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Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah 

IK:  Persentase peningkatan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi (Jumlah kebijakan pusat dan pemprov yang 
sudah diimplementasikan di Provinsi dan Kab/Kota) 

Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan 
Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

IK : Jumlah rumusan kebijakan yang ditetapkan 

Meningkatnya hasil identifikasi permasalahan 
pembangunan ekonomi 

IK : Jumlah Rekomendasi  yg dihasilkan

Tersedianya data dan 
Kebijakan Pendukung

IK : IK : Jumlah data  
perumusan 

permasalahan ekonomi

Terlaksananya 
analisa data dan 

dokumen 
permasalahan 

kebijakan

IK : Jumlah analisa 
data yang 
dilakukan

Meningkatnya rumusan kebijakan yang 
diusulkan untuk ditetapkan

IK : Jumlah usulan rumusan kebijakan di bidang 
ekonomi 

Terlaksananya 
koordinasi/ Fasilitasi 

perumusan kebijakan

IK : Jumlah koordinasi/ 
Fasilitasi yang 
dilaksanakan

Terlaksananya 
Sosialisasi aturan2 

pusat

IK : Jumlah 
peraturan pusat yg 

disosialisasikan

Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi ditingkat Provinsi dan 
Kab/Kota

Ik : Jumlah kebijakan pusat dan Pemprov yang sudah terimplementasi

Meningkatnya penyebarluasan informasi 
kebijakan pembangunan ekonomi

IK : IK : Jumlah kebijakan yang disosialisasikan

terlaksananya 
sosialisasi  terkait 

kebijakan 
pembangunan 

ekonomi

IK : Jumlah 
sosialisasi  yg 
dilaksanakan

Tersusunnya 
Rekapitulasi Data dan 
Informasi kebijakan 

Perekonomian daerah

IK : Dokumen data dan 
informasi  yg tersedia

Meningkatnya koordinasi implementasi kebijakan 
pembangunan ekonomi

IK : IK :  Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan 

terlaksananya Rapat 
Koordinasi terkait kebijakan 

pembangunan ekonomi

IK : Jumlah   Rapat 
Koordinasi yg dilaksanakan

terlaksananya analisa 
kebijakan perekonomian 

daerah

IK :  Jumlah hasil analisa 
kebijakan perekonomian 

daerah

Meningkatnya hasil monitoring dan evaluasi 
kebijakan pembangunan ekonomi

Ik : jumlah saran dan rekomendasi hasil Monitoring 
dan evaluasi

Meningkatnya  Monitoring dan 
Evaluasi kebijakan 

pembangunan ekonomi

IK : Jumlah kebijakan yang 
dimonitoring dan evaluasi

tersedianya 
rekapitulasi data 

hasil pemantauan

IK : Dokumen 
Rekapitulasi data

Jumlah kebijakan pusat dan Pemprov yang sudah 
diimplementasikan di Provinsi dan Kab/Kota : Jumlah 
kebijakan terkait perekonomian yang harus 
diimplementasikan x 100%

Tambahkan unsur BUMD dan 
BLUD, karena fungsi Biro 

Perekonomian tetap pada 
kebijakan


