
POHON KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANALIS (Staf) 

 

STAF 

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas 

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan  
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga 

yang perlu mendapat persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti  

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas 

1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti  
2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti  

SEKRETARIAT KABINET 

(K/L) 

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian 

 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan 

2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga 

yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti  

 

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian 

1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang 

perekonomian yang ditindaklanjuti 

2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang 

perekonomian yang ditindaklanjuti 

 

DEPUTI (Eselon I) 

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian 

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan 
pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 

2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang 
perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim 
usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian 

1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di 
bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet  

2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi 
Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet  

ASDEP (Eselon II) 

KABID (Eselon III) 

KASUBBID (Eselon IV) 

Kegiatan koordinasi terkait penyusunan rekomendasi atas 

rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang 

MJK/PPFPA/BUPIU terlaksana sesuai rencana 

1. Persentase kegiatan koordinasi yang dilaksanakan sesuai 

rencana 

2. Persentase hasil koordinasi yang dimanfaatkan Asisten 

Deputi 

 

Penyelenggaraan kegiatan koordinasi terkait terkait penyusunan 

rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di 

bidang Moneter / JK / PP / FPA / BU / PIU sesuai ketentuan 

1. Persentase jumlah koordinasi terkait penyusunan rekomendasi 

atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang 

moneter yang dilaksanakan sesuai ketentuan 

2. Persentase hasil koordinasi  terkait penyusunan rekomendasi 

atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang 

moneter yang dimanfaatkan Kepala Bidang 

Hasil analisis bahan penyusunan rekomendasi atas 

rencana kebijakan dan program pemerintah terkait 

bidang Moneter / JK / PP / FPA / BU / PIU disusun 

secara cepat, tepat, dan akurat 

1. Prersentase hasil analisis bahan terkait penyusunan 

rekomendasi atas rencana kebijakan dan program 

pemerintah di bidang moneter yang disusun sesuai 

ketentuan 

2. Prersentase hasil analisis bahan penyusunan 

rekomendasi atas rencana kebijakan dan program 

pemerintah terkait bidang moneter dimanfaatkan 

oleh Kepala Bidang 

3. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian hasil analisis 

bahan penyusunan rekomendasi atas rencana 

kebijakan dan program pemerintah terkait bidang 

moneter sesuai standar 

Hasil analisis bahan penyusunan rekomendasi atas rencana 

kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan 

menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan 

Presiden di bidang Moneter / JK / PP / FPA / BU / PIU disusun 

secara cepat, tepat, dan akurat 

1. Persentase Hasil analisis bahan penyusunan rekomendasi 

atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk 

peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan 

persetujuan Presiden di bidang moneter yang disusun sesuai 

dengan standar 

2. Persentase Hasil analisis bahan penyusunan rekomendasi 

atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk 

peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan 

persetujuan Presiden di bidang moneter, yang dimanfaatkan 

Kepala Bidang 

3. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian Hasil analisis bahan 

penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan 

kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan 

menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan 

persetujuan Presiden di bidang moneter sesuai standar 

Penyelenggaraan kegiatan koordinasi terkait penyusunan 

rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga 

dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang 

perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang 

moneter sesuai ketentuan 

1. Persentase jumlah koordinasi terkait rencana kebijakan 

kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan 

menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan 

persetujuan Presiden di bidang moneter yang 

dilaksanakan sesuai ketentuan 

2. Persentase hasil koordinasi terkait rekomendasi atas 

rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk 

peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu 

mendapatkan persetujuan Presiden di bidang moneter 

yang dimanfaatkan Kepala Bidang 

Data analisis terkait penyusunan rekomendasi atas 

rencana kebijakan dan program pemerintah 

terdokumentasi secara akurat dan dilaporkan dengan 

cepat 

1. Persentase penyelesaian dokumen data analisis 

terkait penyusunan rekomendasi atas rencana 

kebijakan dan program pemerintah sesuai standar 

2. Persentase data analisis terkait penyusunan 

rekomendasi atas rencana kebijakan dan program 

pemerintah yang dimanfaatkan Kasubbid 

3. Tingkat ketepatan waktu pelaporan data analisis 

terkait penyusunan rekomendasi atas rencana 

kebijakan dan program pemerintah 

Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program 

pemerintah di bidang MJK/PPFPA/BUPIU yang 

disusun secara cepat, tepat dan akurat 

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan 

dan program pemerintah di bidang Moneter dan 

Jasa Keuangan yang disusun sesuai dengan 

standar 

2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan 

dan program pemerintah di bidang Moneter dan 

Jasa Keuangan yang dimanfaatkan Asisten Deputi 

3. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian 

rekomendasi atas kebijakan dan program 

pemerintah di bidang Moneter dan Jasa Keuangan 

sesuai standar 

Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga 

dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu 

mendapatkan persetujuan Presiden di bidang 

MJK/PPFPA/BUPIU disusun secara cepat, tepat, dan akurat 

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan 

kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan 

menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan 

persetujuan Presiden di bidang Moneter dan Jasa Keuangan 

yang sesuai dengan standar 

2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan 

kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan 

menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan 

persetujuan Presidendi bidang Moneter dan Jasa Keuangan, 

dimanfaatkan Asisten Deputi 

3. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian rekomendasi atas 

rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk 

peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan 

persetujuan Presiden di bidang Moneter dan Jasa Keuangan 

sesuai standar 

Kegiatan koordinasi terkait penyusunan rekomendasi atas 

rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang 

MJK/PPFPA/BUPIU terlaksana sesuai rencana 

1. Persentase kegiatan koordinasi yang dilaksanakan sesuai 

rencana 

2. Persentase hasil koordinasi yang dimanfaatkan Asisten 

Deputi 

 

Telaahan atas data penyusunan rekomendasi terkait 

penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan 

program pemerintah tersusun secara cepat dan akurat 

1. Persentase telaahan atas data analisis terkait 

penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan 

dan program pemerintah sesuai standar 

2. Tingkat ketepatan waktu penyerahan telaahan atas 

data penyusunan rekomendasi atas rencana 

kebijakan dan program pemerintah kepada 

Kasubbid 

Penyiapan administrasi Penyelenggaraan kegiatan koordinasi terkait 

terkait penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan 

program pemerintah yang lengkap dan sesuai ketentuan 

1. Persentase penyelesaian dokumen administrasi penyelenggaraan 

kegiatan koordinasi terkait terkait penyusunan rekomendasi atas 

rencana kebijakan dan program pemerintah yang disusun secara 

lengka 

2. Persentase administrasi Penyelenggaraan kegiatan koordinasi 

terkait terkait penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan 

dan program pemerintah sesuai ketentuan 

3. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian penyiapan administrasi 

Penyelenggaraan kegiatan koordinasi terkait terkait penyusunan 

rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah 



EXISTING USULAN (ESELON III, IV, STAF)

PIRAMIDA KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA

OUTCOME/OUTPUT KENDALI RENDAH

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian

OUTPUT KENDALI SEDANG (III)

Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang ekonomi makro, 

perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha

Terwujudnya hasil  pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang 

ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha

OUTCOME

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian

K/L

Eselon I 

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Staf/Pelaksana

OUTPUT KENDALI SEDANG (IV)

Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Moneter dan Jasa Keuangan

Terwujudnya hasil  pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di

bidang Moneter dan Jasa Keuangan

OUTPUT KENDALI  TINGGI

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Moneter

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas  di 

bidang Moneter 

OUTCOME

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian

OUTCOME/OUTPUT KENDALI RENDAH

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian

OUTPUT KENDALI SEDANG (III)

Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Moneter dan Jasa 

Keuangan yang disusun secara cepat, tepat dan akurat

Kegiatan koordinasi terkait penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program 

pemerintah di bidang Moneter dan jasa Keuangan terlaksana sesuai rencana

OUTPUT KENDALI SEDANG (IV)

Hasil analisis bahan penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program 

pemerintah terkait bidang moneter disusun secara cepat, tepat, dan akurat

Penyelenggaraan kegiatan koordinasi terkait bidang moneter sesuai ketentuan

OUTPUT KENDALI  TINGGI

Data analisis terkait penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program 

pemerintah terdokumentasi secara akurat dan dilaporkan dengan cepat

Telaahan atas data penyusunan rekomendasi tersusun secara cepat dan akurat

Penyiapan administrasi penyelenggaraan koordinasi yang lengkap dan sesuai ketentuan





FORMAT MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL

NAMA DAN 

JABATAN PEGAWAI

Kepala Bidang 

Moneter dan Jasa 

Keuangan

Rekomendasi atas 

rencana kebijakan dan 

program pemerintah di 

bidang Moneter dan Jasa 

Keuangan yang disusun 

secara cepat, tepat dan 

akurat

Kegiatan koordinasi 

terkait penyusunan 

rekomendasi atas 

rencana kebijakan dan 

program pemerintah di 

bidang Moneter dan jasa 

Keuangan terlaksana 

sesuai rencana

Rekomendasi atas rencana 

kebijakan kementerian/lembaga 

dalam bentuk peraturan 

menteri/kepala lembaga yang 

perlu mendapatkan persetujuan 

Presiden di bidang Moneter dan 

Jasa Keuangan disusun secara 

cepat, tepat, dan akurat

Kegiatan koordinasi terkait  

penyusunan rekomendasi atas 

rencana kebijakan 

kementerian/lembaga dalam 

bentuk peraturan menteri/kepala 

lembaga yang perlu 

mendapatkan persetujuan 

Presiden di bidang Moneter dan 

Jasa Keuangan terlaksana sesuai 

rencana 

Rekomendasi alternatif 

penyelesaian masalah atas 

pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah yang 

mengalami hambatan di bidang 

Moneter dan Jasa Keuangan 

disusun secara cepat, tepat, dan 

akurat

Kegiatan koordinasi terkait  

penyusunan rekomendasi 

alternatif penyelesaian masalah 

atas pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah yang 

mengalami hambatan di bidang 

Moneter dan Jasa Keuangan 

terlaksana sesuai rencana 

Rekomendasi hasil pemantauan, 

evaluasi, dan pengendalian atas 

pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah di bidang 

Moneter dan Jasa Keuangan 

disusun secara cepat, tepat, dan 

akurat

Kegiatan koordinasi terkait  

penyusunan rekomendasi 

hasil pemantauan, evaluasi, 

dan pengendalian atas 

pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah di 

bidang Moneter dan Jasa 

Keuangan terlaksana sesuai 

rencana 

Kepala Subbidang 

Moneter

Hasil analisis bahan 

penyusunan rekomendasi 

atas rencana kebijakan 

dan program pemerintah 

terkait bidang moneter 

disusun secara cepat, 

tepat, dan akurat

Penyelenggaraan 

kegiatan koordinasi 

terkait terkait 

penyusunan rekomendasi 

atas rencana kebijakan 

dan program pemerintah 

di bidang moneter sesuai 

ketentuan

Hasil analisis bahan penyusunan 

rekomendasi atas rencana 

kebijakan kementerian/lembaga 

dalam bentuk peraturan 

menteri/kepala lembaga yang 

perlu mendapatkan persetujuan 

Presiden di bidang moneter 

disusun secara cepat, tepat, dan 

akurat

Penyelenggaraan kegiatan 

koordinasi terkait penyusunan 

rekomendasi atas rencana 

kebijakan kementerian/lembaga 

dalam bentuk peraturan 

menteri/kepala lembaga yang 

perlu mendapatkan persetujuan 

Presiden di bidang moneter 

sesuai ketentuan

Hasil analisis bahan penyusunan 

rekomendasi alternatif 

penyelesaian masalah atas 

pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah yang 

mengalami hambatan terkait 

bidang moneter disusun secara 

cepat, tepat, dan akurat

Penyelenggaraan kegiatan 

koordinasi  terkait  penyusunan 

rekomendasi alternatif 

penyelesaian masalah atas 

pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah yang 

mengalami hambatan di bidang 

moneter sesuai ketentuan

Hasil analisis bahan penyusunan 

rekomendasi hasil pemantauan, 

evaluasi, dan pengendalian atas 

pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah di bidang 

Moneter  disusun secara cepat, 

tepat, dan akurat

Penyelenggaraan kegiatan 

koordinasi terkait  

penyusunan rekomendasi 

hasil pemantauan, evaluasi, 

dan pengendalian atas 

pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah di 

bidang moneter sesuai 

ketentuan

Kepala Subbidang 

Jasa Keuangan

Hasil analisis bahan 

penyusunan rekomendasi 

atas rencana kebijakan 

dan program pemerintah 

di terkait bidang Jasa 

Keuangan disusun secara 

cepat, tepat, dan akurat

Penyelenggaraan 

kegiatan koordinasi 

terkait terkait 

penyusunan rekomendasi 

atas rencana kebijakan 

dan program pemerintah 

di bidang Jasa Keuangan 

sesuai ketentuan

Hasil analisis bahan penyusunan 

rekomendasi atas rencana 

kebijakan kementerian/lembaga 

dalam bentuk peraturan 

menteri/kepala lembaga yang 

perlu mendapatkan persetujuan 

Presiden di bidang Jasa Keuangan 

disusun secara cepat, tepat, dan 

akurat

Penyelenggaraan kegiatan 

koordinasi terkait penyusunan 

rekomendasi atas rencana 

kebijakan kementerian/lembaga 

dalam bentuk peraturan 

menteri/kepala lembaga yang 

perlu mendapatkan persetujuan 

Presiden bidang Jasa Keuangan 

sesuai ketentuan

Hasil analisis bahan penyusunan 

rekomendasi alternatif 

penyelesaian masalah atas 

pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah yang 

mengalami hambatan terkait 

bidang Jasa Keuangan disusun 

secara cepat, tepat, dan akurat

Penyelenggaraan kegiatan 

koordinasi  terkait  penyusunan 

rekomendasi alternatif 

penyelesaian masalah atas 

pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah yang 

mengalami hambatan di bidang 

Jasa Keuangan sesuai ketentuan

Hasil analisis bahan penyusunan 

rekomendasi hasil pemantauan, 

evaluasi, dan pengendalian atas 

pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah di bidang 

Moneter  disusun secara cepat, 

tepat, dan akurat

Penyelenggaraan kegiatan 

koordinasi terkait  

penyusunan rekomendasi 

hasil pemantauan, evaluasi, 

dan pengendalian atas 

pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah di 

bidang Jasa Keuangan sesuai 

ketentuan

OUTCOME ANTARA/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA



Pelaksana/Analis Data analisis terkait 

penyusunan rekomendasi 

atas rencana kebijakan 

dan program pemerintah 

terdokumentasi secara 

akurat dan dilaporkan 

dengan cepat

Penyiapan administrasi 

Penyelenggaraan 

kegiatan koordinasi 

terkait terkait 

penyusunan rekomendasi 

atas rencana kebijakan 

dan program pemerintah 

yang lengkap dan sesuai 

ketentuan

Data analisis terkait penyusunan 

rekomendasi atas rencana 

kebijakan kementerian/lembaga 

dalam bentuk peraturan 

menteri/kepala lembaga yang 

perlu mendapatkan persetujuan 

Presiden, terdokumentasi secara 

akurat dan dilaporkan dengan 

cepat.

Penyiapan administrasi 

penyelenggaraan koordinasi 

penyusunan rekomendasi atas 

rencana kebijakan 

kementerian/lembaga dalam 

bentuk peraturan menteri/kepala 

lembaga yang perlu 

mendapatkan persetujuan 

Presiden yang lengkap dan sesuai 

ketentuan

Data analisis terkait penyusunan 

rekomendasi alternatif 

penyelesaian masalah atas 

pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah yang 

mengalami hambatan 

terdokumentasi secara akurat 

dan dilaporkan dengan cepat.

Penyiapan administrasi terkait  

penyusunan rekomendasi 

alternatif penyelesaian masalah 

atas pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah yang 

mengalami hambatan yang 

lengkap dan sesuai ketentuan

Data Analisis terkait penyusunan 

penyusunan rekomendasi hasil 

pemantauan, evaluasi, dan 

pengendalian atas pelaksanaan 

kebijakan dan program 

pemerintah terdokumentasi 

secara akurat dan dilaporkan 

dengan cepat.

Penyiapan administrasi 

penyelenggaraan terkait  

penyusunan rekomendasi 

hasil pemantauan, evaluasi, 

dan pengendalian atas 

pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah yang 

lengkap dan sesuai ketentuan

Telaahan atas data 

penyusunan rekomendasi 

terkait penyusunan 

rekomendasi atas 

rencana kebijakan dan 

program pemerintah 

tersusun secara cepat dan 

akurat

Telaahan atas data terkait 

penyusunan rekomendasi atas 

rencana kebijakan 

kementerian/lembaga dalam 

bentuk peraturan menteri/kepala 

lembaga yang perlu 

mendapatkan persetujuan 

Presiden tersusun secara cepat 

dan akurat

Telaahan atas data  terkait 

penyusunan rekomendasi 

alternatif penyelesaian masalah 

atas pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah yang 

mengalami hambatan tersusun 

secara cepat dan akurat

Telaahan atas data terkait 

penyusunan penyusunan 

rekomendasi hasil pemantauan, 

evaluasi, dan pengendalian atas 

pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah tersusun 

secara cepat dan akurat


