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ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA
Laporan Khatulistiwa merupakan konsolidasi
dari KFR Tingkat Wilayah yang disusun oleh
seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan di seluruh Indonesia. Laporan
ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang
perkembangan atas implementasi kebijakan fiskal
yang dikaitkan dengan kondisi perekonomian dan
kesejahteraan di tingkat nasional dan regional.
Dengan mengusung tema “Memperkokoh Fondasi
Ekonomi dan Daya Saing untuk Indonesia Maju”,
diharapkan momentum kinerja fiskal di pusat
dan daerah yang telah tercapai dengan baik di
tahun 2019 akan terus memperkuat fondasi
ekonomi dan daya saing bangsa guna menuju visi
Indonesia Maju di tahun 2045. Hal ini tentunya
dapat diwujudkan melalui penguatan sinergi,
koordinasi, dan kerja sama yang erat antara
pusat-daerah, termasuk partisipasi masyarakat
dalam mengawal pembangunan dan pemerataan
di daerah. Laporan ini disusun secara spasial
berdasarkan enam kelompok regional yaitu:
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra,
dan Maluku-Papua, sebagai kawasan yang memiliki
karakteristik yang hampir sama ditinjau dari
sisi ekonomi, sumber daya alam, maupun letak
geografisnya.
Pembaca yang budiman…
Kebijakan fiskal yang tertuang pada APBN
dan APBD memiliki peran strategis dalam
menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif, menstimulasi tumbuhnya investasi, dan
memastikan distribusi pembangunan di Indonesia
yang merata dan berkeadilan. Oleh karena itu,
sinkronisasi pembangunan daerah terutama
yang dibiayai oleh APBN dan APBD mutlak
diperlukan untuk meningkatkan daya dorong dan
optimalisasi penggunaan sumber daya fiskal yang
efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian,
belanja pemerintah dapat berkontribusi optimal
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai
tujuan utama (ultimate goal) yang ingin dicapai
melalui implementasi kebijakan fiskal tersebut.
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Di tahun 2019, belanja APBN telah terealisasi sebesar
Rp2.309,28 triliun termasuk sebesar Rp873,43
triliun belanja Kementerian Negara/Lembaga dan
Rp812,97 triliun dalam bentuk Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (TKDD), kemudian belanja APBD
konsolidasi telah direalisasikan sebesar Rp1.136,02
triliun. Dari angka ini dapat diketahui bahwa
daerah masih memiliki ketergantungan pendanaan
pembangunan kepada APBN yang cukup tinggi
sekitar 71,56 persen berasal dari TKDD. Terlepas
dari itu, kita patut berbangga bahwa capaian
kinerja fiskal yang tercermin dalam APBN dan
APBD di tahun 2019 dapat berkontribusi dalam
menjaga level pertumbuhan ekonomi nasional
sebesar 5,02 persen di tengah tantangan dan
kondisi perekonomian global yang masih diliputi
ketidakpastian.
Tumbuh positifnya perekonomian tersebut turut
disertai pula dengan semakin membaiknya
indikator kesejahteraan dalam tiga tahun terakhir.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah
meningkat dari 70,81 (2017) menjadi 71,92 (2019),
tingkat kemiskinan nasional berhasil diturunkan
menjadi 9,66 persen (2019) dari 10,12 persen di
tahun 2017, tingkat ketimpangan pendapatan
masyarakat (gini ratio) berhasil mengalami
penurunan dari 0,391 (2017) menjadi 0,380
(2019), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT)
mengalami penurunan dari 5,50 persen (2017)
menjadi 5,28 persen (2019). Tentunya capaian ini
menjadi tantangan besar ke depan, bagaimana
pengelolaan fiskal yang baik akan terus mendorong
peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
Hasil telaahan makro menunjukkan bahwa
kebijakan f iskal pemerintah yang telah
dilaksanakan turut mendorong peningkatan laju
pertumbuhan ekonomi nasional dan regional
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, perekonomian nasional masih
terlihat terkonsentrasi di Kawasan Indonesia
Barat, khususnya regional Jawa dan Sumatera
yang berkontribusi sebesar 80,32 persen
terhadap PDB Nasional di tahun 2019, sehingga

upaya pemerataan pembangunan perlu untuk
terus dilakukan secara berkesinambungan
dengan menciptakan peluang-peluang baru guna
menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar
kawasan Jawa-Sumatera.
Kawasan Sumatera-Jawa merupakan dua regional
sebagai kontributor utama penerimaan dan alokasi
belanja negara dan daerah. Hal ini selain ditopang
oleh konsentrasi populasi Indonesia yang 78,20
persen tinggal di Sumatera dan Jawa, sehingga
aktivitas perekonomian khususnya kegiatan
perdagangan dan industri jasa serta kegiatan
ekspor impor dilakukan dengan skala masif. Selain
itu, belanja negara pun sangat dominan untuk
kawasan dengan jumlah penduduk besar dan
menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan
pariwisata. Namun demikian, pemerintah terus
mendorong pemerataan pembangunan. Alokasi
belanja pemerintah untuk Kawasan Indonesia
Timur juga terus meningkat, didukung dengan
kebijakan TKDD, terutama penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa yang telah terdesentralisasi melalui
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),
serta sinkronisasinya dengan belanja Kementerian
Negara/Lembaga.
Selain itu, kemandirian fiskal pemerintah perlu
terus didorong dengan strategi dan kebijakan dalam
upaya untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang berbasis pada pengembangan potensi
daerah secara spesifik sebagai keunggulan masingmasing daerah. Belanja dan aktivitas-aktivitas yang
berbasis investasi perlu ditingkatkan, baik investasi
fisik (infrastruktur) maupun investasi Sumber Daya

Manusia (SDM), sehingga kedua hal tersebut akan
mendorong peningkatan perekonomian sekaligus
daya saing di masa depan.
Secara singkat, gambaran kondisi ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat serta kebijakan fiskal
pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada
masing-masing regional diulas relatif komprehensif
dengan menggunakan analisis deskriptif dalam
Laporan Khatulis tiwa. Dengan demikian,
Laporan Khatulistiwa Tahun 2019 ini diharapkan
dapat memperkaya khazanah kajian fiskal dan
perkembangan ekonomi dan fiskal yang bersifat
nasional dan regional.
Akhir kata kami menyadari bahwa dalam
penyusunan ini masih terdapat kekurangan. Oleh
karena itu, masukan yang bersifat membangun
sangat kami harapkan untuk penyempurnaan
laporan ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah terlibat dalam
penyusunan Laporan Khatulistiwa ini. Kami
berharap Laporan Khatulistiwa Tahun 2019 dapat
bermanfaat bagi para pemangku kepentingan
khususnya dalam peningkatan peran fiskal bagi
perekonomian nasional dan regional serta bagi
kesejahteraan masyarakat Indonesia.

WASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI
WABAROKATUH

ANDIN HADIYANTO

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Laporan Khatulistiwa merupakan gabungan dari Kajian Fiskal Regional
(KFR) yang disusun oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang
mengulas mengenai dinamika perkembangan kebijakan fiskal baik pusat
maupun daerah dalam rangka mendorong laju perekonomian dan perbaikan
indikator kesejahteraan masyarakat.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
P E R K E M B A N G A N
PEREKONOMIAN DAN KINERJA
FISKAL

program-program prioritas yang selaras

Kebijakan fiskal merupakan instrumen

masih terfokus pada output infrastruktur

pemerintah untuk mencapai tujuan
bernegara dan digunakan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Melalui tiga
fungsi utamanya, yaitu: alokasi, distribusi, dan
stabilisasi, kebijakan fiskal yang tertuang pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/
Daerah (APBN/D) memiliki peran strategis
dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi
yang inklusif, menjadi stimulus investasi, dan
memastikan pembangunan dan kesejahteraan
di Indonesia didistribusikan secara merata
dan berkeadilan. Pencapaian tujuan tersebut
dilakukan melalui perumusan kebijakan fiskal
oleh pemerintah, baik penerimaan, belanja
maupun pembiayaan yang kredibel.
Desain dan postur APBN/D diharapkan
mampu untuk mempersempit ketimpangan
antar wilayah

melalui

pelak sanaan

antara pusat dan daerah. Di tahun 2019, target
prioritas pembangunan nasional dan daerah
dan kesejahteraan seperti pendidikan,
kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain
itu, kebijakan transfer ke daerah dan dana
desa disempurnakan melalui penyaluran
yang berbasis kinerja, proporsional, dan
terukur sebagai modal jangka panjang untuk
meningkatkan kemandirian fiskal daerah,
terutama melalui dana transfer yang bersifat
investasi berupa DAK Fisik dan Dana Desa yang
manfaatnya dapat dirasakan secara langsung
oleh masyarakat hingga level pemerintahan
terendah yakni desa.
Pada tahun 2019, perekonomian Indonesia
tumbuh positif sebesar 5,02 persen,
sedikit melambat dibandingkan tahun
sebelumnya, yaitu 5,17 persen di tahun 2018.
Pertumbuhan ekonomi domestik dipengaruhi
oleh perlambatan ekonomi global karena
dinamika perang dagang dan geopolitik,

KINERJA FISKAL, PEREKONOMIAN, DAN KESEJAHTERAAN TAHUN 2019
APBN
a. Realisasi Pendapatan
b. Realisasi Belanja
c. Deﬁsit
d. Pembiayaan
e. SiLPA

Rp1.960,63 T (90,56%)
Rp2.309,28 T (93,83%)
Rp348,65 T (117,79%)
Rp402,05 T (135,83%)
Rp53,39 T

APBD (konsolidasi)
a. Realisasi Pendapatan
b. Realisasi Belanja
c. Surplus
d. Pembiayaan
e. SiLPA

Rp1.163,88 T (95,54%)
Rp1.136,02 T (90,06%)
Rp27,85 T (-64,64%)
Rp77,53 T (103,08%)
Rp105,39 T (328,17%)

Ditjen Perbendaharaan | Direktorat Pelaksanaan Anggaran - Laporan Khatulistiwa 2019

Makro Ekonomi
a. Pertumbuhan Ekonomi
b. Produk Domestik Bruto
c. Inﬂasi

5,02%
Rp16.079,25 T
2,72%

Kesejahteraan
a. Indeks Pembangunan Manusia
b. Rasio Gini
c. Pengangguran
d. Kemiskinan

71,92
0,380
5,28%
9,22%
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SEBARAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL TAHUN 2017-2019
4,29%

4,54%

4,57%
4,34%

2017

2018

5,17%

5,02%

3,91%

2019
2017
2018
2019
Regional Kalimantan

Regional Sumatera

5,10%

4,99%

6,96%

6,65%

2017

2018

6,65%
2019

Regional Sulawesi

2017

2018

2019

NASIONAL

4,89%
2017

6,99%
2018

2019

-7,4%

Regional Maluku & Papua
8,05%

21,31%

6,33%
2,24%

59,00%

4,29%

5,72%

5,52%

3,06%

3,71%
2017

2018
2019
Regional Jawa

5,07%
2,68%

2017
2018
'019
Regional Bali & Nusa Tenggara

Sumber : BRS Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2018, BPS, 2019

penurunan harga komoditi, serta perlambatan

memiliki kontribusi sebesar 6,33 persen, Bali-

ekonomi negara-negara di dunia. Meskipun

Nusa Tenggara sebesar 3,06 persen, serta

pertumbuhan 2019 mengalami pelemahan

regional Maluku-Papua sebesar 2,24 persen.

akibat dampak perekonomian global, akan tetapi

Berdasarkan share PDB tersebut, variasi angka

capaian positif tersebut menunjukan sinyal

kontribusi PDB setiap regional menunjukkan

positif akan stabilitas perekonomian nasional.

bahwa distribusi PDB masih didominasi oleh

Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun

provinsi-provinsi di wilayah Kawasan Barat

2019 tersebut, angka Produk Domestik Bruto

Indonesia (KBI). Namun demikian, pemerintah

(PDB) tahun 2019 telah mencapai mencapai

telah berupaya untuk mendorong peningkatan

Rp16.079,25 triliun, meningkat dibandingkan

share PDB ini ke Kawasan Indonesia Timur

tahun 2018 sebesar Rp14.983,36 triliun dan

(KTI) melalui sejumlah program prioritas di

PDB Perkapita mencapai Rp59,98 Juta atau

bidang infrastruktur dan kesejahteraan baik

US$4.174,9 menempatkan Indonesia sebagai

yang didanai melalui APBN maupun APBD.

bagian dari negara berpendapatan menengah

Secara laju pertumbuhan, Provinsi Sulawesi

ke atas (upper middle income country).

Tengah mencatatkan laju pertumbuhan

Dilihat secara spasial, perekonomian Indonesia
masih didominasi oleh perkembangan aktivitas
ekonomi di regional Jawa yang memberikan
kontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar

ekonomi tertinggi yakni sebesar 7,15 persen,
sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah
adalah di Provinsi Papua yang mengalami
kontraksi sebesar -15,72 persen.

59,00 persen, diikuti oleh regional Sumatera

Sementara itu, pada capaian tingkat inflasi

sebesar 21,32 persen, dan regional Kalimantan

nasional di tahun 2019, tingkat inflasi

8,05 persen, sedangkan regional Sulawesi

Indonesia terkendali dengan besaran 2,72
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persen atau lebih baik 0,41 persen dari

belanja negara pada TA 2019 sebesar

tahun sebelumnya. Capaian tingkat inflasi

Rp2.309,3 triliun atau 93,83 persen dari APBN

tahun 2019 yang berada dibawah 3 persen ini

TA 2019. Capaian tersebut meningkat Rp96,2

merupakan yang terendah dalam kurun waktu

triliun atau tumbuh sebesar 4,3 persen

20 tahun sebagai dampak positif atas semakin

dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

eratnya sinergi dan koordinasi pengendalian

Realisasi belanja negara terdiri dari Belanja

inflasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.496,3

Daerah, serta Bank Indonesia melalui Tim

triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana

Pengendalian Inflasi Nasional yang berfokus

Desa (TKDD) sebesar Rp812,9 triliun. Pada

pada Konsep 4K, yaitu Keterjangkauan Harga,

bagian BPP, besaran realisasi belanja pegawai

Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi,

masih merupakan kebutuhan belanja utama

dan Komunikasi Efektif. Pengendalian inflasi

yakni sebesar Rp376,07 triliun atau sekitar

sangat penting dalam pencapaian sasaran

25,13 persen dari total belanja negara, disusul

pembangunan, penyusunan postur APBN,

kemudian oleh belanja barang sebesar

dan arah kebijakan fiskal karena tingkat

Rp334,41 triliun (22,35 persen total belanja),

inflasi akan berpengaruh pada daya beli dan

belanja kewajiban bunga utang sebesar

konsumsi masyarakat, tingkat pendapatan,

Rp275,52 triliun (18,41 persen total belanja),

dan kesejahteraan masyarakat.

dan belanja modal sebesar Rp177,84 triliun
(11,89 persen total belanja). Belanja negara baik

KINERJA APBN
Dari sisi kinerja fiskal, realisasi APBN 2019
masih memiliki daya dorong terhadap
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, tentunya dengan
kesehatan dan kesinambungan fiskal yang
tetap terjaga. Pendapatan negara pada TA
2019 dapat direalisasikan sebesar Rp1.960,6
triliun atau 90,56 persen dari APBN TA 2019.
Realisasi tersebut meningkat Rp16,96 triliun
atau 0,9 persen dibandingkan dengan realisasi
TA 2018. Kinerja pendapatan negara tahun
2019 yang tumbuh 0,87 persen dibandingkan
dengan tahun sebelumnya masih tetap terjaga
di tengah perlambatan ekonomi global dan
menurunnya harga minyak mentah dunia
serta beberapa komoditas pertambangan di
pasar internasional. Sementara itu, realisasi

Ditjen Perbendaharaan | Direktorat Pelaksanaan Anggaran - Laporan Khatulistiwa 2019

dalam bentuk BPP maupun TKDD berperan
cukup besar dalam memberikan stimulus
terhadap perekonomian. Sejalan dengan
strategi kebijakan fiskal yang ekspansif dan
bersifat countercyclical, maka peningkatan
realisasi belanja tersebut dioptimalkan untuk
mencapai target pembangunan nasional
dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia terutama melalui programprogram di bidang pendidikan dan kesehatan,
penyediaan infrastruktur, perlindungan sosial,
penguatan kualitas desentralisasi fiskal, dan
pemerataan pembangunan hingga ke seluruh
pelosok nusantara.
Dilihat secara spasial, maka konsentrasi
belanja negara terdapat di regional Jawa.
Hal ini terjadi karena basis pencairan belanja
saat ini berdasarkan Satker pengelola DIPA itu
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PETA SPASIAL REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD TA 2019 DAN DISTRIBUSI REALISASI APBN 2017 - 2019
Regional Sumatera
2017
2018
2019
Pendapatan
253.590 259.830 282.286
Belanja
251.972 248.880 272.483
Surplus/Defisit
1.618 10.949
9.803

Regional Kalimantan
Pendapatan
Belanja
Surplus/Defisit

2017
2018
2019
92.739 109.067 118.639
93.624 100.899 106.479
-885
8.167 12.160

Regional Sulawesi
2017
2018
2019
Pendapatan
104.305 108.346 122.596
Belanja
104.624 107.949 112.191
Surplus/Defisit
-319
397 10.405

Regional Maluku & Papua
Pendapatan
Belanja
Surplus/Defisit

Regional Jawa

2017
91.983
91.436
547

2018
2019
85.736 108.335
93.086 100.141
-7.349
8.194

Regional Bali & Nusa Tenggara

2017
2018
2019
Pendapatan
436.446 440.564 459.475
Belanja
395.034 426.488 470.427
Surplus/Defisit 41.411 14.076 -13.952

Pendapatan
Belanja
Surplus/Defisit

2017
66.393
67.366
-973

2018
69.016
69.775
-759

2019
75.549
74.303
1.246

Sumber :Kementerian Keuangan (diolah)

berada dan beberapa alokasi anggaran yang

perkembangan realisasi APBN selama 3 tahun

besar dicairkan oleh K/L Pusat (tersentralisasi).

terakhir (2017 - 2019), maka dapat diketahui

Untuk tahun 2019, regional Jawa memiliki

bahwa konsentrasi pendapatan dan belanja

kontribusi sebesar 51,65 persen untuk

negara terhimpun di regional Jawa termasuk

pencairan anggaran belanja K/L dan TKDD,

adanya catatan surplus anggaran, sedangkan

disusul oleh regional Sumatera sebesar 19,32

di regional lainnya belanja selalu lebih besar

persen. Porsi terendah dari realisasi anggaran

dibandingkan dengan pendapatannya. Oleh

berada di regional Bali-Nusa Tenggara dengan

sebab itu, pemerintah pusat perlu untuk

kontribusi sebesar 4,82 persen. Namun

terus mendorong kemandirian fiskal daerah

demikian, apabila dianalisis berdasarkan

melalui alokasi anggaran belanja yang tepat

belanja perkapita, maka masyarakat di regional

khususnya dalam bentuk belanja yang bersifat

Jawa dengan jumlah penduduk sebanyak

investasi.

150,26 juta jiwa hanya mendapatkan alokasi
belanja sebesar Rp5,8 juta per kapita, lebih
rendah dibandingkan dengan nilai belanja
perkapita di regional Maluku-Papua dengan
jumlah penduduk sebanyak 7,26 juta jiwa,
yakni sebesar Rp18 juta perkapita. Hal ini
mencerminkan bahwa APBN terus ditujukan
untuk mendorong pemerataan pembangunan
di wilayah K TI. Selain itu, dilihat dari

Dengan kebijakan APBN yang bersifat
ekspansif dan countercyclical tersebut, terjadi
realisasi defisit anggaran pada tahun 2019
sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen
dari PDB, yakni masih dalam batas yang
aman meskipun mengalami pelebaran dari
rencana semula sebesar 1,84 persen dari
PDB, dan ini masih di bawah ambang batas
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yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan

belanja daerah, terjadi peningkatan belanja

Negara, yaitu tiga persen terhadap PDB. Hal

yakni dari Rp1.047,07 triliun di tahun 2018

ini menunjukkan bahwa pengelolaan defisit

menjadi Rp1.136,02 triliun di tahun 2019 atau

APBN telah dilaksanakan secara optimal,

tumbuh sebesar 8,49 persen. Belanja pegawai

sehingga peran APBN sebagai instrumen

masih menjadi kebutuhan belanja utama

kebijakan fiskal dapat berjalan dengan baik,

yang menyerap alokasi anggaran sebesar

kredibel, dan efisien, serta mampu menjaga

Rp385,04 triliun atau sekitar 33,89 persen dari

keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability). Defisit

total belanja, disusul kemudian oleh realisasi

anggaran tersebut selanjutnya ditutup dengan

belanja barang sebesar Rp292,34 triliun (25,73

pembiayaan (neto) sebesar Rp402,1 triliun,

persen dari total belanja), dan belanja modal

yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan

sebesar Rp211,19 triliun atau sekitar 18,59

dalam negeri (neto) sebesar Rp419,6 triliun

persen dari total belanja daerah. Secara ideal,

dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar

proporsi alokasi dan serapan belanja modal

Rp17,5 triliun. Dengan demikian, terdapat Sisa

yang bersumber dari APBD hendaknya lebih

Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk

ditingkatkan lagi agar menjadi lebih besar atau

TA 2019 sebesar Rp53,4 triliun yang dapat

cenderung mendekati kebutuhan anggaran

dimanfaatkan sebagai modal pembiayaan

untuk belanja pegawai dan belanja barang,

APBN pada tahun-tahun berikutnya.

sehingga belanja yang bersifat investasi dapat
memberikan stimulus yang lebih besar bagi

KINERJA APBD
Dari sisi fiskal daerah, konsolidasi APBD
secara nasional di tahun 2019 baik dari
sisi pendapatan maupun belanja daerah
mengalami peningkatan. Konsolidasi
realisasi pendapatan APBD secara nasional
(gabungan) adalah sebesar Rp1.163,88 triliun
atau meningkat sebesar Rp91,32 triliun
(tumbuh 8,51 persen) dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Sumber pendapatan
daerah baik yang berasal dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan dana transfer (TKDD)
masing-masing mengalami peningkatan
sebesar Rp20,85 triliun dan Rp55,38 triliun.
Dana transfer merupakan kontributor utama
dalam pendapatan daerah, yakni sebesar
Rp812,97 triliun atau sekitar 69,85 persen dari
total pendapatan daerah. Sedangkan dari sisi
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pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan
pendapatan daerah yang lebih besar daripada
realisasi belanjanya, maka secara konsolidasi
APBD dihasilkan angka surplus anggaran
sebesar Rp27,85 triliun, ditambah dengan
pembiayaan neto yang telah direalisasikan
sebesar Rp77,53 triliun, maka SiLPA Daerah
di tahun 2019 mencapai Rp105,39 triliun.
Di lihat secara spasial, pada tahun 2019
belanja daerah dikontribusikan secara
signifikan oleh pemerintah daerah di regional
Jawa sekitar 41,41 persen dari total belanja
APBD konsolidasi, disusul oleh regional
Sumatera dengan kontribusi sebesar 23,99
persen. Sedangkan dari sisi postur APBD
secara umum, dapat diketahui bahwa posisi
surplus defisit APBD konsolidasi dalam 3
tahun terakhir sangat dinamis, misalnya untuk
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PETA SPASIAL REALISASI APBD 2017 - 2019
Regional Sumatera
2017
2018
2019
Pendapatan
253.590 259.830 282.286
Belanja
251.972 248.880 272.483
Surplus/Defisit
1.618 10.949
9.803

Regional Kalimantan
Pendapatan
Belanja
Surplus/Defisit

2017
2018
2019
92.739 109.067 118.639
93.624 100.899 106.479
-885
8.167 12.160

Regional Sulawesi
2017
2018
2019
Pendapatan
104.305 108.346 122.596
Belanja
104.624 107.949 112.191
Surplus/Defisit
-319
397 10.405

Regional Maluku & Papua
Pendapatan
Belanja
Surplus/Defisit

Regional Jawa

2017
2018
2019
Pendapatan
436.446 440.564 459.475
Belanja
395.034 426.488 470.427
Surplus/Defisit 41.411 14.076 -13.952

2017
91.983
91.436
547

2018
2019
85.736 108.335
93.086 100.141
-7.349
8.194

Regional Bali & Nusa Tenggara
Pendapatan
Belanja
Surplus/Defisit

2017
66.393
67.366
-973

2018
69.016
69.775
-759

2019
75.549
74.303
1.246

Sumber : Kementerian Keuangan (diolah)

regional Jawa pada tahun 2019 terjadi defisit

terus ditingkatkan melalui program-program

anggaran sebesar Rp13,95 triliun setelah

pemerintah yang tepat sasaran.

sebelumnya mencatatkan surplus anggaran
sebesar Rp14 triliun di tahun 2018. Namun
demikian, dari sisi kemandirian fiskal daerah,
regional Jawa memiliki kemandirian keuangan
daerah yang lebih tinggi dibandingkan
dengan regional lainnya dengan kontribusi
PAD hampir sebesar 39 persen dari total
pendapatan daerah, sedangkan dana
transfer berkontribusi sebesar 56 persen
dari total pendapatan daerah. Hal ini
mengindikasikan bahwa regional Jawa lebih
memiliki kemampuan lebih besar dalam
memperoleh PAD yang akan meningkatkan
fleksibilitas dalam mengalokasikan belanja
sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk
untuk infrastruktur atau belanja signifikan
lain yang lebih banyak sehingga dapat
mendorong laju pertumbuhan ekonomi
regionalnya, khususnya tingkat kesejahteraan
masyarakat di wilayah Papua yang perlu untuk

KINERJA INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan
utama (ultimate goal) dari setiap perumusan
dan implementasi kebijakan fiskal. Pemerintah
terus berupaya untuk membangun keselarasan
antara pencapain pertumbuhan ekonomi
yang tinggi dengan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia yang ditandai dengan
perbaikan indikator kesejahteraan. Oleh sebab
itu, peningkatan nilai Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) digunakan sebagai ukuran yang
menggambarkan meningkatnya kualitas hidup
masyarakat yang tercermin ke dalam 3 aspek,
yaitu: akses terhadap pendidikan, kesehatan,
dan pendapatan yang layak. Pada tahun
2019, tingkat IPM nasional telah mencapai
angka 71,92 atau meningkat sebesar 0,53
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KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM REGIONAL TAHUN 2019

Sumber : Kementerian Keuangan (diolah)

poin dibandingkan dengan capaian tahun

laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan

sebelumnya sebesar 71,39. Jakarta memiliki

nilai IPM yang ditinggi diraih oleh Provinsi DI

IPM tertinggi dan satu-satunya berkategori

Yogyakarta (pertumbuhan 6,60 persen, IPM

sangat tinggi mencapai 80,76, sedangkan

79,99), DKI Jakarta (pertumbuhan 5,89 persen,

provinsi Papua masih menjadi yang terendah

IPM 80,76), dan Provinsi Bali (pertumbuhan

dengan indeks sebesar 60,84 meskipun pada

5,56 persen, IPM 75,38). Sedangkan Provinsi

2019 mengalami peningkatan sebesar 0,78

Papua Barat (pertumbuhan 2,66 persen,

poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

IPM 64,70) dan Papua (pertumbuhan -15,72

Rata-rata IPM di wilayah Indonesia bagian

persen, IPM 60,84) merupakan dua provinsi

barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia

yang memiliki capaian yang terendah

bagian timur. Hal tersebut menunjukkan

dengan laju pertumbuhan dan angka IPM

bahwa pemerataan pembangunan di KTI

yang rendah pula. Pada beberapa provinsi

masih menjadi tantangan tersendiri.

seperti Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan

Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
yang secara bersama-sama merupakan
target pembangunan yang ingin dicapai oleh
pemerintah idealnya dapat meningkat secara
selaras atau dengan gap yang tidak terlalu
besar. Berdasarkan hubungan kedua indikator
yakni pertumbuhan ekonomi dan pencapaian
IPM tahun 2019, maka dapat diketahui bahwa
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Kalimantan Timur meskipun daerahnya
mengalami kontraksi laju pertumbuhan
ekonomi, namun capaian IPM-nya cenderung
tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa
meskipun sek tor ekonomi mengalami
kejenuhan dan membutuhkan investasi
baru, namun pemerintah telah berhasil
meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui
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program-program nasional dan daerah yang

Pada tahun 2019, tingkat ketimpangan

bisa dipertahankan pada level dasar seperti

pendapatan menunjukkan angka perbaikan

pada bidang pendidikan dan kesehatan.

dengan nilai rasio gini dari 0,384 pada tahun

Dari indikator kesejahteraan yang lain,
tingkat kemiskinan nasional telah mengalami
penurunan dari 9,66 persen di tahun 2018
menjadi 9,22 persen di tahun 2019. Jumlah
penduduk miskin menjadi berkurang dari
25,67 juta orang (2018) menjadi sebanyak
24,78 juta orang di tahun 2019. Penurunan
angka kemiskinan merupakan target
dari program pemerintah dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan, dan ini terus
menerus dilakukan melalui belanja negara
terutama pada sektor perlindungan sosial,
kesehatan, serta dukungan permodalan
usaha mikro, kecil, menengah. Sejalan
dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional,
mayoritas provinsi di Indonesia mengalami
penurunan tingkat kemiskinan kecuali Provinsi
Maluku Utara yang memiliki peningkatan
angka kemiskinan dalam 2 tahun terakhir,
yakni sebesar 0,18 persen (2018), dan 0,29
persen (2019). Selain itu, tingkat kemiskinan
yang masih sangat tinggi (di atas 15 persen)
masih terjadi pada provinsi-provinsi di
KTI, seperti Papua (26,55 persen), Papua
Barat (21,51 persen), Nusa Tenggara Timur
(20,62 persen), Maluku (17,65 persen), dan
Gorontalo (15,31 persen). Hal ini menandakan
bahwa pemerintah perlu untuk terus fokus
dalam upaya pengentasan kemiskinan pada
kantong-kantong atau daerah miskin dan
terarah dalam mengatasi akar penyebabnya,
termasuk meningkatkan produk tivitas

2018 menjadi 0,380 di tahun 2019. Sebagian
besar provinsi menunjukkan indeks dibawah
rata-rata nasional. Ketimpangan terendah
terjadi pada Provinsi Bangka Belitung dengan
gini rasio 0,262 sedangkan tertinggi terjadi
di Provinsi D.I.Yogyakarta dengan gini rasio
0,428. Penurunan indeks rasio gini tersebut
selaras dengan penurunan tingkat kemiskinan
yakni dari 9,66 persen (2018) menjadi 9,22
persen di tahun 2019. Selain itu, tingkat
pengangguran di Indonesia dalam 2 tahun
terakhir terus mengalami perbaikan meskipun
belum signifikan. Dari tahun 2018 dengan
tingkat pengangguran sebesar 5,34 persen
atau sebanyak 7 juta orang menjadi 5,28
persen atau 7,04 juta orang di tahun 2019.
Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya
angkatan kerja setiap tahun belum selaras
dengan ketersediaan lapangan kerja yang
ada, sehingga terobosan untuk menciptakan
peluang usaha mandiri (entrepreneurship)
perlu untuk terus dibangun guna menciptakan
seluas-luasnya kemandirian berusaha.
Mencermati dinamika capaian dari indikatorindikator kesejahteraan yang ada, perbaikan
kualitas masyarakat Indonesia menjadi
cukup kompleks karena banyak dipengaruhi
oleh faktor-faktor penentu, diantaranya
faktor geografis, kultur, sosial dan budaya
masyarakat setempat, termasuk keinginan
masyarakat untuk menerima perubahan agar
menjadi lebih mandiri dan berdikari.

masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah
dan pendapatannya.
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POTENSI EKONOMI DAERAH MENURUT REGIONAL
Regional Sumatera

Perdagangan, lumbung energi,
komoditas tambang
(timah-bauksit-kaolin-batubara) dan
perkembangan (kepala sawit dan
karet), ekonomi maritim

Regional Kalimantan

Fungsi paru-paru dunia, lumbung
energi, penegmbangan energi
terbarukan, komoditas SDA lumbung
panngan

Regional Sulawesi

Perdagangan, pintu gerbang KTI,
industri lgistik. lumbung pangan
berbasis kakao, padi dan jagung,
ekonomi maritim (perikanan dan
pariwisata

Regional Maluku & Papua
Industri lokal berbasi pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan,
ekonomi maritim (perikanan dan wisata
bahari) , ekonomi inklusif berbasis
kampung adat

Regional Jawa

Lumbung pangan nasional, industri
dan jasa, destinasi wisata, ekonomi
kreatif

Regional Bali & Nusa Tenggara
Ekonomi maritim, destinasi wisata
unggulan, ekonomi kreatif, peternakan

Sumber : Kementerian Keuangan (diolah)

RESPON FISKAL PEMERINTAH
Kebijakan fiskal yang dituangkan dalam
APBN dan APBD merupakan instrumen
kebijakan yang langsung berdampak dalam
mempengaruhi keberhasilan pembangunan
nasional dan daerah. Oleh karena itu, untuk
mewujudkan kebijakan fiskal yang efektif
harus memperhatikan kebutuhan daerah yang
sesuai dengan karakteristik daerah, kultur
masyarakat, dan potensi ekonomi pada masingmasing wilayah. Pengembangan wilayah yang
dirumuskan dalam RPJMN bertujuan untuk
percepatan pemerataan pembangunan
sampai ke pelosok wilayah melalu programprogram berbasis infrastruktur dan ekonomi
yang akan meningkatkan kesempatan kerja
dan mengurangi kemiskinan. Dalam rangka
mendukung tujuan tersebut, diharapkan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
senantiasa memperhatikan kondisi dan
karakteristik masing-masing daerah dalam
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mengalokasikan dana APBN dan APBD
tersebut. Kemandirian fiskal daerah harus
semakin ditingkatkan dengan upaya-upaya
konstruktif, sehingga daerah semakin mampu
dalam membiayai kebutuhan daerah.
Berdasarkan pemetaan potensi ekonomi
daerah, maka diperlukan sinergi dan
sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah untuk saling mendukung
dalam perumusan kebijakan fiskal dan
pembangunan. Bertolak dari capaian kinerja
perekonomian, fiskal, dan kesejahteraan
di masing-masing regional, maka dapat
dirumuskan respon fiskal pemerintah sebagai
berikut:
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RESPON FISKAL PEMERINTAH MENURUT REGIONAL

REGIONAL

1. SUMATERA

2. JAWA

3. KALIMANTAN

4. SULAWESI

5. BALI NUSRA

RESPON FISKAL
Bercermin dari karakteristik wilayah Sumatera, maka dalam rangka memperbesar kapasitas
perekonomian untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, langkah strategis yang dilakukan oleh
Pemerintah melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan membuka peluang investasi yang
lebih besar di daerah tersebut. Selain itu, proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan,
jalur kereta api penting untuk menghubungkan daerah-daerah surplus dengan daerah-daerah
minus sehingga dapat mengurangi biaya pertukaran, penyediaan sumber daya penunjang seperti
pembangunan instalasi listrik dan penyediaan air bersih serta pembangunan pasar. Selain itu, kebijakan
fiskal di wilayah Sumatera perlu tetap berfokus pada: (a) perbaikan jalur distribusi pemasaran hasil
pertanian, pertambangan dan penggalian peningkatan infrastruktur perhubungan seperti jalan raya,
jaringan kereta api, pelabuhan laut dan pelabuhan udara; (b) pemenuhan infrastruktur pendidikan dan
kesehatan melalui peningkatan alokasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana, serta peningkatan
jumlah dan kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan; serta (c) memperluas target penerima bantuan
sosial dan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
Untuk terus mempertahankan momentum pertumbuhan dan pembangunan di wilayah Jawa, maka
koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi sangat vital dalam menyelaraskan
program-program pemerintah pusat yang dijalankan di daerah melalui APBN dengan program-program
yang juga dibuat oleh Pemerintah Daerah dari Alokasi APBD. Untuk fokus kebijakan fiskal di regional
Jawa, maka perlu difokuskan pada penciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian regulasi
(misal penetapan tarif UMR/UMP/UMK secara win win solution), kemudahan investasi, dan jaminan
keamanan bagi para investor.
Pemerintah perlu terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang diupayakan guna menurunkan
kesenjangan intrawilayah khususnya antara wilayah di daerah perbatasan dan dengan wilayah lainnya.
Selain itu, optimalisasi potensi ekonomi daerah dengan membuka akses investasi bagi pihak swasta,
optimalisasi potensi pertambangan yang ramah lingkungan, hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit,
pengembangan food estate untuk mendukung ketahanan pangan, dan potensi yang berbasis kehutanan.
Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur menjadi sangat penting untuk mendorong konektivitas
di wilayah Kalimantan yang cukup luas. Selanjutnya, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat,
optimalisasi penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah pusat melalui program-program pengentasan
kemiskinan seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai yang tepat sasaran juga merupakan cara yang
efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.
Untuk mencapai peningkatan kemandirian ekonomi di wilayah Sulawesi, maka pembangunan
infrastruktur tetap menjadi salah satu prasyarat bagi tumbuh-kembangnya investasi terutama dari pihak
swasta. Selain itu, Pemerintah tetap terus mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor potensial
melalui integrasi perencanaan dan peningkatan alokasi anggaran sektor-sektor penggerak pariwisata
seperti sektor penyediaan akomodasi dan makanan minum, sektor industri pengolahan, sektor informasi
dan komunikasi dan sektor konstruksi.
Pemerintah perlu tetap mendorong pengembangan potensi dan unggulan wilayah melalui pembagunan
infrastruktur untuk menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara serta
antar wilayah, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan. Perlunya kebijakan
afirmasi di bidang pertanian yang mendukung pariwisata (seperti industri agrowisata, penggunaan
produk pertanian dan peternakan lokal) dan industri kreatif. Pertumbuhan ekonomi harus dapat
diarahkan untuk pengurangan kemiskinan. Selain itu sinergitas program dan kegiatan dalam APBN dan
APBD harus terus diupayakan sehingga berbagai instrumen fiskal seperti Program Keluarga Harapan,
Dana Desa, Kredit Usaha Rakyat untuk UMKM dan Kredit Ultra Mikro dan Program pengurangan
kemiskinan.
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RESPON FISKAL PEMERINTAH MENURUT REGIONAL

REGIONAL

6. MALUKU-PAPUA

RESPON FISKAL
Pemerintah perlu untuk terus mendorong akselerasi pengembangan infrastruktur guna
mengurangi kesenjangan antarwilayah, khususnya wilayah pedalaman dan pesisir pantai.
Respon fiskal oleh Pemerintah Pusat difokuskan dalam pembangunan infrastruktur untuk
mengejar ketertinggalan regional Maluku Papua dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Selain itu, masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat Maluku Papua disertai dengan Indeks
Pembangunan Manusia yang masih rendah memerlukan penguatan sinergitas antara pemerintah
pusat dan daerah untuk menentukan sektor-sektor pembangunan prioritas guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Maluku Papua. Prioritas strategis yang perlu ditingkatkan lagi antara
lain pengembangan infrastruktur, pengembangan pariwisata, stabilisasi kondisi sosial politik,
pengembangan kapasitas SDM, pemanfaatan kondisi geografis, dan pemanfaatan sumber daya
alam. Formulasi alokasi Dana Desa wilayah Maluku Papua, khususnya Papua dan Papua Barat,
perlu mendapat perhatian khusus terutama pada besaran persentase alokasi afirmasi, mengingat
tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan masih tertinggalnya infrastruktur desa-desa di
Papua
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Kinerja ekonomi Indonesia tahun 2019 menunjukkan sinyal positif akan stabilitas perekonomian nasional
dengan peningkatan PDB dan PDB Perkapita yang menempatkan Indonesia sebagai bagian dari negara
berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country). Perekonomian tumbuh positif meski sedikit
melambat akibat pengaruh perlambatan ekonomi global karena dinamika perang dagang dan geopolitik,
turunnya harga komoditi, serta perlambatan ekonomi negara-negara di dunia. Di sisi lain, tingkat inflasi
terkendali pada 2,72 persen, lebih baik dari sebelumnya, merupakan tingkat inflasi terendah dalam kurun
waktu 20 tahun, sebagai dampak positif atas eratnya sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi antara
Pempus, Pemda, serta BI melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Pengendalian inflasi sangat penting dalam
pencapaian sasaran pembangunan karena sangat berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat,
tingkat pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Kinerja fiskal Indonesia sangat dipengaruhi oleh realisasi belanja pemerintah dari APBN dan APBD. Belanja
negara masih memiliki daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, tentunya dengan kesehatan dan kesinambungan fiskal yang tetap terjaga. Belanja negara baik
dalam bentuk BPP maupun TKDD berperan cukup besar dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian,
sejalan dengan strategi kebijakan fiskal ekspansif dan bersifat countercyclical, maka peningkatan realisasi
belanja tersebut dioptimalkan untuk mencapai target pembangunan nasional dalam meningkatkan kualitas
SDM terutama melalui program-program di bidang pendidikan dan kesehatan, penyediaan infrastruktur,
perlindungan sosial, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, dan pemerataan pembangunan hingga ke
seluruh pelosok nusantara. Integrasi kebijakan fiskal pusat dan daerah tidak dapat terlepas dari APBD.
Integrasi dilakukan melalui pembagian kewenangan pendanaan dalam mencapai berbagai target pembagunan
termasuk prioritas nasional. Kebijakan fiskal yang baik dapat mengintegrasikan instrumen fiskal pusat dan
daerah agar tidak tumpang tindih.
Tujuan utama kebijakan fiskal adalah kesejahteraan masyarakat, yang mengalami peningkatan dengan dapat
dilihat dari peningkatan kualitas hidup masyarakat (IPM menjadi 71,92), turunnya tingkat kemiskinan menjadi
9,22 persen dengan penduduk miskin turun menjadi 24,78 juta orang, dan perbaikan ketimpangan pendapatan
(rasio gini turun menjadi 0,380).
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BAB I
Perkembangan dan Kondisi Makro
Ekonomi dan Fiskal Nasional
1. PENDAHULUAN

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

Kebijakan fiskal yang dimplementasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) terus didorong
untuk mendukung tiga fungsi utamanya yaitu
fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN
dan APBD juga diarahkan untuk mendukung
akselerasi pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkualitas, yang ditandai dengan
meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang
tercermin melalui upaya penurunan tingkat
kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019,
pembangunan ditujukan untuk mengurangi
kesenjangan pembangunan wilayah melalui
percepatan pembangunan infrastruktur dan
ekonomi untuk meningkatkan kesempatan
kerja, mengurangi kemiskinan, menekankan
pada keunggulan kompetitif perekonomian
daerah; dan berbasis SDA yang tersedia,
SDM yang berkualitas, dan peningkatan
kemampuan iptek. Selain itu, tekad dan
semangat

meng urang i

kesenjangan

antardaerah dan memajukan daerah menjadi

yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

sendi utama dalam merumuskan tujuan,

Dalam konteks pengembangan kewilayahan,

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

arah kebijakan dan strategi, serta prioritas

Gambar 1. POTENSI EKONOMI DAN PEMBAGIAN REGIONAL DALAM PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN
Regional Sumatra

Perdagangan, lumbung energi,
komoditas tambang
(timah-bauksit-kaolin-batubara) dan
perkembangan (kepala sawit dan
karet), ekonomi maritim

Regional Kalimantan

Fungsi paru-paru dunia, lumbung
energi, penegmbangan energi
terbarukan, komoditas SDA lumbung
panngan

Regional Sulawesi

Perdagangan, pintu gerbang KTI,
industri lgistik. lumbung pangan
berbasis kakao, padi dan jagung,
ekonomi maritim (perikanan dan
pariwisata

Regional Maluku & Papua
Industri lokal berbasi pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan,
ekonomi maritim (perikanan dan wisata
bahari) , ekonomi inklusif berbasis
kampung adat

Regional Jawa

Lumbung pangan nasional, industri
dan jasa, destinasi wisata, ekonomi
kreatif

Sumber : RPJMN (diolah)

Regional Bali & Nusa Tenggara
Ekonomi maritim, destinasi wisata
unggulan, ekonomi kreatif, peternakan
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oleh Pemerintah melalui APBN dan APBD

Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga

yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/

momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali

Lembaga (K/L) dan Organisasi Perangkat

dan Sumatera. Transformasi dan akselerasi

Daerah (OPD) di setiap wilayah.

pembangunan wilayah tersebut bertumpu

Sebagai negara kepulauan, s trategi
pengembangan kewilayahan Indonesia
dalam RPJMN didasarkan pada pembagian
enam wilayah pembangunan, yaitu: Regional
Sumatera, Regional Jawa, Regional Kalimantan,
Regional Sulawesi, Regional Bali-Nusa Tenggara,
dan Regional Maluku-Papua. Klasterisasi
tersebut didasarkan pada tata ruang wilayah
pulau untuk menjamin efektifitas kebijakan,
program dan kegiatan yang konsisten, terpadu
dan bersifat lintas sektor. Sampai dengan saat
ini, isu utama pembangunan kewilayahan
nasional adalah masih besarnya kesenjangan
antarwilayah

pada peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi
dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan
kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi,
penyediaan infrastruktur yang terpadu dan
merata dengan memperhatikan posisi geostrategis regional dan global.

2. PERTUMBUHAN EKONOMI
GLOBAL, NASIONAL, DAN
REGIONAL
2.I. PEREKONOMIAN GLOBAL

Sebagai sebuah negara dengan sistem
perekonomian terbuka, kondisi ekonomi
Indonesia tidak akan terlepas dari pengaruh

khususnya antara Kawasan Barat Indonesia

perekonomian global. Di tahun 2019, dalam

(KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI),

kondisi perekonomian global yang masih

dimana kontributor utama perekonomian

dibayangi oleh ketidakpastian, ekonomi

nasional masih didominasi oleh regional

Indonesia menunjukkan konsistensinya untuk

Jawa dan Sumatera yang sangat dominan
dan tidak pernah berkurang dari 80 persen
terhadap PDB sampai dengan tahun 2019
ini. Oleh karena itu, kebijakan pemerataan
pembangunan terus didorong melalui
kebijakan fiskal yang ekspansif dan inklusif.
Dalam lima tahun terakhir (2015-2019), arah
kebijakan utama pembangunan wilayah
nasional difokuskan pada upaya mempercepat
pengurangan kesenjangan pembangunan
antarwilayah dengan mendorong transformasi
dan akselerasi pembangunan wilayah KTI,
yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa

Tabel 1. PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2016-2019
Negara/Kelompok Negara

DUNIA
Negara Maju
AS
Eropa
Jepang
Negara Berkembang
Asia
Tiongkok
India
Indonesia
Amerika Latin
Eropa Timur
Timur Tengah & Asia Tengah
Afrika Sub Sahara

2016

2017

2018

2019

3,4
1,7
1,6
1,9
0,6
4,6
6,7
6,7
8,2
5,0
-0,6
1,8
5,0
1,4

3,8
2,5
2,4
2,5
1,9
4,8
6,6
6,8
7,2
5,1
1,2
3,9
2,3
3,0

3,6
2,2
2,9
1,9
0,3
4,5
6,4
6,6
6,8
5,2
1,1
3,1
1,9
3,2

2,9
1,7
2,3
1,2
0,7
3,7
5,6
6,1
5,3
5,0
0,1
1,8
0,8
3,3

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia 2019 Bank Indonesia (diolah)
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bertumbuh positif dengan raihan 5,02 persen.

dampak regulasi pengendalian utang yang

Tumbuhnya ekonomi tentunya harus bersifat

kemudian diperburuk oleh kondisi ekonomi

inklusif dan merata agar pertumbuhan ekonomi

makro dan meningkatnya ketegangan

selaras dengan meningkatnya kesejahteraan

perdagangan.

masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah hadir
dengan kebijakan fiskal untuk terus mendorong

2.II. PEREKONOMIAN NASIONAL

kestabilan perekonomian dan terwujudnya

Di tengah melambatnya perekonomian secara

tujuan bernegara sesuai UUD 1945.

global tersebut, Indonesia masih mampu
mempertahankan pertumbuhan ekonominya

Sepanjang tahun 2019, pertumbuhan ekonomi

di angka 5,02 persen. Bersama dengan

dunia melambat cukup signifikan di angka 2,9

Tiongkok, India, dan Filipina, pertumbuhan

persen. Perlambatan terjadi secara merata

ekonomi Indonesia menunjukkan capaian

baik pada negara maju, seperti Amerika

yang lebih baik dibandingkan dengan negara

Serikat (AS) juga negara-negara di bagian

berkembang lain di Asia. Capaian ini tentunya

eropa, maupun negara berkembang termasuk

didukung oleh penyesuaian ekonomi domestik

di dalamnya Tiongkok, Brasil, India, Meksiko,

yang cukup efektif dalam merespon gejolak

dan Rusia. Beberapa faktor dinilai sebagai

eksternal.

penyebab pelamahan pertumbuhan ekonomi
global. Pertama, penurunan permintaan dan

Per tumbuhan ekonomi di tahun 2019

produksi industri mobil akibat berakhirnya

ditopang oleh tumbuhnya permintaan

insentif pajak di Tiongkok, penyesuaian

domestik di tengah penurunan ekspor

standar emisi baru di kawasan eropa dan

yang terkontraksi 0,87 persen dikarenakan

Tiongkok, dan adanya pergeseran preferensi

melemahnya ekspor produk manufaktur ke
negara maju. Pelemahan juga terjadi untuk

konsumen akibat perkembangan teknologi.
Kedua, sentimen negatif bisnis di tengah

6

ekspor komoditas utama Indonesia seperti

meningkatnya ketegangan ekonomi antara

crude palm oil (CPO) dan batu bara. Sementara

AS dan Tiongkok. Kondisi tersebut memicu

itu, permintaan domestik melalui konsumsi

perang tarif dan retaliasi yang semakin meluas

swasta, khususnya konsumsi rumah tangga

sejak Januari 2018 sehingga mengakibatkan

5

tetap tumbuh baik. Konsumsi swasta tahun

kenaikan biaya intermediate input dan
mendorong ketidakpastian perdagangan di
masa mendatang. Perusahaan manufaktur

Gambar 2. TREN TARGET DAN CAPAIAN PERTUMBUHAN PDB
INDONESIA TAHUN 2016 S.D. 2019
Pertumbuhan PDB

menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan
investasi jangka panjang. Efeknya sendiri dapat

5,2

5,2

5,03

5,07

rendah dibanding tahun sebelumnya. Ketiga,

2016

2017

perlambatan permintaan di Tiongkok sebagai

Sumber : BPS (diolah)

dilihat seperti yang terjadi pada Jerman dan
Jepang, yang mana produksi industrinya lebih

Target Pertumbuhan PDB
5,3

5,3

5,17
5,02

2018

2019
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2019 tumbuh 5,16 persen yang sebagian

mencapai 80 persen dari perekonomian

besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga

nasional tahun 2019. Dominasi tersebut

yang tumbuh sebesar 5,04 persen. Capaian

juga menunjukkan belum tercapainya

positif ini seiring dengan terjaganya tingkat

sasaran pemerataan wilayah berdasarkan

pendapatan pada kelas menengah bawah

RPJMN 2015-2019. Dalam RPJMN tersebut,

seiring dengan tingkat inflasi yang tetap

sasaran pemerataan wilayah utamanya

terkendali dalam kisaran target inflasi.

diarahkan agar kontribusi perkonomian yang

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi
Indonesia masih belum mampu mencapai
target pertumbuhan asumsi dasar ekonomi
makro. Dalam empat tahun terakhir,
pertumbuhan PDB selalu di bawah target.
Belum tercapainya target pertumbuhan
tersebut salah satunya dipengaruhi oleh
kondisi perlambatan ekonomi secara global
mengingat kondisi perdagangan dunia saat
ini mengarah kepada integrasi pasar dunia.
Adanya sentimen positif di akhir triwulan IV
tahun 2019 seiringan dengan kesepakatan

tersentralisasi di regional Jawa dapat bergeser
ke regional lainnya. Pemerintah sejauh ini
telah mengambil beberapa kebijakan untuk
mendorong pemerataan di antaranya melalui
pengendalian distribusi dan harga komoditas,
penetapan 15 wilayah sebagai Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), dengan didukung
pembangunan infrastruktur yang terfokus
di wilayah timur. Namun demikian masih
diperlukan upaya ekstra untuk mencapai
sasaran pemerataan ekonomi antar wilayah
di Indonesia.

dagang antara AS dengan Tiongkok belum

Seiring dengan porsi perekonomian yang

mampu membawa perekonomian global pulih

signifikan di Pulau Jawa, maka penguatan

secara utuh.

ekonomi nasional masih ditopang oleh
pertumbuhan ekonomi di regional Jawa.

2.III. PEREKONOMIAN REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi di regional Jawa

Dilihat dari perspektif kewilayahan, porsi

cenderung melambat dalam tiga tahun

perekonomian masih dominan berada di

ke belakang. Perlambatan di tahun 2019

pulau Jawa dan Sumatera dengan porsi

sendiri diakibatkan melambatnya sektor

Tabel 2. NILAI DAN KONTRIBUSI PDRB TERHADAP PDB NASIONAL TAHUN 2017 – 2019 (DALAM RP TRILIUN)

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regional
Sumatera
Jawa
Kalimantan
Sulawesi
Bali-Nusa Tenggara
Maluku-Papua
Nasional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2017
2018
2019
Nilai
Kontribusi
Nilai
Kontribusi
Nilai
Kontribusi
2,986.64
21.73%
3,234.04
21.58%
3,427.23
21.31%
8,021.91
58.38%
8,764.82
58.50%
9,487.23
59.00%
1,131.25
8.23%
1,227.11
8.19%
1,294.48
8.05%
841.11
6.12%
930.58
6.21%
1,018.12
6.33%
427.62
3.11%
456.85
3.05%
492.16
3.06%
332.88
2.42%
369.96
2.47%
360.04
2.24%
13,741.41
100.00%
14,983.36
100.00%
16,079.26
100.00%

Sumber : BPS (diolah)
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Gambar 3. DISTRIBUSI PDRB TAHUN 2019 DAN LAJU PERTUMBUHAN PDRB PER REGIONAL TAHUN 2017 – 2019

Sumber : BPS (diolah)

Gambar 4. PETA PERTUMBUHAN PDRB PER PROVINSI TAHUN 2019

Sumber : BPS (diolah)

industri pengolahan dan perdagangan
secara agregat. Adapun perekonomian
pada regional Sumatera didorong oleh
ekspor komoditas minyak, timah, batu bara,
dan kopi. Sementara itu, regional Maluku
Papua mengalami kontraksi ekonomi yang
tinggi dikarenakan pelemahan di sektor
pertambangan akibat turunnya produksi
tambang PT Freeport hingga 50 persen. Lain
halnya dengan regional Sulawesi dan regional

Tabel 3. NILAI DAN KONTRIBUSI PDRB REGIONAL
TERHADAP PDB NASIONAL TAHUN 2017 - 2019

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regional
Sumatera
Jawa
Kalimantan
Sulawesi
Bali-Nusa Tenggara
Maluku-Papua
Nasional

Sumber : BPS (diolah)

Tingkat Pertumbuhan
Ekonomi
2017
2018
2019
4,29%
4,54%
4,57%
5,62%
5,72%
5,52%
4,34%
3,91%
4,99%
6,96%
6,65%
6,65%
3,71%
2,68%
5,07%
4,89%
6,99% -7,40%
5.10%
5.17%
5.02%
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Bali dan Nusa Tenggara. Regional Sulawesi

terjaga dinilai mampu menjaga daya beli

mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi

masyarakat. Selain itu, Konsumsi Lembaga

yang didorong pertumbuhan di sektor

Non Profit yang Melayani Rumah Tangga

pertambangan dan penggalian. Sementara

(LNPRT) meningkat cukup tinggi sebagai

itu, pertumbuhan ekonomi Regional Bali dan

implikasi dari penyelenggaraan pemilu tahun

Nusa Tenggara mencatatkan pertumbuhan

2019. Konsumsi Pemerintah melambat

yang lebih baik dibanding tahun 2018 akibat

sehubungan dengan kebijakan efisiensi

pertumbuhan pada sektor akomodasi,

belanja barang pemerintah. Perlambatan

makanan, dan minuman yang sejalan dengan

terjadi pada Pembentukan Modal Tetap Bruto

bertambahnya jumlah wisatawan asing,

(PMTB) dikarenakan kontraksi pada barang

khususnya di provinsi Bali.

modal jenis mesin dan perlengkapan karena

Dari sisi pengeluaran, komponen Konsumsi
RT sebagai penyumbang terbesar PDB
mampu tumbuh secara konsisten di tengah
perlambatan net ekspor. Pertumbuhan
Konsumsi RT didukung kenaikan di seluruh
komponennya seperti konsumsi makanan
dan minuman, pakaian, perumahan dan
perlengkapan RT, kesehatan dan pendidikan,
hing ga transpor tasi dan komunikasi.
Terkendalinya inflasi sepanjang tahun 2019
serta tingkat pendapatan masyarakat yang

turunnya produksi domestik dan impor.
Sementara itu, pertumbuhan net ekspor lebih
disebabkan kontraksi impor yang cukup dalam,
bahkan melebihi perlambatan dari ekspor. Hal
tersebut sebagai implikasi dari menurunnya
aktivitas perdagangan produk manufaktur ke
negara maju seiring perlambatan ekonomi
global. Adapun perlambatan ekspor salah
satunya dikarenakan ekspor non migas yang
melemah cukup dalam di paruh awal tahun
2019 sebagai akibat dari perubahan kebijakan
tarif impor CPO oleh India.

Gambar 5. DISTRIBUSI PDB TAHUN 2019 DAN LAJU PERTUMBUHAN PDB INDONESIA MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2015-2019

Sumber : BPS (diolah)
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Tabel 4. DISTRIBUSI PDRB TAHUN 2019 DAN LAJU PERTUMBUHAN PDRB TAHUN 2017-2019 PER REGIONALMENURUT PENGELUARAN

Regional

Sumatera

Jawa

Bali & Nusra

Kalimantan

Sulawesi
Maluku &
Papua

Komponen
Pengeluaran
(1) Konsumsi RT
(6) Ekspor Barang dan Jasa
(7) Impor Barang dan Jasa
(1) Konsumsi RT
(7) Impor Barang dan Jasa
(6) Ekspor Barang dan Jasa
(1) Konsumsi RT
(7) Impor Barang dan Jasa
(6) Ekspor Barang dan Jasa
(6) Ekspor Barang dan Jasa
(7) Impor Barang dan Jasa
(4) PMTB
(1) Konsumsi RT
(4) PMTB
(7) Impor Barang dan Jasa
(7) Impor Barang dan Jasa
(1) Konsumsi RT
(6) Ekspor Barang dan Jasa

Distribusi
PDRB 2019
(%)
51,7
46,3
41,2
60,8
53,5
50,6
57,2
48,3
37,2
79,6
49,3
30,7
51,5
37,7
29,8
53,4
51,2
41,5

Laju Pertumbuhan (%)
2017

2018

4,6
8,8
9,3
4,9
15,4
16,0
3,5
-3,8
-5,7
6,1
5,1
3,2
5,9
7,0
-2,5
4,8
5,6
4,2

2019
4,8
5,4
6,3
5,2
15,6
15,2
4,0
-2,7
-10,1
3,6
6,2
6,3
6,0
4,8
29,2
8,0
5,1
11,9

Tren

4,2
0,2
-0,8
5,1
-0,8
2,2
4,9
1,2
0,7
5,4
3,6
4,1
5,9
8,2
9,4
-3,2
4,2
-24,7

*) Komponen Pengeluaran dengan distribusi PDRB terbesar di regional
Sumber : BPS (diolah)

Tabel 5. LAJU PERTUMBUHAN DAN DISTRIBUSI PDB INDONESIA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2015 – 2019

PDB Lapangan Usaha
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya
PRODUK DOMESTIK BRUTO
Sumber : BPS (diolah)

Distribusi PDB ADHB
2017
13,16
7,58
20,16
1,19
0,07
10,38
13,02
5,41
2,85
3,78
4,20
2,81
1,75
3,67
3,29
1,07
1,76
100

2018
12,81
8,08
19,86
1,19
0,07
10,53
13,02
5,38
2,78
3,77
4,15
2,74
1,8
3,65
3,25
1,07
1,81
100

2019
12,72
7,26
19,7
1,17
0,07
10,75
13,01
5,57
2,78
3,96
4,24
2,77
1,92
3,62
3,29
1,07
1,95
100

Laju Pertumbuhan
ADHK (%)
2017
2018
2019
3,92
3,89
3,64
0,66
2,16
1,22
4,29
4,27
3,80
1,54
5,47
4,04
4,59
5,56
6,83
6,80
6,09
5,76
4,46
4,97
4,62
8,49
7,06
6,40
5,41
5,68
5,80
9,63
7,02
9,41
5,47
4,17
6,60
3,60
3,48
5,74
8,44
8,64
10,25
2,05
7,00
4,67
3,72
5,35
6,29
6,84
7,15
8,68
8,73
8,97
10,55
5,07
5,17
5,02
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Dari konteks regional, Konsumsi RT pada

pertumbuhan laju ekspor ditopang oleh

umumnya menjadi komponen pengeluaran

pertumbuhan wilayah Kalimantan Barat,

tertinggi. Kecuali untuk regional Kalimantan

Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

dan regional Maluku dan Papua. Regional

Sementara itu, Regional Maluku dan Papua

Sumatera, Konsumsi RT dan ekspor sebagai

ditandai dengan kontraksi ekspor barang dan

penyumbang terbesar perekonomian

jasa yang cukup dalam akibat menurunnya

mengalami perlambatan. Sementara itu,

produksi sektor pertambangan.

impor barang dan jasa terkontraksi di level
-0,8 persen, yang di antaranya disebabkan
menurunnya impor barang intermedier
untuk pengolahan karet dan impor migas.
Pada regional Jawa, impor barang dan
jasa juga terkontraksi karena adanya
penurunan impor bahan baku. Sementara
itu, peningkatan Konsumsi RT di regional
Bali salah satunya disebabkan tingkat inflasi
yang melandai yang diiringi dengan terjaganya
daya beli konsumen. Di regional Kalimantan,

Dari sisi Lapangan Usaha, sektor Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Motor bersama dengan Sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi
penyumbang PDB terbesar dalam 3 tahun
terakhir. Pada Sektor Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
turunnya harga komoditas mempengaruhi
perlambatan laju per tumbuhan pada
Subsektor Perdagangan Mobil, Motor, dan
Reparasinya. Sementara itu, sektor Pertanian,

Tabel 6. DISTRIBUSI PDRB TAHUN 2019 DAN LAJU PERTUMBUHAN PDRB TAHUN 2017-2019 PER REGIONALMENURUT LAPANGAN USAHA

Regional

Komponen Pengeluaran

(1) Pertanian, Kehutanan, Perikanan
(3) Industri Pengolahan
(7) Perd. Besar & Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
(3) Industri Pengolahan
Jawa
(7) Perd. Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
(6) Konsumsi
(1) Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Bali & Nusra (9)Peny. Akomodasi dan Makan Minum
(7) Perd. Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
(2) Pertambangan & Penggalian
Kalimantan (3) Industri Pengolahan
(1) Pertanian, Kehutanan, Perikanan
(1) Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Sulawesi
(6) Konstruksi
(7) Perd. Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
(2) Pertambangan & Penggalian
Maluku &
(1) Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Papua
(6) Konstruksi
Sumatera

*) Komponen pangan usaha dengan distribusi PDRB terbesar di regional
Sumber : BPS (diolah)
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Distribusi
Laju Pertumbuhan (%)
PDRB 2019
2017 2018 2019
Tren
(%)
20,9
3,5
0,9
3,2
19,7
5,1
3,0
4,1
13,9
6,2
6,7
9,9
27,8
5,1
5,6
4,1
16,1
6,0
6,5
7,2
10,2
6,1
5,9
3,9
19,2
3,1
3,4
3,1
12,7
7,7
4,3
4,7
10,9
6,5
5,9
7,3
29,8
12,8
3,5
0,3
16,0
-0,2
-0,1
2,6
12,8
0,7
2,5
6,4
23,9
5,9
4,5
2,4
13,2
6,8
9,4
10,0
13,0
8,7
9,9
9,3
18,0
7,1
11,9 -36,2
14,6
2,2
2,3
-0,6
14,0
5,2
5,6
6,2
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Kehutanan, dan Perikanan juga mengalami

ekonomi nasional pada sektor tersebut,

perlambatan, salah satunya akibat penurunan

perlambatan juga terjadi pada regional Bali dan

produksi tanaman pangan karena musim

Nusa Tenggara, serta Sulawesi. Pada Regional

kemarau yang berkepanjangan. Di sisi lain,

Jawa, sektor Industri Pengolahan yang memiliki

subsektor tanaman perkebunan mampu

kontribusi tinggi terhadap perekonomian

tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun

nasional mengalami perlambatan setelah

2018. Salah satunya dikontribusikan oleh

sempat naik di tahun 2018. Sementara itu,

meningkatnya produksi CPO tahun 2019

Regional Maluku dan Papua mengalami

menjadi 51,8 juta ton di tengah berbagai

kontraksi yang sangat tinggi di sektor

tantangan seperti kebijakan tarif impor produk

Pertambangan dan Penggalian. Penyebab

sawit Indonesia ke India maupun turunnya

utamanya adalah menurunnya produksi PT

harga CPO dunia. Hal lain yang perlu menjadi

Freeport Indonesia karena adanya peralihan

perhatian adalah pertumbuhan sektor tersier

kegiatan tambang, dari tambang terbuka ke

(jasa) yang cukup pesat dalam beberapa

tambang bawah tanah.

tahun terakhir. Meskipun porsinya terhadap

3. INFLASI NASIONAL DAN
REGIONAL

perekonomian Indonesia masih belum
signifikan, namun laju pertumbuhannya yang
konsisten yang diiringi perlambatan di sektor

3.III.A. P E R K E M B A N G A N I N F L A S I
NASIONAL

Industri Pengolahan menunjukkan adanya
potensi shifting perekonomian di Indonesia

Tingkat inflasi nasional tahun 2019 dapat

di periode mendatang.

terjaga dengan baik dan berada pada nilai
2,72 persen. Inflasi tersebut lebih rendah

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

dibandingkan dengan tahun 2018 yang

masih menjadi sektor yang cukup dominan

mencapai 3,13 persen, serta berada pada

dalam menopang perekonomian hampir di

level yang terkendali di bawah target asumsi

seluruh regional di Indonesia, terkecuali di

inflasi pada APBN 2019 sebesar 3,50 persen.

regional Jawa. Sebagaimana tren perlambatan

Gambar 6. TREN INFLASI TAHUN 2015-2019 (PERSEN)

Realisasi Inflasi

5,30

Target Inflasi
5,00

4,30
3,50

3,50
3,35
2015

Sumber : BPS (diolah)

3,61
3,02
2016

2017

3,13
2018

2,72
2019
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Tingkat inflasi yang terkendali mampu

Jika dilihat dari tren pergerakan inflasi

menjaga konsumsi masyarakat tetap stabil

perbulan sepanjang lima tahun terakhir,

sehingga dapat mendukung pertumbuhan

maka angka inflasi biasanya akan meningkat

ekonomi Indonesia yang di antaranya berasal

pada akhir tahun dan pertengahan tahun, hal

dari pengeluaran konsumsi rumah tangga.

ini ditengarai sejalan dengan meningkatnya

Secara umum, terkendalinya tingkat inflasi

permintaan atau kebutuhan masyarakat

tahun 2019 didukung oleh stabilitas tingkat

dalam rangka merayakan hari besar

inflasi di seluruh komponen pembentuknya:

keagamaan dan liburan sekolah pada tengah

inflasi komponen inti (inflation core) sebesar

tahun dan liburan akhir tahun.

3,02 persen; inflasi komponen harga diatur
pemerintah (administered price) sebesar 0,51
persen; dan inflasi komponen bergejolak
(volatile

food)

sebesar

4,30

persen.

Pengendalian tingkat inflasi tahun 2019 juga
tidak lepas dari terjaganya keseimbangan
permintaan

dan

penawaran, walaupun

pada beberapa periode tertentu mengalami
lonjakan permintaan. Terkendalinya tingkat
inflasi sepanjang 2019 tersebut diupayakan
bersama melalui penguatan sinergi Pemerintah
Pusat (Pempus) dan Daerah (Pemda) bersama
Bank Indonesia (BI). Berdasarkan data lima
tahunan, tingkat inflasi relatif terjaga dengan
baik dan untuk tahun 2019 menjadi yang
terendah dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi tertinggi
pada tahun 2019 terjadi pada Mei sebesar
0,68 persen, sedangkan deflasi tertinggi pada
tahun 2019 terjadi pada September sebesar
0,27 persen. Komoditas yang dominan
memberikan andil/sumbangan inflasi dan
deflasi pada bulan-bulan tersebut, antara lain:
bahan pangan pokok dan bumbu-bumbuan,
daging-dagingan, telur, harga sayuran, tarif
angkutan antar kota, tarif angkutan udara,
tarif kereta api, rokok kretek filter, dan tarif
parkir.
Untuk meng gambarkan fak tor yang
berpengaruh terhadap inf lasi secara
fundamental, BPS mengelompokkan inflasi

Gambar 7. TREN BULANAN PERKEMBANGAN INFLASI TAHUN 2015-2019

Sumber : BPS (diolah)

Ditjen Perbendaharaan | Direktorat Pelaksanaan Anggaran - Laporan Khatulistiwa 2019

35

berdasarkan diagregrasi inflasi, meliputi tiga

meningkat menjadi level 4,30 persen jika

jenis, yakni inflasi inti, Volatile Food/VF (Inflasi

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

komponen bergejolak) dan Administered Price

Inflasi pada komponen VF banyak dipengaruhi

(komponen harga yang diatur pemerintah).

oleh membaiknya pasokan pangan dari dalam

Inflasi inti merupakan komponen inflasi yang

maupun luar negeri, serta perbaikan jalur

cenderung persisten dalam pergerakan inflasi,

distribusi logistik yang berhasil menekan

seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai

ongkos distribusi sehingga inflasi tertahan

tukar, harga komoditi internasional maupun

pada level aman. Selain itu pemerintah

ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.

juga melakukan intervensi melalui kebijakan

VF adalah inflasi yang dipengaruhi shocks

pengawasan dan pengendalian harga serta

dalam kelompok makanan, seperti panen,

koordinasi yang intensif antara BI, Pempus

gangguan alam atau faktor perkembangan

serta Pemda. Kenaikan inflasi VF sudah

harga komoditas. Sementara administered

terjadi pada awal tahun pasca tahun baru

price adalah inflasi yang disebabkan shocks

sebagai akibat kenaikan harga bahan pangan

akibat kebijakan pemerintah, seperti kenaikan

pokok, termasuk cabai, bawang merah serta

BBM dan tarif dasar listrik.

sayuran. Kenaikan berikutnya terjadi pada

Inflasi inti pada tahun 2019 berada pada
level 3,02 persen. Catatan positif tersebut
dipengaruhi oleh kemampuan respon
penawaran atas kenaikan permintaan,
sehingga tidak terlalu berdampak pada

pertengahan tahun karena hari raya Idul Fitri,
serta pada akhir tahun (November-Desember)
terutama menjelang pada Natal dan tahun
baru, sebagai akibat lonjakan pada kebutuhan
bahan makanan

pergerakan harga-harga. Inflasi komponen

Selama tahun 2019 seluruh kelompok

administered price selama kurun waktu 2019

pengeluaran mengalami inf lasi, yaitu:

berada pada level 0,51 persen, jauh lebih baik

kelompok bahan makanan sebesar 4,28

dibandingkan kondisi tahun 2018, sedangkan

persen; kelompok makanan jadi, minuman,

pada komponen VF, sampai akhir 2019 cukup

rokok, dan tembakau sebesar 3,97 persen;

Gambar 8. TREN PERKEMBANGAN FUNDAMENTAL INFLASI TAHUN 2015-2019

Inti
Administered Price
Volatile Food
Umum
Sumber : BPS (diolah)

2015
3,95
0,39
4,84
3,35

2016
3,07
0,21
5,92
0,32

2017
2,95
8,70
0,71
3,61

2018
3,07
3,36
3,39
3,13

2019
3,02
0,51
4,30
2,72
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Tabel 7. INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) TAHUN 2015-2019 (PERSEN)

No.
1
2
3
4
5
6
7

Komponen IHK
Bahan Makanan
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar
Sandang
Kesehatan
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
INFLASI UMUM

2015
4.93
6.42
3.34
3.43
5.32
3.97
-1.53
3.35

2016
5.69
5.38
1.90
3.05
3.92
2.73
-0.72
3.02

2017
1.26
4.10
5.14
3.92
2.99
3.33
4.23
3.61

2018
3.41
3.91
2.43
3.59
3.14
3.15
3.16
3.13

2019
4.28
3.97
1.75
4.93
3.46
3.25
0.17
2.72

Sumber : BPS (diolah)

kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan

Lampung yang berada pada level 3,35 persen.

bahan bakar sebesar 1,75 persen; kelompok

Pada regional Jawa, tingkat inflasi terendah

sandang sebesar 4,93 persen; kelompok

tercatat pada Provinsi Jawa Timur sebesar

kesehatan sebesar 3,46 persen; kelompok

2,12 persen, sedangkan inflasi tertinggi pada

pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar

Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,37 persen.

3,25 persen; dan kelompok transpor,

Jakarta sebagai Provinsi yang memiliki

komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,17

kontribusi besar terhadap inflasi nasional

persen. Data pergerakan komponen IHK

tercatat juga pada level aman walaupun

tersebut menunjukkan bahwa setidaknya

berada diatas tingkat inflasi nasional, yakni

ada dua variabel komponen yang mengalami

sebesar 3,23 persen.

perubahan signifikan pada tahun 2019.
Pertama adalah komponen sandang dengan
angka inflasi sebesar 4,93 persen yakni
melonjak dibandingkan 2018, dan yang kedua
adalah penurunan signifikan pada komponen
transpor, komunikasi, dan jasa keuangan yang
relatif rendah pada angka 0,17 persen.

3.I. PERKEMBANGAN INFLASI
REGIONAL
Perkembangan inflasi di beberapa wilayah di
Indonesia mengalami kondisi yang berbedabeda. Sebagian besar Sumatera dan Jawa,
tercatat memiliki tingkat inflasi dibawah inflasi
nasional. Di Wilayah Sumatera tingkat inflasi
terendah pada Provinsi Jambi sebesar 0,81
persen, sementara tertinggi pada provinsi
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Sementara itu, tingkat inflasi tertinggi di
Kalimantan berada di Provinsi Kalimantan
Selatan sebesar 4,01 persen, dan terendah
di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1,47
persen. Di regional Sulawesi, tingkat inflasi
tertinggi pada Provinsi Sulawesi Utara
sebesar 3,52 persen, kemudian di Regional
Maluku-Papua, angka inflasi tertinggi dicapai
oleh Provinsi Maluku sebesar 2,08 persen,
namun demikian secara keseluruhan angka
inflasi sepanjang 2019 sangat terkendali di
KTI sebagai dampak positif dari meningkatnya
kelancaran akses jalur distribusi logistik yang
memang selama ini cukup berperan besar
terhadap fluktuasi harga-harga di wilayah
tersebut.
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Gambar 9. PERKEMBANGAN DAN SEBARAN INFLASI REGIONAL TAHUN 2017-2019
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Selain itu, inflasi yang tetap rendah di tahun

terlepas dari dampak kebijakan pemerintah

2019 juga dipengaruhi oleh adanya perbaikan

di tingkat pusat untuk mengendalikan inflasi

struktural yang dimotori oleh koordinasi

pangan, terutama melalui penguatan regulasi,

yang intensif antara Pemerintah dan BI

penguatan koordinasi dilakukan bersama

atas bauran kebijakan fiskal dan moneter

dengan Pemda, instansi terkait, dan pelaku

dalam pengendalian harga-harga, sehingga

usaha, termasuk Tim Pengendalian Inflasi

target inflasi dapat dijaga khususnya inflasi

Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), terkait

pangan. Perkembangan ini mendorong inflasi

upaya pemenuhan stok, evaluasi harga

VF berada dalam tren yang menurun sejak

pangan, dan kebijakan pengendalian harga,

2015. Di tengah inflasi hortikultura yang tinggi,

pemantauan dan mengawasi stabilisasi bahan

inflasi beberapa komoditas nonhortikultura,

pokok di seluruh wilayah Indonesia, serta

seperti beras, daging ayam, telur ayam, dan

upaya khusus dengan melakukan penetrasi

minyak goreng, tercatat cukup rendah pada

pasar dalam bentuk pasar murah jelang Hari

2019 sehingga menahan kenaikan inflasi

Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

VF lebih tinggi. Perkembangan ini tidak
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4. INDIKATOR KESEJAHTERA
AN

4.I. I N D E K S P E M B A N G U N A N
MANUSIA
Indek s Pembangunan Manusia (IPM)
digunakan sebagai indikator pengukuran atas
keberhasilan pembangunan manusia. Konsep
IPM menggunakan pendekatan tiga aspek
dasar, yakni Dimensi Kesehatan (harapan
hidup saat lahir), Dimensi Pendidikan (harapan

provinsi. Sejalan dengan IPM Indonesia,
IPM di seluruh provinsi juga mengalami
peningkatan. Angka IPM tertinggi tahun
2019 berada di Provinsi DKI Jakarta yakni
sebesar 80,76. Tingginya IPM di Provinsi
DKI Jakarta didukung oleh posisi DKI Jakarta
sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi,
ketersediaan sarana dan prasarana yang
lengkap, kemudahan akses pendidikan dan
kesehatan, serta didukung oleh alokasi APBN

lama sekolah dan rata-rata lama sekolah),

dan APBD yang tinggi.

serta Dimensi Pengeluaran (pengeluaran

Di sisi lain, angka IPM terendah masih berada

perkapita).

di provinsi Kawasan Timur Indonesia yakni

IPM Indonesia tahun 2019 berada di angka

Provinsi Papua dengan IPM sebesar 60,84.

71,92, naik 0,53 poin dibanding tahun
2018 sebesar 71,39. Adapun capaian atas
tiga dimensi/aspek yang menjadi dasar
perhitungan IPM tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
a. Dimensi Kesehatan: Angka Umur Harapan
Hidup (AHH) bayi saat lahir sebesar 71,34
tahun, naik 0,14 tahun dibanding tahun
2018 sebesar 71,20 tahun.

Rendahnya IPM di Provinsi Papua dipengaruhi
oleh kondisi geografis yang sulit, serta
keterbatasan sarana, prasarana, dan tenaga
pendidikan dan kesehatan. Adapun provinsi
dengan tingkat pertumbuhan IPM tertinggi
yakni Provinsi Papua Barat yang naik sebesar
0,96 poin, dari sebelumnya 63,74 di tahun
2018 menjadi 64,70 di tahun 2019.
Gambar 10. PERKEMBANGAN IPM TAHUN 2015-2019

b. Dimensi Pendidikan: Angka Harapan Lama
Sekolah (HLS) sebesar 12,95 tahun, naik
0,04 tahun dibanding tahun 2018 sebesar

69,55

70,18

12,91 tahun. Sedangkan angka Rata-Rata
Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,34 tahun,
naik 0,17 tahun dibanding tahun 2018

70,81

71,39

71,95

2018

2019
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SUMBER: BPS, 2019

sebesar 8,17 tahun.
c. Dimensi Pengeluaran: Angka pengeluaran
perkapita sebesar Rp11,30 juta/orang/
tahun, naik Rp240,00 ribu dibanding tahun
2018 sebesar Rp11,06 juta/orang/tahun.

Dimensi Kesehatan (AHH), dengan capaian
AHH tertinggi berada di Provinsi DIY yakni
sebesar 74,92 tahun, sementara angka AHH
terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat

IPM Indonesia dapat dijabarkan berdasarkan

dengan capaian sebesar 64,82 tahun. Adapun

persebarannya pada masing-masing wilayah/

peningkatan angka AHH tertinggi berada di
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Gambar 11. IPM REGIONAL TAHUN 2018-2019
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Provinsi Gorontalo yakni naik 0,48 tahun,

Provinsi DKI Jakarta yakni sebesar 11,06 tahun,

sementara peningkatan terendah berada

sementara RLS terendah berada di Provinsi

di Provinsi Kalimantan Utara yang naik 0,04

Papua yakni sebesar 6,65 tahun. Adapun

tahun.

peningkatan angka RLS tertinggi berada di

Dimensi Pendidikan (HLS dan RLS), dengan
capaian HLS tertinggi berada di Provinsi
D.I. Yogyakarta yakni sebesar 15,58 tahun,

Provinsi Maluku Utara yakni naik 0,28 tahun,
sementara peningkatan terendah berada di
Provinsi DKI Jakarta yang naik 0,01 tahun.

sementara angka HLS terendah berada di

Dimensi Pengeluaran (angka pengeluaran

Provinsi Papua yakni sebesar 11,05 tahun.

perkapita), dengan capaian angka tertinggi

Adapun peningkatan angka HLS tertinggi

berada di Provinsi DKI Jakarta yakni sebesar

berada di Provinsi Papua yakni naik 0,22 tahun,

Rp18,53 juta/orang/tahun, sementara angka

sementara peningkatan terendah berada di

terendah berada di Provinsi Papua yakni

Provinsi Kepulauan Riau yang naik 0,01 tahun.

sebesar Rp7,34 juta/orang/tahun. Adapun

Selanjutnya, capaian RLS tertinggi berada di

peningkatan angka pengeluaran per kapita
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tertinggi berada di Provinsi Kepulauan

dapat diukur dengan melihat persentase

Riau yakni naik Rp490 ribu/orang/tahun,

pengeluaran perkapita pada kelompok

sementara peningkatan terendah berada

penduduk 40 persen terbawah. Pada

di Provinsi Sulawesi Tengah yang naik Rp116

September 2019, persentase pengeluaran

ribu/orang/tahun.

pada kelompok 40 persen terbawah adalah
17,71 persen, naik 0,24 poin dibanding
September 2018 sebesar 17,47 persen. Hal

4.II. RASIO GINI
Rasio Gini merupakan salah satu indikator

ini menunjukkan bahwa secara nasional telah

untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan

terjadi perbaikan tingkat ketimpangan selama

masyarakat, semakin tinggi koefisien Rasio

periode September 2018-September 2019.

Gini (mendekati 1) menunjukkan ketimpangan
yang semakin besar antar penduduk
masyarakat. Rasio Gini per September 2019
berada di angka 0,380, turun 0,004 poin
dibandingkan September 2018 sebesar
0,384. Menurunnya Rasio Gini menandakan
tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat
semakin menurun.

Rasio Gini IPM Indonesia dapat dijabarkan
berdasarkan persebarannya pada masingmasing wilayah/provinsi. Provinsi dengan
angka Rasio Gini tertinggi pada September
2019 adalah Provinsi DIY yakni sebesar 0,428,
diikuti Provinsi Gorontalo dan Provinsi Jawa
Barat yakni masing-masing sebesar 0,410
dan 0,398. Adapun Provinsi dengan angka

Berdasarkan daerah tempat tinggalnya, Rasio

Rasio Gini terendah adalah Provinsi Bangka

Gini di daerah perkotaan pada September 2019

Belitung yakni sebesar 0,262, diikuti Provinsi

adalah sebesar 0,391 atau tidak mengalami

Kalimantan Utara dan Provinsi Sumatera

perubahan dibandingkan September 2018.

Barat yakni masing-masing 0,292 dan 0.307.

Adapun Rasio Gini di daerah perdesaan pada

Jika dibandingkan dengan angka Rasio Gini

September 2019 adalah sebesar 0,315, turun
0,004 poin dibandingkan September 2018
sebesar 0,319.

per-September 2018, pada September
2019 terdapat 22 provinsi yang mengalami
penurunan angka Rasio Gini, sedangkan

Selain Rasio Gini ukuran ketimpangan juga

sisanya sebanyak 12 provinsi mengalami

Gambar 12. PERKEMBANGAN RASIO GINI TAHUN 2015-2019
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Target

2015

2016

2017
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0,329
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Sumber : BPS (diolah)
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kenaikan. Penurunan angka Rasio Gini
tertinggi terdapat pada Provinsi Bengkulu

4.III. KEMISKINAN
Sepanjang periode tahun 2015-2019 tingkat

dan Provinsi Maluku Utara dengan penurunan

kemiskinan di Indonesia terus mengalami

sebesar 0,26 poin. Sementara itu, Provinsi

penurunan. Jumlah penduduk miskin di

yang mengalami kenaikan angka Rasio Gini

Indonesia sampai dengan September 2019

tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah

sejumlah 24,78 juta orang, turun 888,71

dengan kenaikan sebesar 0,13 poin.

ribu orang dibandingkan September 2018
sejumlah 25,67 juta orang. Kategori penduduk

Gambar 13. RASIO GINI REGIONAL TAHUN 2018-2019
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miskin merupakan penduduk yang memiliki

ukuran yang menunjukkan ketimpangan

rata-rata pengeluaran perbulan dibawah

pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada

garis kemiskinan, yakni Rp440.538,- pada

september 2018, indeks kedalaman tercatat

September 2019. Tingkat kemiskinan pada

sebesar 1,63 yang merupakan level terendah

September 2019 sebesar 9,22 persen,

dalam lima tahun terakhir. Dibandingkan

turun 0,44 poin persentase dibandingkan

tahun 2017, indeks kedalaman mengalami

September 2018 sebesar 9,66 persen,

penurunan sebesar 0,16 poin. Sementara

atau masih dalam rentang target dalam

indeks keparahan juga mengalami penurunan

nota keuangan APBN 2019 yang ditetapkan

sebesar 0,05 poin dibanding tahun 2017

sebesar 8,5-9,5 persen.

menjadi sebesar 0,41. Penurunan indeks
kedalaman dan keparahan kemiskinan terjadi

Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, jumlah

di semua wilayah baik di perkotaan maupun

penduduk miskin pada September 2019 di

perdesaan.

perdesaan sejumlah 14,93 juta orang (60,23
persen), turun 615,19 ribu orang dibandingkan

Berdasarkan persebarannya pada setiap

September 2018 sejumlah 15,54 juta orang.

wilayah/provinsi, tingkat kemiskinan terendah

Adapun jumlah penduduk miskin di perkotaan

pada September 2019 berada di Provinsi

sebanyak 9,85 juta orang (39,77 persen), turun

DKI Jakarta yakni 3,42 persen, turun 0,13

273,53 ribu orang dibandingkan September

poin persentase dibandingkan September

2018 sejumlah 10,13 juta orang.

2018 sebesar 3,55 persen. Adapun tingkat
kemiskinan tertinggi berada di Provinsi Papua

Selain tingkat kemiskinan, indeks kedalaman

yakni sebesar 26,55 persen, turun 0,88 poin

dan keparahan kemiskinan juga mengalami

persentase dibandingkan September 2018

penurunan pada 2018. Indeks kedalaman
merupakan

merupakan

sebesar 27,43 persen. Pada September

rata-rata

2019 terdapat tiga provinsi dengan angka

kesenjangan pengeluaran masing-masing

tingkat kemiskinan lebih dari 20,0 persen,

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan,

yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua barat,

sementara indeks keparahan merupakan

dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan

Gambar 14. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2019 (PERSEN)
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Gambar 15. PERKEMBANGAN INDEKS KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN TAHUN 2015-2019

Sumber : BPS (diolah)

Gambar 16. TINGKAT KEMISKINAN REGIONAL TAHUN 2018-2019 (PERSEN)
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tingkat kemiskinan masing-masing sebesar

penduduk miskin terbanyak, ketiga provinsi

26,55 persen, 21,51 persen, dan 20,62 persen.

dimaksud berkontribusi besar terhadap

Hampir di semua provinsi mengalami
penurunan tingkat kemiskinan. Penurunan
tingkat kemiskinan tertinggi pada September
2019 berada di Provinsi Papua Barat yakni 1,15
poin persentase, dari semula 22,66 persen
di September 2018 menjadi 21,51 persen di
September 2019. Adapun kenaikan angka
tingkat kemiskinan hanya berada di Provinsi
Maluku Utara yakni naik 0,29 poin persentase,
dari semula 6,62 persen di September 2018

penurunan jumlah kemiskinan secara nasional,
yakni berkurang sebanyak 487,68 ribu orang
atau 5,02 persen dibandingkan tahun 2018.
Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk
miskin paling sedikit adalah Provinsi
Kalimantan Utara, yakni sebanyak 48,61 ribu
orang, turun 980 orang dibandingkan tahun
2018 sebanyak 49,59 ribu orang.

4.IV. PENGANGGURAN

menjadi 6,91 persen di September 2019.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk

Berdasarkan jumlahnya, tiga provinsi dengan

sebanyak 197,91 juta orang, naik 3,13 juta

jumlah penduduk miskin terbanyak berada di

orang dibandingkan Agustus 2018 sebanyak

Regional Pulau Jawa dengan porsi terhadap

194,78 juta orang. Jumlah angkatan kerja pada

total keseluruhan mencapai 44,83 persen.

Agustus 2019 sebanyak 133,56 juta orang,

Adapun data jumlah penduduk miskin pada

naik 2,55 juta orang dibandingkan Agustus

ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi

2018 sebanyak 131,01 juta orang. Adapun

Jawa Timur sebanyak 4,06 juta orang (16,36

tingkat partisipasi kerja pada Agustus 2019

persen), Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3,68

tercatat sebesar 67,49 persen, naik 0,23

juta orang (14,84 persen), dan Provinsi Jawa

poin persentase dibandingkan Agustus 2018

Barat sebanyak 3,38 juta orang (13,62 persen).

sebesar 67,26 persen.

Meskipun merupakan provinsi dengan jumlah

berusia 15 tahun ke atas pada Agustus 2019

Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak

Gambar 17. JUMLAH PENDUDUK MISKIN REGIONAL TAHUN 2018-2019 (RIBU ORANG)

Sumber : BPS (diolah)
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126,51 juta orang memiliki status bekerja,

sedangkan TPT terendah adalah pada jenjang

sedangkan sisanya sebanyak 7,05 juta orang

pendidikan SD sebesar 2,41 persen. Meskipun

berstatus pengangguran. Berdasarkan data

masih memiliki TPT yang tertinggi, jenjang

tersebut, jumlah pengangguran pada Agustus

pendidikan SMK menunjukkan penurunan

2019 bertambah 50 ribu orang dibandingkan

TPT terbesar dalam periode 2018-2019, yakni

Agustus 2018 sebanyak 7,00 juta orang.

sebesar 0,82 persen.

Meskipun jumlah pengangguran pada
Agustus 2019 mengalami kenaikan, angka
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mampu
turun sebesar 0,06 poin persentase, semula
5,34 persen pada Agustus 2018 menjadi 5,28
persen pada Agustus 2019. Dengan demikian,
tingkat pengangguran tahun 2019 berada
sedikit di atas target yang ditetapkan yakni
berkisar di angka 4,8 persen-5,2 persen.
Berdasarkan kelompok usia, TPT pada
kelompok usia muda (15-24 tahun) adalah
yang tertinggi dibandingkan kelompok usia
lain, yakni sebesar 18,62 persen. Sedangkan
TPT kelompok lansia (60 tahu ke atas) adalah
yang paling kecil, yakni 0,66 persen. Semakin
tinggi umur seseorang, maka TPT cenderung
semakin menurun.

Berdasarkan status pekerjaan, sebanyak
56,02 juta orang (44,28 persen) adalah
pekerja formal, yaitu mereka yang berusaha
dan dibantu buruh tetap dan yang menjadi
buruh/karyawan/pegawai. Sisanya sebanyak
70,49 juta orang (55,72 persen) merupakan
pekerja informal, yaitu mencakup berusaha
sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap,
pekerja bebas, dan pekerja tak dibayar.
Dilihat dari jenis lapangan pekerjaannya,
sebanyak 34,58 juta orang mengandalkan
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
sebagai mata pencaharian utama. Meskipun
jumlah tenaga kerjanya berkurang sebanyak
1,12 juta orang (1,46 persen) dibandingkan
tahun 2018, sektor ini masih berkontribusi
paling besar dalam penyediaan lapangan

Berdasarkan jenjang pendidikan yang

pekerjaan dengan mampu mempekerjakan

ditamatkan, jenjang pendidikan SMK adalah

27,33 persen dari total tenaga kerja. Di sisi lain,

yang paling tinggi sebesar 10,42 persen,

sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan

Gambar 18. PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2019 (PERSEN)

Sumber : BPS (diolah)
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Tabel 8. JUMLAH TENAGA KERJA BERDASARKAN JENIS LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA TAHUN 2018-2019 (JUTA ORANG)

No.

Lapangan Pekerjaan Utama

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil &
2.
Sepeda Motor
3. Industri Pengolahan
4. Konstruksi
5. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
6. Sektor Lainnya
TOTAL

2018
2019
Februari
Agustus
Februari
Agustus
38,70
35,70
38,11
34,58
23,55

23,07

24,47

23,80

17,92
7,06
8,10
31,74
127,07

18,25
8,30
7,66
31,01
124,00

18,23
7,62
8,80
32,14
129,37

18,93
8,51
8,46
32,23
126,51

Sumber : BPS (diolah)

makan minum menunjukkan pertambahan

Berdasarkan jumlahnya, tiga provinsi dengan

jumlah tenaga kerja paling banyak, yakni

jumlah pengangguran terbanyak berada di

bertambah 797,76 ribu orang (0,50 persen)

Regional Pulau Jawa dengan porsi terhadap

dibanding tahun 2018.

total keseluruhan mencapai 50,59 persen.

Jika dilihat pada masing-masing wilayah,
sebanyak 23 provinsi mengalami penurunan
TPT dan sisanya sebanyak 11 provinsi
mengalami kenaikan. Penurunan TPT terbesar
terdapat di Provinsi Kaltara yakni sebesar
0,82 persen, semula 5,22 persen di tahun
2018 menjadi 4,40 persen di tahun 2019.
Sedangkan provinsi dengan kanaikan TPT
terbesar adalah Provinsi Papua yang naik 0,45
persen, yang semula 3,20 persen di tahun
2018 menjadi 3,65 persen di tahun 2019.

Adapun data jumlah penduduk miskin pada
ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Jawa
Barat sebanyak 1,90 juta orang (26,99 persen),
Provinsi Jawa Timur sebanyak 843,75 ribu
orang (11,98 persen), dan Provinsi Jawa Tengah
sebanyak 819,36 ribu orang (11,63 persen).
Provinsi Jawa Barat berkontribusi paling besar
terhadap penambahan jumlah pengangguran,
yakni bertambah 53,26 ribu orang atau 2,88
persen dibandingkan tahun 2018. Sedangkan
provinsi dengan jumlah pengangguran paling
sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara, yakni

Gambar 19. PERKEMBANGAN JUMLAH PENGANGGURAN REGIONAL TAHUN 2018-2019 (RIBU ORANG)

Sumber : BPS (diolah)
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Gambar 20. PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN REGIONAL TAHUN 2018-2019 (PERSEN)

Sumber : BPS (diolah)

sebanyak 15,38 ribu orang, turun 2.417 orang

APBN memiliki defisit yang semakin rendah

dibandingkan tahun 2018 sebanyak 17,80 ribu

dan keseimbangan primer menuju positif.

orang.

Serta kemandirian APBN TA 2019 dimaksudkan
bagaimana penerimaan perpajakan dapat

5. PELAKSANAAN APBN
APBN tahun anggaran (TA) 2019 merupakan
tahun yang krusial karena merupakan akhir
dari RPJMN 2015-2019, akhir dari tahap ketiga
pelaksanaan RPJPN 2015-2025. APBN TA
2019 merupakan wujud nyata dari Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yang
mengusung tema “Pemerataan Pembangunan
untuk Pertumbuhan Berkualitas” dalam rangka
mengejar pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan nasional dalam RPJMN melalui
optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber
daya (pemerintah dan swasta)
Tema besar APBN TA 2019 adalah “Adil, Sehat,
dan Mandiri”. Adil didefinisikan bahwa APBN
digunakan sebagai instrumen kebijakan
meraih keadilan, menurunkan tingkat
kemiskinan, menciptakan lapangan kerja,
dan mengatasi disparitas antarkelompok
pendapatan dan antarwilayah. Sehat artinya

tumbuh signifikan sehingga memberikan
kontribusi dominan terhadap pendapatan
negara sehingga dapat mengurangi kebutuhan
Utang sebagai sumber pembiayaan. Dengan
APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri diharapkan
kebijakan fiskal yang didesain oleh Pemerintah
akan mampu merespon dinamika volatilitas
global, menjawab tantangan dan mendukung
pencapaian target-target pembangunan
secara optimal.
APBN 2019 sebagai instrumen kebijakan fiskal
pemerintah disusun disusun dengan prudent,
realistis, dan efektif untuk memajukan
pembangunan Indonesia, serta berdasarkan
prinsip kehati-hatian guna mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional
di tengah tantangan perekonomian domestik
dan global. Sejalan dengan arah dan
strategi kebijakan fiskal jangka menengah,
kebijakan fiskal tahun 2019 disusun dengan
tema “APBN untuk Mendorong Investasi dan
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Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi)

serta inovasi pembiayaan akan menjadi

Sumber Daya Manusia”, sejalan dengan tema

landasan dalam mencapai pertumbuhan

RKP tahun 2019. Pengelolaan fiskal tahun

ekonomi yang berkelanjutan.

2019 difokuskan pada dua hal utama, yaitu:
pertama menjaga kesehatan fiskal dan kedua
mendorong iklim investasi dan ekspor. Upaya
menjaga kesehatan fiskal akan dilakukan
dengan mendorong APBN menjadi lebih
produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu
mengendalikan risiko, baik dalam jangka
pendek, menengah maupun panjang.

Dari sisi Pendapatan, kebijakan kebijakan
pendapatan negara tahun 2019 diarahkan
untuk mendorong optimalisasi pendapatan
negara melalui Kebijakan perpajakan maupun
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
mengedepankan perbaikan dan kemudahan
layanan, menjaga iklim investasi yang kondusif,
dan keberlanjutan usaha. Salah satu nyata

Dalam perjalanannya, pelaksanaan APBN

kebijakan Pendapatan ini adalah terbitnya

2019 sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun

global. Normalisasi kebijakan moneter,

2019 tentang perubahan PP Nomor 94 Tahun

ekspansi kebijakan fiskal dan perbaikan

2010 tentang Penghitungan Penghasilan

ekonomi AS, fluktuasi harga minyak, perang

Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan

dagang antar AS dan Tiongkok serta kondisi

dalam Tahun Berjalan. Pada PP 45 Tahun

geo-politik pada beberapa negara di dunia

2019 ini diatur mengenai insentif pajak yang

menjadi faktor–faktor yang berpengaruh

diberikan pemerintah pada industri pionir

pada ekonomi nasional. Oleh karena itu,

yang melakukan penanaman modal baru

APBN disusun tidak hanya untuk mengejar

dalam program pendidikan vokasi, meliputi

pertumbuhan yang tinggi tetapi juga untuk

kegiatan penelitian dan pengembangan untuk

menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi.

menghasilkan inovasi. Kebijakan ini dikenal

Untuk mendorong investasi dan daya
saing tersebut, pemerintah menjalankan

dengan istilah Super Deduction Tax karena
besarnya insentif yang diberikan pemerintah

tiga strategi kebijakan fiskal. Yang pertama

Sementara itu Kebijakan belanja pada APBN

adalah mobilisasi pendapatan secara

2019 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas

realistis untuk menjaga iklim investasi tetap

program perlindungan sosial dengan

kondusif. Strategi yang kedua adalah Belanja

terus melakukan akselerasi pengentasan

negara yang produktif yang diarahkan

kemiskinan dan pengurangan kesenjangan

untuk mendorong peningkatan kualitas

serta melindungi daya beli masyarakat miskin.

Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan

Beberapa kebijakan dan terobosan dalam

program perlindungan sosial, percepatan

APBN 2019 untuk meningkatkan efisiensi

pembangunan infrastruk tur, reformasi

dan efektivitas belanja negara, optimalisasi

birokrasi, serta penguatan desentralisasi

pendapatan negara dan kemandirian antara

fiskal. Strategi yang ketiga adalah efisiensi

lain: Penguatan bidang kesehatan melalui
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Tabel 9. REALISASI APBN 2017-2019
URAIAN

TA 2018
Anggaran

TA 2017

Realisasi

Anggaran

Perubahan 20182019

TA 2019

Realisasi

Anggaran

Realisasi

%

Rp

%

A. Pendapatan Negara dan Hibah

1,736.06

1,666.38

1,894.72

1,943.67

2,165.11

1,960.63

90.56%

16.96

0.87%

I. Penerimaan Dalam Negeri
a. Penerimaan Perpajakan
1. Pajak Dalam Negeri
a) Pajak Penghasilan
b) Pajak Pertambahan Nilai
c) Pajak Bumi dan Bangunan
d) Cukai
e) Pajak Lainnya
2. Pajak Perdagangan Internasional
a) Bea Masuk
b) Bea Keluar

1,732.95
1,472.71
1,436.73
783.97
475.48
15.41
153.17
8.70
35.98
33.28
2.70

1,654.75
1,343.53
1,304.32
637.86
480.72
16.77
153.29
15.67
39.21
35.07
4.15

1,893.52
1,618.09
1,579.39
855.13
541.80
17.37
155.40
9.69
38.70
35.70
3.00

1,928.11
1,518.80
1,472.91
749.98
537.27
19.44
159.59
6.63
45.89
39.12
6.77

2,164.66
1,786.37
1,743.03
894.45
655.39
19.10
165.50
8.61
43.32
38.90
4.42

1,955.14
1,546.14
1,505.09
772.26
531.58
21.15
172.42
7.68
41.05
37.53
3.52

90.32%
86.55%
86.35%
86.34%
81.11%
110.73%
104.18%
89.20%
94.76%
96.48%
79.86%

27,03
27,34
32.18
22.28
-5.69
1.71
12.83
1.05
-4.84
-1.59
-3.24

1.40%
1.80%
2.18%
2.97%
-1.06%
8.80%
8.04%
15.84%
-10.55%
-4.06%
-47.86%

260.24

311.22

275.42

409.31

378.30

409.00

108.12%

-0.31

-0.08%

95.64
41.00
85.06
38.54

111.13
43.90
108.83
47.35

103.67
44.70
83.75
43.30

180.59
45.06
128.57
55.09

190.75
45.59
94.07
47.88

154.90
80.78
124.50
48.87

81.21%
177.08%
132.35%
102.07%

-25.69
35.67
-4.07
-6.22

-14.23%
79.16%
-3.17%
-11.29%

3.11

11.63

1.20

15.56

0.44

5.49

1,247.73%

-10.07

-64.72%

2,133.30

2,007.35

2,220.66

2,213.11

2,461.11

2,309.29

93.83%

96.18

4.35%

1,366.96
343.66
296.21
224.65
219.20
168.88
49.87
5.53
58.09

1,265.36
312.73
291.46
208.66
216.57
166.40
8.80
5.45
55.30

1,454.49
365.69
340.13
203.88
238.61
156.23
67.24
1.46
81.26

1,455.32
346.89
347.47
184.13
257.95
216.88
16.16
1.52
84.32

1,634.34
381.33
355.61
179.25
275.89
224.32
114.00
1.94
102.00

1,496.31
376.07
334.42
177.84
275.52
201.80
11.70
6,48
112.48

91.55%
98.62%
94.04%
99.21%
99.87%
89.96%
10.26%
334.02%
110.27%

40.99
29.18
-13.05
-6.29
17.57
-15.08
-4.46
4.96
28.16

2.82%
8.41%
-3.76%
-3.42%
6.81%
-6.95%
-27.60%
326.32%
33.40%

766.34
706.34
678.60
493.96
95.38
398.58
184.64
27.74
20.24
7.50
60.00

741.99
682.23
654.48
486.81
88.23
398.58
167.67
27.74
20.24
7.50
59.77

766.16
706.16
676.60
490.71
89.23
401.49
185.89
29.56
21.06
8.50
60.00

757.79
698.93
668.64
495.19
93.70
401.49
173.45
30.29
21.06
9.23
59.86

826.77
756.77
724.59
524.22
106.35
417.87
200.37
32.18
22.18
10.00
70.00

812.96
743.15
711.28
524.89
103.98
420.91
186.39
31.87
22.18
9.69
69.81

98.33%
98.20%
98.16%
100.13%
97.77%
100.73%
93.02%
99.04%
100.00%
96.90%
99.73%

55.17
44.22
42.64
29.70
10.28
19.42
12.94
1.58
1.12
0.46
9.95

7.28%
6.33%
6.38%
6.00%
10.97%
4.84%
7.46%
5.22%
5.32%
4.98%
16.62%

-178.04
-397.24
397.24
461.64
461.34
0.30
-64.41
-59.73
-3.67
-1.01
0.00

-124.41
-340.98
366.62
429.44
429.08
0.36
-62.81
-59.75
-2.05
-1.01
25.65

-87.33
-325.94
325.94
399.40
399.22
0.18
-73.47
-65.65
-6.69
-1.12
0.00

-11.49
-269.44
305.69
372.19
372.03
0.16
-66.50
-61.11
-4.27
-1.12
36.25

-20.11
-296.00
296.00
374.25
359.25
15.00
-78.25
-75.90
-2.35
0.00
0.00

-87.33
-348.66
402.05
452.72
437.54
15.18
-50.67
-44.39
-6.28
0.00
53.39

434.26%
117.79%
135.83%
120.97%
121.79%
101.20%
64.75%
58.48%
267.23%
0.00%

bI. Penerimaan Negara Bukan Pajak
1. Penerimaan Sumber Daya Alam
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
3. PNBP Lainnya
4. Pendapatan BLU
5. Surplus Bank Indonesia
III. Hibah
B. Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Belanja Lain-Lain
7. Belanja Hibah
8. Bantuan Sosial
9. Penyesuaian Anggaran Pendidikan
10. Tambahan Stimulus
II. Transfer ke Daerah Dan Dana Desa
Transfer ke Daerah
a. Dana Perimbangan
1. Dana Transfer Umum
a) Dana Bagi Hasil
b) Dana Alokasi Umum
2. Dana Transfer Khusus
b. Dana Otsus dan Penyeimbang serta DID
1. Dana Otsus dan Penyeimbang
2. Dana Insentif Daerah
Dana Desa
III. Suspen
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)
E. Pembiayaan
I. Penerimaan Pembiayaan
a. Pembiayaan Utang
b. Pembiayaan Lainnya
II. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembiayaan Investasi
b. Pemberian Pinjaman
c. Kewajiban Penjaminan
Kelebihan/Kekurangan Pembiayaan
SUMBER: KEMENTERIAN KEUANGAN (DIOLAH)

-75.84 660.05%
-79.22
29.40%
96.36
31.52%
80.53
21.64%
65.51
17.61%
15.02 9,387.5%
15.83 -23.80%
10.38 -27.36%
3.89
47.07%
1.12 -100.00%
17.14
47.28%
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program penurunan stunting terintegrasi,

Defisit dan rasio utang tetap dikendalikan

Penajaman anggaran pendidikan melalui

dalam batas aman dan tetap menjaga

peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan

keseimbangan primer untuk memperkuat

vokasi serta pengalokasian dana abadi

kesehatan APBN dengan cara meningkatkan

pendidikan untuk percepatan pengembangan

efisiensi pembiayaan utang, mengoptimalkan

riset, Penguatan Program Keluarga Harapan

peran serta masyarakat dalam pasar obligasi

(PKH), dana penanggulangan bencana alam

domestik (financial deepening), mengelola

(pooling fund), percepatan pembangunan

pinjaman luar negeri secara selek tif,

infrastruktur melalui skema kerja sama

meningkatkan peran Indonesia di dunia

pemerintah dengan badan usaha (KPBU),

internasional, dan mendorong program

serta percepatan pembangunan di tingkat

ekspor nasional.

kelurahan melalui DAU Tambahan. Selain itu,
Pemerintah juga tetap menjaga mandatory
spendings, yaitu anggaran pendidikan dan

5.I. PENDAPATAN NEGARA
APBN 2019 mendapat tantangan dari

kesehatan sebesar 20 persen dan 5 persen

pelemahan ekonomi global yang berimbas

dari APBN, Anggaran untuk desa yang

pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

bersumber dari APBN sebesar 10 persen

Namun demikian kinerja realisasi pendapatan

dari dan di luar dana Transfer Daerah, serta

negara dan hibah pada tahun 2019 masih

Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap PDB

terjaga hingga mencapai Rp1.960,63 triliun

sebagaimana diatur dalam UU nomor 33

(90,56 persen dari target APBN sebesar

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rp2.165,11 triliun). Realisasi Pendapatan

antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

tumbuh 0,01 persen (yoy) jika dibandingkan

Pada APBN 2019 Pemerintah melaksanakan

dengan realisasi tahun 2018, atau tumbuh

kebijakan countercyclical untuk tetap

17,66 persen (yoy) jika dibandingkan dengan

mendukung laju perekonomian nasional ketika

realisasi tahun 2017. Realisasi pendapatan

dunia mengalami pada pelemahan ekonomi

negara dan hibah ditopang oleh Realisasi

secara global. Kebijakan ini berimplikasi

pendapatan pajak yang masih tetap dominan,

pada pelebaran defisit anggaran dari semula

PNBP dan hibah yang secara berturut-

rencana sebesar 1,84 persen dari PDB menjadi

turut realisasinya mencapai Rp1.546,14

2,20 persen. Namun demikian, kebijakan

triliun, Rp408,99 triliun dan Rp5,50 triliun.

pelebaran defisit APBN tersebut dilakukan

Terdapat fenomena menarik di mana

secara terukur dengan mempertahankan

Realisasi pendapatan PNBP dan Hibah

stimulus belanja pemerintah pusat serta

yang telah melampaui target APBN dengan

transfer ke daerah dan dana desa yang tetap

capaian 108,11 persen dan 1.262,86 persen,

tinggi dan efektif.

ternyata secara (yoy) kinerjanya menurun

Sementara itu pembiayaan APBN tahun
2019 dilaksanakan secara hati-hati (prudent).
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Gambar 21. REALISASI PAJAK DAN PBNP TAHUN 2017-2019

% Real. Pajak
1.343,53 triliun
119,59%

% Real. PNBP
148,61%
1.518,79 triliun

Pajak

PNBP
1.546,14 triliun
108,11%

91,23%
311,22 triliun

2017

93,86%
409,32 triliun

2018

86,55%
408,99 triliun

2019

Sumber : Kemenkeu (diolah)

kinerja realisasi tahun 2018. Sedangkan

5.I.A. PENDAPATAN PERPAJAKAN

pendapatan perpajakan yang hanya mencapai

Pajak sebagai instrumen fiskal diarahkan untuk

86,55 persen dari target APBN meskipun

mendorong daya saing ekonomi nasional

kinerjanya menurun sebesar 7,21 persen jika

melalui pemberian insentif dan kebijakan

dibandingkan dengan tahun 2018 (yoy) namun

percepatan restitusi pada dunia usaha.

secara nominal menunjukkan peningkatan

Kinerja pendapatan perpajakan pada tahun

sebesar 1,80 persen atau Rp27,35 triliun.

2019 mampu tumbuh Rp27,34 triliun atau 1,80

Pajak dan PNBP selalu menjadi penyumbang
kontribusi terbesar dalam realisasi pendapatan
negara. Jika dilihat dari nominalnya, kinerja
sektor perpajakan selalu meningkat dari tahun
2017 sampai dengan tahun 2019. Namun jika
dilihat dari persentase realisasi terhadap target,
terdapat penurunan dari tahun sebelumnya,
tang merupakan imbas dari keterlambatan
laju perekonomian global. Sementara itu
PNBP yang realisasinya setiap tahun selalu
memenuhi target APBN, untuk tahun 2019
mengalami penurunan baik dari sisi nominal
maupun persentase realisasi terhadap target
APBN. Hal ini terutama dipengaruhi oleh
penurunan realisasi pendapatan PNBP sektor
Sumber daya Alam, khususnya PNBP Energi.

persen (yoy) dibanding realisasi tahun 2018 di
tengah perlambatan ekonomi dunia. Dengan
demikian realisasi pendapatan pajak mampu
mempertahankan tren pertumbuhan positif
seperti realisasi pendapatan pajak tahun
2018 yang tumbuh Rp175,27 triliun atau 13,05
persen (yoy) jika dibanding realisasi tahun 2017.
Untuk realisasi tahun 2019, terjadi perbedaan
kinerja antara pendapatan perpajakan dalam
negeri dengan pendapatan perpajakan
perdagangan internasional, di mana secara
umum pendapatan perpajakan perdagangan
internasional mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan tahun 2018, sementara
realisasi pendapatan perpajakan dalam negeri
meningkat (yoy).
Meskipun mengalami pertumbuhan secara
yoy, namun realisasi pajak tahun 2019 belum
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mampu mencapai target APBN sebesar

Namun demikian, kinerja realisasi sektor

Rp1.786,37 triliun. Dengan realisasi yang

pajak dalam negeri mengalami peningkatan

hanya mencapai Rp1.546,14 triliun, terjadi

yang cukup signifikan dari tahun 2018 (yoy).

selisih antara terget dan realisasi (shortfall)

Secara umum peningkatan realisasi pajak

sebesar Rp240,23 triliun. Jika dibandingkan

dalam negeri tahun 2019 meningkat pada

dengan dua tahun sebelumnya, shortfall

semua jenis penerimaan pajak, kecuali

tahun 2019 adalah yang terbesar. Secara

realisasi pendapatan pajak pertambahan

berurutan, angka shortfall penerimaan pajak

nilai (PPN) yang turun 1,06 persen (yoy).

dari tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar

Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan,

Rp129,18 triliun dan Rp99,31 triliun.

cukai dan Pajak lainnya secara berurutan

Risiko perang dagang AS – Tiongkok dan gejolak
geopolitik di berbagai negara berujung pada
tekanan terhadap perdagangan internasional.
Melemahnya perdagangan global berimbas
kepada kontraksi ekspor-impor Indonesia.
Hal ini mengakibatkan penurunan pajakpajak atas impor (bea masuk) mengalami
penurunan sebesar 4,06 persen (yoy). Hal
serupa juga terjadi pada pendapatan bea
keluar yang jauh menurun sampai dengan

mempunyai kenaikan (yoy) terhadap realisasi
tahun 2018 sebesar 2,18 persen, 8,80 persen,
8,04 persen dan 15,84 persen. Signifikannya
pertumbuhan pendapa tan perpajakan dalam
negeri, serta besarnya porsi pendapatan
perpa jakan dalam negeri yang mencapai 97,35
persen dari pendapatan perpajakan secara
keseluruhan membuat realisasi pendapatan
perpajakan total di tahun 2019 masih mampu
tumbuh 1,80 persen (yoy).

47,86 persen (yoy), yang terutama disebabkan

Sebagaimana telah disebutkan, pajak

oleh menurunnya ekspor tembaga dari PT.

sebagai instrumen fiskal diarahkan untuk

Freeport dan penurunan aktivitas ekspor PT.

mendorong daya saing ekonomi nasional

Newmont di Nusa Tenggara barat. Secara

melalui pemberian insentif dan kebijakan

keseluruhan, pajak perdagangan internasional

percepatan restitusi pada dunia usaha. Salah

mengalami penurunan sebesar 10,76 persen

satunya adalah kebijakan pemberian insentif

(yoy) jika dibandingkan dengan realisasi pada

besar-besaran yang dikenal dengan Super

tahun 2018.

Deduction Tax, sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya. Insentif
diberikan kepada Wajib

Gambar 22. KINERJA REALISASI PAJAK 2017-2019

Target

Realisasi

1.343,53 triliun
1.343,53 triliun

shortfall

%Shortfall
1.786,38 triliun

1.618,10 triliun

1.518,79 triliun
-6,14%

-8,77%

1.546,14 triliun

Pajak badan dalam negeri
yang menyelenggarakan
kegiatan praktik kerja,
pemagangan, dan/atau

-13,45%

pembelajaran dalam
rangka pembinaan dan

2017

-129,18 triliun

Sumber: Kemenkeu (diolah)

2018

-99,31 triliun
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berbasis kompetensi tertentu hingga sebesar

Realisasi pendapatan PNBP di tahun 2019

200 persen dari biaya yang dikeluarkan untuk

adalah sebesar Rp409 triliun, melebihi target

kegiatan tersebut. Sementara untuk Wajib

yang ditentukan sebesar Rp378,29 triliun.

Pajak badan dalam negeri yang melakukan

Dengan demikian realisasi PNBP 2019 tetap

kegiatan penelitian dan pengembangan di

menjaga tren selalu melebihi target APBN

Indonesia, dapat diberikan pengurangan

dengan presentase realisasi terhadap target

penghasilan bruto paling tinggi 300 persen

tahun 2017-2019 secara berurutan adalah

dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk

119,59 persen, 148,61 persen dan 108,12

kegiatan tersebut. Kebijakan ini dilakukan

persen. Namun demikian, realisasi PNBP

untuk mendorong investasi pada industri

di tahun 2019 ini belum mampu menjaga

padat karya, mendukung program penciptaan

tren pertumbuhan positif (yoy) seperti

lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja

pertumbuhan yang terjadi dari tahun 2017

Indonesia, mendorong keterlibatan dunia

ke tahun 2018. Menurunnya realisasi PNBP

usaha dan dunia industri dalam penyiapan

untuk tahun 2019 disebabkan oleh beberapa

SDM yang berkualitas, meningkatkan

variabel, antara lain:

daya saing, serta mendorong peran dunia

a. harga rata-rata Indonesia Crude Price (ICP)

usaha dan dunia industri dalam melakukan

sepanjang 2019 yang hanya sebesar US$62

kegiatan penelitian dan pengembangan serta

perbarel, lebih rendah dari 2018 yang

mempercepat industri manufaktur nasional

mencapai US$67,5 perbarel.

agar siap menuju revolusi industri 4.0.

b. nilai tukar rupiah pada 2019 lebih kuat

Kebijakan ini sejalan dengan tema kebijakan

dibanding 2018, sehingga berpengaruh

fiskal 2019 yaitu “APBN untuk Mendorong

terhadap realisasi PNBP sektor SDA Migas.

Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan

Pada 2019, nilai tukar rupiah secara rata-

(Investasi) Sumber Daya Manusia”.

rata mencapai Rp14.150 per dolar AS, lebih
kuat dari tahun 2018 yang rata-ratanya

5.I.B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK

mencapai Rp14.247 per dolar AS.

Tabel 10. REALISASI PNBP 2017-2019

PNBP
Total PNBP
Penerimaan
SDA
Bagian Laba
BUMN
PNBP Lainnya
Pendapatan
BLU

2017

2018

2019

%Pertumbuhan Realisasi
18.80%
409.32

%Pertumbuhan Realisasi
31.52%
409.00

%Pertumbuhan
-0.08%

111.13

71.23%

180.59

62.50%

154.90

-14.23%

43.90

18.23%

45.06

2.63%

80.73

79.16%

108.83

-7.76%

128.57

18.14%

132.35

-3.17%

47.35

12.87%

55.09

16.36%

48.87

-11.29%

Realisasi
311.22

Sumber: Kemenkeu (diolah)
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c. kinerja lifting minyak pada tahun 2019

target, namun secara pertumbuhan realisasi

tercatat lebih rendah dibanding tahun

pendapatan hibah tahun 2019 justru tumbuh

2018. Tahun lalu, lifting minyak tercatat

negatif hingga -64,68 persen jika dibandingkan

mencapai 754 MBOPD, lebih rendah dari

dengan realisasi pendapatan hibah di tahun

2018 yang mencapai 778 MBOPD.

2018, atau tumbuh negatif sebesar 52,73
persen dibanding realisasi 2017.

Walaupun di satu sisi secara keseluruhan
Realisasi PNBP 2019 dapat menjaga tren selalu

5.II. BELANJA NEGARA

memenhi target APBN, namun di sisi lain belum

Sejalan dengan penerapan s trategi

mampu menjaga tren pertumbuhan positif

countercyclical, APBN 2019 mempertahankan

seperti tahun 2017 dan 2018 (yoy). Penurunan

stimulus belanja pemerintah pusat serta

realisasi pendapatan PNBP Migas di tahun

transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)yang

2019, mengakibatkan PNBP SDA secara umum

tetap tinggi dan efektif, walaupun dihadapkan

mengalami penurunan 14,68 persen dari

pada perlambatan penerimaan perpajakan

tahun 2018 (yoy). Secara keseluruhan hampir

di dalam negeri sebagai dampak pelemahan

semua sektor PNBP mengalami penurunan

ekonomi global ke dalam negeri. Pelaksanaan

realisasi dibandingkan tahun sebelumnya,

Belanja negara tetap dioptimalkan untuk

kecuali sektor PNBP Bagian laba BUMN

mencapai target pembangunan nasional

yang mengalami peningkatan yang sangat

dalam meningkatkan kualitas SDM, penyediaan

signifikan hingga mencapai 79,15 persen.

infrastruktur, pengurangan kemiskinan
dan pengangguran, ser ta pemerataan

5.I.C. PENDAPATAN HIBAH

pembangunan. Selain itu berbeda dengan

Pendapatan Hibah di tahun 2019 ditargetkan

tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah tidak

Rp435,3 triliun dan dengan realisi di akhir tahun

melakukan pemotongan anggaran belanja

2019 sebesar Rp5.497,34 (1.262,86 persen).

negara untuk tetap memberikan stimulus

Meskipun secara target jauh melampaui

fiskal yang optimal.

Gambar 23. KINERJA PENDAPATAN HIBAH 2017-2019

Target

%Realisasi

Realisasi
15.564,9 triliun

11.629,8 triliun

1.300,47%

1.262,86%
5.497,3 triliun

3.108,1 triliun
374,17%

1.196,9 triliun

2017
Sumber: Kemenkeu (diolah)
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435,3 triliun

2019
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Realisasi belanja negara tahun 2019 mencapai

Belanja Non-KL adalah sebesar Rp495,50

Rp2.309,29 triliun, atau mencapai 93,83

triliun, atau mencapai 90,42 persen dari target

persen dari target belanja negara APBN

APBN.

Rp2.461,11 triliun. Realisasi belanja negara
terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat
dan belanja TKDD. Secara keseluruhan belanja
negara dari tahun 2017 sampai dengan
2019 selalu tumbuh positif di mana secara
berurutan mencapai Rp2.007,35 triliun,
Rp2.213,12 triliun dan Rp2.309,29 triliun.
Khusus untuk belanja negara di tahun 2019
tumbuh sebesar Rp96,18 triliun, atau tumbuh
4,35 persen dari tahun 2018 (yoy). Demikian
juga jika dirinci lebih lanjut, baik belanja
pemerintah pusat maupun belanja TKDD,
keduanya mengalami pertumbuhan positif
(yoy) dari realisasi pada tahun 2018. Belanja
pemerintah pusat tumbuh 2,82 persen
menjadi Rp1.496,31 triliun jika dibanding
tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.455,39
triliun. Sementara itu realisasi belanja TKDD
meningkat dari Rp757,79 triliun pada tahun
2018 menjadi Rp812,96 triliun di tahun 2019,
atau tumbuh 7,28 persen (yoy).

Persentase realisasi belanja KL mengalami
peningkatan dari realisasi tahun 2018, Belanja
KL tetap mampu tumbuh sebesar 3,95 persen
dari tahun 2018 (yoy). Hal ini menunjukkan
kinerja realisasi belanja pemerintah pusat
masih cukup tinggi, ditengah kelesuan
perekonomian nasional sebagai imbas dari
melemahnya perekonomian global. Realisasi
belanja KL tahun 2019 diantaranya ditopang
oleh naiknya realisasi belanja pegawai yang
mencapai Rp376,07 triliun (98,62 persen
dari target APBN). Realisasi ini meningkat
signifikan dari tahun 2018 sebesar 29,18
triliun, tumbuh 8,41 persen dari tahun 2018.
Peningkatan realisasi belanja pegawai ini
disebabkan oleh kenaikan gaji pokok pegawai
dan tunjangan kinerja beberapa KL. Selain
itu terdapat penambahan anggaran belanja
penanggulangan bencana dan pelaksanaan
agenda dan program pemerintah seperti
kenaikan indeks manfaat Program keluarga

Realisasi belanja Pemerintah Pusat terdiri dari

Harapan

belanja K/L dan belanja non-K/L. Realisasi

pengurangan kemiskinan serta pelaksanaan

Belanja K/L mencatatkan angka yang tinggi,

agenda Pemilu.

melebihi target APBN 2019. Untuk tahun 2019,
realisasi belanja Pemerintah pusat adalah
Rp1.496,31 triliun atau 91,55 persen dari
target APBN. Realisasi belanja pemerintah
pusat ini mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya, dan merupakan realisasi
terendah selama tiga tahun terakhir (20172019 yoy). Realisasi belanja KL mencapai
Rp1.000,81 triliun, atau mencapai 98,29
persen dari target APBN. Sementara realisasi

dalam

rangk a

percepat an

Kinerja yang cukup tinggi yang dicapai belanja
KL di tengah melambatnya perekonomian
nasional dan global tidak lepas dari langkah
langkah strategis yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan melalui Surat Menteri
Keuangan nomor 66/MK.05/2019 tentang
Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
tahun 2019. Untuk mendukung peningkatan
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Gambar 24. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2017-2019

Sumber: Kemenkeu (diolah)

kinerja dan kualitas pelaksanan anggaran K/L

tahun 2018 menjadi Rp201,80 triliun di tahun

serta optimalisasi peran belanja pemerintah

2019. Penurunan ini dipengaruhi antara lain

dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,

oleh lebih rendahnya harga ICP, penguatan

seluruh K/L diarahkan agar melaksanakan

nilai tukar rupiah, serta adanya kebijakan

monev yang meliputi reviu, pemantauan dan

penajaman alokasi subsidi pupuk.

evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja
K/L dengan langkah-langkah; a) Melakukan
penyesuaian terhadap perencanaan dengan
pelak sanaan ang garan; b) Menyusun
dan menetapkan dokumen pendukung
pelaksanaan anggaran; c) Meningkatkan
kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan
anggaran; d) Meningkatkan efek tif itas
pelaksanaan kegiatan; e) Mendorong efisiensi
pelaksanaan kegiatan; f ) Meningkatkan
ketertiban penyampaian data supplier dan
data kontrak; dan g) Memastikan penyaluran
Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan
Pemerintah (Banper) tepat waktu dan tepat
sasaran. Belanja Bantuan sosial sendiri
tumbuh 33,40 persen dari tahun 2018, dari
Rp84,32 triliun menjadi 112,48 triliun.

Sejalan dengan belanja pemerintah pusat,
realisasi belanja TKDD secara persentase
lebih rendah dari tahun 2018, namun secara
nominal realisasinya tumbuh hingga 7,28
persen dari Rp757,79 triliun menjadi Rp812,97
triliun di tahun 2019. Capaian realisasi
belanja TKDD 2019 yang tinggi dikarenakan
adanya penyelesaian pembayaran kurang
bayar DBH sampai dengan tahun 2018,
kebijakan DAU tambahan untuk pembayaran
kenaikan iuran jaminan kesehatan penduduk
yang didaftarkan oleh Pemda, dan kinerja
Pemdadalam memenuhi pers yaratan
penyaluran Dana TKDD. Berbagai kebijakan
juga telah dilakukan untuk perbaikan
kinerja realisasi TKDD, di antaranya melalui
penambahan persyaratan penyaluran DAK

Sementara itu di sisi belanja non-K/L, terjadi

Fisik berupa laporan realisasi capaian output

penurunan signifikan realisasi belanja subsidi

DAK Fisik tahun sebelumnya yang sudah

hingga 6,95 persen dari Rp216,95 triliun di

di-review oleh Inspektorat Daerah. Selain itu,
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adanya penyempurnaan proses penyusunan

percepatan peningkatan kualitas SDM

dan persetujuan rencana kegiatan DAK Fisik

Indonesia.

melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang
digunakan bersama oleh Pemda, K/L teknis,
Bappenas, dan Kemenkeu, dan penyaluran
dana desa berdasarkan kinerja dan percepatan
penyaluran bagi desa yang berkinerja baik.

5.III. SURPLUS/DEFISIT ANGGA
RAN, PEMBIAYAAN DAN SILPA
Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja
negara APBN tahun 2019 mengalami defisit
Rp348,66 triliun (2,17 persen dari PDB), yang
sedikit lebih lebar dari rencana awal di APBN
tahun 2019 yang sebesar 1,82 persen dari
PDB. Meski demikian defisit tersebut tetap
dalam batas yang diamanatkan dalam UU
Keuangan Negara. Hal ini sebagai dampak
strategi anggaran yang bersifat ekspansif
sejalan dengan kebijakan countercyclical dalam
pelaksanaan APBN, untuk tetap menjaga
momentum pertumbuhan ekonomi nasional
di tengah perlambatan perekonomian global.

Untuk mendukung tujuan tersebut pada tahun
2019 realisasi pembiayaan sebesar Rp402,05
triliun (135,83 persen dari target APBN tahun
2019). Dengan posisi realisasi defisit dan
pembiayaan anggaran tahun 2019 tersebut,
terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA) sebesar Rp53,40 triliun, yang setelah
diaudit BPK, akan dapat dimanfaatkan untuk
membiayai kebutuhan APBN pada tahuntahun berikutnya. Melalui pengelolaan realisasi
APBN tahun 2019 tersebut, Pemerintah dapat
menjaga pelaksanaan APBN tahun 2019 tetap
sehat dan kredibel untuk menjaga stabilitas
ekonomi nasional serta mendukung programprogram nasional.

5.IV. BADAN LAYANAN UMUM
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan
organisasi sektor publik yang dioperasikan
oleh pemerintah pusat maupun daerah yang
fungsi utamannya ialah menjual barang dan/

Untuk menutup pelebaran defisit anggaran

atau jasa dalam memberikan pelayanan

tahun 2019, pemerintah mengambil kebijakan

kepada masyarakat. Satuan kerja BLU

peningkatan pembiayaan anggaran dalam

merupakan instansi pemerintah dengan

batas yang terkendali serta melakukan

fleksibilitas pengelolaan keuangan yang lebih,

pengendalian pengeluaran pembiayaan di

memiliki tantangan untuk mampu memberikan

tahun 2019. Peningkatan pembiayaan tersebut

pelayanan kepada masyarakat dengan lebih

juga merupakan dampak dari perluasan fungsi

efisien dan produktif tanpa mengutamakan

pembiayaan yang juga digunakan sebagai

mencari keuntungan. Fleksibilitas satker BLU

instrumen investasi untuk mengakselerasi

memberikan peluang bagi satker tersebut

pembangunan infrastruktur, meningkatkan

untuk memenuhi kebutuhan anggarannya

akses terhadap pembiayaan KUMKM dan

secara mandiri yang berasal dari PNBP satker

kepemilikan perumahan bagi Masyarakat

bersangkutan, sehingga kebutuhan alokasi

Berpenghasilan Rendah (MBR) yang layak

anggaran dari rupiah murni dapat berkurang.

huni, mendorong peningkatan ekspor, serta
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Tingkat kemandirian satker BLU dalam

tersebut berasal dari pembentukan 20 sakter

membiayai kebutuhannya terus menunjukkan

BLU baru dan pencabutan status BLU pada

peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan

1 satker. Satker BLU baru yang dibentuk

tahun 2018. Hal ini tercermin pada semakin

terdiri dari 6 satker rumpun pendidikan, 9

rendahnya ketergantungan/porsi pendanaan

satker rumpun kesehatan, 2 satker rumpun

satker BLU yang bersumber dari rupiah murni

pengelolaan dana, 2 satker rumpun kawasan,

APBN. Namun di tahun 2019 terjadi sedikit

dan 1 satker rumpun Barang dan jasa lain.

penurunan dimana porsi sumber dana rupiah

Sementara satu-satunya satker yang dicabut

murni menigkat dari 24,79 persen di tahun

status BLU-nya adalah satker dari rumpun

2018 menjadi 27,06 persen untuk tahun 2019.

pengelolaan dana yang berlokasi di provinsi

Pada tahun 2018 porsi pendanaan RM APBN

DKI Jakarta.

pada satker BLU sebesar 24,79 persen atau
lebih baik dibandingkan tahun 2017 sebesar
27,68 persen, bahkan jauh lebih rendah
dibandingkan tahun 2014 yang mencapai
37,61 persen. Porsi sumber dana RM dan
PNBP BLU tersebut mengindikasikan bahwa
pengelolaan keuangan satker skema BLU
dijalankan secara efisien dan optimal. Hal
ini dapat menjadi solusi di masa mendatang
dalam menyediakan layanan masyarakat
dengan biaya lebih murah tanpa harus
membenani APBN.

Penambahan jumlah satker BLU pada tahun
2019 terdapat pada 5 regional yakni 7 satker
(36,84 persen) di regional Jawa, 3 satker (15,79
persen) di regional Sumatera, 3 satker di
regional Bali-Nusa Tenggara (15,79 persen),
3 satker (15,79 persen) di regional Sulawesi, 2
Satker (10,53 persen) di kawasan Kalimantan
serta 1 satker (5,26 persen) di regional Maluku
dan Papua. Penambahan jumlah satker BLU
rumpun pendidikan terdapat pada regional
Sumatera sebanyak 3 satker (50 persen),
regional Jawa sebanyak 2 satker (33,33

Pada tahun 2019 jumlah satker BLU bertambah

persen), dan regional Maluku dan Papua

sebanyak 19 satker atau meningkat 8,76

1 satker (16,67 persen). Jumlah Satker BLU

persen dibandingkan tahun 2018. Peningkatan

terbanyak terdapat di wilayah DKI Jakarta,

Gambar 25. TREN PORSI SUMBER PENDANAAN SATKER BLU

Sumber: Direktorat PPK-BLU, DJPb (diolah)

Ditjen Perbendaharaan | Direktorat Pelaksanaan Anggaran - Laporan Khatulistiwa 2019

59

Gambar 27. TREN PENINGKATAN JUMLAH SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM

Sumber: Direktorat PPK-BLU, DJPb (diolah)

sementara satu-satunya wilayah yang belum

layanan dan penerimaan manfaat BLU di

memiliki satker BLU adalah Wilayah Maluku

seluruh Indonesia.

Utara. Meskipun secara agregat jumlah satker
BLU terbanyak masih berada di kawasan
Jawa, namun penambahan satker BLU di
tahun 2019 sebagian besar berada di luar
kawasan Jawa yang menunjukkan komitmen
pemerintah untuk meningkatan pemerataan

Hingga tahun 2019, komposisi satker BLU jika
dilihat dari rumpunnya masih terkonsentrasi
di rumpun Pendidikan (41,95 persen) dan
Kesehatan (39,83 persen). Untuk tahun 2019,
peningkatan jumlah satker BLU rumpun

Gambar 26. JUMLAH BLU PER KANWIL

Sumber: Direktorat PPK-BLU, DJPb (diolah)
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Gambar 28. REKAPITULASI SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENURUT RUMPUN

Sumber: Direktorat PPK-BLU, DJPb (diolah)

kesehatan paling banyak dibandingkan

badan usaha dan/atau kelompok usaha yang

dengan satker pada rumpun lainnya.

produktif dan layak namun belum memiliki

Satker BLU rumpun kesehatan bertambah

agunan tambahan atau agunan tambahan

sebanyak 9 Satker atau 47,37 persen dari total

belum cukup. Kebijakan ini ber tujuan

penambahan jumlah satker BLU, diikuti satker

untuk mengembangkan UMKM sekaligus

pada BLU rumpun Pendidikan sebanyak 6

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta

satker (31,58 persen).

menjadi langkah pemerataan ekonomi untuk

Banyaknya Satker BLU pada Rumpun

segenap masyarakat Indonesia.

Pendidikan dan Kesehatan menunjukkan

Total Realisasi penyaluran KUR dari Agustus

upaya pemerintah untuk memberikan

2015 sampai dengan 31 Desember 2019

layanan yang terjangkau kepada masyarakat

mencapai sebesar Rp472,77 triliun dengan

terutama untuk memperoleh manfaat di

outstanding Rp153 triliun, dan NPL

bidang pendidikan dan kesehatan dengan

persen. Selama tahun 2019, total KUR yang

biaya yang lebih terjangkau.

disalurkan pemerintah mencapai Rp136,25

1,10

triliun, meningkat sebesar Rp18,69 triliun

5.V. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

(15,90 persen) dari tahun 2018, atau meningkat

Peraturan Menteri Koordinator Bidang

sebesar Rp41,51 triliun (43,81 persen) dari

Perekonomian Republik Indonesia Selaku

tahun 2017 (yoy).

Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi
UMKM

Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
disebutkan bahwa KUR adalah kredit/
pembiayaan modal kerja dan/atau investasi
kepada debitur individu/perseorangan,
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Peningkatan realisasi penyaluran KUR
tersebut merupakan hasil dari penerapan
strategi dan kebijakan dalam penyaluran KUR
selama tahun 2019 yang mengedepankan
sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

61

Gambar 29. TREN PENYALURAN KUR (DALAM MILIAR)

Sumber: Direktorat SMI, DJPb (diolah)

Pencapaian positif pada program KUR ini tak

ketepatan sasaran program KUR.

terlepas dari kerja sama yang kuat antara

Secara regional, penyaluran KUR tahun 2019

para pihak yang telah mendukung KUR yaitu

sebagian besar disalurkan kepada debitur

12 Menteri dan Kepala Lembaga Teknis

di regional Jawa dengan nilai Rp75,28 triliun

anggota Komite Kebijakan Pembiayaan bagi

(55,25 persen), Sumatera Rp27,73 triliun

UMKM, seluruh Gubernur dan Walikota/

(20,35 persen), Sulawesi Rp13,46 triliun

Bupati serta jajaran pimpinan 548 Pemerintah

(9,88 persen) selebihnya tersebar pada Bali

Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

Nusa, Kalimantan, serta Maluku Papua.

yang tergabung dalam Tim Monitoring dan

Kecilnya jumlah penyaluran KUR di regional

Evaluasi KUR, 33 Pimpinan Kantor Wilayah

Bali Nusa, Kalimantan dan Maluku Papua

Perbendaharaan, 44 Lembaga Penyalur

mengindikasikan masih sedikitnya masyarakat

KUR, dan 11 Lembaga Penjamin KUR. Sinergi

yang memanfaatkan dana KUR. Rendahnya

tersebut kemudian diwadahi oleh dukungan

penyaluran KUR di wilayah timur Indonesia

teknologi dan informasi melalui Sistem

khususnya Papua antara lain dikarenakan

Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi

mayoritas usaha di daerah tersebut

basis data dan membantu memastikan

bergerak di sektor pertambangan, dimana

Tabel 11. PENYALURAN KUR PER REGIONAL (DALAM RP, MILIAR)

REGIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jawa
Sumatera
Sulawesi
Bali Nusra
Kalimantan
Maluku Papua
TOTAL

2017
Debitur
2,817,196
675,929
408,458
232,029
197,389
64,927
4,395,928

Sumber: Direktorat SMI, DJPb (diolah)

2018
Nilai
52.15
18.72
9.93
6.40
5.66
1.94
94.80

Debitur
3,017,702
787,056
438,754
255,648
218,075
67,108
4,784,343

2019
Nilai
Debitur
64.68 2,857,836
24.30
788,210
11.44
466,468
7.94
268,598
7.10
215,450
2.12
63,812
117.58 4,660,374

Perubahan
Nilai
75.28
27.73
13.46
9.63
7.92
2.24
136.25

Debitur
(159,866)
1,154
27,714
12,950
(2,625)
(3,296)
(123,969)

Nilai
10.60
3.43
2.02
1.68
0.82
0.11
18.66

%
16.39%
14.13%
17.63%
21.19%
11.54%
5.28%
15.87%

62

Perkembangan Kondisi Makro Ekonomi dan Fiskal Nasional

pertambangan merupakan salah satu sektor

melengkapi tiga besar Bank penyalur KUR

yang dikecualikan dalam pemberian KUR.

tahun 2019. Hal ini selaras dengan jumlah unit

Penyaluran KUR yang tanpa mempersyaratkan

yang dimiliki masing-masing Bank. Jumlah unit

adanya jaminan juga menjadi faktor yang

Bank BRI yang mencapai 10.396 unit tentunya

mendorong perbankan untuk lebih selektif

mampu menjangkau lebih banyak UMKN,

guna menghindari kredit macet. Disamping

dibandingkan dengan Bank Mandiri (2.312

itu, ketidaktahuan masyarakat akan adanya

unit) dan Bank BNI (1.714 unit).

program juga menjadi faktor yang sangat
mempengaruhi rendahnya realisasi program
KUR.

Penyaluran KUR ditujukan pada sektor
riil sehingga diharapkan dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat. Terdapat 14

Hingga akhir Desember 2019, dari 41 bank dan

sektor ekonomi yang dapat memanfaatkan

lembaga keuangan yang menyalurkan KUR,

dana KUR, diantaranya real estate, usaha

Bank BRI menjadi penyalur kredit pinjaman

persewaan, dan jasa perusahaan, perikanan,

KUR dengan nilai terbesar yakni mencapai

pertanian, perburuan dan kehutanan, industri

Rp84,58 triliun atau 62,08 persen dari total

pengolahan, dan perdagangan besar dan

kredit yang disalurkan secara nasional. Angka

eceran.

tersebut meningkat dibandingkan tahun
2017 yang nilainya sebesar sebesar Rp76,88
triliun. Demikan pula bila dilihat dari sisi jumlah
debitur, BRI memiliki jumlah debitur terbanyak
yaitu 4.002.804 penerima atau 85,89 persen
dari seluruh debitur penerima KUR, meningkat
dibandingkan tahun 2018 sebanyak 3,62
juta penerima. Bank Mandiri dan Bank BNI

Menurut sektor usaha, penyaluran KUR
tahun 2019 mengalami peningkatan pada
seluruh sektor usaha dibandingkan tahun
sebelumnya. Perdagangan mendapatkan
porsi penyaluranan KUR terbesar yaitu
mencapai 50,69 persen, meskipun semakin
turun dari tahun 2018 dan 2017 yang

Gambar 30. REKAPITULASI NILAI PENYALURAN KUR MENURUT BANK/LEMBAGA PENYALUR (DALAM TRILIUN RUPIAH)

Sumber: Direktorat SMI, DJPb (diolah)
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Gambar 31. REKAPITULASI NILAI PENYALURAN KUR MENURUT BANK/LEMBAGA PENYALUR (DALAM TRILIUN RUPIAH)

Sumber: Direktorat SMI, DJPb (diolah)

porsinya 56,97 persen dan 58,45 persen.

di sektor-sektor strategis seperti pertanian,

Hal tersebut mengindikasikan bahwa

perikanan, perdagangan, dan pariwisata.

masih banyak pedagang besar dan eceran

Selain itu, Pembiayaan UMi juga merupakan

yang memanfaatkan dana KUR guna

salah satu instrumen Pemerintah untuk

mengembangkan usahanya. Nilai penyualuran

mewujudkan keadilan di seluruh wilayah

pada sektor pertanian, perburuhan dan

Indonesia, termasuk di daerah tertinggal,

Kehutanan serta sektor industri pengolahan

terdepan, dan terluar (3T).

meningkat signifikan yakni sebesar Rp7,44
triliun atau 20,97 persen dibandingkan tahun
sebelumnya dan Rp4,17 triliun atau meningkat
39,13 persen dari tahun sebelumnya.

5.VI. PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan
program tahap lanjutan dari program
bantuan sosial menjadi kemandirian usaha
yang menyasar usaha mikro yang berada
di lapisan terbawah, yang belum bisa
difasilitasi perbankan melalui program
KUR. UMi memberikan fasilitas pembiayaan
mak simal Rp10 juta pernasabah dan
disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB). Penyaluran pembiayaan UMi
merupakan kolaborasi program Pemerintah

Penyaluran pembiayaan Umi tahun 2019
mengalami kenaikan signifikan dibandingkan
tahun 2018 baik dari segi jumlah debitur
maupun nilai penyalurannya. Jumlah debitur
Umi tahun 2019 mencapai 809.926 penerima,
yang kembali meningkat 3,51 persen dari
jumlah debitur tahun 2018 yang mencapai
782.496 nasabah, dan meningkat 163,79
persen dibanding tahun 2017 yang sebanyak
307.033 nasabah. Adapun nilai penyaluran
pada tahun 2019 mencapai Rp2,72 triliun,
meningkat 27,27 persen dari penyaluran tahun
2018 mencapai Rp2,14 triliun, atau meningkat
261,10 persen dibanding penyaluran tahun
2017 sebesar Rp0,75 triliun. Peningkatan
signifikan tersebut sejalan dengan percepatan
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Tabel 12. REKAPITULASI PENYALURAN PEMBIAYAAN UMI MENURUT REGIONAL
2017

REGIONAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Debitur

Jawa
Sumatera

2018
Nilai

Debitur

2019
Nilai

95,948

207,356,810,160

136,407

336,617,720,866

603,900 1,658,669,259,208

Debitur
90,144

Perubahan
Nilai

Debitur

Nilai

%

351,620,402,000

(46,263)

15,002,681,134

4.46%

673,467 2,189,887,462,751

192,653

496,600,983,148

69,567

531,218,203,543

32.03%

Sulawesi

3,566

9,924,600,000

7,523

28,432,236,688

8,423

31,955,147,380

900

3,522,910,692

12.39%

Bali Nusra

5,088

15,170,400,000

14,708

51,308,100,000

16,675

65,297,300,000

1,967

13,989,200,000

27.27%

Kalimantan

8,959

22,282,100,000

18,376

57,006,000,000

18,872

71,367,161,400

496

14,361,161,400

25.19%

1,582

5,178,600,000

2,345

9,798,000,000

763

4,619,400,000

89.20%

809,926 2,719,925,473,531

27,430

582,713,556,769

27.27%

Maluku Papua
TOTAL

819

1,905,000,000

307,033

753,239,893,308

782,496 2,137,211,916,762

Sumber: Direktorat SMI, DJPb (diolah)

pencapaian tujuan program UMi, yakni

meningkat 1,5 persen tahun 2018 yang

memberikan bantuan permodalan yang

menyalurkan pembiayaan kepada 593.794.

menjangkau pengusaha ultra mikro namun

Jika dibandingkan dengan jumlah debitur

tetap memiliki kemampuan untuk memonitor

di tahun 2017, peningkatannya mencapai

dan membimbingnya ser ta melakukan

140,97 persen dengan jumlah debitur

penguatan dan peningkatan kapasitas usaha

sebanyak 250.116. Namun penurunan jumlah

mereka

debitur justru terjadi pada lembaga penyalur

Pembiayaan UMi disalurkan melalui tiga
lembaga penyalur yakni PT Pegadaian, PT
Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT
Bahana Artha Ventura (BAV). Sepanjang tahun

pegadaian yang mengalami penurunan
sebesar 16,28 persen dari 37.241 debitur di
tahun 2018 menjadi 31.177 debitur di tahun
2019.

2019 PT PMN menjadi lembaga penyalur yang

Sementara jika dilihat dari jumlah kredit yang

memiliki jumlah debitur terbanyak dan jumlah

disalurkan, PT PMN menyalurkan pembiayaan

penyaluran tertinggi. Jumlah debitur PT. PMN

Umi sebesar Rp1,8 trliliun, menigkat 37,16

pada tahun 2019 mencapai 602.715 debitur,

persen dari jumlah penyaluran di tahun 2018

Gambar 32. REKAPITULASI JUMLAH DEBITUR UMI TAHUN 2017-2019 BERDASARKAN LEMBAGA PENYALUR

Sumber: Direktorat SMI, DJPb (diolah)
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Gambar 33. REKAPITULASI JUMLAH PENYALURAN UMI TAHUN 2017-2019 BERDASARKAN LEMBAGA PENYALUR

Sumber: Direktorat SMI, DJPb (diolah)

yang mencapai Rp1,3 triliun, atau meningkat
255,75 persen dari tahun 2017 dengan jumlah
penyaluran 0,75 triliun. Dengan semakin
meningkatnya kebutuhan permodalan
oleh pelaku usaha khususnya usaha mikro,
pembiayaan UMi terus dikembangkan dengan
mengakomodasi skema transaksi secara
elektronik atau cashless. Debitur Pembiayaan
UMi dapat melakukan transaksi usaha secara
cashless, serta menyediakan market place untuk
usaha mikro di era digital ekonomi. Empat

6. PELAKSANAAN APBD
Integrasi kebijakan fiskal pusat dan daerah
tidak dapat terlepas dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Integrasi dilakukan
melalui pembagian kewenangan pendanaan
dalam mencapai berbagai target pembagunan
termasuk prioritas nasional. Kebijakan fiskal
yang baik dapat mengintegrasikan instrumen
fiskal pusat dan daerah agar tidak tumpang
tindih.

Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang

Di dalam APBD terdapat komponen

telah memperoleh izin dari Bank Indonesia,

pendapatan transfer yang merupakan

yaitu PT Telkom Indonesia (T-Money), PT

wujud nyata desentralisasi dan integrasi

Telekomunikasi Selular (T-Cash), PT Bukalapak.

fiskal. Pendapatan transfer diperoleh dari

com (Bukalapak), dan PT Dompet Anak Bangsa

Transfer Pemerintah Pusat (terdiri dari

(Go-Pay) mengawali evolusi digitalisasi UMi.

Dana Perimbangan, Dana Penyesuaian dan

Perkembangan selanjutnya LinkAJA dan DANA

Otonomi Khusus), Transfer Pemda Lainnya,

juga bekerjasama dengan pemerintah dalam

serta Transfer Bantuan Keuangan.

penyaluran UMi. Perubahan ini membawa
dampak positif baik dari sisi kemudahan
maupun transparansi penyaluran UMi.

Secara nasional, terjadi peningkatan pagu
APBD sepanjang tiga tahun terakhir dengan
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rata-rata peningkatan mencapai 9 persen

nasional meningkat yang mengindikasikan

pertahunnya. Peningkatan terjadi hampir

penyerapan APBD berjalan lebih efektif

pada seluruh komponen dengan peningkatan

dibanding tahun sebelumnya.

terbesar untuk belanja barang dan belanja
pegawai. Hanya alokasi untuk belanja bantuan
keuangan dan belanja bunga yang mengalami
pengurangan alokasi. Alokasi terbesar untuk

6.I. PENDAPATAN, BELANJA, DAN
DEFISIT APBD
Terdapat enam komponen dalam APBD yaitu

belanja pegawai (33,66 persen), belanja

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer,

barang (25,92 persen), dan belanja modal

Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan Sisa Lebih

(19,76 persen).

(Kurang) Pembiayaan Anggaran. Namun

Dilihat dari sisi realisasinya, terjadi kenaikan
dengan rata-rata kenaikan realisasi mencapai

dalam subbab ini hanya akan membahas tiga
komponen APBD.

6,39 persen pertahun dengan nilai penyerapan

Pendapatan Daerah 2019 secara akumulatif

di atas 90 persen. Hal ini didorong oleh

nasional mencapai Rp1.172 triliun atau 96,2

peningkatan realisasi belanja bagi hasil yang

persen dari target pendapatan daerahnya.

signifikan dengan realisasi di atas pagu sejak

Penerimaan terbesar diperoleh dari

2018, peningkatan realisasi belanja barang,

Pendapatan Transfer dengan kontribusi

dan peningkatan realisasi belanja pegawai.

terhadap Pendapatan Daerah mencapai

Realisasi terbesar terdapat pada belanja

70,06 persen, sedangkan PAD berkontribusi

pegawai (33,89 persen), belanja barang (25,73

sebesar 24,84 persen, sisanya 5,11 persen

persen), dan belanja modal (18,59 persen).

oleh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada tahun 2019, realisasi APBD secara

Terjadi penurunan kontribusi PAD terhadap

Gambar 34. APBD NASIONAL 2017-2019 (TRILIUN, %)

Sumber: Kumpulan KFR Kanwil DJPb
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pendapatan daerah dalam tiga tahun terakhir

belanja tersebut hanya belanja barang dan

dengan kontribusi 26,11 persen pada 2017

belanja pegawai yang mengalami peningkatan

menjadi 24,98 persen di tahun 2018 kemudian

realisasi siginifikan tiap tahunnya dan mencapai

turun menjadi 24,84 persen di tahun 2019.

penyerapan di atas 90 persen. Belanja Daerah

Pendapatan Daerah mengalami peningkatan

mengalami peningkatan realisasi setiap

realisasi setiap tahunnya. Peningkatan ini

tahunnya. Peningkatan ini sangat didukung

sangat didukung oleh besarnya peningkatan

oleh besarnya peningkatan realisasi belanja

pendapatan transfer yang mencapai

bagi hasil yang signifikan dengan realisasi di

Rp72,85 triliun semenjak 2017. Berdasarkan

atas pagu sejak 2018, peningkatan realisasi

target pendapatan, peningkatan terbesar

belanja barang, dan peningkatan realisasi

terjadi pada Lain-Lain Pendapatan Daerah

belanja pegawai. Berdasarkan target belanja,

yang Sah yang meningkat ±58,93 persen

peningkatan terbesar terjadi pada belanja

pertahun. Peningkatan pendapatan tersebut

bagi hasil yang meningkat ±169,95 persen

menunjukkan tren yang baik di tengah

pertahun. Peningkatan Belanja Daerah

tantangan perekonomian global sepanjang

tersebut mengindikasikan bahwa Pemda lebih

tahun 2019.

efektif dalam membelanjakan APBD.

Belanja Daerah 2019 secara akumulatif

Pada tahun 2019, terjadi surplus hingga

nasional mencapai Rp1.136,02 triliun atau atau

mencapai Rp35,97 triliun, meningkat 3,77

90,06 persen dari target belanja daerahnya.

persen dari tahun sebelumnya karena

78,22 persen belanja digunakan untuk tiga

pendapatan daerah yang lebih besar dari

belanja utama yaitu belanja pegawai (33,89

belanjanya. Dalam alokasi APBD, diperkirakan

persen), belanja barang (25,73 persen), dan

terjadi defisit yang mengindikasikan bahwa

belanja modal (18,59 persen). Dari ketiga

Pemda melakukan kebijakan fiskal ekspansif

Gambar 35. REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN DEFISIT APBD 2017-2019 (TRILIUN)

Sumber: Kumpulan KFR Kanwil DJPb
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untuk memicu pertumbuhan ekonomi di

sejauh mana Pemda mampu menentukan

daerahnya. Namun dalam realisasi APBD terjadi

prioritas. Salah satu indikator Pemda

surplus yang diakibatkan oleh penyerapan

mampu menyusun prioritas belanja adalah

yang masih belum optimal dan masih di

rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

bawah realisasi pendapatan meskipun belum

APBD. Proporsi Belanja Pegawai diharapkan

mencapai target pendapatannya.

cenderung menurun seiring dengan

Sejalan dengan kondisi tersebut, terjadi

peningkatan Belanja secara keseluruhan.

peningkatan Pembiayaan sebesar Rp77,54

Pada tahun 2019, Rasio Belanja Pegawai

triliun pada 2019 karena sangat besarnya

masih berkisar pada angka 33,89 persen. Hal

penerimaan pembiayaan.Pembiayaan tersebut

ini menunjukkan belum ada perbaikan bahkan

digunakan untuk menambah kapasitas fiskal

mengalami penurunan jika dibandingkan

daerah. Hal ini secara agregat mengakibatkan

dengan tahun sebelumnya. Meskipun masih

bertambahnya jumlah SILPA menjadi Rp113,51

dibawah 50 persen akan tetapi belanja Pemda

triliun atau meningkat 4,67 persen dari tahun

masih didominasi oleh belanja pegawai.

lalu. Hal ini merupakan imbas dari ketentuan

Kondisi ini harus menjadi perhatian, karena

PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi

Pemda hanya menganggarkan sebagian kecil

Penyaluran DBH dan /atau DAU Dalam Bentuk

APBDnya untuk program-program prioritas

Non Tunai). Kebijakan konversi penyaluran

yang bersinergi dengan Program Prioritas

DBH dan/atau DAU dilakukan agar Pemda

Nasional untuk mencapai pertumbuhan

dapat segera memulai melaksanakan kegiatan/

ekonomi yang lebih baik. Meskipun didominasi

proyek fisik dari sejak awal tahun, sehingga

belanja pegawai, namun tidak ada kawasan

realisasi anggaran meningkat dan posisi dana

yang memiliki rasio belanja pegawai lebih

simpanan Pemda di perbankan juga turun.

dari 50 persen. Kawasan Maluku Papua
merupakan kawasan dengan rasio belanja

6.II. RASIO BELANJA PEGAWAI
PADA APBD
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,
secara agregat Pemda telah mampu
meningkatkan realisasi Belanja Daerah baik
secara proporsi maupun nominal. Pada tahun
2019, Pemda telah mampu memaksimalkan
belanja hingga mencapai 96,06 persen. Akan
tetapi, peningkatan realisasi Belanja Daerah
tersebut belum mengindikasikan Pemda
mampu membelanjakan secara efisien.
Efisiensi Belanja pada APBD dapat dilihat dari
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pegawai terkecil dan satu-satunya di bawah
rasio 30 persen, hanya 21,91 persen di tahun
2019.
Dilihat dalam skala regional, seluruh kawasan
mulai dapat menurunkan Rasio Belanja
Pegawai di tahun 2019. Namun hanya kawasan
Jawa yang konsiten mengalami penurunan
tiap tahunnya dengan rata-rata penurunan
rasio sebesar 1,51 persen, rata-rata tersebut
merupakan terbesar dibandingkan dengan
kawasan lainnya. Sedangkan proporsi Belanja
Pegawai kawasan lain hanya mengalami
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Gambar 36. PORSI REALISASI BELANJA PEGAWAI DALAM APBD 2017-2019 (TRILIUN, %)

Sumber: Kumpulan KFR Kanwil DJPb

penurunan pada tahun 2019 setelah sempat

Kondisi ini perlu ditingkatkan, karena secara

meningkat pada tahun sebelumnya, dengan

implisit, anggaran belanja pegawai yang

rata-rata penurunan tertinggi dalam tiga tahun

lebih/semakin kecil dalam APBD-nya makan

terakhir di kawasan Sumatera dan Kalimantan

akan lebih mampu membiayai lebih banyak

dengan rata-rata 0,7 persen, kawasan lain

program dan kegiatan diluar belanja pegawai,

masing memiliki rata-rata yang positif (masih

khususnya pada belanja modal yang dapat

menunjukkan lebih besar dari tahun 2017).

mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gambar 37. PORSI BELANJA PEGAWAI DALAM APBD REGIONAL 2017-2019 (TRILIUN)

Sumber: Kumpulan KFR Kanwil DJPb
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6.III. KEMANDIRIAN APBD
Meskipun dalam APBD terdapat komponen
desentralisasi dan intergrasi kebijakan fiskal
antara pusat dan daerah. Namun perlu
dipahami bahwa Pemda juga harus mandiri
dari sisi pendanaan. Semakin besar tingkat
kemandirian Pemda dalam pendanaan maka
semakin leluasa dalam mengalokasikan APBD
untuk program-program sesuai misi yang telah
ditetapkan Gubernur dan Bupati/Walikota.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diukur
dari Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan
Total Pendapatan. Di tahun 2019, secara
agregat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
belum beranja pada angka 24,84 persen.
Meskipun terjadi peningkatan realisasi PAD
tiap tahunnya namun demikian hal tersebut
masih belum mampu mendongkrak besaran

Jika dibandingkan perkawasan, Jawa menjadi
kawasan dengan tingkat kemandirian
keuangan daerah tertinggi di tahun 2019.
Tingkat Kemandirian Jawa sedikit membaik
±1 persen dari tahun sebelumnya. Kawasan
Balinusra menjadi yang kedua, disusul
Kawasan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi,
dan Papua.
Kawasan Maluku dan Papua menjadi yang
terendah dengan tingkat kemandirian 5,45
persen. Hal ini akibat tingginya proprosi Dana
Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencapai
87,06 persen dari Total Pendapatan. Hal ini
wajar mengingat Daerah Timur Indonesia
khususnya Regional Maluku dan Papua sedang
mengejar ketertinggalan pembangunan dari
regional lainnya.

peningkatan realisasi PAD lebih kecil

6.IV. PETA KAPASITAS FISKAL
DAERAH

dibandingkan dengan peningkatan realisasi

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan

pendapatan transfer.

keuangan masing-masing daerah yang

Rasio Kemandirian Daerah. Hal ini disebabkan

Gambar 38. RASIO KEMANDIRIAN APBD 2017-2019 (TRILIUN, %)

Sumber: Kumpulan KFR Kanwil DJPb
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Gambar 39. PORSI PAD DALAM PENDAPATAN DAERAH REGIONAL 2017-2019

Sumber: Kumpulan KFR Kanwil DJPb

dicerminkan melalui pendapatan daerah

Menteri Keuangan nomor 126/PMK.07/2019

dikurangi dengan pendapatan yang

tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

penggunaannya sudah ditentukan dan

Penghitungan menggunakan data APBD dan

belanja tertentu. Gambaran kemampuan

Perpres tentang Rincian APBN.

keuangan daerah yang dikelompokkan
berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah
tersebut melalui peta kapasitas fiskal daerah.
Peta tersebut ditetapkan dengan Peraturan

Peta Kapasitas Fiskal Daerah digunakan untuk
(1) pertimbangan dalam penetapan daerah
penerima hibah, (2) penentuan besaran dana
pendamping oleh pemda, jika dipersyaratkan;

Gambar 40. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH TA 2019

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan nomor 126/PMK.07/2019
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dan (3) penggunaan lain sesuai dengan

memiliki keunggulan dan potensi masing-

ketentuan peraturan perundang-undangan.

masing yang memberi sumbangan positif

Terdapat lima kategori kapasitas fiskal provinsi.
Suatu daerah termasuk dalam kategori sangat
tinggi jika daerah memiliki indeks Kapasitas
Fiskal Daerah (IKFD) lebih dari atau sama
dengan 1,564 (IKFD≥1,564), kategori tinggi
jika IKFD di antara 0,808 sampai kurang dari
1,564 (0,808≤IKFD<1,564), kategori sedang
jika IKFD di antara 0,445 sampai kurang dari
0,808 (0,445≤IKFD<0,808), kategori rendah
jika IKFD di antara 0,304 sampai kurang dari
0,445 (0,304≤IKFD<0,445), dan kategori sangat
rendah jika kurang dari 0,304 (IKFD<0,351).
Merujuk pada gambaran Peta Kapasitas Fiskal
Daerah tersebut, Kapasitas fiskal daerah di
dominasi oleh provinsi dengan kapasitas
sangat rendah (26,47 persen). Kategori
sangat rendah didominasi oleh provinsi
muda yakni Gorontalo, Papua, Sulawesi Barat,
Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Bangka
Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah,
dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan kategori
rendah dan sedang sejumlah masing-masing
23,53 persen, kategori tinggi 14,71 persen,
dan kategori sangat tinggi 11,76 persen yang
terdiri dari empat provinsi besar di pulau jawa
yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan
Jawa Tengah.

terhadap perekonomian di setiap Kawasan.
Namun demikian, secara umum keunggulan
dan potensi daerah daerah di Indonesia
masih didominasi oleh sektor pertanian,
peternakan, kehutanan dan perikanan. Sektor
ini menjadi komoditas utama di Kawasan
Sumatera, sebagian Kalimantan, Sulawesi,
Maluku dan Nusa Tenggara. Di Kawasan
Papua, Bali dan Jawa sektor ini tidak terlalu
dominan. Meskipun tetap dominan, namun
laju pertumbuhannya melambat karena mulai
semakin berkembangnya sektor-sektor lain,
terutama industri pengolahan yang didukung
dengan pembangunan sarana infrastruktur
dan teknologi yang semakin modern.
Sektor industri dan pengolahan sendiri
semakin memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap perekonomian, terutama
hampir di seluruh kawasan Jawa (Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten) dan
semakin berkembang di beberapa daerah
di kawasan Sumatera, terutama Riau, Jambi
dan Sumatera Selatan. Hal ini merubah
peta sebaran sektor-sektor unggulan di
kawasan Sumatera Selatan di mana sektor
per tambangan dan penggalian sangat
dominan di tahun 2018.
Sementara itu Sek tor per tambangan

7. POTENSI KEUNGGULAN
DAERAH TAHUN 2019

7.I. SEKTOR UNGGULAN SECARA
KEWILAYAHAN
Masing-masing Kawasan di Indonesia
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dan penggalian semakin mendominasi di
kawasan Kalimantan, terutama di provinsi
Kalimantan Timur. Kawasan lain yang
mempunyai keunggulan dan potensi di sektor
pertambangan dan galian adalah kawasan
Maluku-Papua, khususnya di wilayah Papua.
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sektor pertambangan dan galian di wilayah

yang akan menggelar seri balap motor

NTB (kawasan Bali-Nusa Tenggara) masih

MotoGP di tahun 2021. Hal ini membawa

mengalami kelesuan. Hal ini dikarenakan

potensi besar akan kembali berjayanya sektor

minimnya industri hilir, yang mengolah hasil

pariwisata di kawasan Bali-Nusa Tenggara. Ini

tambang menjadi produk akhir di daeerah

diharapkan menjadi triger dan memberikan

tersebut. Selain itu diversifikasi sektor

multiplier effects bagi perkembangan industri

ekonomi, terutama di bidang pertanian dan

pariwisata Indonesia. Sedangkan DKI Jakarta

pariwisata telah berhasil menggerakkan

masih menjadi pusat perekonomian dan

perekonomian khususnya di NTB dan Kawasan

penggerak perekonomian nasional. Hal ini

Bali-Nusa Tenggara pada umumnya.

karena DKI Jakarta terkondisikan menjadi

Sektor pariwisata sendiri masih menjadi
andalan di kawasan Bali-Nusa Tenggara,
khsuusnya di Bali, dan Kawasan Sumatera
(Sumatra Utara, Bangka-Belitung dan
Kepulauan Riau) serta menjadi potensi yang
sangat menjanjikan untuk berkembang di
Kawasan Maluku-Papua (Maluku Utara dan
Papua Barat). Kawasan Bali-Nusa Tenggara
diperkirakan kian berkembang dengan adanya
Kawasan Ekonomi Khusus – Mandalika, dan
ditambah dengan infrastruktur yang sedang
dibangun berupa sirkuit bertaraf internasional

pintu masuk utama perdagangan nasional
maupun internasional.
Dari ke dua peta sebaran sektor unggulan
dan pootensi daerah terdapat beberapa
pergeseran yang perlu mendapat perhatian
yaitu:
1. Sektor pertanian, peternakan, perkebunan

dan perikanan masih merupakan sektor
unggulan yang mendominasi perekonomian
Indonesia di luar pulau Jawa, hanya saja
pertumbuhannya cenderung melambat
dan mulai digantikan oleh sektor yang lain.
Beberapa hal yang menyebabkan turunnya

Gambar 41. PETA SEBARAN SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSI DAERAH TAHUN 2018

Sumber: BPS RI (diolah)
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Gambar 42. PETA SEBARAN SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSI DAERAH TAHUN 2019

Sumber: BPS RI (diolah)

dominasi sektor ini antara lain:

differensiasi produk mengakibatkan

a. Permasalahan hulu, beberapa komoditas

rendahnya bargaining power petani ketika

hasil dari sektor ini masih menggunakan

menjual hasil panennya.

bibit yang kualitasnya rendah, kesusahan

f. Adanya pesaing dari produk sejenis dari

memperoleh pupuk dan banyaknya alih

luar negeri dan tingginya fluktuasi harga

fungsi lahan pertanian menjadi lahan

komoditas pertanian di pasaran luar

pertambangan dan penggalian.

negeri, contohnya rendahnya harga lada

b. Kurangnya dukungan dari penyuluh-

dan crude palm oil (CPO) di pasaran dunia

penyuluh pertanian untuk memberikan

mengakibatkan sulitnya petani menjual

pembianaan kepada petani.

hasil panennya.

c. Kurangnya dukungan Lembaga keuangan
untuk memberikan pembiayaan kepada
para petani.

2. Sektor perdagangan semakin berkembang
dan menjadi unggulan baru di beberapa
kawasan seperti Sumatera Selatan. industri

d. Masih belum optimalnya peran lembaga-

pengolahan berkembang pesat didukung

lembaga penelitian untuk memberi solusi

dengan pembangunan sarana infrastruktur

kepada petani dalam halpenemuan bibit

dan teknologi yang semakin modern.

unggul.
pertanian sebagian besar masih

7.II. P O T E N S I U N G G U L A N
BERDASARKAN KAWASAN

menggunakan cara-cara tradisional,

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa masing-

belum adanya standardisasi dan

masing kawasan memiliki sektor unggulan

manajemen mutu, serta belum adanya

yang berbeda-beda antara satu kawasan

e. Permasalahan hilir, pengolahan hasil
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dengan kawasan yang lainnya. Kalaupun

tinggi akan hasil pertambangan dan galian

ada yang mempunyai sektor unggulan yang

ini berdampak pada semakin menggeliatnya

sejenis, namun komoditas atau produk yang

sektor ini dan mulai menggantikan sektor

dihasilkan berbeda-beda. Masing-masing

pertanian sebagai sektor andalan dalam

komoditas memberikan daya saing yang lebih

perekonomian di kawasan sumatera.

besar terhadap kemajuan perekonomian
regional Kawasan yang bersangkutan.

7.II.A. KAWASAN SUMATERA
Kawasan Sumatera secara garis besarnya
mengandalkan sektor pertanian sebagai
sektor unggulan yang memberikan sumbangan
terhadap PDRB. Namun terdapat juga
beberapa sektor unggulan lain yang menjadi
andalan beberapa provinsi di kawasan regional
Sumatera.
1. Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan,
Kehutanan dan Perikanan
Sektor ini mengedepankan komoditaskomoditas seperti padi, rempah-rempah,
kopi, karet dan kelapa sawit. meskipun
dominasi sektor ini mulai menurun namun
dengan semakin majunya sektor lain,
seperti pertambangan dan pariwisata,
sektor pertanian, perkebunan, peternakan
keutanan masih menjadi sektor andalan di
kawasan sumatera.
2. Pertambangan dan Penggalian

3. Pariwisata
Sektor Pariwisata menjadi sektor unggulan
ke tiga setelah pertanian dan pertambangan,
yang paling signifikan kontribusinya di
provinsi Bangka Belitung dan Sumatera
Barat. Sektor pariwisata memang semakin
berkembang terlihat dari jumlah wisatawan
yang berkunjung ke Sumatera Barat yang
semakin meningkat sebagai sektor unggulan
dengan mengedepankan wisata halal yang
sudah mendapatkan pengakuan dari dunia
internasional. Sementara di Provinsi Bangka
Belitung geliat pariwisata menjadi semakin
besar dengan diresmikannya KEK Tanjung
Kelayang oleh pemerintah dan menjadi
salah satu bagian dari proyek 10 Bali baru.

7.II.B. KAWASAN JAWA
Jawa sebagai Kawasan yang paling maju
mempunyai sektor-sektor unggulan yang
cukup beragam antara provinsi yang satu
dengan provinsi yang lainnya. Namun secara
keseluruhan, sektor industri pengolahan

Sektor pertambangan dan penggalian

menjadi yang paling dominan diantara

semakin menggeliat. Sebelumnya sektor

sektor yang lainnya, sedikit di atas sektor

ini hanya menjadi unggulan di Provinsi

perdagangan. Kemajuan di bidang industri

Sumatera Selatan, namun pada tahun ini

dan perdagangan ini tidak lepas dari besarnya

sektor pertambangan dan penggalian juga

investasi yang sebagian besarnya memang

menjadi sektor unggulan di provinsi Jambi.

berada di Kawasan Jawa.

Komoditas utama dari sektor ini di kawasan

1. Industri Pengolahan

sumatera adalah minyak bumi, gas bumi

Provinsi Jawa Barat dan Banten sangat

dan batu bara. Permintaan yang semakin

mengandalkan sektor industri pengolahan
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sebagai penggerak roda perekonomian di

Jawa Timur. Karena tingginya produk

provinsinya sendiri dan sekitarnya. Industri

pertanian dari provinsi Jawa Timur, banyak

pengolahan pada intinya merubah barang

hasil pertaniannya didistribusikan untuk

dasar menjadi barang jadi atau barang

memenuhi kebutuhan provinsi lainnya.

setengah jadi yang lebih tinggi nilainya

Besarnya perhatian Pemerintah Provinsi

dan lebih dekat kepada pengguna akhir.

Jawa Timur pada sektor pertanian dan agro

Industri pengolahan menjadi salah satu

industri, terlihat dalam berbagai upaya yang

favorit untuk berinvestasi. Beberapa contoh

dilakukan untuk mempertahankan dan

industri pengolahan tersebut antara lain:

meningkatkan kualitas produk pertanian.

1) Industri logam, mesin dan elektronika

Salah satunya adalah dengan memberikan

2) Industri reparasi

combine harvester yang membantu petani

3) Industri kendaraan bermotor dan alat

dalam mempercepat dan mempermudah

transportasi lainnya
4) Industri tekstil
5) Industri kimia dan farmasi
2. Perdagangan
Perdagangan menjadi sektor unggulan
bagi ekonomi di provinsi DKI Jakarta dan
Jawa Tengah. Seperti halnya pada industri
pengolahan, besarnya investasi di Pulau
jawa, termasuk di provinsi DKI Jakarta dan
Jawa Tengah berdampak pada majunya
sektor perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan motor. Komoditas
utama perdagangan antar wilayah dalam
negeri adalah tekstil, bahan makanan, hasil
perkebunan. Sedangkan Komoditas utama
perdagangan internasional adalah tekstil
dan kendaraan beserta bagian-bagiannya.
3. Pertanian, perkebunan, peternakan,
kehutanan dan Perikanan
Selain sektor industri pengolahan
dan perdagangan, sektor pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan
dan perikanan juga cukup berpotensi
untuk berkembang, terutama di provinsi
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melakukan panen. Bantuan ini selalu
dianggarkan dalam APBD sejak tahun 2009.
4. Pariwisata
Sektor pariwisata menjadi sektor yang
memiliki potensi untuk terus berkembang,
termasuk di kawasan Jawa. Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai
mengedepankan sektor ini, mengingat
banyak potensi pariwisata yang dimiliki
daerah tersebut. Wisata sejarah seperti
situs Candi Borobudur dan candicandi lain peninggalan jaman kerajaan
menjadi magnet yang menarik minat
wisatawan dalam dan luar negeri untuk
berkunjung. Selain itu, pemerintah juga
telah menetapkan satu KEK pariwisata
Tanjung Lesung yang berlokasi di provinsi
Banten. KEK Tanjung Lesung memiliki luas
area 1.500 Ha dengan potensi pariwisata
yang beragam, antara lain keindahan alam
pantai, keragaman flora dan fauna serta
kekayaan budaya yang eksotis. KEK Tanjung
Lesung juga dekat dengan atraksi wisata
Banten lainnya seperti Kawasan Tua Banten,
Budaya Badui dan Debus, Taman Nasional
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Ujung Kulon, Gunung Krakatau serta wisata

wisatawan baik dalam maupun luar negeri

kepulauan.

untuk datang berlibur. Bali masih dianggap

7.II.C. KAWASAN KALIMANTAN
Geliat industri pertambangan dan penggali
an memberikan dorongan terhadap
pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan
yang sangat berdampak positif pada serapan
tenaga kerja. Akan tetapi, sisi negatif dari
maju pesatnya pertambangan di kawasan
Kalimantan ini adalah menurunnya lahan
pertanian yang digarap oleh petani dan potensi
kerusakan alam. Banyak petani menjual lahan
pertanian mereka untuk kemudian beralih

sebagai barometer pariwisata Indonesia,
sehingga terkadang menjadi inspirasi untuk
melahirkan Bali-bali yang baru di Indonesia.
Pemerintah yang menyadari pentingnya
sek tor pariwisata untuk menyokong
perekonomian meluncurkan beberapa
program.
Salah satunya adalah KEK Mandalika di
kawasan selatan pulau Lombok. KEK
pariwisata ini bertujuan untuk semakin
meningkatkan citra Lombok sebagai

fungsi menjadi lahan pertambangan.

destinasi baru pariwisata di provinsi NTB.

Di saat semakin tingginya geliat sektor

secara lebih baik, baik pemeliharaan situs

pertambangan dan galian di Kalimantan,

pariwisata maupun penyelenggaraan even-

Provinsi Kalimantan Barat masih mengandalkan

even pariwisata, salah satunya adalah festival

sektor pertanian sebagai sektor unggulannya.

Bau Nyale di Pantai Seger, Kuta – Lombok.

Hal ini dikarenakan kondisi geografis yang

Kegiatan tahunan ini sudah menjadi top 10

sangat cocok untuk aktivitas pertanian.

Even Nasional Kementerian Pariwisata, dan

Kalimantan barat sebagai provinsi dengan

selalu berhasil menggaet banyak wisatawan

luas wilayah 146.807 m2 (terluas ke empat di

dalam dan luar negeri setiap tahunnya. KEK

Indonesia) memiliki kondisi tanah yang sangat

Mandalika juga diproyeksikan menjadi salah

cocok untuk perkebunan dan pertanian dalam

satu destinasi utama pariwisata Indonesia,

skala besar.

dengan dibangunnya sirkuit Internasional

Kawasan pariwisata tersebut dikelola

Mandalika yang akan menggelar even balap

7.II.D. KAWASAN BALI-NUSA TENGGARA
Sektor-sektor unggulan kawasan ini antara
lain:
1. Pariwisata
Sek tor pariwisata menjadi unggulan
utama kawasan Bali-Nusa Tenggara dalam
menggerakkan roda perekonomiannya.
Anugerah keindahan alam dan keragaman
budaya yang dimiliki Provinsi Bali, NTB dan
NTT menjadi daya tarik tersendiri bagi

motor MotoGP di tahun 2021.
2. Pertanian
Selain sektor pariwisata, kawasan Bali-Nusa
tenggara juga masih mempunyai potensi
di sektor pertanian yang bisa membantu
menyokong perkembangan perekonomian
di ke tiga provinsi di kawasan ini. Padi
menjadi komoditas utama pertanian di
provinsi bali, sedangkan Provinsi NTB
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selain juga mempunyai komoditas padi,

2. Pertambangan dan Penggalian

juga masih mengandalkan perkebunan

Sektor pertambangan menjadi potensi

tembakau. Sedangkan untuk Provinsi NTT,

yang semakin berkembang dalam

jagung dan ubi kayu menjadi hasil pertanian

perekonomian di kawasan Sulawesi.

yang paling menonjol.

Pemerintah yang menyadari besarnya
potensi pertambangan dan penggalian ini

7.II.E. KAWASAN SULAWESI

merespon dengan membangun KEK Palu

Sektor-sektor unggulan di kawasan ini antara

yang kawasan pertama yang didesain oleh

lain:

pemerintah sebagai pusat logistik terpadu

1. Pertanian Perkebunan dan Perikanan

dan industri pengolahan pertambangan di

Kawasan Sulawesi masih mengandalkan

koridor ekonomi Sulawesi. Secara geografis,

sek tor per tanian, perkebunan dan

KEK Palu yang terintegrasi dengan

perikanan sebagai sektor utama penggerak

Pelabuhan Pantoloan dan dilalui jalur

perekonomian. Komoditas hasil pertanian

strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia 2

yang utama yang dihasilkan di kawasan

(ALKI II) memiliki potensi strategis sebagai

Sulawesi adalah padi, jagung dan ubi kayu.

penghubung antara kawasan barat dan

Masih ada juga palawija sebagai hasil

timur Indonesia. Teluk Palu yang dalam

pertanian yang tidak kalah menjanjikan.

dan lebar memampukan kawasan ini untuk

Selain subsektor pertanian, subsektor
perikanan juga memberikan dorongan
positif terhadap pertumbuhan ekonomi di
kawasan Sulawesi. Sulawesi tengah menjadi
pusat pengelolaan perikanan yang memiliki
tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP)
sekaligus yang tidak dimiliki oleh provinsiprovinsi lainnya di Kepulauan Sulawesi,
berupa perairan-perairan di Teluk Tomini,
Teluk Tolo dan Selat Makassar/Laut Sulawesi.
Potensi unggulan dapat dikembangkan dari
berbagai jenis ikan laut ekonomis seperti
ikan pelagis besar (tuna, cakalang dan
tongkol), ikan pelagis kecil (layang, selar,
teri, tembang dan kembung) dan non ikan
seperti udang windu, rajungan, jenis udang
lain, tiram, cumi-cumi, sotong dan teripang.

menjadi jalur perdagangan nasional dan
internasional, antara lain menghubungkan
kota-kota di Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
Papua serta negara-negara ASEAN. Lebih
jauh, adanya KEK palu ini diharapkan
tidak hanya mendukung industri hilir
pertambangan seperti nikel dan bijih besi,
namun juga produk-produk agro industri
seperti kakao, rumput laut dan rotan.

7.II.F. KAWASAN MALUKU-PAPUA
Sektor-sektor unggulan di kawasan ini antara
lain:
1. Pertanian Perkebunan dan Perikanan
Sek tor Per tanian, perkebunan dan
perikanan masih menjadi sektor unggulan
yang dominan berkontribusi terhadap
perekonomian di kawasan Maluku-Papua.
Tiga provinsi, yaitu Maluku Utara, Maluku
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dan Papua Barat menjadikan sektor

permintaan agregat dan permintaan agregat.

ini sebagai sektor unggulannya. Hal ini

Secara long run, harga akan berubah (flexible)

dikarenakan tersedianya lahan yang cukup

seiring waktu dan output akan ditentukan oleh

dan kondisi tanah yang sesuai untuk

faktor produksi dan teknologi. Sementara,

pertanian dan perkebunan. Hasil utama

secara short run harga akan cenderung fixed

dari sektor ini adalah padi, kelapa, pala dan

dan output ditentukan oleh AD.

cengkeh, palawija dan jagung.
2. Pertambangan dan Penggalian
Selain sektor pertanian, perkebunan dan
perikanan, sektor pertambangan juga
berperan besar dalam perekonomian di
kawasan Maluku-Papua, khususnya di
provinsi Papua. Menindaklanjuti potensi
pertambangan tersebut, pemerintah
menetapkan KEK Sorong. Penetapan KEK
Sorong diharapkan dapat menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi baru di timur
Indonesia yang turut sejalan dengan salah
satu prinsip Nawacita, yakni membangun

Output belanja keseluruhan (Y) ditentukan
oleh beberapa variabel sebagai berikut:
Y = C + I + G + (X-M)
Produk Domestik Bruto (Y): jumlah nilai seluruh
produksi barang dan jasa yang dihasilkan
sebuah negara dalam jangka waktu tertentu
Konsumsi (C) : pengeluaran sektor rumah tangga
(konsumsi masyarakat)
Investasi (I) : investasi yang dilakukukan oleh
sektor swasta
Pemerintah (G) : Pengeluaran pemerintah
Nett Export (X-M) : Nilai Bersih Ekspor
(Ekspor-Impor)

Indonesia dari pinggiran. KEK Sorong yang

Diawal tahun 2019, pertumbuhan ekonomi

berlokasi di Distrik Mayamuk inisecara

global diperkirakan akan kembali meningkat

strategis berada pada jalur lintasan

3,9 persen dan diikuti oleh peningkatan

perdagangan internasional Asia Pasifik dan

pertumbuhan volume perdagangan global

Australia. KEK Sorong yang terletak di Selat

yang mencapai 4,5 persen. Pertumbuhan

Sele memberikan keunggulan geoekonomi

ekonomi tersebut akan ditopang oleh

yaitu potensi di sektor perikanan dan

ekonomi maju yang tumbuh 2,2 persen dan

perhubungan laut. Lokasi tersebut juga

ekonomi negara berkembang yang tumbuh

sangat strategis untuk pengembangan

5,1 persen. Perekonomian global masih

industri logistik, agro industri serta

menjadi tantangan dalam beberapa tahun

pertambangan.

terakhir. Hal ini dirasakan oleh semua sektor
ekonomi, baik pemerintah maupun swasta.

8. K O N T R I B U S I F I S K A L
TAHUN 2019

Di level domestik, sejak tahun 2013

Agregat Demand (AD) bertanggungjawab

tumbuh melambat dan belum mampu

terhadap pendapatan disamping pengaruh
dari Agregat Supply (AS) sehingga perlu
memper timbangkan pengaruh antara

pertumbuhan ekonomi domestik cenderung
mencapai tingkat di atas 6,0 persen. Diawal
tahun 2019, Pemerintah memperkirakan
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perekonomian akan kembali melanjutkan

ekonomi mencapai -15,71 persen karena

momentum peningkatan pertumbuhan

penurunan produksi tambang di Freeport.

ekonomi. Dalam RKP 2018, pertumbuhan

Sementara itu kawasan Sumatera dan Jawa

ekonomi ditargetkan sebesar 5,2 persen

mengalami pertumbunan ekonomi yang

sampai dengan 5,6 persen. Sementara

cukup stabil pada 4,57 persen dan 5,52

dalam APBN 2018, pertumbuhan ekonomi

persen.

ditargetkan sebesar 5,4 persen.

Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita

Sampai dengan akhir tahun 2019, pemerintah

Indonesia pada 2019 sebesar Rp 59,1 juta

berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi

atau sekitar USD 4.174,9 perkapita pertahun.

tercapai sebesar 5,02 persen melambat

Angka ini mengalami kenaikan 5,5 persen

dibandingkan dari tahun sebelumnya yang

dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar

berada dikisaran 5,17 persen. Sementara

RP 56 juta, dan Rp 51,9 juta pada tahun 2017.

kuartal IV 2019 hanya tumbuh 4,97 persen,

* Pada sisi permintaan, konsumsi RT masih

yang merupakan terendah sejak 2016.

menjadi tumpuan perekonomian dengan

Pelambatan ekonomi Indonesia dipengaruhi

kontribusi sebesar 54,22 terhadap total

oleh ketidakpastian dan perlambatan ekonomi

PDB. konsumsi RT pada kuartal IV 2019

global.

tercatat mengalamami pelemahan

Bila dilihat secara kewilayahan, terlihat bahwa
kawasan Jawa dan Sumatera menyumbang
proporsi PDB terbesar dengan angka 59
persen dan 21,31 persen. Bila dilihat dari
per tumbuhan PDRB atas dasar harga
konstan, terlihat bahwa per tumbuhan
tertinggi di pulau Sulawesi yang mencapai
laju 6,66 persen. Dalam tiga tahun terakhir,
pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi
selalu berada di atas pertumbuhan nasional.
Kawasan Pulau Bali-Nusa Tenggara pada
tahun 2019 menunjukkan peningkatan kinerja
perekonomian yang sangat signifikan dengan

dibandingkan 2018. Perlambatan konsumsi
rumah tangga di kuartal IV-2019 terjadi
seiring dengan melandainya pertumbuhan
sejumlah komponen konsumsi, seperti
subkomponen pakaian, makanan dan
transportasi.
* Sementara itu, meningkatnya konsumsi
lembaga non profit yang melayani rumah
tangga (LNPRT) tumbuh paling tinggi yaitu
10,62 persen (yoy) karena adanya pemilu
legislatif dan presiden, serta tingginya
aktivitas sosial. Namun porsi komponen ini
terhadap struktur PDB hanya 1,3 persen.

laju 5,07 persen apabila di bandingkan tahun

* Sementara kontribusi konsumsi pemerintah

lalu yang hanya mencapai 2,71 persen. Disis

sebesar 7,81 persen, menurun dibandingkan

lain kinerja perekonomian kawasan Maluku-

2018. Namun, laju pertumbuhannya tercatat

Papua mengalami penurunan cukup drastis

3,25 persen, melambat dibandingkan 2018

yaitu sebesar -7,04 persen khususnya untuk

yang mampu tumbuh 4,80 persen.

Provinsi Papua yang mengalami penurunan
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Tabel 13. PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) PER KAPITA INDONESIA PADA 2019 (DALAM RP MILIAR)

PDB (Pengeluaran)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
5. Perubahan Inventori
6. Ekspor Barang dan Jasa
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa
Diskrepansi Statistik
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO

2015
4.881.631
98.800
775.398
2.911.356
112.848
2.004.467
1.862.939
60.957
8.982.517

2016
5.126.308
105.362
774.305
3.041.585
133.400
1.971.183
1.818.133
100.604
9.434.613

2017
5.379.753
112.664
790.789
3.228.763
126.884
2.146.803
1.964.602
91.650
9.912.704

2018
5.651.230
122.894
828.714
3.444.118
197.370
2.285.872
2.201.127
96.245
10.425.316

2019
5.936.400
135.974
855.597
3.596.364
129.954
2.267.120
2.029.280
57.116
10.949.244

Sumber: BPS, 2020

pada realisasi Pembentukan Modal Tetap

fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan

Bruto (PMTB) kurang menggembirakan.

output perekonomian dan (2) kebijakan fiskal

Komponen ini hanya tumbuh 4,45

kontraktif, yaitu kebijakan yang bertujuan

persen ditahun 2019, jauh lebih rendah

untuk mengurangi output perekonomian.

dibandingkan tahun 2018 yang mencapai

Sebagai negara berkembang yang berupaya

6,67 persen. Penurunan ini diakibatkan

untuk meningkatkan pendapatan nasional

menurunnya pertumbuhan barang modal

beserta pertumbuhan ekonominya, sekaligus

jenis mesin karena penurunan produksi

dalam rangka meningkatkan laju ekonomi

domestik dan impor.

akibat adanya perlambatan ekonomi dalam

* Perlambatan juga terjadi pada kinerja
ekspor, yang pertumbuhannya terus
menurun sejak awal tahun 2019. Hal ini
ditengarai akibat dari lemahnya permintaan
dari negara mitra dagang Indonesia.
Sesuai dengan aliran ekonomi Keynesian,
Pemerintah perlu ikut campur tangan dalam
mempengaruhi makro ekonomi baik melalui
kebijakan moneter dengan mempengaruhi
suplai uang beredar, maupun melalui
kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal yang diambil
oleh Pemerintah utamanya adalah kebijakan
di bidang perpajakan dan anggaran belanja
negara, yang diambil dengan tujuan untuk
mempengaruhi pengeluaran agregat.
Terdapat dua jenis kebijakan fiskal, yaitu (1)
kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan

beberapa tahun terakhir,
Pemerintah Indonesia meng gunakan
kebijakan ekspansif untuk meningkatkan
pendapatan nasional, sebagaimana terlihat
pada penetapan target pertumbuhan ekonomi
tahun 2015 - 2019, Pemerintah melaksanakan
kebijakan yang bersifat ekspansif melalui
beberapa kebijakan fiscal berupa kebijakan
belanja negara dan kebijakan pajak.
Pertumbuhan ekonomi akan berdampak
pada pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat. Salah satu tantangan yang telah
teridentifikasi oleh pemerintah adalah adanya
potensi permasalahan yang bersumber dari
keterbatasan sisi penawaran, dimana dalam
beberapa tahun terakhir pertumbuhan
ekonomi lebih didorong dari sisi permintaan.
Hal ini tentunya berpotensi pada permasalahan
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yang dapat timbul seperti dorongan impor

harga komoditas memang berdampak pada

beserta potensi inflasi kedepan.

peningkatan pertumbuhan nasional dan

Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari
sisi penawaran dengan usaha peningkatan
kapasitas produk si dan produk tivitas
perekonomian nasional antara lain dengan
program pembangunan infrastruk tur,

penambahan pendapatan nasional, baik
dari sektor minyak dan gas bumi, barang
tambang atau hasil pertanian mentah. Namun
demikian, potensi permintaan global untuk
bahan mentah cenderung terbatas sehingga
pangsa pasarnya tidak bisa banyak bergerak.

perbaikan dan efisiensi pasar dan ekonomi,

Saat ini, potensi besar permintaan global

peningkatan produktivitas sumber daya

adalah ekspor manufaktur. Namun demikian,

dan tenaga kerja. Untuk itu dalam beberapa

Indonesia masih merupakan salah satu

tahun terakhir, pemerintah begitu gencar

negara yang tidak mengambil keuntungan

meningkatkan pembangunan infrastruktur.

pada permintaan produk manufaktur. Ekspor

Selanjutnya pada tahun 2019, pemerintah

di negara kita masih mengandalkan sektor

memfokuskan pada peningkatan kualitas

komoditas seperti batu bara sebesar 49

SDM.

persen, minyak sawit mentah 44 persen,

Khusus pada pembangunan infrastruktur,
hal ini cukup tepat mengingat dampaknya

dan migas 21 persen. Untuk ekspor produk
manufaktur hanya tumbuh 2,5 persen.

yang cukup besar bagi peningkatan kapasitas

Untuk mencapai sasaran keuangan, pada Tahun

produksi nasional dan perbaikan produktivitas

2019 kebijakan fiskal pemerintah diarahkan

nasional. Pemerintah telah berupaya untuk

untuk mendorong investasi dan daya saing

menggeser kebijakan subsidi energi untuk

dalam rangka mewujudkan pertumbuhan

penguatan belanja infrastruktur. Namun

yang berkualitas yang diwujudkan melalui

demikian, pemerintah masih membutuhkan

peningkatan kesempatan kerja, pengurangan

banyak pendanaan untuk pembangunan

kemiskinan dan kesenjangan. Untuk itu

infrastruk tur. Untuk itu, pemerintah

Pemerintah menerapkan beberapa strategi

mendorong keikutsertaan swasta untuk ikut

yaitu (1) mobilisasi pendapatan negara

serta dalam pembangunan infrastruktur

melalui peningkatan tren rasio penerimaan

dengan berbagai mekanisme kerjasama

perpajakan dan penguatan pengelolaan

pemerintah swasta yang dimungkinkan.

SDA dan aset negara; (2) penerapan strategi

Selain hal tersebut, pemerintah mulai
menyadari bahwa Indonesia sampai saat
ini masih sangat mengandalkan ekspor
produk-produk primer atau Sumber Daya
Alam. Faktor eksternal seperti pertumbuhan
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belanja agar lebih efektif dan produktif
dalam mendukung programprogram PN,
peningkatan daya saing, ekspor, investasi
dan pembangunan infrastruktur, serta
penguatan kualitas desentralisasi fiskal; dan
(3) pembiayaan yang efisien dan kreatif serta
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inovatif (creative financing) yang diikuti dengan

negara, APBN 2019 didorong ekspansif dan

pengendalian defisit dan rasio utang dan

countercyclical untuk menjaga peran strategis

diupayakan menurun dalam jangka menengah,

dalam menjaga stabilitas makroekonomi,

serta mendorong keseimbangan primer

mempertahankan momentum pertumbuhan

menuju positif. Secara umum, APBN Tahun

ekonomi domestik, dan mendorong laju

2019 sudah berjalan sesuai target. Di tengah

kegiatan dunia usaha.

ketidakpastian ekonomi global di banyak
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SUMATERA

Jumlah penduduk mencapai 58,56 juta jiwa atau 21,84 persen penduduk nasional (BPS, 2020), memiliki sumber
dan potensi ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan/kelautan, serta
diarahkan sebagai salah satu wilayah swasembada pangan dan lumbung pangan nasional. Pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2019 mencapai 4,57 persen, dengan kontribusi 21,31 persen dari PDB nasional. Indikator
kesejahteraan mencatat capaian positif, dimana rata-rata IPM sebesar 71,79, rata-rata tingkat kemiskinan 9,44
persen, rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,320, dan rata-rata tingkat pengangguran pada
angka 4,78 persen.
Dari sisi fiskal, kontribusi wilayah Sumatera terhadap pendapatan negara selama tahun 2017 s.d. 2019 rata-rata
sebesar 4,8 persen, dan terhadap belanja negara rata-rata sebesar 14,2 persen. Pembangunan terus berlanjut
untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 23,29
persen dan 20,15 persen dari angka nasional di tahun 2019. Pelaksanaan APBN dalam kurun waktu 2017-2019
secara konsisten mengalami peningkatan, dimana pendapatan negara tumbuh 3,6 persen sedangkan belanja
negara tumbuh 11,9 persen. Realisasi belanja negara tahun 2019 dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD
yang mencapai Rp325,81 triliun atau 19,3 persen dari total belanja. Sedangkan dalam pelaksanaan APBD,
kontribusi pendapatan daerah sebesar 24,08 persen terhadap pendapatan daerah konsolidasi nasional. Dari
pendapatan daerah sebesar Rp282,17 triliun, kontribusi dana transfer mencapai 78,23 persen. Dari sisi belanja,
Sumatera menyumbang Rp272,48 triliun atau 23,99 persen dari total belanja daerah konsolidasi nasional.
Belanja pegawai masih mendominasi sebesar 35,38 persen, disusul belanja barang sebesar 25,71 persen, dan
belanja modal sebesar 19,95 persen.
Bercermin dari karakteristik wilayah Sumatera, maka dalam rangka memperbesar kapasitas perekonomian
untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah melalui
penyediaan infrastruktur yang memadai dan membuka peluang investasi yang lebih besar di daerah
tersebut. Selain itu, proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta api penting
untuk menghubungkan daerah-daerah surplus dengan daerah-daerah minus sehingga dapat mengurangi
biaya pertukaran, penyediaan sumber daya penunjang seperti pembangunan instalasi listrik dan penyediaan
air bersih serta pembangunan pasar. Selain itu, kebijakan fiskal di wilayah Sumatera perlu tetap berfokus
pada: (a) perbaikan jalur distribusi pemasaran hasil pertanian, pertambangan dan penggalian peningkatan
infrastruktur perhubungan seperti jalan raya, jaringan kereta api, pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
(b) pemenuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan alokasi anggaran pengadaan
sarana dan prasarana, serta peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan; serta (c)
memperluas target penerima bantuan sosial dan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan tepat
jumlah.
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BAB II
ANALISIS EKONOMI DAN FISKAL
REGIONAL SUMATRA
1. PENDAHULUAN
Sumatera memiliki luas 480.793,28 km2
yang terdiri dari 10 provinsi dengan total
154 kabupaten/kota. Secara umum, pulau
Sumatera didiami oleh bangsa Melayu, yang
terbagi ke dalam beberapa suku. Di wilayah
pesisir timur Sumatera dan di beberapa kotakota besar seperti Medan, Batam, Palembang,
Pekanbaru dan Bandar Lampung, banyak
bermukim etnis Tionghoa dan India. Mayoritas
penduduk Sumatera beragama Islam dan
sebagian kecil merupakan penganut ajaran
Kristen Protestan dan Budha. Sumatera
dikenal memiliki sektor unggulan dan potensi
ekonomi dari kekayaan alam yang melimpah
berupa lahan per tanian, perkebunan,
peternakan, dan hutan yang sangat luas serta
hasil bumi. Hasil-hasil utama pulau Sumatera
ialah kelapa sawit, tembakau, minyak bumi,

dan kaolin; (b) penyediaan infrastruktur
wilayah; (c) peningkatan SDM dan ilmu dan
teknologi secara terus menerus.
Adapun sasaran pengembangan Wilayah
Sumatera pada tahun 2015-2019 adalah
sebagai berikut:
1) Dalam rangka percepatan dan perluasan
pengembangan

ekonomi

wilayah

Sumatera, akan dikembangkan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera
dengan memanfaatkan potensi dan
keunggulan daerah, termasuk diantaranya
adalah pengembangan 2 KEK, 4 Kawasan
Industri, 4 Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas, serta pusat-pusat
pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi
daerah pinggiran lainnya.
2) Untuk mengurangi adanya kesenjangan

timah, bauksit, batu bara dan gas alam.

antar wilayah di wilayah Pulau Sumatera,

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera

tertinggal dengan sasaran sebanyak 11

tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang

Kabupaten tertinggal dapat terentaskan

dalam RPJMN 2015-2019 adalah mendorong

dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan

percepatan dan perluasan pembangunan

rata-rata pertumbuhan ekonomi di

Wilayah Sumatera dengan menekankan

daerah tertinggal sebesar 6,30 persen;

keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a)

(b) menurunnya persentase penduduk

pengembangan hilirisasi komoditas batu

miskin di daerah tertinggal menjadi 10,66

bara, serta pengembangan industri berbasis

persen; dan (c) meningkatnya IPM di daerah

komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit,

tertinggal sebesar 69,31.

maka akan dilakukan pembangunan daerah
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3) U n t u k

mendorong

pertumbuhan

untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya

pembangunan kawasan perkotaan

proporsi belanja modal dalam APBD

di Sumatera, maka akan dipercepat

propinsi sebesar 30 persen dan untuk

pembangunan 2 Kawasan Perkotaan

Kabupaten/Kota sebesar 30 persen pada

Metropolitan baru, peningkatan efisiensi

tahun 2019 serta sumber pembiayaan

pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan

lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya

Metropolitan yang sudah ada saat ini,

jumlah daerah yang mendapatkan opini

serta mewujudkan optimalisasi peran 6

wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak

kota otonom berukuran sedang sebagai

10 provinsi dan 90 kabupaten/kota di

penyangga (buffer) urbanisasi, serta

wilayah Sumatera; (4) Meningkatnya

membangun 2 kota baru publik yang

kualitas dan proporsi tingkat pendidikan

mandiri dan terpadu sebagai pengendali

aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar

(buffer) urbanisasi di terpadu di sekitar kota

65 persen dan S2-S3 sebesar 10 persen; (5)

atau kawasan perkotaan.

Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah

4) Pembangunan desa dan kawasan
perdesaan dengan sasaran menurunnya
kemiskinan di desa-desa tertinggal dan
mendorong perekonomian desa berbasis
komoditas unggulan menuju desa mandiri.
5) Khusus untuk meningkatkan keterkaitan
pembangunan kota-desa, maka akan
diperkuat 8 pusat pertumbuhan sebagai
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW).

serta diklat manajemen pembangunan,
kependudukan, dan keuangan daerah di
seluruh wilayah Sumatera sebesar 150
angkatan (dengan proyek awal Provinsi
Lampung); (6) Meningkatnya implementasi
pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
(7) Meningkatnya persentase jumlah PTSP
sebesar 100 persen; (8) Meningkatnya
persentase jumlah perizinan terkait investasi
yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke

6) Dalam rangka mewujudkan kawasan

PTSP sebesar 90 persen; (9) Terlaksananya

perbatasan sebagai halaman depan

sinergi perencanaan dan penganggaran

negara yang berdaulat, berdaya saing, dan

di wilayah Sumatera (dengan proyek awal

aman, maka akan dikembangkan 8 Pusat

Provinsi Aceh dan Riau); (10) Terlaksananya

Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai

koordinasi pusat dan daerah melalui

pusat pertumbuhan ekonomi kawasan

peningkatan peran gubernur sebagai wakil

perbatasan negara yang dapat mendorong

pemerintah; dan (11) terlaksananya sistem

pengembangan kawasan sekitarnya.

monitoring dan evaluasi dana transfer

7) Sasaran Otonomi Daerah adalah: (1)
Meningkatnya proporsi penerimaan

secara online di wilayah Sumatera (dengan
proyek awal Provinsi Riau).

pajak dan retribusi daerah sebesar 40

8) Sasaran Pengurangan Bencana adalah

persen untuk propinsi dan 12 persen

mengurangi indeks risiko bencana
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pada 21 kabupaten/kota sasaran (Kota

pengolahan dan sektor perdagangan. Sektor

Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kota

yang mengalami pertumbuhan paling tinggi

Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, Kota

adalah sektor transportasi (10,53 persen)

Jambi, Soralangun, Kerinci, Kota Bandar

dan sektor konstruksi (9,87 persen). Laju

Lampung, Lampung Barat, Tanggamus,

pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada

Kota Padang, Padang Pariaman, Kepulauan

Provinsi Sumatera Selatan (5,71 persen).

Mentawai, Banyuasin, Lahat, Kota Medan,
Langkat, Deli Serdang, Karo, dan Simalungun)
yang memiliki indeks risiko bencana tinggi,
baik yang berfungsi sebagai PKN, KSN, PKW,
KEK, Kawasan Industri maupun kawasan
pusat pertumbuhan lainnya.

Sementara itu, tingkat inflasi regional
Sumatera mengalami penurunan dengan
inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Lampung
sebesar 3,35 persen dan inflasi terendah di
Provinsi Jambi (0,81 persen). Sejalan dengan
kondisi perekonomian, rata-rata persentase

Dengan sasaran tersebut diatas, diharapkan

penduduk miskin di seluruh provinsi regional

pada akhir tahun 2019 Kontribusi PDRB

Sumatera menurun dibanding tahun 2018

Sumatera terhadap PDB Nasional diharapkan

menjadi 9,22 persen, penurunan terbesar

meningkat menjadi menjadi 24,6 persen (2019)

terjadi di Provinsi Babel yang mencapai 0,71

dengan diikuti peningkatan pertumbuhan

persen.

ekonomi diatas 6,2 persen serta penurunan
tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.
Namun, kontribusi wilayah Sumatera terhadap
PDB tahun 2019 tidak memenuhi target
yang diharapkan dalam RPJMN yakni hanya
sebesar 21,32 persen dan berada di urutan
kedua setelah Pulau Jawa. Selain itu, laju
pertumbuhan di wilayah Sumatera hanya
mencapai 4,57 persen lebih rendah dari
pertumbuhan nasional (5,02 persen) dan
berada di urutan keempat setelah pulau
Sulawesi, Jawa dan Kalimantan. Meskipun
dibanding tahun 2018, terjadi peningkatan
pertumbuhan ekonomi sebesar 0,03 persen
namun angka ini jauh dari target yang
diharapkan dalam RPJMN dimana ekonomi
dapat tumbuh diatas 6,2 persen.
Pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera
sangat didorong oleh sek tor industri

Di regional Sumatera, nilai Rasio Gini
menunjukkan perkembangan yang cukup
variatif dengan tren yang dinamis namun
cenderung dengan nilai yang semakin
menurun dan selalu berada di bawah angka
Rasio Gini nasional sebesar 0,380 pada tahun
2019. Dari 10 provinsi yang ada di Regional
Sumatera, Provinsi Babel adalah provinsi yang
tingkat ketimpangan pendapatannya paling
rendah dengan angka Rasio Gini pada tahun
2019 sebesar 0,262.
Pada tahun 2019, terjadi penurunan 2,18
persen pendapatan negara menjadi Rp92,23
triliun dengan masih didominasi oleh
penerimaan perpajakan, sedangkan realisasi
belanja negara meningkat 6,96 persen
menjadi Rp326,90 triliun yang sebagian
besarnya digunakan untuk TKDD. Dari sisi
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APBD, realisasi pendapatan daerah tahun

masih berada di bawah pertumbuhan

2019 mengalami kenaikan 8,60 persen dan

ekonomi nasional (5,02 persen) meskipun

masih didominasi oleh pendapatan transfer.

pertumbuhan ekonomi nasional mengalami

Selaras dengan kenaikan pendapatan daerah,

pertumbuhan yang negatif (turun 0,15 persen

realisasi belanja daerah pada APBD seluruh

dari tahun sebelumnya).

pemerintah daerah di regional Sumatera juga
menunjukkan kenaikan sebesar 9,48 persen
dan masih didominasi oleh belanja pegawai.

2. I N D I K A T O R E K O N O M I
PADA REGIONAL SUMATERA
2.I. PERTUMBUHAN EKONOMI

Di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi
regional Sumatera menunjukan pertumbuhan
yang positif, meskipun relatif rendah jika
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
pada tahun sebelumnya (YoY). Pertumbuhan
ekonomi regional Sumatera pada tahun 2019
tercatat sebesar 4,57 persen, atau meningkat
sebesar 0,03 persen jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya (2018), dimana tahun 2018

Dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai
dengan tahun 2019, terdapat tiga provinsi
yang secara konsisten memiliki pertumbuhan
ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi
nasional, yaitu provinsi Sumut, provinsi
Sumsel, dan provinsi Lampung. Provinsi
Sumbar memiliki pertumbuhan ekonomi di
atas pertumbuhan ekonomi nasional pada
tahun 2017, namun dua tahun berikutnya,
perumbuhan ekonomi pada provinsi ini terus
mengalami penurunan. Enam provinsi lain
pada regional Sumatera ( Aceh, Riau, Jambi,
Bengkulu, Babel, dan Kepri) belum ada yang
memiliki pertumbuhan ekonomi di atas
pertumbuhan ekonomi nasional.

pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,54

Regional Sumatera, dalam tiga tahun

persen (meningkat sebesar 0,25 persen dari

terakhir, merupakan penyumbang terbesar

tahun sebelumnya). Meskipun demikian,

kedua sebagai kontributor PDRB setelah

pertumbuhan ekonomi regional Sumatera

regional Jawa. Pada tahun 2019, regional

Gambar 43. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 S.D. 2019

Sumber: BPS
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Gambar 44. KONTRIBUSI PDRB REGIONAL SUMATERA TERHADAP PDB NASIONAL TAHUN 2017 S.D. 2019

Sumber: BPS

Sumatera memberikan kontribusi 21,31
persen, dimana regional Jawa memberikan
kontribusi 59 persen. Provinsi dengan nilai
PDB ADHB terbesar adalah Sumatera Utara
yang menyumbang PDRB regional Sumatera,
sebesar 23,39 persen atau Rp801,73 triliun.
Penyumbang terbesar kedua pada regional
Sumatera adalah provinsi Riau dengan
kontribusi 22,33 persen atau Rp765,19 triliun.
8 provinsi lain pada regional Sumatera hanya
memberikan kontribusi yang relatif kecil
terhadap PDRB Sumatera, yaitu berkisar

antara 2,11 persen hingga 13,28 persen.
Konsumsi Rumah Tang ga merupakan
komponen yang memberikan kontribusi
utama dalam pembentukan PDRB di regional
Sumatera, yaitu sebesar Rp1.771,97 triliun atau
sebesar 28,33 persen. Hal ini menandakan
bahwa daya beli masyarakat di Sumatera
masih cukup tinggi. Komponen penyumbang
terbesar kedua adalah Ekspor, yaitu senilai
Rp1.585,66 triliun atau sebesar 25,45 persen.
Tingginya ekspor barang dan jasa didukung
oleh komponen PMTB yang menyumbang

Gambar 45. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PERMINTAAN, REGIONAL SUMATERA TAHUN 2019

Sumber: BPS
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Tabel 14. PERBANDINGAN REALISASI PENERIMAAN MENURUT
KAWASAN/REGIONAL TAHUN 2018 (DALAM TRILIUN)
NO

KOMPONEN

TAHUN
2017

2018

(ormas) dan partai politik (parpol)
dalam rangka kampanye calon Kepala
Daerah dan calon anggota legislatif.

2019

1.

Konsumsi RT

4,63%

4,78%

4,16%

Seiring dengan hal tersebut, komponen

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konsumsi LNP RT
Konsumsi Pemerintah
PMTB
Ekspor
Impor
Perubahan Inventori

5,14%
3,50%
3,76%
8,81%
9,27%
n/a

9,99%
3,18%
5,42%
5,40%
6,25%
n/a

10,74%
4,15%
4,86%
0,18%
-0,82%
n/a

konsumsi pemerintah juga mengalami

SUMBER: BPS

konsumsi LNPRT memiliki kontribusi yang
sangat kecil (hanya Rp36,56 triliun atau
0,58 persen), komponen ini memiliki laju
pertumbuhan yang sangat tinggi (10,74
persen). Hal tersebut disebabkan adanya
pesta demokrasi yang dilaksanakan pada
tahun 2019, yaitu pemilihan anggota legislatif
dan pemilihan Kepala Daerah. Peningkatan
konsumsi ini dipengaruhi oleh pengeluaran
yang dilakukan oleh organisasi masyarakat

Adapun komponen lain mengalami
penurunan laju pertumbuhan.
Dari sisi penawaran atau lapangan

18,3 persen PDRB atau Rp1.144,6 triliun.
Pada tahun 2019, meskipun komponen

peningkatan sebesar 4,15 persen.

usaha, PDRB regional Sumatera masih
tetap didominasi tiga sektor besar, yaitu
Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan
Eceran dan Konstruksi. Banyaknya industri di
regional Sumatera menopang tingginya PDRB.
Sektor konstruksi pada umumnya disumbang
dari berbagai realisasi pembangunan
infrastruktur pemerintah dan swasta seperti
pembangunan tol lintas sumatera yang
memberikan peningkatan pembentukan
PDRB regional Sumatera tahun 2019.
Dari ketiga komponen penyumbang PDRB

Tabel 15. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PENAWARAN, TAHUN 2017, 2018 DAN 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

KOMPONEN
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estat
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya

Sumber: BPS
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2017
21,95
12,54
20,12
0,19
0,08
11,13
12,96
4,16
1,55
2,4
2,3
2,74
0,46
3,7
2,08
0,87
0,77

2018
21,18
13,25
19,82
0,18
0,08
11,27
13,23
4,11
1,58
2,44
2,24
2,75
0,46
3,65
2,09
0,87
0,79

2019
20,91
12,06
19,73
0,18
0,08
11,62
13,9
4,17
1,67
2,55
2,19
2,84
0,48
3,71
2,16
0,91
0,82
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Gambar 46. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PENAWARAN, REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 S.D. 2019

Sumber: BPS

terbesar di regional Sumatera, hanya sektor

sektor perdagangan besar didorong oleh

perdagangan besar dan sektor konstruksi yang

peningkatan penjualan dan jasa reparasi atas

mengalami peningkatan laju pertumbuhan

kendaraan yaitu mobil dan sepeda motor di

ekonomi tertinggi. Komponen perdagangan

wilayah Sumatera.

besar mengalami peningkatan laju sebesar
0,67 persen dari tahun sebelumnya, dan
sektor konstruksi mengalami peningkatan
laju sebesar 0,35 persen. Peningkatan

2.II. INFLASI
Secara umum, tingkat inflasi di Sumatera
tahun 2019 mengalami penurunan jika
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dibanding tahun sebelumnya. Provinsi yang

kenaikan harga barang pendidikan, rekreasi

mengalami peningkatan inflasi pada tahun

dan olahraga juga mengalami kenaikan

2019 pada regional Sumatera hanya pada

pada masa liburan sekolah dan menyambut

provinsi Bengkulu (menjadi 2,91 persen dari

tahun ajaran baru. Sedangkan akhir tahun

2,35 persen pada tahun sebelumnya) dan

mengakibatkan kenaikan harga pada sektor

provinsi Lampung (menjadi 3,35 persen dari

transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan

2,73 persen pada tahun sebelumnya). Hal

karena meningkatnya permintaan atas jasa

ini menjadikan provinsi Lampung sebagai

tersebut pada masa libur Natal dan tahun

provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi

baru.

pertama pada regional Sumatera, dan provinsi
Bengkulu sebagai provinsi dengan tingkat
inflasi tertinggi kedua. Penurunan tingkat
inflasi di regional Sumatera ini pada dasarnya
perlu dipertahankan dan ditingkatkan,

3. I N D I K A T O R
KESEJAHTERAAN PADA
REGIONAL SUMATERA

membaik dan dapat mendorong investasi

3.I. I N D E K S P E M B A N G U N A N
MANUSIA

dan pembentukan modal tetap bruto untuk

IPM merupakan salah satu indikator

menopang pertumbuhan ekonomi pada

untuk mengukur perkembangan kualitas

regional Sumatera.

manusia yang dilihat dari aspek kesehatan

karena menunjukkan iklim ekonomi yang

Hari raya Idul Fitri menjadi pendorong kenaikan
inflasi di regional Sumatera. Hal ini ditandai
dengan meningkatnya harga bahan makanan,
makanan jadi, dan minuman yang diperlukan
untuk menyambut hari raya. Selain itu,

(Umur harapan hidup saat lahir (UHH)
yang merepresentasikan dimensi umur
panjang dan hidup sehat), aspek pendidikan
(Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata
Lama sekolah (RLS)), dan aspek ekonomi
(pengeluaran perkapita). Pada tahun 2019, IPM

Gambar 47. TINGKAT INFLASI REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017, 2018 DAN 2019

Sumber: BPS
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di tingkat nasional mengalami peningkatan

pembentuk IPM di tingkat nasional pada

menjadi sebesar 71,92 atau meningkat dari

tahun 2019 yaitu Harapan Lama Sekolah

tahun 2017 yang sebesar 71,39. Peningkatan

(12,95), Rata-Rata Lama Sekolah (8,34), Angka

IPM tersebut juga terjadi di semua provinsi

Harapan Hidup (71,34) dan dan Pengeluaran

pada regional Sumatera (yoy), namun dari

Per Kapita (11,3 juta), maka Provinsi Lampung

10 provinsi yang ada pada regional tersebut,

tertinggal di semua komponen IPM tersebut

hanya 3 provinsi yang nilai IPM nya lebih

yaitu Harapan Lama Sekolah (12,63), Rata-

tinggi dari nilai IPM nasional, yaitu: Provinsi

Rata Lama Sekolah (7,92), Angka Harapan

Kepri, Riau, dan Sumbar, sedangkan 7 provinsi

Hidup (70,51) dan dan Pengeluaran Per Kapita

lainnya mempunyai IPM di bawah IPM tingkat

(10,11juta).

nasional.

Selain itu terjadi disparitas capaian IPM antara

Di tahun 2019 terdapat 1 provinsi yang nilai

kabupaten dan kota di Provinsi Lampung,

IPM-nya masih berada di bawah angka 70

dimana IPM di Kota Bandar Lampung dan Kota

dan paling rendah di regional Sumatera, yaitu:

Metro telah mencapai level tinggi bahkan lebih

Provinsi Lampung. Wilayah ini memerlukan

baik dari IPM nasional. Namun, IPM di level

akselerasi pelaksanaan program-program

kabupaten masih jauh dari rata-rata nasional,

pembangunan ekonomi dan peningkatan

seperti di Kabupaten Mesuji (61,87) meskipun

kualitas SDM. Di wilayah Lampung, kualitas

di sisi lain tercatat paling cepat kemajuannya

pembangunan manusianya masih tertinggal

(1,89 persen). Untuk mengejar ketertinggalan

yang mengindikasikan bahwa kualitas hidup

dari IPM nasional, pemerintah daerah harus

manusia di Sumsel dilihat dari angka harapan

mengurangi kesenjangan ini diantaranya

hidup, pendidikan, dan kelayakan hidup

dengan mempermudah akses pendidikan

relatif masih tertinggal dibandingkan daerah

dan kesehatan di daerah terpencil. Dari

sekitar. Dibandingkan dengan nilai komponen

seluruh komponen pembentuk IPM, dimensi

Gambar 48. IPM REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 – 2019

Sumber: BPS (data diolah)
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pengetahuan yang diproksi dari HLS dan RLS

melalui BOS yang hanya menyasar anak yang

termasuk yang paling rendah, misalnya HLS

bersekolah, pemerintah daerah juga perlu

terendah 11,59 tahun di Kabupaten Mesuji

berkoordinasi dengan lurah/kepala desa

yang berarti anak di Mesuji diperkirakan

untuk mendata pekerja anak di wilayahnya.

tidak dapat menuntaskan sekolah hingga

Selanjutnya, perlu disiapkan program untuk

kelas 12 atau tingkat SMA. Angka ini

mengembalikan pekerja anak ke sekolah

mengindikasikan Kabupaten Mesuji belum

diantaranya melalui penyuluhan ke masyarakat

berhasil dalam program wajib belajar (wajar)

mengenai pentingnya pendidikan anak serta

12 tahun yang telah dicanangkan sejak tahun

skema bantuan untuk keluarga miskin yang

2015. Pemerintah di level kabupaten perlu

menjamin anak dapat sekolah tanpa biaya.

memfokuskan program untuk meningkatkan

Selain itu, sebagai upaya meningkatkan RLS,

ketercapaian program wajar 12 tahun dengan

pemerintah harus menyiapkan program

mengurangi jumlah anak putus sekolah.

untuk mendorong partisipasi penduduk usia

Selain itu, fenomena menarik lainnya
adalah tingginya jumlah pekerja anak di
Provinsi Lampung. Berdasarkan basis data
terpadu TNP2K, jumlah pekerja anak (usia
5-14 tahun) dengan status kesejahteraan
40 persen terendah di Lampung mencapai
7.333 orang, terbesar kedua se-Sumatera.
Data ini menunjukkan nilai ekonomis anak
pada keluarga miskin, dimana anak usia
sekolah terpaksa membantu perekonomian
keluarga dengan menjadi pekerja anak
dibanding melanjutkan sekolah. Lebih lanjut,
pekerja anak di Lampung terutama berada
di sektor pertanian dengan status sebagai
pekerja keluarga atau tidak dibayar. Hal ini
menunjukkan keterkaitan antara angka putus
sekolah, kemiskinan, dan sektor pertanian.
Oleh karenanya, program menurunkan
jumlah angka putus sekolah juga perlu
mempertimbangkan kondisi tersebut.
Besarnya alokasi dana pendidikan perlu
diarahkan untuk mengembalikan pekerja
anak ke sekolah. Selain memberikan bantuan
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25 tahun ke atas agar kembali melanjutkan
pendidikan formal melalui program Kejar
Paket A, B, dan C.

3.II. RASIO GINI
Distribusi pendapatan merupakan salah satu
aspek penting sebagai ukuran pemerataan
pendapatan masyarakat di suatu wilayah.
Sebagai ukuran pemerataan yang juga
merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi
pendapatan masyarakat, biasanya digunakan
koefisien Gini (Gini Ratio). Nilai koefisien Gini
berkisar antara 0 (sangat merata) sampai
dengan 1 (sangat timpang). Ketimpangan
pendapatan masyarakat dikatakan rendah
apabila koefisien Gini berada di bawah 0,3.
Ketimpangan pendapatan masyarakat berada
pada tahap sedang apabila koefisien Gini
berada pada rentang 0,3 sampai dengan 0,5.
Ketimpangan pendapatan masyarakat berada
pada tahap tinggi atau sangat timpang, apabila
koefisien Gini di atas 0,5.
Di regional Sumatera, pada periode tahun
2017 sampai dengan tahun 2019 nilai Gini
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Gambar 49. RASIO GINI REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017-2019

Sumber: BPS

Rasio menunjukkan perkembangan angka

menunjukkan adanya kenaikan ketimpangan

yang cukup variatif dengan tren yang dinamis

pendapatan di wilayah tersebut yang secara

namun cenderung dengan nilai yang semakin

geografis berdekatan. Sedangkan di bagian

menurun dan selalu berada di bawah angka

selatan Pulau Sumatera hanya terdapat

Rasio Gini nasional sebesar 0,380 pada

satu provinsi yang mengalami kenaikan

tahun 2019. Dari 10 provinsi yang ada di

ketimpangan pendapatan yaitu Provinsi

Regional Sumatera, Provinsi Kepulauan

Lampung. Mengingat bahwa hanya Provinsi

Bangka Belitung adalah provinsi yang tingkat

Lampung di Selatan Sumatera yang rasio Gini-

ketimpangan pendapatannya paling rendah

nya semakin memburuk maka perlu menjadi

dengan angka Rasio Gini pada tahun 2019

perhatian mengenai fenomena yang terjadi

sebesar 0,262. Hal ini menunjukkan bahwa

di Provinsi Lampung sehingga menyebabkan

distribusi pendapatan di Provinsi Bangka

hal tersebut.

Belitung lebih merata dibandingkan provinsiprovinsi lainnya. Sedangkan tingkat Rasio Gini
yang tertinggi di regional Sumatera terjadi di
Provinsi Sumsel dengan angka 0,339. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain
berkurangnya lapangan kerja dan peningkatan
pengangguran.

Ketimpangan pendapatan di Lampung terjadi
sebagian besar di perkotaan yang memiliki
sumber penghasilan daerah yang berasal dari
industri pengolahan, sektor perdagangan,
hotel, dan restoran. Meningkatnya jumlah
tenaga kerja di sektor industri dan sektor
perdagangan, hotel, dan restoran mendorong

Terdapat 4 Provinsi pada tahun 2019

kenaikan ketimpangan pendapatan atau

yang mempunyai rasio Gini yang semakin

peningkatan angka Rasio Gini akibat dari

memburuk yaitu Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar

struktur pengupahan yang belum ideal. Hal

dan Lampung. Hal yang menarik adalah dari

ini mengindikasikan bahwa masih terdapat

ke-empat provinsi tersebut tiga diantaranya

sebagian besar masyarakat yang belum

berada di wilayah utara Pulau Sumatera yaitu

menikmati hasil pembangunan secara merata.

Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar. Hal ini

Berbanding terbalik dengan Provinsi Lampung
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yang mengalami peningkatan ketimpangan

terendah se-Indonesia. Berdasarkan daerah

pendapatan, provinsi lainnya di wilayah

tempat tinggal, Rasio Gini di daerah perkotaan

Selatan Sumatera yaitu Sumsel, Jambi, dan

selalu menunjukkan angka lebih tinggi

Bengkulu menunjukkan adanya perbaikan

dibandingkan Rasio Gini di daerah perdesaan.

dalam pemerataan pendapatan. Perbaikan

Sebagaimana berlaku hampir secara nasional,

ini jika dapat dipertahankan terus terjadi di

tingginya Rasion Gini di perkotaan lebih

tahun-tahun mendatang maka akan semakin

dikarenakan banyaknya para pelaku usaha

berdampak baik bagi masyarakat dalam hal

dan orang kaya di perkotaan dibandingkan

pemerataan pendapatan.

di perdesaan.

Rasio Gini Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar

Baik berdasarkan Rasio Gini maupun ukuran

cenderung disebabkan fluktuasi normal

distribusi pengeluaran dapat disimpulkan

mengingat angka penurunan yang relatif kecil

bahwa tingkat ketimpangan ekonomi di

dan nilai Rasio Gini di provinsi-provinsi tersebut

perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan.

relative paling rendah dibandingkan provinsi

Secara umum kinerja pemda cukup efektif

lain di regional Sumatera. Sebagian besar

dalam mengendalikan ketimpangan ekonomi.

ketimpangan pendapatan terjadi di wilayah

Meskipun demikian, pemerintah masih

perkotaan yang mempunyai jenis pekerjaan

tetap berupaya untuk menjaga tingkat Rasio

yang lebih beragam dibandingkan perdesaan

Gini yang telah dicapai dan meningkatkan

sehingga struktur penghasilan juga lebih luas

redistribusi ekonomi kepada 40 persen

dibandingkan di pedesaan yang sebagian

masyarakat ekonomi terbawah secara

besar bermata pencaharian di sektor agraris.

berkelanjutan. Program tersebut dapat

Kota-kota besar di Sumatera Bagian Utara

dilaksanakan antara lain melalui pemberian

seperti Medan menjadi magnet bagi para

bantuan sosial, program beras sejahtera,

penduduk di sekitarnya untuk ber-urbanisasi

kartu sehat, kartu pintar, bantuan alat

dalam rangka mencari mata pencaharian yang

produksi, pemberian akses permodalan

lebih baik sehingga dinamika dalam indicator

dan optimalisasi KUR, dan pemberdayaan

ketimpangan pendapatan kadang terjadi

ekonomi kerakyatan yang memungkinkan

fluktuasi.

perekonomian tidak hanya dikuasai oleh

Sedangkan nilai Rasio Gini di Provinsi Babel

pemilik modal besar.

pada tahun 2019 sebesar 0,262, selalu
menunjukkan penurunan setidaknya dalam

3.III. KETENAGAKERJAAN

3 tahun terakhir. Angka tersebut sekaligus

Tingkat Pengang guran Terbuka ( TPT )

merupakan yang terendah di tingkat nasional
yang rata-rata berada pada angka 0,380.
Hal ini berarti tingkat ketimpangan ekonomi
masyarakat di Provinsi Babel adalah yang
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merupakan perbandingan antara jumlah
penganggur terbuka dengan jumlah angkatan
kerja. TPT dapat digunakan untuk memantau
dan mengevaluasi perkembangan angka
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pengangguran, karena TPT mencerminkan

signifikan. Hal ini nampak bahwa meskipun

bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap

tingkat pengangguran terbuka tahun 2019

oleh pasar kerja. Pada tahun 2019, angka TPT

mengalami penurunan, namun dikarenakan

di 8 provinsi pada regional Sumatera semakin

masih banyak jumlah penduduk yang belum

menurun namun terdapat 2 provinsi yang

mendapat pekerjaan, kecenderungan

meningkat yaitu Jambi dan Sumatera Selatan.

masyarakat melakukan tindak kriminal

Jika dibandingkan dengan TPT nasional yang

masih tinggi dikarenakan faktor ekonomi

telah mencapai angka 5,28 persen maka

dan masyarakat lebih cenderung dalam

provinsi-provinsi yang letak geografisnya

mendapatkan hasil untuk kebutuhan melalui

berada di bagian utara Sumatera yaitu Aceh,

tindakan kriminalitas. Pemerintah dapat

Sumut, Sumatera Barat, Riau dan Kepri

segera dan melakukan upaya dan usaha

mempunyai TPT yang berada di atas TPT

untuk membuka lapangan pekerjaan melalui

nasional. Sedangkan provinsi-provinsi yang

program-program pemberdayaan masyarakat

berada di belahan selatan Sumatera yaitu

yang nantinya diharapkan dapat menekan

Jambi, Sumsel, Lampung, Bengkulu, dan

tingkat pengangguran terbuka dan menekan

Babel mempunyai TPT yang berada di bawah

jumlah kriminalitas.

angka TPT nasional. Hal ini menunjukkan
bahwa wilayah selatan Sumatera lebih dapat
menyerap tenaga kerja dibandingkan di
wilayah utara walaupun terjadi peningkatan
TPT di Jambi dan Sumsel.

Selanjutnya TPT tertinggi kedua berada di
Provinsi Aceh. Sebenarnya dalam kurun waktu
setidaknya 3 tahun terakhir, angka TPT Aceh
menunjukkan penurunan berarti namun
angkanya masih lebih tinggi jika dibandingkan

TPT paling tinggi terdapat di Kepri yang

TPT secara nasional. Diharapkan pemerintah

berbanding lurus dengan tingginya tingkat

dapat lebih memprioritaskan pada program-

kriminalitas di Kepri. Jumlah kriminalitas

program untuk menurunkan pengangguran,

dari tahun 2014 sampai dengan 2019

misalnya dengan mendukung sek tor

belum

UMKM melalui penurunan suku bunga KUR

mengalami

perubahan

yang

Gambar 50. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 - 2019 (%)

Sumber: BPS (diolah)
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dan mengembangkan kredit Ultra Mikro,

perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan

serta mengembangkan beberapa sektor-

dan kebutuhan pokok nonmakanan lainnya.

sektor usaha lain seperti pariwisata serta

Pada regional Sumatera, terdapat 4 provinsi

pembangunan KEK. Selain itu, apabila dilihat

yang tingkat kemiskinannya masih berada

berdasarkan lapangan kerja utama di Provinsi

diatas rata-rata nasional sebesar 9,22 persen,

Aceh, pada tahun 2019 sektor jasa-jasa masih

yaitu: Provinsi Aceh, Sumsel, Bengkulu, dan

menjadi sektor usaha dengan serapan tenaga

Lampung. Sedangkan 6 provinsi lainnya

kerja terbanyak di Provinsi Aceh, sedangkan

memiliki persentase penduduk miskin yang

sektor industri manufaktur menjadi sektor

lebih rendah daripada nasional, yaitu Sumut,

yang menyerap tenaga kerja paling kecil dari

Sumbar, Riau, Jambi, Babel, dan Kepri.

total jumlah tenaga kerja di Aceh.

3.IV. KEMISKINAN
Metode pengukuran kemiskinan di Indonesia
masih menggunakan pendekatan ekonomi,
yaitu diukur dengan pendekatan pengeluaran
at au pendek at an kebutuhan das ar
minimum (basic needs approach). Dengan
pendekatan ini, kemiskinan dipandang
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan
dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Garis kemiskinan makanan
adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum
makanan (setara 2100 kkal perkapita perhari).
Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan
adalah nilai minimum pengeluaran untuk

Berdasarkan jumlah penduduk miskin,
provinsi yang mempunyai jumlah penduduk
miskin paling tinggi adalah Sumut yaitu 1,26
juta jiwa, Sumsel 1,07 juta jiwa, dan Lampung
1,04 juta jiwa. Sedangkan provinsi yang
mempunyai jumlah penduduk miskin paling
sedikit adalah Babel yaitu 67,27 ribu jiwa.
Dengan melihat secara persentase penduduk
miskin terhadap jumlah penduduk dan
jumlah penduduk miskinnya, maka terlihat
bahwa provinsi yang mempunyai masalah
dari sisi jumlah dan persentase penduduk
miskin adalah Sumsel dan Lampung. Provinsi
Sumut mempunyai jumlah penduduk miskin
yang besar namun secara persentase masih
dibawah nasional. Sedangkan Provinsi

Gambar 51. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 - 2019

Sumber: BPS
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Gambar 52. JUMLAH PENDUDUK MISKIN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 - 2019

Sumber: BPS

Bengkulu secara persentase masih paling

garis kemiskinan. Kebijakan pemerintah

tinggi di Wilayah Sumatera namun dilihat

perlu diarahkan untuk mengurangi tingkat

secara jumlah penduduk relatif lebih sedikit

kedalaman dan keparahan dari kemiskinan

jumlah penduduk miskinnya dibandingkan

dengan meningkatkan pendapatan per kapita

Sumsel dan Lampung. Tingkat kemiskinan

penduduk.

yang terendah pada regional Sumatera secara
persentase dan jumlah penduduk miskin
berada di Provinsi Babel yakni 4,50 persen
dan 67,37 ribu jiwa pada tahun 2019.
Upaya pengendalian inflasi bahan makanan
akan sangat berdampak bagi pengendalian
garis kemiskinan karena komoditas
makanan memberikan kontribusi terbesar
pada garis kemiskinan secara keseluruhan
baik di perkotaan maupun perdesaan. Di
samping itu, upaya meningkatkan perbaikan
ekonomi masyarakat kiranya juga perlu
memperoleh perhatian memadai karena
persoalan kemiskinan bukan hanya terkait
dengan berapa jumlah dan persentase
penduduk miskin, namun juga tingkat
kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Meskipun persentase penduduk miskin
rendah, namun jika rata-rata pendapatan
per kapita penduduk dekat dengan garis
kemiskinan, maka masyarakat sangat rentan
menjadi miskin ketika terjadi kenaikan

4. P E L A K S A N A A N A P B N
PADA REGIONAL SUMATERA

4.I. PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA
Meskipun belum memenuhi target, secara
umum, realisasi pendapatan negara di
regional Sumatera selama pada tahun 2019
mengalami peningkatan. Pendapatan negara
tercapai sebesar Rp92.227,1 miliar atau
sebesar 88, persen dari target. Pada tahun
sebelumnya, realisasi penerimaan hanya
mencapai Rp94.286,23 miliar atau sebesar
80,54 persen. Meskipun pada tahun 2019
realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dan Hibah melebihi target, namun
kontribusi terbesar dari pendapatan negara
tetap didominasi oleh pendapatan perpajakan
yang berkontribusi sebesar 87 persen. Adapun
PNBP dan Hibah hanya berkontribusi sebesar
12,3 persen dan 0,12 persen.
Meskipun pendapatan pajak mendominasi,
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akan tetapi pada tahun 2019 pendapatan

Rp33,39 miliar. Belanja pegawai hanya

perpajakan mengalami penurunan. Tahun

mengalami kenaikan sebesar 4,9 persen atau

2019 penerimaan pajak hanya mencapai

sebesar Rp1.770,34 miliar, dan belanja barang

83 persen dari target. Tahun sebelumnya,

mengalami kenaikan sebesar 5,64 persen atau

realisasi penerimaan pajak mencapai 84,15

sebesar hampir semua jenis Rp2.492,96 miliar.

persen dari target. Adapun realisasi PNBP
pada tahun 2019 mencapai 134 persen dari
target, dimana tahun sebelumnya hanya
mencapai 58,3 persen dari target. Untuk
penerimaan Hibah, realisai pada tahun 2019
mencapai 643 persen dari target. Kondisi
ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya,
di regional Sumatera masih dapat dilakukan
intensifikasi pendapatan negara dari sektor
lain selain dari sektor pajak.

4.II. BELANJA NEGARA
Alokasi pagu belanja APBN di wilayah
Sumatera pada tahun 2019 mengalami
kenaikan 5,56 persen dibanding dengan pagu
tahun sebelumnya. Kenaikan belanja negara
yang paling dominan adalah meningkatnya
alokasi belanja bantuan sosial yang meningkat
sebesar 20,29 persen atau sebesar Rp33,39
miliar. Untuk alokasi TKDD, pada tahun 2019
di regional Sumatera mengalami kenaikan
sebesar 13,42 persen, dimana pada tahun
sebelumnya alokasi TKDD regional Sumatera
sebesar Rp34.193,85 miliar, sedangkan pada
tahun 2019 alokasinya menjadi Rp38.781,09
miliar.

Realisasi belanja APBN pada regional
Sumatera pada tahun 2019 didominasi oleh
belanja pegawai yang mencapai 101,06 persen
terhadap pagu. Realisasi jenis belanja ini
mengalami peningkatan jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yang hanya
mencapai 97 persen terhadap pagu. Secara
umum, kondisi ini menggambarkan kurang
akuratnya perencanaan anggaran untuk
menentukan jumlah alokasi bagi jenis
belanja pegawai, sehingga realisasinya
melampaui pagu yang ada. Selanjutnya,
seiring dengan meningkatnya alokasi
anggaran pada jenis belanja bantuan sosial,
ternyata diikuti juga dengan meningkatnya
realisasi anggaran pada jenis belanja ini
yang menunjukkan angka realisasi sebesar
97,52 persen terhadap pagu. Adapun pada
tahun sebelumnya, belanja bantuan sosial
pada regional Sumatera hanya mencapai
96,78 persen. Dengan meningkatnya alokasi
pagu yang cukup signifikan, meningkatnya
realisasi belanja bantuan sosial pada regional
Sumatera menunjukkan bahwa pemerintah
memiliki komitmen yang tinggi dalam proses
penyaluran belanja bantuan sosial di regional

Berdasarkan jenis belanja, pada tahun 2019

Sumatera. Belanja barang juga mengalami

di regional Sumatera hanya jenis belanja

peningkatan realisasi, dimana pada tahun

modal yang mengalami penurunan alokasi

2019 mencapai 91,63 persen terhadap

pagu. Alokasi belanja modal pada tahun 2019

pagu, dan tahun sebelumnya realisasinya

menurun sebesar 3,36 persen atau sebesar

hanya mencapai 90 persen. Belanja modal
yang mengalami penurunan jumlah pagu
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Tabel 16. REALISASI APBN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017, 2018 DAN 2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)
TA 2017

URAIAN

TARGET

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Pendapatan Negara Bukan Pajak
Hibah
BELANJA NEGARA
Belanja Pemerintah Pusat (BPP)
Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD)
SURPLUS/DEFISIT

REALISASI

103.179,23

84.625,30

92.950,22

75.440,48

Pendapatan Perpajakan

TA 2018
%

TARGET

82,02% 117.060,97
81,16%

97.937,71

REALISASI
94.286,23
82.410,72

TA 2019
%

TARGET

REALISASI

80,54% 105.279,40
84,15%

88%

80.765,60

83%

96.814,80

9.966,43
9.004,44
90,35%
18.117,09
10.561,38
58,30%
8.447,30
11.350,30 134%
262,58
180,38
68,70%
1.006,17
1.314,13 130,61%
17,30
111,20 643%
132.167,48 292.269,56 221,14% 142.610,75 305.626,82 214,31% 150.538,48 326.902,15 217%
95.844,56
88.014,93
91,83% 108.416,90
99.646,10
91,91% 111.757,39
106.032,06
95%
36.322,91
204.254,63 562,33%
34.193,85
205.980,72 602,39%
38.781,09
220.870,09 570%
(28.988,25) (207.644,26) 716,30% (25.549,78) (211.340,59) 827,17% (45.259,08) (234.675,05) 519%

Sumber: DJPb (diolah)

anggaran pun menunjukkan peningkatan

untuk terus meningkatkan kinerja daerah

kualitas pencairan, yang dibuktikan dengan

tersebut melalui Dana Otsus dan DID.

meningkatnya realisasi dari 86,05 persen

Dari sisi penyerapan, realisasi Dana Desa

pada tahun 2018 menjadi sebesar 88,61

mengalami kenaikan persentase penyerapan

persen pada tahun 2019.

dari 99,55 persen di tahun 2018 menjadi

Selain belanja bantuan sosial yang mengalami

100 persen di tahun 2019. Sedangkan

peningkatan pagu yang signifikan, alokasi pagu

untuk realisasi DAK Fisik, untuk tahun 2019

belanja TKDD juga mengalami kenaikan yang

mengalami sedikit penurunan. Tahun 2018

cukup tinggi, sebesar 13,42 persen. Kenaikan

realisasinya mencapai 92,99 persen dari pagu,

alokasi pagu belanja TKDD disumbang oleh

sedangkan pada tahun 2019, realisasinya

kenaikan alokasi Dana Otsus, DIY, DID yang

hanya mencapai 92 persen dari pagu.

mengalami kenaikan pagu sebesar 14,22

5. P E L A K S A N A A N A P B D
PADA REGIONAL SUMATERA

persen. Adapun DAK Fisik dan Dana Desa
mengalami peningkatan pagu masing-masing
sebesar 12,59 persen dan 13,42 persen.

Jika dibandingkan antara target pendapatan

Meninngkatnya alokasi pagu TKDD tersebut

daerah dengan pagu belanja daerah pada

merupakan salah satu bentuk komitmen

APBD pemda di Sumatera menunjukkan bhwa

pemerintah pusat untuk membangun daerah

belanja lebih besar daripada pendapatan, hal

dan desa melalui DAK Fisik dan Dana Desa,

tersebut menyebabkan defisit APBD yang

serta memberikan insentif kepada daerah

Tabel 17. REALISASI APBN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017, 2018 DAN 2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)
BELANJA
1.

Pegawai

2.
3.
4.
5.

Barang
Modal
Bantuan Sosial
Lainnya
Total Belanja

*termasuk TKDD
Sumber: DJPb (diolah)

TA 2017
Pagu

%

92.227,10

Realisasi

TA 2018
%

Pagu

Realisasi

TA 2019
%

Pagu

Realisasi

%

33.887,87

32.460,35

95,79%

36.115,69

35.353,88

97,89%

37.886,04

38.285,79 101,06%

33.673,10
27.854,35
343,39
36.408,77
132.167,48

30.484,73
24.482,52
332,42
204.687,23
292.447,25

90,53%
87,89%
96,80%
562,19%
221,27%

44.240,53
27.617,58
164,57
34.472,37
142.610,75

39.817,70
23.763,80
159,27
206.827,70
305.922,35

90,00%
86,05%
96,78%
599,98%
214,52%

46.733,50
26.689,34
197,95
39.031,65
150.538,48

42.821,45 91,63%
23.648,58 88,61%
193,04 97,52%
222.823,53 570,88%
327.772,39 217,73%
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Tabel 18. REALISASI BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017, 2018 DAN 2019
(DALAM MILIAR RUPIAH)
TA 2017

BELANJA
1.

Dana Alokasi Umum

2.
3.
4.
5.
6.

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khusus Fisik
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Dana Otsus, DIY, DID
Dana Desa
Total TKDD

Pagu

TA 2018

Realisasi

%

-

107.979,10

18.325,65
17.997,27
36.322,91

25.542,39
16.500,95
26.321,13
10.016,47
17.894,59
204.254,63

Pagu

90,04%

99,43%
562,33%

TA 2019

Realisasi

%

-

108.927,42

16.927,00
17.266,85
34.193,85

25.051,03
15.740,27
28.955,73
10.117,95
17.188,32
205.980,72

Pagu

92,99%

99,55%
602,39%

Realisasi

%

-

114.127,23

19.058,33
19.722,76
38.781,09

28.993,89
17.489,48
29.998,42
10.626,48
19.634,59
220.870,09

92%

100%
570%

Sumber: DJPBN dan DJPK (diolah)

harus ditutup dengan pembiayaan. Kebijakan

terakhir, realisasi pendapatan jumlahnya

defisit ber tujuan untuk meningkatkan

selalu meningkat namun persentasenya selalu

pertumbuhan ekonomi daerah.

mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan sisi pendapatan, kemampuan

Secara umum, realisasi pendapatan dan

daerah dalam mengumpulkan PAD di tahun

belanja pemerintah daerah pada tahun

2019 mengalami peningkatan dibandingkan

2019 lebih tinggi dibandingkan tahun

tahun 2018 yang mengalami penurunan dari

2018. Namun secara persentase, realisasi

tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan

pendapatan pada tahun 2019 lebih rendah

kemandirian fiskal yang semakin baik. PAD

dibanding tahun 2018. Selama tiga tahun

mengalami peningkatan seiring dengan

Tabel 19. REALISASI APBD REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 - 2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)
URAIAN

TA 2017
Anggaran

Realisasi

PENDAPATAN DAERAH 264,562.81 253,590.13
PAD
Pendapatan Transfer
Lain-Lain PD yang Sah
BELANJA DAERAH
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
SURPLUS/ (DEFISIT)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
SILPA

46,521.97

45,823.29

TA 2018
%

Anggaran

Realisasi

95.85% 273,808.57 259,830.41
98.50%

Anggaran

Realisasi

88.05%

52,668.03

%

94.81%
90.03%

206,054.99 198,042.36
96.11% 206,510.04 204,460.11
99.01% 228,247.73 220,759.03
11,985.85
9,724.48
81.13%
16,208.95
10,385.07
64.07%
16,707.55
14,000.43
263,483.05 251,972.08 95.63% 281,741.38 248,880.93
88.34% 304,221.53 272,482.63
91,635.27
89,504.51
97.67% 102,226.84
92,715.94
90.70% 107,181.61
96,402.37
60,033.71
62,035.28 103.33%
73,639.33
62,681.70
85.12%
79,514.56
70,046.69
1,880.77
37.37
1.99%
150.73
54.25
35.99%
137.92
126.90
558.25
110.76
19.84%
93.58
107.03
114.37%
175.42
132.44
13,352.51
14,254.50 106.76%
15,019.96
14,621.68
97.35%
14,101.60
14,639.32
1,611.18
1,423.89
88.38%
1,251.83
1,048.91
83.79%
884.05
1,092.15
9,580.93
1,963.24
20.49%
12,390.38
9,336.51
75.35%
18,483.80
17,996.25
28,841.69
27,192.65
94.28%
18,278.44
19,974.87
109.28%
20,406.49
17,492.09
55,771.54
55,257.58
99.08%
57,932.11
48,057.80
82.96%
62,640.57
54,346.81
217.19
192.29
88.53%
758.17
282.23
37.22%
695.52
207.62
1,079.76
1,618.05 149.85% (7,932.81) 10,949.48 -138.03% (6,598.22)
9,691.93
11,948.27 11,498.07 96.23% 14,679.32 10,727.27
73.08% 16,962.34 12,123.87
15,222.86
14,830.19
97.42%
16,859.19
11,294.77
66.99%
18,854.61
13,235.59
3,274.59
3,332.12 101.76%
2,179.87
567.50
26.03%
1,892.27
1,111.72
11,948.27
11,498.07
96.23%
14,679.32
10,727.27
73.08%
16,962.34
12,123.87
13,028.03 13,116.12 100.68%
6,746.51 21,676.75 321.30% 10,364.12 21,815.80

96.72%
83.80%
89.57%
89.94%
88.09%
92.01%
75.50%
103.81%
123.54%
97.36%
85.72%
86.76%
29.85%
-146.89%
71.48%
70.20%
58.75%
71.48%
210.49%

Ditjen Perbendaharaan | Direktorat Pelaksanaan Anggaran - Laporan Khatulistiwa 2019

44,985.22

%

94.89% 297,623.31 282,174.56
47,415.11

Sumber: DJPb (diolah)

51,089.57

TA 2019
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menurunnya pendapatan transfer. Hal

pendapatan transfer terbesar oleh provinsi

ini merupakan indikasi kemandirian fiskal

Jambi yaitu meningkat sebesar 13,46 persen.

daerah mengalami peningkatan. Pendapatan
transfer yang merupakan komponen utama
pendapatan daerah masih tetap meningkat

5.I.B. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah secara persentase

jumlahnya dari tahun sebelumnya namun

maupun nominal pada tahun 2019 mengalami

persentasenya menurun dibandingkan

peningkatan dibandingkan tahun 2018

tahun 2018. Pada sisi Belanja, hanya belanja

dengan nilai mencapai Rp47.415,11 miliar

pegawai yang nilai realisasi dan persentase

(+1,97 persen). Perkembangan positif tersebut

penyerapannya selalu mengalami peningkatan

disumbang oleh besarnya nilai peningkatan

dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

lain-lain PAD yang sah yang mencapai
Rp3.615,36 miliar. Peningkatan PAD terjadi di

5.I. PENDAPATAN DAERAH

hampir seluruh provinsi di Sumatera, kecuali

5.I.A. PENDAPATAN TRANSFER

Babel dan Bengkulu.

Pendapatan transfer selalu mengalami
peningkatan selama tiga tahun terakhir dan
mengalami peningkatan relatif signifikan di
tahun 2019 mencapai Rp16.298,91 miliar

5.I.C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

namun dari sisi persentase penyerapan pagu

mengalami peningkatan dibandingkan tahun

mengalami penurunan jika dibandingkan

2018 dan 2017. Peningkatan terjadi di seluruh

tahun 2018. Peningkatan pendapatan

provinsi di wilayah Sumatera, kecuali provinsi

transfer pada tahun 2019 terjadi di seluruh

Aceh. Kenaikan signifikan terdapat pada

provinsi yang ada di Sumatera. Peningkatan

provinsi Riau, Sumsel dan Bengkulu yang

Gambar 53. REALISASI PENDAPATAN TRANSFER REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017-2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)

Sumber: DJPb
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Gambar 54. REALISASI PENDAPATAN TRANSFER REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017-2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)

Sumber: BPS

meningkat mencapai diatas 50 persen dari

keuangan dan belanja tidak terduga yang

tahun sebelumnya.

masing-masing turun 12,43 persen dan 26,43
persen.

5.II. BELANJA DAERAH
Realisasi anggaran di regional Sumatera
pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan
tahun 2018 baik secara nominal maupun
persentase. Hal ini menunjukkan bahwa
kinerja penyerapan anggaran mengalami
peningkatan. Peningkatan realisasi ini
seluruhnya disebabkan oleh meningkatnya
realisasi hampir semua jenis belanja pada
APBD di Sumatera, kecuali belanja bantuan

Dari total belanja APBD di Regional Sumatera
pada tahun 2019, 35,23 persen digunakan
untuk Belanja Pegawai, hanya 25,71 persen
yang dialokasikan untuk Belanja Barang
dan sekitar 20 persen untuk Belanja Modal
sedangkan sisanya untuk Belanja Lainnya.
Terdapat dua provinsi yang 40 persen lebih
APBDnya direalisasikan hanya untuk belanja
pegawai yaitu Provinsi Sumut sebesar 43,04
persen dan Sumbar sebesar 40,72 persen.

Gambar 55. REALISASI BELANJA DAERAH REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017-2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)

Sumber: DJPb
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Rasio belanja pegawai terhadap total belanja
yang besar akan menekan porsi untuk belanja
produktif seperti Belanja Modal menjadi lebih
kecil. Rata-rata rasio belanja modal terhadap
belanja APBD berkisar pada 19 persen.

dibandingkan dengan tahun 2018.
Tabel 20. RASIO SILPA TERHADAP BELANJA
URAIAN

2017

Rasio SILPA/Belanja

5.21%

2018
8.71%

2019
8.01%

Sumber: DJPb 2019 (diolah)

Tabel 21. KESEIMBANGAN PRIMER

5.III. SURPLUS/DEFISIT APBD
APBD di regional Sumatera pada tahun 2019
pada awalnya diperkirakan mengalami defisit,
namun dalam realisasinya menghasilkan
surplus. Surplus tersebut diakibatkan oleh
realisasi Belanja APBD yang tidak optimal
dan realisasi Pendapatan yang signifikan
dengan persentase terhadap target yang
cukup tinggi. Surplus APBD tersebut berasal
dari enam Provinsi meskipun provinsi lainnya

Keseimbangan Primer
Pendapatan-Belanja+Belanja Bunga

2017
1,655.42

2018
11,003.73

2019
9,818.83

Sumber: DJPb 2019 (diolah)

Keseimbangan primer mencerminkan indikasi
likuiditas tanpa dipengaruhi belanja terkait
hutang, semakin besar surplus keseimbangan
primer semakin baik kemampuan daerah
untuk menutup bunga utang atau melakukan
ekspansi fiskal.

masih mengalami defisit APBD. Surplus terjadi

Selama tiga tahun terakhir, wilayah Sumatera

di Provinsi Sumut sebesar Rp8.647,64 miliar,

selalu mengalami surplus kesimbangan

Riau sebesar Rp769,24 miliar, Sumsel sebesar

primer, kondisi ini dapat menjadi salah satu

Rp405,75 miliar, Lampung sebesar Rp404,06

alternatif dalam mendorong perekonomian.

miliar, Kepri Rp302,4 miliar, dan Aceh sebesar

Dengan adanya surplus, pemda dapat

Rp60,84 miliar. Surplus APBD tersebut dapat

mengambil kebijakan fiskal ekspansif di

digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan,

tahun-tahun mendatang.

namun dalam kondisi dimana belanja negara
maupun daerah yang bersifat ekspansif, maka
anggaran defisit dapat lebih mendorong laju
pertumbuhan ekonomi tentunya dengan
risiko fiskal yang terukur.

5.IV. PEMBIAYAAN DAERAH

5.V. A N A L I S I S T E M A T I K :
PENANGGULANGAN STUNTING
DALAM PROGRAM APBD
Angka prevalensi stunting di Indonesia
tergolong tinggi. Rata-rata prevalensi balita
stunting Indonesia menjadi tertinggi ketiga

Rasio SILPA terhadap belanja sebagai indikator

di South-East Asian Region pada tahun 2005-

yang mencerminkan proporsi belanja atau

2017 yaitu sebesar 36,4 persen, dibawah

kegiatan yang tidak digunakan dengan

Timor Leste (50,2 persen) dan India (38,4

efektif oleh pemrintah daerah. Berdasarkan

persen) (WHO, 2018). Hal ini mengindikasikan

perhitungan, sekitar 8,01 persen belanja yang

bahwa rata-rata lebih dari sepertiga balita di

tidak dapat digunakan secara efektif oleh

Indonesia menderita permasalahan stunting.

pemda. Rasio ini menurun atau lebih baik jika
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Namun demikian, kecenderungan prosentase

Namun, pencegahan stunting menghadapi

prevalensi balita stunting di Indonesia dari

beberapa tantangan yaitu kurangnya

tahun ke tahun menurun. Penurunan angka

sumber daya (termasuk tenaga kesehatan),

prevalansi stunting sudah melampaui target

keterbatasan sarana/prasarana kesehatan di

yang ditetapkan Pemerintah yaitu sesuai

daerah yang masih belum memadai seperti

dengan Sasaran Pokok Pembangunan

alat ukur tinggi badan bayi sebagai alat

Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 28

pendeteksi awal bayi stunting masih belum

persen, namun masih berada di atas standar

mencukupi di berbagai daerah, dan kesadaran

yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen.

masyrakat. Selain itu, kondisi geografis untuk
menjangkau daerah terpencil juga menjadi

Prevalensi stunting di Sumatera terdapat 3

tantangan yang harus dihadapi.

Provinsi yang tergolong tinggi, masuk dalam
kategori 10 prosentase prevalensi stunting di

Pengalokasian pembiayaan pencegahan

Indonesia. Provinsi Aceh dengan prosentase

stunting, terutama pada bidang kesehatan,

prevalensi stunting tertinggi ketiga (37,3

penyediaan air bersih dan sarana sanitasi,

persen), Provinsi Sumut tertinggi kedelapan

memperhatikan tingkat prevalansi stunting

(32,3 persen), dan Sumsel tertinggi kesepuluh

daerah tersebut. Untuk daerah prioritas

(32 persen) di Indonesia. Prosentase tersebut

pencegahan stunting dan atau dengan tingkat

masih berada di atas prosentase nasional

prevalansi stunting yang tinggi, sekiranya

yaitu 30,8 persen.

dapat dialokasikan pembiayaan pencegahan
stunting diatas tingkat rata-rata. Agar Dana

Pemda telah melaksanakan pencegahan

Desa dapat dimanfaatkan untuk pencegahan

stunting secara terintegrasi. Pembiayaan

stunting di desa secara maksimal, perangkat

pelaksanaan kegiatan pencegahan yang

desa dan tokoh masyarakat desa perlu

dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemda

disosialisasikan menganai intervensi stunting

hingga perangkat/masyarakat desa telah

oleh OPD terkait dan atau Pendamping Desa.

direalisasikan dengan baik. Pembiayaan

Hal tersebut diperlukan agar penyusunan

sebagian besar dialokasikan pada kegiatan

kegiatan pada APBDes dan atau Musyawarah

intervensi sensitif, dimana untuk kegiatan

Pembangunan Desa, sedapat mungkin

pembangunan diluar sektor kesehatan

mendukung pencegahan stunting.

terutama untuk peningkatan akses kualitas
pelayanan gizi ser ta kesehatan dan

Apabila dikaitkan dengan angka prevalensi

peningkatan penyediaan air bersih dan sarana

stunting yang masih tinggi, mengindikasikan

sanitasi.

belum efektifnya penggunaan anggaran
Tabel 22. PREVALENSI BALITA STUNTING 2013-2019 DI INDONESIA (DALAM PERSEN)
Uraian

1.

Prevalensi Stunting

2.

Standar WHO

2013

Sumber: Kementerian Kesehatan (diolah)
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

37,2

28,9

29,0

27,5

29,6

30,8

27,7

20

20

20

20

20

20

20
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Tabel 23. PREVALENSI BALITA STUNTING 2013-2019 DI INDONESIA (DALAM PERSEN)
Provinsi

2007 (%)

2010 (%)

2013 (%)

2018 (%)

Penurunan dari 2007-2018 (%)

1

Nusa Tenggara Timur

46,7

58,4

51,7

42,6

4,1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sulawesi Barat
Aceh
Kalimantan Tengah
Maluku
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Selatan
Sumatera Utara
Sulawesi Tenggara
Sumatera Selatan
Indonesia

44,5
44,6
42,8
45,8
43,7
41,8
43,1
40,5
44,7
36,8

41,6
38,9
39,6
37,5
48,2
35,3
42,3
37,8
40,4
35,6

48
41,5
41,3
40,6
45,3
44,2
42,5
42,6
36,7
37,2

41,8
37,3
34,2
34,1
33,7
33,2
32,3
28,8
32
30,8

2,7
7,3
8,6
11,7
10
8,6
10,8
11,7
12,7
6,0

Sumber: Kementerian Kesehatan (diolah)

(meskipun hal ini memerlukan kajian lebih

Meski mengalami laju pertumbuhan -4,82

mendalam). Belum efektifnya penggunaan

persen pada tahun 2019, Sektor pertanian

anggaran dimungkinkan dapat terjadi karena

adalah kontributor terbesar perekonomian

kualitas penggunaan anggaran yang masih

Sumatera dengan kontribusi mencapai 20,91

rendah dan/atau integrasi pelaksanaan

persen yang didukung Provinsi Riau, Sumut,

kegiatan yang belum tersinergi dengan

Lampung, dan Sumsel. Produk pertanian

baik. Selain itu penggunaan anggaran juga

unggulan yang dihasilkan terdiri dari tanaman

diharapakan mempertimbangkan kendala-

padi/beras, kopi, kelapa sawit, karet, kayu,

kendala lain yang secara langsung atau tidak

tembakau, dan ikan.

langsung yang menjadi akar permasalahan
di wilayah tersebut, seperti kurangnya SDM,
sarana/prasarana medis dan akses kesehatan.

6. S E K T O R U N G G U L A N
REGIONAL PADA REGIONAL
SUMATRA
D engan

kek ay aan

alam

melimp ah ,

perekonomian Sumatera ditopang oleh sektor
utama yaitu sektor pertanian dan sektor
pertambangan dan penggalian. Diluar kedua
sektor tersebut, sektor industri pengolahan
dan perdagangan juga menjadi sektor yang
memiliki andil besar dalam pertumbuhan
ekonomi di wilayah Sumatera.

6.I. S E K T O R P E R T A N I A N ,
KEHUTANAN DAN PERIKANAN

S ek tor

p er t anian

R iau

mer up ak an

penyumbang sektor pertanian sumatera
dengan kontribusi 24,75 persen, namun
menempati urutan ketiga sektor pendukung
PDRB-nya (23,18 persen; Rp177,37 triliun).
Produk utama berupa kelapa sawit yang
menghasilkan 8,8 juta ton pada lahan
perkebunan 2,8 juta Ha. Perkebunan sawit di
Riau adalah perkebunan sawit rakyat terbesar
dunia dengan persentase pemilik lahan
sebesar 60 persen petani swadaya maupun
plasma dan 40 persen perkebunan swasta.
Rasio keterlibatan petani sawit paling tinggi di
dunia karena sawit merupakan industri padat
karya yang melibatkan banyak petani sehingga
pertumbuhan industri ini sangat berperan
penting pada kesejahteraan masyarakat.
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Sektor pertanian merupakan penyumbang

Dengan mengembangkan sektor pertanian

terbesar PDRB di Provinsi Sumut dengan

sawit yang menjadi produk unggulan yang

kontribusi 20,48 persen atau Rp164,19 triliun

potensial dan dilanjutkan dengan industri

didominasi oleh produk pertanian, kehutanan,

pengolahan kelapa sawit di sektor hilirnya,

perikanan, dan perkebunan. Sektor unggulan

sehingga dapat meningkatkan daya saing

di Sumut adalah sektor pertanian khususnya

produk si kelapa sawit Provinsi Riau.

perkebunan kelapa sawit. Provinsi Sumut

Kegiatan ekonomi dari hasil perkebunan ini

tersohor karena luas perkebunannya,

menumbuhkan daerah karena banyak sektor

hingga kini perkebunan serta pertanian

yang ikut bergerak di industri pengolahan

tetap menjadi primadona perekonomian

sawit.

provinsi. Sawit sangat dominan karena
terdapat tiga perkebunan besar PTPN dan
ratusan perkebunan besar milik swasta. Jenis

6.III. SEKTOR PERDAGANGAN
Sektor perdagangan menempati urutan

tanaman berupa karet, kelapa sawit, coklat,

ketiga penyumbang terbesar terhadap

teh, tembakau, kopi, gula, tebu, dan tetes.

perekonomian di wilayah Sumatera dengan

Jenis tanaman dengan produksi terbesar yaitu

kontribusi 13,90 persen. Provinsi yang memiliki

kelapa sawit jenis sawit tandan, sedangkan

kontribusi besar dalam sektor ini adalah

produksi terendah adalah tembakau.

Sumut (31,89 persen), Riau (17,24 persen) dan

Sek tor per tanian Provinsi L ampung

Sumsel (12,95 persen).

menyumbang 28,96 persen terhadap PDRB

Di Sumut, sektor perdagangan merupakan

atau Rp104,45 triliun. Produk pertanian

sektor dengan kontribusi terbesar ketiga

berupa produksi ubi kayu menempati urutan

terhadap PDRB provinsi yakni sebesar 18,95

pertama nasional dan produksi jagung berada

persen atau Rp151,92 triliun. Sumbangan

di posisi ketiga nasional.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami

6.II. S E K T O R
PENGOLAHAN

INDUSTRI

peningkatan yang cukup signifikan di 3 Tahun
terakhir, dengan jumlah kontribusi terhadap

Sektor industri pengolahan merupakan

PDRB di Tahun 2019 sebesar 19 persen.

kontributor terbesar kedua di Sumatera

Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil

pada tahun 2019 dengan kontribusi mencapai

dan sepeda motor menyerap tenaga kerja

19,73 persen perekonomian Sumatera yang

1.127.393 orang, terdiri dari 1.046.251 tenaga

didukung Provinsi Riau, Sumut, dan Kepri.

kerja pada UMK (Usaha Mikro Kecil) dan 81.142

Industri pengolahan di Riau merupakan
penyumbang terbesar terhadap PDRB bumi
lancang kuning tersebut dengan kontribusi
25,46 persen atau sebesar Rp194,82 triliun.
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tenaga kerja pada UMB (Usaha Menengah
Besar). Sektor ini memberikan kontribusi
terbesar (35 persen) dalam menyediakan
lapangan kerja dibanding sektor lainnya.
Besarnya jumlah lapangan usaha Perdagangan
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Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

tersebut terlihat pada mayoritas Pemerintahan

Motor di Sumut dapat terjadi karena besarnya

Daerah. Tentunya hal ini menimbulkan resiko

ruang yang didapatkan sektor informal di

fiskal karena tingginya ketergantungan kepada

dalam lapangan kerja.

Tranfer Ke Daerah dari APBN.

6.IV. SEKTOR PERTAMBANGAN
DAN ENERGI
Sektor ini merupakan salah satu unggulan
di regional Sumatera sebagai penghasil
p en dap a t an

a t au

p eng ger ak

ro da

perekonomian. Kontribusi sektor ini mencapai
12,06 persen terhadap perekonomian
Sumatera. Sektor ini didominasi oleh gas
bumi, minyak bumi, dan batu bara. Sektor
pertambangan dan penggalian di Riau,
Sumsel, dan Jambi memiliki kontribusi

Lebih jauh, dana transfer ke daerah yang
nilainya semakin meningkat terkadang
tidak diikuti dengan peningkatan realisasi
penyaluran di ketiga bidang tersebut.
Tantangan kedepan adalah bagaimana
menyusun formulasi alokasi dana yang tepat
sesuai tujuan pembangunan dan pengentasan
kemiskinan, dan mengoptimalkan penggunaan
dana tersebut. Perlu adanya monitoring
dan evaluasi secara terus menerus untuk
memastikan optimalisasi penggunaan dana.

terhadap PDRB Pertambangan Sumatera

Pemerintah juga mempunyai sejumlah

sebesar 44,86 persen, 22,63 persen, dan

kebijakan

9,88 persen atau mencapai Rp319,80 triliun.

perekonomian, sebagai contoh dengan

Sektor ini merupakan penyumbang tertinggi

program KUR dan UMi. Perlu adanya usaha

PDRB di ketiga provinsi tersebut. Komoditas

usaha pembinaan dan fasilitasi untuk menarik

utama pertambangan Riau adalah minyak

minat masyarakat dalam pelaksanaan

gas dan sawit. Hasil-hasil pertambangan yang

program KUR dan UMi, utamanya untuk

dihasilkan dari Provinsi Sumsel dan Jambi yaitu

menunjang industry kecil. Sebagaimana

minyak bumi, gas bumi, dan batubara.

terlihat, di beberapa wilayah sebagian besar

7. T A N T A N G A N F I S K A L
REGIONAL PADA REGIONAL
SUMATERA
7.I. KETERGANTUNGAN FISKAL

dalam

pengembangan

penyaluran KUR di Sumbar masih didominasi
oleh sektor perdagangan besar dan eceran
sehingga penyaluran KUR dirasa belum
optimal dalam menjangkau sektor ekonomi
secara keseluruhan.

Tantangan fiskal pertama adalah besaran
sehing ga menyebabkan def isit APBD

7.II. INFRASTRUKTUR
PENDUKUNG

yang harus ditutup dengan pembiayaan.

Tantangan berikutnya yang dihadapi hampir

Pendapatan daerah 2019 masih di dominasi

seluruh wilayah di Sumatera adalah bagaimana

oleh pendapatan transfer (dana perimbangan).

sinergi Pemerintah Pusat dan Pemda dalam

Fenomena defisit dengan selisih cashflow

membangun infrastruktur pendukung. Hal

belanja yang lebih besar daripada pendapatan
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ini penting mengingat infrastruktur yang

mencakup konsumsi dan input produksi yang

mendukung akan membantu pengembangan

dibeli. Dengan demikian, meskipun Sektor

seluruh sektor, utamanya akan terasa pada

Pertanian merupakan leading sector dalam

sektor-sektor utama baik di Pertanian,

perekonomian, namun kesejahteraan petani

Perkebunan, dan Perikanan, pertambangan

masih harus ditingkatkan.

dan lainnya di kawasan Sumatera. Penyediaan
infrastruktur utamanya adalah kebutuhan
sistem jaringan jalan yang akan membantu
mobilitas dan mengurangi biaya logistik.

7.III. S E K T O R
U T A M A
PEREKONOMIAN SUMATERA DAN
TANTANGAN
Mayor i t as

p erekonomian

Sumatera

ditopang oleh sektor utama yaitu sektor
pertanian, kehutanan-perikanan, dan sektor
pertambangan dan penggalian serta sektor
industri pengolahan dan perdagangan.
Disamping sektor unggulan tersebut, saat
ini sektor pariwisata gencar didorong
pengembangannya oleh mayoritas wilayah
dengan karakteristik wisata unggulan yang
berbeda.

7.III.A. PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN
PERIKANAN
Sebagai negara agraris, Indonesia sangat

Salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk
menangani permasalahan yang dihadapi
sektor pertanian adalah dengan menggunakan
instrument DAK Fisik Penugasan Pertanian.
Pengalokasian dana APBN melalui DAK Fisik
ini berguna untuk melakukan pembangunan
atau perbaikan sarana dan prasarana
fisik dasar pembangunan sebagai upaya
mencapai ketahanan pangan dan peningkatan
komoditas pertanian strategis. Kebijakan
pengalokasian DAK Fisik Bidang Pertanian
yang diarahkan untuk pembangunan/
perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar
pembangunan pertanian guna mendukung
pencapaian sasaran pemantapan ketahanan
pangan dan nilai tambah komoditas pertanian
di daerah. Dengan berbagai pembangunan
tersebut, diharapkan akan memperlancar
jalur distribusi komoditas sehingga NTP akan
naik dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan
petani perkebunan akan membaik

bergantung pada sektor pertanian. Kawasan

Disamping hasil pertanian, Sumatera juga

Sumatera menghasilkan pertanian padi

merupakan penghasil berbagai komoditas

dan jagung, umbi-umbian dan lainnya.

perkebunan utama seperti sawit, kopi, karet

Tantangan utama dalam sector pertanian

dan lainnya. Tantangan utama adalah usaha

adalah rendahnya NTP. Perhitungan NTP

Pemerintah dalam optimalisasi industri sawit

diperoleh dari perbandingan indeks harga

yang salah satunya diatur dalam Inpres

yang diterima petani terhadap indeks harga

Nomor 8 tahun 2018 tentang Moratorium

yang dibayar petani. NTP menggambarkan

Lahan Sawit. Inpres tersebut memerintahkan

tingkat daya tukar/daya beli petani terhadap

kepada instansi pemerintah pusat dan daerah

produk yang dibeli/dibayar petani yang

untuk mengevaluasi kembali izin pelepasan
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kawasan serta menunda pembukaan kebun

7.III.B. SEKTOR PERTAMBANGAN

sawit selama masa tiga tahun. Penundaan

Tantangan pertama sektor pertambangan

tersebut diberlakukan bagi permohonan

di kawasan Sumatera adalah pada

baru, permohonan yang telah diajukan

penambangan biji logam timah. Kebijakan

namun belum melengkapi persyaratan atau

ketentuan ekspor timah yang tidak boleh

telah memenuhi persyaratan namun berada

diekspor dalam bentuk mentah, ketentuan

pada kawasan hutan yang masih produktif

perpajakan pada pertambangan timah,

dan permohonan yang telah mendapat

dst menyebabkan ekspor timah oleh

persetujuan prinsip namun belum ditata

perusahaan swasta terhenti dikarenakan

batas dan berada pada kawasan hutan yang

persyaratan Competent Person Indonesia

masih produktif.

(CPI), peraturan tersebut berdasarkan

Kementerian Perindustrian terus memacu
hilirisasi di sektor industri minyak kelapa sawit
(crude palm oil/CPO) agar dapat meningkatkan
nilai tambah tinggi sehingga turut mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu
Pemda perlu secara aktif mensinergikan
kebijakan terkait sawit baik untuk peremajaan,
penyediaan bibit, dan program lain yang
mendukung.
Sementara, untuk sektor perikanan di kawasan
Sumatera, belum adanya penetapan zonasi
laut yang memungkinkan terjadinya konflik
kepentingan antar sektor terutama sektor
kelautan dan perikanan, sektor pertambangan
dan sektor pariwisata. Subsektor perikanan
tangkap masih terkendala dengan belum
selesainya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Zonasi tersebut
salah satunya akan mengatur penambangan
timah di kawasan laut. Apabila penambangan
disekitar pulau dilakukan maka dengan
sendirinya potensi perikanan budidaya dan
perikanan tangkap akan hilang.Beberapa
tantangan lain adalah adanya illegal fishing,
sarana prasarana yang dibutuhkan nelayan.

keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/
MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana
Kerja dan Anggaran Biaya serta pelaporan
pada kegiatan usaha pertambangan mineral
dan batubara. Berdasarkan peraturan yang
dikeluarkan menteri tersebut, disebutkan
bahwa perusahaan harus memiliki Competent
Person Indonesia (CPI) dan yang hanya memiliki
CPI di Babel ini PT Timah. Jadi perusahaan
yang belum memiliki CPI terpaksa berhenti.
Saat ini, beberapa perusahaan swasta yang
sudah memenuhi persyaratan sehingga bisa
melakukan ekspor kembali.
Pertambangan memberikan kontribusi yang
besar untuk PDB Wilayah Sumatera. Sebagai
contoh, pertambangan batu bara menyumbang
sekitar 35 persen dari PDB provinsi Sumatera
Selatan. Dengan menambah minyak dan gas
pada jumlah tersebut, jumlahnya hampir
mencapai setengah dari PDB provinsi. Namun
demikian, dampak lingkungan, ekonomi, dan
sosial misalnya disebabkan oleh hadirnya
angkutan batu bara yang melewati jalanjalan lintas kota yang menyebabkan rusaknya
jalan yang dilintasi truk pengangkut batu
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bara tersebut. Operator dan perusahaan

komposisi wilayah penyumbang pertumbuhan

pertambangan belum maksimal mematuhi

ekonomi nasional. Dalam kurun 5 tahun

regulasi terkait keselamatan dan kesehatan

tersebut komposisi kontribusi ekonomi

kerja, lingkungan, reklamasi, pasca-tambang,

Indonesia bergeser dari Jawa ke wilayah

dan tanggung jawab sosial. Untuk itu, perlu

Sumatera dan KTI.

diupayakan pemahaman dan kesepakatan
dalam sektor pertambangan ini antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan
operator pertambangan untuk meminimalisir
dampak yang ditimbulkan oleh sektor ini

7.III.C. SEKTOR PARIWISATA
Kawasan Sumatera mulai berbenah untuk
meningkatkan sektor pariwisatanya, dengan
wisata unggulan yang berbeda, seperti wisata
bahari, agrowisata, dan wisata minat lain.
Tantangan utama dalam pariwisata adalah

Selain itu, tujuan pengembangan Wilayah
Sumatera tahun selama periode RPJMN yang
sama adalah mendorong percepatan dan
perluasan pembangunan Wilayah Sumatera
dengan menekankan keunggulan dan potensi
daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi
komoditas batu bara, serta pengembangan
industri berbasis komoditas kelapa sawit,
karet, timah, bauksit, dan kaolin; (b) penyediaan
infrastruktur wilayah; (c) peningkatan SDM
dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

belum optimalnya penyediaan infrastruktur,

Tujuan pengembangan wilayah tersebut

akses, sarana dan prasarana serta pengelolaan

dijabarkan secara rinci menjadi 8 sasaran

kawasan dan daya tarik wisata. Pemda masih

pengembangan wilayah. Melalui 8 sasaran

mempunyai keterbatasan investasi dan

tersebut diharapkan pada akhir tahun 2019

sumber daya APBD. Untuk itu, sinergi antara

Kontribusi PDRB Wilayah Sumatera terhadap

pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku

PDB Nasional diharapkan meningkat menjadi

bisnis penunjang pariwisata perlu dilakukan.

menjadi 24,6 persen (2019) dengan diikuti

Pengembangan industri kreatif dapat menjadi

peningkatan pertumbuhan ekonomi diatas 6,2

pelengkap dalam menumbuhkan sumber

persen serta penurunan tingkat kemiskinan

perekonomian baru. Industri kreatif berbasis

dan tingkat pengangguran. Namun, kontribusi

fashion seperti songket, tenun, batik, dan

wilayah Sumatera terhadap PDB tahun 2019

mukenah khas Sumbar memiliki potensi yang

tidak memenuhi target yang diharapkan dalam

sangat besar untuk dikembangkan

RPJMN yakni hanya sebesar 21,32 persen

8. S O L U S I D A N R E S P O N
FISKAL PADA REGIONAL
SUMATERA

dan berada di urutan kedua setelah Pulau
Jawa. Selain itu, laju pertumbuhan di wilayah
Sumatera hanya mencapai 4,57 persen
lebih rendah dari pertumbuhan nasional

Sebagaimana tersebut dalam Sasaran

(5,02 persen) dan berada di urutan keempat

Pemerataan Kewilayahan (RPJMN 2015-

setelah pulau Sulawesi, Jawa dan Kalimantan.

2019) Pemerintah mentargetkan pergeseran

Meskipun dibanding tahun 2018, terjadi
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peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,03

program peningkatan koneksi kewilayahan

persen namun angka ini jauh dari target yang

serta peningkatan kualitas SDM. Selain itu

diharapkan dalam RPJMN dimana ekonomi

minimnya ruang fiskal yang dimiliki oleh

dapat tumbuh diatas 6,2 persen.

APBD dimana separuhnya dialokasikan untuk

Dinilai dari beberapa indikator, kondisi

Belanja Pegawai.

perekonomian beberapa wilayah di Sumatera

Berpijak pada kondisi dan tantangan yang ada,

perlu mendapat perhatian lebih. Pada tahun

sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah telah

2019, Provinsi Lampung memiliki nilai IPM

dilakukan untuk mendorong pertumbuhan

paling rendah. Wilayah ini memerlukan

ekonomi. Terdapat 2 jenis Respon Fiskal yang

akselerasi pelaksanaan program-program

dilakukan di wilayah Sumatera yaitu Respon

pembangunan ekonomi dan peningkatan

Fiskal yang tidak dapat langsung dinikmati

kualitas SDM. Selanjutnya terdapat Provinsi

pada saat dibelanjakan (impact lag) dan

babel, yang nilai Rasio Gininya hanya sebesar

Respon Fiskal yang dampaknya langsung

0,262. Angka tersebut sekaligus merupakan

dirasakan masyarakat. Respon Fiskal (impact

yang terendah di tingkat nasional yang rata-

lag) antara lain peningkatan alokasi Belanja

rata berada pada angka 0,380. Hal ini berarti

Modal sejak tahun 2016 dari Rp23,8 triliun

tingkat ketimpangan ekonomi masyarakat

menjadi Rp25,6 triliun (2017-2019). Langkah

di Provinsi Babel adalah yang terendah

ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas

se-Indonesia. Indikator lainnya adalah

antar wilayah yang mampu mengurangi

Tingkat Pengangguran Terbuka. TPT paling

kesenjangan perekonomian antar wilayah.

tinggi di Sumatera terdapat di Kepri. Hal ini

Selain itu untuk meningkatkan kualitas

berbanding lurus dengan tingginya tingkat

SDM dan mengurangi tingkat kemiskinan di

kriminalitasnya. Kecenderungan masyarakat

Sumatera, alokasi program prioritas nasional

melakukan tindak kriminal masih tinggi

pada bidang tersebut meningkat empat kali

dikarenakan faktor ekonomi. Indikator terakhir

lipat dari alokasi sebelumnya, sebesar Rp5

adalah Jumlah Penduduk Miskin. Berdasarkan

triliun di 2018 menjadi Rp20,5 triliun di tahun

jumlah penduduk miskin, Provinsi Sumatera

2019. Bahkan di tahun 2020 menjadi Rp35

Utara menjadi yang tertinggi yaitu 1,26

triliun. Namun memang hasil pembangunan

juta jiwa. Kemiskinan dipandang sebagai

infrastruk tur dan pembangunan SDM

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

tidak dapat langsung dinikmati pada saat

memenuhi kebutuhan dasar minimum (basic

dibelanjakan (impact lag). Sedangkan Respon

needs approach).

Fiskal yang dampaknya langsung dirasakan

Tantangan yang dialami tentu terkait dengan
bagaimana kolaborasi kebijakan fiskal pusat
dan daerah mampu memberikan stimulus
ekonomi yang mampu mengakselerasi

masyarakat dilakukan melalui Belanja Bantuan
Sosial. Belanja Bansos di Sumatera pada tahun
2019 meningkat 20,3 persen dibanding tahun
2018 atau Rp197,9 miliar dari sebelumnya
Rp164,5 miliar.

114

Analisis
Ekonomi
dan Fiskal Regional
Jawa
ANALISIS
EKONOMI
DAN FISKAL

JAWA

REGIONAL

Jumlah penduduk mencapai 151,06 juta jiwa atau 56,35 persen penduduk nasional (BPS, 2020), merupakan
penggerak ekonomi nasional dan pusat kegiatan industri nasional. Keunggulan wilayah ini adalah pertanian
yang di dukung oleh kondisi tanah yang cocok untuk produksi pangan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur
serta SDM yang lebih memadai, dan posisi strategis secara geografis maupun ekonomis sebagai hub dalam
perdagangan domestik maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai 5,52 persen,
dengan kontribusi 59 persen dari PDB nasional. Indikator kesejahteraan mencatat capaian positif, dimana
rata-rata IPM sebesar 74,74, rata-rata tingkat kemiskinan 7,90 persen, rata-rata tingkat ketimpangan
pendapatan sebesar 0,383, dan rata-rata tingkat pengangguran pada angka 5,15 persen.
Wilayah Jawa berkontribusi terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 89,5 persen dan terhadap
belanja negara rata-rata 64,7 persen selama tahun 2017 s.d. 2019. Pembangunan terus berlanjut untuk
mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 50,66
persen dan 63,06 persen dari angka nasional tahun 2019. Pelaksanaan APBN selama 2017-2019 secara
konsisten mengalami peningkatan, dimana pendapatan negara tumbuh 18,0 persen sedangkan belanja
negara tumbuh 16,1 persen. Wilayah Jawa merupakan wilayah yang memiliki proporsi belanja negara (K/L
dan TKDD) terbesar di Indoneria hal ini disebabkan karena Jawa memiliki jumlah penduduk yang paling
besar di Indonesia, sehingga jumlah sasaran penerima manfaat menjadi lebih banyak di Jawa. Realisasi
belanja negara tahun 2019 dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD mencapai Rp873.048,9 miliar atau
51,9 persen dari total belanja K/L dan TKDD yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp612.387,6 miliar dan
TKDD Rp260.661,3 miliar. Sedangkan dalam pelaksanaan APBD, kontribusi pendapatan daerah sebesar
40,07 persen terhadap pendapatan daerah konsolidasi nasional, terbesar dibanding wilayah lainnya. Dari
pendapatan daerah sebesar Rp469,57 triliun, kontribusi dana transfer mencapai 57,88 persen, terendah
dibanding wilayah lain. Dari sisi belanja, Jawa menyumbang Rp470,43 triliun atau 41,41 persen dari total
belanja daerah konsolidasi nasional. Belanja pegawai masih mendominasi sebesar 34,83 persen, disusul
belanja barang sebesar 26,67 persen, dan belanja modal sebesar 16,54 persen.
Untuk terus mempertahankan momentum pertumbuhan dan pembangunan di wilayah Jawa, maka
koordinasi antara Pemerintah dan pemda menjadi sangat vital dalam menyelaraskan program-program
pemerintah pusat yang dijalankan di daerah melalui APBN dengan program-program yang juga dibuat oleh
pemda dari Alokasi APBD. Untuk kebijakan fiskal di regional Jawa, perlu difokuskan pada penciptakan iklim
investasi yang kondusif melalui kepastian regulasi (misal penetapan tarif UMR/UMP/UMK secara win win
solution), kemudahan investasi, dan jaminan keamanan bagi para investor. Selain itu, penguatan bantalan
sosial melalui program-program kesejahteraan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk mengurangi
masalah kemiskinan dan pengangguran, serta guna meningkatkan produktivitas penduduk di wilayah Jawa.
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BAB III
ANALISIS EKONOMI DAN FISKAL
REGIONAL JAWA
1. PENDAHULUAN
Regional Jawa terdiri dari enam Provinsi yang
memiliki beragam kondisi sosial budaya,
ekonomi dan geografi. Kawasan Jawa dihuni
penduduk dengan tingkat kepadatan dan
pertumbuhan yang paling tinggi di Indonesia.
Hal ini menjadi tantangan pembangunan bagi
setiap pemerintah daerah di Jawa, ditambah
dengan sebaran penduduk yang tidak merata.
Walaupun secara umum memiliki bonus
demografi, tetapi Regional Jawa dihadapkan
pada tantangan akan angka kemiskinan,
persoalan angka pengangguran dan rasio
gini. Tantangan tersebut telah dijawab dengan
pelaksanaan program pemerintah, sehingga
dalam tiga tahun terakhir, target capaian dari
sisi kependudukan yang ditunjukan dengan
indikator kesejahteraan, terus menampilkan
tren kenaikan yang menggembirakan.
Dari sisi ekonomi, Regional Jawa merupakan
lumbung pangan nasional, terutama wilayah
Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Selain menjadi tempat tumbuhnya pusatpusat industri, di regional Jawa terdapat
beberapa kota metropolitan, yang menjadi
sentra perekonomian dan bisnis di Indonesia.
Sehingga, kawasan Jawa menjadi penyumbang
terbesar angka pertumbuhan ekonomi
nasional. Namun, bila diamati industrialisasi
yang terjadi tidak merata ada di setiap daerah.
Tetapi, terpusat pada beberapa kabupaten/

kota, seperti yang terjadi di Jawa Barat (Jabar),
Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).
Dengan topografi wilayah yang memiliki relief
beragam, regional Jawa memiliki banyak
potensi. Secara umum, daerah-daerah di
kawasan Jawa dianugerahi dengan tanah
agraris yang subur, dengan produksi pertanian
diantaranya: padi, palawija dan sayur-sayuran.
Tanah yang subur tersebut disebabkan
adanya beberapa gunung berapi yang masih
aktif, yang juga menimbulkan kerentanan
bagi kawasan Jawa akan bencana alam.
Selain rentan akan gempa bumi dan tanah
longsor, banjir juga kerap terjadi di beberapa
wilayah, khususnya di perkotaan, seperti di
Jakarta. Namun, kondisi alamiah topografi di
kawasan Jawa juga memberi anugerah berupa
potensi pariwisata yang mampu mendukung
perekonomian wilayah.
Dengan demikian, wilayah Pulau Jawa
merupakan peng gerak perekonomian
nasional dan juga sebagai pusat dari kegiatan
industri nasional serta penghubung antara
kegiatan pertanian dengan nonpertanian.
Dari sektor pertanian, salah satu potensi
terbesar di wilayah Pulau Jawa adalah kondisi
tanahnya yang sangat cocok untuk produksi
pangan, terutama padi sehingga diarahkan
untuk mewujudkan lumbung pangan nasional
yang berkelanjutan.
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Dari sektor industri pengolahan, wilayah Pulau

pembangunan Wilayah Jawa, melalui: (a)

Jawa telah dilengkapi dengan ketersediaan

pengembangan produksi sektor pertanian

dan kualitas infrastruktur serta SDM yang

pangan, khususnya padi, pengembangan

lebih memadai. Potensi lain yang dimiliki

industri makanan-minuman, tekstil, peralatan

adalah posisinya secara geografis maupun

transportasi, telematika, kimia, alumina dan

ekonomis sebagai hub perdagangan domestik

besi baja, serta pengembangan industri

maupun internasional.

pariwisata dan ekonomi kreatif; (b) penyediaan
infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM

1.I. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
REGIONAL JAWA BERDASARKAN
RPJMN 2015 – 2019
Pa da

R PJM

2015 -2019,

isu

u t ama

pengembangan wilayah adalah masih
besarnya kesenjangan antara wilayah barat
dan timur. Pada periode ini, kebijakan
pengembangan wilayah diarahkan untuk
mendorong transformasi dan akselerasi
pembangunan wilayah timur, dengan tetap
menjaga momentum pertumbuhan di wilayah
barat.

dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.
Adapun sasaran pengembangan Wilayah Jawa
pada tahun 2015- 2019, sebagai berikut:
1. Dalam rangka percepatan dan perluasan
pengembangan ekonomi Wilayah Jawa, akan
dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan
keunggulan daerah, termasuk diantaranya
adalah pengembangan satu KEK dan pusatpusat pertumbuhan penggerak ekonomi
daerah pinggiran lainnya.
2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya

Menilik potensi dan keunggulan wilayahnya,

kesenjangan antar wilayah di Pulau Jawa,

khusus untuk Jawa, tema besar Pembangunan

maka akan dilakukan pembangunan daerah

Wilayah pada periode tersebut adalah sebagai

tertinggal dengan sasaran sebanyak 6

Lumbung pangan nasional; Pendorong

Kabupaten tertinggal dapat terentaskan

sektor industri dan jasa nasional dengan

dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan

pengembangan industri makanan-minuman,

rata-rata per tumbuhan ekonomi di

tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia,

daerah tertinggal menjadi 6,23 persen;

alumina dan besi baja; salah satu pintu

(b) menurunnya persentase penduduk

gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan

miskin di daerah tertinggal menjadi 11,92

pengembangan ekonomi kreatif; percepatan

persen; dan (c) meningkatnya IPM di daerah

pembangunan ekonomi berbasis maritim

tertinggal menjadi 70,10.

(kelautan) melalui pengembangan industri
perkapalan dan pariwisata bahari.
Sejalan dengan tema besar tersebut, tujuan
pengembangan Wilayah Jawa tahun 2015-2019
adalah mendorong percepatan dan perluasan
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3. Untuk mendukung pemerataan pemba
ngunan kawasan perkotaan di Jawa, maka
akan dipercepat peningkatan peran dan
fungsi sekaligus perbaikan manajemen
pembangunan di 5 kawasan perkotaan
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metropolitan yang sudah ada saat ini serta

Lesung diharapkan menjadi pendorong

pembangunan 1 Kota Baru publik yang

perekonomian di Provinsi Banten dan Banten

terpadu dan mandiri.

bagian Selatan sehingga dapat mengurangi

4. Pembangunan desa dan kawasan perde
saan dengan sasaran meningkatkan
keberdayaan masyarakat di desa-desa
tertinggal serta mendorong kewirausahaan
dan perekonomian desa berbasis.
Sesuai dengan tema RKP Tahun 2019, yaitu
“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas ” maka pengembangan
wilayah pada tahun 2019 didorong melalui
peningkatan produktivitas sektor-sektor yang
menjadi penopang utama perekonomian

kesenjangan di wilayah tersebut. Sebagai KEK
Pariwisata, diharapkan KEK Tanjung Lesung
dapat memberikan dampak positif yang lebih
luas terhadap sector-sektor lainnya serta
penciptaan lapangan kerja yang inklusif.
Sedangkan, untuk pengembangan perkotaan
di wilayah Pulau Jawa, diarahkan melalui
peningkatan efisiensi pengelolaan empat
kawasan metropolitan yaitu: kawasan
perkotaan metropolitan Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

wilayah.

( Jabodetabekpunjur), kawasan perkotaan

Berdasarkan prediksi awal pemerintah,

perkotaan metropolitan Kedungsepur,

pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau

dan kawasan perkotaan metropolitan

Jawa terhadap perekonomian nasional

Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya,

diperkirakan dapat mencapai 59,76 persen,
dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar

metropolitan Cekungan Bandung, kawasan

Gambar 56. TEMA RKPD YANG
DIHARMONISASI DENGAN TEMA UTAMA RKP

5,75 persen. Sementara itu untuk tingkat
kemiskinan, diperkirakan 7,90 persen,
dengan TPT 5,47 persen.
Pada pengembangan infrastruktur, dalam
RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan
kesenjangan, khususnya kesenjangan
antara wilayah utara dan selatan Jawa.
Salah satu pendorong sektor jasa dengan
perwujudan pusat pariwisata berdaya saing
internasional adalah melalui pembangunan
KEK Tanjung Lesung. KEK Tanjung Lesung
sudah diresmikan beroperasi sejak
tahun 2015 sebagai destinasi yang dapat
meningkatkan kunjungan wisatawan dan
investasi. Pembangunan KEK Tanjung

Sumber: BPS
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Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertasusila).

pertumbuhan ekonomi pada masing-masing

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2008

provinsi di Jawa masih berada di atas rata-

mengenai kebijakan penataan ruang kawasan

rata nasional dalam tiga tahun terakhir. Hal

Jabodetabekpunjur adalah mewujudkan

ini menunjukkan Jawa masih mendominasi

keterpaduan penyelenggaraan penataan

perekonomian Indonesia, meskipun rata-rata

ruang.

persentasenya menunjukkan tren penurunan

Selaras dengan tema RKP, pada tahun 2019

dibandingkan dengan tahun lalu.

setiap Pemerintah Provinsi di kawasan Jawa

Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan

telah menyusun RKPD dengan tema yang

2019, terdapat 3 provinsi (Jateng, DIY dan Jatim)

telah diharmonisasi dengan tema utama RKP.

yang mengalami kenaikan laju pertumbuhan

Melalui tema tersebut, masing-masing wilayah
tentu memiliki program prioritas tahun 2019
yang mendorong peningkatan pertumbuhan
ekonomi dengan tetap berfokus pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. IN DIK ATO R EKO NO M I
PADA REGIONAL JAWA

2.I. PERTUMBUHAN EKONOMI
PADA REGIONAL JAWA

ekonominya dengan kenaikan tertinggi ada
pada provinsi DIY dengan kenaikan dari 5,26
persen menjadi 6,60 persen. Sedangkan
tiga provinsi lainnya (Banten, DKI dan Jabar)
mengalami penurunan laju pertumbuhan
ekonomi dengan penurunan tertinggi yaitu
5,35 persen menjadi 5,07 persen yang terjadi
pada Provinsi Jabar.
Kontribusi PDRB Regional Jawa masih
menduduki peringkat tertinggi dengan

Laju pertumbuhan ekonomi regional Jawa

persentase sebesar 59 persen. Provinsi DKI

tahun 2019 sebesar 5,52 persen, lebih rendah

menjadi provinsi dengan kemampuan sumber

dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,62 persen

daya ekonomi terbesar di Indonesia dengan

dan tahun 2018 sebesar 5,72 persen. Laju

nilai PDRB ADHB Rp2.840,83 triliun pada

Gambar 57. TEMA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL JAWA 2017, 2018 DAN 2019

Sumber: BPS
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Gambar 58. KONTRIBUSI PDRB REGIONAL JAWA TERHADAP PDB NASIONAL TAHUN 2017, 2018 DAN 2019

Sumber: BPS

tahun 2019 menjadi penyumbang terbesar

DIY tersebut dipengaruhi oleh positifnya

terhadap PDB Indonesia sebesar 17,67 persen

tingkat pertumbuhan di semua komponen

disusul Provinsi Jatim sebesar 14,63 persen

pengeluaran. Andil pertumbuhan terbesar

dan Jabart sebesar 13,22 persen.

pada tahun 2019 berasal dari pengeluaran

Komponen konsumsi rumah tang ga

komponen PMTB sebesar 9,74 persen.

berkontribusi paling besar terhadap laju

Komponen konsumsi rumah tang ga

per tumbuhan ekonomi berdasarkan

berkontribusi paling besar terhadap laju

pengeluaran. Masih tingginya porsi konsumsi

per tumbuhan ekonomi berdasarkan

rumah tangga memberikan sinyal bahwa

pengeluaran. Masih tingginya porsi konsumsi

daya beli masyarakat di Pulau Jawa masih

rumah tangga memberikan sinyal bahwa

cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan laju

daya beli masyarakat di Pulau Jawa masih

pertumbuhan ekonomi 2018 per provinsi,

cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan laju

laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY

pertumbuhan ekonomi 2018 per provinsi,

mengalami peningkatan tertinggi pada tahun

laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY

2019 sebesar 0,40 persen dari 6,20 persen di

mengalami peningkatan tertinggi pada tahun

tahun 2018 menjadi 6,60 persen. Pada tahun

2019 sebesar 0,40 persen dari 6,20 persen di

2019 peningkatan pertumbuhan Provinsi

tahun 2018 menjadi 6,60 persen. Pada tahun
2019 peningkatan pertumbuhan Provinsi

Gambar 59. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI
PERMINTAAN, REGIONAL JAWA TAHUN 2019

DIY tersebut dipengaruhi oleh positifnya
tingkat pertumbuhan di semua komponen
pengeluaran. Andil pertumbuhan terbesar
pada tahun 2019 berasal dari pengeluaran
komponen PMTB sebesar 9,74 persen.
Sedangkan Provinsi Jabar justru mengalami
perlambatan tertinggi yaitu sebesar 0,59
persen. Laju pertumbuhan Provinsi Jabar di

Sumber: BPS

tahun 2019 sebesar 5,89 persen sementara di
tahun 2018 sebesar 6,17 persen. Perlambatan
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pertumbuhan perekonomian Provinsi Jabar

Di sisi lain, Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi

pada tahun 2019 terjadi hingga triwulan IV yang

Pemerintah dan PMTB mengalami penurunan

lebih disebabkan oleh perlambatan kinerja

laju pertumbuhan. Khusus penurunan

PMTB khususnya investasi bangunan, dimana

peranan konsumsi pemerintah (2,33

pembangunan oleh pemerintah pada tahun ini

persen) disebabkan antara lain sejak 2015

sebagai kelanjutan dari pembangunan tahun

pencanangan pembangunan infrastruktur

sebelumnya selain itu juga peran pemerintah

yang berakibat pada belanja pemerintah

dalam menyerap produk domestik tidak

difokuskan pada penggenjotan target belanja

terlalu besar dan peranan lembaga nonprofit

pembangunan infrastruktur secara besar-

yang melayani rumah tangga juga mengalami

besaran dan melakukan penghematan belanja

sedikit penurunan peranan, pada tahun 2018

yang sifatnya belanja konsumsi.

pilkada serantak telah diselenggarakan di Jawa
Barat sehingga pada tahun 2019 telah berada
pada posisi tertinggi.

PDRB Jawa masih tetap didominasi oleh
tiga sektor besar, yaitu Industri Pengolahan,

Dari sisi Permintaan pada tahun 2019,

Perdagangan Besar dan Eceran dan

meskipun mempunyai peranan yang sangat

Konstruk si. Sumbangan ketiga sek tor

kecil bila dibandingkan dengan komponen

tersebut disebabkan Jawa sampai dengan

pengeluaran lainnya, Konsumsi LNPRT

saat ini merupakan pusat kawasan industri

mengalami peningkatan laju pertumbuhan

pengolahan dan perdagangan. Sedangkan

terbesar (9,14 persen). Hal tersebut

sektor konstruksi pada umumnya disumbang

disebabkan pada tahun 2019 dilaksanakan

dari berbagai realisasi pembangunan

pesta demokrasi pemilihan legislatif dan

infrastruktur pemerintah dan swasta seperti

pemilihan presiden. Peningkatan konsumsi

pembangunan LRT, tol Cikampek elevated, tol

LNPRT ini dipengaruhi oleh pengeluaran

Cisumdawu, Pelabuhan Patimban dan kereta

parpol dan ormas untuk kampanye calon

cepat Jakarta-Bandung yang memberikan

presiden dan calon anggota legislatif. Hampir

peningkatan pembentukan PDRB Jawa tahun

seluruh kantor pusat partai politik berada

2019.

pada Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun menduduki posisi tiga tertinggi

Tabel 24. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI
PERMINTAAN, REGIONAL JAWA TAHUN 2017, 2018 DAN 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dari sisi penawaran atau lapangan usaha,

URAIAN
Konsumsi Rumah tangga
Konsumsi LNPRT
Konsumsi Pemerintah
PMTB
Ekspor Barang dan Jasa
Impor Barang dan Jasa

2017
4,92
7,74
3,37
6,30
16
15,42

2018
5,20
8,41
9,58
5,86
15,24
15,56

Sumber: BPS
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2019
5,08
9,14
2,33
3,61
2,24
-0,79

penyumbang PDRB Jawa, Industri Pengolahan,
Konstruksi dan Perdagangan tidak menunjukan
laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Namun laju pertumbuhan tertinggi di Jawa
tercatat pada sektor Jasa Perusahaan. Sektor
ini meningkat 14,98 persen jika dibandingkan
dengan tahun 2018. Peningkatan yang terjadi
pada sektor Jasa Perusahaan didorong
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Gambar 60. IKOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PENAWARAN, REGIONAL JAWA TAHUN 2017 S.D. 2019

Sumber: BPS

oleh peningkatan kinerja perkantoran, jasa

positif dengan terjaganya kategori utama

profesional, begitu juga penelitian, persewaan

pada perekonomian regional Jawa meskipun

dan ketenagakerjaan. Kemudian disusul oleh

realisasi per tumbuhannya mengalami

sektor Informasi dan Komunikasi (8,28 persen)

perlambatan dibanding periode sebelumnya.

serta sektor Jasa Lainnya (8,22 persen).
Optimisme pertumbuhan ekonomi masih

Meskipun menduduki posisi tiga tertinggi
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Tabel 25. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PERMINTAAN, REGIONAL JAWA TAHUN 2017, 2018
DAN 2019

Uraian
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa lainnya

2017
0,73%
7,38%
5,06%
-0,59%
5,62%
6,13%
6,02%
6,80%
6,37%
10,33%
6,24%
6,58%
12,50%
1,05%
4,53%
6,62%
9,39%

2018
1,67%
8,04%
5,58%
3,52%
5,73%
5,93%
6,46%
5,73%
5,23%
7,01%
3,67%
5,41%
10,29%
8,27%
6,00%
6,71%
7,09%

2019
2,29%
-1,25%
4,10%
-1,21%
5,52%
3,89%
7,18%
5,05%
7,25%
8,28%
6,15%
6,47%
14,98%
6,45%
6,61%
7,47%
8,22%

Sumber: BPS

penyumbang PDRB Jawa, Industri Pengolahan,

dalam tiga tahun terakhir (2017 sampai dengan

Konstruksi dan Perdagangan tidak menunjukan

2019) rata-rata mengalami penurunan. Kecuali

laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

untuk Provinsi DIY yang mengalami kenaikan

Namun laju pertumbuhan tertinggi di Jawa

inflasi pada tahun 2019 sebesar 0,11 persen

tercatat pada sektor Jasa Perusahaan. Sektor

dari 2,66 persen menjadi 2,77 persen pada

ini meningkat 14,98 persen jika dibandingkan

tahun 2019. Inflasi regional Jawa terendah

dengan tahun 2018. Peningkatan yang terjadi

pada tahun 2019 terdapat pada Provinsi Jatim

pada sektor Jasa Perusahaan didorong

yaitu sebesar 2,12 persen. Hal ini menunjukan

oleh peningkatan kinerja perkantoran, jasa

iklim ekonomi di Jatim cenderung membaik

profesional, begitu juga penelitian, persewaan

dan stabil. Hal ini memberi ruang yang

dan ketenagakerjaan. Kemudian disusul oleh

lebih baik bagi investasi atau pembentukan

sektor Informasi dan Komunikasi (8,28 persen)

modal tetap bruto sebagai penopang

serta sektor Jasa Lainnya (8,22 persen).

pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Inflasi

Optimisme pertumbuhan ekonomi masih

yang stabil ini dapat mendorong pula pola

positif dengan terjaganya kategori utama

konsumsi rumah tangga dan swasta yang

pada perekonomian regional Jawa meskipun

baik. Sementara itu Provinsi Banten menjadi

realisasi per tumbuhannya mengalami

provisi di regional jawa dengan tingkat inflasi

perlambatan dibanding periode sebelumnya.

tertinggi yaitu sebesar 3,30 persen meskipun
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

2.II. INFLASI
Angka inflasi di setiap Provinsi di regional Jawa
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mengalami penurunan, tetapi lebih tinggi
dari inflasi secara nasional yaitu 2,72 persen.
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Gambar 61. TINGKAT INFLASI REGIONAL JAWA TAHUN 2017, 2018 DAN 2019

Sumber: BPS

Tingginya inflasi pada Provinsi Banten

rata-rata pertumbuhan sebesar 0,79 persen,

disebabkan selama tahun 2019 seluruh

namun angka ini masih lebih rendah dari

kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan

rata-rata pertumbuhan IPM Indonesia (0,86

memberikan andil terhadap inflasi Provinsi

persen). Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi

Banten.

yang memiliki rata-rata pertumbuhan IPM
paling rendah yaitu sebesar 0,56, sedangkan

3. I N D I K A T O R K E S E J A H
TERAAN PADA REGIONAL
JAWA
3.I. I N D E K S P E M B A N G U N A N
MANUSIA

Pembangunan manusia di regional Jawa terus
menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin
dari IPM yang mengalami tren kenaikan atau
pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dari tahun
2014 sampai dengan tahun 2019, IPM regional
Jawa selalu bertumbuh positif, dengan

pertumbuhan IPM tertinggi terjadi di Provinsi
Jatim (0,95) dan Provinsi Jabar (0,90).
Pada tahun 2019, IPM Indonesia tetap berada
pada kategori tinggi dengan IPM mencapai
71,92. Pada level regional, terdapat empat
Provinsi di Pulau Jawa yang memiliki IPM di
atas IPM Indonesia (71,92) yaitu Provinsi DKI
Jakarta (80,76), DIY (79,99), Banten (72,44) dan
Jabar (72,03), sedangkan dua Provinsi lainnya,
Jateng (71,73) dan Jatim (71,50) memiliki IPM
di bawah IPM Indonesia. Dari IPM tersebut, 5

Gambar 62. IPM REGIONAL JAWA TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN 2019

Sumber: BPS
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Provinsi masuk dalam IPM dengan kategori

paling parah. Pada tahun 2019, terdapat

“Tinggi” (70≤IPM<80), sedangkan Provinsi

tiga Provinsi yang memiliki rasio Gini di atas

DKI Jakarta menjadi satu-satunya Provinsi di

rasio Gini Indonesia (0,382), yaitu Provinsi DIY

Indonesia yang memiliki kategori IPM “Sangat

(0,423), Jabar (0,402) dan DKI Jakarta (0,394),

Tinggi” (di atas 80) dengan angka IPM tertinggi

sedangan 3 Provinsi lainnya berada di bawa

di Indonesia (80,76).

rasio Gini nasional, yaitu Provinsi Jatim(0,37),

Kenaikan/pertumbuhan IPM setiap tahun

Banten (0,365) dan Jateng (0,361).

mengindikasikan adanya perbaikan kualitas

Jika dibandingkan dengan Semester I tahun

manusia, hal ini sebagai hasil dari komitmen

2019, satu-satunya Provinsi yang mengalami

Pemerintah dalam rangka pembangunan

kenaikan rasio Gini di Semester II tahun

manusia, di mana tidak hanya mencakup

2019 adalah Provinsi DIY, yaitu sebesar

per tumbuhan

juga

0,005 (dari 0,423 naik menjadi 0,428). Hal

kesejahteraan manusia khususnya kesehatan

ini mengindikasikan adanya peningkatan

dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan

ketimpangan penduduk, yang disebabkan

perbaikan angka harapan hidup, kualitas

karena adanya alih fungsi lahan pertanian

pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan

menjadi kawasan industri dan permukiman/

hidup atau daya beli masyarakat.

real estate sedang marak di Yogyakarta,

ekonomi

tet api

terutama daerah perkotaan (Sleman dan

3.II. RASIO GINI

Yogyakarta). Selain itu masyarakat di kawasan

Berdasarkan data yang ditampilkan, diketahui

perdesaan Yog yakar ta yang sebagian

bahwa rasio Gini di setiap Provinsi di Jawa

besar bermata-pencaharian bertani yang

terus berfluktuasi sejak tahun 2014 sampai

tidak memiliki kompetensi yang memadai

dengan tahun 2019. Rasio Gini ditunjukkan

untuk bisa bersaing dalam mendapatkan

dengan skala nilai antara 0 hingga 1. Nilai

pekerjaan di sektor industri. Hal tersebut

0 menunjukkan pemerataan sempurna,

mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan

sedangkan 1 menunjukkan ketimpangan

antar kelas di masyarakat dan antar kawasan

Gambar 63. RASIO GINI REGIONAL JAWA TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN 2019

Sumber: BPS
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perkotaan dan perdesaan di Yogyakarta

persentase TPT tertinggi masih berada di

semakin melebar. Sedangkan Provinsi lainnya

Provinsi Banten (8,11 persen). Capaian TPT

mengalami penurunan rasio gini di Semester

di Banten tersebut merupakan capaian

II 2019 dibanding Semester II tahun 2019. Hal

terendah sepanjang Provinsi Banten berdiri.

tersebut mengindikasikan adanya perbaikan

Peningkatan jumlah Angkatan kerja dan

pemerataan pengeluaran dan penurunan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang

tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat

cukup tinggi menjadi faktor yang berkontribusi

di Pulau Jawa.

dalam penurunan TPT tersebut. TPT terendah
berada di Provinsi DIY yaitu 3,11 persen

3.III. KETENAGAKERJAAN

atau menurun 0,21 persen dari tahun 2018.

Pada regional Jawa, angka prosentase Tingkat

Rendahnya TPT di DI Yogyakarta disebabkan

Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun

dominasi lapangan usaha di perdesaan yaitu

2013 s.d 2019 menunjukkan tren yang cukup

sektor pertanian dimana sektor ini memang

fluktuatif, provinsi yang secara konsisten

lebih banyak menyerap tenaga kerja.

memiliki angka prosentase TPT menurun
setiap tahunnya adalah Provinsi Jateng,
meskipun pada tahun 2019 prosentase
penurunan dari tahun 2016 relatif kecil (0,29
persen). Hal ini terkait dengan berbagai
kebijakan pemerintah Jateng terkait penciptaan
lapangan kerja yang cukup berhasil menekan
tingkat pengangguran. Seluruh Provinsi di
regional Jawa pada tahun 2019 menunjukkan
penurunan angka TPT dari tahun sebelumnya,
meskipun dengan prosentase penurunan
yang bervariasi. Provinsi dengan angka

Jumlah pengangguran di Indonesia mencapai
7,04 juta jiwa dimana 62,82 persen pesennya
atau 4,45 juta jiwa berada di regional Jawa.
Dalam setahun terakhir, jumlah pengangguran
di regional Jawa bertambah 47.508 orang (dari
4,39 juta orang menjadi 4,45 juta orang),
meskipun secara porsi, prosentasenya
menunjukkan penurunan 0,14 persen. Hal
ini berbeda dengan IPT yang menunjukkan
penurunan di tahun 2019. Provinsi DKI Jakarta,
Jabar dan Jateng menjadi 3 Provinsi yang

Gambar 64. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA REGIONAL JAWA TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN 2019 (DALAM %)

Sumber: BPS
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Gambar 66. JUMLAH PENGANGGURAN REGIONAL JAWA TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2019 (DALAM JUTA)

Sumber: BPS

mengalami kenaikan jumlah pengangguran,

sampai dengan 2019 tren terus menurun

Sementara jumlah pengangguran di 3 Provinsi

setiap tahunnya. Pada September 2019,

lainnya menurun. Provinsi Jabar menjadi

jumlah penduduk miskin di Jawa tercatat

provinsi dengan jumlah pengangguran

sebanyak 12,56 juta orang, menurun 0,17

tertinggi, yaitu 1,9 juta atau 26,99 persen,

juta orang terhadap Maret 2019, dan 0,63

diikuti oleh Jatim (848 ribu orang atau 11,98

juta orang terhadap September 2018. Angka

persen), Jateng (819,3 ribu orang atau 11,63

tersebut setara dengan 50,66 persen dari

persen), Banten (490,8 ribu atau 6,97 persen),

total penduduk miskin di Indonesia (24,79

DKI Jakarta (320,9 ribu atau 4,55 persen) dan

juta orang). Hal ini berarti lebih dari separuh

yang terendah adalah DIY (69,1 ribu orang

jumlah penduduk miskin di Indonesia berada

atau 0,98 persen).

atau terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dari 12,56
juta orang penduduk miskin di Jawa, 4,05 juta

3.IV. KEMISKINAN

orang atau 16,36 persen berada di Provinsi

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk

Jawa Timur, 3,68 juta atau 14,84 persen berada

miskin di Jawa menunjukkan tren yang cukup

di Provinsi Jawa Tengah, 3,37 juta orang atau

fluktuatif, namun demikian mulai tahun 2015

13,62 persen berada di Jabar, sedangkan

Gambar 65. JUMLAH DAN PORSI PENDUDUK MISKIN REGIONAL JAWA TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN 2019

Sumber: BPS
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Gambar 67. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN REGIONAL JAWA, MARET 2013 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2019

Sumber: BPS

sisanya sebanyak 1,44 juta orang atau 5,83

penduduk miskin adalah warga pedesaan

persen tersebar di 3 Provinsi lainnya.

yang tidak mampu memenuhi kebutuhan

Sama dengan jumlah penduduk miskin, tingkat
kemiskinan di regional Jawa juga menunjukkan
tren yang semakin menurun setiap tahunnya,
meskipun masih terdapat gap yang tinggi
dalam tingkat kemiskinan pada regional Jawa.
Provinsi DIY menjadi Provinsi yang memiliki
tingkat kemiskinan tertinggi (11,44 persen),
namun memiliki prosentase jumlah penduduk
miskin terendah di Pulau Jawa (1,43 persen).
Provinsi Jateng dan Jatim menjadi provinsi
kedua dan ketiga yang memiliki tingkat
kemiskinan tertinggi setelah Yogyakarta.

dasarnya, dimana tingkat kemiskinan di
perdesaan berada jauh lebih tinggi daripada
tingkat kemiskinan perkotaan. Bahkan di
Provinsi Jatim, tingkat kemiskinan perdesaan
2 kali lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan
perdesaan. Sedangkan tiga Provinsi lainnya,
memiliki tingkat kemiskinan di bawah tingkat
kemiskinan nasional, bahkan Provinsi DKI
Jakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah
di Indonesia (3,42 persen), sedangkan Provinsi
Banten memiliki prosentase sebesar 4,94
persen dan Provinsi Jabar 6,82 persen.

Tingginya tingkat kemiskinan di ketiga
provinsi ini antara lain karena sebagian besar
Gambar 68. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PERKOTAAN-PERDESAAN TAHUN 2019

Sumber: BPS
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4. P E L A K S A N A A N A P B N
PADA REGIONAL JAWA

4.II. BELANJA NEGARA

Kondisi ekonomi global di pertengahan

Negara tahun 2019 sebesar 92,29 persen

tahun 2019 yang mengalami pelambatan

menurun 4,76 persen jika dibanding realisasi

dibandingkan dengan tahun 2018 ditandai

di tahun 2018. Penurunan tingkat realisasi

dengan penurunan laju perekonomian

tersebut terjadi pada Belanja Pemerintah

Indonesia memberikan dampak yang cukup

Pusat maupun TKDD. Tingkat realisasi Belanja

negatif terhadap APBN terutama di regional

Pemerintah Pusat tahun 2019 sebesar 92,38

Jawa.

persen menurun 4,06 persen jika dibanding

Pada sisi belanja, persentase realisasi Belanja

realisasi di tahun 2018. Penurunan tingkat

4.I. PENDAPATAN NEGARA

realisasi terbesar terjadi pada Belanja Hibah

Realisasi pendapatan negara regional

sebesar 31,07 persen disusul Belanja Subsidi

Jawa tahun 2019 sebesar Rp1.755,58

16,33 persen dan Belanja Lain-lain sebesar

triliun Pendapatan tertinggi berasal dari

14,20 persen.

penerimaan pajak sebesar Rp1.380,80
triliun atau 83,68 persen dari total realisasi
pendapatan. Penerimaan perpajakan tersebut
melampaui penerimaan perpajakan 2018.
Jika dibandingkan dengan pendapatan pajak
secara nasional yang mencapai Rp1.543,60
triliun, pendapatan pajak di regional Jawa
berkontribusi sebesar 89.45 persen dari
pendapatan pajak nasional. Selain pendapatan
dari sektor pajak, pendapatan di wilayah Jawa
juga berasal dari PNBP Rp262,40 triliun dan
pendapatan hibah Rp6,83 triliun.

Pada tahun 2019 tingkat realisasi Belanja TKDD
sebesar 95,08 persen menurun 4,97 persen
jika dibanding realisasi tahun 2018. Penurunan
tingkat realisasi terbesar terjadi pada Dana
Transfer Khusus (DTK) yang meliputi DAK Fisik
dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan
penurunan sebesar 5,93 persen, disusul
Dana Transfer Umum (DTU) yang meliputi
DAU dan DBH dengan penurunan tingkat
realisasi sebesar 5,35 persen. Sedangkan
Tingkat realisasi Dana Otsus, Dana K.DIY, DID
mengalami peningkatan 0,73 persen dan Dana
Desa mengalami peningkatan 0,02 persen.

Tabel 26. REALISASI APBN REGIONAL JAWA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)
URAIAN

TA 2017
Anggaran

TA 2018

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

TA 2019
%

Anggaran

Realisasi

%

Pendapatan Negara
Penerimaan Perpajakan

1.175.793,64

1.185.347,52 100,81%

1.424.387,91

1.370.413,87

96,21%

1.448.398,20

1.380.801,40

Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Hibah
Jumlah Pendapatan Negara
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Jumlah Belanja Negara

107.779,64
3.108,14
1.286.681,42

290.240,32 269,29%
11.629,80 374,17%
1.487.217,64 115,59%

156.286,55
1.196,87
1.581.871,33

163.707,61 104,75%
15.564,86 1300,47%
1.549.686,34
97,97%

133.519,94
435,31
1.582.353,45

262.401,90 196,53%
6.832,89 1569,66%
1.755.583,34 110,95%

1.114.226,51
267.063,34
1.381.289,85

1.041.171,53
244.975,51
1.286.147,04

1.243.799,02
248.004,73
1.491.803,75

1.199.572,97
248.119,22
1.447.692,19

1.335.733,59
271.677,69
1.607.411,28

1.233.890,48
258.675,58
1.492.563,29

93,44%
91,73%
93,11%

Sumber: DJPb (diolah)
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96,44%
100,05%
97,04%

95,33%

92,38%
95,21%
92,29%
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Tabel 27. REALISASI APBN REGIONAL JAWA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)
TA 2017

URAIAN

Anggaran

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Otsus, Dana K. DIY, DID
Dana Desa
Jumlah
Sumber: DJPb (diolah)

Realisasi

TA 2018
%

Anggaran

Realisasi

TA 2019
%

Anggaran

Realisasi

%

51.226,00

35.265,33

68,84%

34.629,66

35.524,21

102,58%

39.541,13

30.816,80

77,94%

125.399,37
68.393,09
3.395,30
18.649,59
267.063,34

125.078,72
62.593,76
3.395,18
18.642,52
244.975,51

99,74%
91,52%
100,00%
99,96%
91,73%

125.329,30
65.108,77
3.768,00
19.169,00
248.004,73

125.329,04
64.441,26
3.680,50
19.144,21
248.119,22

100,00%
98,97%
97,68%
99,87%
100,05%

131.203,50
72.969,39
5.406,74
22.556,93
271.677,69

131.742,75
67.894,94
5.320,82
22.531,35
258.675,58

100,41%
93,05%
98,41%
99,89%
95,08%

4.III. BADAN LAYANAN UMUM

(bertambah 4 satker dari tahun 2018) dan

Pada tahun 2019, jumlah Satker BLU di Jawa

disusul oleh Provinsi Jatim dengan 30 satker

mencapai 137 satker meningkat sebesar 9

(bertambah 1 satker dari tahun 2018).

persen dari tahun 2018 yang berjumlah 126
layanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini

5. P E L A K S A N A A N A P B D
PADA REGIONAL JAWA

dapat dilihat dari data BLU berdasarkan jenis

Secara keseluruhan di regional Jawa, realisasi

layanan yang diberikan, yaitu BLU layanan

pendapatan daerah tahun 2019 mencapai

kesehatan sejumlah 59 satker (bertambah

94,67 persen. Meski nominal pendapatan

6 satker dari tahun 2018), BLU pendidikan

daerah ini terus menunjukkan kenaikan dari

49 satker (berkurang 6 satker dari tahun

tahun ke tahun, tetapi pada tahun 2019,

2018), BLU barang dan jasa lainnya 17 satker

persentase capaiannya turun dibandingkan

(bertambah 2 satker dari tahun 2018), BLU

dengan dua tahun sebelumnya. Jumlah

Kawasan 2 satker (berkurang 1 satker dari

realisasi pendapatan ini meningkat sebesar

tahun 2018), dan BLU pengelola dana 10

4,41 persen jika dibanding 2018. Sedangkan

satker (sama dengan tahun 2018). Jika dilihat

realisasi belanja daerah pada APBD seluruh

berdasarkan lokasi, Provinsi DKI Jakarta

pemerintah daerah di regional Jawa juga

masih menjadi Provinsi dengan jumlah satker

menunjukkan kenaikan dari sisi nominal.

BLU terbanyak yaitu sebanyak 47 satker

Realisasi tahun 2019 naik Rp43,94 triliun atau

satker. Satker BLU mayoritas merupakan BLU

Gambar 69. JUMLAH SATKER BLU MENURUT LAYANAN REGIONAL JAWA TAHUN 2019

Sumber: DJPb
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10,30 persen dibanding tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari pertumbuhan pagu atau target

Dari sisi angka persentase, realisasi di

penerimaan, menunjukan angka kenaikan

tahun 2019 naik tipis dari tahun 2018, tetapi

pada Pendapatan Transfer berkisar 4-5

mengalami penurunan jika dibanding tahun

persen setiap tahunnya, sementara untuk

2017.

pagu PAD naik 10,61 persen dan target LainLain Pendapatan yang Sah pada tahun 2019

5.I. PENDAPATAN DAERAH
Realisasi pendapatan APBD regional Jawa
pada tahun 2019 sebesar Rp469,6 triliun,
naik 4,4 persen dari tahun 2018, yang sebesar
Rp449,7triliun. Kenaikan realisasi pendapatan
ini dikontribusikan antara lain dari realisasi
PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah yang masing-masing mengalami
pertumbuhan 7,2 persen dan 17,85 persen
dari tahun sebelumnya.

naik 37,99 persen dan pada tahun 2018 naik
54,54 persen. Meski dari angka nominal,
kenaikan pagu pendapatan transfer tetap
besar, tetapi hal ini memperlihatkan adanya
komitmen untuk terus menggali pendapatan
diluar transfer. Upaya ini juga ditunjukan
dari perbandingan komponen pendapatan
terhadap total pendapatan, dimana
persentase PAD dan Lain-lain Pendapatan
Yang Sah pada tahun 2019 mencapai 42,12

Dari sisi kinerja capaian, realisasi tiga
komponen pendapatan APBD regional Jawa
menunjukkan penurunan dari tahun 2018.
Bahkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah
yang Sah hanya mencapai 75,75 persen, tahun
sebelumnya mencapai 88,70 persen. Hal ini
diantaranya disebabkan target pendapatan
atau pagu yang mengalami kenaikan.

persen, naik dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Sedangkan sisanya sebesar
57,88 persen merupakan pendapatan
transfer. Bagaimanapun dari nilai nominal
mengungkapkan semakin meningkatnya
alokasi DAK Fisik dan Dana Desa.
Dari sisi kemandirian keuangan daerah dapat
dilihat dengan membandingkan PAD terhadap

Tabel 28. REALISASI APBN REGIONAL JAWA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)
URAIAN

PENDAPATAN DAERAH
PAD
Pendapatan Transfer
Lain-Lain Pendapatan yang Sah
BELANJA DAERAH
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Lain-Lain
SURPLUS/ (DEFISIT)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
SILPA

TA 2017

TA 2018

TA 2019

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

443.493,48

436.445,61

98,41%

457.007,02

449.747,03

98,41%

496.020,59

469.571,56

94,67%

168.571,95

168.511,19

163.551,88

166.761,17

180.909,29

178.766,99

99,96%

101,96%

98,82%

263.139,66
259.903,57
98,77%
275.247,88
266.836,40
96,94%
289.986,93
271.772,41
93,72%
11.781,87
8.030,86
68,16%
18.207,27
16.149,45
88,70%
25.124,37
19.032,16
75,75%
424.894,26 395.034,04 92,97% 467.553,28 426.487,83
91,22%
513.367,35 470.426,54 91,64%
149.295,34
149.497,95 100,14%
168.191,35
153.451,79
91,24%
174.950,10
163.835,30
93,65%
98.175,79
96.440,08
98,23%
102.325,51
108.748,55
106,28%
135.603,29
125.451,41
92,51%
75.696,03
74.415,67
98,31%
87.325,13
73.273,98
83,91%
93.393,25
77.812,73
83,32%
101.727,10
74.680,34
73,41%
109.711,29
91.013,51
82,96%
109.420,71
103.327,10
94,43%
18.599,22
41.411,57 222,65% (10.546,26) 23.259,20 -220,54% (17.346,76)
(854,98)
4,93%
30.582,55
29.960,68
97,97%
34.123,41
43.866,64
128,55%
38.276,74
42.142,77 110,10%
43.061,70
42.368,04
98,39%
37.552,36
54.277,68
144,54%
41.720,92
52.711,88 126,34%
12.479,14
12.407,35
99,42%
3.428,94
10.411,04
303,62%
3.444,18
10.569,11 306,87%
30.582,55
29.960,68
97,97%
34.123,41
43.866,64
128,55%
38.276,74
42.142,77 110,10%
49.181,77
71.372,25 145,12% 23.577,16
67.125,84
284,71%
20.929,98
41.287,79 197,27%

Sumber: DJPb (diolah)
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Gambar 70. PENDAPATAN DAERAH REGIONAL JAWA (TRILIUN)

		Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)

pendapatan transfer. Pada tahun 2019 rasio

Timur dalam 2 tahun terakhir memiliki rasio

kemandirian keuangan daerah regional Jawa

diatas 100 persen. Jawa Barat berfluktuatif.

sebesar 65,78 persen naik dibandingkan

Sedangkan, Banten dan DKI Jakarta justru

tahun 2018 (62,50 persen) dan 2017 (64,84

memperlihatkan tren penurunan.

persen). Hal ini menunjukkan tingkat
kemandirian keuangan daerah regional Jawa

5.I.B. RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH

pada tahun 2019 semakin baik dibanding

Rasio yang digunakan dalam analisis ini adalah

tahun sebelumnya.

analisis yang menunjukkan kemandirian
daerah dengan mengambil nilai PAD

5.I.A. RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD)

dibandingkan dengan total pendapatan atau
terhadap TKDD. Semakin besar angka rasio

Rasio ini menggambarkan berapa besar

PAD maka kemandirian daerah semakin besar.

pendapatan daerah yang terealisasi
dibandingkan dengan yang direncanakan.

DKI Jakarta menjadi satu-satunya wilayah yang

Dari tabel dibawah ini mengindikasikan

rasio PAD-nya lebih dominan dibandingkan

bahwa seluruh provinsi di Jawa cukup efektif

Tabel 29. RASIO EFEKTIVITAS PAD

dalam mencapai target penerimaannya
dengan realisasi PAD berada pada rasio di
atas 80 persen, bahkan empat provinsi bisa
melampaui targetnya.
Dari keenam provinsi tersebut, Jateng
menunjukan rasio yang konsisten selama tiga
tahun dengan angka ≥ 100 persen. DIY dan Jawa

No

URAIAN

1

Banten

2
3
4
5
6

DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur

Sumber: DJPb (diolah)

Rasio (%)

2017

2018

2019

100

104,98

99,14

100
100
100
98,65
99,99

97,69
99,45
102,08
106,86
108,51

90,75
100,01
101,20
105,32
105,70
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sumber pendapatan daerah yang lain, dimana

Pada tahun 2019, pertumbuhan PAD di Jabar

dalam tiga tahun terakhir menunjukan tren

mengisyaratkan angka tertinggi dibandingkan

peningkatan rasio.

provinsi lain di Jawa. Sedangkan Jateng berada

Berdasarkan tabel di atas, nampak Provinsi
Jateng memiliki tingkat ketergantungan pada
dana transfer yang lebih tinggi dibandingkan
dengan lima provinsi lainnya. Sementara
empat provinsi lainnya memiliki rasio yang
berfluktuatif dalam tiga tahun terakhir,

di urutan bawah. Namun secara umum, kinerja
pertumbuhan PAD pada tahun 2019 nampak
adanya perbaikan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut
dipengarui oleh pertumbuhan penerimaan
pajak daerah.
Tabel 32. RASIO PERTUMBUHAN PAD

sedangkan DKI Jakarta dan Jabar konsisten
menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya.

5.I.C. RASIO PERTUMBUHAN PAD
Besarnya tingkat ketergantungan fiskal harus
dapat diatasi melalui percepatan pertumbuhan
PAD dari masing-masing daerah. Percepatan

No

URAIAN

Rasio (%)

2018
0,40

2019

1

Banten

6,71

2

DKI Jakarta

(1,31)

6,49

3
4
5
6

Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur

(3,00)
(0,67)
4,94
(0,06)

11,39
4,79
5,28
5,65

Sumber: DJPb (diolah)

pertumbuhan PAD tersebut diukur dengan
membandingkan selisih kenaikan/penurunan
PAD tahun anggaran yang bersangkutan
dari tahun sebelumnya terhadap PAD tahun
anggaran sebelumnya.

5.II. BELANJA DAERAH
Ditinjau dari sisi belanja, masih seperti tahuntahun sebelumnya, pada tahun 2019 belanja
terbesar terdapat pada Jenis Belanja Pegawai
yaitu sebesar 34,83 persen dari keseluruhan

Tabel 30. RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN
No

URAIAN

Rasio (%)

2017

2018

2019

1

Banten

49,08

43,93

43,69

2
3
4
5
6

DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur

67,72
32,46
29,44
30,66
34,32

70,75
32,55
26,69
29,18
32,16

73,96
34,42
27,16
28,99
32,38

Sumber: DJPb (diolah)

URAIAN

1

Banten

2

DKI Jakarta

3
4
5
6

Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur

2018

sebesar 16,54 persen dari total belanja.
Dalam tiga tahun terakhir, angka rasio pada
belanja pegawai dan belanja modal ini terus
mengalami penurunan. Sedangkan kenaikan
rasio terjadi belanja barang. Kondisi ini perlu
penurunan porsi belanja pegawai diikuti

Rasio (%)

2017

terdapat pada jenis Belanja Modal yaitu

mendapat perhatian, mengingat semestinya

Tabel 31. RASIO PAD TERHADAP TKDD
No

total belanja, sedangkan belanja terkecil

2019

96,68

81,80

82,49

231,43

242,66

318,33

49,40
42,90
45,17
53,54

53,08
38,86
43,80
48,93

57,73
39,43
42,15
50,25

Sumber: DJPb (diolah)
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kenaikan porsi belanja modal dalam rangka
mendukung program pemerintah pusat untuk
percepatan pembangunan infrastruktur.
Meskipun porsi dan nominal realisasi belanja
barang naik, tetapi dari sisi kinerja turun
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Gambar 71. BELANJA DAERAH REGIONAL JAWA (TRILIUN)

Sumber: DJPb

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang

Rasio belanja modal terhadap total belanja

sama juga terjadi pada belanja modal, yang

daerah di setiap provinsi di Pulau Jawa

capaian realisasinya sebesar 83,32 persen,

mengindikasikan angka yang berfluktuatif.

turun tipis dibandingkan tahun sebelumnya.

Bahkan pada tahun 2019, empat Provinsi
memiliki angka rasio yang turun dibandingkan
tahun sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan

5.II.A. RASIO BELANJA MODAL
Rasio ini untuk mengukur porsi belanja modal

upaya perbaikan struktur belanja masih

yang dibelanjakan terhadap total belanja

terkendala oleh besarnya kebutuhan belanja

daerah. Rasio ini mencerminkan porsi belanja

pegawai, sementara di sisi lain sumber

daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal.

pendapatan mengalami keterbatasan.

Belanja modal ditambah belanja barang
dan jasa, merupakan belanja pemerintah

5.II.B. RASIO BELANJA PEGAWAI

yang memiliki pengaruh signifikan terhadap

Rasio ini mengukur porsi belanja pegawai

pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain

terhadap total belanja daerah. Semakin tinggi

dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar

angka rasio belanja pegawai, maka semakin

negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka

besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk

rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap

belanja pegawai. Semakin rendah angka

pertumbuhan ekonomi.

rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap
pertumbuhan ekonomi karena sebagian

Tabel 33. RASIO BELANJA MODAL
No

URAIAN

belanja dapat dialihkan untuk belanja modal.

Rasio (%)

2017

2018

2019

1

Banten

24,04

20,18

18,63

2

DKI Jakarta

21,63

22,92

17,76

3
4
5
6

Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur

17,23
16,97
19,98
19,07

13,09
15,47
19,95
18,83

14,19
14,64
19,01
19,64

Sumber: DJPb (diolah)

Semakin tinggi angka rasionya maka penilaian
kesehatan pengelolaan keuangan akan
semakin buruk.
Secara umum, pada tahun 2019 rasio belanja
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Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 memiliki

Tabel 34. RASIO BELANJA PEGAWAI
No

URAIAN

Rasio (%)

2017

2018

2019

1

Banten

30,97

30,72

30,01

2

DKI Jakarta

39,65

35,72

33,86

3
4
5
6

Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur

37,51
40,63
41,67
36,44

33,96
37,23
41,03
38,43

33,97
35,92
35,22
37,08

Sumber: DJPb (diolah)

pegawai pada setiap Provinsi di Jawa menurun
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dalam tiga tahun terakhir, hampir semuanya
memperlihatkan tren penurunan rasio belanja
pegawai. Diantara keenam Provinsi di Jawa,
Banten mempunyai angka rasio yang paling
rendah, sementara itu Jatim pada tahun 2019
memiliki angka rasio paling tinggi di kawasan
Jawa. Namun demikian, sama dengan tahun
sebelumnya, pada tahun 2019 tidak ada
provinsi yang memiliki rasio belanja pegawai

rasio penyerapan yang paling baik di Jawa,
disusul DIY. Sementera DKI Jakarta menduduki
posisi paling rendah realisasinya yang tidak
mencapai 90 persen. Bahkan turun drastis
dibandingkan dengan penyerapan pada tahun
sebelumnya. Secara umum, rasio penyerapan
untuk semua Provinsi di Jawa berfluktuatif.
Hal ini menunjukan adanya variasi faktorfaktor baik internal maupun eksternal yang
mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran.
Tabel 35. RASIO PENYERAPAN APBD
No

URAIAN

1

Banten

2

DKI Jakarta

3
4
5
6

Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur

Rasio (%)

2017

2018

2019

91,89

90,43

90,70

100,00

108,71

83,55

91,71
89,98
94,89
93,75

89,35
90,96
90,43
85,33

99,97
90,37
91,74
88,63

Sumber: DJPb (diolah)

lebih dari 50 persen, hal ini berarti bahwa tidak
ada daerah yang belanjanya masih didominasi
oleh belanja pegawai.

Tidak seperti dua tahun sebelumnya yang

Kondisi ini perlu terus ditingkatkan, karena
secara implisit provinsi yang menganggarkan
lebih kecil APBD-nya untuk belanja pegawai
akan mampu membiayai lebih banyak
program dan kegiatan di luar belanja pegawai,
khususnya pada belanja modal yang dapat
mendukung pertumbuhan ekonomi.

mengalami surplus, pada tahun 2019 kenaikan
belanja telah mengakibatkan defisit Rp854,98
miliar. Realisasi belanja pemda yang lebih
tinggi dari pendapatan menunjukkan bahwa
terjadi peningkatan kegiatan ekonomi di
regional Jawa. Hal ini diperkuat dengan
adanya kenaikan realisasi belanja barang
dan belanja modal. Tumbuhnya kegiatan

5.II.C. RASIO PENYERAPAN ANGGARAN
Rasio ini menggambarkan berapa besar belanja
daerah yang dapat terealisasi dibandingkan
dengan pagu yang direncanakan.

5.III. SURPLUS/DEFISIT APBD

Rasio

realisasi belanja APBD dinilai baik apabila
mendekati angka 100 persen atau sama
dengan pagu yang direncanakan.
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ekonomi dari belanja APBD tersebut pada
akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan
pertumbuhan ekonomi di kawasan Jawa.
Kontribusi penyumbang defisit regional Jawa
tahun 2019 adalah Banten, DKI Jakarta, Jabar
dan Jateng, dengan defisit paling besar adalah
Jabar.
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Gambar 72. SURPLUS/DEFISIT APBD

Sumber: DJPb

5.IV. PEMBIAYAAN DAERAH

yang lebih besar dibandingkan Pengeluaran

Realisasi Pembiayaan Daerah Regional Jawa

Pembiayaan, kecuali di DKI Jakarta pada tahun

pada tahun 2019 sebesar Rp42.142,77 miliar

2017. Untuk tahun 2019, Jatim memiliki nilai

melebihi target yang ditetapkan atau 110,10

Pembiayaan tertinggi, disusul DKI Jakarta.

persen dari pagu. Hal ini juga terjadi pada

Sementara wilayah lain mengindikasikan

tahun sebelumnya, bahkan sampai dengan

angka yang berfluktuatif, di Jatim justru

128,55 persen. Dalam kurun waktu tiga

menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya.

tahun, nominal maupun capaian realisasi

Secara umum, angka Penerimaan Pembiayaan

RASIO KEMAMPUAN ME
REALISASIKAN PENDAPATAN DAN
PEMBIAYAAN PENERIMAAN

pada setiap wilayah selalu menunjukkan nilai

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan

Pembiayaan mengalami fluktuatif.

Gambar 73. PEMBIAYAAN DAERAH REGIONAL JAWA

Sumber: DJPb
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yang erat dengan kemampuan keuangan

5.V. A N A L I S I S T E M A T I K :
PENANGGULANGAN STUNTING
DALAM PROGRAM APBD

daerah untuk merealisasikan pendapatan dan

Stunting merupakan ancaman utama terhadap

penerimaan pembiayaan dalam membiayai

kualitas manusia Indonesia dan juga ancaman

belanja dan pengeluaran pembiayaannya.

terhadap kemampuan daya saing bangsa.

dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran. SiLPA memiliki kaitan

Dalam tiga terakhir, Jatim memiliki rasio
kemampuan keuangan daerah yang setiap
tahunnya naik, dimana pada tahun 2019
menunjukan angka rasio yang tertinggi di

Pemerintah telah menetapkan program
percepatan penurunan stunting menjadi
program prioritas nasional, yang dikerjakan
secara sinergis oleh KL termasuk pemda.

kawasan Jawa. Sebaliknya, untuk wilayah

Pada tahun 2019, setiap wilayah di Jawa, dalam

Banten, DKI Jakarta, Jabar dan Jateng

hal ini pemda telah menjalankan program

mempunyai rasio yang terus menurun dalam

penanggulangan stunting, baik yang dibiayai

tiga tahun terakhir. Sedangkan, rasio DIY

dari APBN dalam belanja K/L, TKDD maupun

mengalami fluktuatif.

dari APBD. Khusus untuk program-program

Namun demikian, seluruh provinsi di Jawa
mencatatkan angka yang positif terhadap
rasio ini. Hal ini berarti setiap wilayah di

yang dilaksanakan oleh aparat pemda tentu
dapat dilihat dari pelaksanaan program yang
didanai dari TKDD dan APBD.

kawasan Jawa memiliki kemampuan untuk

Secara umum penanggulangan stunting

mendanai belanjanya melalui upaya untuk

melalui TKDD, terdapat pada alokasi kegiatan

mendapatkan pendapatan dan penerimaan

yang dibiayai dari DAK Fisik dan Dana

pembiayaan. Secara agregat, angka rasio ini

Desa. Sedangkan, program yang berasal

untuk regional Jawa pada tahun 2019 adalah

dari APBD disusun berdasarkan kebijakan

sebesar 108,58 persen.

penanggulangan stunting di masing-masing

Tabel 36. RASIO KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
MEREALISASIKAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN (REALISASI PENDAPATAN DAERAH + REALISASI
PENERIMAAN PEMBIAYAAN)/(REALISASI BELANJA DAERAH +
REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN)
No

URAIAN

2018

menetapkan langkah-langkah strategis dalam
upaya pencegahan stunting melalui peraturan
yang ditetapkan gubernur atau kebijakan yang
telah disepakati bersama. Langkah-langkah

Rasio (%)

2017

wilayah. Artinya, masing-masing provinsi telah

2019

1

Banten

30,97

30,72

30,01

2

DKI Jakarta

39,65

35,72

33,86

3
4
5
6

Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur

37,51
40,63
41,67
36,44

33,96
37,23
41,03
38,43

33,97
35,92
35,22
37,08

Sumber: DJPb (diolah)

yang telah disusun selanjutnya dituangkan
dalam rencana kegiatan yang dibiayai oleh
APBD, baik APBD Provinsi maupun APBD
masing-masing Kabupaten/Kota.
Dalam penanggulangan stunting tahun 2019,
regional Jawa mampu menyediakan dana dari:
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Tabel 37. PENANGANAN STUNTING APBD
Provinsi

DAK Fisik Stunting

Dana Desa Stunting

APBD Stunting

1.

Banten

45.922.836.999

21.360.270.901

2.

DKI Jakarta

71.567.707.353

-

*)TidakTersediaData
1.522.981.130.976

3.
4.
5.
6.

Jabar
Jateng
DI Yogyakarta
Jatim
Total

1.080.312.488.794
669.691.553.638
10.755.756.330
786.280.000.000
2.664.530.343.114

585.709.349.697
114.519.996.250
24.289.020.000
4.755.260.000
750.633.896.848

64.217.975.547.263
507.251.775.897
582.601.700.000
228.062.388.980
67.058.872.543.116

Sumber: KFR Kanwil DJPb di Jawa (diolah)

DAK Fisik sekitar Rp2,6 triliun; Dana Desa

capacity SPAM terbangun Khusus untuk

sebesar Rp750 miiar; dan Dana APBD berkisar

Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS;

Rp67 triliun.

dan Perluasan SPAM perpipaan melalui

5.V.A. BANTEN
Di wilayah Banten pendanaan program
penanggulangan stunting dari DAK Fisik tahun
2019, terutama terdapat pada DAK Fisik Bidang
Kesehatan, Bidang Air Minum dan Bidang
Sanitasi. Pada Bidang Kesehatan, program
terkait pencegahan stunting secara implisit
menjadi sasaran beberapa kegiatan, yaitu:
Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan
bagi Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi
Kronis; Penyediaan Obat Gizi; dan Penyediaan
Alat Antropometri. Untuk Bidang Air Minum,
kegiatan pencegahan stunting menyebar
pada kegiatan, yaitu: Pengembangan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Skala Permukiman dan/atau Perkotaan;
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Setempat di daerah perkotaan dan/
atau perdesaan; dan Pembangunan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
di daerah perdesaan. Sedangkan pada Bidang
Sanitasi, terdapat pada kegiatan: Perluasan
SPAM perpipaan melalui pemanfaatan
idle capacity SPAM terbangun; Perluasan
SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle

pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan
Air Minum terbangun.
Adapun pendanaan dari Dana Desa, program
penanggulangan stunting terdapat di setiap
Kabupaten, melalui beberapa kegiatan, yaitu:
Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih
Milik Desa sebanyak 443 unit; Rehabilitasi/
Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga, sepanjang 40.916 meter; Rehabilitasi/
Peningkatan Sanitasi Permukiman, sepanjang
10.609 meter; Penyelenggaraan Posyandu
sebanyak 2991 orang ibu hamil; Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi
dan pengolahan pertanian penggilingan
Padi/jagung dll), sebanyak 401 unit. Dalam
pelaksaan Dana Desa untuk penanganan
stunting terserap anggaran mencapai Rp21,3
miliar. Sedangkan dari APBD, sampai dengan
laporan ini disusun, tidak diperoleh data
terkait program stunting tersebut.

5.V.B. DKI JAKARTA
Secara umum di seluruh DKI Jakarta, jumlah
anak stunting masih berada di bawah ratarata nasional, yaitu sebesar 13.7 persen
dibandingkan nasional yang berada di angka
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27.7 persen. Diantara daerah yang mendapat

Rp1,49 triliun menargetkan 63.65 persen

perhatian khusus adalah Kepulauan Seribu,

cakupan layanan.

yang masuk dalam 100 daerah prioritas
penanganan stunting di Indonesia.

5.V.C. JAWA BARAT

Pada tahun 2019 Pemprov DKI Jakarta

mempunyai prevalensi stunting cukup tinggi

mendapatkan alokasi DAK Fisik yang ditujukan

sebesar 31,1 persen dan terdapat 13 daerah

untuk penurunan angka stunting dan

Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai

pengendalian penyakit. Capaian output DAK

daerah prioritas penanganan stunting. Untuk

Fisik untuk penanganan stunting ini antara

itu Pemda Jabar memiliki 8 Aksi Integrasi dan

lain berupa penyediaan Alat Antropometri

Rencana Aksi Daerah penanganan stunting

sebanyak 6 pulau di kepulauan Seribu dan

sinergitas multi sektoral serta pembentukan

Penyediaan Vaccine Carrier Refrigerator

Tim Konvergensi Pencegahan Stunting dalam

sebanyak 12 Unit untuk 12 Kecamatan di DKI.

upaya mendukung Zero New Stunting di Jabar

Adapun penanganan stunting dari belanja

Jabar merupakan salah satu provinsi yang

tahun 2023.

APBD dilaksanakan oleh beberapa OPD selaku

Berdasarkan CEA Model yang dilakukan oleh

penanggung jawab kegiatan, yaitu: Dinas

Kanwil DJPb Provinsi Jabar, Anggaran APBD

Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan

untuk intervensi stunting memiliki koefisien

dan Dinas Sumber Daya Air. Program

sebesar 0.524, artinya jika realisasi APBD

yang berhubungan dengan stunting yang

untuk stunting meningkat 1 persen maka akan

dilaksanakan OPD tersebut, antara lain:

meningkatkan Status Gizi sebesar 0.524.

• Intervensi Prioritas Penanganan Stunting
menargetkan 75 persen dari jumlah

5.V.D. JAWA TENGAH

Sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-23

Pemprov Jateng telah memiliki program kerja

bulan, yang hanya tercapai 45.57 persen,

pencegahan stunting dengan terbitnya Pergub

kemudian menargetkan 30 persen dari

Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan

jumlah sasaran Remaja Putri dan Wanita

Pencegahan Stunting. Pemprov Jateng juga

Usia Subur, tercapai 41.8 persen, serta

membuat gerakan “Jateng Gayeng Nginceng

menargetkan 90 persen dari jumlah sasaran

Wong Meteng (5 Ng)”. Gerakan “5 Ng” ini

Anak Usia 24-59 bulan, tercapai 90.8 persen

dilakukan untuk memastikan ibu hamil sehat,

• Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Anak,

bayi juga sehat dan selamat saat dilahirkan

menargetkan 1.251 orang anak usia 0-6
tahun, terealisasi 100 persen.
• Program partisipasi dasar PAUD (3-6
tahun) dengan alokasi dana Rp 23,72 miliar,
menargetkan 89.63 persen.
• Pelayanan air bersih dengan alokasi sebesar
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sehingga angka stunting menurun.
Pada DAK Fisik, kegiatan terkait stunting
terdapat pada Bidang Air Minum, Bidang
Kesehatan dan Bidang Sanitasi. Untuk
Bidang Air Minum persentase penyerapan
dana mencapai 98,56 persen. Di Bidang

139

Kesehatan pada sub bidang Keluarga

meningkatkan keikutsertaan masyarakat

Berencana persentase penyerapan dana

ber-KB, meningkatkan usia kawin pertama

94,55 persen, sedangkan pada sub bidang

perempuan, dan juga menurunkan kasus-

Penurunan Stunting dapat dibelanjakan

kasus kelahiran di usia remaja. Realisasi DAK

anggaran sebesar 80,66 persen. Pada Bidang

untuk penanganan stunting paling tinggi yaitu

Sanitasi, terserap dana sebesar 85,17 persen.

pada Pemkab Bantul, yang menjadi prioritas

Secara keseluruhan, alokasi dana TKDD untuk

penanganan stunting secara nasional dimana

menangani stunting di wilayah Jateng, terserap

angka stunting mencapai 22,89 persen.

sebesar 89,73 persen.

Selain itu, guna pencegahan stunting, DAK

Penanganan stunting melalui Dana Desa,
khususnya pada 12 kabupaten yang menjadi
prioritas penanganan stunting diperoleh
informasi, yaitu terdapat 3.429 desa yang
memiliki alokasi Dana Desa untuk menangani

Fisik digunakan untuk pemberian makanan
tambahan untuk ibu hamil, penyediaan
obat gizi, penyediaan alat antropometri,
penyediaan sarana dan prasarana lingkungan
serta pengadaan Bina Keluarga Balita.

stunting. Dalam pelaksanaan APBD tahun

Sementara itu, Dana Desa yang digunakan

2019, Pemprov Jateng telah menetapkan

untuk penanganan dan pencegahan

lima pilar rencana aksi daerah yang berkaitan

stunting di DIY tahun 2019 meliputi empat

dengan penanganan masalah stunting beserta

pemda dan 6 kegiatan. Anggaran terbesar

alokasi anggarannya, yaitu: Perbaikan Gizi

ada pada Kabupaten Sleman sebesar 7,70

Masyarakat; Aksesibilitas Pangan Beragam;

miliar, mengingat Sleman pada tahun 2018

Mutu dan Keamanan Pangan; Perilaku

menunjukkan prevalensi balita stunting 11,00

Hidup Bersih dan Sehat; dan Koordinasi

persen, balita gizi kurang 7,32 persen dan

Pembangunan Pangan dan Gizi.

balita kurus 3,97 persen dimana angka ini

5.V.E. DI YOGYAKARTA
Upaya percepatan penurunan stunting di DIY
menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Pada tahun 2019, angka stunting DIY mencapai
10,69 persen, menurun 3,18 poin berbasis
persen jika dibandingkan tahun 2016 yang
masih sebesar 13,67 persen. Angka stunting
DIY 2019 tergolong rendah jika dibanding
Nasional yang masih sebesar 27,67 persen.
Pada tahun 2019, anggaran DAK Fisik untuk
pencegahan dan penanganan stunting
di DIY, diantaranya digunakan untuk

mengalami penurunan dibandingkan tahun
2017 yang mencapai 11,6 persen. Selain itu,
Dana Desa digunakan untuk Penyelenggaraan
Posyandu yang didalamnya terdapat kegiatan
pemberian makanan tambahan, kelas ibu
hamil, kelas lansia, dan pemberian insentif
kader posyandu. Pada kegiatan ini mampu
menyerap anggaran terbesar yaitu 60,42
persen dari total realisasi atau 14,67 miliar.
Pada APBD, penanganan Stunting dilakukan
oleh Pemerintah DIY dan Kabupaten/
Kota di lingkup DIY. Untuk Pemerintah DIY
dilakukan melalui Belanja Bahan Makanan

140

Analisis Ekonomi dan Fiskal Regional Jawa

dan Pembelian Bahan Makanan (Beras, Telor)

sambungan regional air. Kegiatan dengan

dengan alokasi dana sebesar Rp1.28 miliar

dana terbesar adalah kegiatan Sanitarian Kit

dan Rp34.89 miliar. Belanja Bahan Makanan

yaitu sebesar Rp 464,18 miliar.

digunakan untuk menyasar 140 anak di
wilayah Bimomartani Kalasan, Sleman dan
Kepek Wonosari, Gunung Kidul, sedangkan
Pembelian Bahan Makanan (Beras, Telor)
digunakan untuk menyasar 317.210 KK.
Penanganan Stunting

melalui

Adapun pemanfaatan Dana Desa terkait
dukungan konvergensi stunting adalah kegiatan
terkait Sarpras PAUD. Realisasi pemanfaatan
Dana Desa untuk kegiatan ini adalah Rp 4,76
miliar. Daerah-daerah yang memanfaatkan

A PBD

Dana Desa untuk kegiatan dukungan Sarpras

Kabupaten/Kota di lingkup DIY dilaksanakan

PAUD adalah daerah dengan IPM kategori

oleh beberapa dinas terkait, dengan pagu

sedang, antara lain: Kota Batu, Trenggalek,

Rp546,43 miliar, dengan realisasi 96,99 persen.

Bondowoso, Pamekasan, Sumenep, Sampang,

Realisasi dana APBD untuk penanganan

Mojokerto, dan Tulungagung.

stunting terbesar adalah di Kabupaten Gunung
Kidul, yang mencapai 99,13 persen dari total
alokasi Rp354,22 miliar. Yang kedua adalah di
Kabupaten Bantul yang mencapai 98 persen
dari total alokasi Rp15,21 miliar.

5.V.F. JAWA TIMUR
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar
tahun 2013 dan 2018 menunjukkan tingkat
prevalensi stunting di Jatim sangat tinggi yaitu
35,8 persen dan 32,5 persen. Dalam kurun
waktu lima tahun (2013-2018) penurunan
revalensi stunting hanya sebesar 3,3 persen
saja. Bahkan pada tahun 2018 prevalensi
stunting Jatim lebih tinggi dibandingkan
prevalensi stunting nasional yaitu sebesar
30,8 persen.
Pada tahun 2019, di Jatim terdapat DAK Fisik
sebesar Rp 786,28 miliar yang terkait langsung

Pada belanja APBD, Penanganan Stunting
melalui intervensi difokuskan kepada beberapa
OPD. Penanganan stunting tersebut terbagi
dalam kelompok penanganan: Intervensi Gizi
Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.
Penanganan Stunting dengan Intervensi Gizi
Spesifik memiliki sasaran, yaitu Ibu Hamil,
Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-23 bulan, dan
Anak Usia 24-59 bulan. Sedangkan, kegiatan
konvergensi stunting melalui Intervensi
Gizi Sensitif berhasil memperoleh capaian
output total seluruh kegiatan adalah 98,45
persen. Hal ini menggambarkan efektivitas
pengalokasian dana konvergensi stunting
dengan Intervensi Gizi Sensitif oleh OPD yang
terkait dalam melaksanakan tugas mengatasi
masalah gizi tidak langsung tersebut.

dalam enam kegiatan, yaitu: PMT obat gizi

6. S E K T O R U N G G U L A N
REGIONAL JAWA

dan alat antropometri; sanitarian kit; sarpras

Secara umum terdapat empat sektor unggulan

penyuluhan; sistem pengelola air limbah dan

di Jawa yang paling dominan yaitu sektor

dalam penanggulangan stunting, yang terbagi
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Gambar 74. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN JAWA TERHADAP PDRB JAWA

Sumber:BPS (diolah)

industri pengolahan, sektor perdagangan

Jawa ditopang oleh sektor industri pengolahan

besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda

terutama di Jabar, Jateng, Banten, dan Jatim.

motor, sektor konstruksi, dan sektor pertanian,

Namun dalam tiga tahun terakhir angka

kehutanan, dan perikanan. Sektor unggulan ini

kontribusi sebagian wilayah mengalami tren

tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya.

penurunan, kecuali Jateng dan Jatim. Secara

Kontribusi keempat sektor tersebut terhadap

keseluruhan, dalam tiga tahun terakhir sektor

PDRB Jawa dalam tiga tahun terakhir lebih dari

tersebut memberikan andil antara 27-28

60 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa

persen terhadap PDRB regional Jawa. Meski

besar kecilnya PDRB Jawa sangat tergantung

pada tahun 2019 mengalami penurunan

kepada 4 sektor tersebut. Untuk itu, 4 sektor

dibandingkan tahun sebelumnya, industri

ini perlu senantiasa mendapatkan perhatian

pengolahan di Jabar memberikan peran

pemerintah seiring dengan upaya untuk terus

terbesar terhadap industri secara nasional.

mendorong sektor potensial lainnya agar

Industri pengolahan di Jabar juga memberikan

memberikan kontribusi yang lebih besar.

andil tertinggi sebesar 1,75 persen terhadap

Selain sektor unggulan, di wilayah Jawa
memiliki sektor yang potensial untuk terus
dikembangkan dan mampu mendorong
per tumbuhan

sek tor

lainnya

ser t a

menyumbang pertumbuhan ekonomi, yaitu
sektor pariwisata.

6.I. S E K T O R
PENGOLAHAN

pertumbuhan PDRB di tahun 2019. Industri
Pengolahan di Jabar merupakan salah satu
sektor yang sangat banyak tenaga kerja.
Tingginya penerimaan di sektor ini tidak
terlepas dari banyaknya investasi yang sudah
dilakukan di Jabar, baik penanaman modal
asing maupun penanaman modal dalam

INDUSTRI

Perekonomian di seluruh provinsi di regional

negeri.
Perekonomian Provinsi Banten juga disokong
oleh industri pengolahan. Di Banten, pada
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tahun 2019 industri tersebut berkontribusi

tahun 2019 cukup signifikan dan mampu

terhadap PDRB sebesar 30,59 persen. Hal

menyerap tenaga kerja yang banyak.

ini menjadikan industri sebagai salah satu

Munculnya industri-industri kreatif juga

ciri khas Banten, antara lain seperti kawasan

berperan dalam pertumbuhan manufaktur

industri Cilegon.

secara keseluruhan. Industri Pengolahan

Di Provinsi DKI Jakarta, walaupun mengalami
pertumbuhan negatif pada tahun 2019,
industri pengolahan masih berkontribusi
cukup signifikan dengan andil 12,21 persen.
Kinerja sektor industri pengolahan tahun
2019 di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar
ditopang oleh industri pakaian jadi, industri
karet, barang dari karet dan plastik. Industri

mengambil porsi terbesar yakni 30,24 persen
struktur PDRB di Jatim tahun 2019. Angka ini
mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Ting ginya peran Industri Pengolahan
menunjukkan bahwa lapangan usaha Industri
Pengolahan masih terus memberikan andil
laju pertumbuhan ekonomi di Jatim hingga
saat ini.

percetakan dan reproduksi media rekaman

Provinsi Jateng dan DIY juga termasuk provinsi

serta industri barang logam bukan mesin dan

dengan sektor industri pengolahan sebagai

peralatannya. Meskipun bukan penyumbang

penopang utama PDRB. Industri pengolahan

terbesar PDRB Tahun 2019 secara persentase,

masih mendominasi struktur perekonomian

tetapi industri pengolahan masih menempati

Jateng tahun 2019 dan penyumbang tertinggi

tiga share terbesar, bersama dengan sektor

pertumbuhan ekonomi sebesar 1,78 persen

perdagangan dan kontruksi. Selain itu,

dari angka pertumbuhan 5,41 persen.

industri pengolahan menjadi salah satu sektor

Memberikan kontribusi tertinggi terhadap

kunci bagi DKI Jakarta yang memiliki derajat

PDRB Jateng sebesar 34,42 persen atau

kepekaan tertinggi dan derajat penyerapan

Rp436.477,15 Miliar (ADHB). Selain sebagai

tertinggi, artinya berdampak tinggi ke sektor

kontributor utama pertumbuhan ekonomi,

hulu maupun hilirnya.

Jateng juga mampu menurunkan angka

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jatim.

kemiskinan melalui sektor ini.

Industri Pengolahan mampu memberi

Sedangkan pada DIY, meskipun tidak ada

kontribusi pertumbuhan PDRB di Jatim

lapangan usaha yang secara mencolok

Tabel 38. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI
PENGOLAHAN TERHADAP PDRB MASING-MASING
No

URAIAN

persen Kontribusi thd PDRB

2017

2018

2019

1

DKI Jakarta

13,42

13,14

12,21

2

Jawa Barat

42,23

42,16

41,60

3
4
5
6

Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten

34,58
13,13
29,12
31,93

34,41
12,99
29,73
31,19

34,42
12,85
30,24
30,59

Sumber: KFR Kanwil DJPb di Jawa (diolah)
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mendominasi struktur PDRB DIY 2019,
sektor industri pengolahan tetap menjadi
salah satu kontributor terbesar, yaitu:
Industri Pengolahan sebesar Rp18,17 triliun
(12,85 persen), kemudian Konstruksi sebesar
Rp15,72 triliun (11,11 persen), dan penyediaan
akomodasi dan makan minum sebesar
Rp14,64 triliun (10,35 persen).

143

6.II. S E K T O R P E R D A G A N G A N
BESAR DAN ECERAN, REPARASI
MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

1,15 persen, sektor Perdagangan Besar dan

Penopang kedua sektor lapangan usaha di

total PDRB Provinsi Jabar tahun 2019. Angka

regional Jawa adalah sektor Perdagangan

ini naik dibanding tahun sebelumnya.

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor, terutama di Provinsi DKI Jakarta, Jabar,
Jateng, Jatim dan Banten. Secara keseluruhan,
dalam tiga tahun terakhir sektor tersebut
memberikan andil berkisar 15-16 persen
terhadap PDRB regional Jawa.

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
memberikan sumbangan 15,23 persen dari

Pada Provinsi Jateng dan Banten, sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor juga menduduki
peringkat kedua penyumbang terbesar
capaian PDRB tahun 2019. Di Provinsi Jateng,
sektor ini menyumbang 13,74 persen PDRB

Jika dilihat perprovinsi, Provinsi DKI Jakarta

tahun 2019, dimana menunjukan tren kenaikan

merupakan provinsi yang menyumbang

dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dilihat

peran terbesar terhadap sektor Perdagangan

dari penciptaan sumber pertumbuhan

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

ekonomi Jateng tahun 2019, Perdagangan

Motor secara nasional. Hal ini tentunya sangat

Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda

dipengaruhi dengan kharakteristik sektor

Motor menyumbang angka sebesar 0,87

tersebut dengan parameter jumlah penduduk

persen, berada pada urutan kedua setelah

dan volume kendaraan bermotor di Pulau

sektor Industri Pengolahan. Dengan demikian,

Jawa yang relatif lebih banyak dibandingkan

sektor Perdagangan menjadi salah satu sektor

regional lainnya. Di Provinsi DKI Jakarta

yang memberikan dampak sensitif terhadap

sendiri sektor tersebut menempati tiga share

pertumbuhan ekonomi Jateng, selain sektor

terbesar. Sektor perdagangan di DKI Jakarta

industri pengolahan, kontruksi dan pertanian.

relatif tumbuh stabil dalam 3 tahun terakhir

Jika aktivitas ekonomi di 4 sektor tersebut

di kisaran 5 persen. Bagi provinsi ini, Sektor

mengalami booming, pertumbuhan ekonomi

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Jateng akan lebih tinggi dari kapasitas jangka

Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor

panjangnya. Namun, sebaliknya jika aktivitas

unggulan yang tumbuh paling tinggi dan

ekonomi di sektor tersebut lesu, pertumbuhan

memiliki peranan sangat besar.

ekonomi Jateng akan lebih rendah dari

Di Provinsi Jabar, Sektor Perdagangan Besar

kapasitas jangka panjang.

dan Eceran merupakan salah satu sektor

Di Banten, angka kontribusi sek tor

unggulan yang memberikan kontribusi

perdagangan terhadap PDRB Banten

terbesar terhadap PDRB serta menyerap

memperlihatkan tren kenaikan, setidaknya

sangat banyak tenaga kerja. Dengan laju

dalam tiga tahun terakhir. Sektor ini menjadi

pertumbuhan sebesar 7,51 persen pada

salah satu diantara tiga lapangan usaha

tahun 2019 serta angka sumber pertumbuhan

yang mendominasi struktur perekonomian
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Tabel 39. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN
BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
TERHADAP PDRB MASING-MASING PROVINSI
No

URAIAN

persen Kontribusi thd PDRB

2017

2018

2019

1

DKI Jakarta

16,68

16,93

17,14

2

Jawa Barat

15,08

14,87

15,23

3
4
5
6

Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten

13,58
8,58
17,93
12,29

13,64
8,59
18,19
12,49

13,74
8,47
18,46
12,85

tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2018,
juga menunjukan kenaikan dari tahun 2017.
Sedangkan pada Provinsi DIY, pada tahun
2019 sektor tersebut tumbuh sebesar 5,16
persen dibandingkan tahun sebelumnya
dengan nominal capaian PDRB sebesar
Rp11.981 miliar atau memberikan kontribusi
sebesar 8,47 persen terhadap PDRB.

Sumber: KFR Kanwil DJPb di Jawa (diolah)

Banten tahun 2019. Setelah sektor industri
pengolahan, sektor Perdagangan besar
dan eceran reparasi mobil dan sepeda
motor menempati urutan kedua dengan
menyumbangkan capaian PDRB sebesar
12,85 persen. Sementara itu, posisi ketiga
ditempati sektor konstruksi. Peran dominan
ketiga sektor teratas tersebut memperlihatkan
bahwa aktifitas industri dan swasta sangat
berperan menopang pertumbuhan ekonomi
Banten. Pada tahun 2019, Pemda Provinsi
Banten menggelontorkan dana Rp10 miliar
untuk sektor perdagangan, meningkat lebih
dari 100 persen jika dibanding tahun 2018
(Rp5,13 miliar). Kenaikan ini berpengaruh

6.III. SEKTOR KONSTRUKSI
Di regional Jawa, sektor konstruksi merupakan
salah satu sektor unggulan lain yang cukup
penting. Secara agregat, dalam tiga tahun
terakhir sektor konstruksi menyumbang
sekitar 10 persen terhadap total PDRB Jawa.
Di DKI Jakarta, sektor konstruksi merupakan
salah satu sektor yang tumbuh lebih cepat
daripada pertumbuhan nasional. Walaupun
sektor konstruksi pada tahun 2019 mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya
dengan pertumbuhan hanya 1,79 persen,
tetapi dari sisi dari sisi penawaran, sektor
Konstruksi masih menjadi bagian dari tiga
sektor utama di DKI Jakarta.

positif terhadap per tumbuhan sek tor

Di Provinsi Jabar, kontribusi sektor Konstruksi

perdagangan yang tumbuh 7,58 persen lebih

mengindikasikan tren kenaikan dalam tiga

tinggi dari tahun 2018 (7,25 persen).

tahun terakhir. Pada tahun 2019, andil sektor ini

Sementara itu, di Jatim dan DIY, walaupun
sektor Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor bukan
merupakan penyumbang terbesar capaian
PDRB, namun sek tor tersebut tetap
mendukung capaian pertumbuhan ekonomi
secara keseluruhan. Pada Provinsi Jawa
Timur, sektor tersebut menyumbang 18,46
persen capaian PDRB tahun 2019, naik dari
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terhadap PDRB Jabar berada pada angka 8,53
persen, dengan laju pertumbuhan sebesar
6,14 persen. Dilihat dari sumber pertumbuhan
ekonomi, sektor ini berperan sebesar 0,52
persen, menempati posisi ketiga. Sektor
ini menggambarkan pola pembangunan
infrastruktur di Jabar. Saat ini banyak sekali
proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang
dibangun di Jabar seperti pembangunan
bendungan, jalan tol cisumdawu, Kereta Cepat
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Tabel 40. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR KONSTRUKSI
TERHADAP PDRB MASING-MASING PROVINSI
No

URAIAN

1

DKI Jakarta

2

Jawa Barat

3
4
5
6

Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten

persen Kontribusi thd PDRB

2017

2018

2019

Jateng, dengan angka sumbangan 10,8 persen.
Dalam tiga tahun terakhir, angka sumbangan
ini menunjukan tren kenaikan. Sementara itu,

12,1

11,61

di DIY pada tahun 2019, sektor konstruksi

8,25

8,44

8,53

10,48
9,49
9,82
10,32

10,73
10,28
9,7
10,64

10,8
11,11
9,36
11,05

menjadi bagian dari tiga kontributor terbesar

12,32

Sumber: KFR Kanwil DJPb di Jawa (diolah)

dalam struktur PDRB, yaitu pada posisi kedua
dengan nilai 15,72 triliun atau 11,11 persen
terhadap PDRB. Kontribusi sektor ini juga
menunjukan tren kenaikan.

Jakarta Bandung, pelabuhan Patimban dan
lain-lain. Semakin banyak penyerapan tenaga
kerja dari sektor ini maka semakin besar
dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan

Pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi
di DIY tahun 2019 melesat hingga 14,39
persen, lebih tinggi dibanding 2018 (13,10)

masyarakat.

dan tumbuh dua kali lipat dibanding tahun

Sebagaimana Jabar, Sek tor Konstruksi

utama pertumbuhan di sektor konstruksi

menempati urutan ketiga lapangan usaha yang

adalah kegiatan pembangunan Yogyakarta

mendominasi struktur perekonomian Banten

Interna t ional

tahun 2019. Angka persentase kontribusi

infrastruktur jalan jalur lintas selatan ( JJLS),

pada PDRB menunjukan tren kenaikan dalam

pembangunan jalan underpass sepanjang

tiga tahun terakhir. Dari sisi penawaran,

1,3 km di kecamatan Temon serta beberapa

pada pertumbuhan ekonomi Banten tahun

fasilitas umum lainnya.

2019, sektor ini memiliki pertumbuhan
tertinggi setelah lapangan usaha informasi
dan komunikasi, dengan angka 8,96 persen.
Bahkan pada triwulan IV 2019, konstruksi
memiliki pertumbuhan 9,19 persen di atas
lapangan usaha informasi dan komunikasi.
Konstruksi di wilayah Banten masih terus
tumbuh pesat terkait dengan penyelesaian
beberapa Proyek Strategis Nasional yang ada
di Banten dan pengembangan pusat bisnis,
perkantoran dan pemukiman, terutama di
wilayah Tangerang Raya.
Di Jateng pada tahun 2019, sektor konstruksi
berada pada urutan terakhir dari 4 sektor
yang mendominasi struktur perekonomian

2017 yang tercatat 6,94 persen. Penggerak

A irpor t ,

pembang unan

Sektor konstruksi di Jatim sama dengan di
Jateng, yaitu berada pada posisi terakhir dari
4 lapangan usaha yang mendominasi struktur
ekonominya. Berbeda dengan Jateng yang
mengindikasikan tren kenaikan, kontribusi
sektor konstruksi di Jatim menunjukkan
penurunan dalam tiga tahun terakhir, dengan
angka 9,36 persen terhadap PDRB tahun 2019.

6.IV. S E K T O R P E R T A N I A N ,
KEHUTANAN, DAN PERIKANAN
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
merupakan salah satu sektor unggulan lain
yang cukup penting di regional Jawa terutama
di Provinsi Jabar, Jatengdan Jatim.
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Tabel 41. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN,
KEHUTANAN, DAN PERIKANAN TERHADAP PDRB MASINGMASING PROVINSI
No

URAIAN

persen Kontribusi thd PDRB

2017

2018

2019

1

DKI Jakarta

0,09

0,08

0,08

2

Jawa Barat

8,55

8,67

8,77

3
4
5
6

Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten

14,39
10,02
12,84
5,9

14,06
9,79
11,9
5,78

13,52
9,37
11,43
5,57

Sumber: KFR Kanwil DJPb di Jawa (diolah)

tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu dan
tepat harga. Kartu Tani ini telah disalurkan
dan dimanfaatkan para petani di seluruh
Kabupaten/Kota di Jateng sejumlah 2,5 juta
petani.
Di Jatim, Sektor Pertanian memberikan
kontribusi ekonomi yang tinggi, disamping
mampu menyerap tenaga kerja yang sangat
banyak paling banyak dibandingkan dengan

Pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi

penyerapan tenaga kerja di seluruh lapangan

sektor kedua terbesar yang mendominasi

usaha di Jatim Pada tahun 2019, sektor

struktur perekonomian Jateng. Pada tahun

pertanian memberikan kontribusi besar (11,43

2019, kontribusi diberikan terhadap PDRB

persen) terhadap PDRB di Jatim Sementara

sebesar Rp184.253,01 Miliar ADHB (13,52

itu, sub sektor Kelautan dan Perikanan di Jatim

persen) dengan laju pertumbuhan 1,36 persen

sangat potensial dikarenakan Jatim dikelilingi

dan sumbangan terhadap pertumbuhan 0,18

wilayah laut yang cukup luas, dengan potensi

persen. Bagaimanapun sektor pertanian

komoditi perikanan yang cukup besar.

masih menjadi salah satu penyangga ekonomi
Jateng sekaligus penyuplai kebutuhan pangan
nasional khususnya beras.

Sementara itu, di Jabar sektor Pertanian
secara umum walaupun saat ini tidak masuk
dalam sektor basis dan dikategorikan sektor

Untuk itu, pertanian Jateng menjadi prioritas

yang relatif tertinggal namun menyerap

penting pembangunan. Untuk mendorong

banyak tenaga kerja (2,9 Juta Orang atau 13,25

kinerja lebih baik, Pemprov Jateng telah

persen). Melalui sektor ini Jabar berperan

membuat program pengawalan pendataan

sebagai daerah penyangga Ibu Kota dari sisi

pertanian karena data yang benar menjadi

suplai pangan. Oleh sebab itu sektor ini layak

basis pengelolaan pertanian menjadi lebih

terus dipertahankan/dikembangkan lebih

baik dan lebih modern terutama menghadapi

optimal. Selain karena Jabar memiliki lahan

revolusi industri 4, serta dasar utama

pertanian yang cukup luas, sehingga berperan

menetapkan kebijakan. Bekerjasama dengan

besar bagi kedaulatan pangan nasional. Luas

BRI, Pemprov Jatengmembuat Aplikasi Sistem

baku lahan pertanian di Jabar mencapai

Informasi Pertanian (SINPI) untuk penebusan

2.768.414 ha yang terdiri atas sawah seluas

dan pembayaran pupuk ber subsidi

30.334 ha dan pertanian bukan sawah seluas

menggunakan Kartu Tani. Melalui kartu

1.839.320 ha.

tani dapat dilakukan pengawasan sehingga
menjadikan pengadaan dan distribusi pupuk
bersubsidi dapat tepat jumlah, tepat jenis,
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Gambar 75. SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL DI REGIONAL JAWA

Sumber: disarikan dari KFR 2019 Kanwil DJPb di Jawa

7. T A N T A N G A N F I S K A L
REGIONAL PADA REGIONAL
JAWA
Dengan kedudukannya sebagai lokasi
keberadaan pusat pemerintahan dan daerah
penyangganya, Regional Jawa menjadi pusat
kegiatan perekonomian dan keuangan, pusat
segala aspek sosial budaya, barometer politik
nasional serta tolok ukur pertahanan dan
keamanan nasional. Hal tersebut membuat

Regional Jawa menjadi daerah dengan
kontribusi tertinggi terhadap perekonomian
nasional dan memiliki karakteristik tantangan
fiskal pemerintah pusat maupun daerah yang
lebih unik dan beragam dibanding regional
yang lainnya.
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7.I. TINGKAT KETERGANTUNGAN
FISKAL PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP DANA TRANSFER
MASIH RELATIF TINGGI

Pola penyerapan belanja Pemerintah masih

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, masing-

belanja mengakibatkan adanya SILPA yang

masing pemda diharapkan mampu menggali

cukup tinggi pada akhir tahun anggaran.

potensi PAD, sehingga tingkat ketergantungan

Bahkan, terdapat daerah yang prosentase

keuangan terhadap pemerintah pusat

penyerapannya menunjukkan penurunan

dapat dikurangi. Hingga akhir tahun 2019,

di banding tahun sebelumnya. Hal tersebut

meskipun ada satu daerah yang sudah

menjadi faktor yang membuat peran belanja

memiliki kemandirian fiskal yang baik (yaitu

APBD kurang efektif dalam memberikan

DKI Jakarta), namun masih terdapat banyak

stimulus fiskal pertumbuhan ekonomi daerah.

pemerintah daerah di regional Jawa memiliki
tingkat ketergantungan terhadap pemerintah
pusat yang tinggi (di atas 40 persen sampai
dengan 50 persen) bahkan sangat tinggi (di
atas 50 persen). Pendapatan transfer masih
mendominasi pendapatan daerah, sementara
porsi PAD masih sangat kecil. Sebagai contoh
di Provinsi Banten, diantara sembilan pemda,
hanya satu pemdah mempunyai tingkat
ketergantungan dengan kategori cukup
(dibawah 40 persen), selebihnya terdapat tiga
pemerintah daerah dengan tingkat kategori
ketergantungan tinggi dan lima pemda dengan
kategori sangat tinggi.

7.II. PERILAKU DAN POLA BELANJA
YANG KURANG BERKUALITAS
Pemanfaatan belanja masih banyak digunakan
untuk yang sifatnya kurang produktif.
Misalnya, terlihat bahwa kondisi fiskal belanja
daerah di wilayah Jateng yang menunjukkan
porsi terbesar dialokasikan untuk belanja
pegawai. Di sisi lain, pola penyerapan belanja
atas alokasi APBD pada pemda belum
dapat berjalan secara efektif dan efisien.
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menunjukkan penyerapan lambat di awal
tahun dan cenderung menumpuk di akhir
tahun. Penumpukan realisasi penyerapan

7.III. KUALITAS PENGELOLAAN
BELANJA MANDATORY SPENDING
YANG BELUM EFEKTIF
Tantangan ini terjadi di Provinsi DKI Jakarta,
berupa alokasi mandatory spending untuk
kesehatan (sudah lebih dari 10 persen), tapi
masih dinilai belum efektif. Hal tersebut
ditunjukkan oleh masih terdapatnya
tantangan kesenjangan fasilitas kesehatan
dan tenaga kesehatan antar wilayah, yang
tercermin dari: (i) rasio ketersediaan dokter
dan distribusi fasilitas kesehatan yang belum
merata terutama di Kepulauan Seribu; (ii)
penguatan untuk penanganan stunting,
imunisasi, promotif dan preventif; dan (iii)
sinergi antar program serta antara Pusat dan
Daerah perlu terus ditingkatkan.

7.IV. T R E N P E N I N G K A T A N /
PERTUMBUHAN PENDAPATAN
DAERAH YANG MENURUN
DAN TIDAK SELARAS DENGAN
PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN
Pendapatan daerah baik yang berasal
dari dana transfer maupun yang berasal
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dari PAD penting bagi pembiayaan

Lebak) dan Banten Utara ( Tangerang,

pelaksanaan pembangunan dan peningkatan

Serang, Cilegon, dan Tangerang Selatan), laju

kesejahteraan. Dengan meningkatnya

pelaksanaan pembangunan dan capaian

kebutuhan pembangunan dan tantangan

pelaksanaan pembangunan antara Banten

kesejahteraan yang harus diselesaikan,

Selatan dan Banten Utara menunjukkan

pendapatan daerah justru mengalami tren

perbedaan cukup signifikan. Wilayah Banten

peningkatan/pertumbuhan yang menurun.

Selatan hanya menyumbang 8,59 persen

Penurunan tren pertumbuhan pendapatan

dari total PDRB Provinsi Banten dengan

terjadi karena tidak tersalurkannya dana

rata-rata tingkat PDRB Perkapita Rp17,72

transfer serta optimalisasi terhadap potensi

juta per tahun, sedangkan wilayah Banten

pajak daerah dan retribusi daerah yang

Utara telah menyumbang 91,41 persen dari

masih belum terpungut dengan maksimal.

total PDRB Provinsi Banten dengan rata-rata

Hal tersebut misalnya terjadi di Provinsi DKI

tingkat PDRB Perkapita Rp.67,99 juta per

Jakarta. Di sisi lain, terdapat juga tantangan

tahun. Demikian juga dengan tingkat IPM dan

dari sisi pendapatan berupa ketidakselarasan

persentase jumlah penduduk miskin. Pada

antara proporsi pertumbuhan PAD dengan

wilayah Banten Selatan, capaian IPM sebesar

pertumbuhan ekonomi hampir di Seluruh

63,42 dengan persentase penduduk miskin

Provinsi di regional Jawa, kecuali Provinsi DIY.

9,29 persen, sedangkan pada wilayah Banten

Artinya, secara umum PAD belum dikelola

Utara, capaian IPM sebesar 73,01 dengan

dengan baik sehingga mampu berkontribusi

persentase penduduk miskin 4,25 persen.

untuk memberikan dorongan besar terhadap

Masih terdapat tingkat perbedaan yang cukup

7.VI. L A J U P E R T U M B U H A N
YANG LAMBAT UNTUK SEKTOR
PEREKONOMIAN YANG MEMILIKI
SHARE YANG TINGGI TERHADAP
PEREKONOMIAN

tinggi tingkat laju pelaksanaan pembangunan

Laju pertumbuhan sektor perekonomian

dan capaian atas pelaksanaan pembangunan

utama penting untuk mendorong laju

tersebut diantara masing-masing daerah.

pertumbuhan secara keseluruhan. Namun

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa

demikian, di Provinsi tertentu, misalnya DKI

indikator, antara lain perbedaan tingkat

Jakarta teradi laju pertumbuhan yang lambat

distribusi PDRB, perbedaan tingkat Indeks

untuk sektor perekonomian yang memiliki

Pembangunan Manusia antar daerah, dan

share yang tinggi terhadap perekonomian

perbedaan persentase penduduk miskin

seperti Industri Pengolahan, Perdagangan

antar daerah yang cukup tinggi. Sebagai

Besar dan eceran, dan Real Estate, dan Sektor

contoh untuk wilayah Provinsi Banten yang

Pengadaan Listrik dan Gas. Penurunan yang

secara geografis dapat dibedakan antara

signifikan terjadi dalam sektor pariwisata. Hal

wilayah Banten Selatan (Pandeglang dan

tersebut terkait Tingkat kepercayaan dunia

perekonomian.

7.V. DISPARITAS PEMBANGUNAN
ANTAR DAERAH
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Ibukota Negara lain di ASEAN, misalnya dalam

7.VIII. A K S E S I B I L I T A S D A N
INTERKONEKSI ANTAR DAERAH
YANG MASIH BELUM MERATA

masalah keamanan saat berwisata, Safe

Aksesibilitas dan interkoneksi antar daerah

Cities Index menempatkan Indonesia sebagai

yang cukup memadai sangat menentukan

rangking 6 dari 7 kota yang aman di Asean,

tingkat pemerataan capaian pembangunan

jauh di bawah Singapore yang menempati

ataupun pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

ranking pertama. Kemudian dalam Sustainable

Sehingga belum maksimalnya ketersediaan

Cities Index, DKI Jakarta menempati raking

sarana/prasarana penunjang konektivitas

119 dunia. Daerah lainnya yang mengalami

antar wilayah menjadi salah satu faktor

penurunan laju pertumbuhan sektor utama

yang menyebabkan terhambatnya mobilitas

adalah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk

penduduk dan pemasaran hasil-hasil produksi

sektor-sektor ekonomi seperti Industri

antar daerah. Sebagai contoh di wilayah

Pengolahan, Penyediaan Akomodasi Makanan

Provinsi Jabar, selama ini pembangunan jalan

dan Minuman, Konstruksi, Jasa Pendidikan,

tol trans jawa masih terpusat di Jabar bagian

Informasi dan Komunikasi mengalami

utara, terutama dari Jakarta sampai dengan

per tumbuhan yang semakin menurun

Cirebon. Hal ini berakibat pembangunan

dibanding tahun sebelumnya.

kawasan industri juga relatif terpusat di Jabar

internasional dan Kinerja Pembangunan DKI
Jakarta yang kurang bersaing dibandingkan

7.VII. KETIMPANGAN PENDAPAT
AN ANTAR KELOMPOK MASYARA
KAT (GINI RATIO), PENURUNAN
KEMISKINAN YANG MELAMBAT,
IPM DI DAERAH YANG MASIH
HARUS DITINGKATKAN
Kondisi ketiga indikator kesejahteraan
masyarakat yaitu ketimpangan gini ratio,
tingkat kemiskinan yang tinggi dan IPM yang
rendah menjadi tantangan internal yang

bagian utara, seperti daerah sekitar Bekasi,
Karawang dan Subang dan saat ini sudah
mulai bergeser ke Indramayu dan Cirebon.
Pada sektor transportasi laut, sampai dengan
saat ini Provinsi Jabar belum mempunyai
pelabuhan laut yang representatif dan hampir
semua hasil produksi Jabardidistribusikan
melalui pelabuhan Tanjung Priok sehingga
kurang maksimal memberikan multiplier effect
bagi kesejahteraan masyarakat Jabar.

perekonomian. Tantangan ini dihadapi hamper

7.IX. KAPASITAS PENDIDIKAN SDM
YANG MASIH RELATIF RENDAH

di seluruh wilayah di regional Jawa, seperti DKI

SDM menjadi ujung tombak penggerak utama

Jakarta, Jateng, dan DIY. Khusus DIY, tingkat

pembangunan ekonomi di suatu daerah. SDM

kemiskinan DIY masih berada pada level 11,44

yang unggul akan mampu berkreatifitas,

persen berada di atas level nasional (9,22

bersaing mengikuti perkembangan jaman

persen) dan tingkat ketimpangan pendapatan

terutama dalam pemanfaatan teknologi

masyarakat (gini ratio) masih berada di angka

informasi yang berkembang secara masif

dihadapi daerah dalam mengembangkan

0,428.
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merupakan permasalahan tersendiri yang

7.XI. K O N V E R S I
LAHAN
PERTANIAN YANG SANGAT MASIF
DAN RATA-RATA KEPEMILIKAN
LAHAN YANG SEMPIT

dihadapi oleh masing-masing daerah. Terkait

Seiring berjalannya waktu, pertambahan

peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan,

jumlah penduduk tentunya harus dibarengi

terdapat permasalahan terkait sinkronisasi

dengan peningkatan ketersediaan hasil-

untuk Pengembangan pendidikan kejuruan

hasil produksi pertanian untuk memenuhi

vokasi (SMA /SMK), karena kewenangan

kebutuhan pokok masyarakat. Menjadi

Pemerintah Provinsi namun lokasi SMA/SMK

permas alahan tersendiri sement ara

tersebar di Kabupaten/Kota. Hal tersebut

diperlukan peningkatan jumlah produksi

terjadi khususnya di Provinsi Jateng dimana

pertanian, disisi lain terjadi penurunan luas

lokasi sekolah tersebar di 35 Kabupaten/Kota.

lahan pertanian yang disebabkan beralihnya

untuk mendukung perkembangan dunia
usaha. Tingkat kapasitas SDM yang belum
merata dari sisi formal maupun non formal

7.X. AKSESIBILITAS TERHADAP
JASA KEUANGAN YANG MASIH
RELATIF RENDAH
Ketersediaan dan/atau kecukupan modal
usaha sebagai salah satu faktor produksi
sangat menentukan baik bagi masyarakat
yang akan memulai terjun dalam dunia
usaha maupun mengembangkan usaha yang
sudah dimilikinya. Keterbatasan pengetahuan
ataupun aksesibilitas perolehan modal menjadi
permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh
SDM di setiap wilayah. Sebagai contoh di
walayah Provinsi Jabar, nampak dari nilai
indeks Literasi Keuangan/kesanggupan dalam
hal layanan jasa keuangan berada pada angka
sebesar 38,70 persen dan indeks inklusi/orang

fungsi tanah yang sebelumnya merupakan
persawahan/perkebunan menjadi pemukiman
warga maupun lahan tempat industri berada.
Sebagai contoh di wilayah Provinsi Jabar, tiga
kabupaten terbesar penghasil/lumbung padi
Jabar, yaitu Kabupaten Indramayu, Sibang, dan
karawang terancam adanya alih fungsi lahan
pertanian yang digunakan untuk industri
maupun perumahan. Upaya pencetakan
lahan sawah baru di wilayah Jabar bagian
selatan melalui swadaya masyarakat maupun
pemerintah belum dapat direalisasikan secara
signifikan dengan salah satu penyebabnya
pada wilayah Jabar bagian selatan mempunyai
kontur alam yang berbukit-bukit sehingga
kurang cocok untuk pertanian sawah.

masyarakat Jabat yang belum mempunyai

7.XII. T A N T A N G A N L A I N N Y A
DALAM PENGEMBANGAN
SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN
DAERAH

pengetahuan dan aksesibilitas jasa keuangan

Pengembangan sektor unggulan selalu

yang berakibat upaya penciptaan/start-up dan/

menjadi strategi utama dalam pembangunan

atau pengembangan/ekspansi usaha ekonomi

dan pengembangan perekonomian. Namun

yang menjadi nasabah/mempunyai akses ke
lembaga keuangan sebesar 68,31 persen.
Indikasi ini menunjukkan bahwa masih banyak

kreatif terkendala dari sisi permodalan.
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demikian, strategi tersebut tidak selalu dapat

memastikan sektor-sektor yang menjadi

dilaksanakan atau belum berjalan optimal

penyangga perekonomian tetap berjalan.

dikarenakan terkendala beberapa faktor yang

Empat sektor unggulan di Jawa yaitu sektor

mempengaruhinya. Berikut beberapa contoh

industri pengolahan, sektor perdagangan

tantangan lainnya yang dihadapi dalam

besar dan eceran, reparasi mobil dan

pengembangan sektor unggulan di regional

sepeda motor, sektor konstruksi, dan sektor

Jawa, yaitu:

pertanian, kehutanan, dan perikanan perlu

a. pengembangan sektor industri di Jateng

menjadi prioritas.

mengalami kesulitan dalam penyediaan
lahan (tata ruang, pembebasan tanah,
kesulitan mendapat lahan luas dan tumpang
tindih dengan peruntukan lainnya);
minimnya sarana prasarana kawasan
industri (aksesibilitas jalan terintegrasi,
air baku dan gas untuk industri); kesulitan
lainnya (SDM yang bekompeten, perizinan).
b. Pengembangan sektor pertanian di Jatim

Disisi perencanaan, sinkronisasi RPJP, RPJM
dan RKP antara pemerintah pusat dan daerah
mutlak adanya. Pemgembangan sektor-sektor
unggulan ini harus dimulai dengan Visi dan
Misi daerah. Visi dan Misi dengan ruanglingkup
yang jelas dan lebih spesifik akan membantu
dalam memetakan program-program yang
harus dijalankan.

yang merupakan sektor lapangan usaha

Penelitian menunjukkan 70 persen-90 persen

yang menyerap tenaga kerja paling banyak

organisasi gagal dalam mengeksekusi rencana

menghadapi tantangan karena petani

dan strategi, bukan dalam menyusun rencana

belum terhindar dari para tengkulak yang

dan strategi. Artinya, komitmen perencanaan

masih mempraktikkan sistem ijon, sehingga

perlu ditindaklanjuti dengan komitmen

harga gabah kering petani jauh dibawah

penganggaran, inilah yang paling penting.

Harga Pokok Penjualan.

Bidang-bidang yang sudah ditetapkan

c. Pengembangan industri pengolahan di

sebagai sektor unggulan dan prioritas wajib

Jawa Timur menghadapi tantangan berupa

mendapatlkan alokasi anggaran yang besar

ketergantungan yang tinggi terhadap

dalam APBD. Untuk itu penyusunan roadmap

impor bahan baku dari negara lain karena

dan milestone program/kegiatan yang di

produksi/ketersediaan di dalam negeri yang

dilekatkan dengan APBD harus dilakukan.

minim sehingga menyebabkan biaya tinggi,
ditambah pula nilai tukar Rupiah yang masih
berfluktuasi terhadap Dollar Amerika.

8. SOLUSI FISKAL REGIONAL
PADA REGIONAL JAWA
Sebagai wilayah penggerak ekonomi nasional,
pemerintah pusat dan daerah harus
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Kurangnya dukungan anggaran, dapat
memperlambat laju pertumbuhan. Seperti
yang terjadi pada 3 sek tor ter ting gi
penyumbang PDRB Jawa, yaitu Industri
Pengolahan, Konstruksi dan Perdagangan
tidak menunjukan laju pertumbuhan ekonomi
yang signifikan.
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Kebijakan desentralisasi telah memberikan

Sektor-sektor yang menjadi potensi ekonomi

kerangka legal kepada setiap daerah dalam

daerah perlu menjadi perhatian. Diantaranya

mendorong ekonomi daerah. Untuk itu setiap

pariwisata dan Jasa. Data menunjukkan

pemerintah daerah perlu memiliki rencana

pertumbuhan tertinggi di Jawa tercatat

program dan strategi pembangunan ekonomi

pada sektor Jasa Perusahaan. Hal ini sebagai

yang detail dan komprehensif. Identifikasi

konsekeunsi logis dari posisi geografis Jawa

terhadap potensi kluster ekonomi baru

yang menjadi episentrum perekonomian.

perlu dilakukan setiap pemda dalam rangka

Bidang- bidang ini juga perlu mendapatkan

meningkatkan daya saing.

perhatian lebih dalam alokasi APBD.
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KALIMANTAN

Jumlah penduduk mencapai 16,49 juta jiwa atau 6,15 persen penduduk nasional (BPS, 2020), memiliki
sumberdaya alam yang melimpah, terutama dalam hal kehutanan dan pertambangan. Kalimantan
didominasi kawasan hutan dan merupakan paru-paru Indonesia sehingga kelestariannya harus dijaga
dengan konsep agroforestry. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai 4,99 persen, merupakan laju
pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 2017-2019, berkontribusi 8,05 persen pada PDB nasional
tahun 2019. Indikator kesejahteraan mencatat capaian positif, dimana rata-rata IPM sebesar 71,41 atau
lebih rendah dari capaian nasional, rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 5,79 persen, rata-rata tingkat
ketimpangan pendapatan sebesar 0,323, dan rata-rata tingkat pengangguran mencapai 4,73 persen.
Kalimantan berkontribusi terhadap pendapatan negara rata-rata 2,4 persen dan terhadap belanja negara
rata-rata 5,4 persen selama tahun 2017 s.d. 2019. Pembangunan terus berlanjut untuk mengatasi masalah
kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 3,88 persen dan 5,46 persen dari
angka nasional tahun 2019. Pelaksanaan APBN dalam kurun waktu 2017-2019 secara konsisten mengalami
peningkatan, dimana pendapatan negara tumbuh 22,6 persen sedangkan belanja negara tumbuh 20,9
persen. Realisasi belanja negara dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2019 mencapai
Rp129.533,9 miliar atau 7,7 persen dari total belanja K/L dan TKDD. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja
K/L sebesar Rp37.558,9 miliar dan TKDD sebesar Rp91.975,0 miliar. Sedangkan dalam pelaksanaan APBD,
kontribusi pendapatan daerah sebesar 10,47 persen terhadap pendapatan daerah konsolidasi nasional.
Dari pendapatan daerah sebesar Rp122,66 triliun, kontribusi dana transfer mencapai 78,26 persen. Dari sisi
belanja, Kalimantan menyumbang Rp106,48 triliun atau 9,37 persen dari total belanja daerah konsolidasi
nasional. Belanja pegawai masih mendominasi sebesar 33,35 persen, disusul belanja modal sebesar 24,83
persen, dan belanja barang sebesar 21,56 persen.
Dalam rangka pembangunan wilayah kalimantan, pemerintah perlu terus melanjutkan pembangunan
infrastruktur yang diupayakan guna menurunkan kesenjangan intrawilayah khususnya antara wilayah di
daerah perbatasan dan dengan wilayah lainnya. Selain itu, optimalisasi potensi ekonomi daerah dengan
membuka akses investasi bagi pihak swasta, optimalisasi potensi pertambangan yang ramah lingkungan,
hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit, pengembangan food estate untuk mendukung ketahanan pangan,
dan potensi yang berbasis kehutanan. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur menjadi sangat penting
untuk mendorong konektivitas di wilayah Kalimantan yang cukup luas. Selanjutnya, guna peningkatan
kesejahteraan masyarakat, optimalisasi penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah pusat melalui
program-program pengentasan kemiskinan seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai yang tepat sasaran
juga merupakan cara yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.
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BAB IV
ANALISIS EKONOMI DAN FISKAL
REGIONAL KALIMANTAN
1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan
pada tahun 2019 sebesar 4,99 persen,
lebih tinggi

dibanding tahun 2018 yang

mencapai 3,91 persen, namun lebih rendah
dari Nasional sebesar 5,02 persen. Aktivitas
ekonomi ini didukung konsumsi rumah
tangga (29,95 persen), PMTB (30,66 persen),
dan Ekspor Barang dan Jasa (75,59 persen).
Dilihat dari sisi penawaran komposisi
PDRB Regional Kalimantan didominasi
oleh Pertambangan dan Penggalian (29,80
persen), Sektor Pertanian, Perhutanan, dan
Perikanan (12,84 persen), Industri pengolahan
(15,98 persen). Angka inflasi tahun 2019 di
regional Kalimantan secara umum berada
diatas tingkat inflasi nasional kecuali untuk
Kalimantan Selatan. Secara umum, rasio gini
provinsi lingkup regional Kalimantan berada
dibawah rasio gini nasional, baik untuk
daerah perkotaan maupun perdesaan. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa distribusi
pendapatan masyarakat di Kalimantan masih
lebih baik dibanding distribusi pendapatan
tingkat nasional.
Selama beberapa tahun terakhir, Kalimantan
merupakan wilayah di Indonesia yang
mempunyai jumlah penduduk miskin paling
sedikit dibandingkan dengan wilayah lain di

Indonesia yakni hanya berkisar 3,85 persen
dari keseluruhan jumlah penduduk miskin
di Indonesia. Disamping itu, rata-rata gini
rasio regional ini juga berada dibawah
gini rasio nasional yang berarti bahwa
pemerataan pendapatan sudah lebih baik
dibanding daerah lain di Indonesia. Potensi
sumber daya manusia Kalimantan juga patut
diperhitungkan melihat tren pertumbuhan
IPM-nya yang postif.
Dari sisi kinerja APBN, kontrbusi belanja
barang/jasa dan belanja modal terhadap
belanja konvensional di luar TKDD tahun
2018, masing-masing sebesar 39,65 persen
dan 25,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah pusat komit terhadap peningkatan
belanja modal dan belanja barang/jasa yang
memiliki dampak berkelanjutan tehadap
pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan.
Komitmen pemerintah pusat ini ternyata
belum direspon dengan baik oleh satuan
kerja instansi vertikal/dekon/TP di wilayah
Kalimantan dalam melakukan eksekusi
belanja negara. Hal ini terbukti, dimana
realisasi belanja negara, terutama belanja
modal mengalami penurunan persentase
penyerapan belanja modal terhadap pagunya,
yang semula sebesar 89,30 persen menjadi
82,11 persen.
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Komposisi APBD Kalimantan tidak mengalami

Tabel 42. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI
PERMINTAAN, REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017, 2018
DAN 2019

perubahan dibandingkan tahun sebelumnya,
dimana pemda sangat mengandalkan

Komponen PDRB

2017

2018

2019

dana perimbangan sebagai sumber utama

1

Konsumsi Rumah Tangga

3,87

4,38

4,25

pendapatan daerah, yaitu sebesar 78

2

Konsumsi LNPRT

6,70

9,15

7,71

3
4
5
6
7

Konsumsi Pemerintah
PMTDB
Perubahan Inventori
Ekspor
Impor

-1,08
3,15
n/a
6,06
5,09

4,85
6,31
n/a
3,55
6,18

5,16
4,07
n/a
5,36
3,63

persen. Kontribusi dana perimbangan
terhadap pendapatan daerah ini relatif sama
dibandingkan dengan tahun 2018.

Sumber: BPS (diolah)

2. I N D I K A T O R E K O N O M I
P A D A
R E G I O N A L
KALIMANTAN
2.I. PERTUMBUHAN EKONOMI
PADA REGIONAL KALIMANTAN

Kalimantan Utara (Kaltara) yang mengalami
laju peningkatan 9,03 persen, 78,65 persen
dan 14,21 persen. Meskipun mengalami
percepatan pertumbuhan ekonomi, hanya
dua provinsi di Kalimantan yang pertumbuhan

Ekonomi regional Kalimantan tumbuh

ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi

sebesar 4,99 persen pada tahun 2019.

Nasional. Pertumbuhan ekonomi di wilayah

Laju pertumbuhan tersebut meningkat

Kalteng dan Kaltara masih berada di atas

dibandingkan tahun lalu yang tumbuh sebesar

pertumbuhan ekonomi Nasional.

3,91 persen. Meningkatnya laju pertumbuhan
ekonomi di Kalimantan tersebut masih
belum bisa melampaui capaian nasional.
Peningkatan ini dipengaruhi meningkatnya
laju perekonomian di beberapa provinsi dalam
regional Kalimantan, diantaranya Kalimantan
Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim) dan

Dari sisi permintaan, peningkatan laju
per tumbuhan ekonomi pada regional
Kalimantan secara umum antara lain
disebabkan meningkatnya permintaan ekspor
yang berekspansi sebesar 5,36 persen.
Peningkatan ekspor tersebut dipengaruhi

Gambar 76. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL KALIMANTAN 2017, 2018 DAN 2019

Sumber: BPS
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Gambar 78. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL KALIMANTAN 2017, 2018 DAN 2019

Sumber: BPS

oleh pulihnya permintaan komoditas

Gambar 77. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PERMINTAAN REGIONAL
KALIMANTAN TAHUN 2019

pertambangan dari luar negeri,
antara lain Tiongkok dan India,
terutama di Kalimantan Selatan
(Kalsel) dan Kaltim.
Mening k at ny a

ek sp or

dan

menurunnya impor pada tahun
2019 memberi dampak yang besar
bagi perekonomian Kalimantan
mengingat

kedua

komponen

ter sebut menjadi komponen

Sumber: BPS
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terbesar dalam membentuk PDRB dari sisi

perdagangan, transportasi, dan pergudangan,

permintaan. Hampir setengah dari permintaan

maka pemerintah daerah segera mengambil

agregat regional Kalimantan dibentuk dari

inisiatif untuk menyediakan berbagai fasilitas

kedua komponen ini (40,07 persen ekspor dan

dan insentif bagi investor yang menanamkan

24,83 persen impor) dan sisanya dibentuk dari

modalnya untuk lapangan usaha yang bersifat

kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor antar

padat karya.

daerah. Disisi lain, komponen konsumsi LNPRT
mengalami kenaikan yang cukup signifikan
yaitu 7,71 persen dari tahun sebelumnya.
namun karena porsi dari komponen ini hanya
sebesar 0,42 persen pada perekonomian
Kalimantan sehingga kenaikan tersebut tidak
memberikan pengaruh yang signifikan dalam
meningkatkan laju perekonomian Kalimantan

2.II. INFLASI
Hampir semua provinsi di Kalimantan
mengalami penurunan inflasi sejalan dengan
penurunan inflasi Nasional yang sebesar
13,10 persen. Penurunan terbesar dialami
oleh Kaltara sebesar 70,60 persen sedangkan
Kaltim hanya mengalami penurunan sebesar

tahun 2019.

48, 77 persen.

Dari sisi penawaran, Sumber pertumbuhan

Namun demikian, hanya Kalsel yang tingkat

ekonomi Kalimantan masih ditopang oleh
sektor pertambangan, industri pengolahan,
dan pertanian. Kontribusi ketiga sektor
tersebut sangat mendominasi pertumbuhan
ekonomi di wilayah Kalimantan. Ketiga sektor
ini secara umum mengalami pertumbuhan
pada tahun 2019, terutama sektor industri
pengolahan. Dengan banyak diversifikasi
dan alternatif lapangan usaha yang mulai
bermunculan di Kalimantan seperti sektor

inflasinya di atas rata-rata Nasional, yaitu
4,01 persen, sedangkan provinsi lain masih di
bawah rata-rata Nasional. Tingkat inflasi yang
dialami oleh Kalsel juga menjadi inflasi tertinggi
di wilayah Kalimantan. Beberapa komoditas
yang mengalami kenaikan harga dengan andil
inflasi tertinggi di Kalsel diantaranya angkutan
udara, ikan gabus, telur ayam ras, ikan bakar,
ikan nila.
Dari sisi waktu, kenaikan inflasi tertinggi masih

Gambar 79. TINGKAT INFLASI REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017, 2018 DAN 2019 (DALAM PERSEN)

Sumber: BPS
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terjadi pada bulan puasa dan menjelang Hari

terakhir dengan growth pertahun sebesar 0,71

Raya Idul Fitri. Sedangkan, dari sisi komoditas

persen. Hanya Kalimantan Barat (Kalbar) yang

barang dan jasa, penyebab inflasi dipengaruhi

dibawah angka 70 dengan berada dikisaran

naiknya harga bahan makanan, peralatan

angka 67. Jika dilihat dari tren positifnya,

dan biaya pendaftaran sekolah, serta tiket

tidak mustahil keempat provinsi tersebut

transportasi, terutama yang menggunakan

dapat mengejar capaian IPM Kaltim. Apabila

pesawat udara menjelang lebaran dan libur

dilihat dari komponen pembentuk IPM, Rata-

panjang anak sekolah.

rata nilai IPM Kalimantan masih berada
dibawah rata-rata IPM Nasional untuk seluruh

3. I N D I K A T O R K E S E J A H
TERAAN PADA REGIONAL
KALIMANTAN
3.I. I N D E K S P E M B A N G U N A N
MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
Kalimantan sejak tahun 2014 mengalami
tren peningkatan yang stabil, sama seperti
kondisi yang terjadi dalam tataran Nasional.
Pengeluaran negara yang ditujukan untuk
investasi sumber daya manusia mulai kelihatan
hasilnya. IPM tertinggi di wilayah Kalimantan
dicapai Provinsi Kaltim sebesar 76,61, melebihi
capaian IPM Nasional. Dengan capaian di
atas 70, maka Kaltim telah memasuki level
High Human Development selama tujuh tahun

komponen baik angka harapan hidup, ratarata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan
pengeluaran perkapita.

3.II. RASIO GINI
Secara umum, rasio gini provinsi lingkup
regional Kalimantan berada dibawah rasio
gini nasional. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa distribusi pendapatan masyarakat
di Kalimantan masih lebih baik dibanding
distribusi pendapatan tingkat nasional.
Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan
lima provinsi di Kalimantan pada tahun 2019
cenderung stabil selama tiga tahun terakhir,
yaitu di kisaran 0,32. Sedangkan rasio gini
nasional selama tiga tahun terakhir rata-rata
berada di level 0,38.

Gambar 80. IPM REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 S.D. 2019

Sumber: BPS
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Gambar 81. RASIO GINI REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 S.D. 2019

Sumber: BPS

Provinsi Kaltara mengalami penurunan rasio

terendah di Kalteng sebesar 3,33 persen.

gini tertinggi sebesar 0,012 poin dibanding

Sebagai perbandingan, TPT secara nasional

dengan provinsi lainnya. Hal ini menandakan

tahun 2019 berada di level 5,01 persen. Data

ketimpangan distribusi pendapatan di

memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran

provinsi tersebut semakin menyempit. Rasio

terbuka di Kaltim berada di atas nasional.

gini menurun signifikan dikarenakan adanya
kenaikan pendapatan masyarakat ekonomi
lapisan bawah. Melihat naiknya rata-rata
tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan
maka turunnya deviasi rasio gini juga bisa
berarti menurunnya kesejahteraan secara
keseluruhan pada setiap lapisan masyarakat.
Penurunan rasio gini tidak terjadi di seluruh
provinsi, namun terdapat satu provinsi yang
mengalami kenaikan rasio gini yakni Kalbar.
Kenaikan rasio gini tersebut tidak serta merta
terjadi penurunan kondisi perekonomian
di masyarakat. Buktinya, meskipun terjadi
kenaikan rasio gini, pada provinsi tersebut,
terjadi penurunan tingkat kemiskinan.

3.III. KETENAGAKERJAAN

Pada tahun 2019, tingkat pengangguran di
provinsi Kalbar, Kaltim dan Kaltara mengalami
kenaikan sedangkan provinsi Kalteng dan
Kalsel mengalami penurunan dibanding
tahun sebelumnya. Penurunan tingkat
pengangguran ini menjadi suatu pencapaian
untuk ke dua provinsi tersebut yang mampu
turun di bawah Nasional.
Jika dilihat dari jumlahnya, Jumlah
Pengangguran pada tahun 2019 di Kalsel,
Kaltim dan Kaltara berkurang dibandingkan
tahun sebelumnya. Tetapi, Kalbar dan
Kalteng masih mengalami kenaikan jumlah
pengangguran. Jumlah pengangguran paling
sedikit terdapat pada provinsi Kaltara yaitu
15.380 jiwa. Sementara jumlah pengangguran

Pada tahun 2019, persentase tingkat

paling banyak di kalimantan terdapat pada

pengangguran terbuka ( TPT ) ter tinggi

provinsi Kaltim sebanyak 110.574 jiwa. Jumlah

pada regional Kalimantan masih berada di

pengangguran di kalimantan masih berada di

Provinsi Kaltim sebesar 6,66 persen dan

bawah jumlah pengangguran nasional yakni
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Gambar 82. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 S.D. 2019 (DALAM
PERSEN)

Sumber: BPS

384.746 penduduk. Namun penurunan tingkat

menjanjikan dibandingkan dengan sektor lain.

pengangguran ini tetap perlu diperhatikan

Sebaliknya sektor usaha akomodasi, rumah

oleh Pemerintah. Tingkat pengangguran

makan, listrik, gas, dan air bersih memiliki

saat ini lebih banyak dialami oleh lulusan

lapangan usaha yang sedikit menyerap tenaga

SMA/Diploma/Sarjana dibanding lulusan SD.

kerja lokal dikarenakan lokasi pemukiman

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan

penduduk yang tidak terlalu padat dan

yang dibutuhkan saat ini masih berupa

sulitnya akses pengusaha di sektor tersebut

pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian

untuk menjangkau masyarakat Kalimantan

atau dengan kata lain pekerjaan yang masih

yang kebanyakan bermukim di pedalaman.

membutuhkan ketrampilan.
Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,

3.IV. KEMISKINAN
Selama beberapa tahun terakhir, Kalimantan

dan perikanan masih menjadi idola bagi

merupakan wilayah di Indonesia yang

masyarakat Kalimantan karena sek tor

mempunyai jumlah penduduk miskin

tersebut masih menawarkan lapangan usaha

paling sedikit dibanding wilayah lain. Jumlah

yang luas dengan penghasilan yang relatif

penduduk miskin hanya 3,88 persen dari

Gambar 83. JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 S.D. 2019 (JIWA)

Sumber: BPS
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keseluruhan penduduk miskin di Indonesia.

kemiskinan berada di Provinsi Kaltara, yaitu

Hasil ini dibuktikan dengan rata-rata jumlah

menjadi sebesar 6,49 persen. Sebaliknya

penduduk miskin di Kalimantan pada tahun

penurunan terendah tingkat kemiskinan

2019 sebanyak 192.304 jiwa perprovinsi,

berada di Provinsi Kalbar, yaitu menjadi

dimana terbanyak di Kalbar sebesar 370.470

sebesar 7,28 persen.

jiwa. Sebaliknya Kaltara memiliki penduduk
miskin terendah sebesar 48.610 jiwa.

Secara persentase, tingkat kemiskinan
di Kalimantan menurun untuk seluruh

Secara rata-rata, seluruh provinsi di wilayah

provinsi. Namun jika dilihat dari jumlah

Kalimantan mengalami penurunan tingkat

penduduk miskin, di Kalbar masih terjadi

kemiskinan sebesar 0,22 persen, sebagaimana

peningkatan jumlah penduduk miskin, dengan

halnya yang terjadi pada penurunan

pertambahan sebanyak 740 jiwa. Sebaliknya

kemiskinan di tingkat nasional yang sebesar

penurunan jumlah penduduk miskin terbesar

4,55 persen. Penurunan terbesar tingkat

terjadi di provinsi Kalteng yakni 5.210 jiwa.

Gambar 84. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 S.D. 2019

Sumber: BPS

Gambar 85. JUMLAH PENDUDUK MISKIN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 S.D. 2019

Sumber: BPS
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Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan

Penerimaan perpajakan masih mendominasi

alasan dibalik tingkat kemiskinan seluruh

pendapatan negara di Kalimantan dibanding

provinsi di Kalimantan mengalami penurunan

dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak

namun sebaliknya ada provinsi mengalami

(PNBP), baik dari sisi target maupun realisasi

pertambahan jumlah penduduk miskin. Salah

penerimaannya. Rasio realisasi pemerimaan

satu faktor yang melatarbelakanginya adalah,

perpajakan terhadap PNBP di wilayah

bertambahnya jumlah penduduk miskin di

Kalimantan yaitu 91,50 persen berbanding

wilayah perdesaan (rural) yang tidak mampu

8,50 persen. Penerimaan perpajakan di

lagi membeli beras sebagai bahan makanan

wilayah Kalimantan mayoritas dihasilkan dari

utama masyarakat perdesaan yang mata

sektor pertambangan dan penggalian.

pencahariannya bukan sebagai petani padi
dikarenakan harganya yang tidak terjangkau
lagi bagi mereka yang tingkat penghasilannya
masih stagnan.

Tingginya persentase realisasi penerimaan
pajak terhadap target serta meningkatnya
jumlah penerimaan pajak dibanding dengan
tahun sebelumnya disebabkan membaiknya

4. PELAKSANAAN APBN PADA
REGIONAL KALIMANTAN
4.I. PENDAPATAN NEGARA

Kinerja realisasi pendapatan negara di
Kalimantan tahun 2019 mengalami peningkatan
senilai Rp4.500,98 miliar atau sebesar 10,24
persen dari realisasi pendapatan negara tahun
sebelumnya. Peningkatan pendapatan negara
dihasilkan dari kontribusi realisasi penerimaan
perpajakan yang mencapai Rp44.344,10 atau
meningkat sebesar 11,31 persen dari realisasi
tahun sebelumnya.

sektor pertambangan dan penggalian serta
kinerja ekspor barang/jasa yang meningkat.

4.II. BELANJA NEGARA
Secara total, alokasi pagu belanja negara
tahun 2019 di wilayah Kalimantan mengalami
kenaikan 3,62 persen dibanding dengan
pagu tahun 2018. Kenaikan belanja negara
terjadi pada belanja transfer ke daerah dan
dana desa (TKDD) sebesar Rp1.287,57 miliar
atau naik senilai 10,38 persen. Sedangkan
pagu belanja pemerintah pusat mengalami
kenaikan sebesar Rp632,54 atau naik senilai

Tabel 43. REALISASI APBN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017, 2018 DAN 2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)
URAIAN

TA 2017
Anggaran

Realisasi

TA 2018
%

Anggaran

Realisasi

TA 2019
%

Anggaran

Realisasi

%

Pendapatan Negara
Penerimaan Perpajakan

42.304,95

38.383,71

90,73%

42.853,26

39.840,16

92,97%

47.823,00

44.344,10

92,73%

Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Hibah
Total Pendapatan Negara
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Total Belanja Negara

3.003,28
210,20
45.518,43

4.276,43 142,39%
67,11 31,93%
42.727,25 93,87%

3.788,37
46.641,63

4.121,96
43.962,12

108,81%

4.119,00
48.463,10

139,80%

94,26%

2.946,30
50.769,30

34.876,91
13.183,00
48.059,91

32.274,38 92,54%
75.005,64 568,96%
107.280,01 223,22%

40.680,84
12.404,37
53.085,21

37.724,78
80.892,05
118.616,83

92,73%
652,13%
223,45%

41.313,37
13.691,94
55.005,31

37.750,79
91.975,89
129.726,68

91,38%
671,75%
235,84%

Sumber: DJPb (diolah)

95,46%
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Tabel 44. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017, 2018 DAN 2019
(DALAM MILIAR RUPIAH)
URAIAN

TA 2017
Anggaran

1.
2.
3.
4.
5.

Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Bansos
Lainnya *)
Total Belanja
*) termasuk TKDD
Sumber: DJPB (diolah)

11.345,17
11.764,43
11.686,11
81,19
13.183,00
48.059,91

TA 2018

Realisasi

%

Anggaran

10.877,94 95,88%
10.689,34 90,86%
10.561,62 90,38%
78,64 96,85%
75.005,64 568,96%
107.280,01 223,22%

TA 2019

Realisasi

11.991,03
15.730,94
12.902,07
56,80
12.404,37
53.085,21

11.823,04
14.258,87
11.521,61
54,80
80.892,05
118.616,83

%

Anggaran

98,60%
90,64%
89,30%
96,48%
652,13%
223,45%

13.135,24
16.310,15
11.804,48
63,49
13.691,94
55.005,31

Realisasi
12.915,94
14.891,23
9.692,87
58,86
91.975,89
129.726,68

%
98,33%
91,30%
82,11%
92,70%
671,75%
235,84%

13,26 persen terhadap alokasi belanja tahun

pegawai dan belanja modal yang memiliki

yang lalu.

dampak berkelanjutan tehadap pertumbuhan

Apabila dirinci perjenis belanja, hampir semua

ekonomi di wilayah Kalimantan.

jenis belanja pemerintah pusat mengalami

Komitmen pemerintah pusat ini ternyata

kenaikan alokasi pagu kecuali belanja modal

belum direspon dengan baik oleh satuan

yang turun sebesar Rp1.097,59 miliar atau

kerja instansi vertikal/dekon/TP di wilayah

turun senilai 8,51 persen. Kenaikan belanja

Kalimantan dalam melakukan eksekusi

pemerintah pusat sebagian besar disumbang

belanja negara. Hal ini terbukti, dimana

kenaikan belanja pegawai dan belanja barang,

realisasi belanja negara, terutama belanja

yang masing-masing memberikan pengaruh

modal mengalami penurunan persentase

kenaikan sebesar Rp1.144,21 miliar dan

penyerapan belanja modal terhadap pagunya,

Rp579,22 miliar atau naik senilai 9,54 persen

yang semula sebesar 89,30 persen menjadi

dan 3,68 persen.

82,11 persen. Padahal belanja modal inilah

Dilihat dari komposisinya, kontribusi belanja
pegawai dan belanja barang terhadap belanja

yang efektif menggerakkan pertumbuhan
ekonomi di wilayah tersebut.

konvensional di luar TKDD tahun 2019, masing-

Kenaikan belanja negara tidak hanya pada

masing sebesar 9,54 persen dan 3,68 persen.

belanja pegawai dan belanja barang, tetapi

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah

juga TKDD. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan

pusat komit terhadap peningkatan belanja

belanja hampir di seluruh jenis TKDD kecuali

Tabel 45. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017, 2018 DAN 2019
(DALAM MILIAR RUPIAH)
URAIAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dana Alokasi Umum
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khusus Fisik
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Dana Otsus, DIY, DID
Dana Desa
Total TKDD

TA 2017
Anggaran
7.924,63
5.258,36
13.183,00

Realisasi

TA 2018
%

38.340,13
15.848,05
7.087,85 89,44%
7.758,29
725,00
5.246,32 99,77%
75.005,64 568,96%

Sumber: DJPB dan DJPK (diolah)
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Anggaran
7.117,03
5.287,35
12.404,37

Realisasi
38.802,48
20.757,23
6.667,31
8.506,43
888,75
5.269,85
80.892,05

TA 2019
%

93,68%

99,67%
652,13%

Anggaran
7.512,50
6.179,44
13.691,94

Realisasi
40.465,17
28.188,27
7.009,51
9.335,37
824,40
6.153,18
91.975,89

%

93,30%

99,58%
671,75%
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dana otsus, DIY, DID. Kenaikan tertinggi pada

30,98 persen menjadi 35,80 persen. Kenaikan

dana bagi hasil yakni sebesar 35,80 persen

realisasi TKDD tidak terjadi di seluruh jenis

dan diikuti oleh dana alokasi umum yang naik

transfer malah sebaliknya penurunan terjadi

4,29 persen. Kenaikan dana insentif daerah

pada realisasi dana otsus, DIY, DID dari 22,59

ini dipengaruhi oleh beberapa prestasi

persen menjadi 7,24 persen.

dan capaian kinerja keuangan wilayah di

5. PELAKSANAAN APBD PADA
REGIONAL KALIMANTAN

Kalimantan yang cukup bagus, sehingga
Pemerintah Pusat memberi insentif untuk
memotivasi dan mendorong kinerja keuangan

APBD merupakan rencana keuangan tahunan

pemda yang lebih baik lagi. Sebaliknya,

pemda untuk mendorong pertumbuhan

penurunan belanja dana transfer terjadi pada

ekonomi daerahnya.

dana otsus, DIY dan DID yakni sebesar 7,24
persen. Meskipun terjadi penurunan pagu

Anggaran pendapatan di Regional Kalimantan

dana otsus, DIY dan DID, namun realisasinya

selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan

mengalami kenaikan sebesar 13,70 persen

setiap tahunnya, begitu juga dengan
anggaran belanja. Namun apabila dilihat

Dari sisi penyerapan, realisasi TKDD mengalami

dari perbandingan anggaran antara jumlah

kenaikan persentase penyerapan dari 7,85

pendapatan dan jumlah belanja, Regional

persen di tahun 2018 menjadi 13,70 persen di

Kalimantan selalu mengalami defisit anggaran.

tahun 2019. Persentase kenaikan penyerapan

Disisi lain, realisasi anggaran selama 3 tahun

ini didorong oleh kenaikan realisasi dana

terakhir tidak selalu mengalami defisit. Pada

bagi hasil dari Rp4.909,18 miliar meningkat

tahun 2018 dan 2019, realisasi di Regional

menjadi Rp7.431,04 miliar atau meningkat dari

Kalimantan mengalami surplus.

Tabel 46. REALISASI APBD REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017, 2018 DAN 2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)
URAIAN

TA 2017
Anggaran

TA 2018

Realisasi

Anggaran

TA 2019

Realisasi

Anggaran

Realisasi

Pendapatan
PAD
Pendapatan Transfer
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan
Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Junlah Belanja
Surplus/Defisit
Sumber: DJPb (diolah)

19,593.83

19,318.74

20,195.78

21,091.40

21,838.72

23,986.77

76,799.08
2,628.16
99,021.07

71,543.50
1,877.06
92,739.31

84,866.26
3,808.22
108,870.26

85,884.35
2,090.95
109,066.71

92,365.88
3,407.04
117,611.63

96,001.40
2,676.56
122,664.73

32,134.19
24,430.59
21.30
79.00
5,931.81
1,177.88
4,633.00
9,051.59
22,398.23
58.52
99,916.11
(895.04)

31,366.25
24,779.22
21.30
79.00
5,937.02
302.32
120.93
8,999.50
21,960.93
57.49
93,623.95
(884.65)

39,056.12
27,548.82
24.56
72.24
5,972.92
353.93
4,460.69
7,877.55
27,406.20
150.84
112,923.87
(4,053.61)

35,097.54
24,204.51
7.71
51.53
5,745.01
308.25
4,581.73
7,846.93
23,018.99
37.26
100,899.45
8,167.26

40,823.34
33,139.71
42.54
49.67
5,759.82
500.00
7,964.40
7,877.35
29,809.97
222.95
126,189.74
(8,578.11)

35,513.70
22,959.28
8.28
43.00
5,599.54
444.45
7,855.77
7,577.90
26,436.28
40.91
106,479.11
16,185.62
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5.I. PENDAPATAN DAERAH

Peningkatan alokasi anggaran pendapatan asli

Perkembangan pendapatan transfer pada

daerah (PAD) diikuti dengan realisasi anggaran

Regional Kalimantan dari tahun 2017-2019

PAD dalam tiga tahun terakhir. Meningkatnya

selalu mengalami peningkatan dari segi

realisasi PAD hingga 13,75 persen di Regional

anggaran dan realisasinya, terutama pada

Kalimantan pada tahun 2019 ditunjang

tahun 2019. Pendapatan transfer pemerintah

dengan kenaikan realisasi penerimaan pajak

pusat sendiri terdiri dari dana perimbangan,

daerah yang bersumber dari pajak kendaraan

dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus.

bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Dari kelima provinsi di Regional Kalimantan,
pendapatan transfer terbesar terdapat di
dana perimbangan pada bagian DAU. Karena
adanya tambahan bantuan pembayaran
selisih perubahan iuran jaminan kesehatan di
tahun 2019. Jika dilihat dari rasio pendapatan
transfer terhadap total pendapatan, nilainya
selalu melebihi 70 persen. Artinya sumber
pendapatan terbesar APBD Regional
Kalimantan masih diperoleh dari pendapatan
transfer. Besarnya nilai ini menunjukkan tingkat
ketergantungan pemda kepada pemerintah
pusat sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat
ketergantungan Regional Kalimantan masih
sangat tinggi terhadap sumber pendapatan
dari pemerintah pusat.

Bermotor (BBNKB). Capaian ini menunjukkan
partisipasi masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan di daerah. Apabila PAD semakin
tinggi maka akan menambah dana pemda
untuk membangun sarana dan prasarana di
daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PAD
ini menggambarkan kemandirian otonomi
daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan
ekonomi yang dapat dilihat dari pertumbuhan
nilai PDRB dari tahun ke tahun. Sampai akhir
tahun 2019 rasio realisasi PAD terhadap
PDRB meningkat hingga 0,13 persen artinya
masih adanya peluang pemda dalam upaya
intensifikasi dan memperluas capaian PAD
dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

Gambar 86. (A) PERKEMBANGAN DANA TRANSFER/PERIMBANGAN PADA REGIONAL KALIMANTAN 2017-2019 (DALAM
TRILIUN RUPIAH) DAN (B) PERKEMBANGAN RASIO PENDAPATAN TRANSFER TERHADAP TOTAL PENDAPATAN PADA
REGIONAL KALIMANTAN 2017-2019

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)
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Gambar 87. (A) PERKEMBANGAN PAD PADA REGIONAL KALIMANTAN 2017-2019 (DALAM TRILIUN RUPIAH) DAN (B)
PERKEMBANGAN RASIO REALISASI PAD TERHADAP PDRB PADA REGIONAL KALIMANTAN 2017-2019

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)

Selain PAD dan

dana perimbangan,

tahun terakhir terjadi peningkatan realisasi

jenis pendapatan daerah lainnya adalah

pendapatan lain-lain, walaupun nilai ini masih

pendapatan lain-lain yang terdiri dari

jauh dibawah target yang sudah ditetapkan.

pendapatan hibah, pendapatan dana darurat
dan pendapatan lainnya. Proporsi pendapatan
ini selalu lebih kecil dari pendapatan daerah
lainnya dikarenakan minimnya sumber
pendapatan alternatif pada seluruh provinsi
di Regional Kalimantan sehingga pendapatan
ini mengalami fluktuatif dalam alokasi
anggarannya. Namun jika dilihat dalam tiga

5.II. BELANJA DAERAH
Alokasi anggaran belanja daerah dan realisasi
belanja daerah dari tahun 2017 hingga 2019
selalu mengalami kenaikan. Namun kenaikan
alokasi anggaran pada tahun 2019 tidak
sebesar tahun 2018 yang mencapai 13,01
persen. Hal ini terjadi juga pada realisasi
belanja daerah yang kenaikan terbesarnya

Gambar 88. PERKEMBANGAN PENDAPATAN LAIN-LAIN PADA REGIONAL KALIMANTAN 2017-2019 (DALAM TRILIUN
RUPIAH)

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)
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Gambar 89. (A) PERKEMBANGAN BELANJA DAERAH PADA REGIONAL KALIMANATAN 2017-2019 (DALAM TRILIUN
RUPIAH) DAN (B) PERKEMBANGAN RASIO REALISASI BELANJA DAERAH TERHADAP PDRB PADA REGIONAL KALIMANTAN
2017-2019

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)

berada pada tahun 2018 dengan nilai 7,77

Selain itu, belanja modal juga digunakan

persen. Sementara itu jika dilihat dari jenis

untuk membayar hutang atas penyelesaian

belanjanya, jenis belanja daerah tertinggi

pekerjaan di tahun sebelum-sebelumnya.

dari tahun ke tahun adalah belanja pegawai.

Rasio belanja daerah terhadap PDRB, artinya

Tingginya belanja pegawai pada tahun 2019

dari grafik dapat diketahui produktifitas dan

dikarenakan adanya penerimaan PNS di

efektivitas belanja daerah. Berdasarkan grafik

Regional Kalimantan. Selanjutnya disusul

tersebut, rasio belanja daerah terhadap PDRB

oleh tingginya belanja modal. Jenis belanja

cenderung fluktuatif.

ini digunakan untuk mensejahterakan rakyat
dalam perkembangan pembangunan fisik
karena memiliki multiplier effect yang panjang.

5.III. SURPLUS/DEFISIT APBD
Secara umum APBD di Regional Kalimantan,
awalnya diperkirakan mengalami defisit.

Gambar 90. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT PADA REGIONAL KALIMANATAN 2017-2019 (DALAM MILIAR RUPIAH

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)
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Perencanaan tersebut bertujuan supaya

yang paling besar di Regional Kalimantan.

belanja pemerintah Regional Kalimantan

Berdasarkan keseimbangan primer di Regional

terserap secara optimal dan memberi

Kalimantan secara umum memiliki nilai positif.

dampak ekonomi yang berkelanjutan. Dalam

Artinya rata-rata kemampuan pendapatan

realisasinya, APBD di Regional Kalimantan

pemerintah daerah di Regional Kalimantan

menghasilkan surplus dan sudah berlangsung

mencukupi dalam membiayai belanjanya.

selama dua tahun terakhir. Surplus tersebut

5.V. A N A L I S I S T E M A T I K :
PENANGGULANGAN STUNTING
DALAM PROGRAM APBD

diakibatkan oleh realisasi belanja APBD yang
tidak optimal. Disisi lain, APBD Regional
Kalimantan secara umum menunjukkan

Penanggulangan stunting oleh pemda dibiayai

kinerja yang baik dan mampu memproduksi

oleh APBD menghasilkan penurunan angka

barang dan jasa yang lebih baik. Akan tetapi

prevalensi stunting di Regional Kalimantan,

jika rasio surplus/defisit ini dibandingkan

walaupun ada beberapa Provinsi di Regional

dengan dana transfer maka APBD Regional

Kalimantan yang belum memenuhi target

Kalimantan menunjukkan ekses likuiditas

dalam RPJMN 2014-2019. Permasalahan yang

pemda akibat frontloading pencairan dana

ditimbulkan dalam pelaksanaan kebijakan

transfer. Sementara itu, rasio SILPA terhadap

terkait stunting adalah kurangnya koordinasi

alokasi belanja Regional Kalimantan selalu

antar pihak-pihak yang terlibat karena belum

mengalami kenaikan, artinya APBD belum

memahami kewenangan dan kewajibannya

digunakan secara efektif oleh pemerintah
daerah Regional Kalimantan.

dalam program pencehagan stunting. Solusi

5.IV. PEMBIAYAAN DAERAH

masalah ini adalah penanganan stunting

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan

tidak dapat dilakukan secara terpisah harus

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

ada konvergensi antara semua pihak baik

Selama tiga tahun, alokasi anggaran dan

pemerintah pusat, pemda maupun organisasi

realisasinya mengalami fluktuatif, dengan

lainnya. Artinya semua pihak terkait harus

kondisi penerimaan pembiayaan yang

memahami kewenangan dan kewajibannya

selalu lebih besar dibandingkan dengan

dalam program pencegahan stunting.

yang diperlukan dalam menyelesaikan

pengeluaran pembiayaan. Kondisi ini
diakibatkan oleh komponen penggunaan
SiLPA pada penerimaan pembiayaan selalu
Tabel 47. PEMBIAYAAN DAERAH PADA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 - 2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)
URAIAN
1.
2.

Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah Pembiayaan
Sumber: DJPB dan DJPK (diolah)

TA 2017
Anggaran
9,960.86
882.47
9,078.39

TA 2018

Realisasi
9,899.96
851.67
9,048.28

Anggaran
6,701.37
610.18
6,091.20

TA 2019

Realisasi
6,094.93
666.36
5,428.57

Anggaran
8,436.13
675.14
7,760.99

Realisasi
12,347.68
1083.41
11,264.28

170

Analisis Ekonomi dan Fiskal Regional Kalimantan

6. S E K T O R U N G G U L A N
REGIONAL PADA REGIONAL
KALIMANTAN
Sektor perekonomian yang memiliki distribusi
besar dalam struk tur perekonomian
menandakan sektor tersebut menjadi motor
penggerak perekonomian suatu daerah dan
dapat dikategorikan sebagai suatu sektor
unggulan. Secara umum terdapat lima sektor
unggulan paling dominan di Kalimantan,
yaitu Per tambangan dan Peng galian,
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri
Pengolahan, Konstruksi, dan Pariwisata.

6.I. SEKTOR PERTAMBANGAN
DAN PENGGALIAN
Wilayah Kalimantan telah lama dikenal sebagai
wilayah yang kaya akan hasil tambang, minyak
bumi, dan gas alam. Potensi sektor ini mampu
mengungguli bahkan mendominasi sektor
ekonomi lainnya, seperti pertanian dan
industri pengolahan. Meskipun dibayangi isu
kerusakan lingkungan dan harga komoditas
yang cenderung fluktuatif, namun bagi
beberapa provinsi di wilayah Kalimantan
seperti Kaltim, Kalsel, dan Kaltara, sektor ini
masih menjadi andalan untuk memutar roda
perekonomian, paling tidak sampai ada sektor
lain yang bisa menggantikannya.
Di Kaltim misalnya, Batubara dan Lignit
merupakan komoditas yang menjadi
kontributor terbesar sektor pertambangan
dan penggalian, yaitu mencapai 76,39 persen
pada tahun 2018 atau sebesar Rp225,94
miliar dari Rp295,76 miliar PDRB sektor
per tambangan. Sek tor per tambangan
tampaknya juga menjadi primadona bagi
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investor untuk menempatkan uangnya. Hal ini
terlihat dari besarnya uang yang diinvestasikan
pada sektor ini, dari tahun 2017 hingga 2019,
realisasi investasi berada diatas 40 persen
dari keseluruhan angka investasi, kecuali
investasi asing pada tahun 2019 yang berada
diangka 37,94 persen. Bahkan investasi
asing pada tahun 2017 sempat menyentuh
70,07 persen. Besarnya nilai investasi dalam
pertambangan ini tidak terlepas dari jumlah
cadangan batubara di Kaltim.
Di Kalsel, sektor pertambangan menyumbang
18,71 persen dari struktur PDRB tahun 2019
Kalsel. Komoditas batubara menyumbang
lebih kurang 80 persen dari total ekspor Kalsel
atau senilai US$ 6.490 di tahun 2019. Tujuan
utama batubara Kalsel yang sebelumnya
diekspor, mulai tahun 2019 beralih untuk
memenuhi pasar domestik dengan proporsi
sekitar 60 persen. Potensi batubara Kalsel
sebesar 14,45 miliar ton atau 20,8 persen
cadangan batubara nasional. Sebaran
cadangan batubara nasional terbesar berada
di Kaltim (47,96 miliar ton atau 69 persen).
Dengan demikian, cadangan batubara
Kalsel merupakan yang terbesar kedua.
Selanjutnya diikuti Kalteng berada di urutan
ketiga (4,1miliar ton/5,9persen), Kaltara (2
miliar ton/2,9persen), dan Kalbar (0,5 miliar
ton/0,7persen).
Di Kaltara, sek tor per tambangan dan
penggalian merupakan penopang utama
perekonomiannya dengan menyumbang
Rp23.676,47 miliar atau berkontribusi sebesar
26,94 persen terhadap PDRB Kalimantan
Utara. Hal ini tidak terlepas dari potensi
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Kaltara sebagai salah satu penghasil Batubara

terganggu. Namun saat ini kendala tersebut

di Indonesia.

telah disiasati dengan berbagai inovasi yang

Dengan demikian, apabila batubara dihentikan
penambangannya maka akan berpengaruh

dikembangkan oleh kelompok masyarakat,
pemerintah daerah, maupun institusi lainnya.

terhadap per tumbuhan ekonomi di

Sebagai contoh pada Provinsi Kalbar

Kalimantan. Melihat dampak yang sangat

yang memiliki luas wilayah 147.307 km2

signifikan dari penghentian penambangan

atau 19.010 km2 lebih luas dari seluruh

batubara terhadap perekonomian Kalimantan,

pulau Jawa telah banyak digunakan untuk

tidak rasional untuk serta merta menghentikan

pertanian dan perkebunan. PDRB sektor ini

penambangan batubara. Langkah yang

tumbuh 50 persen dan memiliki kontribusi

lebih tepat adalah mulai merintis upaya

rata-rata 20,5 persen terhadap PDRB total

pengembangan sektor usaha lain sebagai

Kalbar dalam kurun waktu 2014-2019. Data

antisipasi apabila cadangan batubara habis.

ini menunjukkan kekuatan sektor Pertanian,

6.II. S E K T O R P E R T A N I A N ,
KEHUTANAN DAN PERIKANAN
Ditunjang dengan masih sangat luasnya
wilayah yang dapat dijadikan lahan pertanian
dan perkebunan, Kalimantan dapat dijadikan
role model bagi pengembangan produk
pertanian dan perkebunan di tengah semakin
menyempitnya luas lahan pertanian dan
perkebunan di pulau Jawa. Alasan klasik yang
melatarbelakangi usaha pengembangan
produksi pertanian dan perkebunan tidak
berkembang dengan baik sejauh ini adalah
kontur tanah yang berbeda dengan kontur
tanah di pulau Jawa yang relatif subur.
Kalimantan dianugerahi tanah gambut yang
dinilai kurang produktif bagi jenis tanaman
yang berproduksi dengan jumlah masal, seperti
tanaman padi dan palawija. Hal ini diakibatkan
keadaan biofisik lahan yang berbeda dengan
lahan yang ada di Jawa. Keadaan biofisik lahan
gambut ditandai pH rendah, tinggi konsentrasi
asam organik seperti zat auminium dan besi
sehingga pertumbuhan tanaman menjadi

Kehutanan dan Perikanan sebagai mainforce
perekonomian Kalbar. Perkebunan Kelapa
Sawit dan Perkebunan Karet merupakan dua
penyumbang terbesar pada Sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan. Berdasarkan
data BPS, perkebunan Kelapa Sawit sudah
menggunakan lahan seluas 1,45 juta Ha
dengan hasil produksi 973.442 ton pada tahun
2018. Perkebunan Karet telah menggunakan
lahan seluas 600.956 Ha dengan produksi
268.160 ton pada tahun 2017. Nilai jual hasil
produksi kelapa sawit pada tahun 2018
apabila diperhitungkan dengan harga ratarata pada tahun berkenaan akan benilai
sekitar Rp1,46 triliun sementara nilai karet
sekitar Rp2,1 triliun. Dengan total Rp3,56
triliun, perkebunan Kelapa Sawit dan Karet
tentu saja masih jadi primadona. Terdapat
pula sekitar 4,5 juta Ha hutan produksi yang
masih produktif pada Provinsi Kalbar. Hal ini
merupakan potensi yang sangat besar untuk
menghasilkan produk-produk hasil hutan
yang memiliki nilai jual. Pada bub sektor
Perikanan terdapat dua jenis yaitu Perikanan
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Budi Daya dan Perikanan Tangkap. Pada

berkurang. Fasilitas yang diberikan oleh

tahun 2018 Perikanan Budidaya digeluti oleh

pemerintah adalah mekanisasi alat panen,

52.288 rumah tangga, sementara Perikanan

perontok padi, penggilingan beras, dan

Tangkap oleh 21.233 rumah tangga. Nilai

revitalisasi penggilangan beras. Selain itu,

ekspor perikanan cenderung naik dari tahun

usaha Pemerintah Provinsi Kalteng adalah

ke tahun, terakhir pada tahun 2018 tercatat

membangun sinergitas beberapa instansi

ekspor perikanan Kalbar sebesar 632 ton

terkait untuk mendukung pengolahan

dengan nilai Rp25,5 miliar.

beras. Usaha lainnya adalah membentuk

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
juga memberikan kontribusi terbesar pada
PDRB Kalteng. Hal ini utamanya pada sub
sektor Pertanian yaitu terkait dengan produksi
berasnya. Provinsi ini telah mampu memenuhi
kebutuhan berasnya sendiri, dengan total nilai
produksi lebih besar daripada konsumsinya.
Hasil produksi beras berdasarkan data dari
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan

Tim Percepatan Pembangunan Kalteng,
pembinaan di tingkat petani, bimbingan
teknis atau pelatihan peningkatan mutu hasil
pertanian. Pemerintah selalu mendukung
petani dengan memberikan bantuan kepada
petani dikarenakan produksi beras di provinsi
Kalteng belum maksimal sehingga hal ini dapat
menjadi potensi yang besar untuk memajukan
perekonomian provinsi menjadi lebih baik lagi.

Peternakan Provinsi Kalteng pada tahun

Sektor Unggulan Pertanian, Kehutanan

2019 mencapai 262.123,41 ton. Nilai ini,

dan Perikanan pada Provinsi Kalsel juga

jika dibandingkan dengan produksi Gabah

merupakan andalan perekonomian pada

Kering Giling (GKG) hanya sekitar 59 persen

provinsi ini setelah pertambangan dan

yang dijadikan beras. Seharusnya GKG dapat

penggalian. Produksi padi mencapai 2,14

menjadi produk beras seutuhnya, namun

juta ton GKG. Komoditas pertanian unggulan

demikian terdapat beberapa kendala yang

lainnya adalah kelapa sawit yang sekaligus

menyebabkan hal tersebut tidak sesuai

sebagai komoditas unggulan ekspor kedua

dengan yang diharapkan. Diantaranya

setelah batubara. Investasi di subsektor

karena permasalahan permodalan dalam

ini masih menjanjikan, terutama untuk

budidaya pertanian dan fasilitas pasca panen

peningkatan nilai tambah komoditas ini yang

di beberapa wilayah yang belum tersedia

tidak hanya sebatas pada Crude Palm Oil

secara merata, sehingga petani cenderung

(CPO) namun produk turunannya yang nilai

memasarkan hasil gabahnya kepada tengkulak

tambahnya lebih besar lagi. Hilirisasi industri

daripada memproduksi beras. Pemerintah

ini selain meningkatkan nilai tambah PDRB di

yang mengetahui keadaan ini mengambil

subsektor Perkebunan, juga sekaligus dapat

sikap dengan memberikan modernisasi

menyerap tenaga kerja lebih banyak. Selain

fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen

komoditas tanaman pangan dan perkebunan,

kepada petani di Provinsi Kalteng sehingga

komoditas peternakan juga memperlihatkan

permasalahan dalam sektor Pertanian ini

perkembangan yang relatif bagus. Kalimantan
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Selatan memiliki komoditas ternak besar,

lainnya di Kalimantan, maka pemerintah

dengan jumlah yang relatif besar pada

daerah berinisiatif untuk memberikan insentif

komoditas sapi potong.

bagi investor yang membangun pabrik

Pada Provinsi Kaltara, sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan menjadi salah
satu sektor yang menjadi tulang punggung
perekonomian di wilayah ini. Pada tahun 2019
sektor ini telah menyumbangkan Rp15.473,52
miliar atau 15,88 persen terhadap PDRBnya. Kondisi ini masih bisa ditingkatkan
lagi mengingat luasnya potensi lahan yang

pengolahan sumber daya alam. Keberadaan
industri pengolahan akan memberikan
multiplier effect bagi masyarakat di sekitarnya
seperti lapangan pekerjaan semakin terbuka,
berdirinya restoran dan warung makan
di sekitar lokasi industri, dan banyaknya
transportasi umum yang melintasi lokasi
industri untuk mengangkut pekerja pabrik.

belum produktif dan belum dimanfaatkan

Selain itu, hilirisasi industri akan menambah

secara optimal. Luas lahan ladang/huma dan

nilai jual/manfaat bagi suatu komoditas.

lahan sementara tidak diusahakan di Kaltara

Apabila sebelumnya, suatu komoditas

mencapai luasan 38.615 Ha dan 121.542 Ha,

dihasilkan dalam bentuk mentah dan utuh

sedangkan lahan pertanian dan perkebunan

untuk diperdagangkan bahkan di ekspor

yang sudah diusahakan/digunakan secara aktif

ke luar negeri dengan harga yang relatif

sebesar 14.333 Ha dan 36.460 Ha. Multiplier

rendah, maka dengan kondisi komoditas

effect yang dihasilkan dari optimalisasi

yang dihasilkan menjadi setengah jadi atau

tersebut dapat meningkatkan penyerapan

menjadi barang jadi, maka akan menambah

tenaga kerja serta dapat menyerap tenaga

nilai ekonomis bagi barang yang akan

kerja yang cukup besar mencapai 26,34

diperdagangkan atau diekspor.

persen (per Agustus 2018). Hal ini menjadi
modal untuk memper tahankan dan
meningkatkan keunggulan sektor tersebut di
masa mendatang.

6.III. S E K T O R
PENGOLAHAN

Perkembangan sektor ini menjadi perhatian
serius pemerintah, terbukti dengan visi
dan strategi pemprov untuk merealisasikan
transformasi ekonomi, baik secara vertikal

INDUSTRI

maupun horizontal. Transformasi horizontal

Sektor industri pengolahan merupakan

pertumbuhan, tidak hanya pertambangan

sektor lapangan usaha yang berpotensi untuk

dan penggalian. Transformasi vertikal dengan

menggantikan sektor pertambangan dan

cara melakukan hilirisasi produk, dalam hal

penggalian pada masa depan dikarenakan

ini terutama komoditas hasil tambang yang

semakin gencarnya penerapan hilirisasi

cenderung dijual tanpa diolah. Di sinilah

komoditas sumber daya alam di beberapa

peran sektor industri untuk mengolah bahan

tempat. Dengan semakin terbatasnya

baku sehingga memberikan nilai tambah bagi

cadangan batubara dan bahan mineral

perekonomian regional. Industri hilir hasil

dengan cara mendiversifikasi sektor penopang
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tambang batubara yang dimungkinkan salah

Demikian pula pada Provinsi Kaltara, sebagai

satunya adalah gasifikasi batubara untuk

daerah provinsi termuda yang gencar

selanjutnya diolah menjadi bahan pengganti

melakukan pembangunan infrastruktur, sektor

elpiji.

konstruksi menjadi penyumbang terbesar

Untuk itu, dalam rangka mendorong
program hilirisasi, pemda perlu menyiapkan
infrastruktur jalan/jembatan dan sarana
transportasi besar serta pelabuhan untuk
menampung komoditas unggulan di daerah
tersebut.

Penetapan calon ibukota baru dari NKRI di
Provinsi Kaltim sedikit banyak mempengaruhi
sektor konstruksi pada pulau Kalimantan.
Dengan lokasi ibukota negara di pulau
Kalimantan maka akan diperlukan interkoneksi
antar semua provinsi di Kalimantan untuk
mendukung ibukota baru. Pulau Kalimantan
dapat dipastikan akan mengalami make over
yang besar. Proses make over ini tentu menjadi
peluang yang sangat besar bagi sektor
Konstruksi untuk berkembang dan dengan
sendirinya akan memberi sumbangan yang
besar kepada PDRB.

persen dengan kontribusi pada PDRB sebesar
12,10 persen.

6.V. SEKTOR PARIWISATA
sangat berpotensi untuk meraup devisa.
Taman Nasional (TN) Tanjung Puting di
Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan
tempat konservasi orang utan terbesar di
dunia dengan populasi mencapai 30.00040.000 orang utan. TN Tanjung Puting
mempunyai luas area sebesar 415.040
Ha. Selain orang utan, terdapat juga satwa
endemik yang dilindungi semisal bekantan,
lutung merah, dan beruang. TN Tanjung
Puting telah diusulkan juga menjadi destinasi
prioritas wisata ‘Bali Baru ke-11’, satu-satunya
di Pulau Kalimantan.
Jumlah pengunjung TN Tanjung Puting

Provinsi Kalbar sudah mulai mendapatkan
proyek-proyek besar mulai tahun 2018. Salah
satunya adalah pembangunan pelabuhan
Kijing yang akan dijadikan gerbang utama
ekspor dan impor dari Pulau Kalimantan.
Pelabuhan Kijing dibangun dengan investasi
Rp14 triliun dan terkoneksi dengan KEK yang
juga sedang dalam proses pembangunan.
Pembangunan kedua fasilitas ini diharapkan
mempercepat

ini selama enam tahun terakhir sebesar 7,59

Sektor pariwisata merupakan sektor yang

6.IV. SEKTOR KONTRUKSI

akan

ketiga PDRBnya. Rerata pertumbuhan sektor

per tumbuhan

perekonomian Provinsi Kalbar.
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pada tahun 2018 mencapai 29.283 orang,
sebanyak 64,3 persen merupakan wisatawan
mancanegara dan semakin meningkat setiap
tahunnya. Bertambahnya jumlah wisatawan
akan menggerakkan sektor perekonomian
yang lain seperti sektor transportasi dan
meningkatnya jumlah hunian kamar hotel.
Peningkatan jumlah pengunjung berpengaruh
terhadap PNBP TN Nasional Tanjung Puting,
dimana pada tahun 2018 naik sebesar 28,6
persen dari capaian tahun 2017 menjadi
senilai Rp7,7 miliar.
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Selain Kalteng, Pemerintah Provinsi Kalsel

pusat menunjukkan bahwa pemda belum

mulai menggalakan sektor pariwisatanya

memiliki kemandirian dalam menjalankan

sebagai alternatif penggerak ekonomi

roda pemerintahan.

disamping sektor pertambangan dan industri
pengolahan. Perkembangan pariwisata
berdampak pada terbukanya lapangan kerja
baru serta positif pada pertumbuhan ekonomi
karena berpengaruh baik langsung maupun
tidak terhadap sektor lainnya. Beberapa
destinasi wisata di Kalsel yang potensial
untung dapat dikembangkan antara lain:
Samber gelap di Tanah Bumbu, Loksado di
HSS, Kerbau Rawa di HSU, Pasar Terapung
di Banjar dan Banjarmasin, Riam Kanan
Banjar dan destinasi lainnya. Penguatan
untuk sektor pariwisata semakin terbuka
dengan beroperasinya terminal baru Bandara
Syamsuddin Noor pada akhir tahun 2019 yang
mampu menampung penumpang hingga 7
juta/tahun dibanding terminal lama yang 1,5
juta penumpang/tahun.

7. T A N T A N G A N F I S K A L
REGIONAL PADA REGIONAL
KALIMANTAN

Dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah,
pemerintah memberikan dukungan berupa
Transfer Khusus, Dana Desa, serta Program
Kredit Usaha Rakyat (KUR). Khususnya di
Kaltara, informasi mengenai Program KUR
belum terinformasikan secara menyeluruh,
sehingga pemanfaatan program KUR belum
dapat dilaksanakan secara optimal.
Pada sektor riil khususnya perkebunan dan
kehutanan, pemda merupakan ‘tuan rumah”
dari para investor yang akan menanamkan
modalnya di Kalimantan. Oleh karena itu,
sebagai tuan rumah sudah selayaknya
Pemda-Pemda di Kalimantan memberikan
kemudahan dalam pengurusan perizinan
bagi perusahaan yang akan masuk baik di
sektor-sektor unggulan maupun sektorsektor potensial. Sampai saat ini Kalimantan
masih menjadi primadona bagi perusahaan
yang akan membuka Perkebunan Kelapa
Sawit. Sebagai contoh, Kalbar sebagai daerah

Secara umum, tantangan fiskal regional di Pulau

dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit

Kalimantan adalah adanya ketergantungan

terluas ketiga setelah Riau dan Sumut memiliki

fiskal daerah kepada pemerintah pusat.

potensi lahan yang dapat melebihi luas pada

Alokasi dana dari pemerintah pusat seperti

kedua provinsi tersebut jika dimaksimalkan.

DAU, DBH, DAK, Transfer Khusus, dan Dana

Dengan masuknya investor di sektor ini maka

Desa memberikan porsi yang cukup besar

tentunya PAD di Kalimantan akan meningkat

pada postur APBD. Dengan adanya otonomi

sehingga kemandirian fiskal pemda dapat

daerah dan desentralisasi fiskal, pemda

tercapai.

diharapkan memiliki kemandirian yang
lebih besar dalam hal keuangan daerah.
Akan tetapi, ketergantungan fiskal daerah
di Pulau Kalimantan kepada pemerintah

Selain itu, untuk sektor perkebunan dan
kehutanan ini tantangan pemda adalah
bagaimana menyediakan pendanaan bagi
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petani kecil atau kelompok-kelompok petani

Untuk mengatasi ketergantungan fiskal

agar tidak "mati” tertekan oleh perkebunan

daerah kepada pemerintah pusat, pemda

dengan modal yang besar. Sebagaian besar

perlu menggali potensi daerah secara

lahan perkebunan adalah milik perusahaan,

optimal sehingga dapat meningkatkan PAD)

pemda harus dapat membuat kebijakan yang

misalnya sektor pariwisata, pertanian, atau

mengharuskan perusahaan besar membantu

perkebunan. Peningkatan PAD merupakan

petani kecil dalam mengolah kebunnya.

kunci dari peningkatan kapasitas fiskal

Peraturan tentang hal tersebut memang

daerah yang pada ujungnya meningkatkan

sudah ada dalam Perkebunan Inti Rakyat,

kemampuan dan ketersediaan fiskal untuk

namun dalam eksekusinya tanpa diawasi

melaksanakan pembangunan pada sektor

dengan ketat oleh Pemerintah hal tersebut

yang diharapkan di daerah tersebut.

tidak berjalan dengan baik

Selain melalui penggalian potensi daerah,

Khususnya pada Kaltim, pada tahun 2019,

penggunaan alokasi APBD harus dilakukan

sebesar 46 persen PDRB berasal dari

secara efektif, efisien, dan tepat guna.

sektor pertambangan dan penggalian.

Penghematan belanja perlu dilakukan secara

Pertambangan dan penggalian merupakan

selektif sehingga dapat dialokasikan pada

sumberdaya tidak terbaharukan. Mengingat

belanja yang bertujuan untuk peningkatan

hal tersebut, untuk mengatasi ketergantungan

perekonomian

pada sektor pertambangan dan penggalian,

program pemerintah yang ditujukan untuk

Pemerintah Kaltim menetapkan kebijakan

meningkatkan kapasitas fiskal daerah harus

untuk melakukan diversifikasi sumber

selaras dengan perencanaan yang telah

pertumbuhan maupun diversifikasi ekonomi.

dilakukan.

Untuk mengurangi ketergantungan sumber
daya dari satu wilayah tertentu, diversifikasi
sumber pertumbuhan dapat dilakukan
dengan melihat keunggulan dari masingmasing wilayah. Sedangkan diversifikasi
ekonomi dilakukan secara horizontal maupun
vertikal. Diversifikasi horizontal bermakna
untuk mencari sumber-sumber pertumbuhan
ekonomi yang baru dan diversifikasi vertikal
berarti meningkatkan dan memperdalam
sektor ekonomi yang telah ada.

8. S O L U S I
FISKAL
REGIONAL PADA REGIONAL
KALIMANTAN
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daerah.

Pelak s anaan

Khusus untuk pendanaan bagi petani kecil,
perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh
kepada calon potensial penerima Program
KUR agar dukungan dari pemerintah
pusat dapat digunakan secara optimal
karena dukungan ini juga bertujuan untuk
mewujudkan kemandirian daerah.
Kebijakan penyediaan infrastruktur dan
peningkatan investasi juga merupakan upaya
untuk meningkatkan kemampuan ekonomi
daerah. Pembangunan infrastruktur fisik
dan ekonomi wilayah mampu meningkatkan
konektivitas daerah dan mempermudah
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akses antar daerah. Membuka peluang

investasi tersebut juga dapat digunakan untuk

investasi pada suatu daerah dapat dilakukan

membangun infrastruktur.

salah satunya dengan pihak swasta sehingga
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Jumlah penduduk mencapai 19,69 juta jiwa atau 7,35 persen penduduk nasional (BPS, 2020), merupakan
penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dengan keunggulan pada sektor pertanian, perikanan,
pariwisata, dan pertambangan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai 6,65 persen, merupakan laju
pertumbuhan tertinggi dibanding capaian nasional maupun wilayah lain dalam kurun waktu 2017-2019,
dengan kontribusi 6,33 persen dari PDB nasional tahun 2019. Indikator kesejahteraan antara lain ratarata IPM sebesar 69,93, rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 11,09 persen, rata-rata tingkat ketimpangan
pendapatan sebesar 0,378, dan rata-rata tingkat pengangguran pada angka 4,20 persen. Berdasarkan
indikator ekonomi dan kesejahteraan tersebut dapat diindikasikan bahwa Sulawesi masih mengalami
permasalahan terkait kesejahteraan, kualitas SDM, produktivitas, inklusifitas dan pemerataan hasil
pembangunan.
Sulawesi berkontribusi terhadap pendapatan negara rata-rata 1,4 persen dan terhadap belanja negara
rata-rata 6,5 persen selama tahun 2017 s.d. 2019. Pembangunan terus berlanjut untuk mengatasi masalah
kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 8,02 persen dan 5,86 persen
dari angka nasional tahun 2019. Pelaksanaan APBN dalam periode 2017-2019 secara konsisten mengalami
peningkatan, dimana pendapatan negara tumbuh 20,9 persen sedangkan belanja negara tumbuh 9,9
persen. Realisasi belanja negara dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2019 mencapai
Rp145.458,4 miliar atau 8,6 persen dari total belanja K/L dan TKDD. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja
K/L sebesar Rp52.054,2 miliar dan TKDD sebesar Rp93.404,2 miliar. Sedangkan dalam pelaksanaan APBD,
kontribusi pendapatan daerah sebesar 9,88 persen terhadap pendapatan daerah konsolidasi nasional.
Dari pendapatan daerah sebesar Rp115,79 triliun, kontribusi dana transfer mencapai 76,49 persen. Dari
sisi belanja, Sulawesi menyumbang Rp112,19 triliun atau 9,88 persen dari total belanja daerah konsolidasi
nasional. Belanja pegawai masih mendominasi sebesar 36,81 persen, disusul belanja barang sebesar 24,50
persen, dan belanja modal sebesat 17,00 persen.
Untuk mencapai peningkatan kemandirian ekonomi di wilayah Sulawesi, maka pembangunan infrastruktur
tetap menjadi salah satu prasyarat bagi tumbuh-kembangnya investasi terutama dari pihak swasta.
Selain itu, Pemerintah tetap terus mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor potensial melalui
integrasi perencanaan dan peningkatan alokasi anggaran sektor-sektor penggerak pariwisata seperti
sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, sektor industri pengolahan, sektor informasi serta
komunikasi
dan
sektor
konstruksi.
Ditjen Perbendaharaan
| Direktorat
Pelaksanaan
Anggaran - Laporan Khatulistiwa 2019
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BAB V
ANALISIS EKONOMI DAN FISKAL
REGIONAL SULAWESI
1. PENDAHULUAN

1.I. KONDISI SOSIAL, EKONOMI,
DAN BUDAYA MASYARAKAT
Sulawesi merupakan pulau terbesar ke
sebelas di dunia dengan luas wilayah 188,56
ribu km2 yang terbagi ke dalam enam provinsi
serta 81 kabupaten/kota. Pada tahun 2019,
jumlah penduduk diproyeksikan sejumlah
19,69 juta jiwa atau 7,35 persen penduduk
Indonesia. Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi
provinsi dengan populasi terbesar dengan
penduduk sebanyak 8,81 juta jiwa atau
setara 44,93 persen dari total penduduk
Sulawesi. Hal tersebut tidak terlepas dari
statusnya sebagai poros perdagangan dan
pembangunan di Kawasan Timur Indonesia
Gambar 91. KOMPOSISI DISTRIBUSI DEMOGRAFI SULAWESI
TAHUN 2019

(KTI). Distribusi demografi terendah berada
di Provinsi Gorontalo dengan penduduk
sejumlah 1,02 juta jiwa. Laju pertumbuhan
penduduk pada tahun 2019 di Sulawesi secara
rata-rata sebesar 1,55 persen pertahun,
melampaui laju pertumbuhan penduduk
nasional sebesar 1,31 pertahun.
Dilihat dari komposisi usia penduduk, jumlah
penduduk Sulawesi pada kelompok usia
produktif (15-64 tahun) tahun 2019 mencapai
13 juta jiwa atau setara 66,04 persen dari total
penduduk. Hal tersebut menunjukkan adanya
bonus demografi dimana jumlah penduduk
usia produk tif lebih besar dibanding
usia nonproduktif. Rasio ketergantungan
penduduk usia nonproduktif tahun 2019
sebesar 51,48 persen, lebih baik dibandingkan
tahun sebelumnya 51,62 persen. Berarti,
pada tahun 2019 setiap 100 orang berusia
produktif di Sulawesi menanggung 52 orang
penduduk usia belum atau tidak produktif.
Bonus demografi menjadi salah satu modal
untuk mengakselerasi pembangunan di
Sulawesi sekaligus tantangan bagi pemerintah
dalam menyediakan lapangan kerja yang
memadai. Rata-rata rasio penduduk bekerja
terhadap total angkatan kerja meningkat

Sumber: Statistik Nasional 2020 (diolah)

tipis dari 95,65 persen pada 2018 menjadi
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Gambar 92. PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PER KELOMPOK
UMUR TAHUN 2017-2019

Dalam jangka panjang, hal ini
akan menghambat transformasi
sektor ekonomi di Sulawesi dari
sektor primer seperti pertanian ke
sektor sekunder seperti industri
pengolahan dan penyediaan jasa,
tanpa melupakan keterkaitan
antara berbagai sektor. Selain dari
sisi pendidikan formal, pemerintah
perlu mengupayakan peningkatan
ak s e s

Sumber: DJPb

95,80 persen pada 2019. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa pemerintah cukup
baik dalam memanfaatkan bonus demografi
yang ada.
Dari sisi pendidikan, perkembangan Angka
Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi secara
rata-rata bergerak positif pada semua
kelompok umur. Sebagai gambaran, APS usia
SD di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada
tahun 2019 tercatat 99,39 persen, diikuti oleh
Sulsel dengan capaian 99,23 persen.
Secara rata-rata, APS pada kelompok usia SD
di Sulawesi berada pada level 98,91 persen
sementara pada usia SMP sebesar 92,96
persen. Hal ini menunjukkan keberhasilan
pemerintah dalam menyediakan pendidikan
dasar sembilan tahun di kawasan Sulawesi.
Namun demikian, APS kelompok umur
pendidikan menengah tinggi yang cenderung
lebih rendah mengindikasikan adanya
tantangan bagi pemerintah dalam mengatasi
angka putus sekolah siswa lulusan SD dan
SMP.
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p en didik an

infor mal

dan pemberian soft skill untuk
menciptakan masyarakat yang
memiliki keterampilan sehingga
dapat mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Selain kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,
Sulawesi memiliki kekayaan budaya baik
suku, adat, maupun bahasa. Mayoritas
penduduk Sulawesi bagian utara berasal
dari suku Minahasa, Bolaang Mongondow,
dan Gorontalo. Sementara di bagian tengah
Sulawesi, terdapat kurang lebih 15 suku
dengan etnis dominan antara lain Kaili, Kulawi,
dan Lore. Di bagian selatan Sulawesi, sebagian
besar penduduknya bersuku Makassar, Bugis,
Mandar, dan Toraja. Keragaman etnis di
Sulawesi melahirkan beberapa ikon budaya
yang dikenal luas di tingkat nasional dan
dunia. Sebagai contoh, tarian Poco-poco yang
berasal dari Sulut, dan budaya Tabe’ (permisi)
yang menggambarkan sopan santun dan
kearifan lokal masyarakat di Sulawesi bagian
selatan. Tidak ketinggalan perahu Sandeq
yang menjadi ciri khas budaya masyarakat
di Sulawesi Barat (Sulbar). Pluralisme budaya
menjadi salah satu bekal kemajuan sektor
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wisata sebagai salah satu sumber pendapatan
masyarakat di Sulawesi.

1.II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DI REGIONAL SULAWESI
BERDASARKAN RPJMN 2015-2019

konektivitas serta iklim investasi daerah.
Sesuai dengan arah pengembangan wilayah
Sulawesi dalam RPJMN 2015-2014, beberapa
daerah telah melakukan pengembangan
kawasan strategis. Sebagai contoh, Sulsel

Pembangunan wilayah sangat penting untuk

telah menetapkan pengembangan Kawasan

mengoptimalkan sumberdaya daerah baik

Strategis Provinsi (KSP) Maminnasata untuk

SDA, SDM serta ilmu pengetahuan dengan

mendorong pembangunan di wilayah

tetap mengutamakan nilai budaya lokal dan

Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar dengan

kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

sek tor ung gulan pariwisata, industri,

Pembangunan wilayah tersebut menjadi

pertanian, perikanan, dan agroindustri.

bagian integral dari RPJMN 2015-2019. Fokus

Demikian halnya pengembangan beberapa

utama pembangunan wilayah nasional adalah

KEK di Sulut di antaranya KEK Bitung yang

pengurangan kesenjangan antarwilayah

difokuskan sebagai hub pada jalur distribusi

khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat

perdagangan domestik di K TI, maupun

Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia

perdagangan internasional serta KEK Likupang

(KTI) dengan tetap menjaga momentum

yang diproyeksikan sebagai pusat industri

pertumbuhan di Jawa-Bali dan Sumatera.

pariwisata. Pengembangan kawasan wisata

Posisi geo-strategis Sulawesi yang diapit

sebagai unggulan daerah juga dikembangkan

oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I

di Provinsi Gorontalo melalui pembangunan

dan III memiliki peran strategis sebagai pivot

kawasan wisata Olele, Pantai Biluhu, dan

pembangunan dalam upaya mewujudkan

desa wisata religi Bubohu. Hal serupa

tantangan pembangunan wilayah Indonesia

dilakukan di Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui

bagian Timur.

pengembangan kawasan Taman Nasional

Kebijakan pembangunan regional Sulawesi
dituangkan dalam RPJMD masing-masing

Wakatobi dan Pulau Labengki yang dikenal
sebagai Raja Ampat-nya Sulawesi.

provinsi yang telah disinkronkan dengan arah

Guna mendukung pengembangan kawasan

kebijakan pembangunan RPJMN 2015-2019.

strategis di regional Sulawesi, telah

Secara umum, RPJMD di wilayah Sulawesi

dilakukan upaya pembangunan infrastruktur

memiliki visi untuk mewujudkan kemajuan,

pendukung dan sarana konektivitas. Proyek

daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

infrastruktur perlintasan kereta api Makassar-

Visi pembangunan tersebut selanjutnya

Parepare dan Makassar New Port dibangun

dijabarkan dalam RKPD masing-masing

untuk mendukung pengembangan KSP

provinsi dimana pada tahun 2019 secara

Maminnasata di Sulsel. Adapun di Sulut,

garis besar mengangkat tema peningkatan

pemerintah membangunan akses jalan dari

pembangunan infrastruktur dan peningkatan

Bandara Sam Ratulangi menuju KEK Tanjung
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Pulisan-Likupang serta meneruskan proyek

pembangunan SDM di antaranya melalui

jalan tol Manado-Bitung guna mendukung

aksi penurunan dan pencegahan stunting

pengembangan KEK Bitung. Di sisi lain, pemda

terutama di Sulbar yang memiliki prevalensi

di Sulawesi turut mendorong penciptaan

stunting tertinggi kedua nasional.

iklim investasi dalam rangka pengembangan
wilayah. Penerapan layanan Online Single
Submission (OSS) di Sulbar dan optimalisasi
perda tentang kemudahan investasi dan
perijinan di Gorontalo menjadi contoh
keseriusan pemerintah dalam mendatangkan
kegiatan investasi khususnya di bidang
pertanian dan kemaritiman.

Kondisi geologi Sulawesi yang berada pada
jalur Ring of Fire turut mempengaruhi arah
kebijakan pembangunan kawasan tersebut.
Pada tahun 2019, pemda di Sulawesi Tengah
(Sulteng) khususnya di kota Palu, Donggala,
Sigi, dan Pargi Mautong masih mengupayakan
pembangunan dalam rangka pemulihan
kerusakan parah akibat pasca gempa bumi

Tahun 2019, kebijakan pembangunan

dengan maginitude 7,7 SR pada 28 September

regional Sulawesi juga difokuskan pada

2018 yang diikuti dengan bencana tsunami dan

pengembangan

per kot aan

likuifaksi. Pendekatan pembangunan berbasis

dan perdesaan. Peningkatan kapasitas

kesiapsiagaan bencana juga dilakukan di

pemerintahan kelurahan/desa dan kecamatan

Provinsi Gorontalo melalui peningkatan

serta jangkauan layanan dasar berbasis

kapasitas penanganan kedaruratan Satuan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi

Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-

program pembangunan di Sultra. Selain

PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan

itu, upaya pengembangan perumahan dan

perlengkapan yang memadai.

k awas an

pemukiman di perkotaan dan perdesaan
terus dilaksanakan di seluruh provinsi di
Sulawesi tanpa melupakan penyediaan sarana
pengadaan air bersih dan eleketrifikasi yang
memadai.
Sementara itu, percepatan pemberdayaan
ekonomi kerakyatan di regional Sulawesi
terus didorong dalam rangka mengentaskan
persoalan di daerah tertinggal. Hal tersebut
dilakukan melalui peningkatan dukungan
kepada UMKM dan koperasi sesuai dengan
karakteristik ekonomi unggulan kawasan
Sulawesi yang umumnya bertumpu pada
sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Kebijakan pembangunan juga diarahkan pada
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2. I N D I K A T O R E K O N O M I
PADA REGIONAL SULAWESI
2.I. PERTUMBUHAN EKONOMI
PADA REGIONAL SULAWESI

Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi
tahun 2019 mencapai 6,65 persen. Laju
pertumbuhan tersebut stagnan sama dengan
laju pertumbuhan tahun lalu, dan tetap berada
di atas pertumbuhan ekonomi nasional tahun
2019 sebesar 5,02 persen. Hanya dua Provinsi
di regional Sulawesi mengalami percepatan
pertumbuhan ekonomi, yaitu Sulteng sebesar
0,87 persen dan Sultra sebesar 0,09 persen.
Di sisi lain, pada tahun 2019 empat Provinsi
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di regional Sulawesi mengalami perlambatan

dibanding tahun sebelumnya. Dan berada di

petumbuhan ekonomi yang beragam. Diawali

posisi berikutnya adalah komponen investasi

dari Provinsi Sulut mengalami perlambatan

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,35 persen,

yang memiliki komponen terbesar kedua

berlanjut ke Provinsi Gorontalo mengalami

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

perlambatan sebesar 0,09 persen, Provinsi

di regional Sulawesi yaitu sebesar 37,75

Sulsel sebesar 0,14 persen, serta perlambatan

persen, diikuti dengan Pengeluaran Konsumsi

terbesar terjadi pada Provinsi Sulbar sebesar

Pemerintah sebesar 12,50 persen. Pada tahun

0,59 persen. Perlambatan yang cukup

2019, persentase ekspor hanya sebesar 26,31

signifikan pada Sulbar tersebut diantaranya

persen, sedangkan persentase impor sebesar

disebabk an

kondisi

29,80 persen sehingga ekspor neto sebesar

perekonomian global yang berimbas pada

-3,49 persen. Hal tersebut selaras dengan

penurunan harga komoditas ekspor Sulbar

perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dari

yakni kelapa sawit yang berwujud Crude Palm

sisi ekspor sebesar 27,09 persen.

oleh

pengar uh

Oil (CPO). Perang dagang yang sedang terjadi
di antara negara kuat maupun propaganda
negara Uni Eropa bahwa kegiatan industri
pengolahan kelapa sawit di Indonesia telah
merusak lingkungan turut berimbas terhadap
permintaan para negara importir terhadap
hasil olahan kelapa sawit yang berasal dari
Indonesia.

Penurunan ekspor diantara terjadi pada
Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh
lesunya produksi sejumlah komoditas ekspor
unggulan antara lain Nikel, Rumput Laut,
Ikan dan Buah-Buahan. Kondisi tersebut
juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu
pertumbuhan ekonomi di negara tujuan
utama ekspor, seperti Jepang, Tiongkok

Permintaan untuk konsumsi rumah

dan Korea Selatan yang memberikan andil

tangga masih menjadi pendorong utama

terhadap menurunnya permintaan barang

pertumbuhan ekonomi di Sulawesi pada

ekspor dari negara tersebut.

tahun 2019 yaitu sebesar 51,49 persen
yang mana laju pertumbuhannya menurun

Selain itu, Konsumsi Pemerintah mengalami

Gambar 93. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL SULAWESI 2017, 2018 DAN 2019

Sumber: BPS
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Gambar 94. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PERMINTAAN REGIONAL
SULAWESI TAHUN 2019

Di sisi lain, Konsumsi Lembaga Non Profit
Pelayan Rumah Tangga (LNPRT) dan
investasi dalam bentuk Pembentukan
Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami
kenaikan laju pertumbuhan. Konsumsi
Lembaga

Non

P ro f i t

Pe l a y a n

Rumah Tangga (LNPRT) mengalami
pertumbuhan sangat signifikan di tahun
2019 tersebut dipengaruhi oleh pemilu
besar pada awal tahun 2019 banyak
mendorong pengeluaran/konsumsi

Sumber: BPS

Tabel 48. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI
PERMINTAAN, REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017, 2018 DAN
2019 (DALAM PERSEN)
Komponen PDRB

2017

2018

2019

1

Konsumsi Rumah Tangga

5,92

6,02

5,85

2

Konsumsi LNPRT

7,31

13,09

20,32

3
4
5
6
7

Konsumsi Pemerintah
PMTDB
Perubahan Inventori
Ekspor
Impor

4,21
7,01
n/a
1,61
-2,46

4,88
4,83
n/a
38,77
29,24

4,63
8,21
n/a
11,68
9,38

Sumber: BPS (diolah)

perlambatan laju pertumbuhan sebesar
0,25 persen. Perlambatan laju pertumbuhan
Konsumsi Pemerintah tidak berpengaruh
pada ikut menurunnya laju pertumbuhan
ekonomi regional Sulawesi (stagnan),
dapat menjadi sinyal positif bahwa kondisi
perekonomian Sulawesi berjalan baik dan
mengedepankan sektor swasta sebagai
penggerak perekonomian. Sebagaimana yang
disampaikan Keynes dalam Nelson (2006)
pemerintah berperan sebagai katalisator/
fasilatator ketika sektor swasta tidak mampu
menggerakkan perekonomian sebagaimana
mestinya. Ketika sektor swasta sudah
mampu menggerakkan perekonomian, maka
pemerintah dapat mengurangi perannya.

Ditjen Perbendaharaan | Direktorat Pelaksanaan Anggaran - Laporan Khatulistiwa 2019

partai politik. Selain itu, adanya bencana
banjir besar di Sulsel pada awal tahun 2019
juga turut meningkatkan kegiatan Lembaga
kemanusiaan.
Berdasarkan komposisi PDRB regional
Sulawesi dari lapangan usaha tahun 2019,
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
(23,93 persen), sektor konstruksi (13,15
persen), dan sektor perdagangan besar
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor (13,01 persen) menjadi sektor-sektor
yang memberikan kontribusi paling besar
pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi.
Tidak berbeda dengan tahun 2018, usaha
pengadaan listrik dan gas masih merupakan
sektor yang paling rendah kontribusinya pada
tahun 2019 ini yaitu sebesar 0,06 persen.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan
ekonomi di Sulawesi tahun 2019 menyebar
pada seluruh lapangan usaha. Penyebaran
ini didukung oleh adanya potensi usaha
yang berbeda-beda di tiap provinsi di
regional Sulawesi. Seluruh lapangan usaha
mengalami laju pertumbuhan, kecuali pada
sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

185

Gambar 95.

KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PENAWARAN, REGIONAL SULAWESI TAHUN 2019 (PERSENTASE)

Sumber: BPS

Tabel 49. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PENAWARAN, REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017, 2018 DAN
2019 (DALAM PERSEN)
Komponen PDRB

2017

2018

2019

1.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

5,87%

4,46%

2,38%

2.

Pertambangan dan Penggalian

9,87%

7,99%

9,99%

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
Konstruksi
Perdagangan Besar Eceran; Reparasi Mobil Sepeda
Transportasi dan Pergudangan
Peny. Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estat
Jasa Perusahaan
Adm.Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya

7,24%
28,34%
6,95%
6,78%
8,72%
5,48%
9,61%
9,46%
6,95%
3,86%
6,95%
4,13%
8,14%
6,95%
6,95%

2,54%
6,64%
6,64%
9,38%
9,93%
8,12%
7,50%
9,35%
3,79%
4,52%
10,19%
7,41%
7,34%
7,70%
9,87%

8,40%
6,66%
-2,23%
10,00%
9,26%
5,40%
4,10%
8,51%
3,41%
4,14%
10,10%
6,47%
6,42%
8,24%
9,01%

Sumber: BPS (diolah)

Limbah dan Daur Ulang yang mengalami

sebesar 2,00 persen. Pertumbuhan Industri

penurunan sebesar 2,23 persen. Di Sulawesi,

Pengolahan mengindikasikan bahwa adanya

lapangan usaha dengan percepatan laju

kecenderungan pergeseran perekonomian

pertumbuhan tertinggi adalah sektor Industri

dari perekonomian berbasis pertanian

Pengolahan yang mengalami peningkatan

menuju perekenomian berbasis manufaktur

sebesar 5,87 persen, kemudian diikuti

pada beberapa daerah di regional Sulawesi.

sektor

Pertambangan dan Penggalian
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Pada tahun yang sama, lapangan usaha

akhir triwulan III 2019. Masih adanya kendala-

yang paling mengalami perlambatan laju

kendala tersebut, mengindikasikan bahwa

pertumbuhan adalah sektor Pengadaan

intervensi pemerintah masih diperlukan

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

melalui ragam kebijakan fiskal, diantaranya

Ulang yang semula memiliki laju pertumbuhan

yang telah dilaksanakan yaitu melalui berbagai

6,64 persen pada tahun 2018 menjadi -2,23

program bantuan. Agar daya ungkit sektor

persen pada tahun 2019. Sektor pertanian,

ini menjadi lebih besar, maka intervensi

kehutanan, dan perikanan yang merupakan

yang dilakukan perlu diarahkan pada upaya

salah satu sektor dengan kontribusi terbesar

hilirisasi produk pertanian/perkebunan untuk

dalam pertumbuhan ekonomi di regional

memberi nilai tambah yang lebih besar.

Sulawesi juga mengalami perlambatan laju
pertumbuhan sebesar 2,08 persen. Kendala
di sektor pertanian diantaranya berupa alih
fungsi lahan dan peremajaan lahan yang
stagnan, benih pohon tidak tersertifikasi,
tanaman tua dan masalah kelangkaan pupuk,
SDM pertanian yang pindah sektor, tenaga
kerja dengan skill rendah yang mendongkrak
biaya produksi. Selain itu, khususnya
di Sulawesi Barat, perlambatan ini juga
berkorelasi dengan terjadinya gagal panen
pada sebagian besar lahan sawah akibat
musim kemarau yang berlangsung cukup
lama dan produksi Tandan Buah Segar (TBS)
kelapa sawit yang masih kurang baik hingga

2.II. INFLASI
Tahun 2019 pada regional Sulawesi, inflasi
tertinggi dialami oleh Provinsi Sulut mencapai
3,52 persen, sedangkan inflasi terendah
dialami oleh Provinsi Sulteng sebesar 2,30
persen. Hanya Provinsi Sulsel dan Sulteng
yang memiliki tingkat inflasi lebih rendah dari
inflasi nasional.
Secara umum pada tahun 2019 hanya
terdapat dua provinsi di Sulawesi yang
mengalami peningkatan inflasi dibandingkan
tahun 2018 yaitu Sultra dan Gorontalo yang
masing-masing meningkat 0,67 persen dan
0,16 persen. Kenaikan tingkat inflasi tersebut

Gambar 96. TINGKAT INFLASI REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017, 2018 DAN 2019 (DALAM %)

Sumber: BPS
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terutama dipengaruhi oleh kecenderungan

dan ekonomi di regional Sulawesi semakin

masyarakat untuk membelanjakan uangnya

membaik. Pada 2019 hanya Provinsi Sulut

yang didorong dengan penerimaan THR dan

yang memiliki IPM lebih tinggi dari IPM

Gaji Ketigabelas Karyawan Swasta dan ASN,

nasional. Kenaikan IPM tahun 2019 dibanding

terutama mendekati perayaan Hari Raya

tahun 2018 tertinggi juga dicapai oleh Provinsi

Iedul Fitri dan momen Tahun Ajaran Baru.

Sulut sebesar 0,79 poin. Jika di breakdown

Dengan mengetahui pola kenaikan inflasi

perkabupaten/kota pada Sulut, IPM tertinggi

tersebut, seluruh stakeholder yang berperan

dicapai oleh Kota Manado dengan nilai sebesar

dalam pengendalian inflasi dapat mengambil

79,12 diikuti Kota Tomohon sebesar 76,67 dan

langkah untuk mengantisipasi gejolak inflasi

Kab Minahasa sebesar 75,47. Sementara IPM

melalui penyediaan pasokan yang memadai

terendah diraih Bolaang Mongondow Selatan

bersamaan dengan edukasi pola konsumsi

(65,28), Bolaang Mongondow Timur (66,0

masyarakat.

8) dan Bolaang Mongondow Utara (66,91).
Sebagai catatan Kabupaten/kota yang memiliki

3. I N D I K A T O R K E S E J A H
TERAAN PADA REGIONAL
SULAWESI
3.I. I N D E K S P E M B A N G U N A N
MANUSIA

IPM yang lebih tinggi wilayahnya cenderung
dekat dengan ibukota provinsi. Hal tersebut
menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk
mampu terus menyelenggarakan program
peningkatan IPM dengan lebih merata,

Pembangunan manusia di regional Sulawesi

khususnya pada kabupaten/kota yang jauh

selama periode 2017-2019 terus mengalami

dari pusat atau ibukota provinsi.

peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa perkembangan kualitas manusia yang
dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan

Provinsi Sulbar memiliki nilai IPM terendah
tahun 2019 yaitu hanya 65,73. Jika dibanding
dengan target pemerintah Sulbar dalam

Gambar 97. IPM SULAWESI TAHUN 2017, 2018 DAN 2019 (DALAM %)

Sumber: BPS
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RPJMD maupun RKPD tahun 2019, capaian

3.II. RASIO GINI

dimak sud belum melampaui target.

Rasio Gini di regional Sulawesi kurun waktu

Perkembangan capaian IPM Sulbar relatif

2017 sampai dengan tahun 2019 berfluktuasi.

mengikuti perkembangan IPM nasional

Pada tahun 2019, Provinsi Sulsel, Sultra, dan

dengan gap yang cukup lebar, yakni tertinggal

Gorontalo memiliki rasio Gini di atas rasio

hingga enam poin. Hal ini mengindikasikan

gini nasional. Dibanding tahun 2017, Provinsi

bahwa pembangunan manusianya masih

Sulut, dan Sulteng, Sulsel, Sultra mengalami

tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi

penurunan angka gini rasio dengan rentang

lainnya yang ada di Indonesia. Untuk mengejar

penurunan antara 0,011-0,038.

ketertinggalan tersebut, maka diperlukan
dukungan yang lebih kuat dari pemerintah
dengan alokasi anggaran yang lebih besar
di bidang pendidikan dan kesehatan, diikuti
dengan pengawalan yang ketat untuk
memastikan efektivitas dan efisiensi dalam

Penurunan gini rasio seiring dengan semakin
meningkatnya IPM di keempat Provinsi
tersebut pada tahun 2019 yang meningkat
sebesar 1,32-1,39 poin dibanding tahun
2017. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

pelaksanaannya

upaya pembangunan manusia berjalan

Apabila dibandingkan antar provinsi,

tersebut. Di sisi lain, terjadinya perlambatan

perbedaan pencapaian IPM ter ting gi

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulbar dan

(Sulut) dengan IPM terendah (Sulbar) pada

Gorontalo pada tahun 2019, dengan angka gini

tahun 2017 sekitar 7,36 poin, sedangkan

rasio pada kedua provinsi tersebut mengalami

perbedaan capaian IPM pada Tahun 2019

kenaikan yaitu masing-masing sebesar 0,026

sebesar 7,26, maka perbedaan pencapaian

dan 0,05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

IPM tahun 2019 relatif lebih rendah. Hal

perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih

tersebut mengindikasikan bahwa disparitas

dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan

pembangunan manusia di tingkat provinsi

rendah sehingga berdampak pada semakin

pada regional Sulawesi relatif menurun.

tingginya tingkat ketimpangan pendapatan

secara merata di tiap daerah pada provinsi

Gambar 98. RASIO GINI REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 S.D. 2019

Sumber: BPS
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Gambar 99. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 S.D. 2019 (DALAM %)

Sumber: BPS

masyarakat di Provinsi Sulbar dan Gorontalo.

2019 pada Provinsi Sulut, Sultra, Sulbar,

Hal ini menunjukkan pentingnya pencapaian

dan Gorontalo mengalami penurunan yang

pertumbuhan ekonomi selaras dengan

beragam yaitu berkisar antara 0,30 persen-

pemerataan ekonomi masyarakat.

1,71 persen. Provinsi Sulbar merupakan

3.III. KETENAGAKERJAAN
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun
2019 pada regional Sulawesi pada umumnya
lebih rendah daripada TPT nasional (5,01
persen), kecuali TPT provinsi Sulawesi Utara
(5,37 persen) dan Sulawesi Selatan (5,42).
Adapun provinsi yang mencatatkan angka TPT
paling rendah adalah Sulbar (1,45 persen).
Dibandingkan tahun 2018, angka TPT tahun

provinsi di regional Sulawesi yang mengalami
penurunan angka TPT tertinggi yaitu sebesar
1,71 persen. Penurunan tersebut sejalan
dengan pertumbuhan PDRB sektor Industri
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
Jasa Pendidikan, Informasi dan Komunikasi,
dan Jasa Lainnya yang mengalami percepatan
pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,01
persen-5,35 persen.
Jika dilihat dari jumlahnya, jumlah

Gambar 100. JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 S.D. 2019 (JIWA)

Sumber: BPS
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pengangguran secara agregat di regional

tahun 2018 memiliki persentase penduduk

Sulawesi pada tahun 2019 mengalami

miskin di atas rata-rata nasional (9,22 persen),

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

kecuali provinsi Sulut dan Sulsel yang masing-

Jumlah pengangguran pada Provinsi Sulsel,

masing sebesar 7,51 persen dan 8,56 persen.

Sulteng, dan Sulut berkurang dibandingkan

Persentase tersebut menunjukkan bahwa

tahun sebelumnya. Penurunan terbanyak

Sulut merupakan provinsi dengan persentase

terjadi pada Sulsel sebesar 12.801 jiwa. Di sisi

penduduk miskin terendah di lingkup regional

lain, kenaikan jumlah pengangguran terjadi

Sulawesi. Beberapa faktor yang berpengaruh

pada Provinsi Sulbar, Sultra, dan Gorontalo,

terhadap tingkat kemiskinan di Sulut antara

dengan kenaikan jumlah pengangguran

lain tingkat inflasi yang terjadi secara umum

terbesar pada provinsi Sultra sebanyak

relatif kecil, bahkan pada kelompok bahan

4.568 jiwa. Meskipun TPT ketiga provinsi

makanan dan kelompok perumahan, air,

tersebut berkurang, jumlah penganggurannya

listrik, gas, dan bahan bakar mengalami

bertambah. Hal tersebut mengindikasikan

deflasi, yaitu mencapai 2,35 persen dan

bahwa jumlah pencari kerja baru yang

0,53 persen. Selain itu, juga terjadi kenaikan

memperoleh pekerjaan lebih banyak

Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 0,01 persen,

daripada jumlah pencari kerja baru yang

artinya kemampuan daya beli atau daya tukar

masih menganggur. Pertumbuhan angkatan

petani relatif lebih baik dan tingkat kehidupan

kerja yang tidak diikuti dengan peningkatan

petani juga lebih baik.

kualifikasi pekerja sehingga terjadi labor
mismatch di setiap sektor ditenggarai
turut berkontribusi meningkatkan jumlah
pengangguran.

3.IV. KEMISKINAN
Hampir seluruh provinsi regional Sulawesi pada

Apabila dibandingkan dengan tingkat
kemiskinan tahun sebelumnya, seluruh
provinsi regional Sulawesi mengalami
penurunan tingkat kemiskinan dengan
tingkat penurunan yang bervariasi berkisar
0,08 persen-0,52 persen. Jenis komoditas

Gambar 101. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 S.D. 2019 (DALAM %)

Sumber: BPS
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Gambar 102. JUMLAH PENDUDUK MISKIN REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 S.D. 2019

Sumber: BPS

makanan yang berpengaruh besar terhadap

semakin mengurangi jumlah penduduk miskin

nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun

pada suatu daerah.

di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter,
tongkol/tuna/cakalang, kue basah, dan cabe
rawit. Sementara komoditas non makanan
yang memengaruhi nilai Garis Kemiskinan

4. P E L A K S A N A A N A P B N
PADA REGIONAL SULAWESI
Kondisi Target penerimaan perpajakan tahun

di perkotaan maupun perdesaan adalah

2019 sebesar Rp24,897 triliun, naik 7,95 persen

perumahan, listrik, angkutan dan bensin.

dari tahun sebelumnya sebesar Rp23,062

Pemberian bantuan pemerintah yang tepat

triliun. Dari target tahun 2019 tersebut realisasi

sasaran berdampak pada penurunan tingkat

penerimaan secara agregat mencapai 98,94

kemiskinan di regional Sulawesi.

persen, yang dipicu oleh cukup tingginya

Dibandingkan tahun 2018, persentase
jumlah penduduk miskin terhadap jumlah
penduduk pada regional Sulawesi di tahun
2019 pada umumnya mengalami penurunan.
Seluruh provinsi di regional Sulawesi
mengalami penurunan jumlah penduduk
miskin dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan jumlah penduduk miskin terbesar
terjadi di Provinsi Sulsel sebesar 20.060 jiwa.
Penurunan tersebut selaras dengan semakin
menurunnya jumlah pengangguran di Provinsi
Sulsel. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
semakin terbukanya lapangan pekerjaan akan

realisasi penerimaan perpajakan sebesar
92,62 persen dari target. Demikian juga
halnya realisasi PNBP mengalami kenaikan
yang cukup signifikan sebesar 25,75 persen
dari masing-masing target tahun yang
bersangkutan. Pada sisi belanja pemerintah
pusat, pagu turun menjadi Rp56,557 triliun
dari tahun sebelumnya Rp57,560 triliun. Hal ini
sejalan dengan tingkat realisasi anggaran yang
juga mengalami penurunan secara nominal
jika dibandingkan dengan tahun 2018.
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Tabel 50. REALISASI APBN REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018 DAN 2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)
TA 2018

URAIAN

Anggaran

TA 2019

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

Pendapatan Negara
Penerimaan Perpajakan

23,062.80

20,023.26

86.82%

24,897.01

23,059.74

92.62%

Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Hibah
Jumlah Pendapatan Negara
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Jumlah Belanja Negara

3,696.36
26,759.16

4,423.17
24,446.43

119.66%
91.36%

3,387.28
28,284.29

4,925.39
27,985.13

145.41%
98.94%

57,560.52
92,939.40
150,499.92

52,816.93
90,586.80
143,403.73

91.76%
97.47%
95.28%

56,557.37
97,773.78
154,331.15

52,054.17
95,376.88
147,431.05

92.04%
97.55%
95.53%

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)

4.I. PENDAPATAN NEGARA

regional Sulawesi tahun 2019 menurut jenis

Melihat dari sisi fiskal, capaian realisasi PNBP

belanja yaitu 32,04 persen untuk belanja

TA 2019 secara nominal melebihi realisasi

pegawai, 40,87 persen untuk belanja barang,

TA 2018 sebesar Rp4,925 triliun, namun

26,92 persen untuk belanja modal dan

ternyata tidak cukup membantu ruang gerak

0,17 persen untuk belanja bantuan sosial.

fiskal pemerintah pusat karena pemanfaatan

Komposisi tersebut mengindikasikan bahwa

PNBP tersebut hanya dapat digunakan

sebagian besar belanja berfokus pada belanja

dengan mengikuti ketentuan khusus dan tidak

barang, antara lain untuk belanja barang

dapat digunakan sebagaimana penerimaan

operasional, belanja barang non operasional,

perpajakan.

belanja barang persediaan, belanja jasa,
belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan

4.II. BELANJA NEGARA

dinas, untuk mendukung pelaksanaan tugas

Pada Persentase realisasi belanja negara

dan fungsi masing-masing instansi. Tingkat

secara agregat mengalami kenaikan sebesar

realisasi seluruh jenis belanja pada tahun 2019

2,55 persen dari tahun 2018. Hal ini didorong

mengalami penurunan sebesar 1,44 persen

oleh realisasi dana transfer dan dana desa

terutama pada belanja barang dan belanja

2019 yang secara nominal memiliki realisasi

modal yang masing-masing penurunannya

lebih tinggi daripada 2018. Adapun belanja

sebesar 2,18 persen dan 11,67 persen

pemerintah pusat, baik pagu maupun

dibandingkan tahun 2018.

realisasinya mengalami penurunan pada
2019 walaupun alokasi
dana

trans fer

ke

daerah dan dana desa
(TKDD) semakin besar
nominalnya.
Proporsi alokasi belanja
pemerintah pusat di

Tabel 51. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA REGIONAL
SULAWESI TAHUN 2018 DAN 2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)
JENIS BELANJA
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Bantuan Sosial
Jumlah

TA 2018
Anggaran
17,607.27
23,456.46
16,407.80
88.99
57,560.52

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)
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Realisasi
17,073.59
21,467.77
14,187.39
88.18
52,816.93

TA 2019
%
96.97%
91.52%
86.47%
99.09%
91.76%

Anggaran
18,118.37
23,117.72
15,223.98
97.30
56,557.37

Realisasi
18,428.23
20,998.95
12,531.64
95.34
52,054.16

%
101.71%
90.83%
82.32%
97.99%
92.04%
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Pagu TKDD tahun 2019 mengalami kenaikan

triliun atau tumbuh 6,87 persen dibandingkan

Rp4.834,39 miliar atau 5,34 persen dibanding

realisasi tahun sebelumnya. Kelompok

tahun 2018. Alokasi terbesar berasal dari

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah

DAU yang mencapai 58,57 persen dari total

yang Sah (L2PDYS) dan PAD berkontribusi

alokasi anggaran tersebut. DAU tersebut

paling besar dengan andil masing-masing

pada umumnya digunakan Pemda untuk

sebesar 81,09 persen dan 12,65 persen

pembayaran belanja pegawai. Realisasi

terhadap kenaikan tersebut.

anggaran tahun 2019 untuk masing-masing

5.I.A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

jenis Transfer ke Daerah mencapai di atas

Dengan kontribusi PAD yang semakin

90 persen kecuali untuk DBH yang memiliki
tingkat penyerapan sebesar 76,10 persen

meningkat diharapkan Pemda semakin

5. P E L A K S A N A A N A P B D
PADA REGIONAL SULAWESI

anggaran belanja daerah. Pada tahun 2019,

berdikari dalam membiayai kebutuhan
PAD di kawasan Sulawesi mencapai Rp16,47
triliun atau naik 6,07 persen dibanding tahun

Secara keseluruhan di regional Sulawesi,

2018. Capaian tersebut mampu memberikan

realisasi pendapatan daerah tahun 2019

andil sebesar 14,23 persen dari total realisasi

mencapai 97,38 persen, meningkat di banding
sebelumnya. Realisasi belanja daerah pada

Gambar 103. PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 - 2019

APBD seluruh pemerintah daerah di regional
Sulawesi menunjukkan kenaikan dari sisi
nominal, dan persentasenya dibadning
sebelumnya.

5.I. PENDAPATAN DAERAH
Realisasi pendapatan APBD regional Sulawesi
secara agregat pada tahun 2019 sebesar
Rp115,79 triliun atau 97,38 persen dari target.
Capaian tersebut terakselerasi sebesar Rp7,45

Sumber: DJPb, 2020 (diolah)

Tabel 52. REALISASI APBD REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 - 2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)
URAIAN

PENDAPATAN DAERAH
PAD
Pendapatan Transfer
Lain-Lain Pendapatan yang Sah
BELANJA DAERAH
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Lain-Lain
SURPLUS/ (DEFISIT)
Sumber: DJPb (diolah)

TA 2017

TA 2018

TA 2019

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

108.125,47

104.305,41

96,47

113.404,41

108.345,75

95,54

118.904,04

115.793,37

97,38

16.799,92

16.495,52

17.287,27

15.532,66

17.235,40

16.474,79

95,59

101,38
91.294,23
88.574,70
51,10
10.374,42
10.743,88
91,96
124.489,64 112.190,71
93,05
45.195,84
41.295,66
90,71
30.008,67
27.481,31
87,91
22.492,78
19.077,11
94,77
26.792,35
24.336,63
-9,97
-5.585,60
3.602,66

97,02
103,56
90,12
91,37
91,58
84,81
90,83
-64,50

88.657,59
86.316,95
2.667,97
1.492,94
107.746,99 104.624,50
38.779,24
37.424,83
24.450,68
25.683,00
24.488,10
24.482,41
20.028,98
17.034,27
378,48
-319,09

98,19

97,36
86.909,83
88.108,22
55,96
9.207,30
4.704,87
97,10
117.383,74 107.948,94
96,51
42.724,09
39.754,06
105,04
28.339,76
25.705,91
99,98
20.549,85
18.066,14
85,05
25.770,04
24.422,82
-84,31
-3.979,33
396,81

89,85
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pendapatan daerah dan menunjukkan tren

Pada tahun 2019, realisasi Pendapatan Transfer

penurunan dibandingkan dengan capaian

dari pemerintah pusat di regional Sulawesi

pada tahun 2017 sebesar 15,81 persen dan

tercatat sebesar Rp88,57 triliun atau setara

capaian tahun 2018 sebesar 14,34 persen.

76,49 persen dari keseluruhan pendapatan

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara

APBD tahun 2019. Kondisi tersebut

agregat tingkat kemandirian daerah di Pulau

menggambarkan tingkat ketergantungan

Sulawesi mengalami penurunan dalam tiga

pemda di kawasan Sulawesi masih sangat

tahun terakhir.

tinggi meski tujuan TKDD salah satunya

Dilihat perdaerah, realisasi PAD di Sulsel
nampak mendominasi dengan kontribusi

adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal
antar daerah.

sebesar 49,87 persen selaras dengan

Tingkat ketergantungan di wilayah Sulawesi

kapasitas ekonominya yang lebih besar

lebih baik dibandingkan rasio pada tahun

dibandingan provinsi lainnya di Sulawesi.

2017 sebesar 82,75 persen dan tahun 2018

Sumber PAD utama Sulsel berasal dari Pajak

sebesar 81,32 persen. Sebagai gambaran,

Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak

pemda di Sulsel berhasil menekan tingkat

Penerangan Jalan. Sementara itu, realisasi

ketergantungan terhadap Pendapatan
Trans fer/Perimbangan dari 76,04

Gambar 104.

PERKEMBANGAN REALISASI PAD REGIONAL SULAWESI
TAHUN 2017 - 2019

persen pada tahun 2018 menjadi
sebesar 67,65 persen pada tahun 2019.
Di sisi lain, pemda di Sulbar masih
harus menggali potensi PAD mengingat
rasio ketergantungan terhadap TKDD
meningkat dari 88,85 persen pada
tahun 2018 menjadi 91,31 persen pada
tahun 2019. Alokasi anggaran TKDD dari

Sumber: DJPb,2020 (diolah)

Gambar 105. PERKEMBANGAN REALISASI DANA TRANSFER/PERIMBANGAN
REGIONAL SULAWESI 2017 - 2019

PAD Sular pada tahun 2019 turun
16,03 persen dibandingkan tahun
2018. Optimalisasi potensi pajak dan
retribusi daerah perlu didorong agar
realisasi PAD kembali menguat pada
tahun-tahun mendatang.

5.I.B. D A N A T R A N S F E R /
PERIMBANGAN
Sumber: DJPb, 2020 (diolah)
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pemerintah pusat yang cenderung meningkat

secara keseluruhan mencapai Rp112,19 triliun,

setiap tahunnya seiring kenaikan alokasi dasar

meningkat 3,93 persen dibanding dengan

Dana Desa harus dibarengi dengan kenaikan

tahun sebelumnya sebesar Rp107,95 triliun.

realisasi PAD yang lebih progresif agar rasio

Kenaikan nilai realisasi belanja APBD terjadi

ketergantungan terhadap Pendapatan

pada hampir semua jenis kecuali Belanja

Transfer dapat diminimalkan.

Lainnya yang terkoreksi sebesar 0,35 persen.

5.I.C. PENDAPATAN LAIN-LAIN
Kelompok Pendapatan Lain-lain memberikan
andil terkecil terhadap realisasi pendapatan
APBD regional Sulawesi tahun 2019 yakni
9,28 persen. Total realisasi Pendapatan Lainlain di wilayah Sulawesi tahun 2019 mencapai
Rp10,74 triliun, meningkat tajam dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp4,7 triliun.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari realisasi
Pendapatan Lain-lain di wilayah Sulawesi

Porsi realisasi belanja daerah terbesar berada
pada jenis Belanja Pegawai sebesar 36,81
persen, sedangkan belanja terkecil terdapat
pada Belanja Modal dengan kontribusi
sebesar 17 persen dari total realisasi belanja
APBD regional Sulawesi tahun 2019. Hal ini
menandakan bahwa realisasi pendapatan
APBD di daerah Sulawesi sebagaian besar
masih digunakan untuk belanja operasi
dengan masa manfaat jangka pendek.

Selatan yang melonjak drastis pada tahun

Selanjutnya apabila dilihat dari penyerapan

2019 berkat kenaikan realisasi Pendapatan

pagu Belanja APBD, terjadi penurunan

Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lain sebesar

kinerja dari 91,96 persen pada tahun 2018

Rp1,4 triliun dibanding periode sebelumnya.

menjadi 90,12 persen pada tahun 2019.

5.II. BELANJA DAERAH

Sebagai contoh, pagu Belanja Modal tahun
2019 yang bertambah 9,45 persen dibanding

Belanja daerah disusun untuk mendanai

pagu tahun sebelumnya tidak diiringi dengan

pelaksanaan urusan pemda yang menjadi

peningkatan kinerja penyerapan yang justru

kewenangan Pemerintah. Realisasi Belanja

mengalami penurunan dari 87,91 persen

APBD lingkup Sulawesi pada tahun 2019

menjadi hanya sebesar 84,81 persen pada
tahun 2019. Hal tersebut

Gambar 106. PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN LAIN-LAIN REGIONAL SULAWESI
TAHUN 2017 - 2019

mengindikasikan bahwa
kenaikan total pagu
Rp7,10 triliun belum
dapat

dioptimalk an

untuk meningkatkan nilai
tambah perekonomian
kawasan

Sulawesi

dari sisi konsumsi dan
Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB)
Sumber: DJPb, 2020 (diolah)
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Gambar 107. PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA DAERAH REGIONAL
SULAWESI TAHUN 2017 - 2019

5.III. SURPLUS/DEFISIT APBD
Surplus APBD regional Sulawesi
tahun 2019 sebesar Rp3,60 triliun
menunjukkan peningkatan signifikan
dibandingkan surplus pada tahun
2018 sebesar Rp396,81 miliar. Lonjakan
surplus signifikan terjadi di Sulsel yang
mengalami perubahan dari defisit
Rp140,52 miliar menjadi surplus Rp1,74
triliun. Hal tersebut mengindikasikan
adanya sumberdaya keuangan daerah

Sumber: DJPb

yang belum dioptimalkan untuk

pemerintah.

menciptakan efek pengganda terhadap

Ditinjau perdaerah, nampak bahwa

perekonomian dari komponen belanja

konsentrasi belanja daerah Sulawesi selaras

pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan dengan

dengan kapasitas fiskal masing-masing

adanya SILPA regional Sulawesi pada akhir

provinsi. Sulsel dan Sulteng dua kontributor

tahun 2019 sebesar Rp7,24 triliun, meningkat

terbesar dengan sumbangan sebesar 35,47

dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp4,27

persen dan 17,56 persen dari total realisasi

triliun.

belanja APBD tahun 2019. Sebaliknya, realisasi
belanja terkecil terdapat di daerah yang masih
berkembang yakni Gorontalo dan Sulbar
dengan andil sama sebesar 17,14 persen.
Meskipun berpotensi meningkatkan tingkat
ketergantungan daerah terhadap pemerintah
pusat, alokasi Transfer Daerah/Perimbangan
masih sangat diperlukan untuk mengakselerasi
pertumbuhan realisasi belanja
terutama di wilayah dengan

regional Sulawesi pada tahun 2019 sejalan
dengan laju PDRB regional Sulawesi yang
secara agregat mengalami pertumbuhan
dibanding tahun 2018. Namun demikian,
kebijakan fiskal yang ditempuh di beberapa
daerah belum selaras dengan kondisi

Gambar 108. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT REGIONAL SULAWESI TAHUN
2017 - 2019

kapasitas fiskal yang rendah.
Hal ini diharapkan dapat
meningkatkan stimulus fiskal
yang mendorong kemajuan
pembangunan

Secara umum kebijakan surplus APBD di

e ko n o m i

daerah-daerah tersebut.

Sumber: DJPb, 2020 (diolah)
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perekonomian setempat. Gambar 109. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DAERAH REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017
- 2019

Sebagai contoh, Sulsel
mengalami surplus APBD
atau berkebijakan fiskal
kontrak ti f

pada

s aat

laju perekonomian di
wilayahnya melambat dari
7,06 persen pada tahun
2018 menjadi 6,92 persen
pada tahun 2019. Hal ini
perlu menjadi perhatian
mengingat pelaksanaan

Sumber: DJPb

APBD tidak hanya berfokus

Pengeluaran Pembiayaan daerah mayoritas

pada pelaksanaan kegiatan pemerintah

masih digunakan untuk Penyertaan Modal/

semata namun juga memiliki misi untuk

Investasi Pemda. Pengeluaran Pembiayaan

mengakselerasi laju perekonomian regional.

kreatif perlu digalakkan di masa mendatang.

5.IV. PEMBIAYAAN DAERAH
Pada tahun 2019, Pembiayaan Daerah
regional Sulawesi secara total terealisasi
sebesar Rp3,64 triliun atau turun 6,03 persen
dibanding realisasi tahun sebelumnya Rp3,87
triliun. Hal ini berhubungan dengan realisasi
Pengeluaran Pembiayaan yang tumbuh 54,79
persen dibanding tahun sebelumnya, melebihi

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat
diarahkan untuk menggerakan perekonomian
di wilayahnya antara lain melalui partisipasi
dalam pembiayaan UMi. Selain mendapatkan
timbal balik penerimaan di masa mendatang,
langkah tersebut akan mendorong kemajuan
UMKM dan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

menggambarkan bahwa secara umum pemda

5.V. A N A L I S I S T E M A T I K :
PENANGGULANGAN STUNTING
DALAM PROGRAM APBD

di lingkup Sulawesi telah memiliki kemampuan

Tingkat prevalensi Stunting dapat digunakan

fiskal yang baik untuk membiayai kegiatan

sebagai salah satu prediktor rendahnya

pembangunan daerah.

kualitas SDM Indonesia di masa depan,

laju realisasi Penerimaan Pembiayaan yang
hanya tumbuh 4,31 persen. Kondisi tersebut

Struktur Penerimaan Pembiayaan regional
Sulawesi tahun 2019 sebagian besar
bersumber dari penggunaan SILPA tahun
anggaran sebelumnya sedangkan sisanya
berasal dari penerimaan pinjaman daerah,
dan pembiayaan lainnya. Di sisi lain, realisasi

termasuk di regional Sulawesi. Prevalensi
Stunting di regional Sulawesi berdasarkan
Riskesdas tahun 2018 rata-rata sebesar 32,74
persen, masih di bawah rata-rata nasional
sebesar 30,8 persen. Dapat diartikan bahwa
dari 100 anak balita di wilayah Sulawesi, 33
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di antaranya bermasalah dengan stunting.

sebagai upaya menekan tingkat prevalensi

Angka tertinggi berada di Sulbar sebesar

Stunting. Sebagai contoh, pada tahun 2019

41,8 persen sementara terendah berada di

pemprov Sulsel sebagai provinsi dengan

Sulut sebesar 25,46 persen. Dalam rangka

tingkat Stunting tertinggi kedua di Sulawesi

menanggulangi isu tersebut, pada tahun 2019

telah mencanangkan program GAMMARA’NA

pemprov maupun pemkab di lingkup Sulawesi

(Gerakan Masyarakat Memberantas Stunting).

telah melaksanakan beberapa program

Langkah serupa ditempuh pemerintah

pencegahan dan penanggulangan Stunting

provinsi Sultra dengan inovasi penurunan

yang dikoordinir dan dikonvergensikan oleh

Stunting bernama Rumah Cegah Stunting

BAPPEDA tingkat provinsi.

(RCS) dengan melibatkan masyarakat (RT/

Secara umum, penanganan prevalensi Stunting
difokuskan pada kegiatan Intervensi Gizi
Spesifik dan kegiatan Intervensi Gizi Spesifik
yang selanjutnya didukung oleh program
pendampingan dan koordinasi. Sebagai
contoh, pada tahun 2019 pemda di Sultra
telah merealisasikan anggaran APBD untuk
program penanganan stunting sebesar Rp785,8
miliar. Dari total realisasi tersebut, kegiatan
Intervensi Gizi Sensitif dan kegiatan terkait
Intervensi Gizi Spesifik terealisasi paling besar
masing-masing senilai Rp426,4 miliar sebesar
Rp284 miliar, sedangkan realisasi untuk
kegiatan pendukung lainnya sebesar Rp65
miliar. Konsentrasi realisasi anggaran untuk
kegiatan Intervensi Gizi Spesifik diharapkan
dapat mengatasi penyebab langsung Stunting
yakni masalah gizi dan penyakit infeksi.
Sementara kegiatan Intervensi Gizi Sensitif
diarahkan untuk menanggulangi penyebab
tidak langsung Stunting antara lain ketahanan
pangan, sanitasi, kebutuhan air bersih, dan
pola asuk anak.

RW) setempat untuk melakukan screening dan
mendata Ibu hamil dengan KEK dan anak yang
diindikasikan Stunting.

6. S E K T O R U N G G U L A N
REGIONAL PADA REGIONAL
SULAWESI
Pada tahun 2019, perekonomian di wilayah
Sulawesi terus melaju dengan pertumbuhan
sebesar 6,65 persen dibandingkan tahun
sebelumnya. Laju pertumbuhan tersebut
ditopang oleh keunggulan beberapa sektor
usaha antara lain Sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan serta Sektor Konstruksi.
Ke depan, sektor-sektor tersebut dapat
dijadikan sebagai lapangan usaha prioritas
guna menciptakan pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan. Namun demikian, peran
sektor-sektor potensial di regional Sulawesi
seperti pertambangan, pariwisata, dan
transportasi dan pergudangan tidak boleh
diabaikan. Potensi tersebut harus didorong
dan dikembangkan agar dapat memberikan
nilai tambah perekonomian dan meningkatkan

Selain dukungan dalam bentuk alokasi

kesejahteraan masyarakat di jazirah Sulawesi

belanja APBD, pemda di kawasan Sulawesi

maupun nasional.

meluncurkan beberapa program kreatif
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6.I. S E K T O R P E R T A N I A N ,
KEHUTANAN, DAN PERIKANAN
Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan terhadap perekonomian di
Sulawesi dalam beberapa tahun terakhir
belum tergoyahkan. Pada tahun 2019, sektor
tersebut mengungguli kontribusi sektor
ekonomi lainnya dengan sumbangan sebesar
Rp243,62 triliun atau setara 23,93 persen
dari total Rp1,02 quadriliun PDRB Sulawesi.
Keunggulan sektor Pertanian tidak terlepas
dari kondisi geografis pulau Sulawesi yang
mayoritas berkontur agraris yang didukung
oleh ketersediaan tenaga kerja yang memadai
serta curah hujan yang melimpah. Sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mampu
menjadi sektor basis di seluruh provinsi di
Sulawesi. Hal ini mengindikasikan bahwa
sektor tersebut memiliki kapasitas untuk
memenuhi kebutuhan pangan domestik
kawasan Sulawesi dan keperluan ekspor ke
luar daerah.
Pada tahun 2019, Sek tor Per tanian,
Kehutanan, dan Perikanan masuk dalam
kategori lapangan usaha yang maju dan
tumbuh pesat di Susel. Kontribusi sektor
tersebut terhadap perekonomian Sulsel
dengan 21,28 persen dari kontribusi agregat
seluruh sektor ekonomi. Meskipun tidak lebih
baik dari capaian tahun sebelumnya sebesar
22,52 persen, laju pertumbuhan PDRB sektor
tersebut masih melampaui laju pertumbuhan
sektor yang sama di tingkat nasional. Selain itu,
kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan terhadap perekonomian di Sulsel
lebih besar dibandingkan dengan kontribusi

sektor tersebut terhadap PDB nasional.
Keunggulan komparatif Sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan juga tampak
pada struktur perekonomian di Sulbar.
Sektor tersebut memberikan andil besar
terhadap PDRB-nya pada tahun 2019
dengan sumbangan sebesar 38,61 persen.
Keunggulan juga nampak dari serapan
tenaga kerja sebesar 46,35 persen dari
keseluruhan pekerja yang tersedia di provinsi
tersebut. Subsektor Tanaman Perkebunan
menjadi tulang punggung keunggulan Sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan
sumbangan nilai tambah ekonomi sebesar
Rp8,27 triliun atau setara 17,84 persen
dari total PDRB-nya. Di balik keunggulan
yang ada, terdapat tantangan untuk terus
memper tahankan produk tivitas sek tor
perkebunan kelapa sawit mengingat harga
komoditas khususnya Crude Palm Oil (CPO)
di pasaran global cenderung mengalami
penurunan dalam setahun terakhir.
Hal senada nampak di Provinsi Gorontalo
dimana Sektor Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan masih mendominasi dengan
kontribusi sebesar 28 persen dari total
PDRB. Sektor tersebut mampu menunjukkan
keunggulan produktivitas yang dibuktikan
dengan adanya kegiatan ekspor Rp3,9 triliun
atau setara 36,25 persen dari total permintaan
sektor Pertanian. Meski menjadi leading sector
perekonomian di Gorontalo, sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan menyisakan
sebuah tantangan. Nilai Tukar Petani (NTP)
dalam lima tahun terakhir yang berada di
atas nilai 100 menunjukkan bahwa petani
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mengalami surplus yaitu kenaikan harga

potensi sebesar 929.700 ton, (2) Teluk Tomini

produksi lebih besar daripada kenaikan harga

dengan potensi sebesar 595.620 ton, dan (3)

barang konsumsi dan biaya produksi. Namun,

Teluk Tolo dengan potensi sebesar 68.456 ton.

tingginya angka NTP tersebut ternyata belum

Potensi unggulan yang dapat dikembangkan

mampu mempengaruhi penurunan tingkat

antara lain udang, tuna, cakalang, kerapu,

kemiskinan di perdesaan dimana mayoritas

teripang, lajang dan rumput laut. Secara

penduduknya berprofesi sebagai petani.

spasial, produksi kelautan dan perikanan

Kondisi wilayah lautan dan daratan yang
luas dengan kekayaan alam yang berlimpah
menciptakan kontribusi dominan Sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di
Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2019, sektor
ini mampu menyerap 34,88 persen tenaga
kerja, jauh mengungguli serapan tenaga kerja
di Sektor Pertambangan dan Penggalian yang
hanya menyerap 2,24 tenaga kerja Sultra
persen yang ada di Sutra pada bulan Agustus

budidaya menurut data sementara tahun
2019 mengalami peningkatan produksi
sebesar 2,63 persen dibandingkan produksi
Tahun 2018 sebesar 918.186 ton. Hal yang
sama terjadi pada volume produksi perikanan
tangkap yang mengalami kenaikan sebesar
12,89 persen dibandingkan tahun 2018
dengan produksi 171.115 ribu ton.

6.II. SEKTOR KONSTRUKSI
Pada tahun 2019, Sektor Kontruksi menjadi

2019. Komoditas unggulan sektor Pertanian

sektor dengan kontribusi ekonomi terbesar

yang menjadi primadona di Sultra antara lain

kedua setelah Sektor Pertanian, Kehutanan,

kopra, kakao, beras, jambu mete, cengkeh,

dan Perikanan di kawasan Sulawesi.

jagung, lada, dan kemiri. Sementara pada

Sumbangan nilai tambah ekonomi sebesar

subsektor Perikanan, beberapa komoditas

Rp133,87 triliun atau setara 13,15 persen

seperti udang, vaname, gurita, kerapu, dan

dari total PDRB Sulawesi menggambarkan

kepiting mampu dikembangkan menjadi

keunggulan lapangan usaha tersebut. Provinsi

produk perikanan unggulan yang berorientasi

Sulsel menjadi daerah penyumbang PDRB

ekspor. Kombinasi SDA dan SDM di bidang

Sektor Konstruksi terbesar pada tahun 2019

Pertanian dan Perikanan tersebut memberikan

yakni senilai Rp71,56 triliun. Hal tersebut

sumbangsih nilai tambah Rp30,67 triliun atau

berkorelasi dengan masih berlangsung

23,73 persen dari total PDRB Sultra.

beberapa proyek strategis nasional di Sulsel

Perkembangan meng gembirakan juga
nampak pada subsektor Perikanan di Sulteng.
Luas perairan laut Suteng yang mencapai
193.923,75 km² menyimpan potensi produksi
komoditas perikanan yang cukup besar.
Potensi ini terbagi ke dalam tiga zona yaitu:
(1) Selat Makassar dan Laut Sulawesi dengan
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seperti pembangunan lintasan kereta api
Makassar – Parepare sepanjang 144 km
yang merupakan titik awal jaringan KA Trans
Sulawesi. Andil PDRB Sektor Konstruksi
berasal dari Provinsi Sulteng sebesar Rp21,02
triliun atau setara 15,70 persen dari total PDRB
sektor tersebut di wilayah Sulawesi. Tingginya
nilai tambah dari lapangan usaha Konstruksi
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didorong oleh masih berlangsungnya proses

2019, lapangan usaha tersebut menjadi sektor

pemulihan infrastruktur pasca musibah

ketiga terbesar penyumbang terhadap total

gempa bumi dan tsunami pada tahun 2018

PDRB yaitu sebesar 13,69 persen. Sektor

silam.

Konstruksi memiliki peranan penting dalam

Keunggulan sektor Konstruksi turut tercermin
dari pertumbuhan nilai tambah ekonomi
sektor tersebut di regional Sulawesi tahun 2019
yang melaju sebesar 8,7 persen dibandingkan
tahun sebelumnya. Capaian tersebut mampu
mengungguli laju sektor yang sama di tingkat
nasional sebesar 5,76 persen pada kurun
waktu yang sama. Di Provinsi Sulut, kemajuan
lapangan usaha Konstruk si didorong
oleh peningkatan investasi infrastruktur
pihak pemerintah maupun swasta, seperti
perbaikan jalan, pembangunan real estate dan
pusat perbelanjaan.

mengakselerasi pembangunan di Sultra di
antaranya melalui pembangunan sarana dan
prasarana penunjang kegiatan perekonomian
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
makmur. Hal ini didukung dengan eksistensi
perusahaan konstruksi yang tersebar di
seluruh wilayah dengan konsentrasi terbesar
berada di kota Kendari sejumlah 1.003
perusahaan dan Kabupaten Kolaka sejumlah
571 perusahaan.

7. T A N T A N G A N F I S K A L
REGIONAL PADA REGIONAL
SULAWESI

Sementara itu, sektor Konstruksi di Sulsel

Wilayah regional Sulawesi memiliki enam

diperkirakan akan terus tumbuh dominan

Provinsi. Masing-masing provinsi ini memiliki

sehubungan dengan terus dilakukannya

daerah Kabupaten dan Kota. Provinsi Sulsel

perbaikan infrastruktur jalan khususnya yang

mempunyai 21 Kabupaten ( Jeneponto,

menjadi kewenangan pemda. Kondisi jalan

Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang,

mantap kewenangan provinsi pada tahun

Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkajene

2018 hanya mencapai 65,38 persen, masih

dan Kepulauan, Pinrang, Selayar, Sidenreng

tertinggal dari kondisi mantap jalan nasional

Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja,

di Sulut sebesar 90,49 persen. Faktor lainnya

Wajo, Luwu Timur, dan Toraja Utara), dan 3

yang mendorong kemajuan Sektor Konstruksi

Kota (Makassar, Pare-Pare, dan Palopo).

di Sulut adalah dilaksanakannya penyelesaian

Provinsi Sulteng memiliki 10 Kabupaten

proyek Jalan Tol Manado – Bitung dengan

(Banggai, Banggai Kepulauan, Buol, Toli-Toli,

estimasi nilai investasi sebesar Rp5,12

Donggala, Morowali, Poso, Parigi Moutong,

triliun dan proyek pembangunan Pelabuhan

Tojo Una Una, dan Sigi) dan 1 Kota (Palu).

Internasional Hub Bitung dengan estimasi nilai

Provinsi Sulut mempunyai 11 Kabupaten

investasi sebesar Rp34,36 triliun.

(Kepulauan Talaud, Bolaang Mongondow,

Sektor konstruksi turut berperan besar
terhadap perekonomian di Sultra. Pada tahun

Minahasa, Sangihe Talaud, Minahasa Selatan,
Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Utara,
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Minahasa
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Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, dan

pemerintahan negara. Syarat bahwa PAD

Bolaang Mongondow Selatan) dan 4 Kota

harus menjadi bagian sumber keuangan

(Bitung, Manado, Tomohon, Kotamobagu).

terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah

Provinsi Sultra memiliki 10 Kabupaten

menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok

(Wakatobi, Muna, Konawe Selatan, Buton,

ukur terpenting bagi kemampuan daerah

Konawe, Kolaka, Bombana, Kolaka Utara,

dalam menyelenggarakan dan mewujudkan

Konawe Utara) dan 2 Kota (Kendari, Bau-

otonomi daerah. Di samping itu PAD juga

Bau). Provinsi Gorontalo mempunyai 5

mencerminkan kemandirian suatu daerah.

Kabupaten (Boalemo, Gorontalo, Pohuwato,
Bone Bolango, Gorontalo Utara) dan 1
Kota (Gorontalo). Provinsi Sulbar memiliki
5 Kabupaten (Manjene, Mamuju, Polewali
Mandar, Mamasa, Mamuju Utara).

Dalam tiga tahun terakhir PAD regional
Sulawesi berada pada angka 15-16 miliar,
yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 16.485,52
miliar, tahun 2018 Rp 15.532,66 miliar dan Rp
16.474,79 miliar di tahun 2019. Berdasarkan

Secara kewilayahan masing-masing daerah

data tahun 2019 kontribusi PAD masing masing

memiliki keunikan dan kebutuhan yang

provinsi terhadap PAD regional Sulawesi

berbeda-beda, antara satu daerah dengan

masih tidak merata dan terdapat gap yang

daerah lainnya. Masing-masing wilayah juga

signifikan. Dimana Sulsel menjadi provinsi

mempunyai kekayaan SDA dan SDM yang

dengan kontribusi terbesar bagi PAD Regional

berbeda serta berbeda pula skala prioritas

dengan angka sebesar 49,87 persen atau

pembangunan yang ditetapkan. Hal inilah

hampir 50 persen dari PAD Regional Sulawesi

yang mempengaruhi bagaimana postur APBD

baru diikuti oleh Sulut 14,61 persen, Sulteng

masing masing daerah.

14,07 persen, Sultra 11,42 persen yang ketiga

Sebagai modal untuk membiayai semua
kegiatan pemerintahan dan pembangunan
yang menjadi kewenanganya maka daerah
harus memiliki kewenangan dan kemampuan
untuk menggali sumber-sumber keuangannya
sendiri, mengelola dan menggunakan

provinsi tersebut kontribusi PAD terhadap
regional dengan angka tidak mencapai 20
persen. Lalu dua provinsi selanjutnya bahkan
angka kontribusinya tidak mencapai 10 persen
yaitu Gorontalo 6,36 persen dan Sulbar 3,66
persen.

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk

Dari data PAD pada regional Sulawesi apabila

membiayai penyelenggaraan pemerintahan

diamati lebih jauh maka dapat dilihat di

daerahnya.

kepada

mana sebenarnya letak kecilnya nilai PAD

bantuan pusat harus seminimal mungkin,

pada beberapa provinsi di regional ini. Untuk

sehingga PAD harus menjadi bagian sumber

mengetahui hal ini perlu diketahui terlebih

keuangan terbesar, yang didukung kebijakan

dahulu unsur-unsur yang termasuk dalam

perimbangan keuangan pusat dan daerah

kelompok PAD. Dalam UU Nomor 25 Tahun

sebagai prasyarat mendasar dalam sistem

1999 dinyatakan bahwa PAD terdiri dari:

Ketergantungan
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1. Hasil Pajak Daerah;

resources endowment, tingkat pembangunan,

2. Hasil Retribusi Daerah;

dan derajat urbanisasi. Masalah lainnya

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil

adalah terlalu banyaknya jenis pajak daerah

pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang

dan sering tumpang tindih satu dengan yang

dipisahkannya;

lainnya. Tidak ada perbedaan yang jelas antara

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Secara

umum

f a k t o r- f a k t o r

yang

pajak dengan pungutan lainnya, dan masalah
biaya administrasi pajak yang tinggi.

mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD

Pada akhirnya besarnya PAD atau keuangan

antara lain adalah:

yang dimiliki oleh daerah juga didukung tetapi

1. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/

ada beberapa faktor lain, yaitu:

kota yang besar, tetapi digali oleh instansi

1. Faktor Manusia;

yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan

2. Faktor Keuangan;

bermotor (PKB), dan PBB;

3. Faktor Peralatan;

2. BUMD belum banyak memberikan
keuntungan kepada Pemda;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak, retribusi, dan pungutan
lainnya;
4. Adanya kebocoran-kebocoran;
5. Biaya pungut yang masih tinggi;
6. Banyak Perda yang perlu disesuaikan dan
disempurnakan;
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar
pajak yang masih rendah.

4. Faktor Organisasi dan Manajemen.
Selanjutnya apabila menilik PAD pada
regional Sulawesi apakah berbanding relevan
dengan potensi SDM dan SDA yang ada dari
berbagai sektor ekonomi? Dari Hasil analisis
beberapa SDA yang dimiliki oleh provinsi
pada regional Sulawesi, rata–rata memiliki
potensi peningkatan PAD baik disektor Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan BUMD
dan Pendapatan–pendapatan lain yang sah
dan menjadi sektor unggulan di regional

Secara umum dari kedua pendapat di

Sulawesi seperti sektor Pertanian, Kehutanan,

atas diketahui bahwa masalah rendahnya

Perikanan serta Sektor Konstruksi. Dan juga

PAD disebabkan lebih banyak pada unsur

sektor-sektor potensial di regional Sulawesi

perpajakan. Lebih jauh mengenai perpajakan

seperti pertambangan, pariwisata, dan

dan permasalahannya perlu dikemukakan

transportasi dan pergudangan apabila dikelola

pendapat Reksohadiprodjo (1996: 74-78), yaitu

dengan seksama oleh pemerintah yang dalam

bahwa beberapa masalah yang sering dihadapi

pelaksanaannya dikelola oleh masyarakat

sistem pajak di daerah secara keseluruhan,

niscaya PAD Provinsi-provinsi di regional

di antaranya adalah adanya kemampuan

Sulwesi akan selalu naik tiap tahunnya.

menghimpun dana yang berbeda antara
daerah yang satu dengan daerah lainnya,
yang disebabkan karena perbedaan dalam

Faktor – faktor ini yang seharusnya di dorong
dan dikembangkan untuk menggenjot
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tingginya PAD. Pemberdayaan masyarakat

kawasan wisata sebagai unggulan daerah

sekitar yang disesuaikan dengan potensi

juga dikembangkan di Provinsi Gorontalo

daerah tersebut harus terus digalakan hingga

melalui pembangunan kawasan wisata Olele,

tujuan dari pembangunan daerah benar –

Pantai Biluhu, dan desa wisata religi Bubohu.

benar terealisasi.

Hal serupa dilakukan di Sultra melalui

Selanjutnya, kebijakan pembangunan
regional Sulawesi telah dituangkan dalam
RPJMD masing-masing provinsi dan telah

pengembangan kawasan Taman Nasional
Wakatobi dan Pulau Labengki yang dikenal
sebagai Raja Ampat-nya Sulawesi.

disinkronkan dengan arah kebijakan

Guna mendukung pengembangan kawasan

pembangunan RPJMN 2015-2019. Secara

strategis di regional Sulawesi ini, maka

umum, RPJMD di wilayah Sulawesi memiliki visi

perlu dilakukan peningkatan kapasitas

untuk mewujudkan kemajuan, daya saing, dan

pembangunan infrastruktur pendukung

kesejahteraan masyarakat. Visi pembangunan

dan sarana konektivitas. Seperti perlintasan

tersebut selanjutnya dijabarkan dalam RKPD

kereta api, akses jalan arteri dan tol menuju

masing-masing provinsi dimana pada tahun

ke wilayah wilayah yang dikembangkan. Di

2019 secara garis besar mengangkat tema

sisi lain, pemda di Sulawesi diharapkan turut

peningkatan pembangunan infrastruktur dan

mendorong penciptaan iklim investasi dengan

peningkatan konektivitas serta iklim investasi

Penerapan layanan, kemudahan investasi dan

daerah.

perijinan.

Sesuai dengan arah pengembangan

Tahun 2019, kebijakan pembangunan

wilayah Sulawesi dalam RPJMN 2015-2014

regional Sulawesi juga difokuskan pada

tersebut, beberapa daerah telah melakukan

pengembangan kawasan perkotaan dan

p e nge m b a ng a n

s t r a te g i s .

perdesaan. Hal ini tentu perlu didukung

Sebagai contoh, Sulsel telah menetapkan

dengan peningkatan kapasitas pemerintahan,

pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

perluasan jangkauan layanan dasar berbasis

(KSP) Maminnasata untuk mendorong

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu,

pembangunan di wilayah Makassar, Maros,

tentunya upaya pengembangan pemukiman

Gowa, dan Takalar dengan sektor unggulan

dengan penyediaan sarana pengadaan air

pariwisata, industri, pertanian, perikanan, dan

bersih dan eleketrifikasi yang memadai.

kawasan

agroindustri. Demikian halnya pengembangan
beberapa KEK di Sulut di antaranya KEK
Bitung yang difokuskan sebagai hub pada
jalur distribusi perdagangan domestik di KTI,
maupun perdagangan internasional serta
KEK Likupang yang diproyeksikan sebagai
pusat industri pariwisata. Pengembangan
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Sementara itu, percepatan pemberdayaan
ekonomi kerakyatan di regional Sulawesi
terus didorong dalam rangka mengentaskan
persoalan di daerah tertinggal. Hal dilakukan
dengan pemberian dukungan kepada UMKM
dan koperasi sesuai dengan karakteristik
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ekonomi unggulan kawasan Sulawesi yang

belanja barang infrastruktur masih belum

umumnya bertumpu pada sektor pertanian,

menjadi prioritas, dimana besaran untuk

perkebunan, dan perikanan. Kebijakan

belanja barang infrastruktur berada pada

pembangunan juga diarahkan pada

angka 25-30 miliar. Pada APBD alokasi dana

pembangunan SDM di antaranya melalui

belanja pegawai masih menjadi komponen

aksi penurunan dan pencegahan stunting

terbesar dalam belanja daerah. Tentunya

terutama di Sulbar yang memiliki prevalensi

angka tersebut belum dapat dikatakan

stunting tertinggi kedua nasional.

mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan

Kondisi geologi Sulawesi yang berada pada

infrastruktur yang maksimal.

jalur Ring of Fire turut mempengaruhi arah

Selain itu menilik juga pada ratio kemandirian

kebijakan pembangunan kawasan tersebut.

daerah yang terjadi dalam tiga tahun terakhir,

Pendek at an pembangunan berbasis

dimana ratio kemandirian daerah pada

kesiapsiagaan bencana juga dilakukan di

regional Sulawesi yang terus menurun.

Provinsi Gorontalo melalui peningkatan

Pada tahun 2017 angka ratio kemandirian

kapasitas penanganan kedaruratan Satuan

regional Sulawesi sebesar 15,81 persen, lalu

Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-

di tahun 2018 turun menjadi sebesar 14,34

PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan

persen dan di tahun 2019 kembali mengalami

perlengkapan yang memadai.

penurunan menajdi 14,23 persen. Maka

Tentunya untuk mendukung berbagai
kebijakan, program dan kegiatan kegiatan
di atas perlu dilakukan pengalokasian yang
memadai pada belanja barang infrastruktur
dan belanja modal. Namun apabila melihat
lagi alokasi anggaran pada anggaran belanja
daerah regional Sulawesi dimana dalam tiga
tahun kebelakang alokasi anggaran untuk

peranan pemerintah pusat melalui berbagai
instrumen anggaran masih menjadi salah
satu komponen penting dalam peningkatan
perekonomian pada regional Sulawesi.
Indikatior indikator tersebut menunjukan
bahwa masih terdapat tantangan yang cukup
besar yang harus diselesaikan oleh Pemda
dan juga Pemerintah Pusat.
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Jumlah penduduk mencapai 14,86 juta jiwa atau 5,54 persen penduduk nasional (BPS, 2020), merupakan
penggerak perekonomian nasional dengan sektor pariwisatanya dan beberapa sektor di pertanian,
perkebunan, dan peternakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai 5,07 persen, merupakan laju
pertumbuhan tertinggi di wilayah tersebut dalam kurun waktu 2017-2019, berkontribusi sebesar 3,06 persen
dari PDB nasional 2019. Indikator kesejahteraan antara lain rata-rata IPM sebesar 69,58, rata-rata tingkat
kemiskinan sebesar 12,70 persen, rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,366, dan rata-rata
tingkat pengangguran pada angka 2,76 persen. Berdasarkan indikator ekonomi dan kesejahteraan tersebut
dapat diindikasikan bahwa Bali Nusa Tenggara mengalami permasalahan terkait produktivitas SDM dan
pemerataan hasil pembangunan.
Wilayah Bali Nusa Tenggara berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata 1,0 persen dan
terhadap belanja negara rata-rata 3,3 persen selama tahun 2017 s.d. 2019. Pembangunan terus berlanjut
untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 8,0
persen dan 2,9 persen dari angka nasional tahun 2019. Pelaksanaan APBN dalam periode 2017-2019 secara
konsisten mengalami peningkatan, dimana pendapatan negara tumbuh 14,3 persen sedangkan belanja
negara tumbuh 11,3 persen. Realisasi belanja negara dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada
tahun 2019 mencapai Rp81.238,0 miliar atau 4,8 persen dari total belanja K/L dan TKDD, dengan realisasi
belanja terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp29.610,8 miliar dan TKDD Rp51.627,2 miliar. Sedangkan dalam
pelaksanaan APBD, kontribusi pendapatan daerah sebesar 6,35 persen terhadap pendapatan daerah
konsolidasi nasional. Dari pendapatan daerah sebesar Rp74,43 triliun, kontribusi dana transfer mencapai
67,86 persen. Dari sisi belanja, Bali-Nusa Tenggara menyumbang Rp74,30 triliun atau 6,54 persen dari total
belanja daerah konsolidasi nasional. Belanja pegawai masih mendominasi sebesar 35,07 persen, disusul
belanja barang sebesar 23,11 persen, dan belanja modal sebesar 16,52 persen.
Dalam rangka pengembangan wilayah, pembangunan perlu diarahkan untuk pengembangan potensi
di bidang pariwisata, peternakan, dan perkebunan serta mempercepat pembangunan manusia untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan peternakan,
tanaman pangan, dan penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman; pembangunan pusat-pusat
pertumbuhan (Wilayah Metropolitan, Destinasi Pariwisata Prioritas/KEK, Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Wisata Perairan dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan); dan
pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan
pengentasan daerah tertinggal.
Ditjen Perbendaharaan | Direktorat Pelaksanaan Anggaran - Laporan Khatulistiwa 2019

207

BAB VI
ANALISIS EKONOMI DAN
FISKAL REGIONAL BALI - NUSA
TENGGARA
1. PENDAHULUAN
Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi
regional Bali Nusra meningkat dari 2,68
persen pada tahun 2018 ke angka 5,07
persen. Per tumbuhan ekonomi pada
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang
mengalami peningkatan hingga 4,01 persen
pasca bencana menjadi penyumbang utama
peningkatan ekonomi regional ini. Proses

Realisasi pendapatan negara di regional Bali
Nusra sebagian besar masih didukung dari
penerimaan perpajakan dengan komposisi
sebesar 87,05 persen dari total pendapatan
negara. Pagu belanja negara yang dianggarkan
untuk regional Bali Nusra pada tahun 2019
sebesar Rp83,9 triliun (meningkat 4,53 persen
dibanding tahun sebelumnya) dengan realisasi
sebesar Rp81,2 triliun atau meningkat sebesar

pemulihan dari bencana gempa bumi yang

5,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

diwarnai oleh giatnya rekonstruksi bangunan

Dari postur pendapatan pada APBD Regional

telah membawa ekonomi di NTB untuk

Bali Nusra TA 2019 menunjukkan bahwa

tumbuh di tahun 2019.

terjadi peningkatan ketergantungan pemda

Perkembangan inflasi regional masih berada di

terhadap Pemerintah Pusat menjadi 67,9

bawah inflasi nasional, dimana inflasi terendah
terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT) sebesar 0,67 persen. Indikator
kesejahteraan regional Bali Nusra tahun 2019
menunjukkan perkembangan yang positif
dimana IPM, Rasio Gini, dan Tingkat Kemiskinan
membaik dibanding tahun sebelumnya. Hanya
indikator TPT yang mengalami perkembangan
yang negatif, khususnya pada Provinsi Bali dan
NTT. Namun demikian, walaupun indikator
IPM dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTB
dan NTT menunjukkan perkembangan positif,
namun masih memerlukan perhatian khusus
mengingat angkanya yang masih jauh dari
rata-rata nasional.

persen yang semula pada 2018 sebesar
66,3 persen. Pemda di Provinsi NTT memiliki
ketergantungan terbesar kepada Pemerintah
Pusat, mencapai 67,9 persen. Sejalan dengan
peningkatan ketergantungan pemda terhadap
Pemerintah Pusat, pertumbuhan PAD pada
regional Bali Nusra TA 2019 dibandingkan
dengan TA 2018 menunjukkan positif 9,43
persen. Dibandingkan tahun 2018, terjadi
peningkatan kontribusi PAD terhadap
pendapatan daerah dari 24,9 persen menjadi
24,6 persen yang didorong oleh peningkatan
kontribusi PAD di Provinsi Bali dan NTT.
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2. INDIKATOR EKONOMI
PADA REGIONAL BALI NUSRA
2.I. PERTUMBUHAN EKONOMI
PADA REGIONAL BALI NUSRA
Secara umum per tumbuhan ekonomi
regional Bali Nusra tahun 2019 masih lebih
rendah dari nasional, namun dibanding
tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi
Bali Nusra meningkat sangat signifikan.
Peningkatan per tumbuhan ekonomi
Bali Nusra didorong oleh meningkatnya
pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dari
-4,46 persen pada tahun 2018 menjadi 4,01
persen. Peningkatan tersebut antara lain
disebabkan karena tingginya pertumbuhan
di bidang kontruksi (12,19 persen) rehabilitasi
pasca terjadinya gempa yang memberikan
efek pengganda juga untuk lapangan usaha

persen). Sedangkan konsumsi pemerintah
sendiri hanya menyumbang 7,99 persen dari
keseluruhan PDRB Bali Nusra tahun 2019.
Pembentukan Modal Tetap Domestik
Bruto tahun 2019 mengalami kenaikan laju
pertumbuhan 4,67 persen pada tahun 2019
lebih rendah dibanding laju pertumbuhan
tahun 2018 (6,67 persen). Laju pertumbuhan
tertinggi terdapat pada Pengeluaran konsumsi
LNPRT sebesar 6,99 persen. Pada tahun 2019
Kondisi laju pertumbuhan yang membaik
ditunjukkan oleh komponen Ekspor Barang
dan Jasa yang mencatatkan laju pertumbuhan
sebesar 0,71 persen, Impor Barang dan Jasa
dengan laju pertumbuhan 1,19 persen, serta
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan
laju pertumbuhan 4,88 persen.

lainnya di NTB. Sementara untuk Provinsi Bali

Komposisi PDRB dari sisi penawaran regional

dan NTT peningkatan dan kontraksi tingkat

Bali Nusra cukup merata. Sektor pertanian,

pertumbuhannya tidak terlalu signifikan.

kehutanan dan perikanan memberikan

Dari sisi permintaan, perekonomian Bali
Nusra didominasi komponen konsumsi
rumah tangga (29,10 persen) dan PMTB (18,27

kontribusi sebesar 19,20 persen, sementara
itu sektor penyediaan akomodasi makan
dan minum sebesar 12,65 persen. Tidak

Gambar 110. PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2017 - 2019 (DALAM PERSEN)

Sumber: BPS
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Gambar 111. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PERMINTAAN REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2019

Sumber: BPS (diolah)

jauh berbeda dengan tahun sebelumnya

sektor dibanding tahun sebelumnya, bahkan

posisi ketiga komposisi PDRB yakni sektor

sektor pertambangan dan penggalian yang

perdagangan besar dan eceran, reparasi

di tahun-tahun sebelumnya mengalami

mobil dan sepeda motor dengan kontribusi

pertumbuhan negatif pada tahun ini tumbuh

sebesar 10,92 persen. Hal ini menunjukan

5,54 persen.

bahwa struktur perekonomian Bali Nusra
cenderung tidak mengalami perubahan.

Pembangunan sek tor pariwisata Bali
Nusra yang selama ini menjadi sektor

Secara umum laju pertumbuhan Bali Nusra

unggulan regional, pada tahun 2019 kembali

mengalami peningkatan hampir di setiap

mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik

Gambar 112. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PERMINTAAN ADHB REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 20172019 (DALAM PERSEN)

Sumber: BPS
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Gambar 113. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PENAWARAN REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2019

Sumber: BPS

setelah mengalami perlambatan di tahun

Provinsi NTB yang tahun lalu sempat menurun

sebelumnya. Hal ini tercermin dari laju

akibat bencana alam gempa bumi Lombok.

pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi
dan makan minum di Bali Nusra tumbuh 5,29
persen dari 4,27 persen di tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini antara lain disebabkan mulai
berangsur pulihnya sektor pariwisata di

Sementara itu laju pertumbuhan positif
tertinggi terdapat pada sektor Pengadaan
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang yang tumbuh 9,38 persen dan sektor

Tabel 53. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PENAWARAN ADHK, REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2017 2019 (DALAM PERSEN)
Komponen PDRB
1.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2.

Pertambangan dan Penggalian

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa lainnya

Sumber: BPS (diolah)
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2017

2018

2019

3,06

3,39

0,90

-11,14

-27,26

5,54

1,19
18,51
3,70
5,28
6,47
5,27
7,66
4,61
5,05
3,40
5,34
4,15
5,48
5,78
6,64

3,40
2,71
-5,19
7,68
5,87
4,74
4,27
4,49
3,24
3,01
4,31
5,82
4,96
7,26
4,98

5,07
5,07
9,38
7,33
4,04
4,74
5,29
5,07
2,92
5,07
5,21
5,76
5,56
6,77
5,08
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Gambar 114. TINGKAT INFLASI REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2017 S.D. 2019 (DALAM PERSEN)

Sumber: BPS

kontruksi tumbuh 7,33 persen. Tingginya
kegiatan rehab rekon pasca gempa NTB
juga memberikan efek pengganda untuk
pertumbuhan lapangan usaha lainnya.

3.I. I N D E K S P E M B A N G U N A N
MANUSIA

2.II. INFLASI
Tingkat inflasi rata-rata Bali Nusra pada tahun
2019 lebih rendah dibanding dengan tahuntahun sebelumnya dan masih di bawah tingkat
inflasi nasional sebesar 2,72 persen. Provinsi
NTT berhasil mencatatkan tingkat inflasi di
bawah tingkat inflasi terendah di Bali Nusra
(0,67 persen), sementara tingkat inflasi tertinggi
terdapat pada Provinsi Bali yaitu mencapai
2,40 persen. Kelompok pengeluaran yang
menyebabkan inflasi terjadi pada kelompok
makanan jadi, minuman, dan tembakau,
Kelompok bahan makanan, Kelompok
kesehatan Komoditas
yang

3. I N D I K A T O R K E S E J A H
TERAAN PADA REGIONAL
BALI NUSRA
Perkembangan IPM Bali Nusra selama rentang
waktu tahun 2014 hingga 2019 selalu meningkat
dari tahun ke tahun. Provinsi Bali memiliki nilai
IPM terbaik di tingkat regional dan berada
diatas nilai IPM Nasional. Sejalan dengan
hal tersebut, peningkatan nilai IPM pada
Provinsi NTB dan Provinsi NTT menunjukkan
berkurangnya gap pembangunan manusia di
NTB dan NTT. Berdasarkan kondisi tersebut,
pemerintah semakin mendorong programprogram di bidang ekonomi, pendidikan, dan
kesehatan. Di samping itu, pembangunan

Gambar 115. IPM REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2014 S.D. 2019

menyebabkan

harga naik tersebut yaitu
antara lain nasi dengan
lauk pauk, tarif angkutan
udara, bawang merah,
dan daging.

Sumber: BPS
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infrastruktur yang tepat sangat diperlukan

distribusi pendapatan harus mendapatkan

untuk meningkatkan keterjangkauan terhadap

perhatian serius dari pemerintah pusat

akses layanan pendidikan dan kesehatan.

melalui kebijakan belanja subsidi dan bantuan

3.II. RASIO GINI

sosial secara selektif dan efisien.

Secara umum ukuran ketimpangan masing-

3.III. KETENAGAKERJAAN

masing provinsi meskipun masih tergolong

Tingkat Pengang guran Terbuka ( TPT )

dalam level menengah. Di tahun 2019,

regional Bali Nusra selama 3 tahun terakhir

regional Bali Nusra berhasil mencatatkan

selalu berada dibawah TPT nasional. Lebih

capaian yang lebih baik dibanding tingkat

lanjut, TPT pada Provinsi Bali dan NTT pada

nasional. Jika dilihat selama periode tahun

tahun 2019 menunjukkan kenaikan jika

2014 hingga 2019, Provinsi Bali mencatatkan

dibandingkan dengan tahun 2018. Kenaikan

penurunan yang cukup signifikan, dari 0,442

jumlah pengangguran terbuka ini disebabkan

pada tahun 2014 menjadi 0,366 pada tahun

oleh menurunnya penyerapan tenaga

2019. Lain halnya dengan Provinsi NTB, tren

kerja di lapangan usaha pertanian secara

kenaikan ketimpangan terjadi mulai tahun

signifikan. Musim kemarau yang panjang

2015 dari 0,360 menjadi 0,391 pada tahun

di tahun 2019 disinyalir menjadi faktor

2018, namun rasio gini Provinsi NTB kembali

terhadap berkurangnya jumlah luasan panen

membaik di tahun 2019 dengan 0,379, sedikit

dan penurunan jumlah kebutuhan tenaga

di bawah nasional tahun 2019. Sementara

kerja. Sementara itu, Provinsi NTB menjadi

itu, Provinsi NTT, setelah nilai tahun 2018

provinsi yang menunjukkan penurunan TPT

sama dengan tahun 2017 yakni 0,359, kini

pada tahun 2019 dibanding tahun 2018.

mengalami perbaikan nilai menjadi 0,355.

Terobosan pemerintah seperti penciptaan

Hal ini menjadikan NTT menduduki provinsi

lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja

dengan rasio gini terendah di regional Bali

yang mendukung sektor pariwisata dan

Nusra dalam lima tahun terakhir. Ketimpangan

industri kreatif secara nyata berdampak pada

Gambar 116. RASIO GINI REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2014 S.D. 2019

Sumber: BPS
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Gambar 117. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2017 S.D 2019
(DALAM PERSEN)

Sumber: BPS

penyerapan tenaga kerja, setelah pada tahun

Bali Nusra berhasil menurunkan tingkat

2018 Provinsi NTB dilanda gempa bumi dan

kemiskinan secara perlahan walaupun masih

mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dan

berada diatas tingkat kemiskinan secara

meningkatnya pengangguran terbuka.

nasional.

3.IV. KEMISKINAN
Persentase kemiskinan pada regional Bali

Gambar 118. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN REGIONAL BALI NUSRA
TAHUN 2017 S.D. 2019 (DALAM PERSEN)

Nusra pada tahun 2019 menunjukkan tren
penurunan dibanding tahun 2017 dan 2018.
Provinsi Bali masih menjadi provinsi yang
mempertahankan tingkat kemiskinannya
di bawah angka 4 persen sejak tahun 2018.
Namun demikian, persentase kemiskinan
pada Provinsi NTB dan NTT masih berada
di atas persentase kemiskinan nasional, di
mana persentase penduduk miskin di Provinsi

Sumber: BPS

NTB tercatat sebanyak 14,56 persen dan
Provinsi NTT sebanyak 20,62 persen dari total
penduduk. Penurunan kemiskinan di regional
Bali dan Nusa Tenggara di tahun 2019 ditopang
oleh meningkatnya kesejahteraan petani
melalui meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP).
Selain itu, inflasi yang stabil dan cenderung
menurun membuat daya beli masyarakat
masih tetap terjaga. Dengan demikian regional

4. P E L A K S A N A A N A P B N
PADA REGIONAL BALI NUSRA
4.I. PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan perpajakan Bali Nusra pada TA
2019 didukung oleh penerimaan perpajakan
dari pemda pada Provinsi Bali sebesar 66,44
persen. Kinerja penerimaan perpajakan yang
cukup memuaskan ditunjukkan oleh realisasi
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Tabel 54. TOTAL APBN REGIONAL BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2018 DAN 2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)
TA 2018

URAIAN

PENDAPATAN
Penerimaan Perpajakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Hibah
Jumlah Pendapatan Negara
BELANJA
Belanja Pemerintah Pusat
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Jumlah Belanja Negara

TA 2019

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

113.404,41

108.345,75

95,54

118.904,04

115.793,37

97,38

17.361,53

16.282,50

19.438,81

17.673,88

90,92%

157,22%
2.475,29
2.628,10
0,0%
99,56%
21.914,10
20.301,98
91,96
124.489,64 112.190,71
92,50%
31.134,67
29.610,77
98,35%
52.777,02
51.627,24
96,10%
83.911,69
81.238,01

106,17%
0,0%
92,64%
90,12
95,11%
97,82%
96,81%

1.738,35
2.733,12
19.099,88
19.015,62
117.383,74 107.948,94
30.862,39
28.547,76
49.409,76
48.595,36
80.272,15
77.143,12

93,78%

Sumber: DJPBN dan SIMTRADA (diolah)

penerimaan perpajakan selama dua tahun

keamanan (Rp842,66 miliar). Tingginya alokasi

terakhir di atas 90 persen. Sementara itu,

untuk fungsi ekonomi sesuai dengan arah

kinerja PNBP juga menunjukkan kinerja

pengembangan wilayah, yaitu pembangunan

positif ditunjukkan dengan realisasi di atas

dan rehabilitasi infrastruktur.

100 persen dari target yang telah ditetapkan.

Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Bali

PNBP berasal dari PNBP fungsional yang

Nusra tahun 2018 dan 2019 mengindikasikan

dikelola oleh instansi vertikal K/L.

bahwa sebagian besar belanja masih berfokus

4.II. BELANJA NEGARA

pada kegiatan bersifat rutin dan operasional,

Prioritas belanja negara APBN 2019 Bali Nusra

antara lain untuk belanja gaji, belanja

diprioritaskan untuk tiga fungsi utama, yaitu

operasional, belanja swakelola (non fisik)

fungsi ekonomi, pendidikan, dan ketertiban

untuk mendukung tugas pokok dan fungsi

umum. Secara umum, alokasi setiap fungsi

masing-masing instansi.

mengalami kenaikan dengan kenaikan

Sejalan dengan peningkatan pengalokasian

signifikan pada fungsi pelayanan umum

pada fungsi ekonomi, Pemerintah Pusat

(Rp1.721,41 miliar) dan fungsi ketertiban dan

Tabel 55. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI REGIONAL BALI NUSA TENGGARA TAHUN
2018 DAN 2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)
FUNGSI

1. Pelayanan Umum
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pertahanan
Ketertiban Dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan Dan Fasilitas Umum
Kesehatan
Pariwisata Dan Budaya
Agama
Pendidikan
Perlindungan Sosial
Total

TA 2018
Anggaran

Realisasi

TA 2019
%

Anggaran

Realisasi

%

3.427,82

2.903,01

84,7%

3.427,82

2.903,01

84,7%

2.047,96
5.319,25
9.488,78
986,12
1.537,46
1.728,92
8,47
488,53
5.796,34
105,29
30.934,95

2.022,62
5.193,68
8.894,04
854,05
1.459,92
1.552,23
7,72
456,63
5.167,34
101,26
28.612,50

98,8%
97,6%
93,7%
86,6%
95,0%
89,8%
91,2%
93,5%
89,1%
96,2%
92,5%

2.047,96
5.319,25
9.488,78
986,12
1.537,46
1.728,92
8,47
488,53
5.796,34
105,29
30.934,95

2.022,62
5.193,68
8.894,04
854,05
1.459,92
1.552,23
7,72
456,63
5.167,34
101,26
28.612,50

98,8%
97,6%
93,7%
86,6%
95,0%
89,8%
91,2%
93,5%
89,1%
96,2%
92,5%

Sumber: DJPB (diolah)
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Tabel 56. REREALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA REGIONAL BALI NUSA
TENGGARA TAHUN 2018 DAN 2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)
JENIS BELANJA

TA 2018
Anggaran

Realisasi

TA 2019
%

Anggaran

Realisasi

%

1.

Belanja Pegawai

10.127,83

9.711,57

95,89%

10.725,86

10.433,99

97,28%

2.
3.
4.

Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Bantuan Sosial
Total

13.120,16
7.562,91
51,49
30.862,39

11.689,55
7.097,14
49,50
28.547,76

89,10%
93,84%
96,14%
92,50%

11.755,56
8.604,79
48,46
31.134,67

11.192,22
7.937,20
47,37
29.610,77

95,21%
92,24%
97,75%
95,11%

Sumber: DJPB (diolah)

terus berupaya meningkatkan alokasi

penggunaannya dalam rangka mengentaskan

belanja modal. Penyerapan belanja modal

kemiskinan masyarakat yang teridentifikasi

TA 2019 juga menunjukkan peningkatan

memiliki tingkat kemiskinan di atas tingkat

signifikan dibanding TA 2018. Hal tersebut

kemiskinan nasional.

merupakan sinyal positif bagi peningkatan
peran pemerintah pusat dalam membangun
infrastruktur di daerah dan hal tersebut
tentunya akan memberikan multiplier effect
terhadap pertumbuhan ekonomi ekonomi
regional.
Regional Bali Nusra TA 2019 menerima
alokasi transfer ke daerah dan dana desa
(TKDD) dari Pemerintah Pusat meningkat
6,8 persen dibanding TA 2018. Unsur DAU
memiliki porsi terbesar terhadap peningkatan
transfer ke daerah. Sementara itu, untuk
unsur alokasi DBH mengalami penurunan
16,2 persen. Peningkatan alokasi Dana Desa
yang tinggi memberikan kesempatan bagi
wilayah NTB dan NTT untuk mengoptimalkan

Secara keseluruhan, tingkat penyerapan TKDD
Bali Nusra TA 2019 menunjukkan peningkatan
dibanding TA 2018. Hal tersebut diharapkan
dapat menjadi pendorong dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat Bali Nusra.

4.III. BADAN LAYANAN UMUM
Pada tahun 2019, terdapat penambahan
Satker BLU di Bali Nusra sehingga jumlah
keseluruhan BLU menjadi tiga belas. Dari
tiga belas BLU tersebut, lima merupakan BLU
Kesehatan dan delapan lainnya merupakan
BLU Pendidikan.
Berdasarkan lokasinya, tujuh BLU berada di
Bali, tiga di NTB, dan tiga di NTT. Penerapan
pola pengelolaan keuangan BLU pada Satker

Tabel 57. REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA REGIONAL BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2018
DAN 2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)
JENIS BELANJA

1. Dana Bagi Hasil
2.
3.
4.
5.
6.

Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus Fisik
Dana Otsus,Keistimewaan DIY,DID
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Dana Desa
Total
Sumber: DJPB (diolah)

TA 2018
Anggaran

Realisasi

TA 2019
%

Anggaran

Realisasi

%

1.963,25

1.850,83

94,27%

1.644,95

1.356,94

82,49%

29.138,54
5.650,26
794,75
7.802,40
4.060,57
49.409,76

29.138,54
5.320,90
794,75
7.431,31
4.059,04
48.595,36

100,00%
94,17%
100,00%
95,24%
99,96%
98,35%

30.502,73
6.727,59
709,64
8.360,07
4.832,02
52.777,02

30.502,73
6.237,19
703,53
8.000,89
4.825,96
51.627,24

100,00%
92,71%
99,14%
95,70%
99,87%
97,82%
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Gambar 120. JUMLAH SATKER BLU MENURUT LAYANAN REGIONAL BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2018-2019

Sumber: DJPb (diolah)

memberikan fleksibilitas keuangan sehingga
diharapkan layanan yang diberikan kepada
masyarakat dapat ditingkatkan.

5. P E L A K S A N A A N A P B D
PADA REGIONAL BALI NUSRA
Alokasi Belanja dalam APBD Bali Nusra

Di tahun 2019, porsi belanja Satker BLU yang
dibiayai dari PNBP mengalami penurunan
yang mengindikasikan adanya penurunan
tingkat kemandirian BLU. Penurunan tingkat
kemandirian Satker BLU Bali Nusra didorong
karena adanya penambahan jumlah Satker
BLU dari tahun 2014 ke tahun 2019. Satker
BLU dikatakan mandiri bila 65 persen
anggaran belanjanya dibiayai oleh PNBP yang
dikelolanya dan 35 persen dari sumber dana
Rupiah Murni.

mengalami kenaikan dalam tiga tahun
terakhir. Pada tahun 2017 tercatat alokasi
belanja mencapai Rp69,63 triliun dan pada
tahun 2019 telah teralokasi sebesar Rp81,20
triliun atau meningkat 17 persen. Kondisi ini
tentunya sejalan dengan upaya pemerintah
dalam mewujudkan tercapainya sasaran
dalam RPJMN 2015-2019 yaitu peningkatan
kontribusi pertumbuhan ekonomi Bali Nusra
terhadap nasional hingga 2,6 persen di tahun
2019.

Gambar 119. TINGKAT KEMANDIRIAN SATKER BLU MENURUT REALISASI BELANJA REGIONAL BALI NUSA
TENGGARA TAHUN 2014 – 2019

Sumber: DJPb (diolah)
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Tabel 58. REALISASI APBD REGIONAL BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2017 S.D 2019 (DALAM MILIAR RP)
URAIAN
PENDAPATAN
PAD
Pendapatan Transfer
Lain-lain PD yang sah
BELANJA
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Lainnya
SURPLUS/DEFISIT

TA 2017
Anggaran

TA 2018

Realisasi

% Real

Anggaran

TA 2019

Realisasi

% Real

Anggaran

Realisasi

% Real

69.240,61

66.393,43

95,9%

74.155,56

69.015,86

93,1%

76.668,65

74.432,39

97,1%

17.793,86

17.616,58

99,0%

19.614,54

16.973,24

86,5%

19.347,97

18.574,00

96,0%

50.056,22
1.390,53
69.636,71
23.583,08
15.491,74
13.642,56
16.919,34
(396,10)

48.005,69
771,16
67.366,24
23.109,56
15.981,82
13.504,46
14.770,40
(972,81)

95,9%
55,5%
96,7%
98,0%
103,2%
99,0%
87,3%
245,6%

49.178,42
5.362,60
79.313,64
27.177,94
17.576,01
14.408,57
20.151,12
(5.158,08)

47.639,07
4.403,55
69.775,24
25.443,53
14.976,24
11.620,00
17.735,47
(759,37)

96,9%
82,1%
88,0%
93,6%
85,2%
80,6%
88,0%
14,7%

52.072,30
5.248,38
81.208,19
27.852,60
18.893,03
14.430,73
20.031,83
(4.539,54)

50.510,83
5.347,55
74.303,18
26.057,08
17.173,57
12.277,77
18.794,76
129,21

97,0%
101,9%
91,5%
93,6%
90,9%
85,1%
93,8%
-2,8%

Sumber: DJPb (diolah)

Pada tahapan realisasinya, pada periode 2017

Nusra 2019 mengalami kenaikan 12 persen

hingga 2019, secara rata-rata tingkat realisasi

jika dibanding tahun 2017 atau mencapai

APBD mencapai 92,1 persen, lebih tinggi

Rp74,43 triliun. Jika dilihat dari komposisinya,

dari rata-rata nasional 91,6 persen. Realisasi

instrumen Pendapatan Transfer masih

belanja APBD tertinggi terjadi pada Provinsi

menjadi yang terbesar dengan rata-rata

NTB sebesar 95 persen yang kemudian diikuti

persentase mencapai 70 persen, sedangkan

oleh Provinsi NTT sebesar 92 persen dan

instrumen PAD dan Lain-Lain Pendapatan

terendah terjadi pada Provinsi Bali yakni 90

Yang Sah masing-masing sebesar 25 persen

persen. Sementara itu, realisasi pendapatan

dan 5 persen.

APBD Bali Nusra secara rata-rata terealisasi
sebesar 95,3 persen dimana realisasi tertinggi
terdapat pada Provinsi NTB dan NTT sebesar
97 persen, dan terendah pada Provinsi Bali
dengan realisasi 93 persen.

5.I. PENDAPATAN DAERAH

Pada tahun 2019, realisasi PAD pada regional
Bali Nusra mencapai Rp18,57 triliun atau 96
persen dari target. Realisasi tersebut naik
Rp1,6 triliun dibanding tahun 2018 dan naik
Rp957,4 miliar dari tahun 2017. Realisasi PAD
tertinggi dimiliki Provinsi Bali dengan Rp12,19

Pendapatan daerah dalam APBD terdiri dari

triliun kemudian diikuti Provinsi NTB sebesar

tiga instrumen utama yaitu PAD, Pendapatan

Rp3,58 triliun dan Provinsi NTT sebesar

Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

Rp2,78 triliun.

Sah. Pada periode 2017 hingga 2019, realisasi
pendapatan daerah Bali Nusra menunjukkan
tren kenaikan, meskipun pada tahun 2018
realisasi pendapatan yang bersumber dari
instrumen PAD dan Pendapatan Transfer
tercatat sedikit mengalami penurunan
dibanding tahun sebelumnya. Secara total,
realisasi pendapatan daerah pada regional Bali

Untuk Pendapatan transfer, meskipun secara
alokasi terjadi peningkatan, namun rata-rata
persentase realisasinya tercatat tetap sebesar
97 persen selama periode 2017 hingga 2019.
Selama tiga tahun, secara berurutan, alokasi
dan realisasi terbesar berada pada Provinsi
NTT, yang kemudian diikuti oleh NTB dan
Bali. Pada tahun 2019, realisasi Pendapatan
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Gambar 121. KOMPOSISI REALISASI PENDAPATAN DAERAH PADA REGIONAL BALI NUSRA 2017-2019 (DALAM
MILIAR DAN PERSENTASE)

Sumber: DJPb (diolah)

transfer di NTT mencapai Rp20,77 triliun,

5.II. BELANJA DAERAH

sedangkan di NTB dan Bali terealisasi Rp16,32

Alokasi belanja daerah Bali Nusra terus

triliun dan Rp13,40 triliun.

mengalami kenaikan tiap tahun pada periode

Sementara itu, untuk realisasi komponen
Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada periode
tahun 2017 s.d 2019, tercatat mengalami
kenaikan yang cukup signifikan. Setelah hanya
terealisasi sebesar Rp771,16 miliar pada tahun
2017, nilai ini meningkat sebesar Rp4,40 triliun
di 2018, dan mencapai Rp5,34 triliun pada
tahun 2019.

2017 hingga 2019. Alokasi belanja tahun 2019
mencapai lebih dari Rp81,20 triliun, naik 17
persen dari alokasi belanja tahun 2017 yang
mencapai RP69,63 triliun. Jika dibandingkan
dengan total alokasi belanja APBD secara
nasional tahun 2019, maka porsi alokasi
belanja daerah pada regional NTT mencapai
6 persen.
Sejalan dengan itu, kenaikan alokasi pertahun

Gambar 122. KOMPOSISI BELANJA DAERAH REGIONAL BALI NUSA TENGGARA 2017-2019 (MILIAR RP)

Sumber: DJPb (diolah)
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juga terjadi pada instrumen utama belanja

5.III. SURPLUS/DEFISIT APBD

daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, setelah

barang dan belanja modal. Pada tahun 2019,

mengalami defisit pada tahun 2017 dan 2018,

kenaikan alokasi belanja pegawai sebesar 21

regional Bali Nusra mengalami surplus pada

persen, belanja barang 18 persen, belanja

tahun 2019 dengan nilai Rp129,21 miliar. Nilai

modal 7 persen, dan belanja lainnya mencapai

surplus ini dicatatkan setelah selama tahun

36 persen.

2019 realisasi belanja daerah hanya mencapai
91,5 persen dan pendapatan mampu

Komponen belanja pegawai masih memiliki

terealisasi 97,1 persen. Total nilai realisasi

porsi paling besar terhadap total alokasi

ini disumbangkan oleh surplus Provinsi NTT

belanja. Secara rata-rata, dalam periode 2017

sebesar Rp235,46 dan surplus Provinsi Bali

hingga 2019, porsi alokasi belanja pegawai

sebesar Rp225,90 miliar sedangkan Provinsi

mencapai 35 persen, belanja barang 23

NTB mengalami defisit Rp332,15 miliar.

persen dan belanja modal hanya 17 persen.
Pada tahun 2019, persentase alokasi belanja

5.IV. PEMBIAYAAN DAERAH

modal menjadi yang terendah dalam tiga

Perkembangan pembiayaan dalam periode

tahun terakhir dan tercatat hanya mencapai

2017 hingga 2019 terus mengalami tren

16,5 persen atau Rp14,43 triliun, sementara

yang menurun. Pada tahun 2019 nilai

belanja pegawai teralokasi 35,3 persen

nominal pembiayaan pada Bali Nusra

dengan nominal Rp27,85 miliar. Disamping itu,

sebesar Rp3,88 triliun menurun 28,7 persen

pada tahapan realisasinya pun nampak bahwa

dibandingkan tahun 2017 yang mencatatkan

belanja modal masih memiliki hambatan

nilai pembiayaan sebesar Rp5,44 triliun.

yang paling tinggi, sehingga tercatat memiliki

Lebih lanjut, rata-rata realisasi pembiayaan

persentase realisasi paling rendah dalam

neto dalam tiga tahun terakhir mencapai 96

daua tahun terakhir yakni hanya mencapai

persen dari alokasi. Pembiayaan neto terbesar

81 persen di tahun 2018 dan 85 persen pada

tahun 2019 berada pada Provinsi Bali sebesar

tahun 2019.

Rp1,55 triliun, kemudian NTT Rp1,42 triliun dan
NTB sebesar Rp903,64 miliar. Seiring adanya

Tabel 59. PERKEMBANGAN REALISASI SURPLUS/DEFISIT DAN PEMBIAYAAN PADA REGIONAL BALI NUSA TENGGARA 2017 S.D 2019
(MILIAR RP)
URAIAN

Realisasi

PENDAPATAN

66.393,43

BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
SILPA
		

TA 2017

Sumber: DJPb (diolah)

TA 2018

% Real

Realisasi

TA 2019

% Real

Realisasi

% Real

95,9%

69.015,86

93,1%

74.432,39

97,1%

67.366,24

96,7%

69.775,24

88,0%

74.303,18

91,5%

(972,81)
5.441,67
5.970,63
528,96
5.441,67
4.468,86

245,6%
99,0%
99,1%
99,8%
99,0%
87,6%

(759,37)
5.393,08
5.692,34
299,26
5.393,08
4.633,70

14,7%
93,4%
93,5%
96,6%
93,4%
748,5%

129,21
3.881,18
4.273,27
392,09
3.881,18
4.010,39

-2,8%
95,1%
95,9%
103,7%
95,1%
-871,2%
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Gambar 123. PEMBIAYAAN DAERAH PADA REGIONAL BALI NUSA TENGGARA 2017 S.D 2019 (MILIAR RP)

Sumber: DJPb (diolah)

pembiayaan neto yang positif dan surplus

misi pembangunan yang tertuang dalam

pada tahun 2019, maka SILPA yang terbentuk

RPJMD.

mencapai Rp4,01 triliun.

5.V. A N A L I S I S T E M A T I K :
PENANGGULANGAN STUNTING
DALAM PROGRAM APBD

Secara regional, komitmen penanganan ini
juga didorong oleh masih tingginya tingkat
prevalensi stunting Bali Nusra di luar Bali.
Menurut Kementerian Kesehatan, angka

Masih tingginya angka stunting di Indonesia

prevalensi stunting di NTT pada tahun 2017

memicu keseriusan pemerintah untuk

menjadi yang tertinggi nasional mencapai

segera melakukan penanganan secara

40,3 persen yang diikuti NTB sebesar 37,2

terintegrasi. Sebagai pendalaman, pemerintah

persen , urutan keempat nasional. Sementara

memberikan perhatian besar terhadap

itu, provinsi Bali tercatat memiliki angka

pencegahan stunting melalui penetapan

prevalensi stunting 19,1 persen dan menjadi

indikator peningkatkan kualitas SDM dan

yang terendah secara nasional.

target pencegahan stunting sebagai sasaran
pembangunan nasional yang tertuang dalam
RPJMN 2015-2019.Sejalan dengan indikator
dan target penanganan stunting tersebut,
seluruh pemda Bali Nusra juga berkomitmen
melakukan percepatan pencegahan stunting
ini melalui penetapan sebagai prioritas dan
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Penanggulangan stunting di daerah secara
umum dilakukan melalui pendekatan Kerangka
Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi
Sensitif. Intervensi Gizi Spesifik merupakan
intervensi yang ditujukan kepada anak dalam
1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan
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Tabel 60. REALISASI BELANJA APBD PENANGANAN STUNTING REGIONAL BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2019 (MILIAR RP)
Bidang/Sub Bidang/Kegiatan
1)
•
•
•
•
•
•
•
2)
•
3)
•
•
4)
•
•

Bali

Kesehatan
Penyediaan obat gizi (Vitamin A Merah, Vitamin A Biru, Tablet Penambah Darah Ibu Hamil, Pengadaan
Implant Removal Kit, Bina Keluarga Balita (BKB) Kit dan IUD Kit
Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB
Set Ruangan Kesehatan Ibu, Anak, KB , Obgyn Bed Imunisasi dan Sanitarian Kit
Penyediaan Alat Antropometri
Pembangunan dan pengembangan Balai Penyuluhan KB
Pengadaan Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB, Kendaraan distribusi alokon, Sepeda Motor PPLKB
Instalasi Pengelolaan Makanan (Gizi)
Sanitasi
Sistem Pengelola Air Limbah (IPAL, MCK)
Air Minum
Sistem Penyediaan Air Minum
Sambungan Regional Air
Pendidikan
Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Dan Buku Koleksi PAUD
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD Beserta Perabotnya Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD
Total

NTB

NTT

Total

172,38

36,7

55,74

264,82

14,09

91,40

92,20

197,69

18,58

90,88

88,76

198,22

3,51

8,08

7,98

19,57

208,56

227,06

244,68

680,30

Sumber: DJPb (diolah)

berkontribusi pada 30 persen penurunan

Selama periode 2019, penanganan stunting

stunting. Sedangkan Intervensi Gizi Sensitif

telah menunjukkan perbaikan yang cukup

idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan

signifikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan

pembangunan diluar sektor kesehatan dan

setempat, pada akhir tahun 2019 tercatat

berkontribusi pada 70 persen Intervensi

terjadi penurunan angka prevalensi stunting

Stunting.

pada Provinsi NTT dari 40,3 persen menjadi

Untuk mendukung ini, Pemda di Bali Nusra
telah mengalokasikan porsi belanja APBD
nya untuk mendukung kegiatan penanganan
stunting di wilayahnya, dengan berfokus pada
kabupaten yang telah ditetapkan sebagai
prioritas penanganan stunting. Terdapat 20
kabupaten yang menjadi prioritas, diantaranya
13 kabupaten di NTT, 6 kabupaten di NTB, dan
1 kabupaten di Bali.

30,8 persen, Provinsi NTB dari 37,2 persen
menjadi 33 persen dan Provinsi Bali dari 19,1
persen menjadi 14,4 persen.

6. S E K T O R U N G G U L A N
REGIONAL PADA REGIONAL
BALI NUSRA
Dalam tiga tahun terakhir, sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan serta sektor
pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan

Secara total, realisasi penanganan stunting di

Minum) masih menjadi sektor unggulan Bali

Bali Nusra tahun 2019 mencapai Rp680,30

Nusra. Pada tahun 2019, kontribusi kedua

miliar dimana Provinsi NTT yang memiliki

sektor ini terhadap PDRB Bali Nusra berturut-

angka prevalensi stunting tertinggi memiliki

turut mencapai 19,2 persen dan 12,65 persen.

realisasi terbesar, yakni Rp244,68 miliar.
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6.I. S E K T O R P E R T A N I A N ,
KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

setelah peternakan. NTT memiliki luas laut

Merupakan sektor yang memiliki kontribusi

dan panjang garis pantai 5.700 km dengan

terbesar terhadap perekonomian pada

potensi perikanan tangkap mencapai 491.700

masing-masing provinsi. Pada tahun 2019,

ton/tahun. Di samping itu, NTT juga memiliki

mampu berkontribusi sebesar 13,53 persen

808 Desa Pesisir dengan penduduk pesisir

terhadap PDRB Provinsi Bali, 22,89 persen

mencapai ±1,3 juta jiwa sehingga memiliki

terhadap PDRB Provinsi NTB dan 28 persen

potensi lahan pengembangan garam sebesar

terhadap PDRB Provinsi NTT. Sejalan dengan

49.760 Ha.

itu, kedua sektor menjadi penyerap tenaga
kerja terbesar yang ditunjukkan oleh tingginya
persentase jumlah penduduk yang bekerja
pada sektor ini. Persentase tersebut mencapai
19,60 persen di Bali, 35,40 persen (854,29 ribu
jiwa) di NTB, dan 54 persen di NTT.

mencapai ±200 ribu km² (4 kali luas daratan)

Selanjutnya, di NTB, komoditas tanaman
pangan yang paling diusahakan oleh para
petani adalan padi dan jagung. Indeks
produksi tanaman padi secara gradual
terus naik setiap tahun. Pada tahun 2018
Indeks produksi tanaman padi naik 7,53 poin

Produktivitas sub sektor peternakan menjadi

dibanding sebelumnya. Kondisi ini berhasil

yang paling dominan di NTT. secara rata-rata,

menciptakan surplus produksi beras sehingga

subsektor tersebut merupakan yang terbesar

NTB merupakan salah satu lumbung pangan

dari segi produktifitasnya. Kondisi ini tidak

nasional. Selain itu, produktivitas jagung juga

terlepas dari keunggulan geografis NTT yang

terus meningkat mencapai indeks 837,30 pada

memiliki potensi padang rumput dan tegalan

tahun 2018. Peningkatan produksi jagung

yang mencapai lebih dari 1 juta hektar dan

di NTB ini dapat terjadi karena intervensi

mendominasi luas lahan pertanian. Potensi

Pemprov NTB yang menggalakkan program

wilayah dengan padang rumput terluas

penanaman jagung dalam beberapa tahun

berada pada wilayah selatan NT T yaitu

terakhir disertai bantuan bibit dan pupuk

Pulau Sumba dan Pulau Timor. Sedangkan

serta menjaga kondisi harga jagung yang

kabupaten dengan padang rumput terluas

relatif bagus dan stabil. Tentunya, seiring

berada di Kabupaten Sumba Timur, kemudian

selesainya proyek bendungan Tanju dan

kategori sedang terdapat di lima kabupaten

bendungan Mila (Rababaka Kompleks) di

yaitu Kabupaten Sumba Tengah, Kupang,

Kabupaten Dompu diharapkan dapat menjadi

Timor Tengah Selatan, Timur Tengah Utara

sumber irigasi bagi area pertanian. Sehingga

dan Alor. Tidak heran jika populasi Babi,

ke depan dapat meningkatkan produktivitas

Kuda, Kerbau, Sapi Potong di NTT pernah

sektor pertanian bukan hanya tanaman

menduduki peringkat lima besar Nasional.

pangan tetapi juga tanaman holtikultura

Subsektor perikanan dan kelautan juga
memiliki nilai produktifitas tertinggi kedua
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seperti komoditas bawang merah, cabai rawit,
cabai besar, tomat, dan bawang putih.

223

Peternakan, khususnya spesies sapi juga

melaksanakan kegiatan peningkatan indeks

menjadi salah satu komoditas yang potensial

pertanaman (IP) dengan cara perbaikan

di NTB. Selain memiliki potensi kawasan

jaringan irigasi, percepatan pengolahan tanah

budidaya yang luas, beternak sapi juga telah

dan tanam dan pemilihan varietas umur

menjadi bagian dari tradisi budaya masyarakat.

pendek. Pemda juga melaksanakan kegiatan

Lebih lanjut, di sektor perikanan, Provinsi NTB

peningkatan produktivitas dengan cara

juga memiliki potensi perikanan laut cukup

penggunaan varietas hibrida, penanaman

besar. Dengan garis pantai sepanjang 2.333

dengan sistem jarwo dan sri, pemupukan

km, NTB menempati peringkat sembilan

berimbang, pengamanan standing crop,

provinsi dengan garis pantai terpanjang.

pengamanan hasil selain peningkatan

Beberapa komoditas yang menjadi unggulan

kapasitas SDM pegawai dan petani.

adalah rumput laut, mutiara, kerapu, dan
lobster.

6.II. SEKTOR PARIWISATA

Meskipun masih menjadi sektor unggulan

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi

dan mampu memberikan kontribusi terbesar

dan Makan Minum menjadi penyumbang

kedua di Provinsi Bali, produktivitas sektor

kontribusi kedua tertinggi di Bali Nusra yakni

pertanian terus mengalami penurunan dalam

mencapai 12,65 persen (Rp62,25 triliun) dari

empat tahun terakhir. Pada tahun 2019, sektor

total PDRB Bali Nusra tahun 2019.

pertanian hanya berkontribusi 13,53 persen
(Rp34,17 triliun) dari PDRB Provinsi Bali, turun
0,97 persen dari tahun 2016 yang mencapai
14,50 persen. Berdasarkan data yang dilansir
oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan
Perkebunan Provinsi Bali, lahan persawahan
di Pulau Bali terus mengalami penurunan
luasan bahkan hingga 2.539 ha untuk periode
tahun 2013 hingga 2017, disebabkan adanya
pengalihan fungsi lahan persawahan menjadi
areal pemukiman, hotel, retoran, serta
pembangunan infrastruktur seperti jalan raya,
jembatan, maupun pelabuhan. Pengalihan
terbesar adalah untuk kebutuhan pemukiman
penduduk.
Menyadari akan hal itu, Pemda Bali terus
berupaya meningkatkan produksi sektor
pertanian dan perkebunan di Bali dengan

Sektor pariwisata dalam hal ini diwakili oleh

Regional Bali Nusra merupakan wilayah yang
sudah terkenal akan daerah-daerah wisatanya
tidak hanya terkenal di dalam negeri tetapi
sampai ke manca negara. Keindahan alam
dan budaya yang masih terus dipelihara
oleh masyarakat adat setempat menjadi
keunggulan tersendiri yang dapat menarik
minat wisatawan.
Untuk wilayah Bali, perkembangan sektor
pariwisata sudah realtif tertata dengan
baik. Kondisi ini terkonfirmasi dengan terus
meningkatnya kunjungan wisman dalam
tiga tahun terakhir. Dari 5,7 juta wisatawan
pada tahun 2017, Bali mampu meningkatkan
kunjungan wisatawannya hingga mencapai
6,28 juta di tahun 2019. Terbukti dengan
meningkatnya kunjungan wisata ini telah

224

Analisis Ekonomi dan Fiskal Regional Bali - Nusa Tenggara

mampu menjadikan sektor penyediaan

Bajo (NTT). Kebijakan ini diharapkan dapat

akomodasi dan makan minum mampu

mempercepat pembangunan pariwisata pada

menjadi sektor unggulan yang menghasilkan

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

kontribusi tertinggi

yang ada di NTB dan NTT.

terhadap PDRB Bali

mencapai 23,26 persen (Rp58,75 triliun)
pada tahun 2019. Peningkatan kunjungan
wisatawan ini tentunya juga berkolerasi
dengan kualitas dan keberagaman objek
wisata Bali, maupun dengan kesiapan dan
ketersediaan infrastruktur pariwisata di Bali
yang semakin dikelola dengan baik.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi NTT
juga tengah mengusung program Pariwisata
Estate sebagai salah satu misi pembangunan
jangka menegah. Program ini merupakan
konsep pembangunan kawasan pariwisata
yang serba lengkap dimana semua barang
dan jasa serta kelengkapan pariwisata yang

Tidak seperti Bali, kondisi pariwisata di NTB

dibutuhkan wisatawan terdapat dalam satu

dan NT T masih memerlukan dukungan

kawasan wisata.Kelengkapan pariwisata ini

pemerintah agar bisa lebih optimal. Oleh

antara lain meliputi Atraksi, Akses, Akomodasi,

karenanya untuk mendukung sek tor

Amenities, dan Awareness. Dengan konsep

pariwisata agar dapat menjadi sumber

pengelolaan yang mengedepankan community

ekonomi baru, maka pemerintah telah

based tourism, maka diharapkan masyarakat

menetapkan destinasi wisata prioritas

yang berada dalam kawasan wisata dapat

untuk kawasan Mandalika (NTB) dan Labuan

berperan serta dan terlibat dalam pengelolaan

Gambar 124. KONSEP PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE DI NUSA TENGGARA TIMUR

Sumber: Bappelitbangda Prov. NTT
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dan pengembangan pariwisata di daerahnya.
Dalam perkembangannya, pada tahun 2019
Pemerintah NTT telah menetapkan tujuh
destinasi pariwisata estate diantaranya
Pantai Liman di Pulau Semau (Kab. Kupang),
Fatumnasi (Kab. Timor Tengah Selatan),
Mulut Seribu (Kab. Rote Ndao), Lamalera
(Kab. Lembata), Desa Koanara (Kab. Ende),
Praimadita (Kab. Sumba Timur) dan Wolwal
(Kab. Alor).
Pada akhirnya sektor pariwisata di regional Bali
Nusra diyakini memang memiliki potensi dan
keunggulan sebagai sumber ekonomi baru
selain sektor pertanian. Jika dikelola dengan
baik, tidak mustahil sektor ini dapat menjadi
prime mover peningkatan perekonomian
regional ini ke depan. Gerak bersama seluruh
komponen pemangku kepentingan di sektor
pariwisata dibutuhkan demi menjadikan
pariwisata sebagai mesin pertumbuhan
ekonomi baru. Hal ini penting mengingat
pertumbuhan pada sektor pariwisata secara
cepat dapat terdistribusi kepada masyarakat
serta dapat menciptakan dampak berganda
ke sektor ekonomi lainnya sehingga sangat
efektif bagi penciptaan lapangan kerja.

7. T A N T A N G A N F I S K A L
REGIONAL PADA REGIONAL
BALI NUSRA
Berdasarkan karakteristik kawasan Bali Nusra,
tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah
antara lain terdapat pada tiga sektor yaitu:

dengan peningkatan produk atau jasa
seputar pertanian. Peningkatan produk atau
jasa seputar pertanian menjadi prioritas
peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui
Pertanian, Pariwisata, Industri Kreatif, dan
Jasa Produktif. Hal ini ditempuh dengan
cara: meningkatkan ekspor dan nilai tambah
produk pertanian dengan meningkatkan
hasil pertanian, perikanan, dan peternakan,
melak uk an

pengemb angan

indus t r i

pengolahan hasil pertanian, perikanan
dan peternakan, dan meningkatkan
mutu, sertifikasi dan standardisasi hasil
per tanian, perikanan, dan peternakan
serta meningkatkan sarana dan prasarana
pendukung nilai tambah pertanian, perikanan,
dan perternakan.

7.II. PARIWISATA
Dalam upaya Pemerintah untuk meningkatkan
perekonomian di Bali Nusra, khususnya sektor
pariwisata, peningkatan pendidikan manusia
perlu terus diupayakan. Pendidikan SDM
yang memadai akan menciptakan peluang
usaha dan inovasi-inovasi yang dapat menarik
wisatawan untuk datang berkunjung ke NTT
dan NTB. Kondisi yang ada saat ini, IPM di
NTB dan NTT masih rendah (peringkat 29
dan 32 nasional). Selain IPM yang masih
rendah, terdapat fak tor penghambat
terwujudnya sektor pariwisata menjadi
prime mover peningkatan ekonomi yang perlu
diminimalisasi yaitu: minimnya infrastruktur
pendukung pariwisata, minimnya atraksi
dan even pariwisata, rendahnya keterlibatan

7.I. PERTANIAN

masyarakat di daerah wisata, dan belum

Potensi produksi dari sektor pertanian yang

meratanya kualitas SDM pariwisata.

masih dapat terus tumbuh perlu didukung
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7.III. I N F R A S T R U K T U R D A N
SARANA TRANSPORTASI

usaha rintisan digital). Selain hal tersebut,

Infrastruktur perlu terus dikembangkan

dapat dilakukan melalui pemberdayaan

sehingga dapat mendukung dan menggerakan

masyarakat, pembangunan infrastruktur

perekonomian masyarakat di sektor pariwisata.

pendukung, menjamin ketersediaan input,

Tidak hanya sektor pariwisata, sek tor

penguatan jejaring pasar, serta kerjasama dan

pertanian pun membutuhkan infrastruktur

keberpihakan terhadap sektor UMKM.

dan sarana transportasi yang memadai
untuk mengangkut produksi pertaniannya.
Dengan infrastruktur dan sarana transportasi
yang memadai maka akan mengurangi
ekonomi biaya tinggi sehingga para petani
memiliki selisih hasil penjualan dengan
pengeluaran yang cukup untuk meningkatkan
kesejahteraan. Selain itu, masing-masing
Provinsi memiliki permasalahan yang perlu
diatasi seperti dampak bencana alam di NTB,
ketergantungan akses melalui bandar udara
di Bali, serta minimnya investor swasta yang
tertarik untuk melakukan investasi pariwisata
di NTT, seperti hotel atau transportasi.

8. SOLUSI FISKAL REGIONAL
PADA REGIONAL BALI NUSRA

peningkatan sektor pertanian dan peternakan

Kedua, terkait sektor pariwisata, Pemda masih
membutuhkan dukungan dari pemerintah
pusat berupa penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa untuk menunjang sektor pariwisata.
Namun Pemda juga perlu melakukan usaha
nyata untuk meningkatkan PAD dengan cara
pemetaan potensi dan pajak dan retribusi
daerah seperti pajak hotel, pajak restoran,
dan retribusi parkir dan tempat wisata. Selain
itu, pemda agar terlibat dalam pembangunan
sarana prasarana seperti pembangunan
hotel, jalan, dan transportasi. Selanjutnya,
pemda agar meningkatkan kapasitas SDM
masyarakat setempat dan melibatkannya
dalam pengelolaan pariwisata daerah.
Ketiga, terkait infrastruktur dan sarana

Solusi yang dapat diberikan atas tantangan

transportasi, diperlukan pembangunan

fiskal regional tersebut di atas dengan

berkelanjutan infrastruk tur khususnya

mempertimbangkan kondisi perekonomian,

masalah konektivitas untuk mengurangi

APBN, APBD, dan sektor unggulan di regional

adanya kesenjangan antara wilayah. Selain

Bali Nusra di antaranya sebagai berikut:

itu, pembangunan infrastruktur koneksivitas,

Pertama, terkait sektor pertanian, Pemda
perlu mengembangkan regulasi, infrastruktur,
dan kebijakan afirmasi bidang pertanian
yang mendukung pariwisata (seperti industri
agrowisata, penggunaan produk pertanian
dan peternakan lokal) dan industri kreatif
(seperti: usaha kuliner, barang souvenir dan
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penambahan rute dan frekuensi penerbangan,
serta penambahan kapasitas bandara dan
pelabuhan dapat menarik wisatawan yang lebih
banyak untuk berkunjung ke destinasi wisata
di regional Bali Nusra untuk meningkatkan
pendapatan dari sektor pariwisata.
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9. FISKAL REGIONAL TAHUN
2020
Peran Pemerintah sangat diperlukan dalam
mengatur ekonomi, salah satu peran
pemerintah dalam mengatur perekonomian
adalah dengan menerapkan kebijakan
fiskal dengan mengalokasikan pengeluaran
pemerintah untuk membangun sarana dan
prasarana yang dibutuhkan masyarakat.
Wujud peran pemerintah dalam kebijakan
fiskal berupa penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa. DAK Fisik dan Dana Desa merupakan
bagian dari kebijakan Dana Perimbangan yang
dicatat sebagai pendapatan oleh pemda.
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa diharapkan
dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi
sesuai potensi masing-masing daerah.

Pembangunan infrastruktur melalui DAK
Fisik dan Dana Desa merupakan stimulus
fiskal untuk sektor pariwisata bagi Bali
Nusra, yang mana masih memiliki potensi
besar untuk dikembangkan. Selanjutnya,
pemda diharapkan lebih berperan aktif untuk
menarik investasi dari pihak swasta dan tidak
menggantungkan pendanaan dari APBN.
Kesepakatan berupa Kerjasama Pemerintah
dan Swasta (KPS) dapat dijadikan pilihan
pemerintah daerah untuk mengembangkan
potensi daerah. Kerjasama dimaksud dapat
berupa pekerjaan konstruksi insfrastruktur,
pengelolaan manajemen, dan lainnya.
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Jumlah penduduk mencapai 7,39 juta jiwa atau 2,76 persen penduduk nasional (BPS, 2020), merupakan
wilayah yang berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri komoditas perikanan; pertanian
dan kehutanan; hilirisasi industri pengolahan berbasis agro; serta pertambangan dan penggalian minyak, gas
bumi, emas, tembaga, dan nikel. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 terkontraksi 7,40 persen, merupakan
laju pertumbuhan terendah dalam kurun waktu 2017-2019. Kontribusi terhadap PDB nasional tahun 2019
sebesar 2,24 persen. Indikator kesejahteraan antara lain rata-rata angka IPM sebesar 65,92 atau terendah
dibanding wilayah lainnya, rata-rata tingkat kemiskinan relatif tinggi di kisaran 18,16 persen, rata-rata tingkat
ketimpangan pendapatan sebesar 0,351, dan rata-rata tingkat pengangguran 5,66 persen. Berdasarkan
indikator ekonomi dan kesejahteraan tersebut dapat diindikasikan bahwa Maluku Papua mengalami
permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat, produktivitas SDM dan pemerataan hasil pembangunan.
Wilayah Maluku Papua berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata 0,9 persen dan terhadap
belanja negara dengan rata-rata 5,6 persen selama tahun 2017 s.d. 2019. Pembangunan terus ditingkatkan
untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 6,11
persen dan 2,52 persen dari angka nasional tahun 2019. Pelaksanaan APBN dalam periode 2017-2019 secara
konsisten mengalami peningkatan, dimana pendapatan negara tumbuh 12,2 persen sedangkan belanja negara
tumbuh 15,9 persen. Realisasi belanja negara dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2019
mencapai Rp131.309,9 miliar atau 7,8 persen dari total belanja K/L dan TKDD. Sedangkan dalam pelaksanaan
APBD, kontribusi pendapatan daerah sebesar 9,16 persen terhadap pendapatan daerah konsolidasi nasional.
Dari pendapatan daerah sebesar Rp107,36 triliun, kontribusi dana transfer mencapai 87,06 persen, terbesar
dibanding wilayah lain. Dari sisi belanja, Maluku Papua menyumbang Rp100,14 triliun atau 8,82 persen dari
total belanja daerah konsolidasi nasional. Berbeda dengan wilayah lain, Belanja barang mendominasi sebesar
29,19 persen, disusul belanja pegawai sebesar 21,91 persen, dan belanja modal pada besaran 21,22 persen.
Dalam rangka pengembangan wilayah, Maluku diarahkan untuk memacu pertumbuhan dan mengembangkan
potensi wilayah serta memantapkan perannya sebagai lumbung ikan nasional melalui pengembangan
komoditas unggulan tanaman perkebunan, perikanan, industri pengolahan antara lain industri kayu, barang
dari kayu, gabus, dan transportasi serta pergudangan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama
(Kawasan Industri (KI), Destinasi Pariwisata Prioritas/KEK, pengembangan Kota Pelabuhan; Pengembangan
Pusat Kawasan Strategis Nasional termasuk ekonomi kawasan sekitarnya); pengembangan kawasan
perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.
Sedangkan wilayah Papua, pengembangan diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus,
memacu pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan, dan mempercepat pembangunan manusia, melalui
pengembangan komoditas unggulan perikanan, tanaman pangan, hortikultura, pertambangan bijih logam
dan angkutan laut; pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama (KI, KEK, Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional, serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan, dan pengembangan kota pelabuhan).
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BAB VII
ANALISIS EKONOMI DAN FISKAL
REGIONAL MALUKU PAPUA
1. PENDAHULUAN

penurunan performa perekonomian di

Regional Maluku Papua merupakan wilayah

Provinsi Papua Barat. Tercatat pertumbuhan

1.I. KONDISI REGIONAL
di kawasan paling timur Indonesia yang
terdiri atas Provinsi Maluku, Provinsi Maluku
Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat. Struktur perekonomian regional ini
masih bersifat resourced based yang sangat
bertumpu pada dua sektor SDA yaitu sektor
pertambangan dan pertanian. Peranan sektor
pertambangan menjadi sangat dominan
dengan rata-rata pertahun lebih dari 40
persen.

wilayah Papua, yaitu Provinsi Papua dan
ekonomi sebesar 2,66 persen di Papua Barat
dan -15,72 persen di Papua, menunjukkan
kinerja perekonomian yang terpengaruh
oleh turunnya harga komoditas raw material
sebagai sektor penopang utama membuat
PDRB perkapita mengalami penurunan dan
memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.
Sementara di wilayah Maluku jauh lebih baik
dengan pertumbuhan mencapai 5,57 persen
(Provinsi Maluku) dan 6,13 persen (Provinsi

Provinsi-provinsi di Maluku Papua sebagian

Maluku Utara). Perbedaan ini disebabkan oleh

besar merupakan wilayah yang menerapkan

pengaruh sektor pertanian, kehutanan, dan

sistem open economy sehingga kondisi

perikanan, administrasi pemerintahan, dan

perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor-

perdagangan sebagai penopang ekonomi

faktor eksternal ekonomi yang bersifat global.

pada wilayah Maluku cenderung terlepas dari

Sampai dengan tahun 2019 terdapat empat

pengaruh ekonomi global. Sedangkan sektor

tujuan ekspor terbesar yang berpengaruh

pertambangan dan galian di Provinsi Maluku

terhadap perekonomian Maluku Papua yaitu

dan Maluku Utara pertumbuhannya terus

Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan India.

kontraksi dalam beberapa tahun terakhir.

Ekspor Maluku Papua paling dominan adalah
konsentrat tembaga, minyak bumi, dan gas
alam, sehingga tinggi rendahnya ekspor
komoditas tersebut ditentukan oleh harga
pasar yang terbentuk dari faktor permintaan
dari negara-negara tersebut.
Secara parsial, pada tahun 2019 terjadi

Disamping tantangan dan resiko global,
permasalahan di regional Maluku Papua
adalah ketergantungan ekspor Provinsi
Papua terhadap satu komoditi yaitu tambang
tembaga dan Provinsi Papua Barat terhadap
Gas Alam. Ketergantungan ini menyebabkan
perekonomian provinsi tersebut menjadi
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penuh ketidakpastian (uncertainty). Neraca

Konektivitas menjadi hal yang sangat penting

perdagangan antar daerah juga sangat rendah,

kaitannya dengan jaringan transportasi dalam

bahkan untuk beberapa tahun sebelumnya

menghubungkan antar wilayah termasuk

sempat mengalami defisit. Hal tersebut

juga konektivitas komunikasi atau jaringan

mengindikasikan bahwa perekonomian di

informasi teknologi yang masih belum merata.

wilayah ini masih sangat tergantung pada

Rendahnya tingkat konektivitas menimbulkan

daerah-daerah lainnya di Indonesia, terutama

biaya transportasi yang relatif tinggi dibanding

Pulau Jawa dan Sulawesi.

wilayah daratan di regional lainnya. Besarnya

Pertumbuhan ekonomi Papua dan Maluku
banyak memiliki kesamaan yaitu bahwa
pembentuk PDB dari sisi pengeluaran masih

biaya transportasi ini turut berdampak pada
melambatnya pergerakan SDM, barang dan
jasa, serta perekonomian antar wilayah.

ditopang oleh pertanian dan pertambangan

Tantangan pada aspek geografi wilayah

secara umum. Sementara itu sektor industri

yang disertai dengan keunikan aspek sosial

pengolahan belum berkembang dengan

masyarakat Maluku Papua membutuhkan

baik, bahkan terus mengalami penurunan

penanganan yang komprehensif. Penanganan

pertumbuhan. Perekonomian Maluku Papua

tersebut dilakukan dengan mengutamakan

masih mengandalkan pada komoditas tanpa

aspek peningkatan kualitas SDM, karena

nilai tambah sehingga sangat bergantung

dengan SDM yang unggul, kondisi geografis

pada keberlangsungan ketersediaan SDA dan

yang dimiliki dapat diubah menjadi potensi

harga komoditas.

atau peluang bagi pembangunan daerah,

Regional ini mengalami instabilitas atau
gangguan keamanan di beberapa daerah pada
tahun 2019. Konflik yang berujung bentrokan
fisik khususnya di Provinsi Papua dan Papua
Barat secara otomatis ikut melumpuhkan
aktivitas perekonomian, belum lagi ditambah
akses jaringan komunikasi, transportasi,
dan listrik yang sempat terganggu. Sehingga
kebutuhan akan stabilitas wilayah mutlak
diperlukan untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi yang tinggi selain juga upaya
peningkatan kualitas pendidikan dan keahlian.

seperti budidaya pertanian, perkebunan,
perikanan, eksploitasi kelautan, serta wisata
bahari.

1.II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
WILAYAH
Isu utama pengembangan wilayah nasional
tahun 2015-2019 berdasarkan RPJMN adalah
untuk mengurangi kesenjangan pembangunan
wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI)
dan Kawasan Timur Indonesa (KTI) melalui
percepatan dan pemerataan pembangunan
wilayah. Percepatan dan pemerataan

Dari sisi geografi wilayah, tantangan utama

ini dilakukan dengan menekankan pada

yang dihadapi oleh semua provinsi di

keunggulan kompetitif perekonomian daerah

regional Maluku Papua adalah konektivitas.

berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas,
penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan
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kemampuan ilmu dan teknologi secara terus

lainnya menunjukkan perlunya percepatan

menerus. Sebagai wilayah yang terletak di KTI,

pembangunan di Pulau Papua. Sesuai tema

wilayah Maluku Papua menjadi bagian utama

RKP Tahun 2019, maka pengembangan wilayah

dari pengembangan wilayah di Indonesia.

Pulau Papua difokuskan pada pemenuhan

Pengembangan wilayah ini didasarkan

pelayanan dasar dan mendorong pertumbuhan

pada potensi keunggulan komparatif dan

ekonomi wilayah Pulau Papua yang inklusif

keunggulan kompetitif daerah, serta posisi

dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung

geografis strategis di masing-masing pulau.

masyarakat adat. Usaha ini dilakukan melalui

Pembangunan wilayah Pulau Papua memiliki
tema utama yaitu sebagai lumbung pangan
melalui pengembangan industri berbasis
komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah,
sagu, ubi, sayur dan buah-buahan, serta
pengembangan peternakan dan tanaman
nonpangan, seperti tebu, karet, dan kelapa
sawit; percepatan pembangunan ekonomi
berbasis maritim wisata bahari; serta lumbung

percepatan peningkatan kualitas SDM yang
mandiri, produktif dan berkepribadian
dikarenakan Pulau Papua berpotensi besar
untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia
bagian timur melalui kelimpahan SDA di
berbagai sektor baik pertanian, perikanan,
perternakan, perkebunan, industri agro dan
pangan, pariwisata bahari dan alam, maupun
pertambangan.

energi di KTI melalui pengembangan minyak,

Dalam rangka mendorong peningkatan

gas bumi, dan tembaga. Sementara itu tema

kualitas SDM dan pengembangan potensi

pembangunan wilayah kepulauan Maluku

daerah tersebut, beberapa kegiatan prioritas

adalah sebagai produsen makanan laut dan

yang dilakukan pada tahun 2019 di wilayah

lumbung ikan nasional dengan percepatan

Pulau Papua, yaitu: (1) Peningkatan akses dan

pembangunan perekonomian berbasis

kualitas pelayanan kesehatan, diantaranya

maritim (kelautan), melalui pengembangan

melalui penyediaan flying healthcare, dan

industri berbasis komoditas perikanan; serta

juga penyediaan pelayanan kesehatan

pengembangan industri pengolahan berbasis

jarak jauh berbasis TIK (telemedicine); (2)

nikel dan tembaga.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan

Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Papua
terhadap perekonomian nasional mencapai
1,70 persen, dengan laju pertumbuhan
ekonomi yang melambat sebesar -5,62
persen. Sementara itu untuk tingkat
kemiskinan, sebesar 24,03 persen, dengan
tingkat pengangguran terbuka 4,95 persen.
Rendahnya angka statistik makro ekonomi
tersebut jika dibandingkan dengan wilayah

pendidikan kontekstual Papua, diantaranya
melalui pemenuhan kebutuhan guru di
masing-masing sekolah; (3) Pengembangan
komoditas unggulan dan pariwisata huluhilir, diantaranya melalui: pembangunan
unit pengolahan komoditas sagu dan buah
merah, meningkatkan produksi komoditas
perkebunan ubi jalar, kopi, kakao dan pala,
serta mengembangkan daerah pariwisata;
dan (4) Peningkatan infrastruktur dasar, TIK,
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dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/
kota, distrik, dan kampung, diantaranya
melalui pembangunan jaringan telekomuniksi
dan internet untuk mendukung telemedicine,
internet go to school, dan mendukung
pendidikan jarak jauh (e-learning).
Sepanjang tahun 2019 kontribusi wilayah
Kepulauan Maluku terhadap perekonomian
nasional sebesar 0,53 persen, dengan laju
pertumbuhan ekonomi sebesar 8,06 persen.
Sementara itu tingkat kemiskinan mencapai
17,65 persen, dengan tingkat pengangguran
terbuka 7,08 persen. Oleh karena itu, arah
pengembangan wilayah Kepulauan Maluku
pada tahun 2019 secara nyata difokuskan pada
percepatan pembangunan perekonomian
berbasis maritim (kelautan) melalui
pengembangan industri berbasis komoditas
perikanan, pertanian dan kehutanan, hilirisasi
industri pengolahan berbasis agro serta
pertambangan dan penggalian minyak, gas
bumi, dan nikel. Sementara itu pengembangan
infrastruktur dalam diarahkan pada upaya
penurunan kesenjangan intrawilayah di
Kepulauan Maluku dan dengan wilayah lainnya.
Di sektor perikanan, peningkatan peran
terhadap perekonomian nasional didorong
melalui optimalisasi dalam mewujudkan
lumbung ikan nasional yang berkelanjutan
di wilayah Kepulauan Maluku serta pusat
pertumbuhan ekonomi berbasis minyak dan
gas bumi lepas pantai, perkebunan rempahrempah, serta kehutanan yang berkelanjutan
dengan memperhatikan ekosistem wilayah
pesisir dan pulau kecil.

2. I N D I K A T O R E K O N O M I
PADA REGIONAL MALUKU
PAPUA
2.I. PERTUMBUHAN EKONOMI

Setelah mencatatkan pertumbuhan ekonomi
yang positif pada tahun 2018, Regional Maluku
Papua mengalami kondisi sebaliknya pada
tahun 2019. Semua provinsi di regional ini
mengalami pertumbuhan ekonomi negatif,
sehingga secara agregat hanya mampu
tumbuh -7,40 persen pada tahun 2019 dari
6,99 persen pada tahun sebelumnya. Satu
hal yang perlu mendapat perhatian yang
menjadi penyebab jatuhnya pertumbuhan
ekonomi kawasan ini adalah pertumbuhan
ekonomi Provinsi Papua yang terjun ke
angka -15,72 persen, dampak berkurangnya
produksi PT. Freeport sebagai dampak dari
kebijakan transisi proses penambangan dari
open pit menjadi ground mining. Walaupun
tidak separah Papua, pertumbuhan ekonomi
ketiga provinsi lainnya juga menyentuh titik
terendahnya selama kurun waktu 2017
hingga 2019. Sekilas dapat dilihat bahwa
perekonomian Maluku Papua sangat fluktuatif
dalam tiga tahun terakhir.
Namun demikian, walaupun mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya,
perekonomian Provinsi Maluku dan Maluku
Utara masih tumbuh diatas pertumbuhan
ekonomi nasional masing-masing pada
angka 5,57 persen dan 6,13 persen. Hal ini
setidaknya bermakna dua hal yaitu: a) masih
terdapat dua provinsi di KTI yang mempunyai
perekonomian yang secara fundamental
relatif stabil sehingga dapat dijadikan contoh
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Gambar 125. PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2017 – 2019 (DALAM %)

		

Sumber: BPS

bagi dua provinsi lain dalam kawasan yang

masing-masing provinsi perlu duduk bersama

sama dan b) masih terdapat sektor-sektor

untuk membicarakan hal ini. Hasil dari

yang bekerja dengan baik dan memberikan

pembicaraan tersebut harus secepat mungkin

nilai tambah bagi roda perekonomian untuk

dapat direalisasikan melalui kebijakan fiskal

kawasan ini yang pada akhirnya akan dicatat

masing-masing provinsi.

sebagai kontribusi dalam membentuk PDB
nasional.

Seperti kebanyakan provinsi di Indonesia,
Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi

Pada tahun 2019, dengan PDRB Rp360,04

penopang utama perekonomian Maluku

triliun, Regional Maluku Papua hanya

Papua dari sisi pengeluaran. Kontribusi

mampu memberikan kontribusi 2,24 persen

Konsumsi Rumah Tangga tahun 2019 sebesar

terhadap PDB Nasional, terendah dibanding

24,75 persen dengan pertumbuhan stabil

kawasan lain di Indonesia. Kondisi tersebut

untuk tiga tahun terakhir. Disamping itu,

sudah berlangsung lama dan merupakan

besarnya volume perdagangan internasional

pencerminan dari masing-masing kinerja

pada kawasan ini memang terlihat pada nilai

perekonomian kawasan. Mengingat besarnya

ekspor dan impor yang hampir mencapai

potensi SDA dan SDM yang dimiliki oleh

separuh dari total nilai aktivitas pengeluaran

kawasan ini, Pemerintah Pusat dan pemda

yakni masing-masing 20,07 persen dan 25,82

Gambar 126. KONTRIBUSI MALUKU PAPUA TERHADAP PDB NASIONAL TAHUN 2017 – 2019

Sumber: BPS
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Gambar 127. DISTRIBUSI PDRB SISI PERMINTAAN
MALUKU PAPUA TAHUN 2019 (DALAM %)

mampu memper tahankan kes tabilan
perekonomiannya. Adanya kabar yang
menggembirakan mengenai investasi di
Maluku Utara ini sekaligus membawa laju
pertumbuhan investasi kawasan Maluku Papua
berada pada tren positif selama periode tahun
2017 hingga 2019. Bahkan boosting investasi
tersebut mampu mendorong peningkatan

Sumber: BPS

persen pada tahun yang sama. Walaupun
kedua kontribusi pengeluaran ini besar namun
kinerjanya sangat fluktuatif sehingga mampu
memporakporandakan perekonomian
kawasan ini jika mencapai titik terendahnya,
seperti yang terjadi di Papua pada tahun
2019. Papua nyaris tidak bisa berbuat banyak
dengan menghadapi pertumbuhan ekspor
di angka -47,90 persen yang pada gilirannya
menyebabkan ekonominya tumbuh pada
angka -15,72 persen.

yang signifikan terhadap investasi regional
Maluku Papua tahun 2019 menjadi berada
pada level 11,37 persen.
Yang masih sangat disayangkan adalah peran
Pemerintah melalui pengeluarannya pada
periode yang sama masih relatif kecil yakni
hanya 12,03 persen dari total pengeluaran
di kawasan tersebut dengan pertumbuhan
antara 1,72-3,59 persen. Pada tahun 2019,
anggaran Pemerintah Pusat untuk Maluku
Utara mengalami penurunan 7,9 persen dari
tahun sebelumnya, namun untuk Papua Barat
terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 42,7

Pada regional ini, hanya Provinsi Maluku

persen terutama kenaikan belanja TKDD

yang masih bisa mencatatkan pertumbuhan

sebesar 52,23 persen. Untuk Provinsi Papua

ekspor yang positif sebesar 9.64 persen,

juga terjadi kenaikan namun tidak sebesar

sementara dua provinsi lainnya yakni Maluku

kenaikan pada Papua Barat, disamping itu

Utara dan Papua Barat juga mempunyai

Papua juga mengalami penurunan realisasi

pertumbuhan ekspor yang negatif namun

belanja sehingga pelaksanaanya kurang

tidak sebesar Papua yakni masing-masing

maksimal. Diantara penyebab menurunnya

pada angka 6,58 persen dan 6,03 persen

penyerapan belanja pada provinsi ini adalah

sehingga tidak berpengaruh terlalu parah

masih terkendalanya penyaluran TKDD dan

terhadap pertumbuhan ekonominya.

terjadinya demonstrasi massal pada bulan

Disamping itu, walaupun ekspornya tumbuh
negatif, namun aktivitas investasi pada
Provinsi Maluku Utara selama tahun 2019

Agustus sampai dengan September 2019
sehingga sedikit banyaknya menghambat
pelaksanaan belanja.

tumbuh menggeliat mencapai angka yang

Sementara itu, APBD Regional Papua

fantastis yakni 67,06 persen sehingga

masih mengharapkan dana transfer dari
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Gambar 128. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SISI PERMINTAAN MALUKU PAPUA TAHUN 2017 – 2019 (DALAM %)

Sumber: BPS

Pemerintah Pusat. Bahkan untuk Papua dan

Sek tor Per tambangan dan Penggalian

Papua Barat disamping memperoleh dana

secara agregat di Maluku Papua mempunyai

transfer yang diterima umum oleh seluruh

kontribusi terbesar yakni 18,02 persen dalam

provisi di Indonesia, masih didorong dengan

pembentukan PDRB sisi penawaran namun

adanya Dana Otonomi Khusus, namun

pertumbuhannya sangat fluktuatif dari 11,86

pemanfaatannya masih perlu perhatian dan

persen pada tahun 2018 menjadi -36,17

pendampingan agar optimal.

persen pada tahun 2019. Ketergantungan

Berjayanya industri pengolahan bijih logam
yang mampu mendongkrak pertumbuhan
ekonomi Papua dari level 4,64 persen ke level
7,37 persen pada tahun 2018 tidak terlihat
lagi kontribusinya pada tahun 2019. Bahkan
penurunan produksi pada industri ini (dari
11,98 persen ke -45,75 persen) menjadi
penyebab berbaliknya arah pertumbuhan
ekonomi Papua pada tahun yang sama. PT
Freeport sebagai satu-satunya perusahaan
penopang perekonomian terbesar Papua dari
sektor pengolahan bijih logam menurunkan
produksinya sebagai akibat adanya kebijakan
transisi proses penambangan dari open pit
menjadi ground mining. Sebagai dampak dari
penurunan produksi tersebut, diikuti oleh

perekonomian pada satu sektor seperti
ini menjadi tantangan tersendiri. Dapat
dimaklumi bahwa perekonomian Maluku
Papua masih mengandalkan sektor yang
bersifat resouced base seperti pertambangan,
kehutanan, dan perikanan yang disediakan
oleh alam. Untuk mengantisipasi kejadian
serupa berulang kembali, maka sudah harus
dimulai adanya pengalihan sektor unggulan
kepada sektor-sektor lain baik yang berbasis
pada kreativitas masyarakat dan kearifan lokal
dengan memberikan kredit lunak kepada
pengusaha kecil dan menengah maupun
yang berbasis pada konektivitas dengan
pembangunan infrastruktur di berbagai
bidang untuk menarik para investor.

penurunan secara signifikan pada penerimaan

Disamping sektor tersebut, sektor Pertanian

pajak perdagangan internasional khususnya

Kehutanan Perikanan juga menjadi primadona

dari sektor bea keluar yang anjlok hingga 85,3

di Regional Maluku Papua. Pertumbuhan sektor

persen dibandingkan tahun sebelumnya.

ini juga anjlok pada tahun 2019 ke -0,60 persen
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Tabel 61. PDRB SISI PENAWARAN MALUKU PAPUA TAHUN 2017 – 2019

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lapangan Usaha

Porsi 2019

Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Pertambangan, Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik, Gas
Pengadaan Air
Konstruksi
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor
Transportasi, Pergudangan
Penyediaan Akomodasi, Makan Minum
Informasi, Komunikasi
Jasa Keuangan
Real Estate
Jasa Perusahaan
Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan, Kegiatan Sosial
Jasa lainnya

14.61%
18.02%
8.68%
0.06%
0.11%
13.99%
11.20%
5.65%
0.92%
3.45%
2.13%
1.97%
0.91%
12.83%
2.78%
1.67%
1.02%

Laju Pertumbuhan
2017
2.24%
7.08%
4.24%
4.89%
4.89%
5.23%
6.28%
5.98%
4.89%
6.22%
3.84%
3.75%
3.63%
2.52%
3.70%
3.53%
3.76%

2018
2019
2.29% -0.60%
11.86% -36.17%
10.21% -3.04%
7.02% 11.12%
7.02% -7.40%
5.64% 6.19%
6.27% 4.97%
8.12% 6.12%
4.47% 3.89%
3.00% 4.06%
4.85% 2.19%
5.25% 2.48%
7.02% 2.76%
5.46% 3.49%
2.53% 2.56%
4.21% 4.49%
5.86% 2.77%

Sumber: BPS

sehingga berkontribusi dalam menyebabkan

2.II. INFLASI

perlambatan laju pertumbuhan di regional ini.

Inf lasi semua provinsi pada regional

Hanya sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang

Maluku Papua pada tahun 2019 mengalami

dapat diandalkan dengan pertumbuhan 11,12

penurunan. Hal ini sejalan dengan lesunya

persen. Tumbuhnya sektor ini masih terkait

perekonomian di kawasan ini pada tahun

dengan besarnya permintaan konsumsi

tersebut. Inflasi yang tercatat hanya berada

rumah tangga pada periode yang sama,

pada interval 0,66 persen hingga 2,08 persen

sehingga tidak mencerminkan effort besar

dan nilai tersebut berada di bawah inflasi

yang telah dilakukan oleh para pemangku

nasional.

kepentingan di regional ini.
Gambar 129. TINGKAT INFLASI REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2017 - 2019 (DALAM %)

Sumber: BPS
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3. I N D I K A T O R
KESEJAHTERAAN
Perkembangan indikator kesejahteraan di
Maluku Papua pada tahun 2019 dapat dikatakan
lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hal
ini dapat diamati dari perkembangan nilai
pada indikator kesejahteraan, dimana IPM
mengalami peningkatan 0,82, rasio gini
mengalami penurunan 0,012, dan tingkat
kemiskinan mengalami penurunan 0,48
persen. Sedangkan tingkat pengangguran

sebesar 65,92 (IPM nasional sebesar 71,92),
tingkat pengangguran terbuka 5,49 (tingkat
pengangguran terbuka nasional sebesar
5,28), dan tingkat kemiskinan 18,16 persen
(tingkat kemiskinan nasional 9,22 persen).
Kemiskinan terbesar pada regional Maluku
Papua terdapat di Provinsi Papua dengan
dengan jumlah penduduk miskin mencapai
59,46 persen dari total jumlah penduduk
miskin di regional Maluku Papua.

meningkat 6,17 persen dibandingkan jumlah

3.I. I N D E K S P E M B A N G U N A N
MANUSIA

pengangguran pada tahun 2018.

Berdasarkan data IPM regional Maluku Papua,

naik 0,1 persen, dengan jumlah pengangguran

Namun, nilai indikator kesejahteraan di
Maluku Papua pada tahun 2019 belum dapat
dikatakan lebih baik daripada nilai indikator
nasional. Walaupun saat dilihat dari indikator
rasio gini rata-rata tingkat ketimpangan di
regional Maluku Papua (0,351) lebih kecil
daripada tingkat ketimpangan nasional (0,380),
namun untuk indikator lainnya tidak lebih baik
daripada niai indikator nasional. Secara ratarata pada regional Maluku Papua, nilai IPM

nilai IPM regional Maluku dan Papua terus
mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan
keberhasilan upaya peningkatan kualitas
hidup masyarakat dari dimensi kesehatan
(umur panjang dan hidup sehat), pendidikan
(pengetahuan), dan perekonomian (standar
hidup layak). Pada tahun 2019, IPM tertinggi
pada regional Maluku Papua berada pada
Provinsi Maluku dengan nilai 69,45. Pada
posisi kedua ditempati oleh Provinsi Maluku

Gambar 130. IPM PER PROVINSI PADA REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2017-2019

		

Sumber: BPS
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Utara dengan nilai 68,7, kemudian disusul

seluruh provinsi di regional Maluku Papua

oleh Provinsi Papua Barat dengan nilai 64,7.

dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata

Sedangkan IPM terendah pada regional

indeks gini Maluku Papua pada tahun 2019

Maluku-Papua berada pada Provinsi Papua

berada pada angka 0,351 atau turun 0,012 dari

dengan nilai 60,84.

tahun 2018. Perkembangan ini sangat baik

Rata-rata IPM pada regional Maluku-Papua
pada tahun 2019 adalah sebesar 65,92 atau
meningkat sebesar 0,82 dari tahun 2018.
Peningkatan ini menunjukkan tren yang
cukup positif karena nilai peningkatannya
lebih besar daripada nilai peningkatan secara
nasional yang berada pada angka 0,53. Namun

mengingat tingkat ketimpangan tahun 2018 di
Maluku Papua mengalami peningkatan indeks
rata-rata sebesar 0,004. Selain itu, penurunan
ketimpangan di Maluku Papua pada tahun
2019 juga lebih besar daripada penurunan
ketimpangan secara nasional dimana indeks
gini nasional hanya turun 0,004.

secara umum, nilai IPM pada regional Maluku-

Tingkat ketimpangan tertinggi pada tahun

Papua ini masih berada di bawah nilai IPM

2019 regional Maluku Papua berada di Provinsi

nasional sebesar 71,92. Bahkan nilai IPM

Papua dengan nilai rasio 0,391, dan pada

pada Provinsi Papua merupakan nilai IPM

posisi kedua ditempati Provinsi Papua Barat

terendah di tingkat provinsi di Indonesia.

dengan nilai rasio 0,381. Tingkat ketimpangan

Hal ini menunjukkan tingkat pembangunan

kedua provinsi tersebut lebih tinggi daripada

kualitas hidup di regional Maluku Papua masih

nasional yang memiliki nilai rasio 0,380. Hal ini

rendah dan tertinggal dari rata-rata kualitas

menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan

hidup masyarakat di Indonesia.

masyarakat pada kedua provinsi tersebut
belum dapat terdistribusi dengan baik.

3.II. RASIO GINI
Tingkat ketimpangan tahun 2019 pada regional
Maluku Papua mengalami penurunan pada

Sementara itu, tingkat ketimpangan Provinsi
Maluku dan Provinsi Maluku Utara pada

Gambar 131. RASIO GINI PER PROVINSI PADA REGIONAL MALUKU DAN PAPUA TAHUN 2017-2019

Sumber: BPS
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tahun 2019 berada pada nilai rasio 0,310 dan

Tingkat pengangguran Provinsi Maluku dan

0,320. Tingkat ketimpangan tersebut jauh di

Provinsi Papua Barat mengalami penurunan

bawah tingkat ketimpangan nasional. Hal ini

menjadi 7,08 persen dan 6,24 persen pada

menunjukkan bahwa dilihat dari indikator

tahun 2019, setelah sebelumnya berada pada

rasio gini, pemerataan pendapatan pada

angka 7,27 persen dan 6,30 persen. Namun

kedua provinsi ini cukup baik. Namun indikator

tingkat pengangguran ini masih lebih tinggi

ketimpangan ini harus pula disandingkan

daripada tingkat pengangguran nasional

dengan indikator kesejahteraan lainnya untuk

yang berada pada 5,28 persen. Sedangkan

memperoleh gambaran yang utuh apakah

untuk Provinsi Maluku Utara dan Provinsi

tingkat ketimpangan yang rendah pada kedua

Papua, tingkat pengangguran meningkat dari

provinsi tersebut dapat mencerminkan tingkat

sebelumnya 4,77 persen dan 3,20 persen

kesejahteraan masyarakat yang baik.

pada tahun 2018 menjadi 4,97 persen dan
3,65 persen pada tahun 2019. Namun tingkat

3.III. KETENAGAKERJAAN

pengangguran pada Provinsi Maluku Utara

Tingkat pengangguran provinsi di regional

dan Provinsi Papua masih lebih rendah

Maluku Papua mengalami perubahan yang

daripada tingkat pengangguran nasional.

bervariasi. Namun secara rata-rata, tingkat
pengangguran mengalami peningkatan
0,1 persen dibanding tahun sebelumnya.
Perkembangan ini menunjukkan hasil yang
negatif dibandingkan dengan perkembangan
tingkat pengangguran secara nasional, dimana
tingkat pengangguran nasional menurun
sebesar 0,06 persen.

Jumlah pengangguran di regional Maluku
Papua pada tahun 2019 adalah 177.897
jiwa. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar
2,52 persen dari jumlah pengangguran
di Indonesia. Jumlah tersebut mengalami
peningkatan 10.333 jiwa atau 6,17 persen
dibanding tahun 2018. Peningkatan tersebut
jauh lebih tinggi dibandingkan perubahan

Gambar 132. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PER PROVINSI PADA REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2017-2019

		

Sumber: BPS

240

Analisis Ekonomi dan Fiskal Regional Maluku - Papua

Gambar 133. JUMLAH PENGANGGURAN PER PROVINSI PADA REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2017-2019

Sumber: BPS

tingkat pengangguran di tingkat nasional
yang naik 0,64 persen. Dari segi jumlah,
peningkatan pengangguran di Maluku
Papua menyumbang 22,93 persen dari total
peningkatan pengangguran di Indonesia yang
pada tahun 2019 naik sejumlah 45.070 jiwa.

rendah daripada tingkat kemiskinan nasional.
Secara umum, perkembangan tingkat
kemiskinan di regional Maluku Papua
mengalami penurunan 0,48 persen. Nilai ini
sedikit lebih baik daripada perkembangan
tingkat kemiskinan secara nasional yang
mengalami penurunan 0,44 persen. Namun

3.IV. KEMISKINAN
Tingkat kemiskinan di regional Maluku Papua
mengalami perkembangan yang bervariasi.
Penurunan terjadi di Provinsi Maluku, Provinsi
Papua Barat, dan Provinsi Papua dengan
tingkat kemiskinan tahun 2019 Provinsi Maluku
sebesar 17,65 persen, Papua Barat sebesar

dilihat dari jumlah masyarakat miskin, ratarata tingkat kemiskinan di regional Maluku
Papua berada pada angka 18,16 persen. Nilai
ini hampir dua kali lipat tingkat kemiskinan
secara nasional yang berada pada angka 9,22
persen.

21,51 persen, dan Papua sebesar
26,55 persen. Walaupun mengalami Gambar 134. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN REGIONAL MALUKU PAPUA
TAHUN 2017-2019

penurunan, namun tingkat kemiskinan
pada ketiga provinsi tersebut jauh lebih
tinggi dari pada tingkat kemiskinan
nasional yaitu sebesar 9,22 persen.
Sedangkan tingkat kemiskinan pada
Provinsi Maluku Utara mengalami
kenaikan dari 6,62 persen pada tahun
2018 menjadi sebesar 6,91 persen pada
tahun 2019. Namun tingkat kemiskinan
pada Provinsi Maluku Utara masih lebih
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Jumlah penduduk miskin di Maluku Papua
tahun 2019 adalah 1.515.230 jiwa. Jumlah
tersebut mengalami penurunan 13.430 jiwa
atau setara 0,88 persen dimana pada tahun
2018 jumlah penduduk miskin mencapai
1.528.660 jiwa. Kemiskinan terbesar terdapat
di Provinsi Papua dengan jumlah penduduk
miskin mencapai 59,46 persen dari total
jumlah penduduk miskin di Maluku Papua.
Secara nasional, regional Maluku Papua
menyumbang kontribusi kemiskinan 6,11
persen dari total penduduk miskin di
Indonesia. Kontribusi tersebut mengalami
peningkatan dimana regional Maluku Papua
menyumbang kontribusi 5,95 persen pada
tahun 2018 dan 5,73 persen pada tahun
2017. Peningkatan kontribusi tersebut
mencerminkan tingkat kemiskinan di regional
Maluku Papua mengalami perkembangan
kurang memuaskan. Walaupun pada tahun
2019 regional Maluku Papua mengalami
penurunan tingkat kemiskinan 0,88 persen,
namun tingkat penurunan tersebut masih

4. P E L A K S A N A A N A P B N
PADA REGIONAL MALUKU
PAPUA

4.I. PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA
Kinerja APBN Maluku Papua tahun 2019
menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih
menjadi sumber utama pendapatan negara
dibanding sumber pendapatan lain. Realisasi
penerimaan pajak memberikan kontribusi
90,52 persen, menurun tipis dibanding
tahun 2018 yang berada disekitar 91,72
persen. PNBP menyumbang 9,47 persen
dari total pendapatan negara pada regional
Maluku Papua. Di regional ini tidak terdapat
pendapatan hibah pada tahun 2019.
Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak
hanya mencapai 96,07 persen, menurun
cukup banyak dibanding tahun 2018 yang
mampu mencapai 106.19 persen, secara
persentase terjadi penurunan 8,4 persen
(1,36 triliun).

jauh lebih kecil daripada tingkat penurunan

Dari sisi belanja negara, secara kumulatif,

kemiskinan secara nasional yang mencapai

realisasi belanja negara tahun 2019

3,46 persen.

mencapai Rp131,42 triliun, dengan realisasi
T K DD

Gambar 135. JUMLAH PENDUDUK MISKIN PER PROVINSI PADA REGIONAL MALUKU PAPUA
TAHUN 2017-2019

meny umbang

Rp94,4 4 triliun dan
realisasi
pemerintah

belanja
pusat

menyumbang Rp36,98
triliun. Peningk at an
jumlah realisasi ini
merupakan akibat dari
kebijakan pembangunan
infrastruktur yang masif
Sumber: BPS

di KTI sebagai bentuk
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Tabel 62. REALISASI APBN REGIONAL MALUKU DAN PAPUA TAHUN 2017 – 2019
TA 2017

URAIAN
Pendapatan Negara

TA 2019

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

16.749,03

14.620,88

87,29%

16.441,41

17.675,86

107,51%

16.544,73

16.404,90

99,15%

Penerimaan Perpajakan

15.648,97

Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Hibah
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Surplus/Defisit

TA 2018

1.100,06
122.437,75
33.927,24
88.510,51
(105.688,72)

13.217,26

84,46%

15.267,96

16.212,50

106,19%

1.403,62 127,59%
1.173,45
1.463,36
113.408,84 92,63% 122.845,97
121.490,70
31.386,02 92,51%
38.691,98
36.004,68
82.022,82 92,67%
84.153,99
85.486,02
(98.787,96) 93,47% (106.404,56) (103.814,84)

124,71%

15.457,27

14.850,51

96,07%

1.087,46
1.554,39
98,90%
138.960,18
131.426,06
93,05%
40.617,19
36.981,74
101,58%
98.342,99
94.444,32
97,57% (122.415,45) (115.021,16)

142,94%
94,58%
91,05%
96,04%
93,96%

Sumber: Kumpulan KFR Maluku Papua

pemerataan pembangunan dalam rangka

dari total pagu alokasi, maka pada tahun 2018

mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,

dan 2019, porsi alokasi terbesar terdapat pada

s e k a l ig u s

da la m

belanja barang yaitu 41,96 persen dan 38,77

meningkatkan produktivitas dan daya saing di

persen secara berturut-turut. Meskipun telah

Maluku Papua. Meskipun persentase realisasi

terjadi penurunan alokasi belanja barang

sudah menunjukkan kinerja penyerapan yang

Rp485,7 miliar, namun belanja barang masih

baik, masih terdapat hal yang perlu mendapat

menjadi belanja dengan alokasi pagu terbesar.

bentuk

i n v e s t a si

perhatian, yaitu pola penyerapan anggaran
yang menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Apabila dilihat dari prosentase realisasi pada
tahun 2019, hampir seluruh belanja memiliki

Pada tahun 2019, terjadi peningkatan pagu

persentase realisasi berada di atas 90 persen

alokasi hampir di seluruh jenis belanja

kecuali untuk belanja modal dan belanja lain-

yaitu pada belanja pegawai, belanja modal,

lain, dengan rata-rata sebesar 91,05 persen.

dan belanja lain-lain dibanding tahun 2018.

Realisasi belanja tersebut terjadi penurunan

Sedangkan penurunan jumlah alokasi

dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018

anggaran terjadi pada belanja barang dan

yaitu 92,51 persen dan 93,05 persen.

belanja bantuan sosial di Regional Maluku
Papua. Jika pada tahun 2017, alokasi terbesar
terdapat pada Belanja Modal (39,89 persen)

Pagu TKDD pemerintah pusat ke Regional
Maluku Papua tahun 2019 meningkat
dibanding tahun 2017 dan 2018 sekitar

Tabel 63. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA PADA REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2017 – 2019
URAIAN
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Hibah
Belanja Lain-Lain

TA 2017

TA 2018

TA 2019

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

33.927,24

31.386,02

92,51%

38.691,98

36.004,68

93,05%

40.617,19

36.981,74

91,05%

8.776,62

8.180,77

93,21%

9.406,49

9.108,32

96,83%

10.427,48

10.106,97

96,93%

1.435,00
13.534,44
92,47
88,71

10.270,86
12.808,52
87,41
38,46

89,82%
94,64%
94,53%
43,35%

16.236,03
12.875,32
85,43
88,71

14.508,67
12.244,13
84,26
59,30

89,36%
95,10%
98,63%
66,85%

15.750,33
14.228,02
79,69
131,67

14.286,36
12.395,79
77,75
114,87

90,71%
87,12%
97,57%
87,24%

Sumber: Kumpulan KFR Maluku Papua
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Tabel 64. REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA REGIONAL MALUKU DAN PAPUA TAHUN 2017 -2019
URAIAN
TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA

TA 2017

TA 2018

TA 2019

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

88.510,51

82.022,82

92,67%

84.153,99

85.486,02

101,58%

98.342,99

94.444,32

96,04%

Dana Transfer Umum (DTU)

54.860,37

50.281,01

91,65%

49.931,95

52.239,97

104,62%

60.890,18

57.921,23

95,12%

Dana Alokasi Umum
Dana Bagi Hasil
Dana Transfer Khusus (DTK)
Dana Alokasi Khusus Fisik
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Dana Otsus, DIY, DID
Dana Otsus, DIY, DID
Dana Desa
Dana Desa

44.235,02
10.625,35
14.165,62
10.307,75
3.857,87
12.025,57
12.025,57
7.458,95
7.458,95

44.235,02 100,00%
6.045,99 56,90%
12.345,97 87,15%
8.779,92 85,18%
3.566,05 92,44%
12.025,57 100,00%
12.025,57 100,00%
7.370,27 98,81%
7.370,27 98,81%

44.791,78
5.140,17
14.458,62
9.748,57
4.710,05
12.392,37
12.392,37
7.371,05
7.371,05

44.791,83
7.448,14
13.505,81
9.028,13
4.477,68
12.380,12
12.380,12
7.360,12
7.360,12

100,00%
144,90%
93,41%
92,61%
95,07%
99,90%
99,90%
99,85%
99,85%

46.509,54
14.380,64
15.649,18
10.420,45
5.228,73
13.035,02
13.035,02
8.768,61
8.768,61

46.422,69
11.498,54
14.764,65
9.842,05
4.922,60
12.998,47
12.998,47
8.759,97
8.759,97

99,81%
79,96%
94,35%
94,45%
94,15%
99,72%
99,72%
99,90%
99,90%

Sumber: Kumpulan KFR Maluku Papua

Rp14,18 triliun dibanding periode sebelumnya.

Rp8,75 triliun atau meningkat 19,02 persen

Adapun kenaikan pagu terbesar terjadi pada

dari tahun 2018. Dana Desa pada Provinsi

dana transfer umum dan dana desa. Realisasi

Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

TKDD mengalami kenaikan di seluruh jenis

Barat berturut-turut sebesar Rp1,11 triliun,

dana transfer dan dana desa dengan kenaikan

Rp0,89 triliun, Rp5,23 triliun, dan Rp1,51 triliun.

terbesar terjadi pada DBH (54,38 persen).
Dana transfer yang ada di Maluku Papua
terdiri dari dana transfer umum, dana transfer
khusus, dan dana otonomi khusus serta dana
insentif daerah. Peningkatan realisasi dana
perimbangan terbesar terjadi pada dana
transfer umum yakni sebesar 10,88 persen,
dimana DAU meningkat 3,64 persen dan
DBH meningkat 54,38 persen. Dana transfer
umum ini diberikan oleh Pemerintah Pusat
sebagai upaya untuk melakukan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah. Di sisi
lain, DAK Fisik yang disalurkan untuk tahun
2019 terjadi peningkatan dibanding tahun
2018 sebesar 9,02 persen (Rp0,81 triliun).
DAK Fisik pada Provinsi Maluku, Maluku
Utara, Papua, dan Papua Barat berturut-turut
sebesar Rp1,69 triliun, Rp1,75 triliun, Rp4,67

4.I.A. ANALISIS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN APBN
Dapat dilihat dari kondisi penerimaan,
pengeluaran, dan cashflow di Maluku Papua
sebagai berikut:
1. Penerimaan Regional Maluku Papua
Pendapatan pajak Maluku Papua merupakan
sumber penerimaan negara yang paling besar
dibanding dengan PNBP yakni 90,52 persen.
Pada tahun 2019, pendapatan pajak yang
mampu dikumpulkan sebanyak 96,07 persen
dari target penerimaan (Rp14,85 triliun),
menurun dibanding realisasi pendapatan
pajak tahun 2018 (Rp16,21 triliun). Penurunan
tersebut terjadi akibat menurunnya
penerimaan pajak perdagangan internasional
khususnya pada Provinsi Papua.

triliun, dan Rp1,70 triliun. Realisasi Dana desa

PNBP meningkat cukup besar yaitu 6,22

yang disalurkan pada tahun 2019 sebesar

persen (Rp91,03 miliar). Peningkatan terjadi
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di provinsi Maluku dan Papua. PNBP yang

Dilihat dari realisasi TKDD, terjadi peningkatan

berasal dari sektor perikanan dan pendapatan

di seluruh jenis TKDD. Peningkatan terbesar

adminis trasi dan penegakan hukum

terjadi pada DBH yang meningkat tajam

merupakan penyumbang peningkatan PNBP

Rp4,05 triliun (54,38 persen). Peningkatan

pada wilayah Provinsi Maluku, sedangkan pada

realisasi tersebut disumbang oleh Provinsi

Provinsi Papua peningkatan PNBP disebabkan

Papua Barat yang meningkat sangat tajam

oleh PNBP lainnya dan pendapatan biaya

mencapai 192,75 persen.

pendidikan.

3. Surplus/Defisit Cashflow

2. Pengeluaran Regional Maluku Papua

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019,

Pada tahun 2019, realisasi belanja pemerintah

pada regional Maluku dan Papua terus

pusat dan TKDD sebesar Rp131,42 triliun

mengalami peningkatan defisit. Tahun 2019,

dengan rincian masing-masing sebesar

realisasi penerimaan negara dan hibah

Rp36,98 triliun dan Rp94,44 triliun. Terjadi

sebesar Rp16,40 triliun dan belanja negara

peningkatan realisasi pada belanja negara

sebesar Rp131,42 triliun sehingga terjadi

8,18 persen dibanding tahun 2018,

defisit sebesar Rp115,02 triliun (93,96 persen).

Pada tahun 2019, penurunan alokasi belanja
terjadi pada belanja barang sekitar Rp485,70
miliar. Kebijakan untuk belanja barang yang
memiliki sifat habis pakai tersebut sejalan
dengan fokus pemerintah untuk melakukan
percepatan pembangunan di KTI. Hal ini
terlihat dari penurunan alokasi belanja
barang yang diiringi dengan peningkatan
yang cukup signifikan pada jenis belanja
modal sebesar Rp1,35 triliun (10,51 persen).
Peningkatan belanja modal diharapkan dapat
meningkatkan akses untuk mendorong
perekonomian di Maluku Papua, namun

Hal ini menunjukan bahwa belanja negara
lebih besar daripada penerimaan negara dan
hibah, sehingga untuk regional Maluku dan
Papua masih bergantung sangat tinggi pada
pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat.

4.II. BADAN LAYANAN UMUM
Dalam lingkup Regional Maluku Papua
terdapat tujuh BLU yang beroperasi, hanya
Provinsi Maluku Utara yang tidak terdapat
BLU.

dengan tahun lalu Rp12,39 triliun.

4.III. A N A L I S I S T E M A T I K :
PENANGGULANGAN STUNTING
DALAM PROGRAM APBN

Seiring dengan peningkatan alokasi TKDD

angka prevalensi stunting di Maluku berada

untuk regional Maluku Papua (16,86 persen),

di 34,1 persen (atau dalam kategori tinggi

dari sisi realisasinya juga terjadi peningkatan

menurut WHO). Pada tahun 2019, Provinsi

yaitu sebesar Rp8,90 triliun (10,48 persen).

Papua berada di angka 27 persen, sedangkan

realisasi belanja modal tersebut masih belum
baik yakni hanya 87,12 persen hampir sama
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Data terakhir tahun 2018 menunjukan bahwa
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Tabel 65. PENANGANAN STUNTING DI
REGIONAL MALUKU PAPUA 2019
Provinsi
1.

Maluku

2.
3.
4.

Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Total

Dana Penanganan
Stunting (Miliar)
251,08
629,03
5.062,61
219,96
6.162,68

Sumber: KFR Kanwil DJPb Tahun 2019

untuk Provinsi Maluku Utara dibawah angka
Nasional yaitu 15 persen.
Beberapa kondisi yang menyebabkan
tingginya angka stunting di regional Maluku
Papua antara lain sebagai berikut:
a. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan
dan gizi bagi ibu hamil dan menyusui.

a. Meningkatkan akses PAUD baik dari sisi
jumlah PAUD maupun peran serta keluarga
dalam mengikutsertakan anak.
b. Meningkatkan akses kesehatan dengan
peningkatan jumlah fasilitas kesehatan.
c. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
dan penyuluh kesehatan.
d. Pembentukan tim teknis dan koordinasi
percepatan pencegahan stunting.
e. Komitmen pimpinan daerah dalam
menangani stunting.
f. Optimalisasi pemanfaatan anggaran
program penanganan stunting.
g. Memperkuat sinergi pusat dan daerah
sampai di tingkat pedesaan.

b. Rendahnya tingkat kehadiran anak balita ke
posyandu (hanya 61 persen).

d. Rendahnya tingkat kebersihan, akses air

5. P E L A K S A N A A N A P B D
PADA REGIONAL MALUKU
PAPUA

bersih, dan sanitasi (48 persen rumah

Target pendapatan APBD tahun 2019 seluruh

tangga belum memiliki sanitasi memadai).

pemda di Maluku Papua mengalami kenaikan

e. Keterbatasan sarana infrastruktur dan

14,52 persen dari Rp97.304,19 miliar pada

kondisi demografi untuk mendapat akses

tahun 2018 menjadi Rp111.431,4 miliar pada

layanan kesehatan.

tahun 2019. Kenaikan tersebut sebagian

c. Kurangnya akses terhadap makanan bergizi
bagi ibu hamil.

f. Tingginya angka kemiskinan.

besar disebabkan oleh bertambahnya alokasi

g. Keterbatasan tenaga kesehatan.

Pendapatan Transfer. Begitu pula dengan total

Akibat dari stunting mungkin tidak dirasakan
oleh generasi sekarang, namun pada generasi
yang mengalami hari ini akan berdampak pada
masa depan mereka. Untuk itu, Pemerintah

alokasi belanja APBD pada Maluku Papua yang
ikut meningkat 5,46 persen dari Rp106.091,21
miliar pada tahun 2018 menjadi Rp111.883,85
miliar di tahun 2019.

baik pusat maupun daerah perlu melakukan

Peningkatan pagu belanja tersebut berasal

upaya untuk menekan angka keterjadian

dari kenaikan yang cukup signifikan pagu

stunting. Beberapa upaya yang dapat

belanja pegawai dan belanja barang. Kondisi

dilakukan untuk menekan angka prevalensi

ini disebabkan oleh prioritas nasional bidang

yang dapat ditawarkan untuk Maluku Papua

infrastruktur wilayah timur Indonesia yang

sesuai tantangan yang dihadapi, antara lain:

kembali dilanjutkan pada tahun 2019, disertai
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Tabel 66. REALISASI APBD REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2017 – 2019
URAIAN
Pendapatan
PAD
Pendapatan Transfer
LLPD yang sah
Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Surplus/Defisit
Pembiayaan
Penerimaan
Pengeluaran
SILPA

TA 2017
Anggaran

Realisasi

TA 2018
%

Anggaran

Realisasi

TA 2019
%

Anggaran

Realisasi

%

94,777.58

91,983.13

97.05

97,304.19

97,831.61

100.54

111,431.40

107,359.69

96.35

5,199.82

5,154.52

99.13

6,653.59

4,872.28

73.23

6,677.20

5,852.77

87.65

85,437.71
4,140.06
94,417.38
21,065.79
26,495.40
41.54
116.30
5,112.63
1,712.31
2,023.27
17,546.20
20,176.10
127.84
360.20
5,608.21
7,188.48
1,580.27
5,968.41

84,421.84
2,406.78
91,435.90
20,003.74
27,229.03
41.54
116.30
5,072.83
2,097.44
268.73
16,593.96
19,885.79
126.54
547.24
5,403.68
6,985.91
1,582.23
5,950.92

98.81
58.13
96.84
94.96
102.77
100.00
100.00
99.22
122.49
13.28
94.57
98.56
98.98
151.92
96.35
97.18
100.12
99.71

82,448.00
8,202.61
106,091.21
26,031.60
27,175.60
91.92
146.82
6,352.31
1,584.42
1,342.20
18,697.40
24,471.36
197.59
-8,787.01
6,199.27
7,453.30
1,254.03
-2,587.74

85,939.53
7,019.80
93,085.92
21,120.62
27,004.62
47.68
160.66
6,583.13
1,597.51
503.59
15,184.16
20,713.00
170.95
4,745.69
4,492.38
5,817.76
1,325.38
9,238.07

104.23
85.58
87.74
81.13
99.37
51.87
109.43
103.63
100.83
37.52
81.21
84.64
86.52
-54.01
72.47
78.06
105.69
-356.99

96,115.95
8,638.25
111,883.85
28,543.23
29,791.84
119.18
134.71
4,731.74
1,320.44
2,620.60
17,944.46
26,426.72
250.94
-452.44
3,684.37
5,318.06
1,633.68
3,231.93

93,468.74
8,038.18
100,141.47
21,937.18
29,235.66
62.86
109.96
5,136.88
1,998.81
2,938.03
17,222.00
21,249.20
250.84
7,218.22
4,485.73
6,889.06
2,403.33
11,703.95

97.25
93.05
89.50
76.86
98.13
52.74
81.63
108.56
151.38
112.11
95.97
80.41
99.96
-1,595.39
121.75
129.54
147.11
362.13

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)

dengan pelaksanaan program-program

yang mempengaruhi pencapaian realisasi

mandatory lainnya. Di samping itu, adanya

pendapatan dan belanja tersebut. Diantara

kenaikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)

faktornya yaitu perkembangan perekonomian

pada sebagian pemerintah turut mendorong

dunia dan nasional, pertumbuhan ekonomi,

kenaikan belanja.

pelaksanaan berbagai kebijakan fiskal yang

Apabila dilihat realisasinya, hingga akhir
2019, total pendapatan APBD Maluku Papua
mencapai Rp107.359,69 miliar atau naik 9,74
persen dibanding tahun sebelumnya yang
mencapai Rp97.831,61 miliar. Kenaikan ini
merupakan konsekuensi dari naiknya setiap
komponen pendapatan APBD. Komponen
PAD menjadi pendorong terbesar kenaikan
pendapatan dengan peningkatan sebesar
20,12 persen dari Rp4.872,28 milliar menjadi
Rp5.852,77 miliar. Sementara itu, dari
aspek belanja terdapat kenaikan realisasi
7,58 persen yaitu dari Rp93.085,92 miliar
pada tahun 2018 menjadi Rp100.141,47
miliar pada tahun 2019. Banyak faktor
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dilaksanakan serta beberapa tantangan
terhadap perekonomian regional maluku
papua diantaranya adalah:
1. Kapasitas dan kualitas SDM masih lemah
mengakibatkan rendahnya daya saing;
2. Rendahnya kemandirian keuangan daerah;
3. Belum optimalnya pengelolaan APBD;
4. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap
SDA (raw material) bernilai tambah rendah
sehingga rentan terhadap fluktuasi harga,
khususnya di Papua dan Papua Barat;
5. Belum optimalnya pemanfaatan SDA lokal
diluar migas, dan
6. kendala pembangunan infrastruktur terkait
hak ulayat tanah.
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miliar). Tingginya kontribusi pendapatan

Realisasi pendapatan APBD Maluku Papua

trans fer terhadap total pendapatan

tahun 2019 sebesar Rp107.359,69 miliar,

mengindikasikan bahwa ketergantungan

atau tumbuh 25,22 persen dari tahun 2018.

Pemda

Peningkatan ini didorong oleh naiknya PAD

Pemerintah Pusat masih sangat besar. Dari

20,12 persen atau menjadi Rp5.852,77

sisi kemandirian keuangan daerah dengan

miliar di tahun 2019. Secara kumulatif

membandingkan PAD terhadap pendapatan

semua komponen pendapatan dalam APBD

transfer tidak menunjukkan perubahan atau

regional mengalami peningkatan. Selain PAD,

bahkan perbaikan, karena nilainya yang

komponen lain-lain pendapatan daerah yang

cenderung sama sepanjang tahun 2017-2019.

sah dan pendapatan transfer juga turut

Rasio kemandirian keuangan daerah Maluku

mengalami kenaikan berturut-turut sebesar

Papua pada tahun 2019 meningkat menjadi

14,51 persen dan 8,76 persen dari tahun

6,26 persen setelah sempat turun pada tahun

sebelumnya. Meskipun demikian, peningkatan

sebelumnya (5,67 persen).

secara jumlah tidak disertai dengan kenaikan
besaran persentase realisasi pendapatan
terhadap target. Jika pada tahun 2018 realisasi
pendapatan mampu mencapai 100,54
persen maka tahun 2019 hanya mencapai
96,35 persen. Penurunan persentase ini
dipengaruhi oleh rendahnya tingkat capaian
PAD sebesar 87,65 persen.

di

Maluku

Papua

terhadap

Provinsi Papua menjadi provinsi yang
dominan dengan besarnya pendapatan
daerah yang dimiliki. Besarnya pendapatan
tersebut sebagian besar (>90 persen) berupa
pendapatan transfer. Perbedaan besarnya
pendapatan transfer tidak hanya pada Provinsi
Papua tetapi juga Provinsi Papua Barat,
disebabkan oleh keberadaan dana otonomi

Berdasarkan tingkat kontribusi pada sisi

khusus yang tidak dimiliki Provinsi Maluku dan

pendapatan, realisasi pendapatan pada tahun

Maluku Utara. Pada setiap provinsi di regional

2019 sebagian besar berasal dari pendapatan

Maluku Papua, memiliki kecenderungan

transfer mencapai 87,06 persen dari

persentase komponen pendapatan daerah

total pendapatan,
sedangkan realisasi

Gambar 136. PROPORSI PENDAPATAN DAERAH DAN RASIO KEMANDIRIAN REGIONAL MALUKU
PAPUA TAHUN 2017-2019

PAD hanya membe
rikan kontribusi 5,45
persen (Rp5.852,77
miliar) atau masih
lebih rendah dari
kontribusi lain-lain
pendapatan daerah
yang sah sebesar 7,49
persen (Rp8.038,18

Sumber: DJPb (diolah)
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Gambar 137. PENDAPATAN DAERAH PER PROVINSI REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2017-2019 (RP, MILIAR)

Sumber: DJPb (diolah)

yang sama. Namun demikian, apabila

barang dan belanja modal secara bersama-

dibandingkan dengan provinsi lainnya, lain

sama mengalami penurunan.

lain pendapatan yang sah pada Provinsi Papua
Barat tercatat lebih besar terutama pada
dua tahun terakhir. Kondisi ini terjadi karena
adanya peningkatan sumber pendanaan yang
berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah
yang tidak dipisahkan di Provinsi Papua Barat
pada tahun 2018-2019.

5.II. BELANJA DAERAH
Belanja daerah Maluku Papua tahun 2019
terealisasi Rp100.141,47 miliar atau meningkat
7,58 persen dari tahun sebelumnya. Adanya
peningkatan kinerja belanja dari sisi nominal
sejalan dengan kinerja realisasi belanja daerah
dari sisi persentase yang menunjukkan
peningkatan. Kinerja realisasi belanja daerah
Maluku Papua tahun 2019 tercatat 89,5 persen
dari pagu Rp111.883,85 miliar atau lebih tinggi
dibanding tahun 2018 yang mencapai 87,84
persen. Peningkatan kinerja dipicu oleh
kenaikan kinerja realisasi belanja lain-lain,
baik dari sisi nominal maupun persentase.
Sementara itu, belanja pegawai, belanja
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Penurunan nilai terbesar dialami oleh belanja
pegawai dengan realisasi sebesar Rp21.932,18
miliar yang secara nominal lebih besar dari
tahun sebelumnya (Rp21.120,62 miliar) namun
memiliki persentase yang menurun (76,86
persen) dibanding tahun 2018 (81,13 persen).
Sedangkan pada belanja modal terjadi hal yang
sama dengan tingkat realisasi 80,41 persen
(Rp21.249,20 miliar) lebih rendah dari tahun
sebelumnya yang mencapai 84,64 persen atau
sebesar Rp20.713 miliar. Rasio realisasi setiap
jenis belanja terhadap total belanja pada
tahun 2018 dan 2019 tidak banyak berubah
dan relatif merata, yaitu sekitar 21 persen23 persen untuk belanja pegawai; 28 persen29 persen untuk belanja barang dan jasa; 20
persen-22 persen untuk belanja modal; serta
26 persen-27 persen untuk belanja lainnya
yang didalamnya terdapat belanja bunga,
subsidi, hibah, bansos, bagi hasil, bantuan
keuangan, dan belanja tidak terduga.
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Tabel 67. REALISASI DAN RASIO PERJENIS BELANJA MALUKU PAPUA TAHUN 2017-2019 (DALAM MILIAR
RUPIAH)
URAIAN

2017
Realisasi

2018
%

Realisasi

2019
%

Realisasi

%

1.

Belanja Pegawai

20,003.74

21.41%

21,120.62

22.21%

21,937.18

21.47%

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Belanja Barang
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Total Belanja

27,229.03
41.54
116.30
5,072.83
2,097.44
268.73
16,593.96
19,885.79
126.54
91,435.90

29.14%
0.04%
0.12%
5.43%
2.24%
0.29%
17.76%
21.28%
0.14%

27,004.62
47.68
160.66
6,583.13
1,597.51
503.59
15,184.16
20,713.00
170.95
93,085.92

28.39%
0.05%
0.17%
6.92%
1.68%
0.53%
15.97%
21.78%
0.18%

29,235.66
62.86
109.96
5,136.88
1,998.81
2,938.03
17,222.00
21,249.20
250.84
100,141.47

28.62%
0.06%
0.11%
5.03%
1.96%
2.88%
16.86%
20.80%
0.25%

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)

Pada tingkat provinsi di Maluku Papua, setiap

dengan tingkat kontribusi yang kecil (15-21

provinsi cenderung memiliki tingkat kontribusi

persen) sedangkan belanja barang memiliki

dari masing-masing jenis belanja dengan

tingkat kontribusi yang tertinggi (29-31

nilai yang berbeda. Jika pada provinsi Maluku

persen). Kondisi ini menunjukkan adanya fokus

belanja pegawai merupakan belanja dengan

pelaksanaan belanja daerah yang berbeda.

tingkat kontribusi yang tertinggi (30-33

Jika pada provinsi Maluku dan Maluku Utara,

persen), maka pada provinsi Maluku Utara

belanja daerah lebih banyak digunakan untuk

belanja barang menjadi jenis belanja daerah

membiayai kebutuhan gaji dan tunjangan

dengan konribusi terbesar (27-31 persen)

ASN, maka pada provinsi Papua dan Papua

atau sedikit lebih besar dari belanja pegawai

Barat belanja fokus pada pengeluaran yang

(26-28 persen) sepanjang tahun 2017-2019.

mendorong perekonomian serta belanja yang

Sementara pada provinsi Papua dan Papua

diserahkan kepada masyarakat dalam rangka

Barat, belanja pegawai menjadi jenis belanja

pengentasan kemiskinan.

Gambar 138. BELANJA DAERAH PER PROVINSI PADA REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2017-2019 (RP; MILIAR)

Sumber: DJPb (diolah)
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Sepanjang tahun 2019, beberapa faktor

5.III. SURPLUS/DEFISIT APBD

utama yang mempengaruhi realisasi belanja

Realisasi APBD Maluku Papua tahun 2019

daerah di Maluku Papua, yaitu:

mengalami surplus Rp7.218,22 miliar. Surplus

1. Kapasitas SDM yang relatif kurang

ini lebih besar dari target dan dapat berarti

memadai memberikan pengaruh pada

positif jika dilihat dari presentase terhadap

capaian penyerapan anggaran yang kurang

pagu serta perbandingan antara realisasi

maksimal, baik diri sisi kuantitas dan kualitas,

pendapatan dan belanja, karena target yang

berdampak pada akselerasi pembangunan;

ditetapkan adalah defisit sebesar Rp452,44

2. Kondisi geografis yang belum diintegrasikan

miliar. Namun demikian, kondisi surplus

oleh infrastruktur memadai memberikan

yang besar juga dapat berarti negatif karena

dampak ekonomi dengan biaya tinggi (high

realisasi belanja yang rendah. Dari sisi

cost economy) sehingga hal ini menjadi beban

pendapatan, kondisi surlplus terjadi karena

bagi pertumbuhan investasi. Rendahnya

capaian realisasi pendapatan yang dibawah

tingkat investasi merupakan permasalahan

target yang ditetapkan, atau hanya mencapai

dasar bagi penciptaan lapangan kerja dan

angka 96,35 persen. Sementara itu, jika dilihat

penerimaan pajak pemerintah;

dari sisi belanja, kondisi defisit yang rendah

3. Kondisi budaya masyarakat yang masih

ini mengindikasikan adanya permasalahan

eksklusif terhadap dinamika globalisasi

dalam pelaksanaan belanja, yaitu terdapat

ekonomi, dalam hal ini adalah eksistensi hak

program/kegiatan yang sudah direncanakan

ulayat, memberikan implikasi ketidakpastian

pada tahun 2019 yang tidak dapat terlaksana

hukum dalam pelaksanaan investasi dan

sehingga membuat tingkat realisasi terhadap

pembangunan secara umum. Hal-hal terkait

pagu yang rendah (89,50 persen). Beberapa

penyelenggaraan proyek yang berkaitan

hal yang diperkirakan menjadi penyebab

dengan hak ulayat sering kali terdampak

terhambatnya belanja tersebut antara lain:

dari sisi ketepatan waktu.

proses pelelangan dan pengadaan barang dan

Gambar 139. SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAN SILPA APBD MALUKU PAPUA TAHUN 2017-2019 (RP; MILIAR)

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)
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jasa (belanja modal) serta penyaluran dana
transfer yang tidak optimal pada beberapa
daerah.
Besarnya angka surplus pada APBD Maluku
Papua sebagian besar dikontribusikan oleh
surplus di provinsi Papua. Pada tahun 2019,
provinsi Papua memiliki surplus APBD sebesar
Rp3.727,78 miliar atau menurun jika dibanding
tahun sebelumnya sebesar Rp6.305,42 miliar.
Namun demikian, jumlah surplus ini lebih
besar dari Provinsi Papua Barat sebesar
Rp2.510,60 miliar, Provinsi Maluku Utara
sebesar Rp771,18 miliar atau Provinsi Maluku
yang hanya mencapai Rp208,81 miliar. Dalam
kurun waktu dua tahun terakhir, provinsi
Papua memiliki angka surplus APBD yang
sangat besar. Surplus ini terjadi disebabkan
oleh besarnya kemampuan provinsi Papua
dalam memproduksi barang dan jasa untuk
membiayai defisit anggaran pemerintahnya,
selain itu semakin besarnya pendapatan
transfer yang diterima dari pemerintah pusat
turut menambah nilai surplus.

5.IV. PEMBIAYAAN DAERAH
Pada tahun 2019, realisasi pembiayaan Maluku
Papua mencapai Rp4.485,73 miliar terdiri dari
penerimaan pembiayaan Rp6.889,06 miliar
dan pengeluaran pembiayaan Rp2.403,33
miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya,
terjadi penurunan realisasi pembiayaan
neto Rp4.492,38 miliar atau 0,15 persen.
Komposisi ini menghasilkan nilai SILPA tahun
2019 sebesar Rp11.703,95 miliar. Sebagian
besar penerimaan pembiayaan berasal dari
penggunaan SILPA tahun sebelumnya dan
sisanya merupakan pencairan dana cadangan
dan penerimaan pinjaman daerah. Di sisi
pengeluaran, realisasi pembiayaan di Maluku
Papua didominasi oleh pembayaran pokok
utang dan penyertaan modal.
Nilai pembiayaan neto terbesar regional
Maluku Papua dicapai oleh provinsi Papua
sebesar Rp2.925,51 miliar, atau lebih besar
90,24 persen dari tahun 2018. Besarnya nilai
pembiayaan tersebut dibandingkan dengan
provinsi lainnya di regional Maluku Papua,

Gambar 140. SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAN SILPA APBD PER PROVINSI REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2017-2019

Sumber: DJPb (diolah)
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menghasilkan SILPA sebesar Rp6.653,29

Kegiatan percepatan pencegahan stunting

miliar atau turun dari tahun sebelumnya.

diselaraskan dengan kegiatan yang akan

Adanya SILPA yang besar patut diwaspadai

dilaksanakan oleh K/L yang berlokasi di

karena dapat mengindikasikan adanya

kabupaten/kota. Dinas Kesehatan memastikan

permasalahan dalam pengelokaan keuangan

terpenuhinya sumber daya yang mendukung

daerah dan menunjukkan tingkat efektifitas

intervensi gizi spesifik secara konvergen yang

yang rendah pada belanja daerah sehingga

meliputi SDM, anggaran, dukungan logistik,

APBD kurang berdaya guna bagi masyarakat

dan kemitraan. Sedangkan Bappeda berperan

daerah tersebut.

dalam koordinasi untuk menciptakan
lingkungan yang mendukung kebijakan
inter vensi secara konvergen, terutama

5.V. A N A L I S I S T E M A T I K :
PENANGGULANGAN STUNTING
DALAM PROGRAM APBD

intervensi sensitif dengan menyelaraskan
kebijakan seluruh OPD.

Pada tahun 2019, setiap wilayah Maluku Papua,

Secara umum di regional Maluku Papua,

dalam hal ini pemda mulai dari tingkat provinsi

penanggulangan stunting telah dilaksanakan

hingga desa (kampung) telah menjalankan

dengan memanfaatkan dana yang bersumber

program penanggulangan stunting. Misalnya

baik itu dari DAK Fisik, Dana Desa, maupun

seperti di Provinsi Papua, dengan program

APBD sebesar Rp648,39 miliar. Keseluruhan

Bangun Generasi dan Keluarga (Bangga)

anggaran tersebut digunakan untuk keperluan

Papua Sejahtera yang telah ada sejak Tahun

membiayai kegiatan intervensi spesifik dan

2017 dan fokus pada individu masyarakat di

intervensi sensitif. Sebagai pelaksana kegiatan

bawah usia 4 tahun, serta memiliki anggota

pada satuan kerja APBD, bukan sepenuhnya

keluarga berusia diatas 60 tahun. Prioritas

menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan

pencegahan stunting sebagai kombinasi dari

namun juga OPD seperti Dinas Kelautan

kegiatan yang multi sektor dilaksanakan oleh

dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan

Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan dan

menggunakan kombinasi alokasi dana yang

Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas

berasal dari APBD, DAK Fisik, Dana Desa

Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas

(APBDes), Otonomi Khusus (Otsus) dan DAK

Sosial dan juga Dinas Kependudukan dan

Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan

Keluarga Berencana, bahkan Bappeda.

(BOK) sesuai dengan Daftar Pelaksanaan

Sebagai gambaran pelaksanaan program

Anggaran (DPA) OPD yang telah ditetapkan.

Tabel 68. REALISASI PERJENIS BELANJA MALUKU PAPUA TAHUN 2017-2019 (DALAM MILIAR RUPIAH)
Sumber Dana
1.

DAK Fisik

2. Dana Desa
3. APBD (DAU, DAK Non Fisik, Otsus)
Jumlah
Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)
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Maluku

Maluku Utara

19,76 (tidak ada data)

Papua

Papua Barat

223,81

69,25

117,01 (tidak ada data) (tidak ada data)
26,86 (tidak ada data)
87,84
163,63 (tidak ada data)
311,65

46,42
57,44
173,11
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pencegahan stunting pada setiap provinsi

besar dipergunakan untuk operasioanal

di regional Maluku Papua, dapat diuraikan

Poskedes/Polindes sebesar Rp18,06 miliar,

sebagai berikut:

pembangunan/rehabilitasi gedung Poskedes/

5.V.A. PROVINSI MALUKU
Pelaksanaan program pencegahan stunting
dilakukan dengan pembentukan Tim Teknis
dan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan
Stunting Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Tim
ini dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Maluku
sebagai Ketua dan Kepala Dinas Kesehatan
sebagai Ketua Harian. Selain itu, Pemerintah
Provinsi juga membuat MOU dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal
koordinasi percepatan pelaksanaan program.
Dalam hal capaian kinerja penanganan stunting
khususnya intervensi spesifik, beberapa hal
yang telah dilakukan diantaranya, pemberian
tablet penambah darah pada 70.905 orang
remaja putri atau 50,80 persen dari seluruh
remaja putri di Maluku. Sedangkan pemberian
makanan tambahan dilakukan pada sebanyak
4.625 orang bayi kurus atau 96,80 persen dari

Polindes sebesar dan pengadaan makanan
tambahan sebesar Rp3,59 miliar. Sementara
pada APBD, apabila dibandingkan dengan
realisasi tahun 2018, program perbaikan
gizi tahun 2019 meningkat pesat 203,50
persen. Hal ini menunjukkan peningkatan
kepedulian pemerintah daerah khususnya
Provinsi Maluku dalam program perbaikan
gizi termasuk penanganan stunting.

5.V.B. PROVINSI MALUKU UTARA
Capaian output yang memiliki keterkaitan
dengan pencegahan stunting di Provinsi
Maluku Utara adalah program Desa Pangan
dan Keluarga Baduta. Program Desa Pangan
ini diharapkan dapat membentuk desa yang
mampu swasembada pangan sehingga
kebutuhan pangan masyarakatnya dapat
terpenuhi. Pelaksanaan program Desa
Pangan dilaksanakan oleh Balai Pengawasan

total bayi kurus yang ada di Maluku.

Obat dan Makanan Sofifi dengan realisasi

Pada pemanfaatan DAK Fisik dan DAK Non

persen dari target 4 desa. Sebagian besar dari

Fisik yang terkait dengan bidang kesehatan,

pelaksanaan anggaran dipergunakan untuk

alokasi untuk penganganan stunting adalah

sosialisasi/bimtek Komunitas Desa, workshop

sebesar Rp19,76 miliar dan Rp2,88 miliar yang

serta pelatihan kepada koordinator lapangan

sebagian besar digunakan untuk pemberian

desa. Tidak terdapat permasalahan yang

makanan tambahan ibu hamil, balita dan

berarti bagi satuan kerja dalam pelaksanaan

anak sekolah di tiga Kabupaten yang menjadi

output strategis ini.

lokus stunting yaitu Kabupaten Maluku
Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat
dan Kabupaten Kepulauan Aru. Sedangkan
pada penyerapan dana desa terkait stunting
mencapai Rp33,09 miliar yang sebagian

sebesar Rp184,6 juta dan capaian output 100

Selanjutnya, program Baduta (Bawah
Dua Tahun) yang merupakan program
pendampingan terhadap Keluarga yang
memiliki anak dibawah dua tahun dan
berisiko lebih tinggi mengalami stunting.
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Program ini diharapkan mampu mencegah

pada program pencegahan stunting, namun

keterjadian stunting. Keluarga Bawah Dua

rendahnya realisasi dan capaian program pada

Tahun dilaksanakan oleh satker Perwakilan

umumnya terjadi pada program-program

BKKBN Provinsi Maluku Utara. Realisasi

pencegahan stunting di Dinas Kesehatan.

sebesar Rp732,7 juta dengan capaian output

Berdasarkan besaran penyerapan yang

100 persen dari target 10.175 keluarga. Sama

ada, sebanyak 8 dari 20 program memiliki

halnya dengan program Desa Pangan, pada

realisasi <80 persen dari pagu anggaran.

program ini tidak terdapat permasalahan yang

Program-program tersebut meliputi: program

berarti bagi satuan kerja dalam pelaksanaan

pengembangan kinerja pengelolaan air

output strategis.

minum dan air limbah pada Dinas PUPR

Program pencegahan stunting di Maluku
Utara yang lebih banyak fokus di Kabupaten
Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula sebagai
daerah lokus telah melaksanakan beberapa
aksi konvergensi intervensi penurunan stunting.
Meskipun belum semua aksi terpenuhi atau
dilaksanakan secara lengkap, namun dapat

serta program Perbaikan Gizi Masyarakat,
Pengawasan Obat dan Makanan, Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
Peningkatan Kesehatan Masyarakat, PMT 1000
hari Pertama Kelahiran, Upaya Kesehatan
Perorangan, dan Pengembangan Obat Asli
Indonesia pada Dinas Kesehatan.

menjadi sistem pengawasan terkait program

Berdasarkan hasil koordinasi, Dinas Kesehatan

penurunan stunting di Provinsi Maluku Utara.

dan Bappeda Provinsi Papua dapat dikatakan

Kepala Daerah bahkan masyarakat dapat ikut

mengalami kesulitan untuk menyediakan

serta mengawasi daerahnya masing-masing

data dan capaian output dalam program

dan mengetahui sampai dimana langkah yang

pencegahan stunting tahun 2019 di Papua.

sudah dilakukan untuk menangani stunting.

Di samping itu, kecenderungan akan kurang
efektifnya program pencegahan stunting juga

5.V.C. PROVINSI PAPUA

dimungkinkan terjadi karena Pemda setempat

Dari total pagu APBD sebesar Rp137,95 miliar

lebih memprioritaskan penggunaan APBD

yang dialokasikan untuk program pencegahan

untuk pembangunan infrastruktur sebagai

stunting di Provinsi Papua, realisasi tahun

persiapan menjelang penyelenggaraan PON

2019 sebesar Rp87,84 miliar (63,67 persen).

2020 yang akan dilaksanakan di Papua.

Oleh karena itu, program pencegahan
stunting di Papua dirasakan masih belum

5.V.D. PROVINSI PAPUA BARAT

dilakukan secara efektif mengingat masih

Pada dana DAK Fisik dan Dana Desa di Provinsi

rendahnya realisasi anggaran dalam program

Papua Barat, seoptimal mungkin digunakan

pencegahan stunting di APBD Provinsi Papua.

untuk membiayai kegiatan (1) intervensi

Dinas Kesehatan Provinsi Papua merupakan

spesifik, dan (2) intervensi sensitif. Alokasi

Dinas yang bertanggung jawab secara teknis

anggaran tahun 2019 yang telah digunakan
dalam program stunting sebesar Rp115,48
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miliar, terdiri dari DAK Fisik Rp69,25 miliar
dan Rp46,42 miliar Dana Desa. Pembiayaan
terbesar adalah perluasan/peningkatan SPAM
sebanyak 5.852 sambungan rumah (SR)
dengan penggunaan DAK Fisik Rp30,8 miliar.
Sementara penggunaan Dana Desa terbesar
diperuntukkan bagi pembangunan sumber
air bersih milik desa pada 1.041 titik dengan
dana Rp17,52 miliar.

6. S E K T O R U N G G U L A N
REGIONAL PADA REGIONAL
MALUKU PAPUA
Dilihat dari sudut pandang sektoral, maka
sektor yang memiliki kontribusi besar dalam
perekonomian dan menyerap tenaga kerja
terbesar pada seluruh wilayah di regional
Maluku Papua relatif homogen yaitu sektor
(i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta

Sementara pada APBD, selama satu tahun

(ii) Sektor Pertambangan dan Penggalian.

tercatat penggunaan dana Rp57,44 miliar

Selain kedua sektor tersebut, terdapat pula

untuk pencegahan stunting dengan bagian

satu sektor unggulan lain yang potensial untuk

terbesar diperuntukkan bagi penyediaan

dikembangkan, yaitu sektor pariwisata.

akses JKN Orang Asli Papua (OAP) sebesar
lainnya adalah untuk penyediaan akses air

6.I. S E K T O R P E R T A N I A N ,
KEHUTANAN DAN PERIKANAN

minum yang aman dan pemberian makanan

Berdasarkan analisis Location Quotient (LQ),

tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

akut dengan realisasi berturut-turut sebesar

teridentifikasi sebagai salah satu sektor

Rp11,8 miliar dan Rp5,66 miliar.

unggulan dan potensial di regional Maluku

28.82 miliar. Penggunaan dana yang besar

Dari 13 pemda di Provinsi Papua Barat terdapat
dua kabupaten yang menjadi lokus prioritas
penanganan stunting nasional. Kondisi ini
membuat fokus kegiatan berada di kedua
wilayah tersebut, sedangkan kabupaten/
kota lainnya pengalokasian hanya bersifat
memenuhi kewajiban yang sudah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat (spesific grant), dan
berupaya mencari sumber pembiayaan lainnya
(swasta). Sejauh ini, pelaksanaan pencegahan
stunting selama tahun 2019 di Provinsi Papua
Barat dengan kombinasi sumber pembiayaan
yang ada dan tidak termasuk realisasi APBN,
mencapai Rp173,11 miliar.

Papua. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai LQ
lebih besar dari 1 selama 9 tahun terakhir, yaitu
sebesar 1,25. Sektor pertanian, kehutanan
dan perikanan mampu memberikan kontribusi
sebesar 15,21 persen terhadap total PDRB di
Maluku Papua atau menjadi yang terbesar
kedua setelah sektor pertambangan dan
penggalian pada tahun 2019. Berdasarkan
kontribusi terhadap PDRB, sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan menjadi kontributor
terbesar bagi PDRB Maluku Utara sebesar
21,92 persen, sedangkan bagi PDRB Maluku
sebesar 23,79 persen. Jika di Provinsi Papua
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
menjadi kontributor terbesar ketiga setelah
sektor pertambangan dan penggalian,
serta sektor konstruksi sebesar 12,75
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persen maka di Provinsi Papua Barat hanya

bersifat kepulauan dengan wilayah perairan/

menjadi kontributor terbesar keenam (10,55

laut yang luas. Di Provinsi Maluku dengan

persen) setelah sektor industri pengolahan,

luas wilayah laut mencapai 658.294 km² atau

sek tor per tambangan dan penggalian,

92,4 persen total luas wilayah, ikan cakalang

konstruksi, sektor lainnya, serta administrasi

menjadi salah satu produk unggulan dari

pemerintahan.

subsektor perikanan. Selain itu, dari sembilan

Pada Sub sektor pertanian, setiap provinsi di
Maluku Papua memiliki komoditas unggulan
dan potensial yang berbeda-beda. Komoditas

wilayah fishing ground utama Indonesia, tiga
diantaranya berada di Maluku yaitu Laut
Banda, Laut Arafura, dan Laut Seram.

pertanian untuk Provinsi Maluku dan Provinsi

Sementara di Provinsi Maluku Utara dengan

Maluku Utara didominasi oleh produk tanaman

luas wilayah laut mencapai 114.288,94 km²

perkebunan, dengan komoditas unggulan

atau 78,39 persen dari total luas wilayah,

seperti kelapa, cengkeh, pala, dan kakao.

memiliki potensi sumber daya ikan yang

Di Provinsi Papua, dengan memanfaatkan

tersedia mencapai 1,435 juta ton dengan

keunggulan luas wilayah dan tanah yang subur,

potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/

sub sektor pertanian ditopang oleh komoditas

MSY) diperkirakan sebesar 12,541 juta ton

kelapa dan tanaman padi sawah. Sementara

sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan

di Provinsi Papua Barat, dengan pertimbangan

(allowable catch) sebesar 80 persen dari MSY

nilai efek lokasi, daya saing komoditas, serta

yaitu 10,033 juta ton. Berdasarkan data Dinas

sifat spesialisasinya, terdapat beberapa

Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

tanaman yang dinilai memiliki potensi unggulan

Utara, nilai nominal produksi ikan mencapai

yaitu ubi jalar, kedelai, jagung, kedelai, dan

Rp2.427,8 miliar, dan apabila dibandingkan

padi. Sub sektor kehutanan menjadi salah

dengan potensi yang dapat dimanfaatkan

satu Sub sektor unggulan dan potensial lain

maka sebenarnya hasil produksi perikanan

di regional Maluku Papua, khususnya untuk

masih berada jauh di bawah potensinya.

Provinsi Papua yang memiliki jumlah luas
kawasan hutan yang cukup luas mencapai 32,7
juta Ha dan terjaga selama 5 tahun terakhir.
Bila dikembangkan secara optimal, sub sektor

6.II. SEKTOR PERTAMBANGAN
DAN PENGGALIAN
Pada Tahun 2019, sektor Pertambangan dan

kehutanan akan dapat berkontribusi besar

Penggalian mampu memberikan kontribusi

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

sebesar 26,62 persen terhadap total PDRB di

di regional Maluku Papua.

Provinsi Papua atau menjadi yang terbesar

Sub sektor perikanan memiliki peranan
penting bagi perekonomian di Maluku Papua,
khususnya untuk Provinsi Maluku dan Maluku
Utara yang memiliki karakteristik geografi
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kedua (17,44 persen) setelah sektor Industri
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Pengolahan. Sedangkan di provinsi Maluku

cekungan Bula, Selaru dan Wokam dengan

dan Maluku Utara sektor tersebut tidak

perkiraan sumber daya tersimpan hipotetik

menjadi kontributor utama atau kurang

sebesar 1.074 juta barel dan sumber daya

memberikan andil besar terhadap PDRB

terambil hipotetik sebesar 532 juta barel.

dengan persentase sebesar 2,66 persen

Bahan galian golongan B (emas) tersimpan

dan 9,43 persen. Meskipun demikian, sektor

dalam wilayah di pulau seram. Terakhir, bahan

ini memiliki potensi cukup besar untuk

galian golongan C (batu gamping/kapur, mika,

terus dikembangkan, terlihat dari besarnya

sirtu, lempung dan andesit banyak tersebar di

pertumbuhan ekonomi sektor ini di kedua

Pulau Seram. Selain itu, terdapat juga potensi

Provinsi tersebut.

pertambangan batu bara, tembaga, nikel,

Dominasi sektor pertambangan terhadap
perekonomian Papua terlihat dalam struktur

krom, kobalt, besi, magnesium, mangan dan
zirconium.

export based Papua. Papua sangat tergantung

Sek tor per tambangan dan penggalian

pada kinerja ekspor komoditi pertambangan

termasuk dalam leading sector di Provinsi

dengan kontribusi terhadap penerimaan

Maluku Utara. Sektor pertambangan dan

devisa non migas melampaui 80 persen tiap

penggalian beserta sektor pengolahan hasil

tahunnya atau menyumbang 2,81 persen dari

tambang menjadi penopang pertumbuhan

penerimaan devisa nasional. Selain itu, sektor

ekonomi Maluku Utara. Rata-rata kontribusi

pertambangan Papua didominansi oleh satu

PDRB sektor pertambangan dan penggalian

perusahaan pertambangan tembaga dan

terhadap PDRB Maluku Utara tahun 2017-2019

emas yakni PT. Freeport di Timika. Ketika

sebesar 10,19 persen. Pertambangan dan

terjadi penurunan produksi pada tahun 2019

penggalian dalam struktur ekonomi Maluku

akibat proses transisi penggalian tambang

Utara tahun 2019 menempati urutan ketiga

yang dilakukan, maka berdampak pada

sebagai penyumbang PDRB dengan kontribusi

turunnya nilai ekspor dan PDRB.

sebesar 10,7 persen dan laju pertumbuhan

Minyak

dan

bahan

galian

menjadi

komoditas unggulan dan potensial di Sektor
Pertambangan dan Penggalian yang ada di
wilayah Provinsi Maluku. Potensi unggulan
produk Sektor Pertambangan dan Penggalian
di wilayah Provinsi Maluku tersebar di
Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian
Barat, Seram Bagian Timur, Buru, Buru
Selatan, Aru, dan Maluku Barat Daya. Potensi
bahan galian golongan A (minyak bumi dan
gas) diketahui keberadaannya tercakup dalam

mencapai 6,35 persen. Selain kaya akan nikel
dengan potensi 3.610 juta ton di wilayah
Halmahera Timur dan Halmahera Tengah,
Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan
mineral lainnya, seperti emas dengan potensi
1.050 ton, pasir besi dengan potensi 479 juta
ton, mangan dengan potensi 348 ribu ton,
minyak dengan potensi 0,18 juta barel serta
gas bumi dengan potensi 0,2016 TSCF yang
tersebar hampir di seluruh wilayah Provinsi
Maluku Utara.
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unggulan yang sangat besar di Sektor

7. T A N T A N G A N F I S K A L
REGIONAL PADA REGIONAL
MALUKU PAPUA

Pariwisata. Provinsi Maluku memiliki potensi

Tantangan fiskal yang dihadapi oleh Pemda

kepariwisataan berupa keindahan alam,

di Maluku Papua antara lain masih lemahnya

misalnya berupa daya tarik pemandangan

kapasitas dan kulitas SDM, rendahnya

bawah laut, gunung api, perbukitan, teluk,

kemampuan kemandirian keuangan daerah,

danau, serta keramahtamahan masyarakat

pengelolaan APBD yang belum optimal,

yang masih belum dieksplorasi secara

kepemilikan SDA (natural resources) yang belum

mak simal. Tercatat bahwa kunjungan

memberikan nilai tambah karena masih dalam

wisatawan tahun 2019 ke wilayah Maluku

bentuk raw material, dan pemanfaatan SDA

mencapai lebih dari 25 ribu orang, sedangkan

lokal di luar migas yang belum optimal, serta

Maluku Utara terus mengalami pertumbuhan

kendala pembangunan infrastruktur terkait

setiap tahunnya dengan jumlah pengunjung

hak ulayat tanah.

6.III. SEKTOR PARIWISATA
Regional Maluku Papua memiliki potensi

mencapai 350 ribu orang wisatawan.
Provinsi Papua memiliki potensi pariwisata
yang cukup lengkap. Terdapat beberapa taman
nasional seperti: Taman Nasional Lorentz di
Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Asmat,
dan juga wisata sejarah, keindahan alam
flora dan fauna, pantai, pegunungan, serta
acara kebudayaan tahunan (festival lembah
baliem, festival budaya sentani, dll). Pada
pengembangan sektor ini, pembangunan
sarana prasarana perhubungan seperti
pembangunan jalur trans Papua serta
penyediaan transportasi penghubung akan
menjadi sangat penting bagi kemajuan sektor
pariwisata di Provinsi Papua. Sementara itu,
kondisi sedikit berbeda terjadi di Provinsi
Papua Barat yang tidak banyak memiliki tempat
wisata yang berpotensi tinggi. Keberadaan
Raja Ampat masih menjadi magnet utama
pariwisata dengan daya tariknya sebagai
jantung segitiga karang dunia.

7.I. L E M A H N Y A K A P A S I T A S
DAN KUALITAS SDM REGIONAL
MALUKU PAPUA
Kapasitas dan kualitas SDM masih lemah,
terlihatdari IPM tahun 2019 yang masih
rendah, yaitu 65,92. Walaupun tumbuh 0,82
atau 1,01 persen dibanding tahun sebelumnya
namun capaian IPM tersebut masih di bawah
capaian Nasional (71,92).
Faktor penyumbang rendahnya capaian IPM
diantaranya adalah angka harapan hidup dan
rata-rata lama sekolah. Rendahnya angka
harapan hidup di regional ini disebabkan
adanya keterbatasan tenaga kesehatan dan
fasilitas kesehatan. Disamping itu penyebaran
tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan
juga masih belum merata. Sedangkan faktor
penyebab rendahnya angka rata-rata lama
sekolah adalah ketersediaan guru yang
terbatas dan fasilitas pendidikan yang belum
memadai.
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7.II. RENDAHNYA KEMANDIRIAN
KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH

Salah satu yang menjadi kontributor utama

Sumber utama pendapatan daerah pada

maksimal. Hal ini menggambarkan bahwa

tahun 2019 untuk regional Maluku Papua

kebijakan-kebijakan yang diambil masih belum

masiih berasal dari pendapatan Dana Transfer

cukup kuat untuk menggenjot pendapatan

Pemerintah Pusat, mencapai angka 87,06

daerah terutama regulasi untuk memperkuat

persen dari keseluruhan pendapatan daerah.

local taxing power.

Angka ini sedikit menurun dari angka tahun
sebelumnya yang mencapai 87,87 persen.

rendahnya capaian PAD adalah kemampuan
Pemda dalam memungut pajak masih belum

Selain itu tingkat ketergantungan pemda
di Maluku Papua pada pendapatan yang

Dana

berasal dari SDA juga masih tinggi sehingga

Transfer tersebut mencerminkan tingkat

rentan terhadap fluktuasi kenaikan harga,

ketergantungan seluruh provinsi yang

keterbatasan resources dan perubahan

ada di regional ini pada Pemerintah Pusat

kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat.

masih cukup tinggi dan sebaliknya, tingkat

Sebagai contoh di Provinsi Papua, status

kemandirian Pemda dalam memenuhi dan

t r an sisi

membiayai seluruh kebutuhan daerahnya dari

PT.Freeport telah membawa pertumbuhan

sumber PAD masih sangat rendah. PAD yang

ekonomi di provinsi tersebut tumbuh negatif

berhasil dicapai tahun ini hanya 5,45 persen

15,72 persen dan kebijakan larangan untuk

dari pendapatan daerah. Walaupun terdapat

mengekspor mineral mentah sesuai dengan

kenaikan 0,48 persen dari tahun sebelumnya,

UU Minerba telah membuat perekonomian

angka tersebut masih belum dapat memenuhi

di Maluku Utara pada tahun 2019 melambat

target yang ditentukan, yaitu 5,99 persen.

menjadi 6,13 persen dibanding tahun-tahun

Sedangkan target pendapatan daerah dari

sebelumnya yang selalu di atas 7 persen.

Dominasi

pendapatan

dari

p er us ahaan

p enamb ang an

Lain-lain pendapatan yang sah, tahun 2019 ini
hanya 93,05 persen dari pagu Rp8.638,5miliar.
Rendahnya angka PAD mencerminkan bahwa
Pemda masih belum bisa menggali dan
memaksimalkan seluruh potensi sumbersumber pendapatan daerah yang dimiliki.
Hal tersebut menyebabkan kemampuan
APBD dalam membiayai program-program
yang menjadi prioritas dan dapat menunjang
perekonomian, serta sesuai kebutuhan
masyarakat menjadi sangat terbatas.

7.III. PENGELOLAAN APBD YANG
BELUM OPTIMAL
Pengelolaan APBD di Maluku Papua belum
dilaksanakan secara optimal. Dari sisi
perencanaan, pengalokasian anggaran belum
diarahkan untuk program/kegiatan yang
mendukung pengembangan sektor prioritas,
potensial dan bersifat investasi. Sebagian
besar alokasi belanja APBD masih digunakan
untuk membiayai belanja pegawai serta
belanja barang/jasa yang kurang memberikan
multiplier effect kepada perekonomian.
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APBD Maluku Papua, porsi alokasi terbesar

7.IV. P A R A D O K S
RESOURCE CURSE

masih terletak pada belanja barang dan jasa

Kepemilikan SDA (natural resources) yang

yang mencapai 26,6 persen dengan realisasi

melimpah seharusnya berbanding lurus

belanja 98,13 persen. Disusul dengan belanja

dengan kemajuan pembangunan suatu

pegawai 25,5 persen dengan realisasi belanja

wilayah. Pemda di Maluku Papua secara

76,86 persen.

umum merupakan daerah berkembang

Pada tahun 2019, dari keseluruhan belanja

Dari sisi pelaksanaan anggaran, terjadi
tantangan berupa ketimpangan pola
penyerapan

A PBD

yang

cender ung

menumpuk di akhir tahun sehingga dapat
membawa permasalahan perekonomian
regional maupun berdampak nasional. Pola
belanja yang tidak ideal dan cenderung
overspending pada periode ter tentu
memicu inflasi di daerah. Selain itu, kondisi
menunjukkan bahwa kemampuan pemda
di Maluku Papua dalam mengeksekusi
belanja juga masih lemah. Belum optimalnya
penyerapan anggaran dan belum baiknya

NATURAL

yang mengandalkan SDA sebagai sumber
pendapatan daerahnya. SDA dieksploitasi
secara intensif namun tidak ada nilai tambah
(value added) yang diberikan, diekspor dalam
bentuk bahan baku (raw materials) bukan
bahan olahan. Kegiatan eksploitasi secara
berlebihan akan mengancam keberlanjutan
dari pembangunan ekonomi karena cepat
atau lambat SDA itu dapat habis sama sekali
(depletable resources). Selain itu, kegiatan
eksploitasi SDA besar-besaran (booming
sector) dapat berdampak pada turunnya daya
saing barang yang dihasilkan dari sektor lain.

kualitas belanja daerah, pada akhirnya terjadi

Fenomena Natural Resource Curse terjadi di

surplus belanja yang cukup besar pada akhir

Provinsi Papua Barat. Provinsi ini memiliki

tahun. Surplus belanja tersebut akhirnya

SDA melimpah namun dari segi tingkat

mendorong terjadinya pengendapan dana

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

di perbankan yang cukup tinggi. Kondisi ini

cenderung lebih rendah jika dibandingkan

harus menjadi perhatian pemerintah secara

dengan daerah lain yang tidak memiliki SDA.

serius karena meskipun atas dana yang

Provinsi Papua Barat memiliki cadangan gas

mengendap tersebut Pemda mendapatkan

terbesar yang diekspor sebagai raw material

hasil berupa pendapatan bunga, tapi akan

ke berbagai negara. LNG Tangguh merupakan

jauh lebih optimal jika dapat direalisasikan

mega proyek yang membangun kilang LNG

untuk belanja barang dan modal. Dengan

di Teluk Bintuni untuk menampung gas alam

demikian akan menambah kuantitas dan

yang berasal dari beberapa Blok di sekitar

kualitas dengan output pelayanan masyarakat

Teluk Bintuni seperti Blok Berau, Blok Wiriagar

dan mendorong perekonomian daerah.

dan Blok Muturi. Mega proyek tersebut
merupakan kegiatan pengeboran untuk
menarik cadangan gas sebesar 14,4 triliun
kaki kubik.
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7.V. PEMANFAATAN SDA NON
MIGAS YANG BELUM OPTIMAL

7.VI. K E T E R S E D I A A N I N F R A
STRUKTUR PENDUKUNG

Saat ini leading sector yang memiliki kontribusi

Pembangunan infrastruktur merupakan

besar dalam perekonomian dan menyerap

fondasi bagi pembangunan ekonomi. Di

tenaga kerja terbesar di Maluku Papua

wilayah Maluku Papua, pengembangan dan

adalah sektor pertambangan dan penggalian,

pembangunan infrastruktur yang memiliki

khususnya minyak dan gas bumi. Namun

tantangan khusus, seperti kondisi geografis

pada tahun 2019, sektor tersebut mengalami

wilayah papua dengan variasi topografi

kontraksi yang berimbas pada melambatnya

serta medan akses yang berat, serta hak

perekonomian di wilayah ini. Pemda di Maluku

ulayat dalam pembebasan lahan. Kondisi ini

Papua sudah harus mulai menggali potensi

merupakan salah satu elemen yang menjadi

pendapatan dari sektor lain yang selama ini

barrier pembangunan infrastruktur, terutama

masih belum dimanfaatkan secara optimal.

infrastruktur transportasi antar wilayah di

Berdasarkan analisis Location Quotient (LQ),
dengan nilai LQ sebesar 1,25, sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan teridentifikasi
sebagai salah satu sektor unggulan dan
potensial. Namun pada tahun 2019, kontribusi
sektor tersebut masih sebesar 15,21 persen
terhadap total PDRB. Padahal dengan luas
wilayah dan kondisi tanah yang subur di
regional ini, angka kontribusi itu harusnya
bisa lebih tinggi. Sektor lain yang juga belum
dimanfaatkan secara optimal adalah sektor
pariwisata. Kunjungan wisatawan ke wilayah
Maluku Papua pada tahun 2019 masih sangat
sedikit. Keberadaan Raja Ampat sebagai
magnet utama pariwisata dengan daya
tariknya sebagai jantung segitiga karang
dunia, belum berhasil menjadikannya sebagai
sumber pendapatan daerah yang dapat
menopang perekonomian wilayah tersebut.
Beberapa tahun terakhir, jumlah kunjungan
wisatawan didominasi (79,2 persen) oleh
wisatawan mancanegara dengan laju
pertumbuhan jumlah wisatawan yang datang
baru mencapai 37 persen tiap tahun.

Maluku Papua. Investor cenderung berpikir
ulang untuk melakukan investasi atau bahkan
menarik diri karena biaya investasi yang tinggi
serta harus menghadapi permasalahan
penggantian hak ulayat. Tanah ulayat dalam
masyarakat diyakini sebagai peninggalan alam
nenek moyang kepada masyarakat hukum
adat sehingga masyarakat memiliki hubungan
lahiriah dan batiniah serta berhak atas
pemanfaatan dari SDA termasuk tanahnya.

8. S O L U S I D A N R E S P O N
FISKAL PADA REGIONAL
MALUKU DAN PAPUA
Sasaran pengembangan wilayah Maluku
Papua pada dasarnya ditujukan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan memperhatikan kondisi geografis,
potensi unggulan, dan kearifan lokal
masyarakat setempat. Adapun sasaran dan
capaian indikator pembangunan di wilayah
Maluku Papua tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
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Tabel 69. PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN DI
MALUKU PAPUA TAHUN 2019
PROVINSI

Pertumbuhan Ekonomi
Target RKP

1.

Maluku

2.
3.
4.
5.

Maluku Utara
6,40
Papua
7,36
Papua Barat
5,77
Regional Maluku Papua
6,18
Nasional
5,60
Sumber: RKP Tahun 2019 dan BPS, diolah 2020

Realisasi

5,18

Tingkat Kemiskinan
Target RKP

Realisasi

Tingkat Pengangguran
Target RKP

Realisasi

5,57

15,77

17,65

8,55

7,08

6,13
-15,72
2,66
-7,40
5,02

4,33
25,47
20,61
16,55
9,50

6,91
26,55
21,51
18,16
9,22

4,54
3,34
5,74
5,54
5,20

4,97
3,65
6,24
5,49
5,28

Kondisi fundamental perekonomian pada

Dari sisi tingkat kesejahteraan, tingkat

tahun 2019 kurang menggembirakan. Hal ini

kemiskinan jauh berada di atas tingkat

terlihat dari kinerja indikator perekonomian

kemiskinan nasional yaitu 18,16 persen.

yang berada dibawah kinerja perekonomian

Sementara itu, tingkat pengangguran juga

nasional. Laju per tumbuhan ekonomi

berada di atas tingkat pengangguran nasional

terkontraksi 7,40 persen, sangat jauh dibanding

yaitu 5,49 persen. Dengan terjadinya pandemi

laju pertumbuhan nasional yang mencapai

Covid-19 pada tahun 2020, dikhawatirkan

5,02 persen. Provinsi Maluku mencatat kinerja

akan berdampak pada peningkatan jumlah

pertumbuhan ekonomi terbaik di Maluku

pengangguran dan kemiskinan sebagai akibat

Papua dengan laju pertumbuhan berhasil

perlambatan kegiatan perekonomian.

mencapai sasaran yang ditetapkan dan di atas
laju nasional yaitu sebesar 5,57 persen. Kinerja
tersebut didorong oleh pengeluaran konsumsi
LNPRT yang berhasil tumbuh 9,14 persen pada
triwulan IV tahun 2019.

Pengembangan wilayah di Maluku Papua
juga belum memberikan peran yang
meng gembirakan bagi perekonomian
nasional. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya
defisit cash flow pada tahun 2019 yang

Provinsi Maluku Utara mencatat pertumbuhan

mencapai Rp114.644,59 triliun. Provinsi Papua

tertinggi di Maluku Papua sebesar 6,13 persen.

memberi kontribusi terbesar yang mencapai

Namun demikian, tingginya laju pertumbuhan

Rp53.754,33 triliun atau 46,88 persen dari

tersebut belum berhasil mencapai sasaran

total defisit cash flow di tingkat regional.

yang tetapkan dalam RKP tahun 2019 sebesar

Tingginya TKDD di provinsi Papua yang

6,40 persen. Laju pertumbuhan terendah

mencapai Rp47.002,81 triliun, menyebabkan

ditunjukkan Provinsi Papua yang terkontraksi

besarnya defisit cash flow tersebut. Kondisi

15,72 persen. Kondisi ini menjadi penyebab

ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah

utama terjadinya kontraksi di Maluku

dari empat provinsi di wilayah Mapua belum

Papua. Kontraksi tersebut disebabkan oleh

memadai, sehingga ketergantungan kepada

penurunan produksi sektor pertambangan

Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.

dan penggalian yang merupakan sektor
unggulan di Provinsi Papua.
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Berdasarkan kondisi perekonomian dan
tantangan fiskal, sinkronisasi kebijakan
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antara Pemerintah Pusat dan Pemda

Selain upaya untuk mendorong pertumbuhan

mutlak diperlukan untuk mencapai sasaran

ekonomi, Pemerintah Pusat dan Pemda juga

pembangunan yang telah ditetapkan.

harus memberikan respon yang memadai

Alokasi APBN dan APBD diarahkan untuk

terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat

mendukung pertumbuhan ekonomi melalui

kesejahteraan yang berada di bawah tingkat

kegiatan investasi baru pada sektor-sektor

nasional, perlu mendapat perhatian yang

unggulan. Pemerintah Pusat dan Pemda

lebih besar. Pemberian stimulus fiskal

harus memberikan kemudahan investasi pada

berupa pelaksanaan program pengentasan

sektor swasta serta peningkatan peran serta

kemiskinan, seperti PKH dan BPNT harus

masyarakat untuk mendorong produksi dan

dilakukan dengan akurat. Penyaluran program

industrialisasi sektor perikanan, penyediaan

tersebut, harus dibangun berdasarkan

sumber energi, dan pengembangan destinasi

data yang valid, sehingga penyaluran tepat

wisata baru berstandar internasional.

sasaran dan efektif untuk mengurangi tingkat

Pemerataan kegiatan perekonomian juga

kemiskinan dan ketimpangan. Selain itu,

dilakukan dengan memberikan insentif

dampak dari pandemi Covid-19 juga harus

melalui kemudahan kredit seperti penyaluran

menjadi perhatian utama Pemerintah Pusat

KUR dan pembiayaan UMI untuk mendorong

dan Pemda untuk menjaga pemenuhan

pertumbuhan UMKM.

kebutuhan dasar dan kesejahteraan

Pengembangan sektor pariwisata akan
beriringan

dengan

pembangunan

infrastruktur transportasi, energi, dan
telekomunikasi. Infrastruktur transportasi
seperti jalan, pelabuhan, dan bandara akan
meningkatkan konektivitas antar daerah dan
antar wilayah. Infrastruktur energi seperti
listrik dan gas akan mendorong pertumbuhan
industri pengolahan sektor unggulan seperti
perikanan dan pertambangan. Sementara
itu, infrastruk tur telekomunikasi akan

masyarakat. Adapun kebijakan yang harus
dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemda
antara lain berupa peningkatan belanja
untuk mitigasi risiko kesehatan, perlindungan
sosial masyarakat, dan menjaga aktivitas
perekonomian. Implementasi kebijakan
tersebut dilakukan melalui refocusing
anggaran untuk belanja kesehatan, perluasan
penyaluran bantuan sosial, dan penyediaan
program padat karya yang menyerap tenaga
kerja.

meningkatkan komunikasi dan kemudahan

Tingginya tingkat ketergantungan Pemda

layanan informasi antar wilayah. Kombinasi

kepada Pemerintah Pusat harus menjadi

ketiga faktor tersebut akan menarik para

perhatian serius Pemda. Pemdaharus

investor untuk mengembangkan destinasi

meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui

wisata baru di Maluku Papua ini yang memiliki

manajemen pendapatan yang terkelola

banyak potensi wisata bahari dan alam yang

dengan baik. Peningkatan PAD harus menjadi

menyerap banyak tenaga kerja.

arah dan prioritas pendapatan daerah yang
dilakukan melalui perluasan basis penerimaan,
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simplifikasi birokrasi, pengendalian kebocoran,

kebijakan tersebut akan meningkatkan

dan efisiensi biaya pemungutan. Dari sisi

kapasitas dan kualitas pembangunan di

belanja, Pemda harus melakukan efisiensi dan

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

rasionalisasi terhadap belanja pegawai dan

Terkait penyaluran Dana Desa, terdapat

belanja barang, optimalisasi belanja modal,

beberapa kebijakan baru, diantaranya: 1)

serta memastikan pemanfaatan penyaluran

penyempurnaan formulasi pengalokasian

DAK Fisik dan Dana Desa tepat sasaran.

Dana Desa dengan tetap memperhatikan

Selain dana perimbangan, respon fiskal
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan
pembangunan, serta peningkatan kualitas
SDM di wilayah Maluku Papua tercermin dari
kebijakan Transfer Non Dana Perimbangan.
Transfer tersebut terdiri dari Dana Otsus,
Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dan Dana
Desa. Dana Otsus dan DTI merupakan dana
desentralisasi asimetris yang dialokasikan
berdasarkan UU kekhususan. Dengan
demikian, di wilayah Maluku Papua penerima
dana tersebut adalah provinsi Papua dan
provinsi Papua Barat.
Dana Otsus dan DTI digunakan untuk
peningkatan kualitas pelayanan dasar
bidang pendidikan dan kesehatan, serta
penyediaan infrastruktur. Oleh karena itu,
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aspek pemerataan dan berkeadilan; 2)
melanjutkan skema padat karya tunai dalam
penggunaan Dana Desa untuk pembangunan
infrastruktur/sarana dan prasarana fisik; 3)
peningkatan porsi pemanfaatan Dana Desa
untuk pemberdayaan masyarakat; dan 4)
peningkatan perekonomian desa melalui
optimalisasi peran BUMDes, penciptaan
Produk Unggulan Desa, dan kemudahan akses
permodalan. Dengan kebijakan tersebut,
desa-desa di seluruh Maluku Papua dapat
melaksanakan pembangunan dan kegiatan
perekonomian melalui pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan kebutuhan,
karakteristik sosial budaya, dan kearifan lokal
masing-masing. Dengan demikian, kemajuan
desa-desa di regional ini dapat berkembang
dengan pesat.
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BAB VIII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. SIMPULAN
Berdasarkan tinjauan umum dan analisis
yang telah diulas pada Bab sebelumnya,
kondisi fiskal regional pada tahun 2019 dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Secara umum perekonomian Indonesia
tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02
persen, lebih rendah dibandingkan
tahun sebelumnya sebesar 5,17 persen,
terdampak perekonomian global. Meskipun
pertumbuhan 2019 mengalami pelemahan,
akan tetapi capaian positif tersebut
menunjukkan sinyal positif atas stabilitas
perekonomian nasional.
2. Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi
tahun 2019 tersebut, angka PDB tahun 2019
telah mencapai mencapai Rp16.079,25
triliun, meningkat dibandingkan tahun
2018 sebesar Rp14.983,36 triliun dan

dalam kurun waktu 20 tahun sebagai
dampak positif atas semakin eratnya
sinergi dan koordinasi pengendalian
inflasi antara Pemerintah Pusat, Pemda,
serta BI melalui Tim Pengendalian Inflasi
Nasional yang berfokus pada Konsep 4K,
yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan
Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan
Komunikasi Efektif. Pengendalian inflasi
sangat penting dalam pencapaian sasaran
pembangunan, penyusunan postur APBN,
dan arah kebijakan fiskal karena tingkat
inflasi mempengaruhi daya beli dan
konsumsi masyarakat, tingkat pendapatan
dan kesejahteraan masyarakat.
3. Baiknya kinerja ekonomi tersebut juga
didukung oleh peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang merupakan ultimate goal
kebijakan pemerintah yang tercermin

PDB Perkapita mencapai Rp59,98 Juta

melalui:

menempatkan Indonesia sebagai bagian

a. Peningkatan nilai IPM sebagai ukuran

dari negara berpendapatan menengah ke

kualitas hidup masyarakat dari 71,39

atas (upper middle income country). Sektor

(2018) menjadi 71,92 pada tahun 2019.

konsumsi rumah tangga masih menjadi

Peningkatan ini dampak dari pelaksanaan

kontributor terbesar seperti tahun-tahun

program-program nasional dan daerah

sebelumnya, dengan kontribusi mencapai

yang dapat terus dipertahankan

56,63 persen. Sementara itu belanja

pada level dasar seperti pada bidang

pemerintah berkontribusi sebesar 8,75

pendidikan dan kesehatan.

persen. Selain itu, tingkat inflasi terjaga

b. Penurunan tingkat kemiskinan dan

dengan baik pada kisaran 2,72 persen,

jumlah penduduk miskin dari 9,66

turun dibanding tahun sebelumnya

persen dan 25,67 juta orang (2018),

(3,13 persen), merupakan yang terendah

menjadi 9,22 persen dan 24,78 juta orang
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pada tahun 2019. Penurunan angka

juga mengalami peningkatan sebesar 15,09

kemiskinan terus menerus dilakukan

persen dalam tiga tahun terakhir, mencapai

melalui belanja negara terutama pada

Rp2.309,3 triliun pada 2019, terdiri dari

sektor perlindungan sosial, kesehatan,

Rp1.496,3 triliun belanja pemerintah pusat

serta dukungan permodalan UMKM.

(didominasi belanja pegawai 25,13 persen,

Pemerintah masih perlu untuk terus fokus

belanja barang 22,35 persen, belanja

dalam upaya pengentasan kemiskinan

kewajiban bunga utang 18,41 persen, dan

pada kantong/daerah miskin dan terarah

belanja modal 11,89 persen) dan transfer

dalam mengatasi akar penyebabnya,

ke daerah dan dana desa yang mencapai

termasuk peningkatan produktivitas

Rp812,9 triliun. Belanja negara berperan

masyarakat untuk meningkatkan nilai

cukup besar dalam memberikan stimulus

tambah dan pendapatannya.

terhadap perekonomian.

c. Perbaikan tingkat ketimpangan dengan
adanya penurunan nilai rasio gini dari
semula 0,384 (2018) menjadi 0,380 pada
tahun 2019.

Sejalan dengan kebijakan fiskal yang
ekspansif dan bersifat countercyclical, maka
peningkatan realisasi belanja dioptimalkan
untuk mencapai target pembangunan

d. Penurunan tingkat pengangguran

nasional dalam meningkatkan kualitas

terbuka dari 5,34 persen (2018) menjadi

sumber daya manusia terutama melalui

5,28 persen pada 2019. Penambahan

program-program di bidang pendidikan

angkatan kerja tiap tahun belum

dan kesehatan, penyediaan infrastruktur,

selaras dengan ketersediaan lapangan

perlindungan sosial, penguatan kualitas

kerja, sehingga terobosan untuk

desentralisasi fiskal, dan pemerataan

menciptakan peluang usaha mandiri

pembangunan hingga ke seluruh pelosok

(entrepreneurship) perlu untuk terus

nusantara. Dalam membiayai kebijakan

dibangun guna menciptakan seluas-

tersebut, terdapat defisit yang mencapai

luasnya kemandirian berusaha.

Rp348,7 triliun, sebesar 2,2 persen PDB,

4. Kualitas pelaksanaan APBN tahun 2019
menunjukkan peningkatan yang tercermin
dari realisasi pendapatan negara mencapai
Rp1.960,6 triliun lebih baik dibanding
tahun sebelumnya, meningkat 0,9 persen
dibanding tahun sebelumnya. Kinerja
pendapatan negara masih tetap terjaga di

masih di bawah ambang batas dalam UU
Keuangan Negara. Defisit ditutup dengan
pembiayaan (neto) sebesar Rp402,1
triliun. Dalam APBN 2019 masih terdapat
SiLPA sebesar Rp53,4 triliun yang dapat
dimanfaatkan sebagai modal pembiayaan
APBN pada tahun-tahun berikutnya.

tengah perlambatan ekonomi global dan

5. Kinerja APBD 2019 mengalami perbaikan

menurunnya harga minyak mentah dunia

dengan pendapatan maupun belanja

serta beberapa komoditas pertambangan di

daerah mengalami peningkatan. Konsolidasi

pasar internasional. Realisasi belanja negara
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realisasi pendapatan APBD secara nasional

Daerah tahun 2019 mencapai Rp105,39

mencapai Rp1.163,88 triliun, tumbuh

triliun.

8,51 persen, seiring dengan konsistennya
peningkatan pendapatan transfer (TKDD)
yang merupakan kontributor utama
mencapai 69,85 persen dan di dukung
meningkatnya PAD. Peningkatan tersebut
menunjukkan tren yang baik di tengah
tantangan perekonomian global sepanjang
tahun 2019.
Konsolidasi realisasi belanja APBD
mengalami peningkatan 8,49 persen,
mencapai Rp1.136,02 triliun pada 2019.
Peningkatan belanja ini sangat didukung
oleh besarnya peningkatan realisasi belanja
bagi hasil dan belanja hibah yang signifikan
dengan realisasi di atas pagu sejak 2018
dan 2019, peningkatan realisasi belanja
barang, peningkatan realisasi belanja
pegawai, dan peningkatan realisasi belanja
modal. Belanja daerah yang utama sebesar
78,22 persen digunakan untuk belanja
pegawai (33,89 persen), belanja barang
(25,73 persen), dan belanja modal (18,59
persen). Peningkatan Belanja Daerah
tersebut mengindikasikan bahwa Pemda
lebih efektif dalam membelanjakan APBD.

6. Setiap regional memiliki potensi ekonomi
daerah yang berbeda satu dengan yang
lainnya yang diakibatkan oleh karakteristik
geografis, kekhasan daerah, serta kebijakan
arah pengembangan perekonomian di
masing-masing kawasan.
Adapun yang menjadi potensi ekonomi
daerah di regional (1) Sumatera adalah
perdagangan, lumbung energi, komoditas
tambang (timah-bauksit-kaolin-batubara)
dan perkebunan (kepala sawit dan karet),
serta ekonomi maritim; (2) Jawa adalah
lumbung pangan nasional, industri dan jasa,
destinasi wisata, dan ekonomi kreatif; (3)
Kalimantan adalah (fungsi) paru-paru dunia,
lumbung energi, pengembangan energi
terbarukan, komoditas sumberdaya alam,
dan lumbung pangan; (4) Sulawesi adalah
perdagangan, pintu gerbang Kawasan
Timur Indonesia (KTI), industri logistik,
lumbung pangan berbasis kakao padi dan
jagung, serta ekonomi maritim (perikanan
dan pariwisata); (5) Bali Nusa Tenggara
adalah ekonomi maritim, destinasi wisata
unggulan, ekonomi kreatif, dan peternakan;

Secara ideal, proporsi belanja modal

dan (6) Maluku Papua adalah industri

hendaknya lebih ditingkatkan lagi

lokal berbasis pertanian-perkebunan-

dibandingkan dengan belanja selain modal

kehutanan-peternakan dan ekonomi

tersebut, karena belanja yang bersifat

maritim (perikanan dan wisata bahari), dan

investasi dapat memberikan stimulus yang

ekonomi inklusif berbasis kampung adat.

lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi
daerah. Terdapat surplus anggaran
mencapai Rp27,85 triliun dan pembiayaan
(neto) sebesar Rp77,53 triliun, maka SiLPA
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2. REKOMENDASI
Kebijakan fiskal yang dituangkan dalam
APBN dan APBD merupakan instrumen
kebijakan yang langsung berdampak dalam
mempengaruhi keberhasilan pembangunan
nasional dan daerah. Oleh karena itu, untuk
mewujudkan kebijakan fiskal yang efektif
harus memperhatikan kebutuhan daerah yang
sesuai dengan karakteristik daerah, kultur
masyarakat, dan potensi ekonomi pada masingmasing wilayah. Pengembangan wilayah yang
dirumuskan dalam RPJMN bertujuan untuk
percepatan pemerataan pembangunan
sampai ke pelosok wilayah melalu programprogram berbasis infrastruktur dan ekonomi
yang akan meningkatkan kesempatan kerja
dan mengurangi kemiskinan. Dalam rangka
mendukung tujuan tersebut, diharapkan
Pemerintah Pusat dan Pemda senantiasa
memperhatikan kondisi dan karakteristik
masing-masing daerah dalam mengalokasikan
dana APBN dan APBD tersebut. Kemandirian
fiskal daerah harus semakin ditingkatkan
dengan upaya-upaya konstruktif, sehingga
daerah semakin mampu dalam membiayai
kebutuhan daerah.
Berdasarkan pemetaan potensi ekonomi
daerah, maka diperlukan sinergi dan
sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan
Pemdah untuk saling mendukung dalam
perumusan kebijakan fiskal dan pembangunan.
Melihat potensi ekonomi daerah dan juga
capaian kinerja perekonomian, kesejahteraan
dan fiskal baik APBN maupun APBD pada
tahun 2019 di masing-masing regional, maka
dapat dirumuskan respon fiskal pemerintah
sebagai berikut:
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a. Sumatera
Bercermin dari karakteristik wilayah
Sumatera, maka dalam rangka memperbesar
kapasitas perekonomian untuk menciptakan
pertumbuhan ekonomi, langkah strategis
yang dilakukan oleh Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah melalui penyediaan
infrastruktur yang memadai dan membuka
peluang investasi yang lebih besar di daerah
tersebut. Selain itu, proyek infrastruktur
seperti pembangunan jalan, jembatan, jalur
kereta api penting untuk menghubungkan
daerah-daerah surplus dengan daerahdaerah minus sehingga dapat mengurangi
biaya pertukaran, penyediaan sumberdaya
penunjang seperti pembangunan instalasi
listrik dan penyediaan air bersih serta
pembangunan pasar.
Selain itu, kebijakan fiskal pemerintah baik
Pusat maupun Daerah di wilayah Sumatera
perlu tetap fokus pada: (a) perbaikan jalur
distribusi pemasaran hasil pertanian,
pertambangan dan penggalian peningkatan
infrastruktur perhubungan seperti jalan
raya, jaringan kereta api, pelabuhan laut
dan pelabuhan udara; (b) pemenuhan
infrastruktur pendidikan dan kesehatan
melalui peningkatan alokasi anggaran
pengadaan sarana dan prasarana, serta
peningkatan jumlah dan kompetensi
tenaga pendidik dan kesehatan; serta (c)
memperluas target penerima bantuan
sosial dan memastikan bantuan tersebut
tepat sasaran dan tepat jumlah.
b. Jawa
Untuk terus mempertahankan momentum
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pertumbuhan dan pembangunan di wilayah

oleh pemerintah pusat melalui program-

Jawa, maka koordinasi antara Pemerintah

program pengentasan kemiskinan seperti

Pusat dan Pemda menjadi sangat vital

PKH, Bantuan Pangan Non Tunai yang tepat

dalam menyelaraskan program-program

sasaran juga merupakan cara yang efektif

pemerintah pusat yang dijalankan di

untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan

daerah melalui APBN dengan program-

mengurangi ketimpangan.

program yang juga dibuat oleh Pemda dari
Alokasi APBD. Untuk fokus kebijakan fiskal
di regional Jawa, kebijakan Pemdadidukung/
selaras dengan Pemerintah Pusat, perlu
difokuskan pada penciptakan iklim
investasi yang kondusif melalui kepastian
regulasi (misal penetapan tarif UMR/UMP/
UMK secara win win solution), kemudahan
investasi, dan jaminan keamanan bagi para

d. Sulawesi
Untuk mencapai peningkatan kemandirian
ekonomi di Sulawesi, maka pembangunan
infrastruktur tetap menjadi salah satu
prasyarat bagi tumbuh-kembangnya
investasi terutama dari pihak swasta.
Selain itu, Pemerintah baik Pusat maupun
Daerah tetap terus mengembangkan sektor

investor.

pariwisata sebagai sektor potensial melalui

c. Kalimantan

alokasi anggaran sektor-sektor penggerak

integrasi perencanaan dan peningkatan

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah

pariwisata seperti sektor penyediaan

perlu terus melanjutkan pembangunan

akomodasi dan makanan minum, sektor

infrastruktur yang diupayakan guna

industri pengolahan, sektor informasi dan

menurunkan kesenjangan intrawilayah

komunikasi dan sektor konstruksi.

khususnya antara wilayah di daerah
perbatasan dan dengan wilayah lainnya.

e. Bali Nusa Tenggara

Selain itu, optimalisasi potensi ekonomi

Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah)

daerah dengan membuka akses investasi

perlu tetap mendorong pengembangan

bagi pihak swasta, optimalisasi potensi

potensi dan unggulan wilayah melalui

pertambangan yang ramah lingkungan,

pembagunan

hilirisasi industri pengolahan kelapa

menurunkan kesenjangan intrawilayah

sawit, pengembangan food estate untuk

Kepulauan Bali dan Kepulauan Nusa

mendukung ketahanan pangan, dan

Tenggara serta antar wilayah, khususnya

potensi yang berbasis kehutanan. Oleh

dalam hal peningkatan konektivitas wilayah

karena itu, penyediaan infrastruktur

kepulauan. Perlunya kebijakan afirmasi

menjadi sangat penting untuk mendorong

di bidang pertanian yang mendukung

konektivitas di wilayah Kalimantan

pariwisata (seperti industri agrowisata,

yang cukup luas. Selanjutnya, guna

penggunaan produk pertanian dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat,

peternakan lokal) dan industri kreatif.

optimalisasi penyaluran bantuan sosial

Pertumbuhan ekonomi harus dapat

infrastruktur

untuk
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diarahkan untuk pengurangan kemiskinan.

masih rendah memerlukan penguatan

Selain itu sinergitas program dan kegiatan

sinergitas antara pemerintah pusat dan

dalam APBN dan APBD harus terus

daerah untuk menentukan sektor-sektor

diupayakan sehingga berbagai instrumen

pembangunan prioritas guna meningkatkan

fiskal seperti PKH, Dana Desa, KUR untuk

kesejahteraan masyarakat Maluku Papua.

UMKM dan Kredit UMi dan Program
pengurangan kemiskinan.
f. Maluku Papua
Pemerintah perlu untuk terus mendorong
akselerasi pengembangan infrastruktur
guna mengurangi kesenjangan antarwilayah,
khususnya wilayah pedalaman dan pesisir
pantai. Respon fiskal oleh Pemerintah
Pusat difokuskan dalam pembangunan
infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan
regional Maluku Papua dengan wilayahwilayah lain di Indonesia. Selain itu, masih
tingginya tingkat kemiskinan masyarakat
Maluku Papua disertai dengan IPM yang
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Prioritas strategis yang perlu ditingkatkan
lagi antara lain pengembangan infrastruktur,
pengembangan pariwisata, stabilisasi
kondisi sosial politik, pengembangan
kapasitas SDM, pemanfaatan kondisi
geografis, dan pemanfaatan sumber daya
alam. Formulasi alokasi Dana Desa wilayah
Maluku Papua, khususnya Papua dan
Papua Barat, perlu mendapat perhatian
khusus terutama pada besaran persentase
alokasi afirmasi, mengingat tingginya Indeks
Kemahalan Konstruksi (IKK) dan masih
tertinggalnya infrastruktur desa-desa di
Papua.
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LAMPIRAN I LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL 2017-2019
NAMA PROVINSI

REGIONAL

Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB
2017

2018

2019

1

Provinsi Aceh

Sumatera

4,18%

4,61%

4,15%

2

Provinsi Sumatera Utara

Sumatera

5,12%

5,18%

5,22%

3

Provinsi Sumatera Barat

Sumatera

5,29%

5,16%

5,05%

4

Provinsi Riau

Sumatera

2,68%

2,37%

2,84%

5

Provinsi Kepulauan Riau

Sumatera

2,00%

4,58%

4,89%

6

Provinsi Jambi

Sumatera

4,64%

4,74%

4,40%

7

Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera

5,51%

6,04%

5,71%

8

Provinsi Lampung

Sumatera

5,16%

5,25%

5,27%

9

Provinsi Bengkulu

Sumatera

4,98%

4,99%

4,96%

10

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumatera

4,47%

4,46%

3,32%

11

Provinsi Banten

Jawa

5,73%

5,82%

5,53%

12

Provinsi DKI Jakarta

Jawa

6,20%

6,17%

5,89%

13

Provinsi Jawa Barat

Jawa

5,35%

5,66%

5,07%

14

Provinsi Jawa Tengah

Jawa

5,26%

5,31%

5,41%

15

Provinsi DI Yogyakarta

Jawa

5,26%

6,20%

6,60%

16

Provinsi Jawa Timur

Jawa

5,46%

5,50%

5,52%

17

Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan

5,17%

5,07%

5,00%

18

Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan

6,72%

5,65%

6,16%

19

Provinsi Kalimantan Selatan

Kalimantan

5,28%

5,12%

4,08%

20

Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan

3,13%

2,67%

4,77%

21

Provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan

6,79%

6,05%

6,91%

22

Provinsi Bali

Bali-Nusra

5,57%

6,33%

5,63%

23

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bali-Nusra

0,12%

-4,46%

4,01%

24

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bali-Nusra

5,11%

5,13%

5,20%

25

Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi

7,21%

7,06%

6,92%

26

Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi

6,62%

6,25%

5,66%

27

Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi

7,10%

6,28%

7,15%

28

Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi

6,76%

6,42%

6,51%

29

Provinsi Gorontalo

Sulawesi

6,73%

6,50%

6,41%

30

Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi

6,31%

6,01%

5,66%

31

Provinsi Maluku Utara

Maluku-Papua

7,67%

7,92%

6,13%

32

Provinsi Maluku

Maluku-Papua

5,82%

5,94%

5,57%

33

Provinsi Papua Barat

Maluku-Papua

4,01%

6,25%

2,66%

34

Provinsi Papua

Maluku-Papua

4,64%

7,37%

-15,72%

5,10%

5,17%

5,02%

NASIONAL
1

Regional Sumatera

4,29%

4,54%

4,57%

2

Regional Jawa

5,62%

5,72%

5,52%

3

Regional Kalimantan

4,34%

3,91%

4,99%

4

Regional Sulawesi

6,96%

6,65%

6,65%

5

Regional Bali-Nusa Tenggara

3,71%

2,68%

5,07%

6

Regional Maluku-Papua

4,89%

6,99%

-7,40%

Sumber: Badan Pusat Statistik dan LPI BI 2019
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LAMPIRAN II NOMINAL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 2017-2019
NAMA PROVINSI

2017

REGIONAL

Nominal

Nominal PDRB (Juta Rupiah)
2018
Kontribusi

Nominal

Kontribusi

2019
Nominal

Kontribusi

1

Provinsi Aceh

Sumatera

145.806.922,51

1,06%

155.911.115,34

1,04%

164.210.636,34

1,02%

2

Provinsi Sumatera Utara

Sumatera

684.634.426,63

4,98%

741.751.634,36

4,95%

801.733.339,98

4,99%

3

Provinsi Sumatera Barat

Sumatera

213.893.468,19

1,56%

230.571.985,59

1,54%

246.422.724,79

1,53%

4

Provinsi Riau

Sumatera

704.705.026,87

5,13%

755.435.017,01

5,04%

765.198.298,61

4,76%

5

Provinsi Kepulauan Riau

Sumatera

227.706.877,02

1,66%

249.075.503,75

1,66%

268.079.987,44

1,67%

6

Provinsi Jambi

Sumatera

189.787.722,26

1,38%

208.366.820,85

1,39%

217.711.779,47

1,35%

7

Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera

382.885.701,29

2,79%

419.723.506,88

2,80%

455.232.776,78

2,83%

8

Provinsi Lampung

Sumatera

306.700.430,70

2,23%

333.670.882,90

2,23%

360.663.624,81

2,24%

9

Provinsi Bengkulu

Sumatera

60.657.676,58

0,44%

66.412.895,04

0,44%

72.143.372,88

0,45%

10

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumatera

69.865.208,42

0,51%

73.121.005,38

0,49%

75.829.323,69

0,47%

11

Provinsi Banten

Jawa

563.597.700,48

4,10%

615.107.750,43

4,11%

664.963.401,57

4,14%

12

Provinsi DKI Jakarta

Jawa

2.365.353.854,95

17,21% 2.599.326.206,69

17,35% 2.840.827.863,08

17,67%

13

Provinsi Jawa Barat

Jawa

1.788.117.361,36

13,01% 1.962.231.581,05

13,10% 2.125.157.989,07

13,22%

14

Provinsi Jawa Tengah

Jawa

1.172.794.523,68

8,53% 1.268.454.783,96

8,47% 1.362.457.380,57

8,47%

15

Provinsi DI Yogyakarta

Jawa

119.128.718,83

16

Provinsi Jawa Timur

Jawa

2.012.917.991,96

17

Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan

177.493.653,83

1,29%

194.198.963,33

1,30%

212.318.428,46

1,32%

18

Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan

125.817.074,16

0,92%

138.718.387,22

0,93%

150.283.195,64

0,93%

19

Provinsi Kalimantan Selatan

Kalimantan

159.104.554,98

1,16%

171.690.510,92

1,15%

180.737.964,03

1,12%

20

Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan

591.903.487,00

4,31%

636.454.482,60

4,25%

653.677.102,66

4,07%

21

Provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan

76.927.567,04

0,56%

86.048.886,79

0,57%

97.458.405,05

0,61%

22

Provinsi Bali

Bali-Nusra

213.035.855,32

1,55%

233.791.856,28

1,56%

252.597.504,04

1,57%

23

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bali-Nusra

123.822.764,66

0,90%

123.965.938,60

0,83%

132.674.150,90

0,83%

24

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bali-Nusra

90.758.927,03

0,66%

99.094.457,65

0,66%

106.892.840,68

0,66%

25

Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi

415.588.200,99

3,02%

461.719.487,85

3,08%

504.746.873,15

3,14%

26

Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi

39.497.407,10

0,29%

43.454.250,67

0,29%

46.360.393,14

0,29%

27

Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi

133.951.156,98

0,97%

150.032.469,55

1,00%

166.402.665,13

1,03%

28

Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi

107.423.447,82

0,78%

118.090.929,09

0,79%

129.260.128,71

0,80%

29

Provinsi Gorontalo

Sulawesi

34.537.683,34

0,25%

37.734.313,09

0,25%

41.150.593,35

0,26%

30

Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi

110.116.731,83

0,80%

119.547.702,97

0,80%

130.201.361,04

0,81%

31

Provinsi Maluku Utara

Maluku-Papua

32.272.571,54

0,23%

36.497.642,54

0,24%

39.715.966,50

0,25%

32

Provinsi Maluku

Maluku-Papua

39.881.545,47

0,29%

43.066.430,77

0,29%

46.257.180,82

0,29%

33

Provinsi Papua Barat

Maluku-Papua

71.785.929,73

0,52%

79.642.922,20

0,53%

84.347.692,51

0,52%

34

Provinsi Papua

Maluku-Papua

188.938.078,74

1,37%

210.755.725,55

1,41%

189.716.395,47

1,18%

13.741.410.249,28

100,00%

14.983.364.028,03

100,00%

16.079.256.744,18

100,00%

NASIONAL

0,87%

129.874.337,94

14,65% 2.189.823.643,19

141.400.183,08

0,88%

14,62% 2.352.425.220,74

0,87%

14,63%

1

Regional Sumatera

2.986.643.460,47

21,73% 3.234.040.367,10

21,58% 3.427.225.864,79

21,31%

2

Regional Jawa

8.021.910.151,26

58,38% 8.764.818.303,26

58,50% 9.487.232.038,11

59,00%

3

Regional Kalimantan

1.131.246.337,01

8,23% 1.227.111.230,86

8,19% 1.294.475.095,84

8,05%

4

Regional Sulawesi

841.114.628,06

6,12%

930.579.153,22

6,21% 1.018.122.014,52

6,33%

5

Regional Bali-Nusa Tenggara

427.617.547,01

3,11%

456.852.252,53

3,05%

492.164.495,62

3,06%

6

Regional Maluku-Papua

332.878.125,48

2,42%

369.962.721,06

2,47%

360.037.235,30

2,24%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019
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LAMPIRAN III TINGKAT SUKU BUNGA, INFLASI, DAN NILAI TUKAR RUPIAH 2017-2019
NAMA PROVINSI

REGIONAL

SUKU BUNGA*)
2017

2018

INFLASI**)

2019

2017

2018

NILAI TUKAR (Rp)***)
2019

2017

2018

2019

1

Provinsi Aceh

Sumatera

4,25%

6,00%

5,00%

4,25%

1,84%

1,69%

13.548

14.481

13.901

2

Provinsi Sumatera Utara

Sumatera

4,25%

6,00%

5,00%

3,20%

2,72%

2,33%

13.548

14.481

13.901

3

Provinsi Sumatera Barat

Sumatera

4,25%

6,00%

5,00%

2,03%

2,58%

1,67%

13.548

14.481

13.901

4

Provinsi Riau

Sumatera

4,25%

6,00%

5,00%

4,20%

2,45%

2,36%

13.548

14.481

13.901

5

Provinsi Kepulauan Riau

Sumatera

4,25%

6,00%

5,00%

4,02%

3,47%

2,03%

13.548

14.481

13.901

6

Provinsi Jambi

Sumatera

4,25%

6,00%

5,00%

2,83%

3,34%

0,81%

13.548

14.481

13.901

7

Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera

4,25%

6,00%

5,00%

2,96%

2,74%

2,06%

13.548

14.481

13.901

8

Provinsi Lampung

Sumatera

4,25%

6,00%

5,00%

3,02%

2,73%

3,35%

13.548

14.481

13.901

9

Provinsi Bengkulu

Sumatera

4,25%

6,00%

5,00%

3,56%

2,35%

2,91%

13.548

14.481

13.901

10

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumatera

4,25%

6,00%

5,00%

3,12%

3,18%

2,62%

13.548

14.481

13.901

11

Provinsi Banten

Jawa

4,25%

6,00%

5,00%

3,98%

3,42%

3,30%

13.548

14.481

13.901

12

Provinsi DKI Jakarta

Jawa

4,25%

6,00%

5,00%

3,72%

3,27%

3,23%

13.548

14.481

13.901

13

Provinsi Jawa Barat

Jawa

4,25%

6,00%

5,00%

3,63%

3,54%

3,21%

13.548

14.481

13.901

14

Provinsi Jawa Tengah

Jawa

4,25%

6,00%

5,00%

3,71%

2,82%

3,37%

13.548

14.481

13.901

15

Provinsi DI Yogyakarta

Jawa

4,25%

6,00%

5,00%

4,20%

2,66%

2,77%

13.548

14.481

13.901

16

Provinsi Jawa Timur

Jawa

4,25%

6,00%

5,00%

4,04%

2,89%

2,12%

13.548

14.481

13.901

17

Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan

4,25%

6,00%

5,00%

4,09%

3,99%

2,64%

13.548

14.481

13.901

18

Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan

4,25%

6,00%

5,00%

3,18%

4,52%

2,45%

13.548

14.481

13.901

19

Provinsi Kalimantan Selatan

Kalimantan

4,25%

6,00%

5,00%

3,72%

2,63%

4,01%

13.548

14.481

13.901

20

Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan

4,25%

6,00%

5,00%

3,14%

3,24%

1,66%

13.548

14.481

13.901

21

Provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan

4,25%

6,00%

5,00%

2,77%

5,00%

1,47%

13.548

14.481

13.901

22

Provinsi Bali

Bali-Nusra

4,25%

6,00%

5,00%

3,32%

2,64%

2,40%

13.548

14.481

13.901

23

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bali-Nusra

4,25%

6,00%

5,00%

3,69%

3,31%

1,87%

13.548

14.481

13.901

24

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bali-Nusra

4,25%

6,00%

5,00%

2,00%

3,07%

0,67%

13.548

14.481

13.901

25

Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi

4,25%

6,00%

5,00%

4,44%

3,19%

2,35%

13.548

14.481

13.901

26

Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi

4,25%

6,00%

5,00%

3,79%

3,13%

2,72%

13.548

14.481

13.901

27

Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi

4,25%

6,00%

5,00%

4,33%

6,33%

2,30%

13.548

14.481

13.901

28

Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi

4,25%

6,00%

5,00%

2,97%

2,55%

3,22%

13.548

14.481

13.901

29

Provinsi Gorontalo

Sulawesi

4,25%

6,00%

5,00%

4,34%

2,68%

2,84%

13.548

14.481

13.901

30

Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi

4,25%

6,00%

5,00%

2,44%

3,83%

3,52%

13.548

14.481

13.901

31

Provinsi Maluku Utara

Maluku-Papua

4,25%

6,00%

5,00%

1,97%

4,12%

2,02%

13.548

14.481

13.901

32

Provinsi Maluku

Maluku-Papua

4,25%

6,00%

5,00%

0,78%

3,13%

2,08%

13.548

14.481

13.901

33

Provinsi Papua Barat

Maluku-Papua

4,25%

6,00%

5,00%

1,44%

5,21%

1,93%

13.548

14.481

13.901

34

Provinsi Papua

Maluku-Papua

4,25%

6,00%

5,00%

2,10%

1,62%

0,66%

13.548

14.481

13.901

4,25%

6,00%

5,00%

3,61%

3,13%

2,72%

13.548

14.481

13.901

NASIONAL
Sumber:
*)BI;
**)BRS masing-masing Provinsi;
***) situs BPS RI data dinamis.
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LAMPIRAN IV INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2017-2019
Indeks Pembangunan Manusia
NAMA PROVINSI

(IPM)

REGIONAL
2017

2018

2019

1

Provinsi Aceh

Sumatera

70,60

71,19

71,90

2

Provinsi Sumatera Utara

Sumatera

70,57

71,18

71,74

3

Provinsi Sumatera Barat

Sumatera

71,24

71,73

72,39

4

Provinsi Riau

Sumatera

71,79

72,44

73,00

5

Provinsi Kepulauan Riau

Sumatera

74,45

74,84

75,48

6

Provinsi Jambi

Sumatera

69,99

70,65

71,26

7

Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera

68,86

69,39

70,02

8

Provinsi Lampung

Sumatera

68,25

69,02

69,57

9

Provinsi Bengkulu

Sumatera

69,95

70,64

71,21

10

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumatera

69,99

70,67

71,30

11

Provinsi Banten

Jawa

71,42

71,95

72,44

12

Provinsi DKI Jakarta

Jawa

80,06

80,47

80,76

13

Provinsi Jawa Barat

Jawa

70,69

71,30

72,03

14

Provinsi Jawa Tengah

Jawa

70,52

71,12

71,73

15

Provinsi DI Yogyakarta

Jawa

78,89

79,53

79,99

16

Provinsi Jawa Timur

Jawa

70,27

70,77

71,50

17

Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan

66,26

66,98

67,65

18

Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan

69,79

70,42

70,91

19

Provinsi Kalimantan Selatan

Kalimantan

69,65

70,17

70,72

20

Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan

75,12

75,83

76,61

21

Provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan

69,84

70,56

71,15

22

Provinsi Bali

Bali-Nusra

74,30

74,77

75,38

23

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bali-Nusra

66,58

67,30

68,14

24

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bali-Nusra

63,73

64,39

65,23

25

Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi

70,34

70,90

71,66

26

Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi

64,30

65,10

65,73

27

Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi

68,11

68,88

69,50

28

Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi

69,86

70,61

71,20

29

Provinsi Gorontalo

Sulawesi

67,01

67,71

68,49

30

Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi

71,66

72,20

72,99

31

Provinsi Maluku Utara

Maluku-Papua

67,20

67,76

68,70

32

Provinsi Maluku

Maluku-Papua

68,19

68,87

69,45

33

Provinsi Papua Barat

Maluku-Papua

62,99

63,74

64,70

34

Provinsi Papua

Maluku-Papua

59,09

60,06

60,84

70,81

71,39

71,92

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019
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LAMPIRAN V TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2017-2019
TINGKAT KEMISKINAN
NAMA PROVINSI

JUMLAH PENDUDUK MISKIN

REGIONAL
2017

2018

2019

2017

2018

2019

1

Provinsi Aceh

Sumatera

15,92%

15,68%

15,01%

829.800

831.500

809.760

2

Provinsi Sumatera Utara

Sumatera

9,28%

8,94%

8,63%

1.326.570

1.291.990

1.260.500

3

Provinsi Sumatera Barat

Sumatera

6,75%

6,55%

6,29%

359.990

353.240

343.090

4

Provinsi Riau

Sumatera

7,41%

7,21%

6,90%

496.390

494.260

483.920

5

Provinsi Kepulauan Riau

Sumatera

6,13%

5,83%

5,80%

128.430

125.360

127.760

6

Provinsi Jambi

Sumatera

7,90%

7,85%

7,51%

278.610

281.470

273.370

7

Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera

13,10%

12,82%

12,56%

1.086.760

1.076.400

1.067.160

8

Provinsi Lampung

Sumatera

13,04%

13,01%

12,30%

1.083.740

1.091.600

1.041.480

9

Provinsi Bengkulu

Sumatera

15,59%

15,41%

14,91%

302.620

303.550

298.000

10

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumatera

5,30%

4,77%

4,50%

76.200

69.930

67.370

11

Provinsi Banten

Jawa

5,59%

5,25%

4,94%

699.830

668.740

641.420

12

Provinsi DKI Jakarta

Jawa

3,78%

3,55%

3,42%

393.130

372.260

362.300

13

Provinsi Jawa Barat

Jawa

7,83%

7,25%

6,82%

3.774.410

3.539.400

3.375.890

14

Provinsi Jawa Tengah

Jawa

12,23%

11,19%

10,58%

4.197.490

3.867.420

3.679.400

15

Provinsi DI Yogyakarta

Jawa

12,36%

11,81%

11,44%

466.330

450.250

440.890

16

Provinsi Jawa Timur

Jawa

11,20%

10,85%

10,20%

4.405.270

4.292.150

4.056.000

17

Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan

7,86%

7,37%

7,28%

388.810

369.730

370.470

18

Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan

5,26%

5,10%

4,81%

137.880

136.450

131.240

19

Provinsi Kalimantan Selatan

Kalimantan

4,70%

4,65%

4,47%

194.560

195.010

190.290

20

Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan

6,08%

6,06%

5,91%

218.670

222.390

220.910

21

Provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan

6,96%

6,86%

6,49%

48.560

49.590

48.610

22

Provinsi Bali

Bali-Nusra

4,14%

3,91%

3,61%

176.480

168.340

156.910

23

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bali-Nusra

15,05%

14,63%

13,88%

748.120

735.620

705.680

24

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bali-Nusra

21,38%

21,03%

20,62%

1.134.740

1.134.110

1.129.460

25

Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi

9,48%

8,87%

8,56%

825.970

779.640

759.580

26

Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi

11,18%

11,22%

10,95%

149.470

152.830

151.870

27

Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi

14,22%

13,69%

13,18%

423.270

413.490

404.030

28

Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi

11,97%

11,32%

11,04%

313.160

301.850

299.970

29

Provinsi Gorontalo

Sulawesi

17,14%

15,83%

15,31%

200.910

188.300

184.710

30

Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi

7,90%

7,59%

7,51%

194.850

189.050

188.600

31

Provinsi Maluku Utara

Maluku-Papua

6,44%

6,62%

6,91%

78.280

81.930

87.180

32

Provinsi Maluku

Maluku-Papua

18,29%

17,85%

17,65%

320.420

317.840

319.510

33

Provinsi Papua Barat

Maluku-Papua

23,12%

22,66%

21,51%

212.860

213.670

207.590

34

Provinsi Papua

Maluku-Papua

27,76%

27,43%

26,55%

910.420

915.220

900.950

10,12%

9,66%

9,22%

26.583.000

25.674.580

24.785.870

NASIONAL
Sumber: Badan Pusat Statistik 2019
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LAMPIRAN VI TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN (RASIO GINI) 2017-2019
NAMA PROVINSI

REGIONAL

TINGKAT KETIMPANGAN
2017

2018

2019

1

Provinsi Aceh

Sumatera

0,329

0,318

0,321

2

Provinsi Sumatera Utara

Sumatera

0,335

0,311

0,315

3

Provinsi Sumatera Barat

Sumatera

0,312

0,305

0,307

4

Provinsi Riau

Sumatera

0,325

0,347

0,331

5

Provinsi Kepulauan Riau

Sumatera

0,359

0,339

0,337

6

Provinsi Jambi

Sumatera

0,334

0,335

0,324

7

Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera

0,365

0,341

0,339

8

Provinsi Lampung

Sumatera

0,333

0,326

0,331

9

Provinsi Bengkulu

Sumatera

0,349

0,355

0,329

10

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumatera

0,276

0,272

0,262

11

Provinsi Banten

Jawa

0,379

0,367

0,361

12

Provinsi DKI Jakarta

Jawa

0,409

0,390

0,391

13

Provinsi Jawa Barat

Jawa

0,393

0,405

0,398

14

Provinsi Jawa Tengah

Jawa

0,365

0,357

0,358

15

Provinsi DI Yogyakarta

Jawa

0,440

0,422

0,428

16

Provinsi Jawa Timur

Jawa

0,415

0,371

0,364

17

Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan

0,329

0,325

0,318

18

Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan

0,327

0,344

0,335

19

Provinsi Kalimantan Selatan

Kalimantan

0,347

0,340

0,334

20

Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan

0,333

0,342

0,335

21

Provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan

0,313

0,304

0,292

22

Provinsi Bali

Bali-Nusra

0,379

0,364

0,370

23

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bali-Nusra

0,378

0,372

0,374

24

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bali-Nusra

0,359

0,359

0,355

25

Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi

0,429

0,388

0,391

26

Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi

0,339

0,366

0,365

27

Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi

0,345

0,317

0,330

28

Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi

0,404

0,392

0,393

29

Provinsi Gorontalo

Sulawesi

0,405

0,417

0,410

30

Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi

0,394

0,372

0,376

31

Provinsi Maluku Utara

Maluku-Papua

0,330

0,336

0,310

32

Provinsi Maluku

Maluku-Papua

0,321

0,326

0,320

33

Provinsi Papua Barat

Maluku-Papua

0,387

0,391

0,381

34

Provinsi Papua

Maluku-Papua

0,398

0,398

0,391

0,391

0,384

0,380

NASIONAL
*Situs BPS RI data per-September; September 2019 dari BRS
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LAMPIRAN VII INDIKATOR KETENAGAKERJAAN 2017-2019
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

*)

NAMA PROVINSI

REGIONAL

2017

2018

2019

Tingkat Pengangguran**)
2017

2018

2019

Jumlah Pengangguran
(orang)***)
2017

2018

2019

1

Provinsi Aceh

Sumatera

63,74%

64,24%

63,36%

6,57%

6,36%

6,20%

150.265

149.723

146.622

2

Provinsi Sumatera Utara

Sumatera

68,88%

71,82%

70,19%

5,60%

5,56%

5,41%

377.288

396.027

382.438

3

Provinsi Sumatera Barat

Sumatera

66,29%

67,26%

67,51%

5,58%

5,55%

5,33%

138.703

141.680

138.459

4

Provinsi Riau

Sumatera

64,00%

65,23%

65,10%

6,22%

6,20%

5,97%

184.564

192.801

190.143

5

Provinsi Kepulauan Riau

Sumatera

66,41%

64,72%

64,76%

7,16%

7,12%

6,91%

69.160

69.113

69.479

6

Provinsi Jambi

Sumatera

67,52%

68,46%

66,09%

3,87%

3,86%

4,19%

66.816

69.075

73.965

7

Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera

69,50%

68,69%

67,86%

4,39%

4,23%

4,88%

181.135

175.087

185.918

8

Provinsi Lampung

Sumatera

67,83%

69,67%

69,09%

4,33%

4,06%

4,03%

176.257

171.689

171.455

9

Provinsi Bengkulu

Sumatera

69,30%

70,06%

69,30%

3,74%

3,51%

3,39%

36.279

35.061

34.439

10

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumatera

66,72%

67,79%

67,70%

3,78%

3,65%

3,62%

26.399

26.552

26.871

11

Provinsi Banten

Jawa

62,32%

64,72%

64,52%

9,28%

8,52%

8,11%

519.563

496.732

490.808

12

Provinsi DKI Jakarta

Jawa

61,97%

63,95%

64,81%

7,14%

6,24%

6,22%

346.945

314.841

320.901

13

Provinsi Jawa Barat

Jawa

63,34%

62,92%

65,07%

8,22%

8,17%

7,99%

14

Provinsi Jawa Tengah

Jawa

69,11%

68,56%

68,62%

4,57%

4,51%

4,49%

823.938

814.347

15

Provinsi DI Yogyakarta

Jawa

71,52%

73,37%

72,94%

3,02%

3,35%

3,14%

64.019

73.350

69.170

16

Provinsi Jawa Timur

Jawa

68,78%

69,37%

69,45%

4,00%

3,99%

3,92%

838.496

850.474

843.754

17

Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan

68,63%

68,65%

68,30%

4,36%

4,26%

4,45%

105.061

104.518

110.272

18

Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan

67,74%

70,03%

69,68%

4,23%

4,01%

4,10%

53.962

54.397

56.790

19

Provinsi Kalimantan Selatan

Kalimantan

70,06%

70,27%

69,41%

4,77%

4,50%

4,31%

98.956

95.278

91.730

20

Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan

63,75%

64,99%

66,44%

6,91%

6,60%

6,09%

114.289

114.313

110.574

21

Provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan

68,24%

67,81%

66,28%

5,54%

5,22%

4,40%

18.315

17.797

15.380

22

Provinsi Bali

Bali-Nusra

75,24%

76,78%

73,87%

1,48%

1,37%

1,52%

36.143

34.485

37.551

23

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bali-Nusra

68,49%

65,91%

68,65%

3,32%

3,72%

3,42%

79.449

83.257

84.516

24

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bali-Nusra

69,09%

70,17%

68,50%

3,27%

3,01%

3,35%

78.548

74.748

83.030

25

Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi

60,98%

63,02%

62,90%

5,61%

5,34%

4,97%

213.695

213.105

200.304

26

Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi

66,96%

68,46%

69,27%

3,21%

3,16%

3,18%

19.744

20.227

21.054

27

Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi

67,14%

69,52%

67,59%

3,81%

3,43%

3,15%

54.369

51.481

46.802

28

Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi

68,70%

69,78%

69,07%

3,30%

3,26%

3,59%

39.631

40.724

45.292

29

Provinsi Gorontalo

Sulawesi

64,78%

67,34%

66,83%

4,28%

4,03%

4,06%

23.450

23.347

23.809

30

Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi

60,85%

63,01%

63,87%

7,18%

6,86%

6,25%

80.483

80.664

75.485

31

Provinsi Maluku Utara

Maluku-Papua

63,65%

65,21%

64,49%

5,33%

4,77%

4,97%

27.516

25.831

27.303

32

Provinsi Maluku

Maluku-Papua

60,18%

62,90%

63,12%

9,29%

7,27%

7,08%

65.735

54.891

54.575

33

Provinsi Papua Barat

Maluku-Papua

67,47%

67,88%

68,27%

6,49%

6,30%

6,24%

27.952

28.086

28.846

34

Provinsi Papua

Maluku-Papua

76,94%

79,11%

76,92%

3,62%

3,20%

3,65%

63.770

58.756

67.173

66,70%

67,26%

67,49%

5,50%

5,34%

5,28%

7.040.323

7.000.691

7.045.761

NASIONAL

1.839.428 1.848.234 1.901.498
819.355

Sumber:
*)BRS masing2 Provinsi;
**)BRS data per-agustus;
***) Statistik Indonesia 2018, 2019, dan 2020.
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LAMPIRAN VIII JUMLAH PENDUDUK INDONESIA 2017-2019
Jumlaht Penduduk (orang)
NAMA PROVINSI

2017

REGIONAL

Jumlah

2018
Proporsi

Jumlah

1

Provinsi Aceh

Sumatera

5.189.500

2

Provinsi Sumatera Utara

Sumatera

3

Provinsi Sumatera Barat

Sumatera

4

Provinsi Riau

Sumatera

5

Provinsi Kepulauan Riau

Sumatera

2.082.700

0,80%

6

Provinsi Jambi

Sumatera

3.515.000

1,34%

7

Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera

8.267.000

3,16%

8.370.300

8

Provinsi Lampung

Sumatera

8.289.600

3,17%

8.370.500

9

Provinsi Bengkulu

Sumatera

1.934.300

0,74%

1.963.300

2019
Proporsi

Jumlah

Proporsi

1,98%

5.281.300

1,99%

5.371.532

2,00%

14.262.100

5,45%

14.415.400

5,43%

14.562.549

5,43%

5.321.500

2,03%

5.382.100

2,03%

5.441.197

2,03%

6.657.900

2,54%

6.814.900

2,57%

6.971.700

2,60%

2.136.500

0,80%

2.189.700

0,82%

3.570.300

1,34%

3.624.600

1,35%

3,15%

8.470.700

3,16%

3,15%

8.447.700

3,15%

0,74%

1.991.800

0,74%

10

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumatera

1.430.900

0,55%

1.459.900

0,55%

1.488.800

0,56%

11

Provinsi Banten

Jawa

12.448.200

4,75%

12.689.700

4,78%

12.927.300

4,82%

12

Provinsi DKI Jakarta

Jawa

10.374.200

3,96%

10.467.600

3,94%

10.557.800

3,94%

13

Provinsi Jawa Barat

Jawa

48.037.600

18,34%

49.316.712

18,56%

49.316.712

18,40%

14

Provinsi Jawa Tengah

Jawa

34.257.900

13,08%

34.490.800

12,98%

34.718.200

12,95%

15

Provinsi DI Yogyakarta

Jawa

3.762.200

1,44%

3.802.900

1,43%

3.842.932

1,43%

16

Provinsi Jawa Timur

Jawa

39.293.000

15,00%

39.500.900

14,87%

39.698.631

14,81%

17

Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan

4.932.500

1,88%

5.001.700

1,88%

5.069.100

1,89%

18

Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan

2.605.300

0,99%

2.660.200

1,00%

2.714.859

1,01%

19

Provinsi Kalimantan Selatan

Kalimantan

4.119.800

1,57%

4.182.700

1,57%

4.244.100

1,58%
1,39%

20

Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan

3.575.400

1,37%

3.648.800

1,37%

3.721.389

21

Provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan

691.100

0,26%

716.400

0,27%

742.245

0,28%

22

Provinsi Bali

Bali-Nusra

4.246.500

1,62%

4.292.200

1,62%

4.336.900

1,62%

23

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bali-Nusra

4.955.600

1,89%

5.013.700

1,89%

5.070.400

1,89%

24

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bali-Nusra

5.287.300

2,02%

5.371.500

2,02%

5.456.203

2,04%

25

Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi

8.690.300

3,32%

8.772.000

3,30%

8.851.240

3,30%

26

Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi

1.331.000

0,51%

1.355.600

0,51%

1.380.256

0,51%

27

Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi

2.966.300

1,13%

3.010.400

1,13%

3.054.000

1,14%

28

Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi

2.602.400

0,99%

2.653.700

1,00%

2.704.737

1,01%

29

Provinsi Gorontalo

Sulawesi

1.168.200

0,45%

1.185.500

0,45%

1.202.600

0,45%
0,94%

30

Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi

2.461.000

0,94%

2.484.400

0,94%

2.507.000

31

Provinsi Maluku Utara

Maluku-Papua

1.209.300

0,46%

1.232.600

0,46%

1.255.800

0,47%

32

Provinsi Maluku

Maluku-Papua

1.744.700

0,67%

1.773.800

0,67%

1.802.900

0,67%

33

Provinsi Papua Barat

Maluku-Papua

915.400

0,35%

937.500

0,35%

959.617

0,36%

34

Provinsi Papua

Maluku-Papua

3.265.200

1,25%

3.322.500

1,25%

3.379.302

1,26%

261.890.900

100,00%

265.648.312

100,00%

268.074.501

100,00%

NASIONAL
1

Regional Sumatera

2

Regional Jawa

56.950.500

21,75%

57.764.500

21,74%

58.560.278

21,84%

148.173.100

56,58%

150.268.612

56,57%

151.061.575

3

56,35%

Regional Kalimantan

15.924.100

6,08%

16.209.800

6,10%

16.491.693

6,15%

4

Regional Sulawesi

19.219.200

7,34%

19.461.600

7,33%

19.699.833

7,35%

5

Regional Bali-Nusa Tenggara

14.489.400

5,53%

14.677.400

5,53%

14.863.503

5,54%

6

Regional Maluku-Papua

7.134.600

2,72%

7.266.400

2,74%

7.397.619

2,76%

Sumber: Statistik Indonesia 2018. 2019, dan 2020
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LAMPIRAN IX IKHTISAR REALISASI APBN MENURUT REGIONAL 2017-2019
Pendapatan APBN
REGIONAL

2017
Nilai (miliar)

NASIONAL
1

Sumatera

2

Jawa

3
4

1.671.026,30

2018
Kontr.
100,00%

Nilai (miliar)

2019
Kontr.

1.943.674,88

100,00%

Nilai (miliar)
1.960.633,57

Kontr.
100,00%

88.944,39

5,32%

87.460,23

4,50%

92.115,64

4,70%

1.487.217,64

89,00%

1.750.608,06

90,07%

1.755.583,34

89,54%

Kalimantan

39.349,34

2,35%

44.468,68

2,29%

48.242,59

2,46%

Sulawesi

23.130,64

1,38%

24.446,43

1,26%

27.985,12

1,43%

5

Bali-Nusa Tenggara

17.763,41

1,06%

19.015,62

0,98%

20.301,98

1,04%

6

Maluku-Papua

14.620,88

0,87%

17.675,86

0,91%

16.404,90

0,84%

Belanja APBN
REGIONAL

2017
Nilai (miliar)

NASIONAL

2018
Kontr.

Nilai (miliar)

2019
Kontr.

Nilai (miliar)

Kontr.

2.006.292,49

100,00%

2.213.186,54

100,00%

2.309.287,24

100,00%

292.269,56

14,57%

305.626,82

13,81%

326.902,15

14,16%

1.286.147,04

64,11%

1.446.905,34

65,38%

1.492.563,29

64,63%

Kalimantan

107.280,01

5,35%

118.616,83

5,36%

129.726,68

5,62%

4

Sulawesi

134.190,04

6,69%

143.403,73

6,48%

147.431,05

6,38%

5

Bali-Nusa Tenggara

72.997,00

3,64%

77.143,12

3,49%

81.238,01

3,52%

6

Maluku-Papua

113.408,84

5,65%

121.490,70

5,49%

131.426,06

5,69%

1

Sumatera

2

Jawa

3

Surplus/Defisit APBN
REGIONAL

2017
Nilai (miliar)

NASIONAL

2018
Kontr.

Nilai (miliar)

2019
Kontr.

Nilai (miliar)

Kontr.

-335.266,19

100,00%

-269.511,66

100,00%

-348.653,67

100,00%

-203.325,17

60,65%

-218.166,59

80,95%

-234.786,51

67,34%

Jawa

201.070,60

-59,97%

303.702,72

-112,69%

263.020,05

-75,44%

Kalimantan

-67.930,67

20,26%

-74.148,15

27,51%

-81.484,09

23,37%

-111.059,40

33,13%

-118.957,30

44,14%

-119.445,92

34,26%

Bali-Nusa Tenggara

-55.233,59

16,47%

-58.127,50

21,57%

-60.936,03

17,48%

Maluku-Papua

-98.787,96

29,47%

-103.814,84

38,52%

-115.021,16

32,99%

1

Sumatera

2
3
4

Sulawesi

5
6
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LAMPIRAN X IKHTISAR REALISASI APBD MENURUT REGIONAL 2017-2019
Pendapatan APBD
REGIONAL

2017
Nilai (miliar)

NASIONAL

2018
Kontr.

Nilai (miliar)

2019
Kontr.

Nilai (miliar)

Kontr.

1.045.457,02

100,00%

1.072.559,68

100,00%

1.163.879,21

100,00%

1

Sumatera

253.590,13

24,26%

259.830,41

24,23%

282.285,63

24,25%

2

Jawa

436.445,61

41,75%

440.564,09

41,08%

456.474,73

39,22%

3

Kalimantan

92.739,31

8,87%

109.066,71

10,17%

118.639,22

10,19%

4

Sulawesi

104.305,41

9,98%

108.345,75

10,10%

122.595,55

10,53%

5

Bali-Nusa Tenggara

66.393,43

6,35%

69.015,86

6,43%

75.548,80

6,49%

6

Maluku-Papua

91.983,13

8,80%

85.736,85

7,99%

108.335,27

9,31%

Belanja APBD
REGIONAL

2017
Nilai (miliar)

NASIONAL

2018
Kontr.

Nilai (miliar)

2019
Kontr.

Nilai (miliar)

Kontr.

1.004.056,71

100,00%

1.047.078,30

100,00%

1.136.023,64

100,00%

1

Sumatera

251.972,08

25,10%

248.880,93

23,77%

272.482,63

23,99%

2

Jawa

395.034,04

39,34%

426.487,83

40,73%

470.426,54

41,41%

3

Kalimantan

93.623,95

9,32%

100.899,45

9,64%

106.479,11

9,37%

4

Sulawesi

104.624,50

10,42%

107.948,94

10,31%

112.190,71

9,88%

5

Bali-Nusa Tenggara

67.366,24

6,71%

69.775,24

6,66%

74.303,18

6,54%

6

Maluku-Papua

91.435,90

9,11%

93.085,92

8,89%

100.141,47

8,82%

Surplus/Defisit APBD
REGIONAL

2017
Nilai (miliar)

NASIONAL

2018
Kontr.

Nilai (miliar)

2019
Kontr.

Nilai (miliar)

Kontr.

41.400,31

100,00%

25.481,38

100,00%

27.855,57

1.618,05

3,91%

10.949,48

42,97%

9.803,00

35,19%

41.411,57

100,03%

14.076,26

55,24%

-13.951,81

-50,09%

Kalimantan

-884,65

-2,14%

8.167,26

32,05%

12.160,11

43,65%

4

Sulawesi

-319,09

-0,77%

396,81

1,56%

10.404,84

37,35%

5

Bali-Nusa Tenggara

-972,81

-2,35%

-759,37

-2,98%

1.245,62

4,47%

6

Maluku-Papua

547,24

1,32%

-7.349,07

-28,84%

8.193,80

29,42%

1

Sumatera

2

Jawa

3
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100,00%

226.143,73

Belanja Modal
5.532,20

766.339,42
493.959,53
398.582,31

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)

Dana Transfer Umum (DTU)

Dana Alokasi Umum

60.000,00
60.000,00

Dana Desa

Dana Desa

64.407,90

Pengeluaran Pembiayaan
-

461.643,60

Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

397.235,70

PEMBIAYAAN

(397.235,85)

27.743,39

Dana Otsus, DIY, DID

SURPLUS/DEFISIT

27.743,39

-

Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Dana Otsus, DIY, DID

-

184.636,50

Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Transfer Khusus (DTK)

95.377,22

168.876,78

Dana Bagi Hasil

219.196,34

Belanja Subsidi

49.874,30

Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Lain-Lain

Belanja Hibah

58.962,01

294.715,71

Belanja Bantuan Sosial

343.655,50

Belanja Barang

1.366.956,57

BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)

Belanja Pegawai

2.133.295,99

3.108,14

260.242,15

BELANJA NEGARA

Hibah

Pendapatan Negara Bukan Pajak

1.736.060,14
1.472.709,85

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

PAGU

Pendapatan Perpajakan

I-Account (dalam Miliar Rp)

25.647,90

62.811,90

429.435,71

366.623,81

(340.975,91)

59.766,60

59.766,60

27.743,30

27.743,30

-

-

167.668,00

88.232,20

398.582,30

486.814,50

741.992,40

166.401,10

216.568,00

8.802,80

5.445,70

55.297,20

208.656,70

291.459,10

312.728,80

1.265.359,40

2.007.351,80

11.629,80

311.216,25

1.343.529,84

1.666.375,89

REALISASI

2017
%RE-

-

97,52%

93,02%

92,29%

85,84%

99,61%

99,61%

100,00%

100,00%

-

-

90,81%

92,51%

100,00%

98,55%

96,82%

98,53%

98,80%

17,65%

98,44%

93,78%

92,27%

98,89%

91,00%

92,57%

94,10%

374,17%

119,59%

91,23%

95,99%

ALISASI

-

73.465,72

399.402,39

325.936,66

(325.936,64)

60.000,00

60.000,00

29.559,58

29.559,58

-

-

185.888,07

89.225,34

401.489,58

490.714,92

766.162,58

156.228,13

238.607,12

67.237,41

1.460,85

81.259,76

203.879,41

340.130,20

365.691,53

1.454.494,39

2.220.656,97

1.196,87

275.427,97

1.618.095,49

1.894.720,33

PAGU

%RE-

148,61%

93,86%

102,58%

ALISASI

36.175,94

66.504,88

372.192,48

305.687,60

(269.511,66)

59.859,41

59.859,41

29.290,33

29.290,33

-

-

173.449,58

93.704,04

401.489,58

495.193,62

757.792,94

216.952,03

257.952,03

16.163,85

1.520,56

84.318,41

184.127,63

347.468,34

346.890,76

1.455.393,60

2.213.186,54

-

90,53%

93,19%

93,79%

82,69%

99,77%

99,77%

99,09%

99,09%

-

-

93,31%

105,02%

100,00%

100,91%

98,91%

138,87%

108,11%

24,04%

104,09%

103,76%

90,31%

102,16%

94,86%

100,06%

99,66%

15.564,86 1300,47%

409.320,24

1.518.789,78

1.943.674,88

REALISASI

REALISASI APBN (Miliar Rupiah)
2018

-

78.250,35

374.250,58

296.000,24

(296.000,24)

70.000,00

70.000,00

32.179,94

32.179,94

131.042,14

69.326,70

200.368,84

106.350,16

417.873,58

524.223,75

826.772,53

224.320,86

275.885,27

114.002,26

1.940,65

101.998,22

179.252,02

355.613,15

381.327,10

1.634.339,52

2.461.112,05

435,31

378.297,86

1.786.378,65

2.165.111,82

PAGU

%RE-

108,11%

86,55%

90,56%

ALISASI

53.397,78

51.112,98

453.164,49

402.051,51

(348.653,67)

69.814,15

69.814,15

31.874,39

31.874,39

122.229,01

64.165,65

186.394,66

103.979,97

420.910,23

524.890,20

812.973,40

201.802,56

275.521,16

11.699,74

6.476,21

112.480,25

177.841,48

334.418,20

376.074,25

1.496.313,84

2.309.287,25

-

65,32%

121,09%

135,83%

117,79%

99,73%

99,73%

99,05%

99,05%

93,27%

92,56%

93,03%

97,77%

100,73%

100,13%

98,33%

89,96%

99,87%

10,26%

333,71%

110,28%

99,21%

94,04%

98,62%

91,55%

93,83%

5.497,34 1262,86%

408.994,34

1.546.141,89

1.960.633,57

REALISASI

2019
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Sumber: LKPP 2017, 2018, 2019
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34.594,42

Sumber: Kajian Fiskal Regional 2016, 2017, 2018
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771,40

19.723,35
67.599,09
86.725,61

Pengeluaran Pembiayaan

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Netto

67.599,09
87.322,45

PEMBIAYAAN

19.126,52

SURPLUS/ (DEFISIT)

Belanja Tidak Terduga

110.834,76
212.172,55

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Modal

46.991,79

Belanja Bagi Hasil

59.286,81

67.769,02
11.102,41

Belanja Hibah

2.948,22

2.616,91

Belanja Bantuan Sosial

259,08

2.264,84

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

107.635,72

66.235,41

19.679,28

85.914,69

66.235,41

41.400,31

739,28

209.506,83

102.418,32

14.296,53

11.546,37

350.906,83
252.148,44

356.492,91
249.077,91

Belanja Pegawai

Belanja Barang

1.004.056,71

1.060.094,50

BELANJA DAERAH

24.303,28

748.233,90

770.145,25

Pendapatan Transfer

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.045.457,02

REALISASI

272.919,84

1.079.221,02

PAGU

274.481,35

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PENDAPATAN DAERAH

I-Account (dalam Miliar Rp)

2017

124,11%

97,98%

99,78%

98,39%

97,98%

216,46%

95,84%

98,74%

92,41%

30,42%

104,00%

87,48%

112,66%

11,44%

101,23%

98,43%

94,71%

70,25%

97,15%

99,43%

96,87%

ALISASI

%RE-

18.285,78

71.114,63

8.739,77

79.854,40

71.114,63

(52.828,85)

7.349,82

232.093,21

87.695,88

58.104,01

11.699,73

78.818,65

6.685,39

547,46

276.605,03

405.407,95

1.165.007,13

60.996,95

772.788,70

278.392,63

1.112.178,27

PAGU

99.262,41

73.781,03

14.062,83

87.843,86

73.781,03

25.481,38

1.213,31

194.749,91

72.685,37

58.995,83

11.195,45

73.733,41

3.311,09

288,91

263.321,54

367.583,48

1.047.078,30

44.753,71

757.589,99

270.215,98

1.072.559,68

REALISASI

2018

542,84%

103,75%

160,91%

110,01%

103,75%

-48,23%

16,51%

83,91%

82,88%

101,53%

95,69%

93,55%

49,53%

52,77%

95,20%

90,67%

89,88%

73,37%

98,03%

97,06%

96,44%

ALISASI

%RE-

REALISASI APBD (Miliar Rupiah)

32.116,22

75.216,89

9.283,19

84.500,08

75.216,89

(43.100,67)

6.000,33

249.194,02

88.257,52

74.301,81

11.901,22

72.965,12

6.301,15

941,32

326.951,10

424.546,71

1.261.360,30

69.500,01

850.083,01

298.676,60

1.218.259,63

PAGU

105.392,90

77.537,33

16.787,57

94.324,90

77.537,33

27.855,57

1.315,33

211.199,91

77.185,58

75.065,40

11.895,10

77.844,07

3.439,86

689,17

292.347,92

385.041,29

1.136.023,64

59.838,76

812.970,01

291.070,43

1.163.879,21

REALISASI

2019

328,16%

103,08%

180,84%

111,63%

103,08%

-64,63%

21,92%

84,75%

87,45%

101,03%

99,95%

106,69%

54,59%

73,21%

89,42%

90,69%

90,06%

86,10%

95,63%

97,45%

95,54%

ISASI

%REAL-
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LAMPIRAN XIII Sebaran Data Output Strategis Menurut Regional Tahun 2019
Output
REGIONAL
1

Sumatera

Pendidikan

Perlindun-

Kesehatan

Infrastruktur

Penyaluran

Penyaluran PBI

Pembangunan Jalan

Rehabilitasi dan Penyaluran DD kepada

Bantuan

kepada 18,86

sepanjang 64 KM,

Perlindungan

Operasional

Juta orang PBI,

Pembangunan Jembatan Sosial bagi

gunan Jalan sepanjang

Sekolah bagi

Pengadaan

sepanjang 1.204 M, Re-

anak terlantar

50.029 KM, Pembangu-

1,81 Juta siswa, alat kesehatan

habilitasi dan Renovasi

sebanyak 1.932 nan Jembatan sepan-

7.892 siswa/

Sarana Prasarana (Sar-

anak, Bantuan

sebanyak 677

gan Sosial

TKDD

23.045 Desa, Pemban-

jang 543 M, Pemban-

santri penerima Unit, Pelayanan pras) Pendidikan Dasar

Usaha Ekonomi gunan Jaringan Irigasi

Program In-

kesehatan di

Produkti bagi

sepanjang 929.116

donesia Pintar

219 Puskesmas, men) serta Madrasah

129 KK pen-

M, Pembangunan/

dan Menengah (Dikdas-

(kemenag), 114 Bantuan pen-

dan Sekolah Keagamaan erima manfaat, Rehabilitasi Ruang Kelas

ruang sekolah

sebanyak 1.583 Ruang,

Pelatihan

sebanyak 22.729 Ruang,

yang dibangun, 4.499 tenaga

didikan kepada

Prasarana Perkeretaa-

Pertemuan

Pengadaan Alat Kes-

80 ruang

pian sepanjang 181 KM,

Peningkatan

ehatan sebanyak 6.068

sekolah yang

Peningkatan Kapasitas

Kemampuan

Paket, Pembangunan/

direhabilitasi,

Bandara di 11 Lokasi,

Keluarga (P2K2) Rehabilitasi Puskesmas

83.696 orang

Fasilitasi Peningkatan

bagi 4.463

sebanyak 277 Unit,

guru non-PNS

Kualitas Rumah Swa-

Pendamping,

Pembangunan Sistem

penerima

daya sebanyak 40.388

Pember-

Penyediaan Air Minum

tunjangan pro-

Unit, Pembangunan

dayaan Warga

(SPAM) sebanyak

fesi, penyaluran

SPAM 100.095 Liter/

Komunitas Adat 11.364 Saluran Rumah,

beasiswa bagi

detik, Pembangunan

Terpencil (KAT) Pembuatan Infrastruk-

13.912 maha-

Bendungan (baru dan

sebanyak 251

tur Drainase seluas 19

siswa.

on-going) sebanyak 6

KK.

Hektar, Pembuatan

kesehatan.

Bendungan, Pemban-

Peningkatan fasilitas

gunan Jaringan irigasi

Sanitasi sebanyak 2.018

permukaan kewenangan

Saluran Rumah, Bantuan

Pusat sepanjang 125

Peningkatan Kualitas Ru-

KM, Pembangunan

mah Swadaya sebanyak

Rumah Khusus sebanyak

11.648 Unit, Pembangu-

199 Unit, Pembangunan

nan/Rehabilitasi Pasar

Rumah Susun (Rusun)

Rakyat sebanyak 241

sebanyak 171.000 Unit

Unit, Pembangunan/

dan Rusun Asrama Pen-

Rehabilitasi Jalan Usaha

didikan dan Perguruan

Tani sepanjang 3.125

Tinggi (PT) sebanyak

KM, Bantuan Alat Bantu

322 unit.

Tangkap Ikan sebanyak
12.754 Unit.
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Output
REGIONAL

2

Jawa

Pendidikan

Kesehatan

Infrastruktur

Perlindungan
Sosial

TKDD

Penyaluran
Bantuan
Operasional
Sekolah bagi
5,27 Juta siswa,
penyaluran
bagi 19,17
Juta siswa/
santri penerima
Program
Indonesia
Pintar, 2.050
ruang sekolah

Penyaluran PBI
kepada 54,87
Juta orang PBI,
Penyaluran PBI
Melalui JKN/
KIS 97 Juta Jiwa,
Pengadaan
alat kesehatan
sebanyak 723
Unit, Pelayanan
kesehatan di
97 Puskesmas,
Bantuan

Pembangunan Jalan
sepanjang 47,4 KM,
Pembangunan Jembatan
sepanjang 1.462 M,
Rehabilitasi dan Renovasi
Sarpras Dikdasmen
serta Madrasah dan
Sekolah Keagamaan
sebanyak 295 Ruang,
Prasarana Perkeretaapian
sepanjang 22 KM,
Peningkatan Kapasitas
Bandara di 6 Lokasi,

Rehabilitasi dan
Perlindungan
Sosial bagi
anak terlantar
sebanyak 1.550
anak, Bantuan
Usaha Ekonomi
Produkti bagi
34.888 KK
penerima
manfaat,
Pelatihan
Pertemuan

Penyaluran DD
kepada 22.475 Desa,
Pembangunan Jalan
sepanjang 52.701 KM,
Pembangunan Jembatan
sepanjang 78 M,
Pembangunan Jaringan
Irigasi sepanjang 756.774
M, Pembangunan/
Rehabilitasi Ruang Kelas
sebanyak 28.494 Ruang,
Pengadaan Alat Kesehatan
sebanyak 5.398 Paket,

yang dibangun,
3.519 ruang
sekolah yang
direhabilitasi,
356 ribu orang
guru non-PNS
penerima
tunjangan
profesi,
penyaluran
beasiswa
bagi 448 ribu
mahasiswa.

pendidikan
kepada 4.307
tenaga kesehatan,
Penyediaan
Makanan
Tambahan bagi
Ibu Hamil Kurang
Energi Kronis (KEK)
bagi 52.542 Ibu
Hamil, Penyediaan
Makanan
Tambahan bagi
Balita Kurus bagi
1.486.886 balita
kurus, Penyediaan
Obat dan Vaksin
Esensial pada
9.133 Puskesmas,
Bantuan
Pendidikan PPDS
dan PPDGS pada 44
Dokter.

Fasilitasi Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya
sebanyak 84.114 Unit,
Pembangunan SPAM
2.469 Liter/detik,
Pembangunan Bendungan
(baru dan on-going)
sebanyak 11 Bendungan,
Pembangunan Jaringan
Irigasi Permukaan
Kewenangan Pusat
sepanjang 8 KM,
Pembangunan Rumah
Khusus sebanyak 329
Unit, Pembangunan
Rusun sebanyak 213.342
Unit dan Rusun Asrama
Pendidikan dan Perguruan
Tinggi (PT) sebanyak 1.079
unit.

Peningkatan
Kemampuan
Keluarga
(P2K2) bagi 596
Pendamping.

Pembangunan/Rehabilitasi
Puskesmas sebanyak 67
Unit, Pembangunan SPAM
sebanyak 6.679 Saluran
Rumah, Pembuatan
Infrastruktur Drainase
seluas 22 Hektar,
Pembuatan Peningkatan
fasilitas Sanitasi sebanyak
3.449 Saluran Rumah,
Bantuan Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya
sebanyak 13.358 Unit,
Pembangunan/Rehabilitasi
Pasar Rakyat sebanyak
165 Unit, Pembangunan/
Rehabilitasi Jalan Usaha
Tani sepanjang 210 KM,
Bantuan Alat Bantu
Tangkap Ikan sebanyak
12.373 Unit.
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Output
REGIONAL

3.

Kalimantan

Pendidikan

Kesehatan

Penyaluran
Bantuan
Operasional
Sekolah
bagi 438,97
ribu siswa,
penyaluran bagi
4.304 siswa/
santri penerima
Program
Indonesia
Pintar, 45
ruang sekolah

Penyaluran PBI
kepada 3,77
Juta orang PBI,
Pengadaan
alat kesehatan
sebanyak 58
Unit, Pelayanan
kesehatan di
145 Puskesmas,
Bantuan
pendidikan kepada
792 tenaga
kesehatan.

yang dibangun,
29 ruang
sekolah yang
direhabilitasi,
18.986 orang
guru non-PNS
penerima
tunjangan
profesi,
penyaluran
beasiswa
bagi 3.114
mahasiswa.

Infrastruktur

Perlindungan
Sosial

TKDD

Pembangunan Jalan
sepanjang 112,6 KM,
Pembangunan Jembatan
sepanjang 1.114 M,
Rehabilitasi dan Renovasi
Sarpras Dikdasmen
serta Madrasah dan
Sekolah Keagamaan
sebanyak 73 Ruang,
Peningkatan Kapasitas
Bandara di 7 Lokasi,
Fasilitasi Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya

Rehabilitasi dan
Perlindungan
Sosial bagi
anak terlantar
sebanyak 869
anak, Bantuan
Usaha Ekonomi
Produkti bagi
48 KK penerima
manfaat,
Pelatihan
Pertemuan
Peningkatan

Penyaluran DD kepada
6.615 Desa, Pembangunan
Jalan sepanjang 55.353
KM, Pembangunan
Jembatan sepanjang 457
M, Pembangunan Jaringan
Irigasi sepanjang 565.156
M, Pembangunan/
Rehabilitasi Ruang Kelas
sebanyak 7.802 Ruang,
Pengadaan Alat Kesehatan
sebanyak 1.820 Paket,
Pembangunan/Rehabilitasi

sebanyak 17.850 Unit,
Pembangunan SPAM 9
Liter/detik, Pembangunan
Bendungan (baru)
sebanyak 1 Bendungan,
Pembangunan Jaringan
Irigasi Permukaan
Kewenangan Pusat
sepanjang 16 KM,
Pembangunan Rumah
Khusus sebanyak 75 Unit,
Pembangunan Rusun
sebanyak 44.000 Unit dan
Rusun Asrama Pendidikan
dan Perguruan Tinggi (PT)
sebanyak 128 unit.

Kemampuan
Keluarga (P2K2)
bagi 1.142
Pendamping,
Pemberdayaan
Warga
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
sebanyak 539
KK.

Puskesmas sebanyak 91
Unit, Pembangunan SPAM
sebanyak 1.507 Saluran
Rumah, Pembuatan
Infrastruktur Drainase
seluas 48 Hektar,
Pembuatan Peningkatan
fasilitas Sanitasi sebanyak
39 Saluran Rumah,
Bantuan Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya
sebanyak 4.735 Unit,
Pembangunan/Rehabilitasi
Pasar Rakyat sebanyak
93 Unit, Pembangunan/
Rehabilitasi Jalan Usaha
Tani sepanjang 58 KM,
Bantuan Alat Bantu
Tangkap Ikan sebanyak
4.735 Unit.
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4.

Sulawesi

Pendidikan

Kesehatan

Infrastruktur

Penyaluran
Bantuan
Operasional
Sekolah bagi
476 ribu siswa,
penyaluran bagi
5.196 siswa/
santri penerima
Program
Indonesia
Pintar, 60
ruang sekolah
yang dibangun,
72 ruang
sekolah yang
direhabilitasi,
10.279 orang
guru non-PNS
penerima
tunjangan
profesi,
penyaluran
beasiswa
bagi 6.674
mahasiswa.

Penyaluran PBI
kepada 7,77
Juta orang PBI,
Pengadaan
alat kesehatan
sebanyak 229
Unit, Pelayanan
kesehatan di
97 Puskesmas,
Bantuan
pendidikan kepada
2.352 tenaga
kesehatan.

Pembangunan Jalan
sepanjang 18,7 KM,
Pembangunan Jembatan
sepanjang 190 M,
Rehabilitasi dan Renovasi
Sarpras Dikdasmen
serta Madrasah dan
Sekolah Keagamaan
sebanyak 335 Ruang,
Fasilitasi Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya
sebanyak 127.000
Unit, Pembangunan
SPAM 1 Liter/detik,
Pembangunan Bendungan
(baru dan on-going)
sebanyak 6 Bendungan,
Pembangunan Jaringan
Irigasi Permukaan
Kewenangan Pusat
sepanjang 6 KM,
Pembangunan Rumah
Khusus sebanyak 72 Unit,
Pembangunan Rusun
sebanyak 1.000 Unit dan
Rusun Asrama Pendidikan
dan Perguruan Tinggi (PT)
sebanyak 125 unit.

Perlindungan
Sosial

Rehabilitasi dan
Perlindungan
Sosial bagi
anak terlantar
sebanyak 1.015
anak, Bantuan
Usaha Ekonomi
Produkti bagi
48 KK penerima
manfaat,
Pelatihan
Pertemuan
Peningkatan
Kemampuan
Keluarga (P2K2)
bagi 2.622
Pendamping,
Pemberdayaan
Warga
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
sebanyak 659
KK.

TKDD

Penyaluran DD kepada
8.747 Desa, Pembangunan
Jalan sepanjang 37.275
KM, Pembangunan
Jembatan sepanjang 444
M, Pembangunan Jaringan
Irigasi sepanjang 594.252
M, Pembangunan/
Rehabilitasi Ruang
Kelas sebanyak 14.497
Ruang, Pengadaan Alat
Kesehatan sebanyak 3.819
Paket, Pembangunan/
Rehabilitasi Puskesmas
sebanyak 164 Unit,
Pembangunan SPAM
sebanyak 4.946 Saluran
Rumah, Pembuatan
Infrastruktur Drainase
seluas 3 Hektar,
Pembuatan Peningkatan
fasilitas Sanitasi sebanyak
665 Saluran Rumah,
Bantuan Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya
sebanyak 6.909 Unit,
Pembangunan/Rehabilitasi
Pasar Rakyat sebanyak
136 Unit, Pembangunan/
Rehabilitasi Jalan Usaha
Tani sepanjang 1.487
KM, Bantuan Alat Bantu
Tangkap Ikan sebanyak
18.567 Unit.
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5.

Bali-Nusra

Pendidikan

Kesehatan

Infrastruktur

Penyaluran
Bantuan
Operasional
Sekolah bagi
378 ribu siswa,
penyaluran bagi
5.052 siswa/
santri penerima
Program
Indonesia
Pintar, 21
ruang sekolah
yang dibangun,
26 ruang
sekolah yang
direhabilitasi,
12.064 orang
guru non-PNS
penerima
tunjangan
profesi,
penyaluran
beasiswa
bagi 3.520
mahasiswa.

Penyaluran PBI
kepada 6,65
Juta orang PBI,
Pengadaan
alat kesehatan
sebanyak 213
Unit, Pelayanan
kesehatan di
39 Puskesmas,
Bantuan
pendidikan kepada
179 tenaga
kesehatan.

Pembangunan Jalan
sepanjang 21 KM,
Pembangunan Jembatan
sepanjang 278 M,
Rehabilitasi dan Renovasi
Sarpras Dikdasmen
serta Madrasah dan
Sekolah Keagamaan
sebanyak 942 Ruang,
Peningkatan Kapasitas
Bandara di 4 Lokasi,
Fasilitasi Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya
sebanyak 5.663 Unit,
Pembangunan SPAM 20
Liter/detik, Pembangunan
Bendungan (on-going)
sebanyak 6 Bendungan,
Pembangunan Jaringan
Irigasi Permukaan
Kewenangan Pusat
sepanjang 19 KM,
Pembangunan Rumah
Khusus sebanyak 101
Unit, Pembangunan Rusun
sebanyak 2.000 Unit dan
Rusun Asrama Pendidikan
dan Perguruan Tinggi (PT)
sebanyak 45 unit.

Perlindungan
Sosial

Rehabilitasi dan
Perlindungan
Sosial bagi
anak terlantar
sebanyak 376
anak, Bantuan
Usaha Ekonomi
Produkti bagi
45 KK penerima
manfaat,
Pemberdayaan
Warga
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
sebanyak 283
KK.

TKDD

Penyaluran DD kepada
4.657 Desa, Pembangunan
Jalan sepanjang 37.489
KM, Pembangunan
Jembatan sepanjang 246
M, Pembangunan Jaringan
Irigasi sepanjang 151.065
M, Pembangunan/
Rehabilitasi Ruang
Kelas sebanyak 6.138
Ruang, Pengadaan Alat
Kesehatan sebanyak 2.355
Paket, Pembangunan/
Rehabilitasi Puskesmas
sebanyak 119 Unit,
Pembangunan SPAM
sebanyak 3.160 Saluran
Rumah, Pembuatan
Infrastruktur Drainase
seluas 6 Hektar,
Pembuatan Peningkatan
fasilitas Sanitasi sebanyak
1.734 Saluran Rumah,
Bantuan Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya
sebanyak 4.956
Unit, Pembangunan/
Rehabilitasi Pasar Rakyat
sebanyak 60 Unit,
Pembangunan/Rehabilitasi
Jalan Usaha Tani
sepanjang 30 KM, Bantuan
Alat Bantu Tangkap Ikan
sebanyak 2.953 Unit.
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6.

MalukuPapua

Pendidikan

Kesehatan

Penyaluran
Bantuan
Operasional
Sekolah bagi
119 ribu siswa,
penyaluran bagi
4.439 siswa/
santri penerima
Program
Indonesia
Pintar, 10
ruang sekolah
yang dibangun,

Penyaluran PBI
kepada 4,85
Juta orang
PBI, Pelayanan
kesehatan di
94 Puskesmas,
Bantuan
pendidikan kepada
1.234 tenaga
kesehatan.

11 ruang
sekolah yang
direhabilitasi,
591 orang
guru non-PNS
penerima
tunjangan
profesi,
penyaluran
beasiswa
bagi 2.988
mahasiswa.
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Infrastruktur

Perlindungan
Sosial

TKDD

Pembangunan Jalan
sepanjang 192,8 KM,
Pembangunan Jembatan
sepanjang 114 M,
Rehabilitasi dan Renovasi
Sarpras Dikdasmen
serta Madrasah dan
Sekolah Keagamaan
sebanyak 3 Ruang,
Peningkatan Kapasitas
Bandara di 7 Lokasi,
Fasilitasi Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya

Rehabilitasi dan
Perlindungan
Sosial bagi
anak terlantar
sebanyak 502
anak, Bantuan
Usaha Ekonomi
Produkti
bagi 801 KK
penerima
manfaat,
Pelatihan
Pertemuan

Penyaluran DD kepada
9.414 Desa, Pembangunan
Jalan sepanjang 157.663
KM, Pembangunan
Jembatan sepanjang
302 M, Pembangunan
Jaringan Irigasi sepanjang
82.826 M, Pembangunan/
Rehabilitasi Ruang Kelas
sebanyak 4.405 Ruang,
Pengadaan Alat Kesehatan
sebanyak 2.383 Paket,
Pembangunan/Rehabilitasi

sebanyak 11.978 Unit,
Pembangunan SPAM 190
Liter/detik, Pembangunan
Bendungan (on-going)
sebanyak 1 Bendungan,
Pembangunan Jaringan
Irigasi Permukaan
Kewenangan Pusat
sepanjang 34 KM,
Pembangunan Rumah
Khusus sebanyak 36 Unit,
Pembangunan Rusun
sebanyak 238.000 Unit.

Peningkatan
Kemampuan
Keluarga (P2K2)
bagi 1.308
Pendamping,
Pemberdayaan
Warga
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
sebanyak 292
KK.

Puskesmas sebanyak 253
Unit, Pembangunan SPAM
sebanyak 2.634 Saluran
Rumah, Pembuatan
Infrastruktur Drainase
seluas 30 Hektar,
Pembuatan Peningkatan
fasilitas Sanitasi sebanyak
206 Saluran Rumah,
Bantuan Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya
sebanyak 6.552 Unit,
Pembangunan/Rehabilitasi
Pasar Rakyat sebanyak
145 Unit, Pembangunan/
Rehabilitasi Jalan Usaha
Tani sepanjang 59 KM,
Bantuan Alat Bantu
Tangkap Ikan sebanyak
1.773 Unit.
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