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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pertubuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 mencapai 7,07 persen. 

Pertumbuhan ini mengalami penurunan sebesar 0,14 persen bila dibandingkan pada 

tahun 2017 yang tumbuh sebesar 7,21 persen. Meskipun demikian, pertumbuhan 

tersebut masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,17 persen pada 

tahun 2018. Bahkan rata-rata lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Sulawesi 

Selatan tumbuh diatas 7 persen yaitu sebesar 7,28 persen jauh rata-rata nasional yang 

tumbuh 5,03 persen.  

Seiring dengan hal tersebut laju  pertumbuhan PDRB perkapita meningkat dalam lima 

tahun terakhir dari Rp 41,9 juta di tahun 2014 menjadi Rp 56,0 juta di tahun 2018. Inflasi 

terkendali dibawah target 4,5 persen yaitu rata-rata 3,84 persen dalm kurun waktu lima 

tahun. Gini ratio yang menurun dari 0,425 di tahun 2014 menjadi 0,388 pada tahun 2018. 

Angka kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 10,32 persen di tahun 2014 

menjadi 8,87 persen. Serta angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat 

dari 69,49 di tahun 2014 menjadi 70,34 pada tahun 2018. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan berkualitas sejalan dengan peningkatan 

kesejahteraan masyakarat. 

Namun demikian dari hasil analisis tipologi klassen masih terdapat 8 kabupaten yaitu 

Kab. Bulukumba, Kab. Gowa, Kab. Sinjai, Kab. Barru, Kab. Soppeng, Kab. Enrekang, 

Kab. Tana Toraja dan Kab. Palopo yang masuk daerah relatif tertinggal yaitu dimana 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dari rata-rata 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Sulawesi Selatan. Ini harus menjadi 

perhatian pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan pembangunan kewilayahan 

sebagai cara untuk pemerataan pembangunan. 

Dalam pengelolaan fiskal daerah pertumbuhan penerimaan negara dan belanja 

pemerintah pusat di Sulawesi Selatan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Penerimaan 

negara  pada tahun 2018 sebesar Rp 12.22 triliun  meningkat dari tahun 2017 yang 

mencapai sebesar Rp 11,35 triliun. Penerimaan negara tahun 2018 terdiri atas 

penerimaan pajak sebesar Rp 10,29 triliun dan penerimaan bukan pajak  sebesar Rp 

1,93 triliun. Disisi belanja pemerintah pusat juga mengalami peningkatan dari sebesar 

Rp 46,95 triliun di tahun 2017 menjadi sebesar Rp 53,46 triliun pada tahun 2018. Belanja 

pemerintah ini meliputi dalam belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp 22,40 triliun, 

belanja transfer ke daerah sebesar Rp 25,02 triliun, Dana Desa sebesar Rp 1,99 triliun 

dan DAK Fisik sebesar Rp 4,05 triliun. 



 

x 
 

Data penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir memang selalu meningkat 

namun terjadi paradoks terhadap tax ratio pajak. Dalam dua tahun terakhir tax ratio pajak 

cenderung menurun dan stagnan di angka 2,23 persen dari PDRB. Hal ini perlu 

pendekatan khusus dari pemerintah pusat untuk melalukan intensifikasi dan 

ekstensifikasi sektor perpajakan. Sisi belanja pemerintah sebagai pembentuk 

pendapatan daerah regional bruto, diperlukan realokasi yang tepat. Terutama untuk 

mempercepat dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial yang menyerap 

banyak tenaga kerja. 

Pengelolaan keuangan pemerintah pusat di daerah terdiri juga atasi pengelolaan Badan 

Layanan Umum dan penyaluran kredit program. Sampai dengan tahun 2018 di Sulawesi 

Selatan terdapat 12 BLU pusat dengan nilai aset sebesar Rp 8,62 triliun dan mampu 

membukukan pendapatan sebesar Rp 1,03 triliun. Pendapatan BLU mengalami 

penurunan di tahun 2017 dari Rp 1,08 triliun menjadi Rp 1.03 triliun pada tahun 2018 hal 

ini disebabkan berubahnya status BLU Univeristas Hasanuddin menjadi PTBHN.   

Dalam penyaluran kredit program KUR tahun 2018 realisasi mencapai Rp 5,92 triliun 

dengan nilai outstanding Rp 3,97 triliun dan jumlah debitur sebanyak 241.604 debitur. 

Untuk penyaluran  KUR perlu adanya perluasan penggunaan SKIP sebagai alat bantu 

untuk memetakan dan memperluas calon debitur hal ini terbukti dengan perbedaan 

realisasi KUR SKIP dan data OJK. 

Perkembangan ekonomi di suatu wilayah tidak terlepas dari kebijakan fiskal pemerintah 

daerah. Tahun 2018 APBD 25 Pemda  di Sulawesi Selatan mengalokasikan belanja 

sebesar Rp 44,93 triliun dengan realisasi belanja sebesar Rp 39,66 triliun angka ini naik 

pada tahun 2017, dari sisi pagu sebesar Rp 42,96 triliun dan realisasi sebesar Rp 38.39 

triliun. Pendapatan daerah juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp 

39.08 triliun menjadi Rp 39.56 triliun di tahun 2018. 

Hasil dari data APBD Sulawesi Selatan dengan menggunakan ratio keuangan dapat 

diperoleh gambaran sebagai berikut :  

1. Analisis PDRB dan PAD menggambarkan korelasi yang negative dimana 

peningkatan PAD yang cenderung naik dalam lima tahun terakhir berbanding terbalik 

dengan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang cenderung turun. 

2. Analisa terhadap derajat desentralisasi diperoleh gambaran bahwa hampir seluruh 

kabupaten dan kota Sulawesi Selatan tergantung kepada bantuan dana transfer 

pemerintah pusat hanya kota makassar mempunyai pola hubungan kemandirian 

partisipatif. 



 

xi 
 

3. Analisis derajat desentralisasi didapatkan gambaran bahwa hampir semua kabupaten 

dan kota di Sulawesi Selatan Pendapatan Asli Daerahnya belum mampu membiayai 

pemerintahannya. Hanya kota Makassar yang memiliki PAD cukup besar untuk 

membiayai pemerintahan. 

Komposisi belanja konsolidasi pemerintah, baik APBN maupun APBD, tahun 2018 

didominasi oleh belanja pegawai konsolidasian sebesar 37.13 persen, yang diikuti 

dengan Belanja Barang Konsolidasian 31.78 persen, Belanja Modal Konsolidasian 

sebesar 20.21 persen, Belanja Transfer Konsolidasian sebesar 6.14 persen, Belanja 

Hibah Konsolidasian sebesar 4.54 persen, Transfer Konsolidasian sebesar 6.14 persen, 

Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian sebesar 0.15 persen, Pembayaran Bunga Utang 

0.02 persen, Belanja Tak Derduga 0.02 persen dan Subsidi 0.01 persen. Ini 

memperlihatkan bahwa pengeluaran belanja untuk sektor produktif yaitu belanja modal 

dan belanja barang relatif cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

Sulawesi Selatan. 

Tantangan fiskal dalam perekonomian regional Sulawesi Selatan bagaimana 

meningkatkan sektor unggulan dan sektor potensial dalam pengembangan dan 

memperkuat ekonomi di masa yang akan datang. Hasil analisis tipologi klassen, LQ dan 

Shift Share ada 4 sektor utama yang merupakan pendorong ekonomi Sulawesi Selatan 

yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan 

Eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Real Estate serta sektor 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Empat sektor ini 

juga mempengaruhi pertumbuhan sektor lainnya. 

Sejak digulirkan pada tahun 2015 alokasi dana desa selalu meningkat tiap tahun. Hasil 

dari analisis regresi antara dana desa dengan pertumbuhan PDRB, Gini Ratio dan IPM 

berkorelasi positif dimana setiap penambahan dana desa 1 persen akan menambah  

peningkatan PDRB sebesar 0,67 persen, Gini Ratio menurun sebesar 11,31 persen dan 

IPM meningkat 0,31 persen. 

 

 

 

 

 

 

 

 







  

 1 
 

BAB I 

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 

 

A. INDIKATOR MAKRO EKONOMI FUNDAMENTAL 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Pada tahun 2018, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulsel Atas Dasar 

Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp462,34 triliun sedangkan Atas Dasar Harga 

Konstan (ADHK) sebesar Rp309,24 triliun. Dengan nominal PDRB sebesar 

Rp309,24 triliun, Sulsel mampu tumbuh 7,07 persen ditahun 2018 lebih lambat 

dibandingkan tahun 2017 sebesar 7,21 persen. Meskipun mengalami 

perlambatan, kinerja perekonomian Sulsel tahun 2018 masih berkualitas yang 

diukur berdasarkan PDRB per-Kapita mengalami peningkatan tercatat Rp52,85 

juta pertahun atau setara dengan USD3.711,76 lebih tinggi dari tahun 2017 

hanya sebesar Rp47,93 juta pertahun atau setara dengan USD3.603,26. 

Kemudian dari sisi inklusifitas ekonomi Sulsel mengalami perbaikan dimana 

tingkat kemiskinan menurun menurun dari 9,48 persen pada tahun 2017 menjadi 

9,06 persen ditahun 2018 dan untuk tingkat pengangguran menurun dari 5,39 

persen periode 2017 menjadi 5,34 ditahun 2018. 

Rentang waktu tujuh tahun 

terakhir (2012-2018), peran 

ekonomi Sulsel terhadap 

nasional semakin meningkat. 

Peran ekonomi Sulsel 

ditahun 2012 adalah 2,65 

persen sedangkan saat ini 

mencapai 3,09 persen masih 

sangat rendah. Dibutuhkan 

effort dari Pemerintah 

Daerah (Pemda) dalam memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) 

maupun Sumber Daya Ekonomi (SDE) yang dimiliki Sulsel dan menerapkan 

strategi pembangunan daerah. 

Dalam penerapan strategi pembangunan ekonomi daerah, Pemda menjadi 

pelopor dan koordinator dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi, selain itu 

Pemda juga sebagai intrepereneur yang terlibat secara aktif dan inovatif dalam 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

Grafik I.1 Tren Peran Ekonomi Sulsel terhadap Nasional 
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mendorong aktifitas dan kreatifitas bisnis di daerah serta mampu menjadi 

stimulator dan fasilitator. Pemerintah harus mampu mendatangkan investor 

untuk berinvestasi guna pemberdayaan sumber daya didaerah dengan 

memberikan berbagai insentif fiskal, mempermudah proses perizinan, 

pembangunan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan serta menjaga kondisi 

ekonomi makro daerah secara kondusif. Selain itu meningkatkan peran sektor 

pariwisata dapat menjadisalah satu upaya Pemda dalam meningkatkan PAD, 

berlakunya otonomi daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014 memberikan hak dan 

wewenang kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 

Melanjutkan tren pelemahan ditahun 2017, tahun 2018 ekonomi Sulsel 

kembali melambat terkontraksi pada level 7,07 persen atau menurun dari 

tahun 2017 sebesar 7,21 persen.  Namun tetap konsisten tumbuh diatas 

pertumbuhan ekonomi nasional 5,17 persen.  

Bila di breakdown lebih 

dalam, perlambatan 

ekonomi Sulsel sejalan 

dengan melambatnya 

beberapa sektor unggulan 

antara lain Perikanan dan 

Pertanian menurun pada 

level 5,32 persen, 

Konstruksi menurun pada level 8,60 persen dan yang paling signifikan pada 

Industri Pengolahan tumbuh melambat pada level 0,94 persen. 

Ditengah perlambatan pada sektor unggulan Sulsel, beberapa sektor masih 

menjadi kontributor dalam ekonomi Sulsel yakni jasa lainnya tumbuh 

meyakinkan 13,13 persen, Penyediaan Akomodasi Makan/Minum tumbuh 

cukup signifikan 12,71 persen dan informasi komunikasi tumbuh 11,99 

persen. Meskipun tumbuh tinggi namun bila dilihat berdasarkan penciptaan 

nominal PDRB, ketiga lapangan usaha tersebut hanya memberikan shared 

kurang dari 10 persen sehingga belum signifikan menopang PDRB Sulsel. 

Kontribusi Jasa lainnya hanya 1,41 persen, Penyedia Akomodasi juga sama 

sebesar 1,41 persen sedangkan untuk Informasi dan Komunikasi shared-nya 

hanya 4,93 persen. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan yang tinggi 

Grafik I.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Indonesia (yoy) 

 

7,54% 7,17% 7,42% 7,21% 7,07%

5,01% 4,88% 5,03% 5,07% 5,17%
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Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 
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Grafik I.3 Laju Pertumbuhan menurut Lapangan Usaha 
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belum tentu memberikan kontribusi yang besar pada penciptaan nominal 

PDRB.  

 

 

 

 

 

 

 

                      

Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi 

mempunyai andil terhadap lesunya perekonomian Sulsel. PMTB/Investasi 

terkontraksi pada angka 5,7 persen, kondisi ini mengindikasikan turunnya 

minat investor untuk berinvestasi di Sulsel. Terkoreksinya PMTB/Investasi 

didorong oleh menurunnya 

pertumbuhan sektor 

konstruksi dan impor barang 

modal serta berakhirnya 

pembangunan PLTB Sidrap 

dan Jeneponto pada awal 

tahun 2018. 

Disisi lain, Ekspor dan Impor 

masih tumbuh positif sehingga menjadi trigger ekonomi Sulsel tidak terkoreksi 

lebih dalam. Pertumbuhan positif pada pengeluaran konsumsi didorong oleh 

lonjakan pada Konsumsi LNPRT 15,67 persen, meningkatnya konsumsi RT 

6,79 persen dan Konsumsi Pemerintah 6,21 persen. Konsumsi LNPRT 

meningkat pesat dikarenakan pada tahun 2018 dilaksanakan pilkada serentak 

dan meningkatnya pengeluaran Lembaga sosial khususnya pemberian 

bantuan untuk korban bencana yang terjadi sepanjang tahun 2018 

(gempa/tsunami di Palu dan Banten).  

Ekspor luar negeri juga tumbuh lebih cepat pada level 13,02 persen setelah 

sempat mengalami kontraksi pada tahun 2017. Sejalan dengan ekspor, impor 

Grafik 1-4 Laju Pertumbuhan menurut Pengeluaran 
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luar negeri tumbuh signifikan pada level 5,05 persen dikarenakan pergerakan 

pertumbuhan pada impor Minuman, Makanan olahan, Pupuk dan Kapal Laut.  

          

Berdasarkan tabel I.1 menunjukan 

bahwa secara spasial, daerah yang 

memegang peranan tertinggi dalam 

laju pertumbuhan ekonomi Sulsel 

adalah Kab. Bone dengan rata-rata 

pertumbuhan 8,8 persen 

mengungguli daerah lainnya 

sedangkan laju pertumbuhan 

terendah adalah Kab. Luwu Timur 

sebesar 4,8 persen. Jika dilihat 

berdasarkan shared terhadap pembentukan PDRB Sulsel, lima Kab/Kota 

dengan shared terbesar antara lain Kota Makassar, Kab. Bone, Kab. 

Pangkep, Kab. Luwu Timur dan Maros. Kota Makassar mendominasi struktur 

PDRB Sulsel dengan nilai Rp103,86 triliun atau 36 persen sedangkan wilayah 

lainnya kurang dari Rp20 triliun. Kondisi ini mencerminkan terjadinya 

ketimpangan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang 

lainnya dimana kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi pada suatu daerah 

tertentu (Kota Makassar). Hal ini secara langsung berdampak pada 

ketimpangan pendapatan antar daerah dimana daerah yang menjadi pusat 

konsentrasi kegiatan ekonomi mampu memberikan pendapatan lebih tinggi 

kepada masyarakat, sementara daerah yang bukan pusat kegiatan ekonomi 

pendapatan masyarakat relatif rendah. 

Menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menggali keunggulan komparatif di 

masing-masing daerah 

dengan tujuan menggerakkan 

pembangunan antar pusat 

pertumbuhan yang memiliki 

kemajuan ekonomi lebih 

tinggi dibandingkan daerah 

lainnya (hinterland). Seluruh 

Kab/Kota di Sulsel memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah namun 

belum diolah dengan maksimal sehingga masih berbentuk bahan baku saja 

misalnya nikel di Kab. Luwu Timur, kakao di Kab. Luwu Utara dan potensi 

103.857,09 

18.974,05 15.433,50 15.318,72 12.768,32 

MAKASSAR BONE PANGKEP LUWU TIMUR MAROS

Grafik I.5 Lima Kab/Kota dengan Shared PDRB terbesar di Sulsel 

 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

Tabel I.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 
Menurut Kab/Kota di Sulsel (persen) 
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Perikanan dengan dukungan pelabuhan di Kab. Sinjai serta potensi Pariwisata 

di Kab. Tana Toraja.  

Dibutuhkan modal (capital) dalam hal ini pembangunan industri, tenaga kerja 

ahli dan teknologi/inovasi pada wilayah yang mempunyai potensi ekspor. 

Sehingga bahan baku yang akan diekspor dapat diolah menjadi bahan siap 

yang akan meningkatkan nilai jual. Pemusatan industrialisasi pada daerah 

yang memiliki keunggulan komparatif akan berdampak pada pertumbuhan 

daerah sekelilingnya. Menurut model ekonomi Solow-Swan, fungsi produksi 

dipengaruhi oleh capital, tenaga kerja dan teknologi. Tenaga kerja terdidik dan 

terlatih mendorong inovasi, sementara inovasi menjadi salah satu faktor 

pendorong akselerasi perkembangan sektor tersier melebihi sektor lainnya.  

b. Nominal PDRB  

1) PDRB Sisi Permintaan / per-Jenis Pengeluaran  

Dari sisi permintaan, terdapat dua kontributor utama dalam perekonomian 

Sulsel yakni Konsumsi RT sebesar Rp251.147,15 miliar dan 

PMTB/Investasi 

sebesar 

Rp171.943,70 

miliar. Shared 

Konsumsi RT pada 

nominal PDRB 

sebesar 54,32 

persen dengan laju 

pertumbuhan pada 

level 6,79 persen 

meningkat dibandingkan tahun 2017 pada level 6,15 persen. Sementara 

untuk pengeluaran investasi/PMTB berkontribusi sebesar 37,19 persen 

dengan laju pertumbuhan yang terkontraksi 5,72 persen dibandingkan 

tahun 2017 pada level 8,21 persen.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

Tabel I.2 PDRB Sulsel dari Sisi Permintaan 

 

Box 1 
 

Penerapan Model ‘’Solow-Swan’’ Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sulsel 
 

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah di Sulsel dapat diterapkan model ekonomi 
‘’Solow Swan’’. Model ekonomi ini merupakan teori pertumbuhan neo-klasik yang dikembangkan 
oleh   Robert   M.   Solow (1956)   dan   T.W.   Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan 
unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi (eksogen), dan besarnya 

output yang saling berinteraksi. 
 

Sumber: Harian Tribuntimur 
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a) Konsumsi Rumah Tangga (RT) 

Pengeluaran Konsumsi 

RT masih memberikan 

kontribusi terbesar 

terhadap PDRB Sulsel 

hal ini menandakan 

bahwa daya beli 

masyarakat masih 

terjaga. Untuk tahun 2018 kontribusinya sebesar 54,32 persen 

meningkat dibanding tahun 2017, yakni 54,22 persen. Sejalan dengan 

nominal, laju pertumbuhan konsumsi RT selama tiga tahun senantiasa 

mengalami pertumbuhan yakni dari 5,48 persen pada tahun 2016 mejadi 

6,79 persen pada tahun 2018.  

Pertumbuhan yang terjadi pada Konsumsi RT sejalan dengan 

meningkatnya Tunjangan kinerja ASN di beberapa 

Kementerian/Lembaga. Disamping itu didorong oleh Pendidikan, 

Transportasi, Makan/Minum serta Komunikasi. Pengeluaran untuk 

Pendidikan mengalami peningkatan dipengaruhi oleh meningkatnya 

jumlah peserta didik ditahun 2018 sehingga berdampak pada 

meningkatnya konsumsi masyarakat, sedangkan pengeluaran pada 

konsumsi transportasi dan makan/minum meningkat seiiring dengan 

berkembangnya jasa transportasi secara online serta terjadi beberapa 

even penting diantaranya Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dan 

Kegiatan F8. 

b) Konsumsi Pemerintah  

Untuk tahun 2018 kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB 

Sulsel sebesar 9,70 persen meningkat dibandingkan tahun 2017 

sebesar 9,48 persen. 

Meskipun kontribusi 

belanja pemerintah 

tidak sebesar 

konsumsi rumah 

tangga, namun jika 

dilihat dari tren pertumbuhannya semakin meningkat dari minus 1,34 

Tabel I.3 Pengaruh Komponen Konsumsi RT terhadap PDRB Sulsel 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

Tabel I.4 Pengaruh Komponen Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB Sulsel 
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persen ditahun 2016 mengalami percepatan hingga 6,21 persen pada 

tahun 2018.  

Secara kumulatif konsumsi Pemerintah tahun 2018 tumbuh positif 

setelah mengalami penurunan di tahun 2017. Kondisi ini dipengaruhi 

beberapa faktor antara lain pemotongan anggaran yang terjadi di tahun 

2018 tidak sebesar yang terjadi di tahun 2017, penerimaan CPNS yang 

terjadi hampir diseluruh Kementerian/Lembaga dan meningkatnya 

belanja bantuan sosial di tahun 2018. 

c) Konsumsi LNPRT 

Kontribusi Lembaga NonProfit Pelayan RumahTangga (LNPRT) 

mengalami pertumbuhan sangat signifikan ditahun 2018 yakni dari 6,83 

persen ditahun 2017 menjadi 15,67 persen ditahun 2018. Dibandingkan 

dengan komponen pengeluaran lainnya, kontribusi LNPRT terhadap 

nominal PDRB 

Sulsel sangat 

rendah hanya 

1,33 persen. 

Pertumbuhan 

sangat tinggi 

pada konsumsi 

LNPRT dipengaruhi oleh tahun 2018 dilaksanakannya Pilkada serentak 

di Sulsel sementara pada tahun 2017 kegiatan politik yang dilaksanakan 

hanya 1 saja yakni di Kab. Takalar. Selain itu, juga didorong oleh 

pengeluaran pada lembaga sosial yang memberikan bantuan untuk 

korban bencana yang terjadi sepanjang tahun 2018 yaitu korban gempa  

 

 

dan tsunami di Palu dan Banten. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

Tabel I.5 Pengaruh Komponen Konsumsi LNPRT terhadap PDRB Sulsel   

 

Box 2 
Pilkada 2018 Dongkrak Konsumsi Lembaga Non Pofit Rumah Tangga (LNPRT) 

 
Hasil kajian tentang geliat ekonomi selama proses penyelenggaraan Pilkada 2018, 

menyatakan aktivitas pilkada yang diselenggarakan di 171 daerah hanya memberikan 
dampak yang sangat kecil terhadap perekonomian nasional, khususnya dari sisi konsumsi. 

Namun di tujuh provinsi mampu memberikan sinyal positif dalam mendorong laju 
pertumbuhan sektor LNPRT. Hal ini sangat terlihat di Provinsi Sulawesi Selatan. Aktivitas 
kampanye yang berlangsung di Provinsi tersebut telah mampu menggenjot pertumbuhan 

konsumsi sektor LNPRT sebesar 22,53 persen pada Triwulan I-2018 (y-on-y). 
 

Sumber: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) 
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d) Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 

Secara kumulatif pada tahun 2018 PMTB atau Investasi tumbuh 

melambat pada level 5,72 persen dibandingkan tahun 2017 pada level 

8,21 persen. Perlambatan tersebut menunjukkan terjadinya penurunan 

aktivitas pembentukan kapital di Sulsel, selain itu   berakhirnya 

pembangunan PLTB 

Sidrap dan Jeneponto pada 

triwulan pertama tahun 

2018 turut mendorong 

lesunya investasi di Sulsel. 

Namun PMTB secara 

umum masih didukung 

dengan adanya investasi 

berupa emas/Logam mulia. Apabila dihubungkan dengan laju inflasi 

Sulsel yang cenderung mengalami penurunan seharusnya dapat 

menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sulsel dengan 

pertimbangan cost produksi yang relatif terjangkau.  

Jika inflasi dapat dikendalikan maka Tingkat inflasi berpengaruh negatif 

pada tingkat investasi hal ini dikarenakan tingkat inflasi yang tinggi 

meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka 

Panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh 

tempo pinjaman modal serta menimbulkan distorsi ekonomi. Disamping 

itu menurut greene dan Pillanueva (1991), tingkat inflasi yang tinggi 

sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro 

dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan 

kebijakan ekonomi makro. 

e) Perubahan Inventori  

Komponen pengeluaran Pengeluaran Inventori merupakan pengeluaran 

dengan shared terendah dibandingkan dengan komponen pengeluaran 

lainnya. Untuk tahun 2018 

shared-nya hanya 0,33 

persen dengan nominal 

PDRB sebesar Rp1,53 

triliun. Pertumbuhan 

perubahan inventori 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

Tabel I.6 Pengaruh Komponen PMTB/Investasi terhadap PDRB 

Sulsel   

Tabel I.7 Pengaruh Komponen Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB 

Sulsel   

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 
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cenderung terkontraksi semenjak tahun 2016 dan mengalami 

penurunan sangat signifikan ditahun 2018 mencapai minus 59,78 

persen. Hal ini mencerminkan terjadinya penurunan pada produktifitas 

sektor industri di Sulsel.  

f) Ekspor 

Laju pertumbuhan ekspor Sulsel semakin menunjukan progres 

peningkatan bahkan meningkat tajam ditahun 2018 pada level 13,02 

persen setelah terkontraksi ditahun 2016 pada angka minus 33,66 

persen dengan shared 16,08 persen terhadap PDRB Sulsel. 

Meningkatnya laju 

pertumbuhan ekspor 

Sulsel tidak terlepas 

dari peningkatan 

ekspor komoditas 

unggulan antara lain 

Nikel, Getah Damar, 

Garam, Ikan dan Udang. Nilai ekspor Sulsel untuk tahun 2018 adalah 

sebesar Rp45.652,34 miliar, yang tebagi menjadi dua yakni ekspor antar 

negara sebesar Rp15.746,82 miliar dan ekspor antar daerah sebesar 

Rp29.905,52 miliar. Komoditas ekspor Sulsel sebagian besar masih 

dalam bentuk primer belum diolah menjadi bahan siap pakai, sebagai 

contoh kakao diekspor dalam bentuk biji-bijian.  

Jika bahan primer tersebut dapat diolah menjadi bahan siap pakai maka 

akan meningkatkan nilai tambah ekspor. Oleh karenanya dibutuhkan 

investor untuk berinvestasi di 

Sulsel dan kerja sama dengan 

negara lain untuk teknologi dan 

pembangunan sektor Industri di 

wilayah yang mempunyai 

potensi Ekspor sehingga SDA 

dapat diolah menjadi komoditas 

siap pakai.  

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

Tabel I.8 Pengaruh Komponen Ekspor terhadap PDRB Sulsel   

 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

Tabel I.9 Perkembangan Nilai Ekspor Sulsel 

Menurut Komoditas 
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Berdasarkan tabel 1.9 disamping, terlihat bahwa terdapat lima 

komoditas utama yang diekspor tahun 2018 antara lain Nikel nilainya 

sebesar US$776,90 juta (61,65 persen); Biji-bijian berminyak dan 

Tanaman Obat sebesar US$115,11 juta (9,62); Garam belerang dan 

Kapur sebesar US$55.03 juta (3,15 persen); Kakao/coklat sebesar 

US$37.32 juta (5,23) dan Ikan, Udang dan Hewan Air Tidak Bertulang 

Belakang Lainnya sebesar US$36.48 (6,71 persen). Nikel masih 

menjadi primadona ekspor Sulsel baik ekspor antar wilayah maupun 

ekspor antar negara. Dari 11 komoditas ekspor Sulsel, dua diantaranya 

mengalami kontraksi 30 persen untuk ekspor Kakao dan Coklat serta 

minus 47 persen untuk ekspor Ikan, Udang dan Hewan Air Tidak 

Bertulang Belakang Lainnya. Sedangkan komoditas ekspor dengan laju 

pertumbuhan diatas 100 persen adalah Lak, Getah dan Damar dan 

Gandum.  

Jika dibreakdown lebih 

lanjut berdasarkan negara 

tujuan ekspor utama Sulsel 

antara lain Jepang dengan 

nilai sebesar US$ 67,69 

juta (68,73 persen); disusul 

Tiongkok dengan nilai US$ 

13,52 juta (13,73 persen); 

Malaysia dengan nilai US$ 4,10 juta (4,16 persen); dan Amerika Serikat 

dengan nilai US$ 3,77 Juta (3,83 persen). Dibandingkan dengan tahun 

2018 nilai ekspor ke Amerika terkontraksi 61,63 persen sejalan dengan 

penurunan nilai ekspor ke Amerika, nilai ekspor ke Malaysia dan 

Vietnam juga menurun hingga minus 48,15 nilai ekspor ke Malaysia dan 

19,17 persen untuk nilai ekspor ke Vietnam.  

Untuk meningkatkan produktifitas dan nilai jual komoditas ekspor di 

Sulsel maka pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mendirikan 

industri pengolahan untuk mengolah komoditas ekspor di daerah yang 

memiliki potensi ekspor melalui menarik minat investor untuk 

berinvestasi. Melalui pendirian industri tersebut maka akan 

menimbulkan multiplyer efect yakni pertumbuhan ekonomi yang 

Grafik I.6 Nilai Ekspor Sulsel Menurut Komoditas 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 
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didorong oleh meningkatnya produksi dan nilai jual komoditas ekspor 

dan menyerap tenaga kerja.  

g) Impor 

Impor Luar Negeri Sulsel tahun 2018 tumbuh 5,05 persen dibandingkan 

tahun 2017 tumbuh 4,77 persen. Peningkatan dari sisi impor khususnya 

didorong oleh peningkatan impor minuman meningkat 54 persen, 

makanan olahan naik 37 persen, pupuk naik 23 persen dan Kapal Laut 

naik hampir 3 kali lipat.  

Meningkatnya impor kapal 

laut kontradiksi dengan 

menurunnya jumlah 

penumpang angkutan laut 

1,23 persen dengan jumlah 

penumpang hanya 312,3 ribu 

diindikasi terjadinya shifting atau pergeseran penumpang Kapal Laut ke 

penumpang Pesawat. Sementara itu, alat-alat mekanik dan hasil industri 

barang-barang juga mengalami peningkatan tercatat tahun 2017 impor 

barang-barang jadi, barang industri mencapai Rp143 miliar sedangkan 

tahun 2018 mencapai Rp181 miliar.  

Nilai impor barang konsumsi tahun 2018 mencapai Rp3,78 triliun 

meningkat dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp2,63 triliun. Kondisi 

ini mengindikasikan bahwa tingginya permintaan barang konsumsi 

masyarakat selama tahun 

2018 berdampak peningkatan 

kegiatan importir. Konsumsi 

masyarakat yang semakin 

konsumtif seharusnya 

menjadi perhatian bagi 

pemangku kepentingan dan 

pemerintah dalam 

pengambilan kebijakan terkait 

impor barang konsumsi. 

 

 

 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

Tabel I.10 Pengaruh Komponen Impor terhadap 

PDRB Sulsel 
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2) PDRB Sisi Penawaran /per-Lapangan Usaha  

Secara sektoral untuk tahun 2018, lapangan usaha yang menjadi sektor 

unggulan Sulsel antara lain Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 

Rp104,01 triliun disusul sektor Perdagangan Besar, Ecer dan Reparasi 

Mobil Sepeda Motor sebesar Rp66,44 triliun kemudian konstruksi sebesar 

Rp62,60 miliar dan sektor Industri Pengolahan sebesar Rp59,45 triliun. 

Dari keempat sektor unggulan tersebut hanya sektor Perdagangan Besar, 

Ecer dan Reparasi Mobil Sepeda Motor yang mengalami pertumbuhan 

positif yaitu 11,57 persen meningkat dari tahun 2017 sebesar 10,42 persen. 

  

Pertumbuhan positif pada sektor Perdagangan salah satunya dimotori oleh 

peningkatan jumlah UMKM Potensial di Sulsel tercatat untuk tahun 2018 

Industri Mikro dan Kecil tumbuh signifikan mencapai 4,9 juta UMKM. 

Jumlah UMKM yang sangat besar tersebut dipengaruhi tercapainya 

realisasi KUR sebesar Rp6,58 miliar melebihi target yang ditetapkan yang 

hanya Rp5,8 triliun.  Dari total realisasi penyaluran KUR tahun 2018 

sebesar 48 persen atau mencapai Rp3,15 triliun tersalurkan pada sektor 

Perdagangan Besar Ecer dengan jumlah UMKM sangat signifikan 

mencapai 120 ribu UMKM. 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah)  

Grafik I.7 Distribusi Komoditas Unggulan Sulsel 
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Sektor yang turut berkontribusi positif pada tahun 2018 antara lain 

Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh diangka 7,26 persen, meskipun 

terjadi penurunan pada 

produksi gas dikarenakan 

kemampuan tekanan sumur 

gas. Sektor Penyedia 

Akomodasi Makan dan Minum 

mengalami pertumbuhan 12,71 

persen dipengaruhi oleh 

meningkatnya impor barang 

konsumsi untuk makan dan 

minum serta pola hidup masyarakat yang sangat konsumtif ditahun 2018. 

Selain itu, sektor Transportasi dan Pergudangan meningkat sebagai 

dampak dari berkembangnya jasa transportasi online. Dari sektor jasa turut 

berkontribusi ditahun ini antara lain Jasa Pendidikan meningkat 9,77 

persen sejalan dengan meningkatnya jumlah peserta didik tahun ini. 

Disisi lain, terjadi 

perlambatan pada sektor 

pertanian, kehutanan dan 

perikanan terkontraksi pada 

level 5,32 persen lebih 

rendah dari pertumbuhan 

tahun 2017 yang mencapai 

5,32 persen. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh tumbuhan 

horti semusim mengalami 

kontraksi diantaranya padi 

dan jagung melambat 

sekitar 2,25 persen diikuti produksi bawang merah turun hingga 30 persen. 

Ditengah perlambatan pada tersebut tumbuhan pangan meningkat 

produksinya. Dari sisi perikanan, produksi ikan menurun khususnya di 

kuartal IV tahun 2018 yang disebabkan oleh faktor cuaca dan curah hujan 

yang tinggi serta angin sehingga menimbulkan gelombang laut 

menyebabkan menurunnya intensitas penangkapan ikan dilaut hingga budi 

daya rumput laut mencapai 40 persen. Terkontraksinya produksi sektor 

Sumber: OJK Sulampua 

 

Tabel I.12 Realisasi KUR Tahun 2018 

 

Tabel I.13 PDRB dari Sisi Lapangan Usaha Atas Dasar 
Harga Konstan 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah)  
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perikanan berimbas pada menurunnya ekspor Ikan, Udang dan Hewan Air 

Tidak Bertulang Belakang Lainnya 46,76 persen.  

Industri pengolahan juga melambat signifikan pada level 0,94 persen lebih 

rendah dari tahun 2017 yang mencapai 5,03 persen. Perlambatan tersebut 

salah satunya disebabkan oleh menurunnya produksi industri manufaktur 

besar dan sedang sebesar 3,49 persen bahkan untuk industri Makanan dan 

Galian Bukan Logam menurun masing-masing mencapai 14,61 persen. 

Meskipun terjadi pertumbuhan positif pada Industri Mikro dan Kecil tumbuh 

signifikan sebesar 13,22 persen namun belum mampu menopang 

perlambatan yang terjadi pada sektor industri pengolahan. Sektor 

konstruksi yang juga menjadi sektor unggulan di Sulsel terkoreksi pada 

level 8,60 persen diakibatkan berakhirnya beberapa proyek infrastruktur di 

Sulsel pada awal tahun 2018.  

Untuk memacu pertumbuhan sektor konstruksi maka dibutuhkan 

peningkatan minat investor untuk berinvestasi di Sulsel dengan 

memudahkan perizinan. Selain itu kebijakan dari Pemerintah untuk 

memberikan kesempatan/prioritas kepada kontraktor lokal untuk 

menangani proyek-proyek infrastruktur di Sulsel dan menghimbau agar 

kontraktor yang memenangkan tender di Sulsel agar membuat NPWP 

wilayah Sulsel selama proyek berjalan.  

c. PDRB Perkapita 

PDRB per-kapita Sulsel tahun 2018 mencapai 52,85 juta rupiah perkapita 

pertahun bila disetarakan dengan USD setara dengan USD3711,76 dan jika 

dibandingkan dengan 

tahun 2017 sebesar 

Rp47,93 juta. 

Meningkatnya PDRB 

Per-Kapita tersebut 

disebabkan 

meningkatnya 

tunjangan Kinerja 

pada beberapa Kementerian/Lembaga disamping itu juga didorong oleh 

persentase pertambahan PDRB lebih tinggi dibandingkan dengan 

pertumbuhan penduduk. Jika dibandingkan dengan PDB per-kapita nasional 

yang sebesar Rp56 juta, posisi PDRB per-kapita Sulsel lebih rendah, 

Grafik I.8  Nilai dan Distribusi PDRB dari Sisi Permintaan 

ADHK 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah)  
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sedangkan jika dilihat dari perkembangannya 7 tahun terakhir, terlihat bahwa 

tren PDRB per-kapita Sulsel sejalan dengan PDB-Nasional yang cenderung 

mengalami peningkatan.  

Jika dibreakdown lebih lanjut berdasarkan Kab/kota di Sulsel terlihat bahwa 

lima wilayah dengan rata-rata PDRB Perkapita terbesar periode 2015 s.d. 

2017 antara lain Kota Makassar sebesar Rp87,48 juta pertahun, Kab. Luwu 

Timur sebesar Rp69,25 juta pertahun, Kab. Pangkep sebesar Rp62,51 juta 

pertahun, Kab. Maros sebesar Rp51,40 juta pertahun dan Kab. Wajo sebesar 

Rp41,88 juta pertahun. Sedangkan wilayah dengan PDRB Perkapita terendah 

adalah Kab. Jeneponto sebesar Rp21,07 juta pertahun.  

Untuk mengetahui gambaran pola dan struktur perekonomian di Sulsel salah 

satunya melalui analilisis Tipology Klassen yakni dengan membagi wilayah 

berdasarkan kluster. Tools yang digunakan dalam analisis ini perbandingan 

rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan per-kapita. 

Berdasarkan tabel 1-

11 diketahui bahwa 

rata-rata PDRB per 

kapita adalah 

Rp38,05 juta pertahun 

sedangkan rata-rata 

pertumbuhan PDRB 

per-Kapita di Sulsel 

adalah 7,3 persen. 

 

Berdasarkan tabel 1-

14, dapat diklasifikan 

24 Kab/Kota kedalam 

masing-masing kategori, sebagai berikut:  

1. Daerah cepat-maju dan 

cepat-tumbuh (high growth 

and high income), daerah 

yang memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan per kapita 

yang lebih tinggi dibanding 

rata-rata (tingkat 

Sumber: BPS Sulsel (diolah)  

Tabel I-14 PDRB Perkapita Menurut Kab/Kota Atas 
Dasar Harga Berlaku 2012-2017 

 

Grafik 1.10 Daerah high growth and high income 

Sumbe: BPS Sulsel (data diolah) 
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pertumbuhan ekonomi ˃7,3 persen dan pendapatan per kapita ˃ 38,05 

juta pertahun). Daerah yang termasuk kategori cepat-maju dan cepat-  

2. Daerah maju tapi tertekan 

(high income but low 

growth), daerah yang 

memiliki pendapatan per-

Kapita lebih tinggi, tetapi 

tingkat pertumbuhan 

ekonominya lebih rendah 

dibanding rata-rata (tingkat 

pertumbuhan ekonomi ˂ 7,3 persen dan pendapatan per-kapita ˃ 38,05 

juta pertahun). Daerah yang termasuk kategori daerah maju tapi tertekan, 

dapat dilihat pada diagram disamping; 

3. Daerah berkembang cepat (high growth but income), daerah yang 

memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per-kapita 

lebih rendah dibanding 

rata-rata (tingkat 

pertumbuhan ekonomi 

˃ 7,3 persen dan 

pendapatan per-kapita 

˂ 38,05 juta pertahun). 

Daerah yang termasuk kategori daerah berkembang, dapat dilihat pada 

grafik 1.12;  

4. Daerah relatif tertinggal (low growth and low income) adalah daerah yang 

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapat per kapita yang 

lebih rendah dibanding rata-rata (tingkat pertumbuhan ekonomi ˂ 7,3 

persen dan 

pendapatan per-kapita 

˂ 38,05 juta pertahun). 

Daerah yang termasuk 

kategori daerah 

berkembang, dapat 

dilihat pada grafik I. 13. 

 

 

Grafik 1.12    Daerah high growth but income 

Sumber: BPS Sulsel (diolah)  

Grafik 1.11 Daerah high income but low growth 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

Grafik I. 13   Daerah High Growth But Low Income 

Sumber: BPS Sulsel (Data diolah)   
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2. Suku Bunga 

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan suku bunga acuan atau BI 7–Day Reverse 

Repo Rate yang tercatat meningkat 1,75 basis poin (bps) dari 4,25% pada akhir 

Desember 2017 menjadi 6,00% di Desember 2018. Pada awal tahun 2018 BI 7–

Day Reverse Repo Rate berada pada level 4,25% dapat ditahan hingga April 

2018 kemudian 

mulai dinaikan untuk 

pertama kalinya 

pada 17 Mei 2018 

dimana BI 7 days 

reverse repo rate 

dinaikan sebesar 25 

basis poin atau 

0,25% menjadi 4,50%. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas 

perekonomian di tengah ketidakpastian pasar keuangan dunia dan penurunan 

likuiditas global. Namun 13 hari kemudian, yakni 30 Mei 2018 dengan maksud 

untuk melakukan perubahan pada kebijakan moneter untuk stabilitas 

perekonomian suku bunga acuan BI kembali dinaikkan sebesar 25 basis poin 

yakni menjadi 4,75% langkah ini sebagai upaya menjaga nilai tukar rupiah yang 

tertekan akibat suku bunga acuan bank sentral AS naik atau Fed Fund Rate 

(FFR) yang juga mengalami kenaikan. 

Setelah dinaikkan menjadi 4,75%, pada 29 Juni 2018 BI kembali menaikkan suku 

bunga acuannya sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dengan alasan untuk 

penyelamatan nilai rupiah. Kemudian bunga acuan kembali dinaikkan pada 15 

Agustus 2018 sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% dengan pertimbangan agar 

daya tarik pasar keuangan Indonesia tetap menarik serta untuk mengendalikan 

defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. Bulan berikutnya tepatnya 27 

September 2018 BI berupaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia 

dari tekanan eksternal di tengah ketidakpastian global yang tinggi dengan 

menaikan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%.  

Peningkatan BI 7 days reverse repo rate pada tahun 2018 diakhiri di bulan 

November 2018, suku bunga acuan BI dinaikkan ke level 6,00%. Hal ini dilakukan 

sebagai langkah lanjutan dari kebijakan untuk menurunkan defisit transaksi 

berjalan dalam batas yang aman. Disamping menaikkan suku bunga acuannya 

BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah)  
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menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan defisit transaksi berjalan 

sehingga dapat turun ke kisaran 2,5% terhadap PDB. 

3. Inflasi  

Selama tahun 2018, inflasi Sulsel terkendali diangka 3,50% (yoy), jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 4,44% sedangkan secara 

bulanan atau mtm inflasi Sulsel mencapai 0,86%. Tingkat inflasi Sulsel sebesar 

3,50% memberi gambaran bahwa sepanjang tahun 2018 keadaan harga barang 

dan jasa secara 

umum mengalami 

kenaikan sebesar 

3,50% laju inflasi 

tersebut masih 

berada dibawah 

target Indikator 

Makro Ekonomi Sulsel tahun 2018 sebesar 4,50%. Berdasarkan grafik I.15 diatas 

terlihat bahwa periode empat tahun terakhir tingkat inflasi Sulsel berfluktuatif jika 

dikomparasikan dengan laju inflasi tahun 2015 sebesar 4,48% dapat dikatakan 

bahwa kondisi inflasi Sulsel saat ini jauh lebih rendah. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pemerintah berhasil menekan pergerakan harga ditengah tingginya 

tingkat konsumsi masyarakat terutama yang dipengaruhi oleh inflation caused by 

administered price.  

Beberapa komoditas yang menjadi kontributor tertinggi terhadap inflasi Sulsel 

antara lain tarif angkutan udara, ikan bandeng, bawang merah, daging ayam ras, 

telur ayam ras, cabe rawit, asam, tomat buah, beras dan kangkung. Sedangkan 

komoditas yang mengalami penurunan harga adalah: emas perhiasan, pepaya, 

daging sapi, cabe merah, ikan teri, daun singkong, ikan kembung, bayam, ikan 

layang, minyak goreng.  

Berdasarkan grafik 

1.16 terlihat bahwa 

laju inflasi bulanan 

(mtm) tertinggi pada 

Nasional maupun 

Sulsel masing-masing 

terjadi di bulan Juni 

dan Desember 2018. 

4,48 
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Grafik I.15 Perbandingan Inflasi Sulsel dan 
Nasional

Sulsel Indo.

Sumber: BPS Sulsel (data diolah)  
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Pada bulan Juni laju inflasi nasional berada pada level sebesar 0,59% sedangkan 

Desember mencapai 0,62% sedangkan untuk Sulsel tingkat inflasi di bulan Juni 

adalah sebesar 0,95% sedangkan dibulan Desember mencapai 0,86%. 

Tingginya laju inflasi pada periode tersebut dikarenakan mayoritas inflator 

mengalami kenaikan tajam dibandingkan bulan lainnya, saat itu konsumsi 

masyarakat cenderung meningkat yang bertepatan dengan Hari Besar 

Keagamaan Nasional (HKBN) Idul Fitri dan Natal serta tahun baru. Kondisi ini 

masyarakat cenderung membelanjakan uangnya didorong dengan penerimaan 

THR dan Gaji 13/14 Karyawan Swasta dan PNS dan mengakibatkan terjadinya 

lonjakan harga bahan makanan/minum, pakaian dan transportasi.  

Setiap negara mengharapkan untuk mencapai tahap kegiatan ekonomi pada 

tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Namun dalam prakteknya, 

hal ini sulit dilakukan dikarenakan terdapat Korelasi negative antara tingkat 

pengangguran dan laju inflasi sebagaimana teori ekonom AW Phillips. 

Berdasarkan teori AW Phillips Korelasi antara inflasi dan pengangguran 

digambarkan secara 

statistik melalui diagram 

Scatter, semakin tinggi 

tingkat inflasi maka 

menghasilkan trade-off 

dengan menurunnya 

jumlah pengangguran 

begitupun sebaliknya 

semakin tinggi tingkat 

pengangguran maka 

inflasi akan semakin 

rendah.                 

Diagram diatas mewakili tingkat inflasi dan pengangguran selama empat tahun 

yakni 2015-2018, dimana sumbu tegak mewakili tingkat pengangguran 

sedangkan sumbu datar mewakili tingkat inflasi. Berdasarkan diagram diatas, 

terlihat bahwa hubungan kedua indikator tersebut berbanding lurus. Penurunan 

laju inflasi dari level 4,48% ke 3,02% berbanding lurus dengan menurunnya 

tingkat pengangguran dari level 10,12% ke 9,24%. Sebaliknya meningkatnya 

inflasi dari 3,02% ke 4,44% diikuti dengan meningkatnya jumlah pengangguran 

Grafik I.17 Diagram Scatter 1-1 Hubungan Antara Inflasi dan Pengangguran 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah)   
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dari 9,24% ke 9,48%. Sehingga disimpulkan bahwa teori AW Phillips tidak 

berlaku di Sulsel.  

Kondisi ini menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam menekan jumlah 

pengangguran, hal ini mencerminkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang dapat 

menciptakan lapangan kerja dan menambah jumlah angkatan kerja. Pada tahun 

2018, pemerintah telah melakukan upaya strategis penciptaan lapangan kerja di 

Sulsel melalui (1) pemberian pelatihan kepada masyarakat bertujuan untuk untuk 

menciptakan pekerja dan wirausahawan, (2) Meningkatkan koordinasi Tim 

Pecepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), (3) Menggelar job fair merupakan 

program tahunan yang rutin dilaksanakan untuk membantu pencari kerja 

menemukan pekerjaan diinginkan, (4) Mengembangkan ekonomi kreatif 

sehingga dapat menarik tenaga kerja diantaranya Toraja Coffe Experience, Kain 

Tenun Sutra di Wajo, Destinasi wisata Pantai Seruni dan Kebun Bunga Sakura 

di Bantaeng. 

B. INDIKATOR KESEJAHTERAAN  

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Human Development Index (HDI) 

Capaian IPM Sulsel pada Tahun 

2017 adalah 70,34 yang secara 

relatif masih lebih rendah 0,47 

poin dibahwa capaian nasional 

70,81 Hal ini menunjukkan 

standar hidup masyarakat 

Sulsel sedikit “lebih layak” 

dibandingkan rata rata 

masyarakat Indonesia. Dengan 

capaian tersebut Sulsel berada 

pada urutan ke-20 nilai tertinggi 

dari 34 provinsi. Meskipun 

capaian IPM Sulsel tahun 2018 masih dibawah target Indikator Makro Ekonomi 

yang ditetapkan dalam KUA sebesar 70,98-71,60 namun meningkat 0,83 poin 

dibandingkan tahun 2016 sebesar 69,76.  

Sumber: BPS Sulsel (data diolah)   

Tabel I.15 Perkembangan IPM Sulsel per Kab/Kota 
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Jika dibreakdown IPM per-wilayah di Sulsel tahun 2017, terlihat bahwa hanya 5 

Kab/Kota dengan IPM diatas rata-rata IPM Sulsel bahkan untuk Kab. Jeneponto 

IPMnya hanya 62,67% hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak daerah 

dengan kualitas hidup manusia rendah. Oleh karenanya perlu perhatian yang 

lebih dari Pemda se-Sulsel, baik eksekutif maupun legislatifnya dalam 

meningkatkan alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan di tahun-

tahun berikutnya. 

Rendahnya IPM 

Sulsel dibandingkan 

Nasional disebabkan 

hampir seluruh indikator pembentuk IPM Sulsel lebih rendah dari rata-rata 

indikator IPM Nasional. Hanya Harapan Lama Sekolah yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata Nasional. Berdasarkan tabel I.16, terlihat bahwa 

tingkat kesehatan masyarakat Sulsel, yang diindikasikan dengan angka harapan 

hidup, masih jauh dari rata-rata usia maksimal masyarakat Indonesia yang 

berhasil dicapai. Sedangkan untuk akses Sulsel terhadap pendidikan sedikit lebih 

rendah dibanding rata-rata nasional. Dengan mengetahui IPM, pemerintah pusat 

dan daerah dapat saling koordinasi dalam pengambilan kebijakan salah satunya 

dalam menentukan besarnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) di tahun berikutnya, khususnya DAK Pendidikan dan 

Kesehatan.  

2. Tingkat Kemiskinan 

Persentase penduduk miskin Sulsel atau head count index of poverty (HCI-P0) 

pada tahun 2018 sebesar 8,87 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 

779,64 ribu jiwa turun sebesar 46,33 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi tahun 

2017 dengan jumlah 825,97 ribu jiwa atau 9,48%. Tren penurunan HCI-P0 di 

Sulsel telah terjadi sejak 

tahun 2014 sebesar 1,45 

basis poin sejak tahun 2014 

sebesar 10,32%.  

   

Secara absolut selama periode 2017 – 2018, jumlah penduduk miskin di daerah 

perkotaan mengalami penurunan 15,14 juta jiwa atau 0,28%. Sedangkan di 

daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 48,57 juta jiwa atau  0,50%. 

Namun demikian, pencapaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan target 

Makro Ekonomi Sulsel tahun 2018 sebesar 8,24%. hal ini menunjukkan bahwa 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah)   

Tabel I.16 Perkembangan IPM Sulsel Periode 2014-2017 

Sumber BPS Sulsel (Data diolah)   

Tabel I.17 Perkembangan Angka Kemiskinan Sulsel Periode 
2013-2018 
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Grafik I.18 Perkembangan IPM Sulsel Periode 2017-2018 
 

Sumber: BPS Sulsel (Data diolah)   

pemerintah harus berkerja lebih keras untuk membuat program penurunan 

kemiskinan di Sulsel.  

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase 

penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman 

dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode 2017- 2018, Indeks Kedalaman 

Kemiskinan cenderung turun, sedangkan  Indeks Keparahan Kemiskinan 

cenderung naik.  

 

 
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 

mengalami penurunan 0,24 poin yaitu dari 1,92 pada keadaan September 2017 

menjadi 1,68 pada keadaan September 2018. Sedangkan untuk Indeks 

Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,01 poin yaitu 

dari 0,505 pada keadaan September 2017 menjadi 0,512 pada keadaan 

September 2018. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran 

penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan, dan 

ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin sedikit bertambah dibanding 

periode sebelumnya. 

3. Ketimpangan (Gini Ratio) 

Koefisien gini (gini ratio) Sulsel tahun 2018 adalah sebesar 0,388 makin 

menyempit dibandingkan dengan tahun 2017 tercatat menurun 0,041 basis poin 

dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,429, pada periode yang sama koefisien gini 

nasional berhasil diturunkan adalah 0,389. Dikaitkan dengan target gini ratio 

Sulsel tahun 2018 masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 0,390. Untuk 

itu, kedepannya pemerintah perlu menjaga agar pertumbuhan ekonomi Sulsel 

tetap merata sehingga meminimalisasi ketimpangan masyarakat.   

Dalam lima tahun terakhir, gini ratio mayoritas penduduk kabupaten/kota di 

Sulsel cenderung menyempit yakni dari 0,425 ditahun 2014 menjadi 0,388 tahun 

2018. Kondisi ini menggambarkan tingkat kesenjangan di antara penduduk 
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miskin dan kaya di Sulsel  semakin pendek. Hal ini dipengaruhi oleh alokasi dan 

distribusi anggaran yang tepat sasaran berdampak terhadap semakin meratanya 

distribusi pendapatan antar penduduk di Sulsel. Ketimpangan diantara penduduk 

miskin dan kaya Sulsel periode lima tahun terakhir juga masih lebih rendah 

dibandingkan dengan tingkat ketimpangan secara nasional yang cenderung 

stabil kisaran 0,390.  

Berdasarkan daerah tempat tinggal, 

gini rasio di Perkotaan (0,391) lebih 

tinggi dari Pedesaan (0,353). Gini 

Ratio di daerah perkotaan 

mengalami penurunan sebesar 

0,001 poin dari tahun 2017 sedangkan Pedesaan menurun 0,257. Kondisi ini 

menunjukan ketimpangan pendapatan masyarakat desa masih lebih rendah 

dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan hal ini 

mengindikasikan keberhasilan penyaluran alokasi dana transfer khususnya Dana 

Desa.  

4. Kondisi Ketenaga Kerjaan  

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 di Sulsel sebanyak 3.988.029 orang, 

naik 175.671 orang dibanding Agustus 2017. Komponen pembentuk angkatan 

kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2018, 

sebanyak 3.774.924 orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak 213.105 

orang menganggur. Dibanding setahun 2017, jumlah penduduk Sulsel yang 

bekerja bertambah 176.261 orang sedangkan pengangguran menurun 590 

orang.  

Sejalan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) di Sulsel juga meningkat. Tercatat pada sebesar 63,02 

persen atau meningkat 2,03 poin dibanding tahun 2017. Peningkatan TPAK 

memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan 

(supply) tenaga kerja. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK 

antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2018, TPAK laki-laki sebesar 

80,15 persen sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 47,19 persen. 

Dibandingkan dengan kondisi 2017, TPAK laki-laki dan perempuan masing-

masing meningkat sebesar 0,49 poin dan 3,43 poin ditahun 2018.  

Tabel I.18 Gini Rasio Sulsel 2015-2018 
 

Sumber BPS Sulsel (Data diolah)   
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Sumber BPS Sulsel (Data diolah)   

Dalam empat tahun terakhir (2015-2018), rasio tingkat partisipasi angkatan kerja 

(TPAK) meningkat secara gradual, dari 60,94% di tahun 2015 menjadi 63,02% 

ditahun 2018. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk usia kerja di Sulsel yang 

ikut aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk mendapatkan penghasilan 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebaliknya, terjadi penurunan rasio 

pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk angkatan kerja, dari 5,95% 

pada tahun 

2015 

menjadi 

5,34% pada 

tahun 2018.  

                                                   

C. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 

REGIONAL   

Dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah 

(RKPD) Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Tahun 2018 yang 

ditetapkan dalam 

Peraturan Gubernur 

Sulawesi Selatan Nomor 114 Tahun 2017 dan dijabarkan kedalam Kebijakan Umum 

APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2018 terdapat beberapa indikator dan target-

target yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana 

tabel berikut: 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada tahun 2018 tumbuh 7,07%, berada dibawah 

target yang ditetapkan dalam Renncana Kerja Prov. Sulsel tahun 2018 sebesar 

7,8%. Walapun demikian angka pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi 

dibandingkan PDB Nasional yang tumbuh 5,18%. Pertumbuhan ekonomi tahun 

2018 terutama ditopang oleh tetap kuatnya Konsumsi Rumah tangga yang 

tumbuh 6%. Perlambatan pada perekonomian Sulsel dipengaruhi oleh 

melambatnya sektor primer dan lapangan usaha Industri Pengolahan. Namun 

demikian terjadi peningkatan dari sisi Impor seperti Garam, Fotografi, Gula 
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Pasir dan Kapal Laut. Sehingga secara keseluruhan tahun 2018. diikuti dengan 

perbaikan ekspor luar negeri; 

2. Inflasi  

Tekanan inflasi pada tahun 2018 tercatat sebesar 3,5% (yoy) dan berada tepat 

pada sasaran inflasi Nasional dan dibawah target yang ditetapkan dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Prov. Sulsel tahun 2018 sebesar 4,5%. Angka 

inflasi Sulsel merupakan inflasi dalam ambang batas normal merupakan tingkat 

Inflation Caused Consumption. Tekanan inflasi Sulsel pada tahun 2018 

termasuk rendah karena stabilnya inflasi inti (Kelompok Makanan Jadi, 

Sandang, Kesehatan dan Pendidikan), sementara Inflasi Administrered Price 

(Kelompok Transport) dan Kelompok Volatile Food (Kelompok Bahan Pangan) 

terpantau meningkat. Selanjutnya, inflasi awal tahun 2019 cenderung didorong 

oleh inflasi kelompok bahan pangan yang mengalami kenaikan sebesar 1,80% 

(mtm) sebagai dampak dari cuaca ekstrim sehingga menggangu tanaman 

bahan makanan sementara Inflasi non-pangan cenderung relative rendah.  

3. Indikator Kesejahteraan  

Kondisi ekonomi Sulsel tahun 2018 yang tetap baik, diikuti dengan 

kesejahteraan masyarakat meningkat hal ini tercermin dari Indikator 

Pengangguran, Kemiskinan, Ketimpangan, Nilai Tukar yang membaik. Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulsel periode Agustus 2018 tercatat 5,34% 

lebih baik dibandingkan periode Agustus 2017 sebesar 5,61% angka tersebut 

masih berada diatas target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Prov. Sulsel tahun 2018 sebesar 4,60%. Sedangkan Ketimpangan atau Gini 

Rasio di Sulsel semakin membaik tercatat sebesar 0,388% menurun dari 

0,429% ditahun 2017 dan tepat pada sasaran dalam Rencana Kerja Prov. 

Sulsel tahun 2018 sebesar 0,39%. 

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Peningkatan kualitas hidup di Sulawesi Selatan terus mengalami kemajuan 

yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, IPM Sulawesi 

Selatan telah mencapai 70,34. Angka ini meningkat 0,58 poin dibandingkan 

dengan IPM Sulawesi Selatan pada tahun 2017 yang mempunyai angka 

sebesar 69,76 namun masih diatas target pada rencana kerja Pemrov. Sulsel 

tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 0,39%. 
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BAB II  

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN  

DI TINGKAT REGIONAL 

 

A. APBN TINGKAT PROVINSI 

Pada tahun anggaran 2018, pendapatan negara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 

ditargetkan sebesar Rp 12,97 triliun dan terealisasi sebesar Rp 12.22 triliun atau 

sebesar 94,24 persen. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya yang sebesar Rp 11,35 triliun atau 82,18 persen dari target 2017.  

Pendapatan Negara   

Secara nasional, penerimaan 

PeRp ajakan masih menjadi 

sumber utama pendapatan 

negara yaitu dengan kontribusi 

sebesar 85,40 persen pada dari 

total pendapatan negara tahun 

2018. Target penerimaan pajak di 

Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari tahun anggaran 2017 yang sebesar 

Rp 11,67 triliun menjadi Rp 11.53 triliun pada TA 2018.  Dari sisi realisasi 

penerimaan pajak Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sebesar Rp 

10,29 triliun terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp 10,07 triliun dan pajak 

perdagangan internasional sebesar Rp 218,15 miliar.  

Secara nasional Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang kontribusi 

sebesar 14,53 persen dari pendapatan negara, dibandingkan PNBP Sulawesi 

Selatan dengan nominal sebesar Rp 1,93 triliun, realisasi tersebut menyumbang 

15,82 persen untuk pendapatan negara di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Belanja Negara  

Pada tahun anggaran 2018, alokasi belanja pemerintah pusat di Sulawesi Selatan 

mengambil bagian 2,13 persen dari total belanja APBN, sedangkan alokasi belanja 

transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar 4.05 persen dari total alokasi Dana 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa.  

Dari sisi Belanja Negara, alokasi pagu untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

anggaran 2018 yaitu sebesar Rp 53,46 triliun yang terbagi dalam belanja 

pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp 22,40 triliun, belanja transfer ke daerah sebesar 

Tabel II.1. APBN Provinsi Sulawesi Selatan (miliar rupiah) 

 

Sumber: Monev PA, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, dan SiMTRADA DJPK (data diolah) 
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Rp 25,02 triliun, Dana Desa sebesar Rp 1,99 triliun dan DAK Fisik sebesar Rp 4,05 

triliun. 

Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp 50,90 triliun atau 95,22 persen dari pagu 

Belanja Negara untuk Sulawesi Selatan. Persentase tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan capaian belanja negara secara nasional yang sebesar 99,2 

persen. 

Realisasi sebesar Rp 50,90 triliun tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah 

Pusat di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 20,30 triliun (90,67 persen), realisasi 

dana transfer, DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp 30,60 triliun (98,50 persen). 

B. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI 

1. Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Selatan 

a. Perkembangan Realisasi PeRp ajakan di Provinsi Sulawesi Selatan 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan 

dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui peneriman pajak. 

Oleh karena itu, pajak 

sangat dominan dalam 

menopang pembangun 

an nasional. 

Dari total realisasi 

penerimaan pajak di 

Sulawesi Selatan tahun 

2018 sebesar Rp 10,29 

triliun, Pajak Dalam 

Negeri memberikan kontribusi sebesar 97,88 persen atau senilai Rp 10,07 

triliun. Sedangkan Pajak Perdagangan Internasional hanya memberikan 

kontribusi sebesar Rp 218,15 miliar atau 2,12 persen dari total penerimaan 

pajak di Sulawesi Selatan 

tahun 2018. untuk Pajak 

Dalam Negeri, total 

realisasi penerimaan 

2018 masih di dominasi 

PPh Non Migas dan 

PPN. PPh Non Migas 

memiliki kontribusi 

Sumber: OM SPAN, Kanwil DJP, Kanwil DJBC Sulawesi Selatan (diolah) 

 

Pajak Perdagangan Internasional 
(Rp.218,18 miliar)

Pajak Dalam Negeri                    
(Rp.10,07 triliun)

Grafik II.1 Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat di 
Sulawesi Selatan Tahun 2018

Pajak Perdagangan Internasional Pajak Dalam Negeri

Sumber: SPAN, Kanwil DJP Sulawesi Selatan (data diolah) 

 

Grafik II.2 Realisasi Pajak Dalam Negeri per Jenis Pajak 
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terbesar yaitu 52,40 persen dengan total realisasi sebesar Rp 5,26 triliun. Di 

ikuti PPN yang memiliki kontribusi sebesar 45,82 persen dengan total realisasi 

Rp 4,60 triliun. PPh Migas memiliki kontribusi paling kecil yaitu sebesar 0,01 

persen dengan total realisasi hanya sebesar Rp 1 miliar.   

Berdasarkan grafik II.3 diatas 

tampak bahwa dari 5 jenis 

Pajak Dalam Negeri, realisasi 

untuk PPh Non Migas, PPN dan 

pajak lainnya mengalami 

kenaikan bila dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 

Realisasi penerimaan PPh Non 

Migas pada tahun 2018 

sebesar Rp 5,26 triliun, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 

Rp 4,83 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan PPN pada tahun 2018 

sebesar Rp 4,60 triliun, naik jika dibandingkan tahun sebelumnya yang 

sebesar Rp 4,11 triliun. Kemungkinan kenaikan alokasi anggaran dan 

percepatan government spending khususnya pada APBD menjadi penyebab 

utama dari kenaikan tersebut.  Sementara itu, PBB, dan PPh Migas 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 

Sedangkan dari Pajak Perdagangan Internasional, total penerimaan 

didominasi Pendapatan Bea Masuk dengan kontribusi sebesar 93,95 persen 

dengan nilai 204,94 miliar dari total realisasi sebesar Rp 218,15 miliar. 

Untuk penerimaan pajak perdagangan Internasional di Sulawesi Selatan, 

didominasi penerimaan Bea Masuk. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan 

Bea Masuk sebesar Rp 204,99 

miliar, atau 93,97 persen dari total 

penerimaan pajak perdagangan 

internasional tahun 2018. Realisasi 

tersebut menurun jika dibandingkan 

tahun 2017 yang mencapai Rp 

219,20 miliar. 

Untuk penerimaan dari Bea Keluar 

tahun 2018 justru terjadi 

peningkatan dibanding tahun 2017.  

Sumber: Kanwil DJBC Sulsel (data diolah) 

 

204,94 miliar

13,20 miliar

Bea Masuk Bea Keluar

Grafik II.3 Realisasi Bea Masuk dan Bea Keluar 
Tahun 2018

Sumber: Kanwil DJBC Sulsel (data diolah) 

 

219,20 M

4,84 M

204,99 M

13,15 M

Bea Masuk Bea Keluar

Grafik II.4 Realisasi Penerimaan Pajak 
Perdagangan Internasional 

di Sulawesi Selatan

2017 2018
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Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai ekspor di tahun 2018. 

Terdapat lima komoditas utama yang selalu mengalami peningkatan per 

triwulan di tahun 2018 yaitu nikel, biji-bijian berminyak dan tanaman obat, 

garam- belerang dan kapur, kakao serta lak getah dan damar. 

b. Kinerja PeRp ajakan Sulawesi Selatan 

Tax Ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dalam 

satu tahun dibandingkan dengan PDRB.  Rasio itu digunakan untuk menilai 

tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah. 

Perkembangan tax 

ratio di Sulawesi 

Selatan terlihat pada 

grafik II.5 berikut 

Dari grafik terlihat 

bahwa PDRB 2014 – 

2018 selalu meningkat 

dan tertinggi di tahun 

2018 dengan 

peningkatan sebesar 

10,36 persen dari 

tahun 2017. Namun 

peningkatan PDRB tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak yang 

sempat menurun ditahun 2017.  

Seiring dengan grafik penerimaan pajak, tax ratio mengalami penurunan 

ditahun 2017 sebesar 97 basis point dibanding 2017. Namun perbaikan 

kinerja penerimaan pajak di tahun 2018 tidak diiringi dengan perbaikan tax 

ratio yang tidak ada kenaikan.  Tax ratio ditahun 2018 sama dengan tahun 

2017.  Idealnya kenaikan PDRB akan berimbas pada kenaikan penerimaan 

pajak yang akan meningkatkan tax ratio. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak 

terdapat peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak 

di Sulawesi Selatan tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain hal 

tersebut, para pelaku usaha sebagai pembayar pajak, banyak yang berasal 

dari luar Sulawesi Selatan dan memiliki NPWP diluar Sulawesi Selatan. 
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2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemerintah Pusat di Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Selain optimalisasi sektor pajak, salah satu langkah kebijakan fiskal di bidang 

pendapatan negara adalah optimalisasi PNBP. PNBP di Sulawesi Selatan 

terbagi menjadi 3 jenis penerimaan, yaitu Penerimaan Sumber Daya Alam 

(SDA), Pendapatan BLU, derta PNBP Lainnya. 

Realisasi PNBP Sulawesi 

Selatan di tahun 2018 sebesar 

Rp 1.934,57 miliar, menurun jika 

dibandingkan tahun 

sebelumnya yang sebesar Rp 

2.003,22 miliar. Kenaikan 

realisasi PNBP terjadi pada 

tahun 2015 ke tahun 2016 dan 

kemudian menurun sampai 

tahun 2018. Penerimaan PNBP 

yang berasal dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) tidak terlihat pada 

grafik dikarenakan pendapatan dari retribusi pengelolaan SDA langsung 

disetorkan ke kantor pusat kementerian Lembaga. 

Realisasi PNBP dari pendapatan layanan BLU dari tahun 2016 terus mengalami 

penurunan dan pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 987,23 miliar setelah 

pada tahun 2016 mencapai Rp 1.411,66 miliar.  Menurunnya pendapatan BLU 

disebabkan berkurangnya jumlah satker BLU yang semula 12 satker menjadi 11 

satker karena satker Universitas 

Hasanuddin yang semula satker 

BLU menjadi Perguruan Tinggi 

Negeri Berbadan Hukum 

(PTNBH) di tahun 2017. Namun 

diakhir tahun 2018, jumlah 

satker PNBP bertambah 1 

satker dengan ditetapkannya 

RS Pelamonia sebagai satker 

BLU.  

Sementara untuk PNBP lainnya pada grafik II.7 diatas terlihat bahwa pada tahun 

2018 penerimaan pendapatan administrasi dan penegakan hukum memiliki 

Sumber: MEBE (data diolah) 
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Grafik II.7 Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2018 
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kontribusi sebesar 33,04 persen atau terbesar dalam PNBP Lainnya di tahun 

2018. Pendapatan tersebut didominasi oleh pendapatan urusan kendaraan 

bermotor yaitu penerbitan STNK 22,59 persen, pendapatan BPKB 20,56 persen, 

penerbitan SIM 14,83 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan untuk 

kendaraan baik roda 2 dan 4 atau lebih masih sangat tinggi di Sulawesi Selatan. 

Urutan berikutnya adalah pendapatan Pendidikan, budaya dan ristek sebesar 

28,9 persen atau senilai Rp 273,82 miliar. Realisasi tersebut berasal dari IAIN, 

Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi dan universitas Negeri Makassar. 

Pendapatan Pendidikan tertinggi terdapat pada satker Universitas Negeri 

Makassar senilai Rp 157,10 miliar atau sebesar 57,37 persen dari total PNPB 

Pendidikan. 

C. Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi 

1. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan organisasi 

(BA/Kementerian/Lembaga) 

Alokasi APBN TA 2018 sesuai pagu DIPA sampai akhir periode 2018 di wilayah 

Sulawesi Selatan berjumlah Rp 28.43 triliun terdiri dari alokasi belanja K/L 

sebesar Rp 22,39 triliun dan alokasi Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebesar 

Rp 6,04 triliun. Untuk alokasi belanja K/L TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 

20,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang senilai Rp 18,56 triliun, serta 

terdapat penurunan jumlah satker dari 893 satker di tahun 2017 menjadi 872 

satker di tahun 2018, yaitu satker Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang menjadi salah 

satu output DIPA Kantor Kementerian Agama. 

Sedangkan alokasi DAK Fisik dan Dana Desa untuk pertama kalinya dibayarkan 

melalui KPPN di 

seluruh Indonesia 

pada TA 2017 

yang sebelumnya 

disalurkan ter 

pusat melalui 

kantor bayar 

KPPN Jakarta II. 

DAK Fisik dan 

Dana Desa pada 

Provinsi  

                Sumber: MEBE (data diolah) 
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Sulawesi Selatan mengalami penurunan sebesar 2,29 persen dibandingkan 

dengan periode TA 2017 yaitu ditahun 2017 sebesar Rp 6,17 triliun menjadi Rp 

6,03 triliun. Data perkembangan pagu dan jumlah DIPA awal satker yang telah 

diterbitkan oleh DJA disajikan pada Grafik II.8 

Berdasarkan data pada Grafik II.8 menunjukkan bahwa selama TA 2018 

perkembangan pagu setiap bulan meningkat sejalan dengan penambahan 

jumlah DIPA satker. Peningkatan jumlah DIPA paling signifikan terjadi pada 

bulan Juli 2018 mencapai 2,8 persen atau terdapat penambahan 24 DIPA.  

Secara total sepanjang Januari sampai Desember 2018 terjadi penambahan 57 

DIPA dengan jumlah alokasi pagu 2,3 triliun dengan penambahan terbesar dari 

Kementerian Ketenagakerjaan 15 DIPA, Kementerian PU dan PERA 16 DIPA 

dan Kementerian Perdagangan 19 DIPA, sementara dari Kementerian Pertanian, 

Ristek Dikti, BPN dan BUN masing masing bertambah 1 DIPA. 

Dari alokasi APBN TA 

2018 khususnya 

belanja K/L sebesar 

Rp 22,39 triliun, 

terdapat 10 K/L atau 

Bagian Anggaran 

(BA) mempunyai 

akumulasi pagu 

terbesar mewakili 

82,02 persen dari 

keseluruhan jumlah 

alokasi anggaran di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dengan proporsi pagu 

melebihi 80 persen tersebut, maka tingkat penyerapan anggaran pada satker 

tersebut sangat signifikan berkontribusi terhadap tingkat penyerapan anggaran 

di wilayah Sulawesi Selatan secara agregat. Berdasarkan Tabel II.3 

menunjukkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(033) merupakan K/L dengan alokasi pagu tertinggi namun tingkat penyerapan 

yang relative rendah yaitu hanya sebesar 84,27 persen. 

Dari sisi penyerapan, 10 Kementerian/Lembaga tersebut dengan tingkat 

peyerapan tertinggi adalah Kementerian Pertahanan  dengan tingkat realisasi 

sebesar 99,40 persen, kemudian Kepolisian Negara (060) sebesar 97,34 persen. 

Sumber: MEBE (data diolah) 

Tabel II.2 10 Kementerian dengan Nilai Pagu Tertinggi 
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Urutan ketiga adalah Kementerian Agama (025) dengan tingkat penyerapan 

sebesar 93,59 persen. 

2. Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Fungsi 

Klasifikasi anggaran menurut fungsi yang tersebar di berbagai K/L merupakan 

pengelompokan alokasi anggaran yang mencerminkan tugas-tugas 

pemerintahan yang melekat pada setiap satuan kerja dan bagian anggaran. 

Sebaran alokasi anggaran per fungsi disajikan pada Grafik II.9.  

Grafik tersebut mem 

perlihatkan bahwa pada 

tahun anggaran 2018, 

fungsi Pelayanan Umum 

mendapat alokasi dana 

APBN tertinggi yaitu Rp 8,35 

triliun atau 29,39 persen.  

Fungsi ini dilaksanakan oleh 

15 Kementerian/Lembaga 

(121 DIPA) dengan porsi 

terbesar pada Kementerian Keuangan dengan 46 satker, BPS dan KPU masing 

masing 25 satker. 

Tertinggi kedua adalah fungsi ekonomi yang dilaksanakan oleh 14 K/L dengan 

147 DIPA.  Handling fungsi ekonomi tertinggi pada Kementerian Pertanian dan 

perhubungan masing masing 25 satker, Kementerian Perindustrian 22 satker dan 

Kementerian Tenaga Kerja 21 satker. 

Sedangkan fungsi Pendidikan merupakan fungsi tertinggi ketiga dengan 17 K/L 

yang dilaksanakan kedalam 189 DIPA. Dari 189 DIPA tersebut, 125 DIPA berada 

di Kementerian Agama dalam rangka pelaksanaan program Pendidikan, 

bimbingan masyarakat, dukungan manajeman dan kerukunan umat beragama.  

Dari total nilai Rp 4.790,76 miliar, 42 persen dialokasikan untuk pelaksanan 

program Pendidikan di Kementerian Agama. 

Fungsi Pariwisata dan Budaya mendapat alokasi paling kecil yaitu sebesar Rp 

2,73 miliar (0.01 persen). Proporsi alokasi dana untuk fungsi tersebut setiap 

tahun sangat kecil yang seharusnya menjadi pertimbangan oleh pemerintah 

pusat mengingat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi wisata yang cukup 

besar untuk dapat dikembangkan lebih baik.  Beberapa tempat wisata di 

Sulawesi Selatan mulai dikenalkan secara internasional yaitu wisata alam dan 

Grafik II.9 Alokasi Pagu per Fungsi 
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budaya di Toraja dan wisata bahari di Bira.  Sulawesi Selatan juga mempunyai 

potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata Geopark kelas dunia.  

Sebagai tahap awal pemerintah (Kemenpar) akan membantu mengajukan 

proposal Geopark 

di Kabupaten Maros 

ke UNESCO agar 

ditetapkan menjadi 

UNESCO Global 

Geopark (UGG) 

pada 2019. 

Perbandingan 

alokasi pagu  per 

fungsi tahun 2018 

meningkat dari tahun 2017, namun kinerja penyerapan pada fungsi kesehatan  

dan Pendidikan menurun dibanding tahun 2017. 

3. Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja 

Porsi anggaran terbesar dialokasikan pada belanja barang yaitu sebesar Rp 9.58 

triliun dari total APBN di wilayah Sulawesi Selatan meningkat sebesar 39,2 

persen dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp 6.88 triliun.  Realisasi belanja 

barang tahun 2018 sebesar 89,37 persen (Rp 8,56 triliun) menurun dibanding 

tahun 2017 yang sebesar 90,32 persen. Peningkatan pagu belanja barang tidak 

diiringi dengan kinerja penyerapan karena pada bantuan pemerintah terdapat 

beberapa kendala diantaranya revisi di eselon I yang merubah lokasi kegiatan 

sehingga tidak dapat dilaksanakan, tidak adanya penyedia barang yang dapat 

memenuhi spesifiksi yang ditentukan dan adanya refocusing anggaran serta 

juknis dari eselon I yang lambat turun. 

Belanja pegawai mendapatkan porsi pagu kedua terbesar setelah belanja 

barang. Ditahun 2018 terdapat kenaikan pagu sebesar Rp 63 milyar, dari Rp 6,98 

triliun di tahun 2017 menjadi Rp 7,61 triliun di tahun 2018.  Peningkatan pagu 

disebabkan adanya penerimaan ASN baru dan adanya penyesuaian tunjangan 

kinerja. Namun kenaikan pagu tidak sejalan dengan realisasi.  Realisasi menurun 

dibanding tahun 2017 yang sebesar 97,06 persen menjadi 96,78 persen.  

Belanja bantuan sosial (57) mendapatkan porsi alokasi anggaran terkecil yaitu 

sebesar Rp 4.06 miliar, menurun 45,13 persen dibanding tahun 2017.  Belanja 

Bansos yang dialokasikan untuk satker lingkup Kementerian Agama dan 
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Grafik II.10 Perbandingan Realisasi Anggaran 
Berdasarkan Klasifikasi Fungsi TA 2017 dan 2018
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Kementerian Sosial menurun karena output siswa MA penerima bantuan PIP (BA 

025) dengan alokasi 21,51 persen dari pagu Bansos tahun 2017, ditahun 2018 

ditiadakan.  Sementara Bansos lingkup Kementerian Sosial (027) menambah 

output dari 1 menjadi 2 ditahun 2018 yaitu output korban penyalahgunaan Napza 

yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial, lanjut usia yang 

mendapatkan pelayanan home care dan penyandang disabilitas fisik, mental, 

sensorik dan intelektual yang mendapatkan alat bantu. Output bansos pada 

Kementerian Sosial pada tahun 2017 hanya dialokasikan untuk warga komunitas 

adat teRp encil (KAT) yang diberdayakan. 

Belanja modal TA 2018 memiliki alokasi pagu sebesar Rp 5,16 triliun, mengalami 

kenaikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp 4.64 triliun. Sesuai 

dengan program pemerintah di bidang infrastruktur, kenaikan alokasi anggaran 

sebesar 10,19 persen tersebut diharapan dapat mempengaruhi peningkatan 

produktivitas dan daya beli masyarakat melalui stimulus pembangunan 

infrastruktur yang pada akhirnya akan meningkatkan aktifitas ekonomi serta 

dapat memberikan dampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan. Sebagian 

besar belanja modal pada Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh satker 

lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (033), yaitu 

sebesar Rp 3,39 triliun, meningkat 8,75 persen dari pagu TA 2017 sebesar Rp 

3,10 triliun.  

Grafik II.11 

menggambarkan 

bahwa kinerja 

penyerapan 

anggaran dua tahun 

terakhir berdasarkan 

jenis belanja 

membentuk kurva 

huruf v dengan 

realisasi terendah 

pada jenis belanja 

modal. Kementerian PU dan PERA sebagai pelaksana belanja modal tertinggi 

hanya dapat merealisasikan belanja sebesar 80,81 persen dengan kinerja 

realisasi terendah pada output Bendungan yang dioperasikan dan dipelihara 

hanya terealisasi 18,04 perrsen dari pagu sebesar Rp 11,73 miliar serta output 

            Sumber: MEBE (data diolah) 
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Sistem Pengelolaan air limbah dengan realisasi nol persen dari pagu Rp 56,13 

miliar.  

Dari tabel terlihat alokasi pagu untuk belanja pegawai, barang dan modal 

meningkat namun kinerja penyerapannya menurun dibanding tahun 2017. 

Hanya belanja sosial yang alokasi pagu menurun sebesar 45,13 persen (Rp 

24.65 miliar) dari tahun 2017 namun kinerja realisasi belanja ditahun 2018 

meningkat. Pagu tertinggi per output pada belanja sosial adalah Bidik Misi PTKI 

yang mencapai 67,75 persen (Rp 20,30 miliar) dan mampu mengoptimalkan 

dananya hingga realisasi mencapai 99,9 persen atau 20,29 miliar.   

D. Analisis Cash Flow Pemerintah Pusat 

 

Grafik II.12 

menunjukkan bahwa 

arus kas Pemerintah 

Pusat di Provinsi 

Sulawesi Selatan 

dalam dua tahun 

terakhir terakhir selalu 

defisit, yang artinya 

arus kas keluar selalu 

lebih besar dibandingkan arus kas masuk. Angka defisit tersebut juga mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2018 tercatat bahwa defisit APBN di Provinsi Sulawesi 

Selatan sebesar Rp 37,70 triliun, meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang 

tercatat sebesar Rp 36,59 triliun. Diperlukan upaya peningkatan realisasi 

Perpajakan dan PNBP untuk dapat membiayai sebagian besar kebutuhan fiskalnya. 

Rasio pendapatan terhadap belanja APBN di Sulawesi Selatan juga mengalami tren 

penurunan dalam dua tahun terakhir. Meskipun demikan angka tersebut masih 

tergolong tinggi. Tercatat bahwa rasio pendapatan terhadap belanja APBN di 

Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 24,02 persen.  Peningkatan rasio 

Pendapatan terhadap belanja dapat ditingkatkan dengan pelaku usaha 

menggunakan NPWP Sulawesi Selatan dan mengupayakan seluruh ekspor 

komoditas Sulawesi Selatan melalui pelabuhan yang ada di Sulawesi Selatan. 

E. Transfer ke daerah 

Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai 

pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, 

Sumber MEBE (data diolah) 

Grafik II.12 Perkembangan Cash Flow APBN di Provinsi Sulawesi Selatan 
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dan dana transfer lainnya. Pada tahun 2018, total realisasi dana transfer ke daerah 

untuk wilayah Sulawesi Selatan sebesar Rp 30,60 triliun. Berikut perkembangan 

Pagu dan Realisasi Dana Transfer pada tahun 2017 s.d. 2018 untuk Provinsi 

Sulawesi Selatan sebagai berikut: 

 

Alokasi Dana Transfer ke 

Daerah pada tahun 2018 

mengalami penurunan 

sebesar Rp 807,04 miliar 

atau sekitar 2,53 persen 

dibandingkan tahun 

sebelumnya. Penurunan 

dana terbesar pada Dana 

Bagi Hasil sebesar 61,39 

persen (Rp 1.385,07 miliar) namun terjadi kenaikan alokasi pagu untuk DAU, DID, 

DAK Non Fisik dan Dana Desa.  Kenaikan tertinggi pada DAK Non Fisik yaitu 

sebesar 21,51 persen (Rp 937,69 miliar) dari tahun 2017, sementara untuk DAU 

mendapatkan tambahan alokasi dana sebesar Rp 156,25 miliar atau 0,86 persen 

dari tahun 2017. 

Menjadi komitmen pemerintah membangun dari pinggir dengan mengeluarkan 

kebijakan untuk mengalokasikan lebih banyak Dana Desa.  Pada tahun 2018, Dana 

Desa mengalami peningkatan sebesar Rp 31,06 miliar dari tahun 2017.  Dana 

Insentif Daerah sebagai wujud reward pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

yang telah mengelola keuangan dengan baik juga mengalami peningkatan 136,78 

persen dari pagu sebesar Rp 206,83 miliar di tahun 2017 menjadi Rp 489,75 miliar 

di tahun 2018.   

Realisasi total Dana Transfer (DBH, DAU DID, DAK Fisik dan Non Fisik serta Dana 

Desa) mencapai 98,50 persen dari total pagu yang disediakan.   

Dari Rp 31,06 triliun pagu dana transfer, sebesar Rp 5,46 triliun atau sekitar 17,60 

persen merupakan bagian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, selebihnya Rp 

25,59 triliun atau sekitar 82,94 persen disalurkan kepada 24 kabupaten/kota di 

wilayah Sulawesi Selatan.  Kabupaten/kota yang menerima data transfer terbesar 

ialah Kota Makassar sebesar Rp 1,90 triliun (6,14  persen) dan yang menerima dana 

dengan alokasi terkecil ialah Kota Pare-Pare sebesar Rp 630,05 miliar. 

Sumber MEBE, SIMTRADA 

Tabel II.3 Pagu dan Realisasi Dana Transfer Provinsi Sulawesi 

Selatan 2017 s.d. 2018 
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Perbandingan distribusi Dana Transfer pada 2018 untuk kabupaten/kota dan 

Pemprov terlihat pada grafik II.12 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi dana transfer per daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari 25 

pemda hanya Kota Makassar yang realisasinya relative rendah yaitu hanya 

mencapai 95,85 persen yang disebabkan realisasi DAK Fisik hanya mencapai 87,10 

persen. Realisasi DAK Fisik rendah pada Kota Makassar disebabkan  pada Bidang 

kesehatan dan air minum tidak salur seluruhnya karena total nilai kontrak lebih kecil 

dibanding total realisasi tahap I dan II. Pada bidang pertanian, kelautan perikanan, 

jalan dan kesehatan nilai kontrak hanya mencapai antara 70,81 – 97,38 persen dari 

pagu per bidang. 

F. Pengelolaan BLU Pusat 

1. Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Pusat 

Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat dua belas BLU Pusat yang memberikan 

pelayanan di bidang Pendidikan 5 satker yaitu UIN Alauddin Makassar, Balai 

Diklat Ilmu Pelayaran Barombong, Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan 

Makasar, Politeknik Kesehatan Makassar dan Politeknik Ilmu Pelayaran 

makassar serta bidang kesehatan 7 satker yaitu Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Sulawesi Selatan, Rumkit TK.II Pelamonia, Balai Kesehatan Mata 

Masyarakat Sulawesi Selatan, RSU Dr Wahidin Sudirohusodo, Rumkit 

Bhayangkara Makassar, RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dan Balai Besar 

Laboratorium Kesehatan Makassar. 

Sumber MEBE, SIMTRADA 

Grafik II.13 Pagu dan Realisasi Transfer ke Daerah TA 2018 
per Kab/Kota dan Pemprov 
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Dari 12 satker tersebut, Rumah sakit Pelamonia merupakan rumah sakit yang 

baru mendapatkan status satker BLU di tahun 2018. 

2. Perkembangan Aset, PNBP dan Belanja BLU Pusat 

Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, sampai dengan akhir Tahun 2018 terdapat 

12 satker BLU Pusat. Gambaran terhadap satker tersaji dalam tabel sebagai 

berikut:  

 

Berdasarkan tabel 

II.4  terlihat bahwa 

aset satker BLU 

Pusat di Sulawesi 

Selatan mengalami 

penurunan dari Rp 

8.618,88 miliar 

menjadi Rp 

8.591,47 miliar atau 

senilai Rp 27,41 

miliar (0,32 persen).  

Penurunan asset tersebut pada 5 satker BLU yaitu Balai Diklat Ilmu Pelayaran, 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Sulawesi Selatan, Akademi Teknik 

Keselamatan Penerbangan Makassar, RS Dr Wahidin Sudiro Husodo dan 

Politeknik Ilmu Pelayaran.  Penurunan asset terbesar pada satker RS Dr Wahidin 

Sudirohusodo dari Rp 1.752,21 miliar menjadi Rp 1.665,67 miliar atau senilai Rp 

86,54 miliar (4,49 persen) dibanding tahun 2017.  Sedangkan penurunan asset 

terkecil pada satker Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat dari Rp 253,73 

miliar menjadi Rp 250,50 miliar atau senilai 3,23 miliar (1,27 persen). Penurunan 

aset terjadi karena hasil penilaian kembali aset dan berkurangnya umur 

ekonomis serta pelepasan beberapa asset.  Penurunan nilai aset tersebut dapat 

diantisipasi dengan penggantian inventaris dengan memperhatikan nilai manfaat 

dan nilai pasar pada saat nilai keekonomisan berakhir.   

Dari sisi target penerimaan, secara total terdapat peningkatan sebesar Rp 60,12 

milyar dari target tahun 2017 sebesar Rp 1.215,57 miliar menjadi Rp 1.275,69 

miliar di tahun 2018.   

Kenaikan target penerimaan tidak sejalan dengan realisasi penerimaan.  Terjadi 

penurunan pada realisasi sebesar Rp 52,09 miliar (4,79 persen) dari Rp 1.087,40 

Sumber MEBE,SPAN,e-rekon 

 

Tabel II.4 Perkembangan PNBP dan Belanja BLU Pusat di 
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miliar menjadi 1.035,32 miliar di tahun 2018.  Tidak seluruh satker BLU 

mengalami penurunan realisasi, 9 dari 12 satker memiliki kinerja yang baik 

dengan kenaikan realisasi PNBP dibanding tahun 2017. Kenaikan terbesar pada 

satker Rumkit Bhayangkara dari Rp 93,99 miliar menjadi Rp 120,54 miliar atau 

senilai Rp 26,55 miliar (28,24 persen).  Penurunan penerimaan dapat disebabkan 

semakin banyaknya pesaing dengan layanan sejenis sehingga masyarakat 

pengguna layanan memiliki lebih banyak pilihan.  Meningkatkan kualitas layanan 

dengan lebih menyempurnakan tata kelola BLU serta selalu mencari inovasi 

menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan satker BLU 

 

3. Kemandirian BLU 

 

Kemandirian BLU dapat dilihat dari seberapa besar ketergantungan suatu BLU 

terhadap sumber dana yang berasal dari Rupiah Murni, yang artinya bisa dilihat 

dari seberapa besar kontribusi pendapatan layanan BLU terhadap total belanja 

yang direalisasikan 

di tahun yang sama. 

Dalam kajian ini, 

digunakan rasio 

pendapatan PNBP 

BLU terhadap total 

realisasi belanja di 

tahun bersangkutan.  

Dari uraian diatas 

dapat disimpulkan 

bahwa tingkat 

kemandirian seluruh BLU Pusat di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 menurun 

dari tahun sebelumnya. Dari ratio sebesar 52,14 persen di tahun 2017 menjadi 

49,08 persen. 

Diperlukan usaha dari pengelola satker BLU untuk menciptakan sumber-sumber 

pendapatan dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat yang 

menggunakan jasa layanan BLU semakin tinggi. 

4. Profil dan Jenis Fungsi Satker PNBP 

Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 199 satuan kerja (satker) PNBP dengan 

alokasi dana PNBP di tahun 2018 sebesar Rp 850,63 miliar. Dari 199 satker 

Sumber SPAN, MEBE, e-rekon 

Tabel II.5  Perkembangan Realisasi PNBP BLU, Belanja BLU, 
dan Rasio PNBP BLU terhadap Belanja BLU 
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PNBP tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi 9 jenis fungsi, antara lain: 

Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Agama, Transportasi, Pendidikan, 

Lingkungan Hidup, Perkomunikasian, Pertanian dan Peternakan, serta 

Kesehatan. Hal ini tergambar dalam grafik II.14 

 

Berdasarkan grafik II.14 

terlihat bahwa satker 

PNBP untuk jenis fungsi 

Ekonomi menjadi yang 

paling banyak dengan 

jumlah 60 satker. 

Berikutnya Satker PNBP 

untuk jenis fungsi 

Ketertiban dan Keamanan dengan jumlah 45 satker. Sedangkan Satker PNBP 

dengan jumlah paling sedikit yaitu untuk jenis fungsi Pelayanan Umum yaitu 

hanya sebanyak 5 satker.  

 

 

Tabel II.5 

menunjukkan bahwa 

Universitas Negeri 

Makassar menjadi 

satker PNBP dengan 

jumlah realisasi 

PNBP terbesar di 

tahun 2018, yaitu 

sebesar Rp 165,59 

miliar. Angka tersebut meningkat 12,10 persen dibandingkan realisasi PNBP 

tahun sebelumnya yang sebesar Rp 145,55 miliar. Kemudian diikuti oleh Rumkit 

Tk.II Pelamonia DAM XIV/Hasanuddin dengan total realisasi PNBP pada tahun 

2018 sebesar Rp 69,26 miliar yang menurun 71,898 persen dari realisasi tahun 

sebelumnya yang sebesar 4119,04 miliar. Dari 10 satker PNBP tersebut, 

peningkatan realisasi paling signifikan secara persentase dialami IAIN Bone 

dengan persentase kenaikan sebesar 100 persen dari tahun sebelumnya yang 

belum memiliki target PNBP. Jika dilihat secara nominal, kenaikan tertinggi 

Sumber MEBE (data diolah) 

Grafik II.14 Perbandingan Jumlah Satker PNBP di Sulawesi Selatan per Jenis Fungsi 

Sumber MEBE (data diolah) 

 

Tabel II.5.   10 Satker PNBP Sulawesi Selatan dengan Realisasi PNBP 
Terbesar di Tahun 2018 dan Perbandingannya dengan Realisasi PNBP  

Tahun 2017 (miliar rupiah) 
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dialami Balai Latihan Kerja Makassar dengan selisih kenaikan sebesar Rp 22,88 

miliar dari realisasi PNBP tahun sebelumnya 

5. Potensi satker PNBP menjadi satker BLU 

Jika mengacu pada total realisasi PNBP yang sudah dihasilkan satker PNBP 

pada dua tahun terakhir, Universitas Negeri Makassar dapat diproyeksikan 

menjadi satker PNBP yang paling depan dalam rangka pengusulan perubahan 

statusnya menjadi satker BLU. Universitas Negeri makassar terlebih dahulu 

dapat memenuhi persyaratan substantif, dengan telah menyelenggarakan 

tupoksi yang berhubungan dengan penyediaan jasa fungsi pendidikan. 

Berikutnya satker Kesdam XIV/Hasanuddin dapat diproyeksikan menjadi satker 

BLU sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung rumah sakit Tentara 

Nasional Indonesia menjadi Badan Layanan Umum karena mencerminkan tata 

kelola yang terus meningkat. 

G. Pengelolaan manajemen Investasi Pusat 

1. Penerusan Pinjaman 

Salah satu investasi yang ditatausahakan oleh Kanwil DJPB Prov. Sulawesi 

Selatan adalah penerusan pinjaman pemerintah pusat kepada Pemda/BUMD. 

Nilai total outstanding pinjaman daerah per 31 Desember 2018 setelah dilakukan 

konfirmasi dengan debitur 

adalah sebesar Rp 

190.171.610.141,- yang 

terdiri dari  dari 12 debitur 

dan 23 pinjaman. Rincian 

nama debitur dan jumlah 

pinjaman tercantum 

dalam tabel II.6.  

Jumlah outstanding 

pinjaman /penarikan 

sampai dengan tanggal 

31 Desember 2018 pada 

debitur lingkup wilayah 

kerja Kanwil DJPb 

Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp. 190.171.610.141 dengan posisi 

piutang negara sebagai berikut  : 

• Tunggakan Pokok Rp 1.539.273.926,- 

Sumber SLIM 

Tabel II.6  Nama Debitur dan jumlah pinjaman daerah  
per 31 Desember 2018 
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• Tunggakan Non Pokok Rp 5.215.860.047,- 

• Hak Tagih Pemerintah Rp 170.810.610.926,- 

Dari hasil rekonsiliasi, Koperasi Puspeta Luwu telah mengajukan permohonan 

penghapusan bunga pinjaman kepada pemerintah dan pihak Direktorat SMI telah 

menurunkan tim penilaian kelayakan bersama BPKP.  

2. Kredit Program 

Kredit program ialah kredit perbankan yang disubsidi oleh pemerintah untuk 

pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Pada tahun 2018 program kredit/pembiayaan di Sulawesi Selatan adalah subsidi 

bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan agar  

Calon debitur perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang 

produktif dan layak namun belum meiliki agunan tambahan dapat diberikan 

pinjaman oleh pemerintah. 

Dalam upaya mewujudkan ketepatan sasaran penyaluran kredit program 

digunakan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang merupakan sistem 

informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan kredit program.  KUR merupakan 

skema kredit program pertama yang difasilitasi SIKP mulai tahun 2015.  Saat ini 

SIKP juga telah digunakan untuk memfasilitasi skema kredit program lainnya 

diluar KUR yaitu pembiayaan ultra Mikro (UMi).   

KUR sebagai salah satu program pemerintah dalam meningkatkan daya saing 

pelaku usaha yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi ialah melalui 

program penyaluran KUR.  Nilai penyaluran KUR di wilayah Sulawesi Selatan 

sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp 5.917,66 miliar dengan nilai 

outstanding Rp 3.970,49 

miliar dengan jumlah 

debitur sebanyak 241.604 

debitur. 

Tabel II.7 menunjukkan 

perkembangan 

penyaluran KUR per 

sektor ekonomi pada di 

wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2018. Dari 

11 kategori jenis usaha debitur KUR, sektor perdagangan besar dan eceran 

menerima kucuran dana KUR tertinggi yang mencapai Rp 2.844.211.379.130,- 

Sumber SIKP 

 

Tabel II.7 Penyaluran KUR per Sektor Ekonomi di Sulawesi Selatan 
Tahun 2018 
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Box 3 
Kredit UMKM di Sulsel tumbuh positif 4,02% dengan pangsa 32,28% dari total kredit. 
Sejalan dengan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2018. 

Penyaluran KUR di Sulsel mengarah ke sektor produksi yaitu pertanian, 
perikanan dan industri pengolahan. 

 
Sumber: www.wartaekonomi.co.id 

atau sekitar 48,06 persen dari total penyaluran KUR. Sektor ini menjadi yang 

terbesar dengan jumlah 109.605 debitur.  Sektor Pertanian dan perikanan 

sebagai sektor unggulan di provinsi Sulawesi selatan bila dilihat dari tabel diatas 

masih dapat didorong dengan 

kebijakan terhadap penyaluran 

KUR. Para pelaku usaha di 

sektor pertanian dapat 

diberikan KUR dengan 

kebijakan yang sesuai dengan 

usahanya. Misalkan dapat 

diberikan grass period, skema 

subsidi bunga yang berbeda 

atau pembayaran cicilan 

hutang disesuaikan dengan 

masa panen dapat menjadi 

alternative yang mendorong 

penyaluran KUR di sektor 

pertanian. 

Tabel II.8 menunjukkan rincian 

penyaluran KUR per skema per 

Bank penyalur di wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2018. Total nilai KUR melalui 

skema mikro mencapai Rp 4,51 triliun, Ritel sebesar Rp 1,38 triliun, TKI hanya 

sebesar Rp 195 juta dan UMI sebesar Rp 14,91 miliar. Sementara jumlah debitur 

dan nilai KUR mikro terbesar disalurkan oleh Bank BRI dengan total KUR 

sebesar Rp 4,41 triliun dengan total debitur sebanyak 224.075 nasabah. 

Sumber SIKP 

 

Tabel II.8  Penyaluran KUR per Skema Tahun 2018 
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Tabel II.9 merinci penyaluran 

KUR per kab/kota di Sulawesi 

Selatan tahun 2018. Tiga 

daerah penerima KUR 

terbesar yaitu Kota Makassar, 

Kab. Bone dan Kab 

Sidenreng Rappang. 

Sementara tiga daerah 

debitur terbesar berada di 

Kota Makassar, Kab. Bone 

dan Kab. Pinrang. 

Kota Makasar sebagai 

penerima KUR terbesar 

berbanding lurus dengan data 

penyaluran KUR per sektor 

terbesar di perdagangan 

besar dan eceran.  Sebagai ibu kota provinsi dan juga sebagai kota jasa, 

perekonomian ditopang oleh sektor tersebut. 

Dalam menjamin ketepatan sasaran, pihak pengawas dalam penyaluran KUR 

adalah Otoritas Jasa keuanga (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

OJK memliki data terhadap penyaluran data KUR di Sulawesi Selatan seperti 

dalam tabel berikut : 

SEKTOR 

Total 

Share 

Plafon 
Outstanding/ 
Baki Debet 

Jumlah 
Debitur 

NPL 
NPL 
 ( %) 

Sektor Produksi :  3.433.655  3.162.439  144.707  5.329  0,17  52,13  

Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan  2.142.648  2.076.416  97.061  3.340  0,16  32,53  

Perikanan      148.019  133.453  6.580  199  0,15  2,25  

Industri Pengolahan      284.088  247.571  9.748  538  0,22  4,31  

Konstruksi           7.010  6.256  94  -    -    0,11  

Jasa-Jasa      851.890  698.744  31.224  1.251  0,18  12,93  

Sektor Non Produksi :  3.153.466  1.737.728  120.835  8.428  0,49  47,87  

Perdagangan Besar Dan Eceran  3.153.466  1.737.728  120.835  8.428  0,49  47,87  

TOTAL  6.587.121  4.900.167  265.542  13.757  0,28  100,00  

 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat perbedaan antara data OJK 

dengan SIKP dimana data realisasi KUR versi OJK adalah sebesar Rp 6,58 triliun 

sedangkan yang tercatat dalam SIKP lebih kecil yakni sebesar Rp 5,92 triliun. 

Sumber OJK Sulawesi Selatan 

 

Tabel II.10 Penyaluran KUR berdasar data OJK Sulawesi Selatan Tahun 2018 

Sumber SIKP  

Tabel II.9  Penyaluran KUR per wilayah di Sulawesi Selatan 
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Kondisi ini karena tidak seluruh data realisasi KUR di Sulawesi Selatan tercatat 

didalam SIKP, hal ini disebabkan oleh Bank Penyalur KUR didaerah belum 

seluruhnya memperoleh akses kedalam SIKP yang menyebabkan realisasi KUR 

yang berasal dari calon debitur mandiri (difollowup sendiri oleh Bank/bukan dari 

SIKP) tidak diinput oleh Bank. Seharusnya perbedaan data antara OJK dan SIKP 

dapat diminimalisir mengingat salah satu syarat penyaluran KUR yang ditentukan 

pada Permenko 11 tahun 2017 adalah dapat mengakses SIKP sehingga 

semestinya seluruh Bank dapat melakukan penginputan realisasi KUR. 

Data OJK dihimpun dari perbankan yang menyalurkan KUR sesuai dengan data 

calon debitur SIKP dan debitur mandiri diluar SIKP. Sehingga data OJK 

merupakan data sesungguhnya realisasi penyaluran KUR di Sulawesi Selatan 

yang merupakan konsolidasi dari masing-masing bank penyalur. 

Sedangkan data KUR dalam SIKP belum sepenuhnya realisasi KUR di Sulawesi 

Selatan, hal ini dikarenakan debitur mandiri oleh perbankan tidak seluruhnya 

diinput dalam SIKP.  Masih banyak bank penyalur di Sulawesi Selatan yang tidak 

melakukan penginputan realisasi KUR yang berasal dari debitur mandiri karena 

belum memperoleh akses SIKP dari kantor pusatnya.  Sesuai dengan peraturan 

Menteri Koperasi nomor 11 tahun 2017 tentang Kredit Usaha Rakyat disebutkan 

bahwa salah satu syarat bank untuk menjadi bank penyalur harus memiliki akses 

ke SIKP.  
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BAB III 

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 

 

A. APBD TINGKAT PROVINSI  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa meskipun proporsi belanja 

pemerintah tidak sebesar belanja rumah tangga, namun kontribusinya terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Sulsel semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan 

peningkatan alokasi anggaran, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun 

anggaran daerah. Secara agregat pencapaian pelaksanaan APBD di wilayah Sulsel 

periode 2017 dapat dikatakan berkinerja baik, hal ini terlihat dari realisasi 

pendapatan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.  

Berdasarkan tabel 

disamping terlihat 

bahwa dalam 

struktur APBD 

Sulsel periode tiga 

tahun terakhir baik 

dari sisi 

Pendapatan 

maupun Belanja mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan terdapat 

optimisme dari Pemda Sulsel terhadap pencapaian APBD di tahun 2018. Tercatat 

alokasi Pendapatan Daerah se-Sulsel tahun 2018 sebesar Rp43.503,05 miliar 

meningkat 11,38 persen dari periode tahun 2016 sebesar Rp39.059,14 miliar. 

Peningkatan alokasi Pendapatan Daerah diikuti dengan meningkatnya alokasi 

belanja, total target belanja Pemda se-Sulsel untuk tahun 2018 sebesar 

Rp44.930,97 miliar mengalami pertumbuhan sebesar 10,24 persen dari tahun 2016.  

Komposisi pendapatan dalam APBDPemda se-Sulsel tahun 2018 masih didominasi 

dari dana perimbangan sebesar 77,17 persen hal ini mencerminkan bahwa tingkat 

ketergantungan Pemda se-Sulsel terhadap dana transfer masih sangat tinggi. 

Kondisi ini kontraindikasi dengan penerapan otonomi daerah dimana Pemda 

diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dari sisi belanja masih 

didominasi olehbelanja operasi dengan persentase 68,38 persen sementara itu 
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untuk alokasi belanja modal semakin menurundibandingkan periode tiga tahun 

terakhir menurun sebesar 9,25 persen.  

Mengacu pada teori Sollow untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui 

penyediaan faktor produksi oleh karenanya APBD yang yang ditetapkan harus 

mampu menjadi kerangka dasar akselerasi pembangunandi Sulsel. Pemda harus 

mampu menciptakan belanja produktif sehingga menimbulkan multiplyerefect 

bukan hanya realisasi yang tinggi namun mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi misalnya dengan mengurangi belanja konsumtif (Barang dan Pegawai) 

dan meningkatkan alokasi belanja modal (pengadaan alat-alat pengolahan SDA 

dan membangun infrastruktur dengan tujuan memperlancar distribusi barang/jasa 

kedaerah. Jika dikorelasikan dengan impor Sulsel yang lebih besar dari ekspor 

salah satunya didorong olehpengolahan bahan baku yang tersedia belum maksimal 

dikarenakan keterbatasan teknologi/mesin pengolah. 

B. JENIS PENDAPATAN DALAM APBD  

Secara agregat alokasi Pendapatan Daerah pada APBD Sulsel tahun 2018 sebesar 

Rp43.503,05miliar meningkat cukup signifikan dibandingkan alokasi Pendapatan 

tahun 206 yakni mencapai 11,37 persen dan meningkat 4,21 persen dari tahun 

2018. Komponen Pendapatan dalam APBD terdiri dari Pendapatan Asli daerah 

(PAD) dengan pagu sebesar Rp8.977,58, Pendapatan transfer dengan alokasi 

sebesar Rp32.837,67 miliar dan Lain-Lain Pendapatan yang sah sebesar 

Rp1.687,81 miliar. 

Berdasarkan tabel 

diatas terlihat 

bahwa secara 

agregat 

Pendapatan 

Transfer masih 

memegang 

peranan dalam 

kegiatan perekonomian pemda se-Sulsel dimana shared Pendapatan transfer 

terhadap total Pendapatan ditahun 2018 mencapai 77 persen. Sedangkan untuk 

alokasi PAD peranannya terhadap total Pendapatan hanya sebesar 20,63 persen 

dan untuk Lain-Lain PAD yang sah peranannya sangat kecil hanya mencapai 1,3 

persen terhadap total Pendapatan.  
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Sejalan dengan meningkatnya alokasi, realisasi Pendapatan pada tahun 2018 juga 

mengalami peningkatan hampir pada setiap komponen baik PAD, Pendapatan 

Transfer maupun Lain-Lain PAD yang sah. Realisasi tertinggi adalah komponen 

Pendapatan Daerah tahun 2018 meningkat sebesar 1,21 persen sedangkan untuk 

Belanja dan mengalami peningkatan signifikan sebesar 11,15 persen.Dari sisi 

pembiayaan netto tahun 2018 terealisasi sebesar Rp1.447,53 miliar lebih tinggi 

daritahun 2017 yang mencapai Rp1.742,82 miliar. Capaian realisasi pendapatan 

Pemda se-tahun 2018 sebesar 90,55 persen, lebih rendah 2,70 persendibanding 

periode tahun 2017sejalan dengan pendapatan capaian realisasi belanja sebesar 

80,24 persen lebih rendah dari tahun 2017 yang mencapai 89,37 persen. 

Salah satu teknik untuk melakukan analisis terhadap kondisi Keuangan Pemda, 

yaitu dengan melakukan perhitungan Rasio Keuangan. Rasio keuangan adalah 

angka yang diperoleh dari hasil perbandingan beberapa komponen lainnya yang 

mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya 

menyederharnakan informasi sehingga menggambarkan hubungan antara 

komponen yang satu dan yang lainnya. 

1. Analisa Perbandingan Nilai PDRB dengan PAD 

Analisa ini memberikan gambaran untuk mengukur pengaruh alokasi PAD dalam 

meningkatkan PDRB. Tolak ukur tersebut adalah meningkatnya pertumbuhan 

PDRB dan meningkatnya potensi sumber daya ekonomi lokal yang diukur dari 

rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Ukuran 

keberhasilan pelaksanaan anggaran menandakan bahwa pengelolaan keuangan 

daerah telah menganut prinsip value for money dan kesungguhan pemerintah 

untuk mencapai tujuan otonomi daerah. 

Berdasarkan Tabel 3.3 di 

atas menunjukkan 

masing–masing 

perkembangan nilai 

Produk Domestik 

Regioal Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) se-Sulsel. Nilai Produk Domestik Regioal Bruto (PDRB) dan Alokasi PAD 

periode empat tahun terakhir cenderung meningkat namun pertumbuhan 

ekonomi Sulsel semakin menurun dari 7,42 persen ditahun 2016 namun 

kemudian menurun pada angka 7,21 ditahun 2017 dilanjutkan tahun 2018 

menurun pada level 7,07 persen 
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Terlihat bahwa walaupun alokasi PAD setiap tahunnya meningkat untuk 

membiayai operasional kegiatan pemerintahannya namun belum mampu 

memacu laju pertumbuhan ekonomi Sulsel. Oleh karenya pemda harus mampu 

menggali sumber-sumber potensial pada masing-masing wilayah sehingga dapat 

meningkatkan PAD, dengan diberlakukan otonomi daerah seharusnya 

kemandirian Pemda dalam melaksanakan pemerintahannya diikuti dengan 

kemandirian dalam perolehan sumber-sumber PAD. Sebelum diberlakukannya 

otonomi daerah rendahnya PAD sebagai sumber penerimaan daerah bukanlah 

masalah yang signifikan karena pemerintah pusat telah mengalokasikan 

anggaran rutin dan belanja pembangunan kepada pemerintah daerah setiap 

tahunnya. 

2. Analisa terhadap Kemandirian Keuangan Daerah  

Derajat Kemandirian Keuangan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan 

antara jumlah komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dengan total dana 

transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat. Rasio ini 

menunjukkan  kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) yang dapat 

memberikan gambaran kemampuan Pemda Sulsel dalam membiayai kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝐷𝒆𝒓𝒂𝒋𝒂𝒕 𝑲𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒊𝒓𝒊𝒂𝒏 =
𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑨𝒔𝒍𝒊 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒅𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏 

Berdasarkan tabel 

disamping terlihat 

bahwa dari 24 

Kab/Kota hampir 

secara keseluruhan 

memiliki pola hubungan 

instruktif (rasio 

kemandiriannya range 

0 persen-25 persen), 

yaitu peran Pemerintah 

Pusat lebih dominan 

dari pada kemandirian 

Pemerintah Daerah. 

Sementara itu hanya 

Kota Makassar yang 
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memiliki pola hubungan partisipatif (rasio kemandiriannya range (50 persen-75 

persen) yakni peran Pemerintah Pusat semakin berkurang dan tingkat 

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.  

3. Analisa terhadap derajat desentralisasi  

Kinerja keuangan daerah yang dilihat dari sisi penerimaan (fiscal availability) 

adalah kemampuan daerah yang tersedia murni dari PAD. Rasio PAD terhadap 

Total Penerimaan Daerah menunjukan kemandirian fiskal suatu daerah. 

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah 

daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. 

Rasio dirumuskan sebagai berikut : 

𝑫𝒆𝒓𝒂𝒋𝒂𝒕 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 =
𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑨𝒔𝒍𝒊 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏 

Berdasarkan tabel 

diatas terlihat 

bahwa hanya 

Kota Makassar 

yang memiliki 

rasio kemandirian 

yang kuat hal ini 

menandakan 

bahwa 

kemampuan Kota 

Makassar untuk 

membiayai 

pemerintahannya 

tidak terlalu 

bergantung pada 

dana transfer sebagian besar murni dari PAD. Sedangkan untuk wilayah lainnya 

masih lemah dan sangat lemah hal ini menandakan bahwa hampir seluruh 

Kab/Kota di Sulsel sangat tergantung dengan bantuan Pemerintahan pusat. Oleh 

karenanya dibutuhkan peran Pemda dalam penggunaan anggaran yang 

diterimanya dan membuat inisiatif untuk memacu pertumbuhan PAD sehingga 

mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.  

Idealnya pengalokasian APBD didistribusikan pada sektor-sektor pembangunan 

untuk mendorong pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan. Berkembangnya kegiatan produksi di daerah dengan adanya 
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kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah akan 

meningkatkan investasi yang masuk ke daerah tersebut yang pada akhirnya laju 

pertumbuhan perekonomian daerah makin meningkat pula.  

C. JENIS BELANJA DALAM APBD  

Secara eksplisit dinyatakan bahwa pengeluaran publik bagi masyarakat lebih efektif 

dilakukan oleh pemerintah daerah dari pada pemerintah pusat dikarenakan daerah 

lebih mengetahui kondisi dan potensinya. Pengeluaran pemerintah daerah berupa 

belanja rutin (belanja aparatur/belanja tidak langsung) dan belanja pembangunan 

(belanja publik/belanja langsung) akan menimbulkan permintaan barang dan jasa 

yang kemudian direspon oleh produsen. Berdasarkan kegiatan konsumsi dan 

produksi, akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolut PDRB 

dan nilai relatif perubahan PDRB yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah Daerah melalui realisasi belanja daerah terus melakukan pembangunan 

sarana dan prasarana publik untuk meningkatkan akses pelayanan kepada 

masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

1. Belanja Berdasarkan Klasifikasi Urusan  

Secara agregat, 

pada tahun 2018 

terjadi peningkatan 

pada masing-

masing realisasi 

alokasi belanja 

untuk Urusan 

Wajib maupun 

urusan  Pilihan. 

Secara nominal 

nilai alokasi 

belanja untuk 

Urusan Wajib 

tahun 2018 adalah 

Rp27.800,16 

miliar, meningkat 

tipis sebesar (1,61 

persen) 

dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp27.359,52 miliar. Sedangkan nilai 
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alokasi belanja untuk Urusan Pilihan tahun 2018 adalah Rp1.958,22 miliar, dan 

meningkat (1,38 persen) dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.931,55 miliar. 

Pada tahun 2018 belanja urusan wajib memang masih mendominasi total belanja 

Pemda se-Sulsel dengan porsi 93 persen.  

Dengan mengetahui nilai serta pertumbuhan rincian belanja daerah berdasarkan 

urusan, maka dapat diketahui prioritas pembangunan yang dipilih oleh Pemda. 

Anggara untuk belanja wajib seperti sektor pendidikan, kesehatan, serta 

kesejahteraan umum menjadi prioritas utama dalam memenuhi amanat Undang-

Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Untuk belanja urusan pilihan, 

Pemda fleksibel dalam menentukan prioritas tergantung dari karakteristik dan 

sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Selama tiga tahun terakhir, belanja 

urusan pendidikan masih menempati proporsi tertinggi alokasi anggaran 

berdasarkan urusan di Sulsel untuk tahun 2018 mencapai 33 persen terhadap 

belanja urusan lainnya.  

2. Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Jenis Belanja (Sifat Ekonomi) 

Berdasarkan jenis belanja umum, terjadi peningkatan alokasi APBD tahun 2018 

dibandingkan tahun 2017 disebabkan oleh pagu Belanja Tidak Langsung yang 

meningkat menjadi Rp23.150,87 miliar atau  6,38 persen sehingga mampu 

mendorong APBD agregat Sulsel. 

tabel 3.7 terlihat 

bahwa Sejalan 

dengan belanja 

APBN 2018, 

belanja 

konsumtif 

dalam APBD 2018 juga menempati porsi lebih besar dibandingkan dengan 

belanja produktif. Persentasenya terhadap pagu belanja daerah mencapai 83 

persen. Untuk Belanja Langsung memiliki Porsi sebesar 46,09 persen 

sedangkan belanja tidak langsung menempati porsi 53,91 persen dari total 

realisasi belanja pemda tahun 2018. Tercatat bahwa Belanja Barang dan Jasa, 

Belanja Pegawai, dan Belanja Modal menempati porsi terbesar masing-masing 

26,47 persen untuk belanja Barang/Jasa, 37,58 persen untuk belanja pegawai 

dan 19,62 persen belanja modal.  Kedepannya diharapkan Pemda Sulsel dapat 

lebih memprioritaskan alokasi belanja modal, agar porsinya dapat diatas belanja 
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konsumtif lainnya (Pegawai dan Barang/Jasa) hal ini untuk mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi Sulsel.  

D. PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

1. Profil dan Jenis Layanan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah 

Lingkup Prov. Sulsel 

terdapat 18 Satker 

yang mendapatkan ijin 

Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan 

Layanan Umum (PPK-

BLU). Ke-18 BLUD 

tersebut seluruhnya 

bergerak di bidang 

usaha penyediaan 

pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

Walaupun, dalam 

menjalankan usahanya satuan kerja yang mengelola keuangan berpola BLU 

tidak mengutamakan mencari keuntungan, namun dalam menjalankan usaha 

dan bisnisnya harus tetap berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas. 

Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengubah pola 

pengelolaan keuangan menjadi lebih fleksibel, sehingga diharapkan pelayanan 

bagi masyarakat dapat ditingkatkan.  

2. Analisis Legal Badan Layanan Umum Daerah 

Dilihat dari aspek legal, penyusunan peraturan daerah tentang pelayanan 

kesehatan BLUD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 

tahun 2007 tanggal 7 November 2007 tentang pedoman teknis PK-BLUD, dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 

2005 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2012 tentang 

PK-BLU.  Kesesuaian penyusunan tersebut dapat dilihat dari analisis 

kelembagaan, tata kelola, SDM, dan pengendalian. Dalam aspek kelembagaan, 

penetapan dengan Perda setelah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan 

administratif. Analisis tata kelola meninjau fleksibilitas dalam pengeluaran biaya 

dengan mempertimbangkan volume pelayanan. Dalam analisis SDM, pengelola 

BLUD terdiri dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Dalam 
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aspek pengendalian, diperlukan adanya evaluasi dan penilaian kinerja oleh 

kepala daerah/badan pengawas. 

Secara keseluruhan BLUD yang berada di Sulsel telah mendapatkan Penetapan 

status PPK-BLUD yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan dituangkan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kesesuaian penyusunan peraturan daerah 

tersebut di atas dapat dilihat dari analisis legal yang meliputi analisis 

kelembagaan, tata kelola, SDM, dan pengendalian. Dalam analisis 

kelembagaan, secara keseluruhan BLUD RSUD di Sulsel telah ditetapkan 

dengan peraturan daerah setelah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan 

administratif. Tata kelola 18 BLUD RSUD di Sulsel menunjukkan adanya 

fleksibilitas dalam pengeluaran biaya dengan mempertimbangkan volume 

kegiatan pelayanan. Selanjutnya dalam analisis sumber daya manusia pengelola 

BLUD RSUD terdiri dari pemimpin BLUD, dan pejabat teknis sedangkan jika 

dilihat dari aspek pengendalian BLUD RSUD telah melakukan evaluasi dan 

penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kepala Daerah masing-masing. 
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BAB IV  

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN 

KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)  

 

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN 

Sebagai wujud dari upaya peningkatan pengelolaan sistem keuangan negara, 

Pemerintah menyusun laporan manajerial berupa Laporan Keuangan Pemerintah 

Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) yang 

dihasilkan dari konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah. Konsolidasi 

fiskal dan statistik keuangan pemerintah diperlukan untuk menghasilkan 

informasi aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah. 

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun 

berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu yang salah 

satunya terdiri dar Laporan Realisasi Anggaran. 

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tahun 2018 mengalami kenaikan jika 

dibandingkan dengan tahun 2017. Kenaikan realisasi ini terjadi baik dari 

Pendapatan maupun 

belanja. Pendapatan 

konsolidasian tahun 

2018 terealisasi 

sebesar Rp51,34 

triliun atau meningkat 

sebesar 146,15 % jika 

dibandingkan tahun 

2017 sebesar Rp20.86 

triliun. Sedangkan Belanja Konsolidasian tahun 2018 terealisasi sebesar Rp59,97 

triliun atau naik 2,20% jika dibandingkan tahun sebelumnya. 

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN 

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan 

Pada tahun 2018, realisasi pendapatan konsolidasian yang memilki proporsi 

paling besar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang lain yaitu pendapatan 

transfer sebesar Rp30,53 triliun atau 59,47%, disusul oleh pendapatan 

perpajakan sebesar 29,4%, Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 9,87% 
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dan Pendapatan Hibah sebesar 1,22% dari total Pendapatan Negara. Berbeda 

dengan Pendapatan konsolidasian di tahun 2017 yang di dominasi oleh 

Pendapatan Perpajakan sebesar 70,19%, disusul oleh Pendapatan Negara 

Bukan Pajak sebesar 26,17%, pendapatan hibah sebesar 3,16%, dan 

Pendapatan Transfer sebesar 0.48% dari total Pendapatan konsolidasian.  

Pendapatan konsolidasian pada 

Pemerintah Pusat tahun 2018 

mengalami peningkatan sebesar 

Rp0,30 triliun atau naik 2,65% 

dibandingkan dengan Tahun 2017. 

Hal ini disebabkan oleh kenaikan dari 

Penerimaan Perpajakan. Sedangkan 

Pendapatan Negara pada 

Pemerintah Daerah mengalami penurunan sebesar minus Rp3,52 triliun atau 

turun 8,18% dibandingkan dengan Tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh 

Penerimaan Perpajakan yang menurun sebesar minus 0,87%, Penerimaan 

Negara Bukan Pajak menurun sebesar 5,25%, pendapatan hibah menurun 

sebesar 5,02% dibandingkan dengan tahun 2017. 

Pendapatan Perpajakan 

Pemerintah Pusat 

mengalami peningkatan 

sebesar Rp0,52 triliun 

atau naik 5,59% 

dibandingkan dengan 

tahun 2017. Hal ini 

disebabkan oleh 

Penerimaan PPN Dalam Negeri mencapai 43,10%, Penerimaan PPh Pasal 21 

sebesar 20,68% dan PPh Final sebesar 16,09%, sedangkan pada Pemerintah 

Daerah mengalami penurunan sebesar Rp0,04 triliun atau turun 0,87% 

dibandingkan dengan tahun 2017. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah 

Pusat mengalami penurunan sebesar minus Rp0,22 triliun atau turun 10,09% 

dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh menurunnya realisasi 

dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar minus 65,27% dan 

pendapatan BLU juga menurun sebesar minus 4,13%.  
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Pendapatan Hibah hanya berada pada Pemerintah Daerah. Pendapatan Hibah 

ini mengalami penurunan sebesar 5,02% jika dibandingkan dengan Tahun 2017. 

Hal ini disebabkan oleh Hibah dari Pemerintah pusat yang menurun sangat 

signifikan yaitu sebesar Rp0,49 triliun atau 485,40%.  

2. Analisis Perubahan 

Pendapatan Negara Konsolidasian mengalami peningkatan sebesar Rp51,34 

triliun atau naik sebesar 146,15% dibandingkan dengan Pendapatan Negara 

Konsolidasian Tahun 2017.  

Peningkatan Pendapatan ini 

dikarenakan oleh berbagai 

kebijakan dan langkah-

langkah reformasi salah 

satunya di bidang perpajakan 

terkait dengan perubahan 

paket perundang-undangan 

dan tata kelola institusi 

perpajakan yang sudah dilaksanakan dengan baik seperti penyempurnaan 

sistem administrasi pajak sektor Pajak Pertambahan Nilai dengan mereview 

ulang kebijakan pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

(NPPKP), Penyempurnaan sistem teknologi informasi seperti penggunaan faktur 

online, penyampaian SPT online, selain itu dilakukan pula pengawasan lebih 

intensif  pada sektor usaha tertentu yang memberikan kontribusi signifikan 

terhadap penerimaan perpajakan, pembinaan dan pemberian fasilitas 

perpajakan untuk sektor UMKM, peningkatan penegakan hukum di bidang 

perpajakan dan penyempurnaan sistem piutang pajak secara online. Pemerintah 

juga terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Bukan Pajak, serta 

pemerintah juga terus menjaga kesinambungan Pendapatan Perpajakan dalam 

struktur pendapatan negara.  

Penerimaan perpajakan ini 

terdiri dari pajak dalam negeri 

dan pajak perdagangan 

international. Pajak Dalam 

Negeri Konsolidasian terdiri dari 

Pendapatan Pajak Dalam Negeri 

Pemerintah Pusat sebesar 

Grafik IV.3 Tren Pendapatan Negara Konsolidasian 3 
tahun terakhir 
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Rp9,62 triliun atau 64,62% dan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pemerintah 

Daerah sebesar Rp5,27 triliun atau 35.38% dari total pendapatan Pajak Dalam 

Negeri Konsolidasian. Hal ini berarti Pajak Dalam Negeri Konsolidasian Tahun 

2018 meningkat sebesar Rp0,48 triliun atau naik 3.32% dibandingkan dengan 

Pajak Dalam Negeri Tahun 2017. Pajak Perdagangan Internasional 

Konsolidasian sebesar Rp0,22 triliun merupakan pajak Pemerintah Pusat yang 

mengalami penurunan sebesar Rp0,004 triliun atau minus 1,92% dibandingkan 

dengan realisasi Tahun 2017. 

3. Rasio Pajak (Tax Ratio) 

a. Rasio Pajak Konsolidasian Provinsi Sulawesi Selatan 

Perkembangan rasio pajak terhadap PDRB di wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan pada tahun 2018 mencapai 3.27 persen jauh lebih tinggi dibanding 

rasio pajak 

nasional sebesar 

2.13 persen. 

Perbedaan ini 

karena rasio pajak 

nasional hanya memperhitungkan penerimaan pajak yang diterima 

pemerintah pusat. Rasio pajak 

di wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan tersebut sedikit turun 

apabila dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya yang 

mencapai 3.52 persen. 

Penurunan rasio pajak ini 

menunjukkan bahwa walaupun 

penerimaan pajak di wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan 

mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut lebih rendah dari kenaikan 

potensi perpajakan yang dapat diterima oleh pemerintah. Dengan kondisi 

tersebut pemerintah dapat lebih mengoptimalkan usaha intensifikasi 

penerimaan perpajakan sehingga meningkatkan penerimaan perpajakan. 

b. Rasio Pajak per Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

Rasio pajak Kabupaten Maros menunjukkan angka yang paling tinggi yaitu 

sebesar 0.92 persen. Hal ini dikarenakan PAD Kabupaten Maros di sektor 
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pariwisata meningkat yang 

diperoleh dari kegiatan 

pariwisata seperti pajak 

restoran, rumah makan dan 

pajak hotel. Sementara itu 

rasio pajak terendah pada 

Kabupaten Pinrang sebesar 

0.51 persen. Rendahnya 

angka tersebut karena 

masih rendahnya potensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pinrang. 

c. Rasio Pajak per Kapita Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

Pajak perkapita adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang 

dihasilkan suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Pajak perkapita 

penunjukkan kontribusi setiap penduduk pada pendapatan perpajakan suatu 

daerah. 

 Pajak perkapita dapat dilihat pada grafik diatas, Kota Makassar sebagai 

daerah dengan pajak perkapita tertinggi yaitu sebesar Rp942,55 juta perkapita 

yang berarti setiap penduduk di Kota Makassar berkontribusi terhadap 

penerimaan perpajakan sebesar Rp633.005. Pada grafik juga dapat dilihat 

ketimpangan pajak perkapita antar Kota Makassar dengan daerah lain. Hal ini 

dapat disebabkan karena kegiatan perekonomian di Kota Makassar relatif 

besar sehingga menimbulkan basis pajak yang besar. Daerah yang pajak 

perkapitanya paling rendah adalah Kabupaten Tana Toraja dengan pajak 

perkapita Rp40.056. 

4. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan 

konsolidasian 

Pada realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2018 mengalami kenaikan, 

salah satunya berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar 8,18 triliun. 

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp5,27 triliun, retribusi daerah sebesar 

Rp0,46 triliun, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 

Rp0,35 triliun, Lain-lain PAD yang sah sebesar 2,11 triliun. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) pada Tahun 2018 meningkat sebesar Rp0,18 triliun atau naik 2.22 

persen dibandingkan tahun 2017. Sedangkan pendapatan transfer mengalami 

penurunan sebesar 4,09 persen dari Tahun 2017, hal ini menandakan tingkat 
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kemandirian Provinsi Sulawesi Selatan bila dibandingkan dengan penerimaan 

retribusi dan penerimaan pajak daerah yang sudah semakin meningkat. 

Pada tahun 2018, 

PDRB Provinsi 

Sulawesi Selatan 

terealisasi 

sebesar Rp462,34 

triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7.07 persen. Sedangkan pada 

periode yang sama, pendapatan yang diterima pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp20,18 triliun atau naik sebesar 0,42 

persen. Dengan adanya selisih angka pertumbuhan ekonomi dan kenaikan 

pendapatan tersebut, menunjukkan masih adanya potensi penerimaan sebagai 

akibat pertumbuhan ekonomi yang belum dioptimalkan oleh khususnya 

pemerintah daerah. Namun secara umum pertumbuhan ekonomi yang terjadi di 

Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan 

konsolidasian. 

C. BELANJA KONSOLIDASIAN 

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan 

Belanja Pemerintah Konsolidasian tahun 2018 secara keseluruhan, di Provinsi 

Sulawesi Selatan total Belanja Pemerintah Daerah lebih besar dari total belanja 

Pemerintah Pusat. Realisasi belanja dan transfer konsolidasian mencapai 

Rp59.97 triliun. Belanja Konsolidasian tahun 2018 mengalami peningkatan 

sebesar Rp1,29 triliun atau naik 2,20 persen dibandingkan tahun 2017. Belanja 

Konsolidasian ini terdiri dari Belanja Pegawai Konsolidasian sebesar Rp22,27 

triliun, Belanja Barang Konsolidasian Rp19,06 triliun, Belanja Modal 

Konsolidasian 

sebesar Rp12,12 

triliun, Belanja 

Pembayaran 

Bunga Utang 

Konsolidasian 

Rp0,01 triliun, 

Belanja Subsidi Konsolidasian Rp0,008 triliun, Belanja Hibah Konsolidasian 

sebesar Rp2,72 triliun, Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian Rp0,08 triliun, 
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Belanja Lain-lain Konsolidasian sebesar Rp0,009 triliun dan Transfer 

konsolidasian sebesar Rp3,68 triliun. 

Secara keseluruhan, mayoritas realisasi belanja di Sulawesi Selatan yaitu 

Belanja Pemerintah Daerah dengan persentase sebesar 66.14%, sedangkan 

sisanya sebesar 33.86% berasal dari belanja Pemerintah Pusat. Hal ini 

dikarenakan alokasi yang besar pada Belanja APBD serta disisi lain alokasi 

belanja APBN terus menurun dalam beberapa tahun terakhir dan 

mengindikasikan bahwa pemerintah kini semakin kuat dalam menerapkan 

konsep desentralisasi fiskal dengan berfokus pada peningkatan fiscal space di 

Pemerintah Daerah, serta mengurangi alokasi untuk Belanja Pemerintah Pusat 

yang diharapkan dapat semakin mendorong pertumbuhan perekonomian di 

daerah. 

2. Analisis Perubahan 

Belanja Konsolidasian Tahun 2018 didominasi oleh Belanja Pegawai 

Konsolidasian sebesar 37.13 persen, yang diikuti dengan Belanja Barang 

Konsolidasian 31.78 persen, Belanja Modal Konsolidasian sebesar 20.21 

persen, Belanja Transfer 

Konsolidasian sebesar 

6.14 persen, Belanja 

Hibah Konsolidasian 

sebesar 4.54 persen, 

Transfer Konsolidasian 

sebesar 6.14 persen, Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian sebesar 0.15 

persen, Pembayaran Bunga Utang 0.02 persen, Belanja Tak Derduga 0.02 

persen dan Subsidi 0.01 persen. 

Belanja Konsolidasian Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp1,29 

triliun atau naik 2.20 persen jika dibandingkan dengan Belanja Pemerintah 

Konsolidasian Tahun 2017.  

Belanja Pegawai Konsolidasian Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 

Rp1.24 triliun atau sebesar 5.29 persen jika dibandingkan dengan Belanja 

Pegawai Konsolidasian tahun 2017 sebesar Rp23,51 triliun. Belanja Barang 

Konsolidasian tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1,86 triliun atau 

sebesar 10.82 persen jika dibandingkan dengan Belanja Barang Konsolidasian 

tahun 2017 sebesar Rp19,06 triliun. Belanja Modal Konsolidasian tahun 2018 

mengalami penurunan sebesar Rp0,39 triliun atau 3.07 persen jika dibandingkan 
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dengan Belanja Modal Konsolidasian tahun 2017 sebesar Rp12,50 triliun. 

Reformasi penganggaran melalui penerapan berbagai praktik kebijakan yang 

ditengarai dan terbukti meningkatkan kinerja dengan menekankan 

profesionalisme juga telah memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran 

belanja pemerintah.  

Sedangkan alokasi kewajiban Pembayaran Bunga Utang dilakukan Pemerintah 

dalam memenuhi kewajiban Pembayaran Bunga Utang secara tepat waktu 

seperti pemanfaatan dan pengelolaan utang akan dilakukan secara bijaksana, 

agar beban pembayaran bunga cicilan pokok utang di masa-masa mendatang 

tetap dalam batas kemampuan ekonomi. Belanja Pembayaran Bunga Utang 

Konsolidasian tahun 2018 sebesar Rp0,01 triliun mengalami penurunan sebesar 

Rp0,01 triliun atau 46.49 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017.  

APBN sebagai piranti kebijakan Pemerintah yakni memiliki fungsi stabilisasi 

antara lain digunakan untuk penyediaan berbagai jenis subsidi baik berupa 

subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok (price subsidies), maupun subsidi 

ke objek sasaran (targeted subsidies). Belanja Subsidi Konsolidasian tahun 2018 

mencapai Rp0.008 triliun mengalami penurunan sebesar Rp0.005 triliun atau 

40.06 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017. Belanja Hibah Tahun 2018 

mengalami peningkatan sebesar Rp0,62 triliun atau naik 29.83 persen, hal ini 

disebabkan adanya belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang 

meningkat sebesar Rp0,79 triliun atau 228.51 persen dan belanja hibah dana 

BOS untuk satuan pendidikan dasar meningkat Rp0.003 triliun atau naik 0.23 

persen. 

3. Analisis Rasio Belanja Operasi Konsolidasian Terhadap Total Belanja 

Konsolidasian. 

Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai konsolidasian dengan belanja 

barang konsolidasian. Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian 

mengindikasikan porsi belanja pemerintah untuk mendukung operasional 

pemerintahan. Pada tahun 2018, rasio belanja operasi terhadap total belanja 

konsolidasian di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 68.91 persen sedangkan 

tahun 2017 sebesar 69.37 persen. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran 

pemerintah untuk 

kegiatan operasi 

semakin meningkat. 
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4. Rasio Belanja Konsolidasian Terhadap Jumlah Penduduk 

Rasio belanja konsolidasian terhadap jumlah penduduk (belanja konsolidasian 

perkapita) menunjukkan seberapa besar belanja pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah yang digunakan untuk menyejahterakan per penduduk di 

suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar belanja yang 

dikeluarkanuntuk menyejahterakan satu orang penduduk wilayah tersebut 

sehingga semakin besar kemungkinan tercapainya. Sebaliknya, semakin kecil 

angka rasionya, 

semakin kecil dana 

yang disediakan 

pemda untuk 

menyejahterakan 

penduduknya.  

Dengan jumlah 

penduduk tahun 2018 

sebesar 8.771.970 

jiwa maka rasio total 

belanja konsolidasian 

terhadap jumlah 

penduduk Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Tahun 2018 adalah 

Rp6,89 Juta per 

kapita. Hal ini berarti 

dalam rangka 

meningkatkan 

kesejahteraan 

penduduknya, selama tahun 2018 pemerintah telah membelanjakan sebesar 

Rp6,89 Juta untuk setiap jiwa penduduknya, meningkat dibanding dengan tahun 

2017 yang terealisasi sebesar Rp6.75 Juta per jiwa.  

Secara umum pada tahun 2018 rasio belanja pemerintah per jiwa pada 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan dibanding 

tahun 2017. Pada tahun 2018 angka rasio tertinggi pada Kabupaten Selayar 

mencapai Rp7,35 juta per jiwa. Sedangkan terendah pada Kabupaten Jeneponto 

sebesar Rp1,35 juta perjiwa. Apabila dibandingkan antar regional, terdapat 
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kesenjangan/perbedaan rasio yang cukup tinggi. Hal ini antara lain karena 

adanya kesenjangan jumlah belanja pemerintah dan kesenjangan jumlah 

penduduk antara kabupaten/kota. Kabupaten Selayar dengan penduduk relative 

sedikit (133.003 jiwa) namun jumlah belanja pemerintah-nya tinggi (Rp0,98 

triliun). Sebaliknya Kabupaten Jeneponto yang memiliki penduduk relative 

banyak (359.787 jiwa) mempunyai jumlah belanja pemerintah lebih sedikit 

(Rp0,49 triliun). 

5. Rasio Belanja Pendidikan Konsolidasian Terhadap Jumlah Penduduk 

Rasio belanja 

Pendidikan 

konsolidasian 

terhadap jumlah 

penduduk (belanja 

Pendidikan 

konsolidasian 

perkapita) 

menunjukkan 

seberapa besar 

belanja Pendidikan 

pemerintah pusat 

dan pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan Pendidikan per 

penduduk di suatu daerah.  

Pada tahun 2018, angka rasio belanja Pendidikan konsolidasian terhadap jumlah 

penduduk tertinggi yaitu di Kabupaten Barru yaitu sebesar Rp1,50 juta per jiwa 

dengan jumlah belanja pendidikan konsolidasi sebesar Rp0,26 triliun. 

Sedangkan terendah pada Kabupaten Jeneponto sebesar Rp0,21 juta per jiwa 

dengan belanja Pendidikan sebesar Rp0,07 triliun. 

6. Analisis Anggaran Belanja Sektoral 

Kinerja Keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah 

menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam 

memenuhi 

kebutuhannya 

guna 

mendukung 

berjalannya 

sistem 

Sumber : BPS dan LKPDK-TW Kanwil DJPb Provinsi Sulsel (diolah) 

Grafik IV.11   Rasio Belanja Pendidikan Pendidikan Konsolidasian Per Jiwa 
Kabupaten/ Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 
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pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung 

sepenuhnya kepada pusat.   Pemerintah daerah juga memiliki fleksibilitas dalam 

menggunakan dananya sesuai dengan aturan yang berlaku.  Tujuan 

dilakukannya pengukuran kinerja adalah membantu memperbaiki kinerja 

pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, serta 

mewujudkan akuntabilitas publik. Salah satu alat pengukur kinerja keuangan 

daerah adalah mengukur ratio alokasi per sektor APBN terhadap APBD, berikut 

ini ratio APBN terhadap APBD Tahun 2018  

Dari hasil analisis ini 

dapat disimpulkan 

bahwa atas ratio 

prioritas sektor alokasi 

anggaran terbesar pada 

alokasi pelayanan 

umum sebesar 33,52 

persen dan terkecil adalah sektor pariwisata dan budaya. Hal ini 

menggambarkan alokasi fiskal masih terbebani oleh pembiayaan yang bukan 

pembentukan modal, namun secara umum mulai tersebar ke beberapa sektor 

diantaranya pendidikan (22,61 persen), ekonomi (14.20 persen), dan kesehatan 

(11,48 persen). Hanya saja alokasi untuk pariwisata masih kecil padahal ini 

merupakan sektor yang potensial untuk menggerakkan ekonomi. 

7. Analisis kebijakan alokasi anggaran 

Alokasi Anggaran Belanja APBN di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 

Rp28,44 triliun dan alokasi anggaran Belanja APBD sebesar Rp41,49 triliun. 

Alokasi Belanja pegawai pemerintah pusat sebesar Rp7,61 triliun dan belanja 

pegawai pemerintah daerah sebesar Rp16,14 triliun dari total alokasi anggaran 

belanja APBD. Dari data tersebut, proporsi alokasi anggaran Belanja Pemerintah 

Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai yaitu sebesar 34.08 

persen dari total alokasi anggaran belanja APBN, sedangkan proporsi alokasi 

anggaran Belanja Pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai belanja 

pegawai yaitu 38.90 persen dari total alokasi anggaran belanja APBD. 

Sedangkan alokasi anggaran dengan periode yang sama pada tahun 2017, 

alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp27,74 triliun atau 

mencapai dari total alokasi anggaran dan belanja pemerintah daerah sebesar 

Rp42,96 triliun dari total alokasi anggaran. Pada Tahun 2018, Alokasi Anggaran 

belanja pemerintah pusat lebih kecil sebesar Rp0,70 triliun atau 2.52 persen 

dibandingkan tahun 2017, sedangkan pemerintah daerah tahun 2018 mengalami 

penurunan sebesar minus Rp1,47 triliun atau turun 3.42 persen dibandingkan 
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tahun 2017. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah tetap 

melakukan reformasi kebijakan fiskal dari tahun ketahun. Salah satunya 

kebijakan penghematan belanja Kementerian/Lembaga yang dapat di 

implementasikan secara efektif, sehingga K/L mampu menyerap seluruh pagu 

belanja yang telah disesuaikan dengan langkah penghematan anggaran terukur 

dengan menyasar pada belanja kurang produktif. 

8. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional 

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 diperkirakan berada 

pada kisaran 6.47 – 7.07% (yoy). Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 

2018 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun 2017 yang berada pada kisaran 7.03 – 7.21%(yoy), seiring 

dengan berakhir HBKN dan libur menjelang akhir tahun serta siklus 

penegeluaran pemerintah yang meningkat di akhir tahun. Adapun faktor 

pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 antara lain LU Pertanian seiring 

dengan faktor cuaca yang diperkirakan kondusif/ iklim yang lebih baik dan 

adanya musim panen pada bulan Maret- April 2018. Selain itu, LU Pertambangan 

juga diperkirakan tetap kuat seiring dengan produksi yang stabil. Dari sisi 

permintaan, konsumsi rumah tangga dan LNPRT tetap terjaga serta kinerja 

ekspor yang menguat menjadi factor utama penahan pertumbuhan tumbuh 

terdeselerasi. 

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Sulsel diperkirakan membaik dalam 

kisaran 6.47 – 7.07% (yoy), dengan kecenderungan berada di batas bawah 

kisaran. Diperkirakan ekonomi Sulsel akan tumbuh lebih baik dibandingkan 

dengan tahun 2017 yang diperkirakan tumbuh melambat di kisaran angka 6,6- 

7,21% (yoy). Pertumbuhan yang meningkat tersebut sejalan dengan 

pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 5.17% di tahun 

2018, meningkat dari target tahun 2017 yang mencapai 5.07%. Peningkatan 

pertumbuhan tersebut didorong oleh stimulus fiskal pemerintah dalam realisasi 

belanja infrastruktur dan upaya pemangkasan perizinan sehingga menggiatkan 

dunia usaha. Dalam jangka pendek, investasi swasta akan terdorong oleh 

realisasi belanja modal pemerintah yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi 

dunia yang semakin membaik di tahun 2018 dengan target 5.17% dari target 

tahun 2017 yang mencapai 5.07% juga turut mendorong kinerja ekspor yang 

diperkirakan tetap dalam kondisi surplus neraca perdagangan. 
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D. SURPLUS/ DEFISIT 

1. Kompisisi Surplus/ Defisit Konsolidasian dan Rasio 

Pada tahun 2018, Surplus/ Defisit Pemerintah Konsolidasian di Provinsi 

Sulawesi Selatan mencapai minus Rp8,63 triliun. Sebagian besar (98.82%) 

defisit tersebut dari Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 

sisanya (1.18%) dari gabungan Pemerintah Daerah Provisni Sulawesi Selatan. 

Pemerintah pusat di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menyumbang minus 

Rp8,53 triliun dan gabungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

menyumbang 

deficit sebesar 

minus Rp0,10 

triliun. 

Sedangkan rasio 

surplus/ defisit 

konsolidasian Provinsi Sulawesi Selatan terhadap PDRB mencapai 1.87% yang 

terdiri dari Pemerintah Daerah sebesar 0,02% dan pemerintah pusat sebesar 

1.84%. 

2. Perbandingan Rasio Surplus/ Defisit antar Kabupaten/ Kota 

Secara keseluruhan 

apabila dirinci pada 

masing-masing 

Kabupaten/Kota, 

keseimbangan umum 

atau surplus/ defisit 

berada pada posisi 

minus (defisit). Defisit 

konsolidasian tertinggi 

terjadi di Kota Makassar sebesar minus Rp3,74 triliun dan terendah di 

Kabupaten Toraja Utara sebesar minus Rp0,39 triliun. Sedangkan rasio defisit 

terhadap PDRB terbesar terjadi di Kota Palopo sebesar 12.61% dan terendah 

di Kabupaten Toraja Utara sebesar 0.98%. Surplus/ Defisit Konsolidasian tahun 

2018 untuk Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar minus Rp8,63 triliun. Nilai 

defisit tersebut sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) minus 

sebesar Rp39,13 triliun dan sisanya dari Pemerintah daerah (APBD) sebesar 

minus Rp0,10 triliun. Hal ini karena APBN berperan sebagai fungsi distribusi. 
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Penerimaan perpajakan bagian pemerintah pusat dicatat dalam APBN dan 

tidak dirinci per daerah. 

Selanjutnya seluruh 

penerimaan tersebut 

didistribusi keseluruh 

Pemerintah Daerah 

dalam bentuk belanja 

transfer. 

E. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK 

REGIONAL BRUTO (PDRB) 

Salah satu analisis data 

GFS adalah analisis 

kontribusi pemerintah pada 

PDRB. Analisis ini 

dilakukan dengan 

menggunakan data pada 

Laporan Statistik Keuangan 

Pemerintah Tingkat 

Wilayah. Data yang 

digunakan untuk analisis 

tersebut dapat diambil dari 

Laporan Operasional 

(Statement of Government 

Operations). Laporan 

Operasional adalah 

ringkasan transaksi yang 

berasal dar iinteraksi yang 

disepakati Bersama antara 

unit institusi pada suatu periode akuntansi yang mengakibatkan perubahan posisi 

keuangan.  

Berdasarkan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat 

Wilayah Tahun 2018, Pendapatan sebesar Rp103,26 triliun mengalami peningkatan 

sebesar Rp82,40 triliun atau naik 395,17% dibandingkan dengan Tahun 2017. 

Beban juga mengalami peningkatan sebesar Rp33,28 triliun atau naik 72.08 % 

dibandingankan dengan Tahun 2017. 

Kode Akun Statistik Keuangan Pemerintah

2017 2018

A1 Pendapatan 20.852.889.150.355              103.258.245.102.890 

A11 Pajak 14.638.903.499.999         15.110.368.337.160      

A12 Kontribusi Sosial -                                    -                                  

A13 Hibah 759.710.519.260             32.131.908.673.810      

A14 Pendapatan Lainnya 5.454.275.131.096           56.015.968.091.920      

A2 Beban 46.178.225.092.607         79.461.648.552.591      

A21 Kompensasi Pegawai 23.509.828.019.106         22.644.907.424.599      

A22 Penggunaan Barang dan Jasa 13.902.934.932.640         17.194.950.527.340      

A23 Konsumsi Aset Tetap -                                    -                                  

A24 Bunga 27.161.787.229               14.534.935.448             

A25 Subsidi 13.867.640.000               8.312.395.499              

A26 Hibah 8.596.910.794.632           36.753.348.188.239      

A27 Manfaat Sosial 112.510.684.410             88.284.300.900             

A28 Beban Lainnya 15.011.234.590               2.757.310.780.566        

GOB Saldo Operasi Bruto  (1-2+23+NOBz) (25.325.335.942.252)        23.796.596.550.299      

NOB Saldo Operasi Neto  (1-2+NOBz) (25.325.335.942.252)        23.796.596.550.299      

TRANSAKSI  ASET NON KEUANGAN :

A31 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto 12.499.632.704.954         12.119.880.152.164      

A311 Aset Tetap 12.280.928.409.351         11.898.719.311.067      

A312 Perubahan Persediaan -                                    -                                  

A313 Barang Berharga -                                    -                                  

A314 Aset Non Produksi 218.704.295.603             221.160.841.097           

NLB Saldo Peminjaman / Pinjaman  Neto  (1-2+NOBz-31) (37.824.968.647.206)        11.676.716.398.135      

TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN 

(PEMBIAYAAN) :
34.438.573.802.716         (11.676.716.398.135)     

A32 Akuisisi Neto Aset Keuangan (34.649.255.483.280)        11.575.443.899.099      

A321 Dalam Negeri (34.649.255.483.280)        11.575.443.899.099      

A322 Luar Negeri -                                    -                                  

A323 Monetary gold and SDRs -                                    -                                  

A33 Keterjadian Kewajiban Neto (210.681.680.564)            (101.272.499.036)          

A331 Dalam Negeri (210.681.680.564)            (101.272.499.036)          

A332 Luar Negeri -                                    -                                  

TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI  KEKAYAAN BERSIH :

Jumlah

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH (GFS)

Sumber: LKPK-TW Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan (diolah) 

Tabel IV.7 Laporan Operasional Statistik Keuangan 
Pemerintah (GFS) Tahun 2017 and 2018 
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Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB, terutama dari belanjaPemerintah (G) dan 

Investasi (I) dijabarkan sebagai berikut:  

i. Nilai Belanja Pemerintah (G) dicerminkan/ diproxikan dari nilai Pengeluaran 

Konsumsi Pemerintah yang berasal dari Kompensasi Pegawai sebesar 

Rp22,64 triliun ditambah Penggunaan Barang Dan Jasa sebesar Rp17,19 

triliun, Konsumsi Aset Tetap sebesar Rp0, dan Pembelian Barang/ Jasa Untuk 

Transfer Langsung Ke RumahTangga (Umumnya Manfaat Sosial Dalam 

Bentuk Barang/ Jasa) sebesar Rp0,08 triliun, dikurangi Penjualan Barang Dan 

Jasa sebesar Rp0,22 trilun menghasilkan angka sebesar Rp40,57 triliun. 

ii. Sedangkan nilai Investasi Pemerintah dicerminkan/ diproxikan dari nilai 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan nilai Akuisisi Aset 

Tetap dikurangi Penghentian Aset Tetap, dalam Laporan Operasional sama 

dengan Nilai Aset Tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto sebesar 

Rp11,89 triliun dikurangi Aset Non Produksi sebesar Rp0,22 triliun 

menghasilkan angka sebesar Rp11,89 triliun. 

iii. Kontribusi Belanja Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah 

sebesar 40,57 triliun dengan nilai PDRB sebesar Rp462,34 triliun adalah 

sebesar 8,78%. 

iv. Sedangkan Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDB dari Investasi 

Pemerintah sebesar 11,89 triliun dengan nilai PDRB sebesar Rp462,34 triliun 

adalah sebesar 2,57%. 

Belanja Pemerintah memiliki efek yang jangka waktunya lebih pendek dalam 

perekonomian dibandingkan dengan investasi terutama terkait dengan pengadaan 

aset tetap. Dalam kondisi perekonomian yang melambat, kontribusi Pemerintah 

dari belanja Pemerintah lebih dibutuhkan untuk dapat segera memperbaiki kondisi 

perekonomian. Namun, dalam kondisi perekonomian yang relatife baik, kontribusi 

Pemerintah dari investasi dirasa lebih baik untuk lebih meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi pada masa yang akan datang. 
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BAB V 

KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN 

FISKAL REGIONAL 

 

A. KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL 

1. Analisis Potensi Sektoral dengan Model Tipologi Klassen 

Keterbatasan sumber daya adalah masalah klasik yang di hadapi oleh semua 

pemerintah daerah karena itu perlu membuat prioritas kebijakan agar 

pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana. Penentuan prioritas 

kebijakan tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan menentukan sektor-

sektor prioritas atau 

unggulan, penentuan 

prioritas tidak hanya 

dilakukan pada tingkat 

sektoral saja, tetapi 

juga pada tingkat 

subsektor, usaha, 

bahkan tingkat komoditi 

yang layak untuk 

dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan dan 

potensi yang ada. 

Untuk menentukan 

sektor, subsektor, 

usaha, atau komoditi 

prioritas tersebut dapat 

digunakan beberapa alat analisis.  

Salah satu alat analisis yang 

relatif sering digunakan adalah 

alat analisis Tipologi Klassen. 

Tipologi Klassen dapat 

digunakan melalui dua 

pendekatan, yaitu daerah 
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maupun sektoral. Data yang biasa digunakan dalam analisis ini adalah data 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam Kajian Fiskal Regional 

Provinsi Sulawesi Selatan data yang digunakan dan dianalisis adalah Laju 

Pertumbuhan PDRB dan Distribusi PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2014 s.d 

2018 sedangkan Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Nasional Tahun 2014 s.d 

2018 sebagai acuan atau pembanding kemudian diambil rata-rata dari jangka 5 

tahun.  

 

Dimana: 

g = Laju pertumbuhan per sektor dalam PDB 

secara Nasional  

gi = Laju Pertumbuhan per sektor dalam 

PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan 

s  = Distribusi (kontribusi) per sektor dalam 

PDB secara Nasionaln 

si = Distribusi (kontribusi) per sektor dalam 

PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

 

Hasil analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan sektor menghasilkan empat 

klasifikasi dengan karakteristik yang berbeda yaitu: 

(1) Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini 

merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi 

Sulawesi Selatan (gi) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDB 

secara nasional (g) dan memiliki distribusi atau kontribusi terhadap PDRB 

Provinsi Sulawesi Selatan (si) yang lebih besar dibandingkan distribusi atau 

kontribusi sektor tersebut secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa 

dilambangkan dengan gi > g dan si > s. Sektor dalam kuadran I dapat pula 

diartikan sebagai sektor yang potensial karena memiliki kinerja laju 

pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada secara 

nasional.  

(2) Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II). Sektor yang berada pada kuadran 

ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (gi) yang 

lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan 

atau secara nasional (g), tetapi memiliki distribusi atau kontribusi terhadap 

PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (si) yang lebih besar dibandingkan 

kontribusi nilai sektor tersebut secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa 



  

 73 
 

dilambangkan dengan gi < g dan si > s. Sektor dalam kategori ini juga dapat 

dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh.  

(3) Sektor potensial atau masih dapat berkembang  dengan 

pesat  (Kuadran III).  Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang 

memiliki nilai pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (gi) yang lebih 

tinggi dari PDB nasional (g),tetapi distribusi atau kontribusi sektor tersebut 

terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (si) lebih kecil dibandingkan nilai 

distribusi atau kontribusi sektor tersebut secara nasional (s). Klasifikasi ini 

biasa dilambangkan dengan gi > g dan si<s. Sektor dalam Kuadran III dapat 

diartikan sebagai sektor yang sedang booming. Meskipun pangsa pasar 

daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional.  

(4) Sektor relatif tertingggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh sektor 

yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah dibandingkan 

pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) 

dan sekaligus memiliki distribusi atau kontribusi tersebut terhadap PDRB (si) 

yang lebih kecil dibandingkan nilai distribusi atau kontribusi sektor tersebut 

secara nasional (s). 

Hasil pengolahan data BPS diperoleh bahwa terdapat klasifikasi 4 sektor 

yang sesuai dengan analisis tipologi Klassen yaitu sektor Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, 

Adminsistrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan sosial masuk kedalam kuadran I sektor yang maju dan tumbuh 

dengan cepat. Artinya bahwa sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan 

PDRB atau perekonomian yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan nasional 

dan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB atau perekonomian daerah 

bila dibandingkan dengan kontribusi sektor tersebut di tingkat nasional. 

Sektor Pengadaan Air adalah yang masuk dalam kuadran II yatitu sektor 

yang maju namun tertekan. Sektor ini dimana laju pertumbuhan PDRB atau 

perekonomian daerah lebih kecil dari laju pertumbuhan di tingkat nasional 

namun distribusi atau kontribusi sektor tersebut dalam PDRB atau ekonomi 

daerah relatif lebih tinggi dari distribusi atau kontribusi sektor tersebut di 

tingkat Nasional, dapat pula dikatakan sektor pengadaan air telah jenuh. 

Sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan 

Listrik dan Gas, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan akomodasi dan 
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Makan, Jasa Keuangan, Jasa Lainnya masuk dalam kuadran III yang 

merupakan sektor dimana laju pertumbuhan PDRB atau ekonomi daerah 

yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDB atau ekonomi nasional namun 

distribusi atau kontribusi sektor tersebut relatif lebih rendah dari distribusi 

atau kontribusi sektor yang sama di tingkat Nasional atau PDB. Sektor ini 

merupakan sektor yang potensial dan dapat berkembang dengan pesat 

dimasa yang akan datang. 

Sedangkan sektor Transportasi dan Pergudangan serta Jasa Perusahaan 

masuk kedalam sektor yang relatif tertinggal atau kuadran IV yang artinya 

sektor ini baik laju pertumbuhan PDRB atau ekonomi daerah dan distribusi 

atau kontribusi pada PDRB atau ekonomi daerah dua-duanya relatif lebih 

rendah dari laju pertumbuhan dan distribusi pada PDB. Kedua sektor tersebut 

perlu mendapat perhatian khusus agar dimasa yang akan dating menjadi 

lebih berkembang. 

2. Sektor Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan 

Sektor Pertanian 

Struktur PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 masih ditopang oleh 

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar Rp104,01 

triliun atau sekitar 22,50 persen dari seluruh sektor. Berdasarkan data BPS 

keadaan jumlah angkatan kerja di Sulawesi Selatan periode Agustus 2018 

sebanyak 3.988.029 orang dan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian 

cukup mendominasi 

sekitar 37.79 persen 

atau 1.507.076 tenaga 

kerja dari seluruh 

sektor ekonomi. Tidak 

salah dikatakan bahwa 

sektor pertanian masih 

menjadi tumpuan 

ekonomi mayoritas 

penduduk Sulawesi 

Selatan.  

 

 

 

Box 3 

Pemprov Sulsel dan Pemerintah Australia membahas peluang kerjasama ekspor hasil komoditas 

sektor pertanian. Selain itu, keduanya juga menjajaki kerjasama di sektor pariwisata dan pendidikan. 

Sumber: Harian Ujung Pandang Express 
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Dominasi subsektor ini 

ditandai dengan 

pertumbuhan 5,32 persen 

pada tahun 2018 yang di 

dukung oleh tiga 

komoditas utama. 

Komoditas utama 

pertanian tersebut adalah 

padi, jagung dan ubi kayu. 

Sulawesi Selatan 

merupakan lumbung 

pangan nasional di Indonesia Timur. Daerah penyokongnya adalah Kab. Bone, 

Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Luwu, Kab. 

Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar dan Kab. Maros. Dari 

data sensus Pertanian BPS sampai dengan tahun 2015 terlihat tren 

perkembangan yang semakin meningkat dari jumlah luas area panen dan jumlah 

produksi pertanian padi dan palawija.  

Peningkatan jumlah 

produksi pertanian 

terutama padi dari tahun 

ke tahun merupakan 

hasil dari kebijakan 

Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan 

melalui Gerakan 

Peningkatan Produksi 

Komoditas Unggulan 

dan Surplus Beras Tahun 2008 s.d 2018. Melalui gerakan tersebut dilakukan 

dilakukan strategi peningkatan produksi kegiatan penyuluhan pertanian, 

peningkatan luas areal lahan dengan membuka lahan baru, serta 

pengembangan agribisnis agar para petani tertarik mengembangkan usaha 

pertaniannya. 

Selain tanaman pangan, sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor lain, 

diantaranya peternakan dan perikanan. Data BPS sampai dengan tahun 2018, 

sektor peternakan Sulawesi Selatan didominasi oleh ternak sapi sebesar 43,99 
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persen atau dari 

seluruh ternak besar. 

Kabupaten Bone 

merupakan produsen 

terbesar untuk ternak 

sapi di Provinsi 

Sulawesi Selatan, 

dengan distribusi 

sebesar 29,59 persen 

dari keseluruhan sapi 

potong di Sulawesi 

Selatan pada tahun 

2018. 

Provinsi Sulawesi 

Selatan sejak tahun 

2013 mencanangkan gerakan satu juta ekor sapi dan swasembada daging sapi. 

Gerakan tersebut dijabarkan melalui kebijakan pengembangan argo industri hilir, 

pengembangan dan pembinaan kelembagaan, mendorong investasi dan 

permodalan dan meninjaui ulang peraturan daerah untuk kemudahan investasi. 

Hasil dari gerakan tersebut menghasilkan jumlah produksi ternak sapi yang 

meningkat lebih dari satu juta ekor. 

Sebagai daerah 

maritim, produksi 

perikanan Sulawesi 

Selatan dapat 

dikatakan cukup tinggi. 

Sulawesi Selatan 

merupakan salah satu 

produsen perikanan di 

Indonesia. Ada 15 

kabupaten/Kota yang 

merupakan daerah produsen ikan di Sulawesi Selatan. Kabupaten Takalar 

menjadi penyumbang terbesar produksi ikan Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 

33,42 persen 
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Nilai produksi perikanan yang meningkat tiap tahun merupakan hasil dari 

kebijakan pemerintah Sulawesi Selatan menerapkan pembatasan penangkapan 

oleh nelayan asing serta memperbaiki jalur distribusi komoditas perikanan. 

Sektor pertanian tidak terlepas dari kejahteraan para petani. Untuk menentukan 

tingkat kesejahteraan petani digunakan alat ukur yaitu Nilai Tukar Petani. 

Nilai Tukar Petani adalah rasio 

antara indeks harga yang 

diterima petani dengan indeks 

harga yang dibayar petani yang 

dinyatakan dalam persentase. 

Alat ukur ini menilai seberapa 

besar pendapatan petani dan 

perimbangan dengan 

pengeluaran. Nilai Tukar Petani 

menggambarkan kemampuan 

daya beli petani terhadap produk yang di konsumsi dan input produksi pertanian. 

Semakin tinggi Nilai Tukar Petani menunjukan kemampuan petani untuk membeli 

produk konsumsi dan input produksi tersebut yang berarti kesejahteraan petani 

relatif sejahtera. Berikut ini adalah Nilai Tukar Petani di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2016 s.d 2018 dan Nilai Tukar Petani Nasional Tahun 2018.  

Dari data tersebut nilai rata-rata 

NTP di Sulawesi Selatan 3 

tahun terakhir 102.61 relatif 

lebih tinggi dengan NTP 

Nasional Tahun 2018 yang 

sebesar 102.45.  

Ini menunjukan kesejahteraan 

petani di Sulawesi Selatan 

relatif lebih baik dari rata-rata 

NTP Nasional. Hal ini 

menggambarkan bahwa sektor 

pertanian sebagai leading sektor perekonomian masyarakat Sulawesi Selatan 

ternyata berkorelasi positif dengan nilai rata-rata NTP di Sulawesi 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Petani
https://id.wikipedia.org/wiki/Petani
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3. Sektor Potensial Sulawesi Selatan 

Sektor Pariwisata 

Pariwisata merupakan sektor strategis dan media untuk mengintegrasikan 

program dan kegiatan antar sektor pembangunan. Dengan demikian pariwisata 

merupakan leading pembangunan yang 

dapat menggerakan perekonomian 

suatu wilayah. Sektor pariswisata di 

Sulawesi Selatan, hasil pemetaan 

tipologi Klassen berada pada kuadran III 

yang berarti merupakan sektor potensi dimana pertumbuhan PDRB sektor 

pariwisata daerah tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan PDB sektor pasiwisata 

nasional namun share atau kontribusi PRDB sektor pariwisata daerah tersebut 

lebih rendah dibanding dengan share atau distribusi PDB sektor pariwisata 

nasional. Hasil pemetaan tersebut menggambarkan adanya potensi untuk 

dikembangkan lebih maksimal agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan 

ekonomi wilayah Sulawesi Selatan.  

Sejak tahun 2014 pemerintah Sulawesi 

Selatan telah menggalakan sektor 

pariwisata melalui slogan “Visit South 

Sulawesi” untuk mengundang wisatawan 

mancanegara agar berkunjung ke 

Indonesia khususnya Sulawesi Selatan. 

Melalui sektor pariwisata secara 

langsung mendorong perekonomian 

Sulawesi Selatan salah satunya jasa 

akomodasi. Sebagai penunjang 

penginapan wisatawan, perkembangan 

jumlah hotel pada tahun 2016 tumbuh 

sebesar 0,47 persen. 

Kunjungan wisatawan di Sulawesi 

Selatan setiap tahun mengalami 

kenaikan baik wisatawan domestik dan 

mancanegara. Tahun 2016 wisatawan 

mancanegara yang datang ke Sulawesi 

Selatan naik 22 persen. Hal ini perlu 

Sumber : BPS Sulsel  (data diolah) 

Tabel V.6  Rincian Usaha Perhotelan di Sulawesi Selatan Tahun 
2014 s.d 2016 

 
Rincian 2014 2015 2016

Banyaknya (unit) 576               638           641              

Kamar 13,649          14,539      15,494         

Tempat tidur 20,193          21,103      22,940         
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mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang 

terintegrasi antar berbagai sektor. Karena potensi dan pengembangan sektor 

pariwisata akan menarik sektor lain untuk menggerakan perekonomian suatu 

wilayah. 

Tana Toraja salah satu andalan pariwisata di Sulawesi Selatan selain Taman 

Nasional Batimurung Kab. Maros dan Pantai Tanjung Bira di Kab. Bantaeng. 

Pariwisata Tana Toraja dikembangkan empat jenis objek wisata utama yakni 

objek wisata alam, objek wisata sejarah, objek wisata seni dan budaya, dan objek 

wisata agro. Untuk jenis wisata alam meliputi objek wisata buntu burake, goa 

alam sullukan, goa alam sa’pang bayo- bayo, air tejun sarambu, air terjun talando 

tallu, air terjun pakkara, kolam pemandian makula, kolam alam tilangnga, bukit 

sion, gunung kandora, tebing tinoring, plaza kolam makale, dan danau tadah 

hujan assa’. Untuk jenis wisata sejarah meliputi objek wisata kuburan buntu 

tondon, kolam alam assa, museum buntu kalando, pasiliran kambira, suaya, 

kuburan sirope, kuburan tua kalumpini, kuburan batu sandini lo’po’, makam adat 

sirope, makam adat lemo, liang lo’ko’ randanan, situs purbakala, potok tengan, 

gua pemakaman tampang allo, tongkonan banua kasalle, rumah atap batu 

tumakke, rumah adat tumbang datu, tongkonan sillanan, perkampunagn 

tradisonal pattan, perkampungan tradisional to’ puang, batu alam tengko batu. 

Untuk jenis objek wisata seni dan budaya meliputi pusat pembuatan kain tenun, 

ukiran, miniatur dan tau- tau di objek wisata lemo, Toraja Internasional Festival, 

Lovely Toraja Festival, upacara adat mangrara banua, upacara adat alukna 

rampanan kapa’, upacara adat ma’ bugi’, upacara adat rambu solo’. Khusus 

untuk upacara adat ini merupakan simbol khas dari masyarakat tana toraja tak 

hanya itu terkadang upacara ini mempunyai jadwal khusus disebabkan upacara 

adat ini diselenggarakan atas kesepakatan keluarga penyelenggara. Dan yang 

terakhir yaitu jenis objek wisata agro, objek wisata ini merupakan salah satu 

unggulan tana toraja yakni agro wisata pango-pango dan perkebunan kopi 

bolokan. 

Sebagai ikon pariwisata Sulawesi Selatan, Tana Toraja, Taman Nasional 

Batimurung dan Pantai Tanjung Bira masih berpotensi untuk dapat 

dikembangkan menjadi lebih besar lagi. Pemerintah sudah harus 

mengembangkan promosi industri pariwisatanya dengan mengacu pada unsur-

unsur pemasaran modern yang terarah dan tepat sasaran. Hal ini penting 

mengingat alokasi anggaran yang digunakan yang bersumber pada sumber-
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sumber pendanaan kab/kota agar dapat digunakan dengan cara yang efektif dan 

efisien. 

Untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan pengembangan kawasan 

pariwisata Sulawesi Selatan, digunakan analisis SLEPT.  Analisis 

SLEPT (Sosial, Legal, Ekonomi, Politik dan Teknologi) merupakan alat dari 

manajemen strategis untuk menjelaskan faktor makro yang digunakan dalam 

lingkungan berupa keuntungan dan tantangan yang dihadapi sebelum 

manajemen mengambil keputusan.  

Hasil dari analisis SLEPT 

terhadap potensi pariwisata 

Sulawesi Selatan adalah sebagai 

berikut : 

• Sosial : Sulawesi Selatan 

terdiri dari Suku Makassar, Bugis 

dan Toraja memberikan 

keanekaragaman budaya. Hal ini 

dapat menjadi factor untuk 

mengembangkan potensi pariwisata 

• Legal : yaitu Sulawesi Selatan telah di tetapkan sebagai destinasi utama 

dalam pariwisata nasional serta penetapan Taman Nasional Batimurung 

sebagai Geopark Unesco merupakan pendorong untuk mengembangkan 

pariwisata di Sulawesi Selatan.  

• Ekonomi : Posisi Sulawesi Selatan dalam perekonomian nasional penting 

dimana pertumbuhan ekonomi daerah selalu diatas pertumbuhan ekonomi 

nasional. Sulawesi Selatan juga merupakan pengerak ekonomi di Indonesia 

Timur. Letak geografis Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar 

merupakan daerah penghubung dengan daerah lain menjadikan daya tarik 

tersendiri untuk pengembangan pariwisata. 

• Politik : Perkembangan demokrasi melalui pemilihan kepala daerah berjalan 

dalam kondisi kondusif serta kriminalitas yang terkendali merupakan situasli 

politik dan keamanan yang stabil. Hal ini dapat menjadi penopang untuk 

pariwisata. 

• Teknologi : Tingkat perkembangan teknologi informasi di Sulawesi Selatan 

relatif maju namun ini merupakan tantangan bagi pariwisata terutama para 
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pelaku agar dapat menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk 

membranding potensi pariwisata. 

Hasil dari indentifikasi diatas, beberapa rekomendasi strategi untuk 

mengembangkan dan meningkatkan potensi pariwisata di Sulawesi Selatan, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan ke tempat obyek wisata 

2. Pembangunan pusat informasi wisata di tiap kabupaten dan kota 

3. Melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam penataan kawasan wisata 

untuk menciptakan lapangan kerja. 

4. Sektor Pertanian yang merupakan penyumbang PDRB terbesar dapat 

dikelola dengan menciptakan daerah argowisata. 

5. Pengembangan dan pembangunan destinasi wisata bahari karena masih 

banyak pantai dan pulau yang belum optimal dikelola. 

6. Melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha pariwisata 

7. Memanfaat dana desa untuk membangunan dan menciptakan kawasan 

desa wisata 

8. Membuat promosi dan layanan informasi ke mancanegara untuk 

meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. 

9. Mengembangankan konsep eco tourism yang bercirikan kearifan alam dan 

budaya lokal. 

B. Tantangan Fiskal Regional 

1. Analisa LQ dan Shift Share dalam perekonomian Sulawesi Selatan 

Provinsi Sulawesi Selatan 

mempunyai potensi 

perekonomian yang 

memiliki keunggulan 

komparatif yang perlu di 

kembangkan sebagai 

sektor unggulan dalam 

pembangunan daerah. 

Untuk itu guna 

mengidentifikasikan sektor 

unggulan maka digunakan 

analisis Location Quontient 
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(LQ). Dimana Bila nilai LQ > 1 maka sektor tersebut adalah sektor basis dalam 

perekonomian daerah. 

Dari data tersebut maka 

sektor-sektor tersebut 

dikelompokkan ke dalam 

sektor basis dan non basis 

seperti dalam tabel V.9 

Hasil dari tabulasi tersebut 

pengembangan potensi 

perekonomian di Sulawesi 

Selatan menitik beratkan kepada Sektor Pertanian dengan subsektor perikanan, 

tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Selain itu sektor perdagangan 

dikembangkan dan 

diperkuat struktur dan 

potensinya melalui UMKM 

yang menyerap tenaga 

kerja cukup besar. Melalui 

pendanaan KUR, Kredit 

Usaha Mikro dan Dana 

Desa diharapkan tumbuh 

pusat-pusat perdagangan 

baru yang menyebar ke 

daerah. 

Hasil analisis shift share 

dari tahun 2014 sd.d 2018 

nilai PDRB Provinsi 

Sulawesi Selatan mengalami pertambahan nilai namun tidak absolut, karena 

pertambahan nilai dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Notasi yang 

digunakan dalam analisis adalah sebagai berikut : 

𝑃𝑅𝑖𝑗 = 𝒬𝑖𝑗
0  {𝒴𝑡

𝒴0
 – 1} 

Bila PR < d Q maka Pertumbuhan sektor tersebut di Daerah itu akan 

mendorong pertumbuhan sektor yang sama di Nasional (dan sebaliknya) 

     𝑃𝑆𝑖𝑗 = 𝒬𝑖𝑗
0  {

𝒬𝑖
𝑡

𝒬𝑖
0 - 

𝒴𝑡

𝒴0
} 
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Bila PS > 0 Maka  sektor tersebut tumbuh lebih cepat  dari  sektor yang sama 

di tingkat nasional (dan sebaliknya)  

     𝐷𝑆𝑖𝑗  =  𝒬𝑖𝑗
0  {

𝒬𝑖𝑗
𝑡

𝒬𝑖𝑗
0  - 

𝒬𝑖
𝑡

𝒬𝑖
0} 

Bila DS > 0 Maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih  cepat  

dibanding  sektor yang  lain  di daerah yang sama 

 Keterangan  

𝒴𝑡= PDB Nasional periode tahun t 

 𝒴0= PDB Nasional pada periode tahun dasar 

 𝒬𝑖
𝑡
 = PDB Nasional sektor i pada tahun t   

 𝒬𝑖
0

 = PDB Nasional sektor i pada tahun dasar  t 

 𝒬𝑖𝑗
𝑡

= PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sektor i pada tahun t   

 𝒬𝑖𝑗
0

= PDRB Provinsi sektor i pada tahun dasar 

Analisis Potensial Regional (PR) dimana PR lebih kecil dari dQ  adalah sektor 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik 

dan Gas, Pengadaan Air, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Real 

Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 
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Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa 

lainnya. Artinya sektor sektor tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional sedangkan sektor Pertambangan dan Galian kurang memberikan 

kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional.  

Hasil dimana PS > 0 menunjukan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 

Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan 

Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Real Estate dan Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan sektor yang 

tumbuh lebih cepat pada sektor yang sama di provinsi yang lain. 

Hasil analisis Diferensial Shift (DS) dimana DS>0 menggambarkan sektor-sektor 

tersebut di provinsi Sulawesi Selatan akan mempengaruhi sektor yang sama di 

daerahnya. Sektor-sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan 

dan galian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas,  Konstruksi, 

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

Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 

Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Real Estate, Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya mempunyai pertumbuhan lebih 

cepat dari sektor Pengadaan Air dan Jasa Perusahaan. 

Dari hasil analisis 

gabungan tersebut 

terdapat empat sektor 

yang merupakan 

penopang utama 

pertumbuhan 

perekonomian Sulawesi 

Selatan yaitu Sektor 

Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan, Sektor 

Perdagangan Besar dan 

Eceran, dan reparasi 

Mobil dan Sepeda 

Motor, Sektor Real 

Estate serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa keempat sektor mempengaruhi 
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pertumbuhan sektor lainnya dan memberikan kontribusi positif terhadap 

perekonomian nasional. 

Kebijakan yang perlu diambil pemerintah daerah pengembangan ekonomi 

daerah adalah mensinergikan sektor unggulan dengan sektor potensi seperti 

pariwisata melalui sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum, sektor 

Industri Pengolahan, sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Konstruksi. 

Beberapa kebijakan yang mendukung hal tersebut antara lain : 

1. Peningkatan produksi dan kualitas sektor ungggulan dan potensial melalui 

intensifikasi dan ekstensifikasi produk dan turunannya agar meningkatkan 

nilai tambah. 

2. Optimalisasi alokasi anggaran terhadap sektor unggulan dan sektor 

potensial. 

3. Mengeluarkan regulasi atau peraturan yang mendukung pengembangan 

sektor unggulan dan sektor potensial. 

4. Meningkatkan invetasi pihak ketiga sebagai pendukung pengembangan 

ekonomi melalui menyederhanaan regulasi dan menciptakan iklim usaha 

yang sehat. 

5. Meningkatkan peran serta masyarkat melalui pelatihan dan peningkatan 

kapasitas keahlian 
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BAB VI 

KONTRIBUSI DAN TANTANGAN DANA DESA  

DALAM UPAYA MENDORONG PERTUMBUHAN DAN 

PEMERATAAN DI SULAWESI SELATAN 

 

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap 

kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul 

dan/atau hak tradisional. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah 

membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom, serta menempatkan 

desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola 

potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan 

masyarakat.  

Melalui Undang-Undang desa, desa memperoleh pendapatan dari Pendapatan Asli 

Desa, Dana Desa dari APBN, Bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, 

Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Hibah 

dan sumbangan dari pihak ke tiga serta Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Tujuan 

dari penggunaan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, 

mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan 

pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek 

pembangunan. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, 

penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat  

A. Pagu dan Realisasi Tingkat Provinsi 

Secara nasional, alokasi Dana Desa dari tahun 2017 ke tahun 2018 tidak mengalami 

peningkatan yaitu sebesar Rp 60 triliun, sementara alokasi anggaran Dana Desa 

untuk Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami 

peningkatan dari dari Rp 1.820,51 milyar menjadi Rp 1.992,51 milyar atau 

meningkat sebesar Rp 171,99 milyar (9,45 persen). Alokasi Dana Desa tahun 2018 

digunakan untuk 2.255 desa yang tersebar di 21 kabupaten lingkup Provinsi 

Sulawesi Selatan.  Jumlah desa menurun sebanyak 2 desa dibanding tahun 2017 

yang dialokasikan sebesar 2.257 desa. 
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Koreksi jumlah 

desa pada 

Kabupaten Gowa 

terdapat satu 

desa yang 

menjadi 

kelurahan 

sehingga jumlah 

desa dikoreksi 

dari 122 menjadi 

121, sedangkan pada kab. Tana Toraja terjadi koreksi jumlah desa, yang memang 

hanya sejumlah 112 

namun dialokasikan 113 

desa di tahun 2017. 

Kabupaten Bone selama 

dua tahun mendapatkan 

alokasi pagu tertinggi 

yaitu sebesar Rp 255,91 

miliar (14,04 persen dari 

total alokasi tahun 2017), 

dan tahun 2018 

meningkat sebesar 

14,55 persen atau senilai Rp 289,88 miliar.  Tingginya alokasi tersebut disebabkan 

Kab. Bone memiliki jumlah desa terbesar di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 328 

desa atau 14,55 

persen dari total 

jumlah desa sebesar 

2.255 desa. Alokasi 

pagu terendah di 

tahun 2017 adalah 

Kabupaten Barru dan 

tahun 2018 tercatat 

kabupaten Bantaeng 

yang mendapatkan 

alokasi terendah. Dari 

1.820,51 milyar 

1.992,51 milyar
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Grafik VI.1 Alokasi Pagu Dana Desa Provinsi Sulawesi 
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     Sumber: MEBE dan SPAN (data diolah) 
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sisi jumlah desa, tiga terbanyak adalah kab. Gowa dengan 328 desa diikuti Kab. 

Tana Toraja 207 desa, kab. Soppeng 166 desa. Sementara jumlah desa paling 

sedikit terdapat pada Kab. Takalar 40 desa, Kab. Bulukumba 46 desa dan Kab. 

Pinrang 49 desa.  Apabila dirata-rata pada tahun 2017, per desa mendapatkan 

alokasi dana Rp806,609,765,- sedangkan tahun 2018 mendapatkan  

Rp883.599.495,-. Terdapat kenaikan rata-rata sebesar Rp 76.989.730 atau 9,54 

persen. 

B. Modus Distribusi Dana Desa Per Desa 

Modus adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang 

popular atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut. Distribusi alokasi 

dana desa 

dapat dilihat dari 

modus atau 

ukuran 

pemusatan 

statistika yang 

dicerminkan 

dari nilai yang 

paling banyak 

muncul.  

Dari tabel diatas dapat dilihat 

bahwa tidak terjadi 

pergeseran modus distribusi 

dana desa dari tahun 2017 

ke 2018, yaitu pada range 

600-800 juta per desa (1.153 

desa pada tahun 2017 dan 

929 ditahun 2018).  Namun 

terjadi pergeseran pada 

range 1 – 1,2 milyar per desa 

yaitu di tahun 2017 hanya 2 

desa, di tahun 2018 menjadi 417 desa.  Untuk desa penerima pagu diatas 1,2 miliar, 

tahun 2017 tidak ada desa menerima pagu diatas 1,2 miliar dan ditahun 2018 

sebanyak 92 desa menerima pagu diatas 1,2 miliar. 

Tabel VI.1 Modus Distribusi Dana Desa Per Desa 

 

     Sumber: MEBE dan SPAN (data diolah) 
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Secara umum tren grafik lebih merata di tahun 2018, disamping karena 

meningkatnya alokasi pagu juga terkait dengan kebijakan terhadap desa penerima 

Dana desa. 

C. Hubungan Antara Dana Desa Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa 

di Sulawesi Selatan 

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan pendekatan 

kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini tingkat kesejahteraan masyarakat desa 

dipandang sebagai kemampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

dasar makanan dan bukan 

makanan yang diukur dari 

sisi pengeluaran. Sebagai 

indikator tingkat 

kesejahteraan masyarakat 

desa digunakan angka 

kemiskinan pedesaan dan 

gini rasio desa.  

Penduduk miskin adalah 

penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Periode 

pengukuran tingkat kemiskinan desa dilakukan setiap periode maret dan 

september. Gini Rasio 

adalah alat pengukur derajat 

ketidakmerataan distribusi 

penduduk atau ketimpangan 

agregat yang angkanya 

berkisar antara nol 

(pemerataan sempurna) 

hingga satu (ketimpangan sempurna). 

Periode pengukuran gini rasio dilakukan 

setiap periode maret dan september. 

Hipotesa yang diambil adalah hipotesa 

deskriptif yang manggambarkan hubungan 

pengaruh Dana Desa (DD) terhadap 

Tabel VI.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi 

Selatan 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

 

Tabel VI.3 Gini Ratio Sulawesi Selatan Menurut Daerah 
 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

 

Sumber: SPAN dan Simtrada (data diolah) 

) 

Tabel VI.4 Jumlah Penyaluran Dana Desa 
di Sulawesi Selatan 
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terhadap penurunan Angka Kemiskinan Pedesaan (AKP) dan Gini Rasio Desa 

(GRD).  

Dalam melihat hubungan antara pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Angka 

Kemiskinan Pedesaan (AKP) dan Gini Rasio Desa (GRD) digunakan analisis 

kuantitatif regresi. Analisi regresi tersebut menghasilkan tabel sebagai berikut. 

Tabel VI.5 

menunjukan angka 

koefisien 

berdasarkan hasil 

regresi terhadap 

persentase 

peningkatan 

penyaluran dana 

desa, dengan 

persentase penurunan tingkat kemiskinan pedesaan dan persentase gini rasio desa 

dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dengan model persamaan: 

DANA DESA = 67,195 – 11,31 GINI RASIO – 8,8 TINGKAT KEMISKINAN 

Dari angka koefisien tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap penambahan 1 (satu) 

persen jumlah Penyaluran Dana Desa maka akan menurunkan gini rasio desa 

sebesar 11,31 persen dan akan menurunkan tingkat kemiskinan desa sebesar 8,8 

persen. Koefisien Determinasi atau R square dari hasil analisa di atas sebesar 0.967 

atau sebesar 97% dari variabel Gini Rasio Desa dan Tingkat Kemiskinan Desa 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Dana Desa. Dari analis tersebut dapat 

dinyatakn hipotesis terbukti yang berarti bahwa pertumbuhan penyaluran Dana 

Desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang 

diukur dengan penurunan tingkat kemiskinan pedesaan dan penurunan gini rasio 

desa. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Sulsel, 

pemerintah daerah harus memberikan arahan penggunaan dana untuk membiayai 

sarana dan prasarana pada bidang pendidikan dan kesehatan seperti: 

meningkatkan jumlah tenaga pengajar, mendirikan puskesmas, meningkatkan 

tenaga medis seperti dokter, bidan dan perawat.   

D. Hubungan antara Dana Desa dengan Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB) 

dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan 

Pertumbuhan Ekonomi adalah sebuah kondisi dimana meningkatnya pendapatan 

karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Produk Domestik Regional 

Tabel VI.5 Regresi Dana Desa, Serta Angka Kemiskinan Pedesaan 

Sumber: SPAN, Simtrada, dan BPS Sulsel (data diolah) 
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Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari 

seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Semua barang dan jasa sebagai 

hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa 

memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk 

daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. 

Dalam menghitung 

tingkat pertumbuhan 

ekonomi regional, data 

PDRB yang digunakan 

adalah PDRB atas dasar 

harga konstan (ADHK). 

Pembangunan manusia 

merupakan salah satu faktor penting dalam ukuran keberhasilan suatu wilayah. 

Ukuran ke berhasilan pembangunan manusia ini tertuang dalam indikator yang 

disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana 

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, 

kesehatan, 

pendidikan, dan 

sebagainya. 

Hipotesa yang 

diambil adalah 

hipotesa 

deskriptif yang 

manggambarkan 

kenaikan Produk 

Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan manusia (IPM). Dalam melihat hubungan 

antara Dana Desa dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) digunakan analisis kuantitatif regresi. Analisi regresi 

tersebut menghasilkan tabel sebagai berikut. 

Tabel VI.8 diatas menunjukan angka koefisien berdasarkan hasil regresi terhadap 

persentase peningkatan penyaluran dana desa, dengan persentase laju 

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dengan model persamaan: 

DANA DESA = - 14,59 + 0,67 PDRB + 0,31 IPM 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

 

Tabel VI.6 Laju Pertumbuhan PDRB di Sulawesi Selatan 

Tabel VI.7 Regresi Dana Desa, Serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) 

Sumber: SPAN, Simtrada, dan BPS Sulsel (data diolah) 
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Dari angka koefisien tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap penambahan 1 (satu) 

persen jumlah Penyaluran Dana Desa maka akan meningkatkan Pertumbuhan 

PDRB sebesar 0,67 persen dan akan meningkatkan Perkembangan Indeks 

Pembangunan Manusia sebesar 0,31 persen. Koefisien Determinasi atau R square 

dari hasil analisa di atas sebesar 0,991 atau sebesar 99% dari variabel 

Pertumbuhan PDRB dan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Dana Desa. Dari analisis tersebut dapat 

dinyatakan hipotesis tersebut benar bahwa pertumbuhan penyaluran Dana Desa 

berpengaruh signifikan terhadap dengan peningkatan Pertumbuhan PDRB dan 

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia. Mengoptimalkan prioritas 

penggunaan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa seperti 

dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar yang meliputi Pendidikan, 

kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat 

marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas. 

E. Indeks Pembangunan Desa (IPD) 

Indeks Pembangunan Desa adalah Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks 

komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa. 

Kategori desa jika diukur dengan IPD terdapat 3 status yaitu desa tertinggal, desa 

berkembang dan desa mandiri.  

Indeks Pembangunan Desa disusun berdasarkan lima dimensi, yaitu Dimensi 

Pelayanan Dasar, Dimensi Kondisi Infrastruktur, Dimensi Transportasi, Dimensi 

Pelayanan Umum, dan Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pada tahun 

2018, sebagian besar 

desa di Sulawesi 

Selatan berstatus Desa 

Berkembang (Grafik 

VI.1). 

Indeks Pembangunan 

Desa tahun 2018 telah 

menunjukkan adanya 

perbaikan status desa. 

Desa Tertinggal 

berkurang sebesar 123 desa bila dibandingkan dengan tahun 2014. Sementara itu, 

Desa Mandiri bertambah sebesar 90 desa. Perkembangan jumlah desa menurut 

status IPD disajikan pada grafik VI.5  

Grafik VI.5 Jumlah Desa Menurut Status IPD 2018 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 
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Jika dibandingkan 

dengan tahun 

2014 semua 

dimensi penyusun 

IPD mengalami 

kenaikan pada 

tahun 2018 ini. 

Dimensi dengan 

kenaikan tertinggi 

adalah pe- 

nyelenggaraan 

Pemerintah Desa, 

yaitu sebesar 7,63 poin. Sementara dimensi dengan kenaikan terkecil adalah Pelayanan 

Dasar, yaitu sebesar 1,33 poin. Secara lebih rinci, tingkat kenaikan IPD menurut dimensi 

penyusun IPD dapat dilihat pada Grafik VI.9 

Perkembangan dimensi pen-yusunan IPD sejalan dengan perioritas penggunaan dana 

desa yaitu untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat 

desa. Jadi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sulsel, 

pemerintah daerah harus 

memberikan dukungan 

pembangunan sarana dan 

prasarana untuk 

konektifitas antar desa 

yang nantinya akan mampu 

menggerakan 

perekonomian dan 

kemajuan desa sehingga 

diharapkan infrastruktur di 

pedesaan akan mendekati 

infrastruktur di perkotaan. 

 

 

 

 

Grafik VI.6 Jumlah Desa Menurut Status IPD Tahun 2014 dan 2018 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

Sumber: BPS Sulsel (data diolah) 

Grafik VI.7 Perkembangan IPD Menurut Dimensi 
Penyusun IPD, 2014 dan 2018 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan Kajian 

Fiskal Regional Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja perekonomian Sulsel pada tahun 2018 dapat dikatakan cukup baik 

ditengah perlambatan laju PDRB Sulsel yang menurun dari 7,21% ditahun 2017 

menjadi 7,07% ditahun 2018. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,14 

persen dari tahun 2017, namun pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan 

selalu diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2014 s.d 2018 laju 

pertumbuhan rata rata ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 7,28 

persen sedangkan rata-rata ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,03 persen. 

Pertumbuhan ekonomi yang cukup ini tidak dibarengi meratanya PDRB antar 

wilayah. Hasil analisis tipologi klassen masih terdapat 8 kabupaten yang masuk 

katergori daerah tertinggal.  

2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tergambar dari nilai PDRB perkapita 

Sulawesi Selatan meningkat dalam lima tahun terakhir dari 41,9 juta menjadi 56,0 

juta. Inflasi empat tahun terakhir yang terkendali dibawah target 4,5 persen 

dengan nilai rata-rata 3.84 persen. Gini Ratio yang semakin menurun dari 0.425 

tahun 2014 menjadi 0.388 pada tahun 2018. Angka kemiskinan menurun pada 

tahun 2014 sebesar 10,32 persen menjadi 8,87 persen. Angka IPM (Indeks 

Pembangunan Manusia) meningkat dari 69,49 di tahun 2014 menjadi 70,34 pada 

tahun 2018, angka ini relatif rendah dari IPM Nasional sebesar 70,81. 

3. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 ditopang oleh 

empat sektor utama yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor 

Perdaganan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor 

Konstruksi, Sektor Industri Pengolahan. Empat sektor ini menggerakan 

pertumbuhan ekonomi daerah serta mempengaruhi pertumbuhan sektor yang 

lain. Secara keseluruhan sektor lapangan usaha ekonomi di Sulawesi Selatan 

lima tahun terakhir tumbuh positif sehingga berimbas kepada pertumbuhan 

PDRB. 

4. Pertumbuhan PDRB yang tumbuh positif berpengaruh terhadap kegiatan ekspor 

dan impor. Nilai ekspor provinsi Sulawesi Selatan tiga tahun terakhir meningkat. 

Pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekspor sebesar 13,02 persen dengan shared 
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terhadap PDRB 16,05 persen. Sedangkan nilai impor tumbuh sebesar 5,05 

persen pada tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tumbuh 

sebesar 4,77 persen. Ini akibat sektor perdagangan dan sektor industri 

pengolahan tumbuh positif. 

5. Pendapatan Negara dan Belanja Negara di Sulawesi Selatan cenderung selalu 

meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini akibat kebijakan fiskal yang ekspansif  

dimana pengeluaran pemerintah masih sebagai penggerak utama menggerakan 

perekonomian.  

6. Penerimaan negara secara keseluruhan meningkat lima tahun terakhir. Namun 

beberapa hal perlu menjadi evaluasi antara lain : penerimaan pajak selalu 

meningkat dari tahun ke tahun namun tax ratio dua tahun terakhir tahun 2017 

dan tahun 2018 cenderung turun dan stagnan diangka 2.23. Ini mengindikasikan 

kepatuhan atas kewajiban pajak yang kurang taat serta adanya para pelaku 

usaha sebagai pembayar pajak, banyak yang berasal dari luar Sulawesi Selatan 

dan memiliki NPWP diluar Sulawesi Selatan. Kemudian pendapatan PNBP 

mengalami penurunan dari tahun 2017. lni disebabkan oleh menurunnya 

Pendapatan BLU akibat berubahnya status Universitas Hasanudin sebagai BLU 

menjadi PTNBH dan penyetoran PNBP menjadi terpusat.  

7. Kinerja APBD Sulsel tahun 2018 dapat dikatakan cukup baik hal ini terlihat dari 

peningkatan pada komponen pendapatan, namun derajat ketergantungan 

terhadap dana transfer masih sangat besar. Hasil dari analisis perbandingan 

PDRB dengan PAD, analisis terhadap kemandirian desa dan analisis derajat 

desentralisasi bahwa hampir semua kabupaten dan kota di seluruh Sulawesi 

Selatan tergantung dari dana transfer untuk membiayai APBD karena PAD belum 

cukup mampu untuk membiayai kecuali kota Makassar. Sehingga dibutuhkan 

inisiatif dari Pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan PAD khususnya 

yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi serta menarik minat investor 

untuk berinvestasi di Sulsel. 

8. Potensi pariwisata sebagai sektor potensial perlu mendapatkan perhatian 

khusus. Sektor yang merupakan integrasi melalui sektor Penyediaan Akomodasi 

dan Makanan Minum, sektor Industri Pengolahan, sektor Informasi dan 

Komunikasi dan sektor Konstruksi mempunyai multiplayer effect yang besar dan 

luas. Sektor ini mempunyai potensi untuk menaikkan pendapatan masyarakat 

dan memperluas lapangan kerja. 
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9. Alokasi dana desa dan penyalurannya ternyata berpengaruh signifikan terhadap 

penurunan tingkat kemiskinan pedesaan dan penurunan gini rasio desa 

sedangkankan terhadap pertumbuhan PDRB dan perkembangan IPM terjadi 

peningkatan.  

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang diambil, dapat diberikan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut: 

Kebijakan Pemerintah Daerah 

1. Memperkuat sektor-sektor penopang, unggulan dan basis pertumbuhan 

perekonomian daerah seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor 

perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor melalui 

peningkatan dan optimalisasi alokasi anggaran serta peningkatan kualitas 

produksi sektor-sektor tersebut dengan melakukan intensifikasi dan diversifikasi 

produk. 

2. Mengembangkan 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. 

Serta mengalokasikan dana desa untuk mengembangkan potensi wisata di 

daerah. 

3. Membuat penyederhanaan regulasi dan penciptaan iklim usaha yang sehat guna 

menarik investasi sebagai salah satu sumber bagi pembiayaan pembangunan 

dan pengembangan ekonomi. 

4. Terkait dengan ketimpangan nominal PDRB di Sulsel, dimana nominal PDRB 

Kota Makassar (36 %) mendominasi total PDRB Sulsel perlu kebijakan dari 

pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi APBD lebih dominan pada 

belanja modal dan belanja barang (infrastruktur, teknologi pengolahan dan 

peningkatan SDM),  

5. Perlunya pendirian industri pengolahan pada daerah yang memiliki potensi 

ekspor di Sulsel sehingga dapat meningkatkan nilai jual ekspor Sulsel di pasar 

internasional. 

6. Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi yang merupakan salah satu 

sektor unggulan di Sulsel perlu diberikan kebijakan pembuatan NPWP di wilayah 

Sulsel bagi para pelaku usaha konstruksi berasal dari luar. 
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7. Kerjasama antara Pemda dan Bank penyalur KUR dalam pendataan calon 

debitur potensial untuk mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah yang 

selama ini kokoh terhadap goncangan ekonomi. 

Kebijakan Pemerintah Pusat 

1. Kebijakan alokasi anggaran oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah 

melalui pendanaan K/L di daerah, DAK Fisik dan Dana Desa untuk mendukung 

sektor unggulan dan sektor potensial agar ekonomi daerah tumbuh lebih tinggi.   

2. Kebijakan menyaluran KUR harus lebih meluas dengan mengefektifkan program 

SIKP agar pengusaha kecil UMKM semakin banyak yang mendapatkan dana 

bagi pengembangan usaha. 

3. Memberikan dukungan atas pengembangan potensi pariwisata melalui 

kerjasama pengembangan dengan BUMN dan kementerian teknis dalam 

mengelola dan membranding pariwisata. 

4. Melakukan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi Dana Desa dan Dana 

Alokasi Khusus Fisik agar penyaluran dana tepat sasaran dan hasil 

pembangunan lebih berkualitas. 

5. Melakukan instensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan peningkatan 

kepatuhan wajib pajak. 

6. Melakukan sinergi dengan pemerintah daerah untuk memberikan masukan 

prioritas alokasi anggaran kepada sektor unggulan dan potensial agar 

pengeluaran APBN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

7. Melakukan reintegrasi terhadap konsep ekonomi kewilayahan sebagai role 

model pengembangan ekonomi di Indonesia bagian timur dimana Sulawesi 

Selatan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi.  
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