2024 
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h) Mendorong peningkatan kinerja TPID lewat dukungan koordinasi mewujudkan 

komponen penghargaan TPID tahunan sebagai salah satu variabel DID. 

i) Assessment pembentukan sasaran inflasi daerah. 

 

2) Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal  

 

Penguatan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang moneter dan sektor eksternal 

melalui penyediaan analisis yang mendalam dan koordinasi lintas sektoral dengan 

kementerian lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah. 

a) Penyediaan analisis yang bersifat rutin  

Penyediaan analisis perekonomian terkini baik berupa laporan harian, bulanan dan 

triwulanan yang disusun secara rutin untuk menjadi bahan dasar penyusunan 

kebijakan. Analisis rutin meliputi bahan paparan/analisis perekonomian terkini 

(Recent Economic Development - RED), laporan inflasi bulanan, laporan ekspor impor 

bulanan, laporan sistem keuangan, laporan pertumbuhan ekonomi (PDB), laporan 

neraca pembayaran triwulanan, dan laporan pasar harian. 

b) Penyelenggaraan koordinasi lintas sektoral dalam wadah Investor Relations Unit (IRU) 

Indonesia melalui: 

1) Mendiseminasikan kebijakan melalui penyusunan Indonesia Presentation Book 

yang diterbitkan, conference call triwulanan, korespondensi melalui surat 

elektronik atau telepon serta menyelenggarakan kunjungan oleh berbagai 

lembaga perbankan/keuangan ke Bank Indonesia atau lembaga pemerintah. 

2) Menampung masukan dari pihak investor melalui pelaksanaan koordinasi 

dengan investor relation korporasi baik dari perbankan, BUMN dan berbagai 

lembaga lainnya.  

3) Koordinasi antar lembaga pemerintah untuk mendiskusikan berbagai kebijakan 

terkini juga dilakukan secara rutin melalui forum Dedicated Team Meeting 

(DTM).  

4) Penguatan kelembagaan Investor Relation Unit (IRU) dilakukan melalui 

perumusan organisasi dan sumber daya anggota IRU, perumusan jaringan kerja 

sama dan kemitraan.  

c) Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan yang terkait dengan isu di bidang 

moneter dan sektor eksternal 

1) Bidang Moneter 

• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan stabilitas harga  

• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan stabilitas sistem keuangan. 

2) Bidang Sektor Eksternal 

• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan struktural untuk menggenjot 

laju ekspor barang dan menekan laju impor barang 

• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka mengurangi 

defisit neraca jasa 

• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan neraca 

pendapatan primer dan sekunder 
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• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional 

dalam kerangka peningkatan investasi dan ekspor (termasuk percepatan 

implementasi Local Currency Settlement) 

d) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan pihak-pihak berkepentingan 

Sebagaimana amanat dalam Keppres No. 23 tahun 2017 pasal 6 di mana TPIP 

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara triwulanan dan sewaktu-

waktu apabila diperlukan. Laporan pelaksanaan tugas ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran terkait pencapaian, program kerja maupun permasalahan dan 

tantangan terkait pengendalian inflasi nasional dan daerah. 

e) Rekomendasi waktu pelaksanaan kebijakan Redenominasi Nilai Tukar Rupiah 

Tujuan dari kebijakan redenominasi nilai tukar rupiah diantaranya adalah efisiensi 

perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, 

dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit 

Rupiah. Selain itu, redenominasi dapat menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi 

dan pelaporan APBN. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) 

sudah masuk Prolegnas jangka menengah. 

 

Di Bidang Perekonomian Daerah dan Sektor Riiil 

 

1. Meningkatkan proporsi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berbasis kinerja  

 

Meningkatkan proporsi TKDD berbasis kinerja dilaksanakan dalam rangka mendorong 

penerapan e-government dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui 

beberapa strategi sebagai berikut: 

a) Merumuskan koordinasi, merumuskan kebijakan, melaksanakan monitoring dan 

evaluasi, serta menyelesaikan masalah/hambatan terkait implementasi e-government 

untuk pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi Percepatan dan Perluasan 

Digitalisasi Daerah (P2DD). 

b) Melakukan koordinasi terkait pembiayaan inovatif untuk membangun infrastruktur 

daerah, antara lain pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah, serta 

penyusunan risk management protocol. 

c) Melakukan koordinasi dalam penyusunan regulasi terkait pembiayaan inovatif untuk 

pembangunan infrastruktur daerah dan peraturan turunan PP Pengelolaan Keuangan 

Daerah serta peraturan lainnya dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan 

daerah yang inovatif, transparan, dan akuntabel. 

 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan dana perimbangan yang 

diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 121 Tahun 2018 dan 

No. 50 Tahun 2017, pemberian TKDD diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan 

penyerapan dan capaian output. Oleh karena itu, dalam rencana strategis Kedeputian bidang 

Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 2020 – 2024, kami berupaya untuk mewujudkan 
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peningkatan proporsi TKDD berbasis kinerja. Hal ini berarti mendorong pemerintah daerah 

untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar proporsi TKDD mengalami peningkatan. 

Dalam meningkatkan penyerapan dan capaian output pemerintah daerah, komponen 

TKDD yang dapat ditingkatkan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah 

(DID) sebagai tolak ukur kinerja dari pemerintah daerah. Dengan meningkatkan kinerja 

pemerintah daerah maka rasio realisasi TKDD berbasis kinerja terhadap total anggaran 

TKDD akan mengalami peningkatan. 
 

Tabel 3.2 

Target TKDD Berbasis Kinerja 2020 - 2024 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Proposi TKDD 

Berbasis Kinerja 
20-23% 23-26% 26-29% 29-32% 32-35% 

 

2. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dalam rangka mendorong 

efisiensi dan transformasi digital  

 

Inisiasi penggunaan teknologi digital dalam transaksi di pemerintah daerah sudah dimulai 

sejak tahun 2017. Hal tersebut terbukti dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sebesar 11,1% di 12 Pememerintah Daerah yang ada di Indonesia. Atas inisiasi tersebut, 

Kemenko Prekonomian, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian Kominfo, dan Bank Indonesia 

bekerja sama untuk melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Dalam rencana 

strategis lima tahun ini, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang yang menjadi 

prioritas. Harapan dalam jangka panjang, digitalisasi akan terus berkembang di daerah 

untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. 

Dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, tim dari pemerintah pusat 

membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) 

sebagai perumus kebijakan dan koordinator pelaksanaan implementasi P2DD di daerah. 

Satgas P2DD juga akan memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang dapat 

mengimplimentasi P2DD. Penghargaan akan diberikan dalam bentuk Dana Insentif Daerah 

(DID) yang dinilai dari kategori kinerja. Oleh karena itu, P2DD berperan penting dalam 

peningkatan proporsi TKDD berbasis kinerja.   

a. Melaksanakan asesmen dan merumuskan kebijakan serta strategi Percepatan dan 

Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). 

b. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi daerah. 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi digitalisasi daerah. 

d. Mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah. 

e. Mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital yang dilakukan dengan cara 

koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait. 

Inisiasi penggunaan teknologi digital dalam transaksi di pemerintah daerah sudah 

dimulai sejak tahun 2017. Hal tersebut terbukti dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 



 

51 
 

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan 2020-2024 

(PAD) sebesar 11,1% di 14 Pemda yang ada di Indonesia. Atas inisiasi tersebut, Kemenko 

Perekonomian, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian Kominfo, dan Bank Indonesia bekerja 

sama untuk melakukan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Dalam 

rencana strategis lima tahun ini, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) yang 

menjadi fokus impelementasi P2DD. Harapan dalam jangka panjang, digitalisasi akan terus 

berkembang di daerah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. 

Dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, tim dari pemerintah pusat 

membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) 

sebagai perumus kebijakan dan koordinator pelaksanaan implementasi P2DD di daerah. 

Satgas P2DD juga akan memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang dapat 

mengimplimentasi P2DD. Penghargaan akan diberikan dalam bentuk Dana Insentif Daerah 

(DID) yang dinilai dari kategori kinerja. Oleh karena itu, P2DD berperan penting dalam 

peningkatan proporsi TKDD berbasis kinerja. 

Dalam Arah kebijakan P2DD pada tahun 2020 difokuskan untuk membentuk fondasi 

dalam implementasi ETP. Pondasi yang dibangun melalui pembentukan regulasi dalam 

bentuk Keputusan Presiden tentang Satgas P2DD serta Pemenko Perekonomian tentang 

Mekanisme dan Tata Kerja Satgas P2DD, penyusunan indeks ETP dan mapping ETP Pemda, 

penyusunan metode enilaian championship P2DD, dan pembuatan Sistem Informasi P2DD 

(SIP2DD). Pada tahun 2021 – 2024 kebijakan P2DD diarahkan pada implementasi ETP 

dengan melihat progress ETP di masing-masing Pemda, jumlah TP2DD yang terbentuk, dan 

penilaian championship P2DD. 
Tabel 3.3 

Target P2DD 2020 – 2024 

2020 2021 2022 2023 2024 

• Keppres 

Satgas P2DD 

• Permenko 

Perekonomian 

Mekanisme 

dan Tata 

Kerja Satgas 

P2DD 

• Indeks ETP 

dan Mapping 

ETP Pemda 

• Metode 

penilaian 

championship 

P2DD 

• Sistem 

Informasi 

P2DD 

• TP2DD yang 

terbentuk: 10-

20% Pemda 

• Tahap Digital: 

1-3% Pemda 

• Tahap Maju: 

40-45% 

Pemda 

• Tahap 

Berkembang: 

45-50% 

Pemda 

• Tahap Inisiasi: 

3-5% Pemda 

• Penilaian 

Championship 

P2DD 

• TP2DD yang 

terbentuk: 

20-40% 

Pemda 

• Tahap Digital: 

3-6% Pemda 

• Tahap Maju: 

45-50% 

Pemda 

• Tahap 

Berkembang: 

40-45% 

Pemda 

• Tahap Inisiasi: 

2-4% Pemda 

• Penilaian 

Championsip 

P2DD 

• TP2DD yang 

terbentuk: 

40-60% 

Pemda 

• Tahap Digital: 

6-9% Pemda 

• Tahap Maju: 

50-55% 

Pemda 

• Tahap 

Berkembang: 

35-40% 

Pemda 

• Tahap Inisiasi: 

1-3% Pemda 

• Penilaian 

Championsip 

P2DD 

• TP2DD yang 

terbentuk: 

60-80% 

Pemda 

• Tahap Digital: 

9-12% Pemda 

• Tahap Maju: 

55-60% 

Pemda 

• Tahap 

Berkembang: 

30-35% 

Pemda 

• Tahap Inisiasi: 

0-2% Pemda 

• Penilaian 

Championsip 

P2DD 
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3. Percepatan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Pinjaman Daerah, Obligasi 

Daerah, dan Sukuk Daerah 

 

Kebutuhan dana infrastruktur Indonesia tahun 2020-2024 mencapai Rp 6.445 triliun 

dimana pemerintah hanya dapat mengcover 37% dari total kebutuhan tersebut. Untuk tetap 

dapat melakukan pembangunan infrastruktur, ditengah keterbatasan anggaran, maka 

pemerintah daerah khususnya harus dapat lebih inovatif lagi dalam mencari sumber-sumber 

pembiayaan baru, salah satunya melalui pinjaman daerah, obligasi daerah, maupun sukuk 

daerah.  

Pada prakteknya sejauh ini, baru pinjaman daerah saja yang digunakan oleh 

pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastrukturnya, baik yang 

berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) maupun dari Bank Pembangunan Daerah 

(BPD). Adapun sejauh ini pembiayaan yang dilakukan dari sumber dana pinjaman daerah 

tersebut dialokasikan untuk infrastruktur Air Minum, Jalan, Ketenagalistrikan, Minyak dan 

Gas Bumi, Telekomunikasi, Transportasi, Irigasi (Pengairan), Perkeretaapian, Pendidikan, 

Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, Pasokan Air, Air Limbah dan Persampahan, 

Perumahan, Informatika, Fasilitas Kesenian dan Olahraga, serta Energi Terbarukan Dan 

Konservasi Energi. Adapun realisasi penyaluran pinjaman daerah hingga 30 Juni 2020 sebesar 

Rp 4.398,19 miliar untuk 23 pemerintah daerah. Adapun target penyaluran pinjaman untuk 5 

tahun kedepan yaitu:  
Tabel 3.4 

Target Pinjaman Daerah 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 

Rp4.801 milyar Rp6.194 milyar Rp8.052 milyar Rp10.468 milyar - 

 

Dalam masa pandemi covid19, pinjaman daerah juga bisa digunakan untuk 

pembiayaan program-program dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun 

alokasi penyaluran PEN Pinjaman Daerah untuk tahun 2020 dan 2021 yaitu masing-masing 

Rp10 triliun. Pinjaman PEN Daerah merupakan Pinjaman Dearah dengan beberapa 

kemudahan seperti seperti bunga rendah yaitu 0%, biaya pengelolaan sebesar 0,185% dan 

biaya provinsi sebesar 1%. 

Berbeda dengan pinjaman daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah merupakan hal 

yang baru bagi pemda. Walau demikian, potensi penerbitan obligasi daerah dan sukuk 

daerah sangat besar mengingat cukup banyak pemda yang tertarik untuk menerbitkannya. 

Bahkan, sejauh ini sudah ada 3 (tiga) daerah yang sudah mempersiapkan dengan matang 

terkait penerbitan obligasi daerah yaitu Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, dan 

Pemprov Jawa Tengah. Sementara untuk sukuk daerah beberapa daerah juga sudah 

menyampaikan minat untuk penerbitannya yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Jawa 

Timur dan Prov DKI Jakarta. Oleh karena itu, sejauh ini target penerbitan obligasi daerah dan 

sukuk daerah masih terbatas pada daerah-daerah tersebut, mengingat proses persiapan 

penerbitannya yang lebih kompleks dibandingkan pinjaman daerah. 
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Hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengakomodir aturan dan ketentuan 

terkait sukuk daerah. Pengaturan sukuk daerah sejauh ini mengikuti regulasi obligasi daerah 

yang memiliki fitur hampir serupa, meski begitu pada prinsipnya kedua instrumen ini sangat 

berbeda terutama pada ketentuan sifat instrumen, imbal hasil dan underlying asset-nya. 

Penerbitan sukuk daerah harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip 

syariah (syariah compliance endorsement) dari Dewan Syariah Nasional MUI. Mengingat 

besarnya potensi dan permintaan penerbitan sukuk daerah dan dalam rangka mendukung 

percepatan pembangunan infrstruktur melalui sukuk daerah ditargetkan pengaturan sukuk 

daerah dapat ditetapkan dalam RUU Cipta Kerja. 

 

4. Penguatan rekomendasi kebijakan dan pengembangan terkait sektor riil maupun jasa 

melalui penyediaan analisis. 

 

Sektor Riil membutuhkan data terkini perkembangan perekonomian nasional maupun 

daerah serta indikator kesejahteraan daerah. Dengan adanya asesmen sektoral dan spasial 

yang berkala dapat membantu mengetahui permasalahan sektor-sektor yang mampu 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional dan merumuskan 

kebijakan maupun regulasi yang tepat dan efektif. Laporan hasil asesmen sektoral dan spasial 

yang berkala dapat menjadi referensi pimpinan atas update perkembangan dan 

permasalahan terkait ekonomi daerah dan sektor riil. 

Dalam melakukan asesmen Sektoral dan Spasial, bidang sektor riil menggunakan dua 

pendekatan yaitu pendekatan sektoral serta pendekatan spasial/regional. Pendekatan 

sektoral dimaksudkan untuk mengetahui sektor yang menjadi key driver pertumbuhan 

ekonomi daerah serta sektor yang memiliki potensi di masing-masing daerah. Sedangkan 

pendekatan spasial/regional dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik masing-masing 

daerah maupun Kawasan. Di samping itu, dapat diketahui pula isu ekonomi dan sosial yang 

terjadi di daerah.  

Data Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu data yang digunakan untuk 

melakukan asesmen perkembangan Sektoral dan spasial. Data PDB erat kaitannya dengan 

pertumbuhan sektor-sektor pembentuknya sehingga dapat diketahui sektor unggulan 

pendorong pertumbuhah perekonomian. Pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup pesat 

dapat berdampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, 

perlu untuk mengetahui daerah-daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar pada 

pertumbuhan ekonomi nasional, misalnya dengan melihat share Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) masing-masing provinsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.  

Salah satu tools yang digunakan dalam asesmen sektoral adalah model proyeksi 

pertumbuhan ekonomi (forecasting). Pengembangan model forecasting penting dilakukan 

sebagai alat untuk mengetahui kondisi perekonomian ke depan dan memberikan 

rekomendasi kebijakan yang dapat diambil pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, model 

ini juga menjadi bagian penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan ekonomi 

hingga tahun 2024. Dalam rangka memantau perkembangan sektor riil pada 17 sektor 

lapangan usaha, Bidang Sektor Riil juga melakukan pelaksanaan kegiatan Penyusunan 
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Laporan Update Surveillance. Tujuannya adalah sebagai salah satu langkah mencari 

symptom & prompt indicator terkait perkembangan sektor riil secara up to date.   

Disamping melakukan asesmen sektoral dan spasial, Bidang Sektor Riil juga melakukan 

analisis terkait pengendalian sektor jasa nasional. Seperti diketahui, Sektor jasa banyak 

membantu perekonomian Indonesia selama masa pemulihan paska Krisis Keuangan Asia. 

Saat ini sektor jasa mempunyai potensi yang cukup besar sebagai salah satu pendongkrak 

pertumbuhan ekonomi nasional. 

Penguatan statistik jasa diperlukan dalam rangka menyempurnakan asesmen kondisi 

terkini. Sektor jasa nasional harus memiliki frame data sebagai road map dalam menentukan 

kebijakan khusus sektor ini. Penggunaan metodologi pengukuran dan pencatatan yang 

mengikuti kaidah yang berlaku umum dan diakui secara internasional, dijadikan pedoman 

dalam penyusunan kebijakan ke depan.   

Dalam rangka memperoleh masukan dan tambahan analisis atas kondisi 

perekonomian spasial terkini maupun untuk memperdalam isu-isu khusus ekonomi dan 

sektoral, maka secara rutin dilakukan assessmen dengan para ekonom sektor keuangan, 

lembaga riset maupun stakeholder dari Kementerian/lembaga terkait. Analisis 

perkembangan ekonomi spasial dilakukan secara nasional, wilayah, dan masing-masing 

provinsi berdasarkan PDRB pengeluaran dan lapangan usaha. Sedangkan analisis sektoral 

disesuaikan dengan isu maupun topik yang sedang berkembang. Laporan analisis ini akan 

dilaporkan secara berkala (kuartalan). 

 

DI BIDANG PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN 

 

1) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

 

a. Kebijakan Penyaluran KUR Tahun 2020 – 2024 

 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berlanjut dan menjadi sebagai program prioritas dalam 

mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. Dalam rangka mendorong perluasan penyaluran KUR, maka target KUR tahun 

2020-2024 akan terus ditingkatkan hingga mencapai Rp325 triliun di tahun 2024. Pada 

tahun 2019, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM dalam forum Rapat Koordinasi 

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM telah menyepakati 3 (tiga) perubahan kebijakan 

KUR, yang diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 

tanggal 12 November 2019. 
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Gambar 3.4 

Roadmap Kebijakan KUR Tahun 2020 – 2024 

 

 

 

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih pro 

kerakyatan sebagai berikut: (i) Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi 6% efektif per tahun; 

(ii) Total plafon KUR ditingkatkan dari 140 Triliun menjadi 190 triliun pada tahun 2020, 

dan akan ditingkatkan bertahap sampai dengan Rp325 triliun pada tahun 2024; dan (iii) 

Peningkatan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Perubahan 

kebijakan KUR dalam rangka memperluas UMKM mendapatkan pembiayaan di sektor 

formal dan mendukung pertumbuhan usaha UMKM, diatur dalam Peraturan Menteri 

koordinator Bidang Perekonomian No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit 

Usaha Rakyat. 

Berdasarkan peraturan di atas, suku bunga KUR diturunkan dari semula 7% efektif per 

tahun menjadi sebesar 6% efektif per tahun berlaku mulai 1 Januari 2020. Selain itu, untuk 

meningkatkan dan memperluas akses KUR, maka pemerintah berkomitmen untuk terus 

meningkatkan total plafon KUR. Pada tahun 2020, total plafon KUR ditingkatkan menjadi 

Rp190 triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran di APBN. Plafon tahunan KUR ini 

akan terus ditingkatkan secara bertahap sampai dengan Rp325 triliun pada tahun 2024. 

Selain itu, dalam rangka menyesuaikan kebutuhan modal bagi UMKM yang semakin 

meningkat akibat laju inflasi dan peningkatan produktivitas maka pemerintah juga 

meningkatkan plafon KUR Mikro dari semula paling besar sebesar Rp25 juta per debitur 

menjadi Rp50 juta per debitur. Perubahan juga terjadi pada total akumulasi plafon KUR 

Mikro untuk sektor perdagangan yang semula sebesar Rp100 juta berubah menjadi Rp200 

juta. Sedangkan untuk KUR Mikro sektor produksi, tidak dibatasi. 
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Tabel 3.5 

Skema KUR Tahun 2020 

 

Sumber: Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM (diolah) 

 

b. Kebijakan Prioritas KUR Tahun 2020 

 

Kebijakan prioritas KUR pada tahun 2020 diantaranya: Pertama, penyaluran KUR 

diprioritaskan pada sektor produksi. sektor yang menambah jumlah barang dan/atau jasa 

pada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan; sektor kelautan dan perikanan; sektor 

industri pengolahan; sektor konstruksi; sektor pertambangan garam rakyat; sektor 

pariwisata; sektor jasa produksi; dan/atau sektor produksi lainnya. Kedua, Mendorong 

penyaluran KUR di sektor produksi melalui klaster dengan skema KUR Khusus. KUR Khusus 

Klaster menggunakan bisnis model One Village One Product (OVOP) atau One Pesantren 

One Product (OPOP) melalui pola kluster dengan pembiayaan KUR. KUR Khusus berbasis 

klaster adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur kelompok 

usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki cukup agunan tambahan, diberikan 

kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan 

mitra usaha. Penyaluran KUR Klaster diiringi dengan pendampingan dan pemasaran produk 

UMKM dengan melibatkan mitra usaha seperti perusahaan swasta, negara, dan memiliki 

karakteristik adanya peran off taker. Hingga Agustus 2020, terdapat 729 potensi penyaluran 

KUR Klaster yang terdiri dari 721 potensi penyaluran KUR Klaster OVOP dan 8 KUR Klaster 

OPOP, berdasarkan data yang disampaikan oleh Penyalur KUR kepada Komite Kebijakan 

Pembiayaan bagi UMKM dan Koordinasi Kemenko Perekonomian bersama stakeholder 

terkait. Ketiga, integrasi pembiayaan UMKM yang terdiri dari dukungan akses pembiayaan 

UMKM lainnya seperti Ultra Mikro (UMi) dan LPDB (Dana Bergulir). Peningkatan 

koordinasi antar kementerian/lembaga untuk mengembangkan UMKM dengan 

mengintegrasikan jenis-jenis pembiayaan UMKM. Usaha mikro dan kecil yang unbankable 
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dibina dan dikembangkan dengan CSR dengan program kemitraan dan bina lingkungan 

(PKBL). Jika UMKM sudah naik kelas dengan program mekaar PT PNM atau BWM atau ultra 

mikro. Selanjutnya, jika naik kelas lagi dengan KUR dan terakhir pembiayaan dengan kredit 

komersial. 

 
Tabel 3.6 

Potensi Penyaluran KUR Klaster 

 

Sumber:  Data disampaikan Penyalur KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 

(diolah) 

 

c. Kebijakan KUR Pada Masa Pandemi COVID-19 

 

Pada tahun 2020, salah satu tantangan yang dihadapi yaitu penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sehingga dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

yang berakibat pada melemahnya aktivitas perekonomian yang berdampak pada 

UMKM.Untuk memberikan stimulus kebijakan bagi Penerima KUR yang terdampak Pandemi 

COVID-19,diatur Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR terdampak Pandemi COVID-19 

melalui Permenko No. 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR 

terdampak Covid-19 dengan ketentuan stimulus berupa pembebasan bunga dan/atau 

penundaan pembayaran angsuran pokok paling lama 6 bulan bagi debitur KUR terdampak. 
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Bagan 3.1 

Kebijakan KUR bagi Penerima KUR yang Terdampak Pandemi COVID-19 

 

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rapat Terbatas pada tanggal 29 April 2020, 

dimana Pemerintah telah memutuskan bahwa pemberian tambahan subsidi bunga KUR 

sebesar 6% pada 3 bulan pertama dan 3% pada 3 bulan kedua untuk semua debitur KUR 

yang direstrukturisasi pada masa COVID-19. Perubahan kebijakan relaksasi KUR tersebut 

tidak sesuai lagi dengan Permenko No. 6 tanggal 14 April 2020 yang  menetapkan 

pembebasan bunga kepada debitur KUR paling lama 6 bulan untuk debitur KUR yang 

terkena dampak  signifikan COVID-19 dengan kolektibilitas 1 atau 2 pada bulan April 2020. 

Lebih lanjut, Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan bahwa Bencana 

Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. 

Sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS) antara perbankan penyalur KUR dengan Lembaga 

Penjamin KUR, kewajiban pembayaran penjaminan KUR tidak dipenuhi jika terjadi bencana 

nasional. Oleh karena itu, Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan 

bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian No 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenko No 6 Tahun 2020 tentang 

Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). 

Pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan relaksasi kebijakan KUR 

Permenko No. 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR terdampak 

COVID-19, dengan perubahan yaitu: (i) Penerima KUR yang tergolong dalam kolektibilitas 

I atau kolektibilitas II mendapatkan tambahan subsidi bunga 6% selama 3 bulan pertama dan 

3% selama 3 bulan kedua; dan (ii) Penambahan ketentuan bahwa Penjamin KUR 

berkewajiban menjamin KUR bagi Penerima KUR selama masa pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). 

Memperhatikan kondisi Penerima KUR yang relatif masih belum pulih dari dampak 

Covid-19 maka dilakukan perubahan Kebijakan KUR pada masa COVID-19. Perubahan 

tersebut akan diatur dalam Permenko No. 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas 
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Permenko Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kur. Selain itu, 

stimulus KUR lanjutan pada masa pandemi COVID-19 Akan diatur dalam Perubahan Kedua 

atas Permenko Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR 

terdampak Pandemi COVID-19 dan Perubahan atas Permenko Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pelaksanaan KUR, antara lain: 

1. Menghapuskan target penyaluran KUR sektor produksi atau dengan kata lain 

pembatasan penyaluran KUR ke sektor non produksi atau perdagangan; 

2. Tambahan subsidi bunga KUR dari yang sebelumnya sebesar 6% selama 3 bulan 

pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya, menjadi sebesar 6% s.d. Desember 

2020; 

3. Penegasan pemberian tambahan subsidi bunga KUR pada masa COVID-19 yang 

diberikan kepada seluruh Penerima KUR dengan Kol. 1 atau Kol. 2. 

4. KUR Super Mikro utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) atau Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha produktif 

 

Total akumulasi realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Juli 

2020 sebesar Rp567,45 triliun dengan outstanding Rp170,55 triliun, dan NPL 0,93%, 

dengan jumlah debitur 21,376 juta. Realisasi penyaluran KUR tahun 2020, sampai dengan 

31 Juli 2020 mencapai Rp93,53 triliun (49,52% dari target tahun 2020 sebesar Rp190 

triliun) dengan jumlah debitur sebanyak 2,74 juta debitur dan outstanding sebesar Rp 83,8 

triliun. Penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Juli 2020 terbesar adalah 

untuk skema KUR Mikro yaitu Rp365,20 triliun (64,36% penyaluran), diikuti dengan 

penyaluran untuk KUR Kecil sebesar Rp199,97 triliun (35,24% penyaluran), serta 

penyaluran untuk KUR Penempatan TKI sebesar Rp2,28 triliun (0,40% penyaluran). 

 

2) Rekomendasi kebijakan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

 

Tantangan yang dihadapi industri perbankan saat ini di tengah tingginya tekanan 

restrukturisasi kredit dan perlambatan penyaluran kredit baru yaitu sejumlah bank akan 

mengalami tekanan likuiditas. Peran restrukturisasi sangat besar dalam menekan tingkat 

rasio kredit bermasah atau non performing loan (NPL) dan permodalan Bank sehingga 

stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik.  

Untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah juga telah mengeluarkan 

berbagai kebijakan baik dari sisi fiskal, moneter dan sektor keuangan. Salah satu kebijakan 

yang diterbitkan yaitu POJK 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional 

sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19. POJK tersebut 

memberikan kewenangan bank untuk menentukan indikator yang harus dilengkapi oleh 

debitur jika ingin memperoleh relaksasi kredit. Kebijakan berikutnya yaitu POJK 14 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 

Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank. POJK 14 Tahun 2020 memuat ketentuan pemberian 

restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak COVID-19.  

Aktivitas ekonomi yang meningkat pasca pelonggaran pembatasan sosial mendorong 

pertumbuhan kredit perbankan kembali meningkat. Namun demikian, ada tren peningkatan 
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NPL selama masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kualitas kredit akan menjadi 

perhatian selama masa pandemic COVID-19. 

Disamping tantangan, industri perbankan juga menghadapi peluang untuk 

meningkatkan layanan berbasis digital dalam menghadapi re-opening ekonomi pada masa 

pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan sosial selama masa pandemi COVID-19 telah 

mendorong percepatan adaptasi digital di berbagai sektor, tidak terkecuali di industri 

perbankan. Seiring dengan hal itu, industri perbankan perlu bersiap melakukan 

transfromasi digital. 

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Juni 2020 jumlah aset dari 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah sebesar Rp2.472,86 triliun atau sebesar 

21,9% dari total aset lembaga keuangan (LKBB dan Perbankan), dengan jumlah pelaku usaha 

yaitu sebanyak 1341 pelaku usaha atau 45% dari total pelaku usaha lembaga keuangan. 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) meliputi Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana 

Pensiun, Lembaga Penjaminan, Pegadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Jasa Penunjang, dan 

Fintech. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan industri jasa keuangan dari lembaga 

keuangan bukan bank (LKBB) memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di masa 

mendatang. 

 Peluang pasar modal Indonesia cukup besar untuk dikembangkan melalui berbagai 

instrumen pasar modal. Terdapat tantangan untuk dapat meningkatkan literasi pasar modal. 

Melalui literasi dan pemahaman pasar modal, partisipasi masyarakat di pasar modal dapat 

ditingkatkan baik dari sisi perusahaan tercatat atau emiten maupun investor. Rasio 

kapitalisasi pasar modal Indonesia terhadap PDB tahun 2018 sebesar 47%. Minimnya literasi 

pasar modal di Indonesia masih menjadi perhatian Pemerintah. OJK mencatat, literasi pasar 

modal baru mencapai 4% adapun literasi perbankan 70% dan literasi keuangan 76%. 

Peluang sekaligus tantangan tersebut memerlukan kebijakan pasar modal yang efektif agar 

pasar modal Indonesia dapat terus tumbuh. 

 

DI BIDANG KEUANGAN INKLUSIF DAN KEUANGAN SYARIAH 

 

1) Strategi Nasional Keuangan Inklusif 

 

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, 

mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia, diperlukan sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan dalam. Untuk 

itu, SNKI akan dibangun di atas lima pilar yaitu: 

1. Pilar Edukasi Keuangan;  

2. Pilar Hak Properti Masyarakat; 

3. Pilar Produk, Intermediasi, dan Saluran Distribusi;  

4. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah; dan  

5. Pilar Perlindungan Konsumen 

 

Kelima pilar ini akan didukung dengan tiga pondasi yaitu (i) kebijakan dan regulasi 

yang kondusif; (ii) ICT, teknologi digital, dan infrastruktur keuangan yang mendukung; dan 
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(iii) organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif untuk mendukung pencapaian 

keuangan inklusif di Indonesia (Bagan 3.2). 

 
Bagan 3.2 

Strategi Nasional Keuangan Inklusif 

 

 
 

Selanjutnya, SNKI telah menentukan enam misi yang akan berlaku sebagai koridor dan 

peta jalan pencapaian keuangan inklusif. Kelima misi tersebut adalah  (1) Peningkatan 

literasi dan perlindungan konsumen; (2) Peningkatan akses layanan keuangan formal; (3) 

Perluasan jangkauan layanan keuangan digital; (4) Memperkuat akses permodalan dan 

dukungan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil; dan (5) Sinergi Kebijakan 

dan Penguatan Pemantauan dan Evaluasi. Setiap misi akan didukung dengan area kerja 

selama empat tahun ke depan. 
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Gambar 3.4 

Misi dan Area Kerja 2020-2024 

 

Misi 1: Peningkatan Literasi dan Perlindungan Konsumen 

 

Selama empat tahun ke depan, misi ini akan difokuskan dalam dua area kerja yaitu upaya 

peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengunaan layanan keuangan digital dan 

penguatan kelembagaan dan peraturan terkait perlindungan konsumen. Beberapa program 

peningkatan literasi yang menjadi prioritas adalah edukasi penggunaan instrumen 

pembayaran digital (QRIS) dan peningkatan kewaspadaan dalam transaksi non-tunai. 

Adapun upaya penguatan kelembagaan dan peraturan terkait perlindungan konsumen akan 

dilakukan melalui pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi di 

sektor jasa keuangan (LAPST), bimbingan teknis dan sertifikasi mediator, dan penyusunan 

berbagai rancangan peraturan terkait perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, 

dan penegakan disiplin pelaku pasar (market conduct).  

Misi 1: Peningkatan Literasi dan Perlindungan Konsumen

•1. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengunaan layanan keuangan digital

•2. Penguatan kelembagaan dan peraturan terkait perlindungan konsumen

Misi 2: Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal

•3. Peningkatan program keuangan inklusif untuk segmen pemuda dan perempuan

•4. Peningkatan tabungan pelajar melalui pelaksanaan Aksi Indonesia Menabung

•5. Mendorong perlindungan usaha tani dan nelayan melalui program asuransi

Misi 3: Perluasan Jangkauan Layanan Keuangan Digital 

•6. Penguatan infrastruktur teknologi informasi keuangan melalui Palapa Ring dan BTS. 

•7. Penggunaan QRIS oleh UMKM,

•8. Transformasi sistem pembayaran bantuan sosial secara non-tunai (G2P)

•9. Pemanfaatan data biometrik untuk e-KYC dan berbagai transaksi keuangan

•10. Perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan pembayaran melalui sistem pembayaran 
elektronik

•11. Pemberdayaan agen bank untuk mendorong pembukaan rekening dan transaksi keuangan.

Misi 4: Memperkuat Akses Permodalan dan Dukungan Pengembangan 
Usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil

•12. Optimalisasi aset masyarakat untuk mendapatkan akses permodalan

•13. Penyaluran pinjaman dan pembiayaan mikro bagi usaha mikro dan kecil

Misi 5: Sinergi Kebijakan dan Penguatan Pemantauan dan Evaluasi 

•14. Sinergi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah

•15. Penguatan keuangan inklusif Syariah

•16. Penguatan pemantauan dan evaluasi program keuangan inklusif
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Misi 2: Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal 

 

Untuk meningkatkan akses layanan keuangan formal, tiga area kerja menjadi prioritas 

dalam empat tahun ke depan yaitu melalui peningkatan program keuangan inklusif untuk 

segmen pemuda dan perempuan, peningkatkan tabungan pelajar melalui pelaksanaan Aksi 

Indonesia Menabung, dan mendorong perlindungan usaha tani dan nelayan melalui 

program asuransi. Penyusunan SNKI segmen pemuda dan perempuan menjabarkan berbagai 

strategi dan rencana kegiatan untuk keuangan inklusif di dua segmen ini, sementara 

pelaksanaan Aksi Indonesia Menabung diharapkan mampu menjadi momentum 

peningkatan tabungan pelajar melalui berbagai rencana kegiatan seperti Simpanan Pelajar 

(SIMPEL), One Student One Account, dan Bank Goes to School. Selanjutnya, pemerintah juga 

akan mendorong penyaluran asuransi bagi usaha tani dan nelayan melalui Asuransi 

Nelayan, Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK), Asuransi Usaha Tanam 

Padi, dan Asuransi Usaha Ternak Sapi. 

 

Misi 3: Perluasan Jangkauan Layanan Keuangan Digital  

 

Terdapat enam area kerja sebagai upaya memperluas jangkauan layanan keuangan digital 

yang mendorong pertumbuhan keuangan inklusif di Indonesia. Penguatan infrastruktur 

dasar teknologi informasi keuangan melalui Palapa Ring dan BTS menjadi salah satu area 

kerja demi mempercepat layanan akses keuangan dalam jaringan yang efektif dan efisien. 

Selanjutnya, dilakukan berbagai upaya transformasi dan perluasan jangkauan layanan 

keuangan digital melalui penggunaan QRIS oleh UMKM, transformasi sistem pembayaran 

bantuan sosial secara non-tunai (G2P), pemanfaatan data biometrik untuk e-KYC dan 

berbagai transaksi keuangan, dan perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan 

pembayaran melalui sistem pembayaran elektronik sektor transportasi. Area kerja terakhir 

dalam mendorong perluasan jangkauan layanan keuangan digital akan dilakukan melalui 

pemberdayaan agen bank untuk mendorong pembukaan rekening dan transaksi keuangan. 

 

Misi 4: Memperkuat Akses Permodalan dan Dukungan Pengembangan Usaha untuk Usaha 

Mikro dan Kecil 

 

Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk usaha mikro dan 

kecil akan difokuskan melalui 2 area kerja selama empat tahun ke depan, yaitu melalui 

optimalisasi aset masyarakat untuk mendapatkan akses permodalan dan penyaluran 

pinjaman dan pembiayaan mikro bagi usaha mikro dan kecil. Adanya ketersediaan jaminan 

berupa asset bergerak maupun asset tidak bergerak yang dapat digunakan sebagai agunan 

akan membantu usaha kecil dan menengah dalam mendapatkan modal dari perbankan dan 

Lembaga keuangan. Untuk itu, pemerintah akan melakukan upaya percepatan penerbitan 

Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang berasal dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) dan mendorong penggunaan alat mesin pertanian (Alsintan) sebagai agunan 

kredit/pembiayaan UMKM. Selanjutnya, penyaluran pinjaman dan pembiayaan mikro juga 

akan dilakukan melalui berbagai skema, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
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baik melalui mekanisme konvensional maupun syariah, PNM Mekaar, dan pembiayaan Ultra 

Mikro (UMi).  

 

Misi 5: Sinergi Kebijakan dan Penguatan Pemantauan dan Evaluasi  

 

Selanjutnya, upaya memajukan keuangan inklusif di Indonesia juga akan dilakukan melalui 

sinergi kebijakan dan penguatan pemantauan dan evaluasi terkait kebijakan dan program 

keuangan inklusif. Sinergi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan 

terus ditingkatkan, di antaranya melalui implementasi peta jalan TPAKD dan pengembangan 

program transaksi non-tunai pada pemerintah daerah. Upaya penguatan keuangan inklusif 

Syariah juga akan terus dilakukan, di antaranya melalui ekosistem pengembangan ekonomi 

dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren dan Bank Wakaf Mikro (BWM). 

Terakhir, penguatan pemantauan dan evaluasi program keuangan inklusif akan dilakukan 

melalui berbagai upaya, antara lain melalui manajemen data berbasis teknologi, diseminasi 

data keuangan inklusif yang lebih luas, dan pemilahan data berbasis gender. 

Kelima misi dan area kerja yang telah identifikasi ini diharapkan mampu mendukung 

pencapaian target keuangan inklusif sebesar 90% pada tahun 2024. Dengan estimasi 

penduduk mencapai 280 juta pada tahun 2024, maka 252 juta penduduk Indonesia 

diharapkan telah menggunakan produk atau layanan keuangan.1 Dengan asumsi 75% dari 

267 juta penduduk Indonesia telah menggunakan produk dan layanan keuangan pada tahun 

2019, maka diperlukan penambahan sejumlah 52 juta pengguna dalam empat tahun ke 

depan atau 13 juta pengguna per tahun (Tabel 3.7). 
 

Tabel 3.7 

Estimasi Penambahan Pengguna dan Indeks Inklusi Keuangan 2020-2024 

 

 
2021 2022 2023 2024 

Estimasi 

penambahan 

rekening 

13 juta 26 juta 39 juta 52 juta 

Estimasi indeks 

inklusi keuangan 
82% 85% 88% 90% 

Kepemilikan 

rekening (Global 

Findex) 

68% 72% 76% 80% 

 

Kegiatan inklusi keuangan yang lebih operasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

akan dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kerja dengan program dan kegiatan yang 

terdiri dari:  
 
 
 

 
1 Estimasi UNFPA (2019) 

https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Policy_brief_on_The_2010_%E2%80%93_2035_Indonesian_Population_Projection.pdf
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2. Kelompok Kerja Edukasi Keuangan  

 

Edukasi penggunaan instrumen pembayaran digital (digital payment) guna mendorong 

inklusi keuangan.; dan Edukasi peningkatan kewaspadaan dalam melakukan transaksi non 

tunai. 

 

2   Kelompok Kerja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah 

 

a. Bantuan Sosial 

 

Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai; Program Sembako; Subsidi LPG 

nontunai; Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA); Perluasan Penggunaan 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) non tunai; Kartu Tani; KIP Kuliah; dan Wirausaha 

Pemula (WP) 

 

b. Perluasan Elektronifikasi, Transaksi Penerimaan dan Pembayaran 

 

Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran Elektronik Sektor Transportasi; Pengembangan 

Program Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah; Implementasi Elektronifikasi 

Pembayaran Jalan Tol; dan Ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 

berbasiskan pondok pesantren. 

 

c. Akses Pembiayaan  

 

Kredit Usaha Rakyat (KUR); PNM Mekaar; Pembiayaan Ultra Mikro (UMi); dan Ekosistem 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren. 

 

d. Asuransi Nelayan  

 

Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK); Asuransi Usaha Tanam Padi 

(AUTP); Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) 

 

3. Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen 

 

Pengembangan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK); Mendukung pembentukan 

LAPS Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan (LAPST); Pelaksanaan Sertifikasi Mediator Anggota 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi 

Anggota BPSK; Menyusun rancangan PBI dan Penyusunan RPADG Perlindungan Konsumen; 

Menyusun Rancangan POJK tentang Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pelaku Pasar 

(Pengawasan Market Conduct) di Sektor Jasa Keuangan; Menyusun program edukasi 

perlindungan konsumen dan kegiatan edukasi/ sosialisasi; Menyusun rancangan 

pengawasan dengan pendekatan market conduct 
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4. Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi  

 

Harmonisasi LKD dan Laku Pandai; Review regulasi rekening penerima Bantuan Sosial PKH; 

Sinkronisasi data dan inventarisasi studi yang sudah ada dari masing-masing pokja untuk 

keperluan kajian, pembuatan regulasi dan kebijakan; Penerapan E-KYC (Know Your 

Customer) dengan Sistem Biometrik; Review Kebijakan LKM (Lembaga Keuangan Mikro); 

Penyusunan kajian sebagai dasar regulasi mengenai kemudahan akses Perempuan dalam 

layanan keuangan formal.; Penyusunan/perbaikan regulasi LKM sebagai tindak lanjut kajian 

review kebijakan; Penyusunan regulasi mengenai kemudahan akses perempuan dalam 

layanan keuangan; Penyusunan regulasi Fintech small credit dan Digital Financial Inclusion; 

Evaluasi dampak kenaikan keuangan inklusif terhadap kesejahteraan masyarakat; 

Penyusunan kajian tindak lanjut kebijakan dan regulasi keuangan inklusif setelah 2024; dan 

Rapat Koordinasi 

 

5. Kelompok Kerja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan 

 

Updating data Keuangan Inklusif pada publikasi Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) 

publikasi pada website Bank Indonesia; Updating data dalam rangka Financial Access Survey 

(FAS) dari International Monetary Fund (IMF); Tabel Keuangan Inklusif Indonesia dalam 

rangka ASEAN Financial Inclusion Monitoring and Evaluation; Pemanfaatan Utilisasi Palapa 

Ring; Jaringan Infrastruktur TIK (BTS); Pengembangan Peta Akses Keuangan Inklusif Skala 

Nasional: Analisis data pendukung yang dimiliki oleh Pemkot/Pemda pada daerah pilot 

project (D.I. Yogyakarta dan Bima) untuk dimasukan dalam Peta Akses keuangan Inklusif, 

seperti analisis perhitungan waktu tempuh ke titik akses layanan keuangan.; dan Peta 

Sebaran Lokasi Akses Layanan Keuangan: Kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi peta 

 

2) Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah 

 

Pengertian Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah merupakan pendekatan yang hulu 

hilir yang mempertemukan  usaha UMKM, pembiayaan, dan payment point secara terpadu 

untuk meningkatkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.  Beberapa kegiatan 

penting dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah antara lain tabungan santri, kartu 

santri digital, tabungan emas haji umroh, pembiayaan KUR syariah berbasis OPOP, 

pembiayaan LKNB, pembiayaan fintech syariah, dan pembukaan agen lakupandai/PPOB. 

Dengan pendekatan yang terintegrasi dalam pengembangan keuangan syariah maka akan 

mendukung hibrid bisnis dan pemberdayaan berkelanjutan.  

Salah satu potensi ekonomi dan keuangan syariah yang sangat besar adalah pondok 

pesantren. Dari 28.194 pondok pesantren sekitar 44% atau sekitar 12.469 pondok 

pesantren mempunyai potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Komunitas 

pesantren baik santri, guru dan keluarganya mencapai 120 juta orang. Program/kegiatan 

yang terkait dalam ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebar pada 

berbagai K/L, BUMN, dan swasta nasional.  Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian mempunyai peran strategis sesuai dengam Inpres 7 Tahun 2017 tentang 
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Pengambilan dan Pengendalian Kebijakan K/L untuk mendorong ekosistem ekonomi dan 

keuangan syariah dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. 

 
Gambar 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinergi program teknologi keuangan digital merupakan pendekatan terpadu dari hulu 

hingga hilir berbasis digital, meliputi edukasi/literasi keuangan; program simpanan tabungan 

pelajar dan santri; program pembiayaan UMKM OPOP (One Pesantren One Product); transaksi 

keuangan (PPOB); dan digital marketing. Implementasi sinergi program keuangan digital 

didukung oleh stakeholder terkait seperti PT. Telkom Indonesia, PT Fintek Karya Nusantara 

atau LinkAja, Digital Warga Nusantara, Perbankan, dan stakeholder lainnya sehingga 

diharapkan dapat menjadi one stop service dalam rangka monitoring dan edukasi keuangan 

pondok pesantren serta lembaga Pendidikan atau lebih dikenal sebagai dashboard 

pesantren/iPesantren. Diharapkan dengan dashboard pesantren ini, dapat meningkatkan 

pemberdayaan ekonomi pesantren sekaligus masyarakat di sekitarnya. 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tahun 2019, telah memfasilitasi 

kerja sama lintas kementerian / lembaga, BUMN, perbankan, LKNB, dan fintech menuju 

sinergi program pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di pondok pesantren 

sebagai bagian dari implementasi UU No.18 Tahun 2019, khususnya fungsi pesantren dalam 

pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat (agent of development) di samping fungsi pendidikan 

moral dan spiritual. 
 

 

 

 

  

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia

91,06

8,94

Keuangan Konvensional
Keuangan Syariah

Market Share (%)

Industri
Market Share 

(%)

Perbankan Syariah 5,99

Industri Keuangan Non Bank 
Syariah

4,13

Pasar Modal Syariah 16,33

Total 8,94

Industri Keuangan Syariah (Semester I 2020)

Hingga 31 Maret 2020, total aset keuangan syariah (dengan tidak termasuk saham syariah) mencapai US$ 91,27 miliar Dengan

market share terbesar pada industri pasar modal Syariah sebesar 16,33%

Potensi Keuangan Syariah Indonesia

94,01%

5,99%

Perbankan
Konvensional

Perbankan Syariah

Market Share Perbankan

Perbankan Konvensional Perbankan Syariah

Bank Umum 
Syariah

65%

Unit Usaha 
Syariah

32%

Bank 
Pembiayaan 

Rakyat 
Syariah

3%

Proporsi Market Share Perbankan Syariah

Industri Perbankan Jumlah Institusi Aset (Rp Triliun) Jaringan Kantor

Bank Umum Syariah 14 349,97 1923

Unit Usaha Syariah 20 172,62 388

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 163 14,05 618

Total 197 536,6 2929

Sumber: OJK, 2020.
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Gambar 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi sinergi program pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan 

syariah merupakan pendekatan terintegrasi baik dari sisi edukasi / literasi keuangan bagi 

santri dan UMKM sekitar pesantren, aspek funding seperti simpel dan tabungan haji, 

financing antara lain pembiayaan kredit program Syariah dan BWM, teknologi keuangan 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia Potensi Pondok Pesantren di Indonesia

Tidak 
ada 

Potensi
8,28%

Maritim
3,50%

Agribisnis
14,73%

Vokasional
1,32%

Koperasi, UKM & 
Ekonomi Syari'ah

13,55%

Peternakan
10,42%

Perkebunan
11,29%

Teknologi
4,74%

Pusat 
Kesehatan

4,47%

Olahraga
10,16%

Seni Budaya
8,79%

Lainnya
8,75%

Potensi Ekonomi dari Pondok Pesantren

No Sektor Ekonomi
Jumlah 
Pesantren

1Tidak ada Potensi 1033

2Maritim 436

3Agribisnis 1837

4Vokasional 164

5Koperasi, UKM & Ekonomi Syari'ah 1690

6Peternakan 1299

7Perkebunan 1408

8Teknologi 591

9Pusat Kesehatan 557

10Olahraga 1267

11Seni Budaya 1096

12Lainnya 1091

Total 12469

• Jumlah Pondok Pesantren di 
Indonesia: 28.194 (Kemenag, 
2020)

• Yang berpotensi ekonomi 
12.469 (44,2% dari total 
Pesantren)

 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia

16

Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah 
Berbasis Pondok Pesantren

16  
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terintegrasi contohnya iPesantren, dan kelembagaan ekonomi pesantren (BUMP Santri). 

Pondok pesantren memiliki potensi yang besar dalam mendukung pencegahan Covid-19 

yang dipadukan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dari 28.194 pondok pesantren, 

sekitar 44% atau 12,400 pesantren memiliki potensi di bidang pertanian, perkebunan dan 

perikanan. Hal tersebut membuka potensi agribisnis yang dapat menggerakkan ekonomi 

pesantren dan pedesaan. 

Dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah 

di pondok pesantren BUMN/swasta nasional telah membentuk 56 BWM dan pendampingan 

budidaya (One Pesantren One Product) serta pembiayaan kepada  pondok pesantren (rolling 

fund), ke depan diharapkan Pondok pesantren yang telah mendapatkan program 

pembiayaan dan technical assisstence dari BUMN/swasta dapat naik kelas (scale up) ke 

program KUR atau komersial. Untuk mendukung keberlanjutan program pemberdayaan, 

maka diperlukan kelembagaan ekonomi pesantren yang produktif. Kemenko Perekonomian 

dan Seknas BUMP Indonesia pada tanggal 26 Desember 2018 bertempat di Wonogiri telah 

meluncurkan program penguatan kelembagaan ekonomi pesantren melalui pembentukan 

BUMP Santri.  
 

Gambar 3.8 

 

Kerjasama Kemenko Perekonomian dan Seknas BUMP Indonesia mengembangkan 

percontohanbeberapa BUMP Santri antara lain BUMP Pengayom Tani Sejagat (Ponpes Al 

Aziziah Wonogiri) mengelola SRG rata-rata Rp. 20 miliar / tahun,  BUMP Kapolaga Berkah 

Pangandaran (Ponpes Miftahul Huda Pangandaran Jawa Barat) menghasilkan sekitar 30 ton 

kapolaga per bulan offtaker Sidomuncul, dan BUMP Cahaya Abadi Petani (Ponpes 

Ushulluddin Martapura Kalsel) telah mengakses kredit program pembiayaan Syariah dengan 

budidaya sapi lebih dari 300 ekor. Sebagai salah satu tindak lanjut dari percontohan ini, 

Kemenko Perekonomian dengan dukungan operasional Seknas BUMP Indonesia 
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mengembangkan percontohan Demplot BUMP Santri  di berbagai pesantren dan akan  

disosialisasikan  dalam rangkaian Hari Santri Nasional. 
 

Gambar 3.9 

 

Untuk melaksanakan edukasi/literasi keuangan dan monitoring dalam rangka 

mendukung ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syairah di pondok pesantren, 

maka Kemenko Perekonomian mengembangkan iPesantren. Dengan berbagai fitur yang ada 

dalam dashboard iPesantren tersebut, makan diharapkan kegiatan pengembangan ekonomi 

pesantren dapat direplikasikan kepada 3.300 pesantren dengan metode online sebagaimana 

telah dicanangkan oleh Kemenko Bidang Perekonomian pada tanggal 17 Desember 2019 di 

Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon. 

 

III.4  KERANGKA REGULASI 

 

Dalam menghadapi situasi permasalahan di bidang perekonomian nasional yang senantiasa 

berkembang dan cepat berubah, Deputi bidang Koordinasi Ekonomi makro dan keuangan 

dituntut untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk 

mengharmonioskan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan dan faktor-faktor 

yang memengaruhinya tidak terlepas dari peran regulasi. Diungkapkan dalam studi World 

Bank, bahwa terdapat korelasi antara peraturan yang lebih baik dengan peningkatan iklim 

investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Kerangka regulasi yang 

disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruksif diyakini 

akan membantu memfasilitasi, mendorong, serta mengatur perilaku masyarakat dan 

penyelenggara negara dalam mencapai tujuan bernegara.  

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia

Dashboard Digital iPesantren untuk Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan Keuangan
Syariah Berbasiskan Pondok Pesantren

• Tersedia dalam fitur Desktop dan

Mobile Application.

• Sebagai fungsi reporting realisasi 

output pada Implementasi 

Ekosistem Pengembangan 

Ekonomi dan Keuangan Syariah di 

Pondok Pesantren kepada Bapak 

Wakil Presiden dan Bapak Menko 

Perekonomian

• Dapat memberikan edukasi dan 

literasi keuangan syariah secara 

video digital, bagi pondok 

pesantren.

• Terkoneksi secara API dengan 

berbagai lembaga keuangan 

syariah dan stakeholder terkait.

19
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Sebagaimana yang diamanatkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat 

Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, kebijakan dan/atau regulasi yang bersifat 

strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, harus melalui persetujuan 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum diusulkan kepada Presiden.  

Selain peran di tingkat kementerian tersebut, kerangka regulasi yang menjadi yang 

diusulkan sebagai dasat pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi 

Ekonomi Makro dan Keuangan pada tahun 2020-2024 yaitu : 

 

1) Peraturan Perundangan terkait dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022 – 2024 

 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan penetrasi implementasi kebijakan, peta jalan 

pengendalian inflasi 2022 – 2024 digunakan sebagai pedoman dan kerangka besar yang 

dapat memastikan koordinasi kebijakan berjalan secara terstruktur, terukur, dan 

berkesinambungan.  

Selama lima tahun terakhir, inflasi tergolong stabil di kisaran 3% serta masuk dalam 

sasaran inflasi yang ditetapkan. Ke depan inflasi komponen inti menghadapi tantangan 

kenaikan inflasi yang bersumber dari meningkatnya permintaan seiring pemulihan ekonomi 

domestik dan global. Sementara itu inflasi volatile food masih diwarnai oleh pola siklikal 

yang kuat terutama komoditas hortikultura. Peningkatan inflasi volatile food ke depan perlu 

mendapat perhatian karena dampak disinsentif terhadap produksi mendatang, mengingat 

pada tahun 2020 diwarnai oleh penurunan tajam harga komoditas pangan. Untuk kelompok 

administered price tantangan ke depan adalah kebijakan energi yang akomodatif dan lebih 

tepat sasaran. Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022 – 2024 disusun untuk menjawab 

berbagai tantangan tersebut melalui strategi utama yang disebut 4K.  

 

2) Peraturan Perundangan terkait dengan Sasaran Inflasi Tahun 2022 – 2024 

 

Dalam kurun waktu 2015 – 2019, realisasi inflasi tahunan selalu berhasil dijaga pada 

rentang sasaran serta memiliki kecenderungan yang semakin rendah.  Selanjutnya, dalam 

rangka mencapai dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang semakin rendah dan stabil, 

pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menetapkan sasaran inflasi. 

Sasaran inflasi tahun 2022 – 2024 diperlukan untuk mengendalikan inflasi pada 

tingkat yang semakin rendah dan stabil. Hal ini memiliki peran yang sangat strategis bagi 

pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Selain itu, sasaran inflasi 

diharapkan dapat membentuk dan mengarahkan harapan masyarakat mengenai tingkat 

inflasi di masa mendatang (ekspektasi inflasi) dan memberikan pedoman kepada pembuat 

kebijakan dan pelaku pasar. Penetapan sasaran inflasi yang semakin rendah merupakan 

upaya untuk menjaga daya saing Indonesia pada level yang tinggi di tingkat kawasan. 
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3) Peraturan Perundangan terkait dengan Revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 

2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif  

 
Peraturan Presiden  tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres Nomor 82 Tahun 

2016) perlu direvisi dengan urgensi  bahwa Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019  

sehingga perlu diperbaharui dengan acuan kepada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.  Di dalam 

RPJMN 2020-2024 Arahan kebijakan terkait bidang keuangan inklusif adalah meliputi 

peningkatan akses layanan keuangan bagi masyarakat, perluasan inovasi keuangan digital, 

penguatan jaringan keuangan digital, penempatan devisa ekspor, dan harmonisasi peraturan 

keuangan bidang keuangan inklusif. Revisi Perpres SNKI juga diperlukan untuk mendukung 

pencapaian sutainable development goals dan Rencana Kerja Pemeirntah.  

Revisi Perpres SNKI juga dibutuhkan untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden 

dalam Rapat Terbatas Keuangan Inklusif pada tanggal 28 Januari 2020  bahwa target Indeks 

Keuangan Inklusif pada tahun 2024 sebesar 90%. Sebagaimana arahan Bapak Presiden di 

dalam mendukung pencapaian indeks keuangan inklusif diharapkan dapat  dilakukan 

dengan memperluas pelayanan keuangan inklusif melalui agen bank, agen non bak, dan 

financial teknologi link dengan program pemerintah baik yang bersifat bantuan sosial, 

pendidikan, kesehatan, maupun UMKM. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi antara 

Kemenetrian/Lembaga, BI, dan OJK serta lembaga keuangan dan Pemda dalam mencapai 

target Indeks Inklusi Keuangan dimaksud. 

Dalam penguatan kerja sama kelembagaan dalam Perpres SNKI, dituangkan juga 

acuan yang bersifat strategis baik visi, misi, tujuan, dan sasaran stretegis. Hal-hal yang terkait 

rencana aksi menjadi kewenangan Menko Perekonomian dalam menetapkannya melalui 

Permenko Perekonomian. Di dalam Rencana aksi Keuangan Inklusif juga beriisikan 

keuangan syariah, sehingga keuangan injklusif dan keuangan syariah dapat berjalan secara 

beriringan.   

 

III.5 KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

1) Organisasi dan Ketatalaksanaan 

 

Pada tahun 2020-2024, Struktur Organisasi Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 

Keuangan akan bertransformasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan fokus pada 

keseimbangan tugas, fungsi, dan beban kerja guna menjamin efektivitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan organisasi. Adapun pembagian tugas, fungsi, dan beban  kerja didasarkan 

pada Rencana Strategis Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 2020-

2024 dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi. Dalam rangka tetap 

menjaga dan meningkatkan kinerja, evaluasi kelembagaan dilakukan secara berkala untuk 

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi sesuai  Permenpan 

Nomor 20 Tahun 2018  tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah. 
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Sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 tentang Pembentukan 

Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 

Tahun 2019-2024, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan 

Fungsi Kementerian Negara Kabinet Maju Periode Tahun 2019-2024 serta Peraturan 

Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, penataan 

organisasi dilaksanakan sampai tingkat organisasi eselon I.  

Pada tahun 2020-2024, Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

sebagai bagian dari Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama-

sama Melakukan penataan organisasi untuk menghindari adanya tumpang tindih di masing-

masing unit kerja dan ketimpangan beban kerja. Adapun penataan dimaksud meliputi 

namun tidak terbatas pada perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perubahan tersebut diantaranya perubahan 

nomenklatur, tugas dan fungsi pada Asisten Deputi Monter dan Sektor Eksternal, Assisten 

deputi Perekonomian Daerah, dan Asisten Deputi Keuangan Inklusi dan Keuangan Syariah 

di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. 
 

Bagan 3.3 

Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

DEPUTI  
BIDANG KOORDINASI EKONOMI  

MAKRO DAN KEUANGAN 

Asisten Deputi 
Fiskal 

Asisten Deputi  
Moneter dan Sektor 

Eksternal Pembayaran 

Asisten Deputi 
Perkonomian Daerah dan 

Sektor Riil 

Asisten Deputi  
Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan 

 
Asisten Deputi 

Keuangan Inklusif dan 
Keuangan Syariah 

Bidang  
Perpajakan dan 

Penerimaan Negara 
Bukan Pajak 

Bidang 
Program dan  
Tata Kelola 

Bidang 
Insentif dan 

Analisis Kebijakan 
Fiskal 

Bidang  
Stabilitas Moneter 

Bidang  
Sektor Eksternal  

Bidang 
Perekonomani 

Daerah 

Bidang  
Kebijakan dan 

Pengembangan 
Sektor Riil dan 

Sektor Jasa 
 

Bidang  
Lembaga Keuangan 

Bukan Bank 
 

Bidang  
Perbankan 

Bidang  
Keuangan Inklusif 

 
Bidang  

Keuangan Syariah 
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stuktur organsasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan membawahi 5 

(lima) lima unit Eselon II yang terdiri dari: 

 

1. Asisten Deputi Fiskal; 

2. Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal; 

3. Asisten Deputi Perekonomi Daerah dan Sektor Riil; 

4. Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan 

5. Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah. 

 

2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

 

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia Deputi bidang Koordinasi 

Ekonomi Makro dan Keuangan tahun 2020-2024 akan sangat menentukan kualitas SDM 

yang akan menjadi motor penggerak dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan 

pengendalian kebijakan di bidang perekonomian dalam rangka mencapai target Rencana 

Strategis 2020-2024. Untuk itu pada periode 2020-2024 arah kebijakan dan strategi 

pengelolaan SDM di lingkup organisasi Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 

Keuangan akan bersinergi dengan bagian Sumber Daya Manusia – Sekretariat Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian.  

Agar diperoleh keseimbangan beban kerja yang proporsionl antara tugas dan fungsi, 

struktur organisasi, dan output yang dihasilkan maka Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis 

Beban Kerja (ABK) sangat diperlukan dalam pengisian SDM. 

Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan juga mendukung rencana 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang akan memprioritaskan Pengembangan 

SDM oleh pada tiga fokus utama, yaitu pengembangan kompetensi, pengembangan karier, 

dan peningkatan kesejahteran pegawai. Dengan fokus terhadap tiga hal tersebut diharapkan 

mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian sekaligus sasaran strategis, program, 

dan kegiatan di tingkat Deputi. 

 

3) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

 

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government), merupakan upaya 

berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang 

berdaya saing. Dengan e-government yang terpadu diharapkan dapat  menghasilkan 

birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, dengan karakteristik 

integratif, dinamis, transparan, dan inovatif. Untuk mencapai hal tersebut, Deputi bidang 

Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan akan bersinergi dengan Sekretariat Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2020-2024 untuk membangun aplikasi e-

office sebagai pengembangan aplikasi disposisi elektronik yang diharapkan dapat 

mendukung pengarsipan secara digital. Demikian pula pengembangan sistem 

penandatanganan surat secara elektronik (e-signer) berbentuk QRcode guna memudahkan 
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proses penandatangan dan meminimalisir adanya pergantian dokumen setelah dilakukan 

persetujuan.  

 

4) Reformasi Birokrasi 

 

Secara umum, arah Kebijakan dan Strategi Transformasi Kelembagaan dalam mewujudkan 

lingkungan birokrasi dan aparatur pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

yang  bersih, akuntabel, memiliki kapabilitas pada bidangnya dalam rangka memberikan 

pelayanan publik yang prima, menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi. Dalam kaitan itu akan disusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi terdiri dari Birokrasi 

yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Kapabel, dan Menciptakan Pelayanan Publik yang 

Prima  

Untuk menyelaraskan proses bisnis, pengelolaan dinamika organisasi, dan 

pengembangan sumber daya manusia serta pengimplementasian teknologi dan sistem 

informasi digital dalam membangun lembaga yang profesional, berintegritas, inovatif, dan 

bertanggungjawab menjadi bagian rencana yang akan dilaksanakan oleh Deputi dan 

silaksnakan bersama-sama dengan seluruh stakeholder di Kementerian Koordinator bidang 

Perekonomian. 

 

5) Manajemen Risiko 

 

Manajemen Risiko pada Kemenko telah diterapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2019. Penerapan manajemen risiko di sektor publik 

diharapkan akan mampu mengendalikan risiko organisasi sektor publik sehingga perannya 

dapat berjalan maksimal. Sehingga tahapan selanjutnya adalah membudayakan manajemen 

risiko melalui Integrasi kedalam aktivitas dan fungsi yang signifikan; mendapatkan 

dukungan penuh dari para stakeholders; dan evaluasi dan perbaikan. 
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BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

IV.1 TARGET KINERJA 

 

Kinerja Kementerian merupakan cerminan dari kinerja unit-unit kerja Eselon I. Ukuran 

kinerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya rekomendasi-rekomendasi kebijakan 

di bidang ekonomi yang disampaikan oleh unit-unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenko 

Bidang Perekonomian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan/ atau 

berbagai stakeholder. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam rangka mewujudkan Visi-Misi,  

Deputi Bidang  Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan merumuskan 5 (lima) Tujuan 

dan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja yang ingin dicapai hingga 

lima tahun mendatang. Keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis dengan indikator 

kinerjanya mencerminkan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsin 

Deputi Bidang  Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan sebagaimana tercermin dalam 

tabel berikut. 

 

Tabel 4.1 

Target Program Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan  

2020-2024 

 
1 Berdasarkan hasil koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang akan dibahas lebih lanjut dan 

disepakati  dalam HLM TPIP tahun 2021 sebelum ditetapkan melalui PMK sesuai dengan tata kelola 

penetapan sasaran inflasi 

Sasaran Program I 
Terwujudnya Kondisi Ekonomi Makro dan 
Keuangan yang Menunjang Pertumbuhan 

Ekonomi Berkelanjutan 

No Indikator Kinerja Program 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  
Terjaganya Inflasi Dikisaran 
Sasaran1 

3% ± 1% 3% ± 1% 3% ± 1% 
2,5% ± 

1% 
2,5% ± 

1% 

2.  
Meningkatnya Rasio TKDD yang 
berbasis kinerja 

20-23% 23-26% 26-29% 29-32% 32-35% 

3.  
Menjaga Rasio Pajak yang 
Ditetapkan Pemerintah 

8,51%-
8,69% 

8,25%-
8,63% 

8,27%-
8,70% 

8,38%-
9,09% 

8,59%-
9,55% 

4.  
Nilai penyaluran Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) 

Rp190 T Rp220 T Rp250 T Rp285T Rp325 T 

5.  Indeks Keuangan Inklusif 79 82 85 88 90 



78 
 

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 2020-2024 

 

Ukuran Kinerja masing-masing indikator kinerja program dilakukan dengan formulasi 

sebagai berikut: 

 

• Perhitungan realisasi kinerja Terjaganya Inflasi Dikisaran Sasaran didasarkan pada 

perbandingan inflasi target dengan inflasi realisasi. Target output inflasi dinyatakan 

selesai, setelah disusun laporan capaian iflasi beserta dengan dokumen pendukung. 

 

• Pengukuran kinerja Meningkatnya Proporsi Rasio Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa 

Berbasis Kinerja dilakukan dengan cara menganalisis deviasi antara realisasi besaran 

TKDD berbasis kinerja yang dibandingkan realisasi total TKDD setiap tahunnya, 

dengan prediksi perhitungan perbandingan besaran TKDD berbasis kinerja dengan 

total TKDD setiap tahunnya. 

 

• Pengukuran realisasi kinerja Terjaganya Rasio Pajak yang Ditetapkan Pemerintah 

Sasaran Program II 
Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi 
Makro dan Keuangan Yang Berkualitas 

 

Indikator Kinerja Program 
Target  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Persentase Rekomendasi 
Kebijakan Bidang Ekonomi Makro 
dan Keuangan yang diterima 
Menko Perekonomian 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
Sasaran Program III 

Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi 
Makro dan Keuangan Yang Berkualitas 

 

Indikator Kinerja Program 

Target  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Persentase ASN Deputi Bidang 
Koordinasi Ekonomi Makro dan 
Keuangan dengan Nilai Indeks 
Profesionalitas ASN berkategori 
tinggi 

75 % 78% 82% 88% 92% 

2 
Nilai SAKIP Deputi Bidang 
Kordinasi Ekonomi Makro dan 
Keuangan 

82 
 

83 84 85 86 

3 

Persentase Pemenuhan Nilai 
Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi (PMPRB) 
Deputi Bidang Koordinasi 
Ekonomi Makro dan Keuangan 

86 % 87 % 88 % 89 % 90 % 

4 

Persentase Kualitas Pelaksanaan 
Anggaran Deputi Bidang 
Koordinasi Ekonomi Makro dan 
Keuangan 

80 85 85 90 90 
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didasarkan pada perbandingan antara Realisasi Penerimaan Perpajakan (diluar PNBP 

dan pajak daerah) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nominal dalam satu tahun 

anggaran yang terjaga pada Rasio Pajak yang telah ditetapkan. 

 

• Nilai Penyaluran KUR adalah Target Penyaluran KUR ditetapkan oleh Komite 

Kebijakan berdasarkan pengajuan plafon penyaluran dari Penyalur selama periode 1 

tahun. 

Pengukuran kinerja Nilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat dilakukan dengan 

membandingkan Realisasi Penyaluran KUR dengan target penyaluran KUR 

 

• Pengukuran kinerja Indeks Keuangan Inklusif dilakukan dengan membandingkan 

Realisasi Indeks Keuangan Inklusif dengan dengan target Indeks Keuangan Inklusif. 

 

• Pengukuran kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan 

Keuangan yang diterima Menko Perekonomian adalah membandingkan antara 

rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian 

dengan arahan tindaklanjut yang diberikan oleh Menteri Koordinator bidang 

Perekonomian. 

 

• Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot 

indikator (kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN) dikalikan 

nilai masing-masing jawaban indikator. Adapun rumus tersebut berdasarkan 

Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan 

Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. 

Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara ASN Deputi Bidang Koordinasi 

Ekonomi Makro dan Keuangan dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Berkategori 

tinggi terhadap jumlah ASN di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan 

Keuangan 

 

• Nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh KeMENPAN dan RB, 

sedangkan nilai SAKIP Eselon I oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian. Namun dalam kerangka perencanaan Deputi bidang Koordinasi 

Ekonomi Makro dan Keuangan menentukan prognosa nilai sakip setiap tahun dengan 

baseline nilai sakip 2018 sebesar 81,55. 

 

• Penilaian PMPRB dilakukan setiap tahun. Nilai PMPRB Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian pada komponen pengungkit adalah penjumlahan aspek 

pemenuhan dan aspek reform.. 

Tiap tahun Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan menetapkan 

target untuk aspek pemenuhan dan aspek reform. Penjumlahan dari target pada kedua 

aspek tersebut adalah target nilai PMPRB. 

Pengukuran kinerja diperoleh dengan membandingkan antara target nilai PMPRB 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dengan perolehan nilai 
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maksimal PMPRB Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dikalikan 100% 

 

• Pengukuran kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi 

Ekonomi Makro dan Keuangan terdiri dari unsur penyerapan anggaran dan unsur 

pencapaian kinerja keluaran (output). Rumus Pengukuran adalah penjumlahan 

kualitas pelaksanaan anggaran yang diberi bobot 50% dan pencapaian kinerja 

keluaran (output)  yang diberi bobot 50%. 

 

IV.2 KERANGKA PENDANAAN 

 

Dengan berpedoman pada penganggaran berbasis kinerja dengan mempertimbangkan 

sistem pembiayaan secara proporsional dan dengan asumsi kegiatan Deputi bidang 

Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan relatif tetap selama waktu 4 tahun kedepan (base 

line budget - 2020), maka indikasi kebutuhan pembiayaan dan anggaran tahunan Deputi 

bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dalam kerangka pendanaan jangka 

menengah 2020-2024 ditunjukkan dalam tabel 4.2 di bawah. 

 

Tabel 4.2 

Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputi Bidang  Koordinasi Ekonomi Makro Dan 

Keuangan 2020-2024 

(Dalam Juta Rupiah) 

Sumber : Diolah dari Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  

 

Tabel 4.3 menunjukkan indikasi kebutuhan pembiayaan anggaran tahunan Deputi 

Ekonomi Makro dan Keuangan dalam kerangka pendanaan jangka menengah 2020-2024 

yang didistribusikan berdasarkan bidang tugas dan fungsi sebagai berikut: 

 

  

Unit 

Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Juta Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Deputi bidang Koordinasi 
Ekonomi Makro dan 

Keuangan 
16.000 16,720 17.473 18.259 19.078 

Total 2020-2024 87.530 
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Tabel 4.3 

Indikasi Kebutuhan Pendanaan Per Bidang Koordinasi  

Deputi Bidang  Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan 2020-2024 

(Dalam Juta Rupiah) 

Sumber : Diolah dari Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  

 

Kerangka pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dirinci 

lebih operasional untuk setiap Unit Eselon II dalam rangka dihasilkannya output. Kegiatan-

kegiatan Unit eselon II Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan yang termasuk di dalam 

kerangka pendanaan digunakan untuk:  

1.  Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang fiskal/sekretariat 

Deputi;  

2.   Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang moneter, sektor 

eksternal;  

3.   Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomi daerah 

dan sektor riil;  

4.   Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang pasar modal dan 

lembaga keuangan;  

5.   Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang keuangan inklusif 

dan keuangan syariah.  

 

No.  Program 

Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Juta Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  
Koordinasi Kebijakan 
bidang Fiskal 

5.000 5.225 5.460 5.706 5.962 

2. 
Koordinasi Kebijakan  
bidang Moneter Dan 
Sektor Eksternal 

2.000 2.090 2.184 2.282 2.385 

3 
Koordinasi Kebijakan 
bidang Perekono-Mian 
Daerah Dan Sektor Riil 

1.000 1.045 1.092 1.141 1.193 

4 
Koordinasi Kebijakan  
bidang Pasar Modal Dan 
Lembaga Keuangan 

7.000 2.360 2.467 2.578 2.692 

5 
Koordinasi Kebijakan  
bidang Keuangan Inklusif 
Dan Keuangan Syariah 

1.000 6.000 6.270 6.552 6.846 

Total 16.000 16,720 17.473 18.259 19.078 

Total 2020-2024 87.530 









Rencana Aksi Keuangan Inklusif 2020-2024  

(Penanggungjawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) 
 

Edukasi Keuangan 

Kegiatan Output 
Waktu Pelaksanaan Penanggung 

Jawab 
2020 2021 2022 2023 2024 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Penyaluran KUR 

sebanyak 325 T pada 

2024 

Penyaluran KUR 

sebanyak 190 T 

Penyaluran 

KUR sebanyak 

220 T 

Penyaluran 

KUR sebanyak 

250 T 

Penyaluran 

KUR sebanyak 

285 T 

Penyaluran 

KUR sebanyak 

325 T 

Kemenko 

Perekonomian, 

Kementerian 

BUMN, OJK, 

BP2MI 

PNM Mekaar 

Peningkatan jumlah 

nasabah aktif PNM 

Mekaar 

6.600.000 

nasabah aktif 

8.500.000 

nasabah aktif 

9.500.000 

nasabah aktif 

10.000.000 

nasabah aktif 

10.300.000 

nasabah aktif 

Kemenko 

Perekonomian, 

Kementerian 

BUMN 

 
  



Kebijakan dan Regulasi 

Kegiatan Output 
Waktu Pelaksanaan 

Penanggung 

Jawab 

2020 2021 2022 2023 2024  

Sinkronisasi data dan inventarisasi studi yang sudah 
ada dari masing-masing pokja untuk keperluan 
kajian, pembuatan regulasi dan kebijakan.  

Kesesuaian dan 

kemudahan akses data dan 

hasil studi 

     
Kemenko 

Perekonomian 

Penyusunan kajian sebagai dasar regulasi mengenai 
kemudahan akses Perempuan dalam layanan 
keuangan formal.   

Policy recomendation      
Kemenko 

Perekonomian 

Penyusunan regulasi mengenai kemudahan akses 
perempuan dalam layanan keuangan 

Regulasi      
Kemenko 

Perekonomian 

Evaluasi dampak kenaikan keuangan inklusif 
terhadap kesejahteraan masyarakat 

Policy recomendation      
Kemenko 

Perekonomian 

Rapat Koordinasi 
Sinergi seluruh anggota 

DNKI 
     

Kemenkeu, 

Kemenko 

Perekonomian 

Peta Sebaran Lokasi Akses Layanan Keuangan: 
Kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi peta 

Informasi mengenai 

sebaran Kantor bank 

umum/syariah, kantor BPR 

konvensional/syariah, 

agen bank, lembaga 

keuangan bukan bank, dan 

ATM. 

     
Kemenko 

Perekonomian 
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Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

5.000 5225 5.460 5.706 5.962

100 100 100 100 100 % - - - - -

3 dari 4 3 dari 4 3 dari 4 3 dari 4 3 dari 4 % - - - - -

4 4 4 4 4

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

3 3 3 3 3

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

1 1 1 1 1 - - - - -

80 80 80 80 80 % - - - - -

1 1 1 1 1

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

6 5 5 5 5

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

3 3 3 3 3 % - - - - -

2.000 2090 2.184 2.282 2.385

100 100 100 100 100 % - - - - -

100 100 100 100 100 % - - - - -

2492 Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sektor Eksternal

Asisten Deputi 

Moneter dan 

Sektor Eksternal

Sasaran Kegiatan:

Indikator Kinerja Kegiatan:

Presentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal yang Diterima Deputi

Presentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi yang Diterima Deputi

Jumlah Dokumen Layanan Program di Lingkungan Deputi I

Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola di Lingkungan Deputi I

Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fiskal

Peresentasi Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Fiskal

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal

2503.001

2503.950

Output : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)Kode Kegiatan/

Output 

Kegiatan

PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

Koordinasi Kebijakan Fiskal

Asisten Deputi 

Fiskal 

Target
Sasaran Kegiatan/

Output

Indikator Kinerja Kegiatan/

Indikator Output Kegiatan
Satuan Unit Pelaksana

Sasaran Kegiatan:

Indikator Kinerja Kegiatan:

Indikator Output Kegiatan

Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perpajakan dan PNBP 

yang diterima Deputi

Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola

Indikator Output Kegiatan

Output : Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fiskal

2503



2 2 2 2 2

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

2 2 2 2 2

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

80 80 80 80 80 % - - - - -

2 2 2 2 2

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

2 2 2 2 2

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

80 80 80 80 80 % - - - - -

1.000 1.045 1.092 1.193

100 100 100 100 100 % - - - - -

6 6 6 6 6

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

5 5 5 5 5

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

1 1 1 1 1 - - - - -

80 80 80 80 80 % - - - - -

7.000 2.360 2.467 2.578 2.692

100 100 100 100 100 % - - - - -

100 100 100 100 100 % - - - - -

2 2 2 2 2

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

2 2 2 2 2

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

80 80 80 80 80 % - - - - -

2 2 2 2 2

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

2518.001

2518 Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

2518.002

Asisten Deputi 

Pasar Modal dan 

Lembaga 

Keuangan

Sasaran Kegiatan:

Indikator Kinerja Kegiatan:

Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Diterima 

Deputi

Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang Diterima Deputi

Output : Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Indikator Output Kegiatan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan 

di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Output : Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Indikator Output Kegiatan

Asisten Deputi 

Perekonomian 

Daerah dan 

Sektor Riil

Sasaran Kegiatan:

Indikator Kinerja Kegiatan:

Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 

yang Diterima Deputi

2501 Koordinasi Kebijakan Perekonomian Daerah dan Sektor Riil

2501.001
Output : Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian Daerah dan Sektor Riil

Indikator Output Kegiatan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian Daerah dan Sektor Riil

Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan 

di Bidang Perekonomian Daerah dan Sektor Riil

Jumlah Rekomendasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Daerah

Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi

Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan 

di Bidang Pengendalian Inflasi

Asisten Deputi 

Moneter dan 

Sektor Eksternal

2492.001

Output : Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Internal

Indikator Output Kegiatan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal

Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan 

di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal

Output : Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi

Indikator Output Kegiatan



2 2 2 2 2

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

80 80 80 80 80 % - - - - -

1.000 6.000 6.270 6.552 6.846

100 100 100 100 100 % - - - - -

2 2 2 2 2

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

1 1 1 1 1

Paket 

Rekomendasi 

Kebijakan

- - - - -

1 1 1 1 1 - - - - -

80 80 80 80 80 % - - - - -

4539 Koordinasi Kebijakan Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah

Asisten Deputi 

Keuangan Inklusif 

dan Keuangan 

Syariah

Sasaran Kegiatan:

Indikator Kinerja Kegiatan:

Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Keuangan Inklusif dan Keuangan Daerah yang 

Diterima Deputi

4539.001

Output : Rekomendasi Kebijakan di Bidang Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah

Indikator Output Kegiatan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Keuangan Inklusif

Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Keuangan Syariah

Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan 

di Bidang Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah

Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan 

di Bidang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

2518.002

Asisten Deputi 

Pasar Modal dan 

Lembaga 

Keuangan



MATRKS KERANGKA REGULASI KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN 

No 

Arah Kerangka 

Regulasi dan/atau 

Kebutuhan Regulasi 

Urgensi Pembentukan Berdasarkan 

Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan 

Penelitian 

Unit 

Penanggungjawab 
Unit Terkait/Institusi 

Target 

Penyelesaian 

1 

Peraturan 

Perundangan terkait 

dengan Peta Jalan 

Pengendalian Inflasi 

2022 – 2024 

 

 Panduan yang disusun oleh TPIP 

sebagai rekomendasi bagi Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

penyusunan RKP dan RKPD, yang 

memuat arah kebijakan, strategi 

kebijakan, dan program strategis 

pengendalian inflasi  

 Dalam rangka meningkatkan binding 

Kementerian/Lembaga dan TPID 

sehingga koordinasi kebijakan 

pengendalian inflasi dapat berjalan 

secara terstruktur, terukur, dan 

berkesinambungan. 

Deputi Bidang 

Koordinasi Ekonomi 

Makro dan Keuangan 

Kementerian PPN/Bappenas; 

Kemenkeu; Kemendagri; BI; 

Kemendag; Kementan; 

KemenESDM; Kemenhub; 

2021 

2 

Peraturan 

Perundangan terkait 

dengan Sasaran 

Inflasi Tahun 2022 – 

2024 

 

 Membentuk dan mengarahkan harapan 

masyarakat mengenai tingkat inflasi 

dimasa yang akan datang (ekspektasi 

inflasi) 

 Memberi pedoman bagi para pelaku 

pasar dan pembuat kebijakan dalam 

rangka mencapai dan mengendalikan 

inflasi pada tingkat yang rendah dan 

stabil, sehingga dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan 

 Memberikan keyakinan kepada 

masyarakat mengenai komitmen 

Deputi Bidang 

Koordinasi Ekonomi 

Makro dan Keuangan 

Kementerian PPN/Bappenas; 

Kemenkeu; BI;  
2021 



Bersama Pemerintah dan Bank 

Indonesia dalam mencapai dan 

mengendalikan inflasi pada tingkat yang 

rendah dan stabil 

 Mewujudkan terselenggaranya 

transparasi dan akuntabilitas kebijakan 

ekonomi 

3 

Revisi Perpres 82 

Tahun 2016 Strategi 

Nasional Keuangan 

Inklusif 

 Perlunya perpanjangan waktu Dewan 

nasional Keuangan Inklusif sampai 

dengan 2024 

Arahan Presiden untuk pencapaian 

Indekks Keuangan inklusif 90% pada 

Tahun 2024 (Ratas Keuangan inklusif 

Tanggal 28 Januari 2020) 

Deputi Bidang 

Koordinasi Ekonomi 

Makro dan Keuangan 

Kemenkop UKM, 

Kemenkominfo, kementerian 

Pertanian, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kementerian tenaga Kerja, 

Bappenas, Kemenperin, OJK, 

Bank Indonesia, Kementerian 

Agama 

2020 
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MATRIKS KERANGKA PENDANAAN KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

16,000 16,720 17,473 18,259 19,078

Terjaganya inflasi kisaran sasaran 3 +/- 1 3 +/- 1 3 +/- 1 2,5 +/- 1 2,5 +/- 1 % - - - - -

Meningkatnya proporsi TKDD 

Berbasis Kinerja
12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 21 % - - - - -

Menjaga Rasio Pajak yang 

ditetapkan oleh Pemerintah
10,5-12 10.3-11.8 10,3-11,8 10.5-12 10,7-12,3 % - - - - -

Nilai Penyaluran KUR (Triliun Rupiah) 190 220 250 285 325 Triliun Rupiah - - - - -

Indeks Keuangan Inklusif 75 82 85 88 90 % - - - - -

- - - - -

- - - - -

100 100 %

Terwujudnya Kondisi 

Ekonomi Makro Dan 

Keuangan Yang 

Menunjang Pertumbuhan 

Ekonomi Berkelanjutan

Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

TargetSasaran Strategis/

Sasaran Program

Indikator Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja Program
Satuan Unit Pelaksana

Terwujudnya Kebijakan 

Bidang Ekonomi Makro 

dan Keuangan yang 

Berkualitas 

Persentase Rekomendasi Kebijakan 

Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang 

diterima Menko Perekonomian

100 100 100
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