KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Perkembangan dan Analisis
Ekonomi Regional

KAJIAN FISKAL REGIONAL
Tahun 2018

Kampung Warna - Manado

Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Utara

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Kepala Kantor Wilayah DJPb
Provinsi Sulawesi Utara Muhdi

KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang
telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehiingga Kajian Fiskal Regional
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik.
Kami mengucapkan terimakasih terhadap pihak-pihak yang telah
membantu kami dalam proses pengumpulan data sampai dengan terbitnya
buku Kajian Fiskal Regional ini. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan
Kajian Fiskal Regional ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penyusunan
materi ataupun terpadat penyajian data yang kurang tepat, oleh karena itu
kami membuka diri dalam menerima saran dan kritik yang membangun demi
kesempurnaan dimasa yang akan datang.
Akhir kata, kami berharap Kajian Fiskal Regional ini dapat bermanfaat
bagi semua kalangan, sehingga dapat menjadi referensi dan media informasi
yang strategis bagi stakeholders (satuan kerja Kementrian/Lembaga, Pemerintah
Daerah, atau pihak terkait lainnya) dalam mendukung keberhasilan kebijakan
fiskal di wilayah ini serta menjadi bahan masukan bagi Kementerian Keuangan,
institusi yang telah diberikan mandat melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara sebagai pengelola fiskal nasional, dalam
menyusun kajian fiskal secara nasional dan komprehensif
Manado,
Februari 2019
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara

Muhdi
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Pantai Jiko Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur

RINGKASAN EKSEKUTIF
Capaian

indikator

makroekonomi

Provinsi

Sulawesi

Utara

dapat dikatakan positif, tercermin dari capaian tujuh target indikator
makroekonomi di tahun 2018, dimana hanya laju pertumbuhan yang tidak
berhasil mencapai target 6,2 persen dengan realisasi sebesar 6,01 persen.
Realisasi TPT Sulut mencapai 6,7 persen dan Realisasi tingkat kemiskinan
sebesar 7,59 persen. Pertumbuhan ekonomi dianggap masih dibawah
potensial pertumbuhannya (6.7 -7.0 %) dikarenakan masih bertumpu pada
sektor tradisional/ekstraktif berupa komoditas bahan mentah dan setengah
jadi belum mampu bergeser pada sektor tersier berupa diversifikasi industri
pengolahan.
Realisasi penerimaan APBN di Sulut tahun 2018 mencapai Rp4,621
triliun, naik 0,63 persen dibandingkan tahun 2017. Penerimaan perpajakan
tahun 2018 masih belum mampu mencapai target awal tahun meski
mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan
realisasi PNBP tahun 2018 mampu melampaui target, namun tidak lebih
tinggi dari realisasi tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan APBD tahun
2018 mengalami penurunan 2.0 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
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Ringkasan Eksekutif
Kondisi pendapatan APBD yang cenderung menurun dari pada tahun
sebelumnya karena adanya pengaruh turunnya dana perimbangan (-1,70
persen) yang porsinya mencapai 85,34 persen.
Realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah tahun 2018
didominasi oleh belanja pemerintah pusat baik dari sisi absolut maupun
dari sisi relatif. Dari segi komposisinya, realisasi belanja konsolidasian
masih didominasi oleh belanja yang bersifat konsumtif. Komposisi belanja
barang dan belanja pegawai yang masing- masing porsinya sebesar 34.90
persen dan 35,19 persen lebih tinggi dibandingkan belanja modal sebesar
26,93 persen;
Ditinjau dari analisis sensitivitas penerimaan pemerintah pusat dan
daerah menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan cenderung lebih
terpengaruh perlambatan pertumbuhan ekonomi (naik 0.6 %) sedangkan
PNBP dan penerimaan Pemda menunjukkan resiliensi yang lebih kuat
terhadap kondisi tersebut (naik 0.8 %).
Sementara analisis pengaruh belanja pemerintah pusat terhadap
perekonomian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif dapat
mendorong pertumbuhan, khususnya apabila dialokasikan ke belanja
produktif. Namun demikian, pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja
menunjukkan hasil yang tidak positif yang diduga merupakan akibat dari
adanya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diikuti dengan peningkatan
kualifikasi pekerja sehingga terdapat labor mismatch di setiap sektor.
Dari sisi keuangan daerah analisis kesehatan keuangan Pemda
lingkup Sulut menunjukkan terdapat 2 pemda berkategori cukup (Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow), sementara sisanya
berkategori kurang dan sangat kurang. Sementara pada tahun ini BLU/
BLUD di Provinsi Sulut mengalami perkembangan positif, terlihat dari
peningkatan rasio kemandirian baik dari rasio pendanaan maupun rasio
PNBP terhadap biaya operasional dari RS Kandou dan Universitas
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Ringkasan Eksekutif
Samratulangi. Di bidang kredit program, penyaluran KUR untuk sektor
produktif seperti perikanan, industri, pariwisata, dan pertanian, serta KUR
TKI masih belum optimal dengan rendahnya tingkat partisipasi Pemda
untuk melakukan penginputan data calon debitur potensial pada aplikasi
SIKP.
Ditinjau dari perspektif strategis potensi ekonomi dan keunggulan
daerah Sulawesi Utara terlihat pada Geoposisi dan demografi. Sulut
memiliki geoposisi pada Pasific Rim yang merupakan jalur distribusi
perdagangan dunia, menempatkanya berhadapan langsung dengan lautan
Pasifik sementara dari sisi sisi demografi, jumlah angkatan kerja di Prov
Sulut cukup mendominasi struktur demografi yakni sebesar 63% dari total
penduduk yang berusia di atas 15 tahun merupakan bonus demografi yang
sangat potensial menopang pertumbuhan ekonomi
Dilihat dari sisi ekonomi kewilayahan, analisa Klassen, Location
Quotient (LQ), dan Shift Share, menunjukan keunggulan Prov. Sulut terdapat
pada sektor Transportasi dan Pergudangan, dan Industri Pengolahan.
Perkembangan kedua sektor tersebut tidak terlepas dari faktor geoposisi,
struktur ekspor yang masih bergantung pada minyak dan lemak nabati
(61.6%) yang berasal dari adanya kelapa
Kajian ini juga menguji kontribusi dan tantangan dana desa dalam
upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan di daerah.
Ditemukan hasil bahwa sejak dana desa mulai diimplementasikan tahun
2015, tingkat kemiskinan perdesaan di Sulut menurun dari 8.98 persen
(tahun 2015) menjadi 7.59 persen (tahun 2018). Jumlah penduduk miskin
perdesaan turun dari 217,15 ribu jiwa (tahun 2015) menjadi 193.310 ribu
jiwa (tahun 2017). Sementara itu, gini ratio perdesaan pada tahun 2015
sebesar 0,40 dan turun menjadi 0,384 di tahun 2018. Seiring dengan
membaiknya kinerja indikator kemiskinan desa dan ketimpangan antar
desa tersebut maka dapat diambil kesimpulan awal bahwa program/ dana
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Ringkasan Eksekutif
desa dinilai memberikan manfaat positif dalam mengurangi kemiskinan
dan ketimpangan di tingkat desa.
Hal itu kemudian terkonfirmasi dari hasil pengujian secara empiris
terhadap kontribusi dana desa dalam Upaya Untuk mendorong pertumbuhan
dan pemerataan di daerah yang menyimpulkan Dana Desa Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa & Dana Desa Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Adanya
kenaikan dana desa bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 1
persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.61 persen.
Sementara kenaikan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat desa
sebesar 1 persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 1.55
persen.
Terakhir dilihat dari tantangan yang dihadapi oleh perekonomian
sulut diantaranya adalah adanya kecenderungan penurunan produksi dan
aktivitas sektor pertanian dan perikanan yang akan sangat mempengaruhi
angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara, TPT Sulawesi Utara yang
relatif lebih tinggi dari tingkat nasional, sementara upah minimum regional
sulawesi utara relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya di kawasan timur
Indonesia, peran industri terhadap PDRB masih relatif rendah dengan
peningkatan proporsi belanja modal dan belanja langsung dalam APBD
untuk pengembangan infrastruktur masih terbatas.
Tantangan yang ada juga diikuti oleh opportunity bagi perekonomian
berupa terbukanya jalur penerbangan internasional yang baru “dari dan
ke” Manado di beberapa negara Asia seperti Tiongkok dan Korea Selatan,
Kebijakan pengembangan International Hub Seaport (IHP) Bitung sebagai
Simpul konektivitas global dan Indonesia serta adanya Hilirisasi industri
untuk menghasilkan nilai tambah produk kelapa dan perikanan yang optimal,
dan pengembangan industri baru melalui percepatan pengembangan KEK
Bitung dan rencana pembangunan Kawasan Pariwisata Likupang.
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Ringkasan Eksekutif
Secara empiris kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan penelitian
tentang determinan investasi di Provinsi Sulut menggunakan kuesioner
Analytical Hierarchy Process (AHP) yang memfokuskan pada analisis
mengenai daya tarik investasi berdasarkan persepsi pengusaha/penanam
modal/investor/Perbankan

yang

nenanamkan

modalnya

di

Sulut,

penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa faktor penentu utama yang
menjadi perhatian investor untuk menanamkan investasi di Sulut adalah
infrastruktur, potensi daerah, tenaga kerja, dan kondisi sosial politik.
Dengan hasil ini Kanwil DJPb Sulut merekomendasikan agar
Pemprov dan pihak-pihak terkait memperbaiki proses birokrasi, peraturan
dan regulasi terutama untuk yang mendukung peluang investasi, karena
regulasi yang bersifat distortif dan pelayanan birokrasi pemerintah yang
buruk sangat potensial menghambat investasi. Selain itu, prosedur birokrasi
yang panjang juga berpotensi menyebabkan tingginya biaya ekonomi dan
menghilangkan peluang usaha. Kanwil DJPb Sulut juga merekomendasikan
untuk mengembangkan promosi daerah, mengembangkan kemitraan
(partnership), serta terakhir merekomendasikan untuk mengembangkan
regional management dan Business Networking
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BAB I
PERKEMBANGAN
DAN ANALISIS
EKONOMI REGIONAL

Burung Manguni
Khas Minahasa

INDIKATOR MAKROEKONOMI
FUNDAMENTAL
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp119,54
Ekonomi Sulut
Tahun 2018
Tumbuh 6.01
Persen berada
diatas nasional
(5.17), dibawah
rata-rata seSulawesi (6.65)
Dan RPJMD
(6.7)

triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp84,26 triliun. Secara
kumulatif ekonomi bertumbuh (6.01%, CoC) di seluruh sektor meskipun masih
dibawah target RPJMD tahun 2018 (6.7%/Rp123.5 Triliun). Bank Indonesia
dalam laporan tahunan 2018 menyatakan Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara
masih dibawah potensi pertumbuhan yang seharusnya di kisaran 6.00 persen
(CoC) sampai dengan 7.00 persen (CoC), hal ini dikarenakan pertumbuhan
ekonomi masih bertumpu pada sektor tradisional/ekstraktif berupa komoditas
bahan mentah dan setengah jadi belum mampu bergeser pada sektor tersier
berupa diversifikasi industri pengolahan.
Grafik 1.1 menunjukan adanya gejala perlambatan pertumbuhan
ekonomi Sulut dalam tujuh tahun terakhir, bahkan pertumbuhan ekonomi
tahun 2018 adalah yang terendah sejak tahun 2012. Hal ini berkebalikan
dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang walaupun sempat mengalami
perlambatan yang sama namun sudah cenderung memasuki masa rebound
sejak tahun 2015 sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi global.
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BAB I Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Dari
pemerintah,
Pusat

sisi

target

baik

Pemerintah

maupun

Provinsi

Sulut

kinerja

Pemerintah
belum

dapat

mencapai

target

pertumbuhan

ekonomi

yang

dicanangkan.

Pemerintah Pusat menargetkan
pertumbuhan sebesar 5.4 persen
dalam target APBN Tahun 2018, Grafik 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Sulut dan Nasional (persen)

BPS (2019), data diolah
sementara Pemerintah Provinsi
Sulut menargetkan pertumbuhan sebesar 6.7 persen sesuai Rencana
Sumber

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah tahun 2018.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mengikuti pola yang sama seperti
pada tahun 2017 yaitu relatif tinggi pada triwulan I namun menurun pada triwulan
II dan III selanjutnya rebound pada triwulan IV. Grafik 1.2 menunjukan pada
tahun 2018 perekonomian tumbuh relatif tinggi di triwulan I yakni mencapai 6.68
persen untuk kemudian melambat di triwulan II sebesar 5.83 persen, berlanjut
melambat pada triwulan III sebesar 5.66 persen dan membaik pada triwulan IV
dengan pertumbuhan 6.01 persen.
Melambatnya pertumbuhan konsumsi menjadi salah satu faktor yang
menahan pertumbuhan ekonomi Sulut Perlambatan konsumsi rumah tangga
tersebut terjadi seiring dengan perlambatan pertumbuhan tiga lapangan
usaha utama di Sulawesi Utara, yaitu industri pengolahan, perdagangan,
dan transportasi juga di perburuk dengan relatif melambatnya pertumbuhan
Lapangan Usaha (LU) pertanian sebagai pemberi porsi terbesar PDRB.
Di sisi lain, investasi menguat secara signifikan pada triwulan III 2018 yang
bersumber dari peningkatan investasi bangunan oleh swasta. Iklim investasi
yang membaik kemudian diikuti oleh lonjakan pengeluaran pemerintah pada
akhir tahun menjadi trigger mulai rebound-nya pertumbuhan ekonomi Sulut di
akhir tahun.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara mencatat pola
pertumbuhan yang relatif tinggi pada triwulan I namun menurun pada triwulan
II dan III untuk kembali rebound pada triwulan IV berakar pada beberapa faktor
penting diantaranya:
1. Struktur ekspor yang masih bergantung pada minyak dan lemak nabati
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BAB I Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Struktur ekspor,
kendala di
hulu pertanian,
average
spending
wistawan, labor
mismatch &
perkembangan
Investasi
menjadi Isu dan
tantangan fiskal
sepanjang
2018

(61.6%). Keadaan ini menjadikan perekonomian menjadi sangat terpengaruh
ketika harga komoditas tumbuh negatif 40 persen dan mencapai titik
terendah dalam 10 tahun terakhir sepanjang tahun 2018.
2. Kendala di sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor dengan
kontribusi terbesar dalam PDRB berupa:
•

Alih fungsi lahan dan peremajaan lahan yang stagnan, benih pohon

tidak tersertifikasi, tanaman tua dan masalah kelangkaan pupuk,
•

SDM pertanian yang pindah sektor, berskill rendah yang kemudian

mendongkrak biaya produksi,
•

Masalah permodalan dimana dana pemerintah terbatas sementara

kredit bank tidak menjangkau, alat olahan masih tradisional,
•

Masalah kelembagaan berupa tidak adanya kelembagaan petani dan

kemitraan petani dengan pelaku usaha,
•

Masalah infrastruktur berupa buruknya jalan dari perkebunan ke jalan

utama, serta,
•

Stagnansi produksi utama pertanian sulut terutama produksi kelapa yang

cenderung menurun dalam produksi dan pangsa industri (deindustrialisasi).
3. Pertumbuhan wisatawan yang tidak diikuti dengan average spending. Data
passenger exit survey Kementerian Pariwisata mencatat average spending
wisatawan di Sulut sebesar US$88.44 per hari dengan masa tinggal rata
rata 3.83 hari atau US$338 per visit, jumlah ini masih jauh dibawah rata-rata
average spending wisatawan di Indonesia sebesar US$ 1.170 atau average
spending wisatawan Thailand misalnya yang mencapai US$ 2.026.
4. Pertumbuhan angkatan kerja tidak diikuti dengan peningkatan kualifikasi
pekerja sehingga terdapat labor mismatch di setiap sektor.
5. Pertumbuhan kredit yang masih didominasi oleh kredit konsumsi (60%)
sementara kredit investasi hanya 14 persen dan sisanya kredit modal kerja
(26%).
a. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh seluruh lapangan usaha,
dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang
tumbuh 11,84 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi
dicapai oleh Komponen Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh
sebesar 12,14 persen.
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Lap.Usaha
Jasa Lainnya
tumbuh
11,84 persen
& Ekspor
Barang dan
Jasa tumbuh
sebesar 12,14
persen tertinggi
dari sisi
produksi dan
pengeluaran

Secara

triwulanan

ekonomi Sulut triwulan IV2018 dibanding triwulan IV2017 tumbuh 6,10 persen
(YoY, grafik 1.2). Dari sisi
produksi,
tertnggi
Usaha

pertumbuhan
dicapai

Lapangan

Pertambangan

Penggalian

yang

dan

tumbuh

Grafik 1.2

Pertumbuhan Ekonomi Sulut dan Nasional (persen)

BPS (2019), data diolah
13,38 persen. Secara QoQ Sumber
ekonomi Sulawesi Utara triwulan IV-2018 tumbuh sebesar 7,86 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan

tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha

Konstruksi sebesar 11,14 persen, pertumbuhan didorong oleh pelaksanaan
dan penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah, seperti dimulainya
proyek pembangunan jalan penghubung Likupang-bandara Sam Ratulangi,
berlanjutnya pembangunan ringroad, dan pembangunan palapa ring paket
tengah di Sulawesi Utara, pertumbuhan juga dipengaruhi efek musiman
perayaan keagamaan dan tahun baru, serta penyerapan anggaran pemerintah
di akhir tahun. Sementara dari sisi Pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai
oleh Komponen Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar
11,79 persen.
Dari
sisi

regional

Indonesia timur, PDRB seSulampua (Sulawesi, Maluku,
Maluku Utara dan Papua)
tahun
Pertumbuhan
ekonomi
Sulut berada
di posisi 9
(Sembilan) dari
10 (sepuluh)
Provinsi seSulampua

2018

dibandingkan

tahun 2017 (CoC) mengalami
pertumbuhan

sebesar

6,75

persen. Pertumbuhan tertinggi
terjadi

di

Provinsi

Maluku

Utara sebesar 7,92 persen dan

Tabel 1.1

terendah di Provinsi Maluku

Sumber

Pertumbuhan Ekonomi Se-Sulawesi, Maluku dan
Papua(persen)
BPS (2019), data diolah

dengan pertumbuhan sebesar 5,94 persen. Sulawesi Utara sendiri berada di
posisi 9 (Sembilan) dari 10 Provinsi se-Sulampua terutama sekali dipengaruhi
5 (lima) masalah fiskal sebagaimana disebutkan di awal pembahasan
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b. Nominal PDRB
1) PDRB Menurut Pengeluaran
Dari sisi pengeluaran Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen
Ekspor Barang dan Jasa sebesar 12,14 persen; diikuti oleh komponen PKLNPRT sebesar 8,53 persen; dan komponen PK-P sebesar 6,10 persen
sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini. Komponen Ekspor
Barang dan Jasa mengalami peningkatan di tahun 2018. Peningkatan tersebut
lebih disebabkan penurunan harga kelompok komoditi lemak dan minyak hewan/
nabati (sehingga volume ekspor barang untuk kelompok komoditi tersebut
mengalami peningkatan). Hal ini terkonfirmasi dari data BPS per Desember
2018 dimana komoditas ekspor nonmigas terbesar pada Desember 2018 tetap
diduduki oleh lemak dan minyak hewan/nabati, yakni senilai US$ 36,97 juta
(50,24% dari total ekspor).
Struktur PDRB Sulawesi Utara menurut pengeluaran atas dasar harga
berlaku pada tahun 2018 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktifitas
permintaan akhir tahun 2018 masih didominasi oleh komponen pengeluaran
konsumsi rumah tangga (PK-RT) yang mencakup hampir separuh dari PDRB
Sulawesi Utara (Tabel 1.2). Komponen lainnya yang memiliki peranan besar
terhadap PDRB secara berturut-turut adalah komponen PMTB, komponen PKP, dan komponen ekspor barang dan jasa.
Keadaan perekonomian yang masih ditopang oleh konsumsi rumah
tangga tidak selamanya dapat dikatakan positif. Satu sisi, pergerakan konsumsi
akan menggerakkan stok dalam jumlah tertentu dan menggerakkan tingkat
produksi ke arah yang lebih tinggi sehingga dapat menanggulangi kelesuan
ekonomi. Di sisi lain, peningkatan konsumsi yang tidak diiringi oleh peningkatan
produksi akan menggerakkan tingkat harga di pasar ke arah lebih tinggi karena
Penurunan
harga kelompok
komoditi lemak
dan minyak
hewan/nabati
memacu
Ekspor
Barang dan
Jasa menjadi
sektor dengan
pertumbuhan
tertinggi

terbatasnya penawaran.

Tabel 1.2
Sumber

PDRB Sulawesi Utara 2018 atas Dasar Harga Berlaku & Harga Konstan Berdasarkan
Pengeluaran (Juta Rupiah)
LRA Pemda dan BPS, data diolah
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Dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun
2018 (YoY), komponen Ekspor barang dan Jasa merupakan komponen dengan
sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 3,13 persen; diikuti komponen
PK-RT sebesar 1,87 persen. Pertumbuhan ekspor terutama digerakan oleh
pertumbuhan ekspor jasa ditengah tersendatnya pertumbuhan ekspor barang
akibat berlanjutnya tren penurunan harga Crude Coconut Oil (CNO) dunia yang
pada Juli-September 2018 tercatat memiliki rata-rata harga bulanan sebesar
US$ 904/MT atau turun 42,52 persen (YoY). Peningkatan pertumbuhan ekspor
jasa LN terutama didorong oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara
(wisman) yang berkunjung ke Sulut. Wisman tersebut didominasi oleh wisman
yang berasal dari Tiongkok yang menggunakan direct charter flight dari Tiongkok
ke Manado. Hal ini sejalan dengan penambahan rute terbang direct flight dari
Tiongkok ke Manado yang dilakukan oleh maskapai penerbangan swasta.
2) PDRB Menurut Lapangan Usaha
Pertumbuhan
tertingi dicapai
lapangan
usaha jasa
Lainnya tumbuh
sebesar 11,84
persen

Dari sisi Lapangan usaha pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan
usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa Lainnya yang
tumbuh sebesar 11,84 persen, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan
kegiatan Sosial yang mencapai 10,57 persen dan Jasa perusahaan 9.04 persen
sebagaimana di tunjukan oleh tabel 1.3. Ditinjau dari masing-masing sumber
pertumbuhan di tahun 2018, lapangan usaha Konstruksi memiliki sumber
pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 0,95 persen, diikuti oleh apangan Usaha
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar
0,73 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,71 persen.

Struktur
perekonomian
Sulawesi Utara
masih tetap
didominasi
oleh Pertanian,
Kehutanan,
dan Perikanan
(20,95 persen);
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Tabel 1.3 PDRB Sulawesi Utara 2018 Atas Dasar Harga Berlaku & Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha
Sumber

LRA Pemda dan BPS, data diolah
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Struktur perekonomian Sulawesi Utara menurut lapangan usaha tahun
2018 masih tetap didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan (20,95%); Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,15%) dan Konstruksi (11,78%). Pertanian
merupakan sektor terbesar di Sulut dengan pangsa tahunan sekitar 20 persen
dari total perekonomian Sulut. Selain itu, berdasarkan data, hampir seperempat
atau sekitar 24,6 persen tenaga kerja di Sulut menggantungkan hidupnya pada
lapangan usaha pertanian.
Lapangan Usaha (LU) pertanian tercatat tumbuh 3,55 persen (YoY),
melemah dibandingkan tahun 2017 yang tercatat tumbuh 4.42 persen (YoY).
Pertumbuhan LU pertanian yang belum maksimal terutama disebabkan oleh
Pelemahan harga CNO yang berimbas pada pelemahan harga kopra dan
kelapa yang menjadi bahan baku,
Pelemahan ini mengurangi motivasi bagi petani kelapa untuk
memproduksi mengingat biaya memproduksi lebih tinggi dibandingkan nilai
jual produknya. Faktor lain adalah adanya, gangguan cuaca yang berefek pada
produk cengkeh yang tidak setinggi tahun sebelumnya. Gangguan cuaca juga
ikut mengurangi produksi perikanan di sektor hulu mengingat cuaca yang tidak
menentu mengurangi keinginan nelayan untuk melaut.
Secara triwulanan Ekonomi Sulawesi Utara triwulan IV 2018 tumbuh
sebesar 6,10 persen dibandingkan triwulan IV-2017 (YoY). Pertumbuhan positif
terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Lapangan Usaha Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Pertumbuhan
tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang
tumbuh sebesar 13,38 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan
produksi uap panas serta beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan
eksplorasi tambang dan ekspansi usaha.
Secara QoQ ekonomi Sulawesi Utara triwulan IV-2018 mengalami
peningkatan 7,86 persen hal ini didorong oleh efek musiman perayaan
keagamaan dan tahun baru, penyerapan anggaran pemerintah di akhir tahun,
serta penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah.
c. PDRB Per Kapita
Pendapatan

per

kapita

Sulut

menunjukkan

tren

peningkatan.

Perkembangan PDRB per kapita Sulut tahun 2018 yaitu sebesar Rp48.31 juta,
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mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp44,76
juta. Jika dibandingkan dengan PDB per kapita nasional, posisi PDRB per
kapita Sulut masih lebih rendah. Sementara jika dilihat dari tren selama 5 tahun
terakhir, tren kenaikan PDRB per kapita Sulut masih cukup stabil dengan ratarata kenaikan 7,86 persen, walaupun dibawah tren kenaikan PDB per kapita
nasional yang memiliki rata-rata kenaikan sebesar 9,76 persen.

Struktur
rata-rata
pertumbuhan
PDRB Per
Kapita Sulut
(7.86 persen)
lebih rendah
dari Nasional
(9.76 persen)
Grafik 1.3

PDRB Per Kapita

Sumber

BPS (2019), data diolah

2. Inflasi
Inflasi Sulawesi Utara pada tahun 2018 terjaga pada level yang rendah
dan terkendali. Hal ini tercermin dari pencapaian inflasi tahun 2018 sebesar 3.83
inflasi Sulut
sebesar 3.83
persen (yoy,
diatas inflasi
nasional (3,13
persen) dan
Inflasi Sulut
tahun 2017
(2.44 persen)
namun dalam
rentang target
inflasi sebesar
3,5±1 persen.

persen (YoY, grafik 1.4), diatas inflasi nasional yang sebesar 3,13 persen dan
lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017 (2.44%) namun masih dalam
rentang target inflasi yang ditetapkan sebesar 3,5±1 persen. Secara bulanan
(MoM)

Sulut pada bulan Desember 2018 mengalami inflasi sebesar 0,78

persen. Penyumbang inflasi terbesar di Kota Manado pada bulan Desember
2018 yaitu Angkutan Udara sebesar 0,4094 persen, sedangkan penyumbang
deflasi terbesar adalah minuman ringan sebesar 0,04 persen.
Selama Tahun 2018, komoditas yang memberikan sumbangan/andil
terbesar terhadap inflasi Kota Manado adalah tomat sayur sebesar 1,6212
persen, Angkutan udara sebesar 0,4872 persen, cabai rawit sebesar 0,2130
persen. Komoditas yang memberikan sumbangan/andil deflasi terbesar adalah
makanan ringan sebesar 0,0926 persen, pisang sebesar 0,0795 persen, minyak
goreng sebesar 0,0788 persen.

8
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Inflasi Sulut yang lebih tinggi dari tahun 2017 belum searah dengan teori
ekonomi, A.W. Phillips yang menjelaskan mengenai hubungan terbalik antara
tingkat pengangguran dan inflasi dalam Phillips Curve, tingkat pengangguran
terbuka disaat yang sama cenderung linear dengan inflasi yakni mengalami
kenaikan

Grafik 1.4

Perkembangan Inflasi Sulut & Nasional (Persen)

Sumber

BPS (2019), data diolah

Tabel 1.4 dan grafik 1.5 menunjukan pergerakan indeks harga konsumen
pada kelompok bahan makanan sebagai sumber inflasi terbesar mengalami
komoditas yang
memberikan
andil terbesar
terhadap inflasi
Kota Manado
adalah tomat
sayur sebesar
1,6212 persen,
Angkutan udara
sebesar 0,4872
persen, cabai
rawit sebesar
0,2130 persen

inflasi sebesar 1,54 persen atau terjadi peningkatan indeks dari 159,37 di bulan
November 2018 menjadi 161.83 atau memeningkat 11.67 persen secara year
on year . Peningkatan indeks umumnya disebabkan oleh sub kelompok bumbubumbuan naik sebesar 6,31 persen sub kelompok sayur-sayuran naik sebesar
2,85 persen, Sub kelompok yang mengalami penurunan indeks adalah sub
kelompok daging dan hasil-hasilnya turun sebesar 1,55 persen. Sedangkan
sub kelompok padi-padian, umbi-umbian tidak mengalami perubahan.

Grafik 1.5

Perkembangan Inflasi Sulut Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Sumber

BPS (2019), data diolah
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Tabel 1.4 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Manado Desember 2018, Tahun Kalender 2018
Sumber BPS (2019), data diolah

Kondisi tingginya tingkat inflasi kelompok bahan makanan (volatile
foods) yang meningkat 11.67 persen secara year on year pada tahun 2018
mengindikasikan bahwa Pemerintah telah perlu lebih menjaga ketersediaan
komoditas yang secara historis menjadi pemicu utama inflasi, antara lain cabai
dan tomat sayur. Kanwil DJPb Provinsi Sulut mendorong dan merekomendasikan
semua elemen Pemerintah dan TPID khususnya untuk
Upaya
mengendalikan
inflasi Sulut
dapat dilakukan
dengan
meredam
lonjakan inflasi
komoditas
Barito,
Operasi pasar
menjelang
natal dan tahun
baru, meredam
lonjakan
expected
inflation , &
pengaturan
pola
penyerapan
anggaran yang
baik

a) Terus memantau secara ketat dan melakukan tindakan yang dianggap perlu
untuk mengendalikan harga, terutama pada kelompok Bahan Makanan,
serta kelompok transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan yang berpotensi
memberikan tekanan yang cukup tinggi pada inflasi Sulut
b) Meredam lonjakan inflasi yang disebabkan oleh komoditas strategis
Sulawesi Utara, Barito (Bawang, Rica Tomat) misalnya dengan memperbaiki
tata niaga Barito, melakukakan buffer stock komoditas barito oleh bulog,
melakukan persuasi kepada petani agar mengutamakan pasokan hasil
panen dan hal-hal lainnya
c) Melakukan sinergi dan kerja sama misalnya antara TPID, Disperindag dan
Bulog untuk melaksanakan operasi pasar komoditas beras demi menjaga
kestabilan pasokan dan harga beras berupa Operasi Pasar Bulog dan Pasar
Murah Disperindag menjelang Natal dan Tahun baru.
d) Melakukan komunikasi ekspektasi untuk meredam lonjakan expected
inflation. menjaga ekspektasi masyarakat melalui kampanye gerakan
menghemat konsumsi menjelang natal dan tahun baru baik melalui talkshow,
tayangan iklan dan media lainnya
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3. Suku Bunga
Dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, suku bunga bank
sentral di Indonesia masih cenderung lebih tinggi. Hal ini ditujukan untuk
mendorong investor asing mendorong modalnya masuk ke Indonesia. Dan arus
modal masuk ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar rupiah.
Pada Grafik 1.6 terlihat bahwa BI Seven Day Repo Rate terus bergerak
naik di sepanjang tahun 2018, suku bunga BI yang dibuka pada level 4.25
di bulan Januari telah ditutup di level kenaikan 175 basis poin pada bulan
Desember (6.00). Bank Indonesia tercatat 6 (enam) kali menaikan tingkat suku
bunga acuan yaitu pada:
•

17 Mei 2018 sebesar 4,50 persen dan 30 Mei 2018 sebesar 4,75 persen

•

29 Juni-19 Juli 2018 sebesar 5,25 persen dan 15 Agustus 2018 sebesar
5,50 persen

•

27 September-23 Oktober 2018 sebesar 5,75 persen dan 15 November
2018 sebesar 6,00 persen
Berbagai latar belakang kenaikan diantaranya sebagai respon dan

mitigasi resiko atas gejolak dan dinamika penurunan ekonomi global seperti
krisis turki, kenaikan FED rate yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi
Bank Indonesia
tercatat 6
(enam) kali
menaikan
tingkat suku
bunga dengan
total kenaikan
175 basis
poin menjadi
6.00 persen
sepanjang
2018 sebagai
respon dan
mitigasi resiko
atas gejolak
dan dinamika
ekonomi global

nasional tahun 2018, sebagai instrumen menekan defisit transaksi berjalan
Current Account Deficit (CAD) dan untuk mendukung serta menjaga kestabilan
nilai tukar rupiah, untuk melakukan tindakan pre-emptive, front loading, dan
ahead the curve, agar stabilitas terjaga agar daya tarik obligasi pemerintah
tetap enarik dalam kerangka mempertajam daya tarik pasar keuangan domestik
dalam situasi sulit.

Grafik 1.6

BI 7 - Day Repo Rate (Persen)

Sumber

BPS (2019), data diolah
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4. Nilai Tukar
Nilai tukar rupiah terhadap nilai Chinese Yuan (CN¥) dan Australian
Dollar (AU$) cenderung stabil di kisaran 10.415-10.791 terhadap AU$ dan pada
kisaran 2.080-2.208 terhadap CN¥. Sementara nilai tukar rupiah terhadap US
Dollar (US$) dan Euro (EU€) cenderung fluktuatif. Nilai tukar rupiah terhadap
US$ mengalami pelemahan selama tahun 2018 dan melemah lebih tinggi
dibanding 2017 (grafik 1.6).
Nilai tukar Rupiah (IDR) per Desember 2018 berada di level Rp14.481
per US$. Pada tahun 2018 nilai tukar IDR tercatat melemah Rp939 atau 6,9
persen. Sementara pada tahun 2017 nilai tukar IDR berada di level Rp13.548
per US$ dan tercatat hanya mengalami pelemahan sebesar Rp112 atau 0,83
Pada tahun
2018 nilai tukar
Rupiah tercatat
melemah
Rp939 atau
6,9 persen
lebih tinggi dari
tahun 2017
yang berada
pada nilai 0.83
persen

persen dalam setahun. Pelemahan rupiah menstimulus ekspor dan menurunkan
impor sehingga mengurangi defisit perdagangan (meningkatkan surplus), hal
ini mendorong komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen PDRB
Sulut dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,14 persen.
Melemahnya
pada

tahun

2018

rupiah
disinyalir

dikarenakan banyaknya tekanan
kepada rupiah baik dari sisi
domestik maupun global seperti
adanya gejolak ekonomi global
yang fluktuatif di tahun 2018
yang dipicu perang dagang ASChina, kenaikan Fed Rate, dan

Grafik 1.7

Pergerakan Kurs Tengah Mata Uang Asing
terhadap Rupiah tahun 2018 (Rupiah)

faktor domestik seperti defisit

Sumber

BPS (2019), data diolah

neraca perdagangan, tekanan terhadap stabilitas sosial politik dan lain
sebagainya.

INDIKATOR PEMBANGUNAN
1. Indeks Pembangunan Manusia
IPM Sulut
71.66 (kategori
tinggi) diatas
IPM nasional
(70.81)
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Grafik 1.8 menunjukkan bahwa IPM Sulut sampai dengan tahun 2017
berada pada level 71.66. Artinya selama 3 tahun berturut-turut IPM Sulut
mencapai kategori IPM Tinggi dan secara konsisten dalam 7 tahun terakhir IPM
sulut selalu diatas IPM nasional (70.81). Tren kenaikan IPM Sulut juga relatif
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stabil dengan rata-rata kenaikan selama 7 tahun senilai 0.8 persen.
Jika di breakdown per
kabupaten/kota

(Tabel

1.5),

IPM

tertinggi

dicapai

oleh

Kota

Manado

dengan

nilai

sebesar 78.05 (tinggi) diikuti
Kota Tomohon sebesar 75.34
(tinggi) dan Kota Bitung sebesar
72.94

(tinggi).

Sementara

IPM terendah diraih Bolaang
Mongondow

Selatan

(64.05),

Grafik 1.8

Perkembangan IPM Sulut dan Nasional

Sumber

BPS (2019), data diolah

Bolaang Mongondow Timur (64.73) dan Bolaang Mongondow Utara (65.60)
meskipun ketiganya masih masuk dalam kategori “sedang “. Sampai dengan
tahun 2017, terdapat 7 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori IPM tinggi
dan 8 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori IPM sedang. Berkurang
dibanding tahun sebelumnya dimana terdapat 6 kabupaten/kota dengan kategori
tinggi dan 9 kabupaten/kota dengan kategori sedang. Perbedaan disebabkan
naiknya status Kabupaten Minahasa Selatan dari sedang ke daerah dengan
kategori IPM tinggi.

Manado
menjadi Kota
dengan IPM
tertinggi (78.05)
sementara
Bolaang
Mongondow
Selatan (64.05)
menjadi yang
terendah
Tabel 1.5

IPM Provinsi/ Kabupaten 2010 - 2017

Sumber

BPS (2019), data diolah

Dari tujuh kab/kota yang IPM berkategori tinggi tersebut, enam
diantaranya berada di wilayah Minahasa yang dekat dengan pusat pemerintahan
provinsi (Kota Manado) dan hanya Kota Kotamobagu yang berada di wilayah
Bolaang Mongondow Raya.
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Alokasi
APBN dapat
mempertimbangkan
agar terjadi
penurunan
disparitas yang
tinggi antar
daerah di bidang
kesehatan dan
pendidikan

Indeks kesehatan antar
kabupaten/kota di Sulut belum
merata, hal ini tergambar pada
kesenjangan

indeks

Umur

Harapan Hidup (UHH) yang
lebar

antara

yang

terendah

dengan yang tertinggi. Indeks
UHH

terendah

berada

di

Kabupaten Bolaang Mongondow

Tabel 1.6

IPM Provinsi/Kabupaten 2010 - 2017

Selatan

Sumber

BPS (2019), data diolah

(Bolsel),

sementara

UHH tertinggi di Kota Manado. Salah satu penyebabnya antara lain tercermin
pada data dari dinas kesehatan Sulut tahun 2018, dimana sebanyak 591 dari
total 1622 ataun 36.43 persen jumlah tenaga medis di Sulut terkonsentrasi di
Kota Manado. Terlalu kontras dengan Kepulauan Talaud dan juga Bolaang
Mongondow yang tenaga medisnya masing-masing hanya 9 (0.5%) dan 17
(1.05%) orang.
Hal yang sama berlaku pada indeks pendidikan, yaitu capaian Harapan
Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Berdasarkan data BPS, jumlah
tenaga guru dari semua tingkatan di Sulut tidak tersebar secara merata di
seluruh kabupaten/kota. Porsi terbesar berada di Kota Manado dan Kabupaten
Minahasa, masing-masing sebesar 15.8 persen dan 11.8 persen.

2. Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di Sulut telah berkurang sebanyak 15.230
Angka
kemiskinan
Sulut
sebesar 7.59
persen atau
189.050 jiwa,
Kemiskinan
pedesaan
menurun
sementara
Perkotaan
Meningkat
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orang sejak tahun 2015. Jumlah penduduk miskin pada September 2018
berkisar 189.050 ribu jiwa atau 7.59 persen dari total penduduk, berkurang
sebesar 5.800 orang dibanding tahun 2017. Berdasarkan data BPS, sebaran
penduduk miskin terbesar berada di perdesaan dibanding wilayah perkotaan.
Di perdesaan 126,93 ribu jiwa sedangkan perkotaan sebesar 62,11 ribu jiwa.
Tingkat kemiskinan di perdesaan turun sebesar 7,97 ribu jiwa sementara
kemiskinan di perkotaan justru meningkat sebesar 2,92 ribu jiwa. Hal ini
menunjukkan penanggulangan kemiskinan dipengaruhi juga oleh wilayah,
sehingga dalam beberapa kasus tertentu kebijakan di perdesaan harus berbeda
dengan di perkotaan.
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Secara
Manado

jumlah,

menjadi

dengan

kota
daerah

jumlah

penduduk

miskin terbanyak sebesar 23,21
ribu jiwa sementara Bolaang
Mongondow

Timur

menjadi

yang terendah dengan jumlah
4,3 ribu jiwa. Secara persentase
terdapat empat daerah dengan

Grafik 1.9

Perkembangan Penduduk Miskin (Jiwa) dan Tingkat
Kemiskinan (%) Provinsi Sulut dan Nasional

persentase kemiskinan diatas

Sumber

BPS (2019), data diolah

nasional (9.84) yaitu Bolaang Mongondow Selatan (13.60), Minahasa Tenggara
(13.29), Kepulauan Sangihe (11.82) dan Sitaro (9.87) dengan Bolaang
Mongondow Selatan menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin
tertinggi dengan persentase sebesar 13.60 persen sementara persentase
terendah dicapai Kota Manado dengan persentase sebesar 5.38 persen.
Eempat
daerah dengan
persentase
kemiskinan
diatas nasional
(9.84) yaitu
Bolsel (13.60),
Minahasa
Tenggara
(13.29),
Kepulauan
Sangihe (11.82)
dan Sitaro
(9.87)

Selain
penduduk

jumlah

miskin,

kebijakan

penanggulangan
juga

kemiskinan

diarahkan

untuk

mengurangi tingkat kedalaman
dan

keparahan

Selama

periode

kemiskinan.
2016-2017,

tingkat kedalaman kemiskinan
(P1) dan keparahan kemiskinan
(P2)

sedikit

mengalami

penurunan (Tabel 1.8)

Tabel 1.7
Sumber

Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribu
Orang) Maret 2018
BPS (2019), data diolah

Tabel 1.8

Perkembangan Inflasi Sulut & Nasional (Persen)

Sumber

BPS (2019), data diolah

Turunnya indeks P1 selama periode September 2017 - September
2018 mengindikasikan bahwa rata-rata jarak kedalaman kemampuan konsumsi
penduduk miskin terhadap garis kemiskinan relatif menurun dibandingkan
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periode yang lalu. Penurunan pada indeks P2 menunjukkan bahwa variasi
pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin relatif berkurang dibandingkan
dengan periode lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran
diantara penduduk miskin di Sulawesi Utara mengecil dan lebih merata.
Menurunnya tingkat kemiskinan Sulawesi Utara pada tahun 2018
disebabkan beberapa faktor, antara lain:
a) Pemerintah Pusat:
Kebijakan pengintegrasian program-program penanggulangan kemiskinan,
Prov. Sulut,
masih menemui
kendala belum
tersedianya
data valid
tentang
lokasi-lokasi
atau kantongkantong
kelompok
masyarakat
miskin
berdasarkan
by name and
addres

antara lain: (i) perbaikan basis data untuk targeting dan penyaluran non tunai
melalui satu kartu; (ii) penyaluran PKH yang terintegrasi dengan bantuan
lain untuk mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan lainnya;
(iii) reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran; dan (iv) optimalisasi
penggunaan dana desa (Bappenas,2018).
b) Pemerintah Daerah:
Pemerintah Sulawesi Utara telah mencanangkan program penanggulangan
kemiskinan yang dikenal sebagai Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan
yang telah diintegrasikan dalam Dokumen Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (SPKD-ODSK)
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.
c) Faktor Makro ekonomi
Tingkat inflasi yang stabil pada dua tahun terakhir, dimana Pemerintah
berhasil menjaga stabilitas harga, terutama pada komponen makanan.
Tantangan pemerintah kedepan adalah bagaimana mengupayakan
agar penduduk miskin berkurang signifikan setiap tahunnya, terutama di
perdesaaan. Menurut kajian Bappeda Prov. Sulut, salah satu kendala utama
yang dihadapi adalah belum tersedianya data valid tentang lokasi-lokasi atau
kantong-kantong kelompok masyarakat miskin berdasarkan by name and
address. Akibatnya, pelaksanaan program dan kegiatan untuk penanggulangan
kemiskinan tidak jelas target dan jumlahnya. Isu krusial yang sering mengemuka
adalah distribusi barang yang terlambat dan relatif mahal ke daerah perdesaan
sehingga berdampak pada kenaikan harga yang berefek pada menurunnya
daya beli masyarakat.

3. Ketenagakerjaan
Berdasarkan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menetapkan target penurunan
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TPT Sulut
meningkat
menjadi
6,86 persen
dibandingkan
periode
sebelumnya
sebesar 6,09
persen

TPT Sulawesi Utara pada tahun
2018

dikisaran

Kondisi

6,7

persen.

ketenagakerjaan

Sulawesi pada periode laporan
Februari

2018

menunjukkan

kinerja menurun. Sebagaimana
data BPS, Tingkat Pengangguran
Terbuka Sulut pada periode
ini

meningkat

menjadi

6,86

persen dibandingkan periode

Grafik 1.10

Perkembangan Jumlah Pengangguran (ribu
jiwa) & TPT (%) Sulut

Sumber

BPS (2019), data diolah

sebelumnya sebesar 6,09 persen. Data ini sejalan dengan Arthur Melvin Okun
dalam Okun’s Law atau Okun’s Rule of Thumb yang menyatakan bahwa terdapat
hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran
Ketika tingkat pengangguran meningkat pertumbuhan ekonomi melambat.
Jumlah angkatan kerja
Sulawesi Utara pada Agustus
2018 tercatat sebanyak 1,18 juta
orang dan yang bekerja ada 1,09
juta orang (tabel 1.9). Tingkat
Partisipasi

Angkatan

Kerja

(TPAK) sebesar 63,01 persen,
naik

2,16

poin

dari Agustus

2017. Masih terdapat diskrepansi
TPAK laki-laki dan perempuan
meskipun TPAK perempuan naik Tabel 1.9

Status Keadaan Ketenagakerjaan, Agt 2017 Agt 2018 (Orang)

3,56 poin dalam setahun terakhir. Sumber

BPS (2019), data diolah

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama (tabel 1.10), pada Agustus
2018, penduduk Sulawesi Utara paling banyak bekerja pada sektor pertanian.
Berdasarkan data BPS, tenaga kerja didominasi oleh sub sektor sektor
pertanian perikanan dengan pangsa 24.64 persen pada 2018 menurun dari
tahun 2017 sebesar 25.4 persen, dengan pertumbuhan yang terus menurun.
Kondisi pertanian Sulawesi Utara diperhadapkan pada tantangan menurunnya
produksi dan lahan kelapa.
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Menurunnya
produksi dan
lahan pertanian
sebagai
penyedia
lapanga kerja
terbesar
(24.64 persen)
memberi
kontribusi pada
kenaikan TPT

Tabel 1.10

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Sumber

BPS (2019), data diolah

4. Gini Ratio
Rasio Gini di Provinsi Sulut pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,372,
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,394. Angka ini lebih
baik jika dibandingkan dengan Rasio Gini Nasional yang sebesar 0,384.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam angka PDRB per kapita Sulut
masih dibawah rata-rata nasional, namun lebih baik dalam hal pemerataan
pendapatan.
Diharapkan
pemerintah
Rasio Gini
Sulut 0.372,
turun dari tahun
sebelumnya
sebesar 0.394.
lebih baik dari
Gini Nasional
yang sebesar
0,384

upaya

untuk

terus

melakukan berbagai kebijakan
dalam

peningkatan

pendapatan,

distribusi

misalnya

dengan

lebih concern pada penyaluran
kredit

program

Usaha

Rakyat

kredit

Ultra

Karena

dengan

seperti
(KUR)
Mikro

Kredit
dan
(UMi). Grafik 1.11 Perkembangan Rasio Gini Sulut & Nasional

bergeraknya Sumber

BPS (2019), data diolah

sektor UMKM, ekonomi dapat terbangun melalui hilir sehingga kesempatan
membangun usaha untuk masyarakat kecil akan lebih besar. Selain itu, kebijakan
penyaluran Dana Desa juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan
pembangunan yang terjadi selama ini.
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EFEKTIFITAS KEBIJAKAN
MAKRO EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN REGIONAL
Target dan realisasi indikator makro ekonomi dan pembangunan
Sulawesi Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut
Dari

tabel

disamping terlihat bahwa
dari

tujuh

ekonomi

makro

ditetapkan
pada

indikator
yang

targetnya

KUA

Provinsi

Sulut, enam diantaranya
masih
Target

sesuai

target.

pertumbuhan

ekonomi yang ditetapkan

Tabel 1.11

Indikator Makro Ekonomi & Pembangunan Provinsi Sulut 2018

Sumber

RPJMD Provinsi Sulut (2019), data diolah

sesuai KUA harus dapat merespon dan menyesuaikan dengan perkembangan
terkini ekonomi, dengan mengingat dinamika tantangan dan gejolak ekonomi
baik global maupun domestik penetapan target pertumbuhan ekonomi dibawah
capaian nasional akan dianggap lebih realistis.
Dari sudut pandang Kebijakan Makro dan pembangunan Ekonomi
Regional Kanwil DJPb mensintesa Beberapa tantangan dan peluang bagi
kebijakan makro Sulut. Tantangan ekonomi Sulut diantaranya:
1. Kecenderungan penurunan produksi dan aktivitas sektor pertanian dan
perikanan akan sangat mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi
Sulawesi Utara.
2. Setiap tahun harga kelompok volatile food dan administered price secara
signifikan mempengaruhi inflasi.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Utara relatif lebih tinggi dari
tingkat nasional dan angkatan kerja di dominasi oleh lulusan pendidikan
dasar, sementara Upah Minimum Regional Sulawesi Utara relatif tinggi
dibandingkan provinsi lainnya di kawasan timur Indonesia.
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4. Peran industri terhadap PDRB masih relatif rendah, Peningkatan proporsi
belanja modal dan belanja langsung dalam APBD untuk pengembangan
infrastruktur masih terbatas.
Sementara secara Fiskal terdapat peluang-peluang yang dapat
berpengaruh bagi ekonomi Sulut seperti:
1. Terbukanya jalur penerbangan internasional yang baru “dari dan ke”
Manado di beberapa negara Asia seperti Tiongkok dan Korea Selatan yg
dapat berimbas pada peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata,
perhubungan, jasa keuangan serta sektor perdagangan.
2. Kebijakan pengembangan International Hub Seaport (IHP) Bitung ebagai
Simpul konektivitas global-Indonesia.
3. Hilirisasi industri untuk menghasilkan nilai tambah produk kelapa dan
perikanan yang optimal, dan pengembangan industri baru melalui percepatan
pengembangan KEK Bitung dan rencana pembangunan Kawasan Pariwisata
Likupang di Kabupaten Minahasa Utara sebagai akselerator sector industri:
sentra pengolahan perikanan, agroindustri, farmasi dan logistik.
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BAB II
PERKEMBANGAN
DAN ANALISIS
PELAKSANAAN
APBN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Benteng Moraya Tondano

APBN TINGKAT PROVINSI

Alokasi belanja pemerintah pusat untuk Prov. Sulawesi Utara tahun

2018 dipatok sebesar Rp9,75 triliun, naik jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Data realisasi
belanja juga
menunjukan
kinerja yang
baik berdasar
indikasi
penyerapan
anggaran yang
mencapai 95,86
persen, meski
hanya tumbuh
11 basis poin
dari tahun
2017. Efisiensi
belanja dan
belanja
perjalanan
dinas yang
lebih selektif,
terbukti mampu
meningkatkan
kualitas belanja

Sebaliknya, untuk alokasi dana transfer ke daerah mengalami penurunan
yang cukup signifikan dari Rp14,3 triliun di tahun 2017 menjadi hanya sebesar
Rp10,93 triliun di tahun 2018 dimana penurunan terbesar terdapat pada alokasi
DAK Fisik. Sedangkan target penerimaan pada tahun 2018, ditetapkan sebesar
Rp5,04 triliun, naik 1,14 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.1

Alokasi APBN untuk Provinsi Sulawesi Utara T.A 2017 - 2018 (miliar Rupiah)

Sumber

GFS Sulut, Kanwil DJP Suluttenggo & Malut, Kanwil BC Sulbagtara, data diolah

Penerimaan perpajakan tahun 2018 masih belum mampu mencapai
target awal tahun meski mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun
2017. Sedangkan realisasi PNBP tahun 2018 mampu melampaui target, namun
tidak lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya.
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Data realisasi belanja juga menunjukan kinerja yang baik berdasar
indikasi penyerapan anggaran yang mencapai 95,86 persen, meski hanya
tumbuh 11 basis poin dari tahun 2017. Efisiensi belanja dan belanja perjalanan
dinas yang lebih selektif, terbukti mampu meningkatkan kualitas belanja.
Di sisi lain, penyerapan transfer daerah justru mengalami sedikit
penurunan sebesar 26 basis poin yang bersumber dari penurunan penyerapan
DAK Fisik. Terdapatnya permasalahan non teknis dari sisi pengalokasian dana
oleh Kementerian melalui juknis yang diterbitkan, berdampak pada kurang
optimalnya realisasi DAK Fisik.

PENDAPATAN PEMERINTAH
PUSAT TINGKAT PROVINSI
1. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat
Provinsi
Kontribusi Pajak Dalam Negeri tahun 2018 di Provinsi Sulut sangat
dominan sebesar 98,89 persen dibandingkan Pajak Perdagangan Internasional
yang hanya 1,11 persen dengan total realisasi penerimaan perpajakan sebesar
Rp3.514,99 miliar.

Grafik 2.1

Realisasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat tingkat Provinsi di Sulawesi Utara (miliar Rupiah)

Sumber

GFS Sulut, data diolah

PPh dan PPN berkontribusi terbesar dalam Pajak Dalam Negeri sebesar
96,3 persen dengan total nilai Rp3.347,9 miliar, sedangkan Cukai meski hanya
berkontribusi sebesar Rp18,84 miliar, namun merupakan penerimaan dengan
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persentase pencapaian terbesar yakni 273 persen dari yang ditargetkan.
Demikian juga dengan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional. Kanwil
DJBC Sulbagtara menyatakan bahwa Penerimaan bea dan cukai sepanjang
2018 melebihi target yang ditetapkan, sebagai dampak positif kegiatan joint
program yang terdiri dari Joint Analisis, Joint Collection, Join Investigation, dan
Dasar Sasaran Analisis Bersama (DSAB).

Grafik 2.2

Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat tingkat Provinsi di Sulawesi Utara
(miliar Rupiah)

Sumber

GFS Sulut, Kanwil DJP Suluttenggo & Malut, Kanwil BC Sulbagtara, data diolah

Selanjutnya, beberapa analisis akan dipaparkan untuk mengukur kinerja
penerimaan perpajakan, diantaranya:
Usaha keras
dari Ditjen
Pajak dan Dijen
Bea Cukai
di Sulawesi
Utara patut
diapresiasi
sebagai
dampak positif
kegiatan Joint
Program yang
terdiri dari Joint
Analisis, Joint
Collection, Join
Investigation,
dan Dasar
Sasaran
Analisis
Bersama
(DSAB)

a. Analisis Pajak Terhadap PDRB (Tax Ratio)
Kontribusi positif perekonomian di Sulawesi Utara tahun 2018 terhadap
penerimaan perpajakan tercermin dalam peningkatan Tax Ratio.

Grafik 2.3

Perkembangan Tax Ratio 5 tahun terakhir

Sumber

BPS, GFS Sulut,www.kemenkeu.go.id, data diolah

Data Tax Ratio diatas menggambarkan bahwa terdapat kemampuan
kolektifitas penerimaan perpajakan di Provinsi Sulawesi Utara, selaras dengan
peningkatan tax ratio nasional. Usaha keras dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea
Cukai di Sulawesi Utara patut diapresiasi sebagai dampak positif kegiatan Joint
Program yang terdiri dari Joint Analisis, Joint Collection, Join Investigation, dan
Dasar Sasaran Analisis Bersama (DSAB).
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b. Analisis Komposisi Penerimaan Pajak Tahun 2018
Salah satu
penyebab
rendahnya
peningkatan
pajak sektor
swasta di
daerah
ini adalah
data arus
perdagangan
antar pulau
atas hasil bumi
masih sulit
diperoleh.

Penerimaan
pajak

di

tahun

lebih
oleh

2018

didominasi
sektor

swasta,

walaupun prosentasenya
masih

rendah.

untuk

Upaya

meningkatkan

ekstensifikasi

pajak

di

kalangan swasta sudah
membuahkan

hasil.

Terutama di daerah sentra

Grafik 2.4

Komposisi Penerimaan Pajak Sulut 2018

Sumber

Kanwil DJP Sulut, diolah

bisnis yaitu Manado dan Bitung. Sedangkan di wilayah KPP Kotamobagu dapat
dilihat bahwa sektor swasta dan APBN/APBD seimbang, dan KPP Tahuna
porsi terbesar masih bersumber dari APBN dan APBD. Salah satu penyebab
rendahnya peningkatan pajak sektor swasta di daerah ini adalah data arus
perdagangan antar pulau atas hasil bumi masih sulit diperoleh.
c. Analisis Pajak perkapita
Pajak
adalah

perkapita
perbandingan

penerimaan pajak dengan
jumlah penduduk. Tingkat
kepatuhan
dalam

masyarakat

membayar

pajak

dan pertumbuhan jumlah
penduduk menjadi faktor
utama

dalam

menaikan Grafik 2.5

pajak perkapita tersebut.

Sumber

Pajak perkapita (dalam ribuan)
BPS dan Kanwil DJP Sulut, data diolah

Program tax amnesty tahun 2016 terbukti mampu mendongkrak
penerimaan di tahun 2016, namun ternyata kurang meningkatkan kesadaran
masyarakat di Sulawesi Utara untuk membayar pajak. Momentum kenaikan
pajak perkapita pada tahun 2016 tidak dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
Dengan kata lain, akselerasi pertumbuhan penduduk tidak selaras dengan
percepatan pertumbuhan penerimaan perpajakan.
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2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemerintah
Pusat Tingkat Provinsi
Pendapatan
terbesar
disumbang oleh
pendapatan
dari BLU. Di
Sulawesi Utara
terdapat dua
BLU yang
terhitung aktif
yaitu: RS.
Prof.Dr. R.D.
Kandou dan
Universitas
Samratulangi.
Sedangkan RS
Bhayangkara
meski telah
berstatus BLU
namun belum
operasional
sepenuhnya.

PNBP merupakan cost sharing dari masyarakat atas pelayanan
yang diberikan oleh negara kepada masyarakat, karena negara belum
mampu membiayai seluruh pelayanannya. Pada periode 2018, PNBP sedikit
mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Meski pendapatan
BLU mengalami peningkatan, namun tidak mampu mendongkrak penerimaan
PNBP keseluruhan akibat turunnya pendapatan PNBP Lainnya yang bahkan
lebih rendah dibanding tahun 2016.

Grafik 2.6

Perkembangan Realisasi PNBP di Sulawesi Utara (miliar Rupiah)

Sumber

GFS Sulut, data diolah

Untuk melihat kinerja pendapatan PNBP dapat dilihat tren perkembangan
dari lima tahun terakhir. Dari data diatas terlihat bahwa pendapatan terbesar
disumbang oleh pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU). Di Sulawesi
Utara terdapat dua BLU yang terhitung aktif yaitu: RS. Prof.Dr. R.D. Kandou dan
Universitas Samratulangi. Sedangkan RS Bhayangkara meski telah berstatus
BLU namun belum operasional sepenuhnya.

Tabel 2.2

Perkembangan Penerimaan PNBP Fungsional Sulut (dalam juta Rupiah)

Sumber

GFS Sulut, data diolah

Pendapatan Kejaksaan dan Hasil Tindak Korupsi serta Pendapatan
Gratifikasi dan Sitaan Hasil Korupsi menunjukkan tren peningkatan yang paling
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Optimalisasi
pendapatan dari
PNBP dilaksanakan
dengan prinsip
untuk tidak
mengesampingkan
perbaikan
pelayanan kepada
masyarakat.
Peningkatan
pendapatan
PNBP harus juga
berimbas pada
peningkatan
pelayanan kepada
masyarakat.
Berbagai kebijakan
telah diambil
oleh pemerintah,
antara lain:
terus melakukan
kebijakan
ekstensifikasi
dan intensifikasi
PNBP melalui
inventarisasi
potensi PNBP
pada K/L hingga
perbaikan
perundangan yang
ada.

besar dibanding pos penerimaan lainnya jika mengacu tren pendapatan
sejak tahun 2014. Sedangkan pendapatan jasa cukup fluktuatif dan mampu
mempertahankan penerimaan diatas Rp100 miliar di tahun 2018. Pendapatan
Bunga juga mengalami peningkatan yang signifikan dari hanya Rp430 ribu di
tahun 2017 menjadi Rp19,47 miliar di tahun 2018.
Pendapatan BLU merupakan sumber PNBP utama di Sulut dimana
tren peningkatan dimulai sejak tahun 2015 dengan beroperasinya dua BLU
di Sulut. Peningkatan penerimaan rumah sakit dan intalasi kesehatan lainnya
disebabkan status RS Kandou menjadi RS Tipe A sehingga menjadi rumah sakit
rujukan utama untuk wilayah Indonesia Bagian Timur. Sedangkan Pendapatan
jasa disumbang oleh jasa bandar udara, kepelabuhan dan kenavigasian yang
bersumber dari tingginya mobilitas transportasi udara dengan beroperasinya
bandara Sam Ratulangi 24 jam yang berimbas pada peningkatan frekuensi
penerbangan dan jumlah penumpang. Pendapatan jasa kepolisian lebih
banyak disumbang oleh penerimaan dari pendapatan STNK dan BPKB ini
menunjukan bahwa pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Sulawesi
Utara sangat tinggi. Hal tersebut berdampak positif dalam kemudahan akan
transportasi, sekaligus dampak negatif yaitu dengan semakin padatnya jalan di
Kota Manado dan bertambahnya titik-titik kemacetan.
Optimalisasi pendapatan dari PNBP dilaksanakan dengan prinsip untuk
tidak mengesampingkan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan
pendapatan PNBP harus juga berimbas pada peningkatan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah, antara lain: terus
melakukan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PNBP melalui inventarisasi
potensi PNBP pada K/L hingga perbaikan perundangan yang ada.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT PROVINSI
Belanja pemerintah bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah
pusat sekaligus berperan sebagai salah satu instrumen bagi pemerintah untuk
melakukan stimulus fiskal, yaitu bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang
ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat yang selanjutnya diharapkan
akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek.
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1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan
Organisasi (K/L)
Pagu K/L untuk Sulawesi Utara sebesar Rp10,52 triliun, sedangkan
Realisasi pada
masing masing
kementerian/
lembaga ratarata sudah
diatas 90
persen hal ini
menunjukan
bahwa
pengelolaan
keuangan di
masing-masing
kementerian /
lembaga sudah
membaik
dan efisien.
Pada Bagian
Anggaran
Kepolisian
realisasinya
lebih dari
100 persen
dikarenakan
adanya
pagu minus
pada belanja
pegawai. Dari
daftar 10 K/L
dengan pagu
terbesar,
Kementerian
Pertahanan
membukukan
realisasi
tertinggi yakni
98,7 persen.

pagu untuk transfer ke daerah berupa DAK Fisik sebanyak Rp1,89 triliun dan
Dana Desa sebanyak Rp1,07 triliun. Alokasi anggaran tersebut dicairkan melalui
KPPN di lingkup Sulawesi Utara. Sampai dengan akhir 2018, total alokasi
belanja pemerintah pusat disalurkan melalui 47 K/L sebanyak Rp9,78 triliun
atau sebesar 92,93 persen. Realisasi DAK Fisik sebanyak Rp1,77 triliun atau
sebesar 93,31 persen sedangkan realisasi Dana desa sebesar Rp1,16 triliun
atau sebesar 99,94 persen. Perkembangannya dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 2.3

Tingkat Penyerapan 10 K/L Terbesar di Sulut TA 2018 (dalam miliar Rupiah)

Sumber

OMSPAN

Dari tabel 2.3 menggambarkan 10 K/L di Prov. Sulut yang memiliki pagu
terbesar di tahun 2018 yang merupakan 86,34 persen dari total pagu seluruh
K/L. Pada tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
merupakan K/L dengan pagu terbesar yang diantaranya dimanfaatkan dalam
rangka membangun Infrastruktur strategis di Sulawesi Utara antara lain lanjutan
pembangunan Bendungan Kuwil dan Jalan Tol Manado-Bitung.
Realisasi pada masing - masing kementerian/lembaga rata-rata sudah
diatas 90 persen hal ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan di masingmasing kementerian /lembaga sudah membaik dan efisien. Pada Bagian
Anggaran Kepolisian realisasinya lebih dari 100 persen dikarenakan adanya
pagu minus pada belanja pegawai. Dari daftar 10 K/L dengan pagu terbesar,
Kementerian Pertahanan membukukan realisasi tertinggi yakni 98,7 persen.

2. Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan
Fungsi
Alokasi belanja terbesar di Sulut untuk tahun 2018 terdapat pada fungsi
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Alokasi belanja
terbesar di Sulut
untuk tahun 2018
terdapat pada
fungsi ekonomi
dengan porsi 31
persen. Dari alokasi
fungsi ekonomi
tersebut, lebih
dari 40 persen
diantaranya
digunakan untuk
pembangunan
Infrastruktur guna
mengakselerasi
roda perekonomian,
yang diantaranya
pembangunan
Jalan Tol
Manado-Bitung
hingga lanjutan
pengembangan
Bandara Siau untuk
kemudahan dalam
transportasi.

ekonomi dengan porsi 31 persen. Dari alokasi fungsi ekonomi tersebut, lebih
dari 40 persen diantaranya digunakan untuk pembangunan Infrastruktur guna
mengakselerasi roda perekonomian, yang diantaranya pembangunan Jalan
Tol Manado-Bitung hingga lanjutan pengembangan Bandara Siau untuk
kemudahan dalam transportasi.

Grafik 2.7

Alokasi Belanja per Fungsi Prov. Sulut TA 2018

Sumber

Monev PA, diolah

Selain fungsi ekonomi, pelayanan umum dan pendidikan merupakan
fungsi yang mendapat porsi yang besar yakni masing-masing Rp3,9 triliun (29
persen) dan Rp1,7 triliun (12 persen). Rendahnya alokasi fungsi pariwisata
(Rp2,75 miliar) perlu menjadi perhatian pusat mengingat salah satu fokus Sulut
adalah pengembangan sektor pariwisata.

Grafik 2.8

Perkembangan Pagu dan Realisasi per Fungsi TA 2017 – TA 2018 (triliun Rupiah)

Sumber

Monev PA, diolah

Pada tahun 2018, fungsi pelayanan umum mengalami penurunan
baik dalam sisi pagu maupun realisasi jika dibandingkan dengan pagu dan
realisasi fungsi pelayanan umum tahun sebelumnya. Perlu menjadi perhatian
adalah peningkatan alokasi fungsi ekonomi tidak dapat dioptimalkan dengan
persentase realisasi yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
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Hal tersebut cukup disayangkan mengingat besarnya nilai yang tidak terserap
dan potensi yang gagal dimanfaatkan berdasarkan target output yang tidak
terserap sesuai data dari OMSPAN yakni pembangunan jalan dan jembatan.
Pun demikian dengan fungsi pendidikan yang juga tidak berhasil
mengoptimalkan kenaikan alokasi di tahun 2018, dengan penyerapan yang
hanya 88 persen turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 90 persen

3. Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan
Jenis Belanja
Secara keseluruhan, alokasi belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi
Utara untuk tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,26 persen dari alokasi
tahun 2017. Namun, untuk Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan
sebesar 13 persen. Porsi terbesar terdapat pada Belanja Operasional (Belanja
Pegawai dan Belanja Barang) sebesar 68,46 persen, sedangkan belanja modal
hanya sebesar 31,4 persen.

Tabel 2.4

Perkembangan Pagu dan Realisasi per Jenis Belanja 2018 (miliar Rupiah)

Sumber

Monev PA, diolah

Kenaikan baik alokasi maupun realisasi belanja operasional berasal dari
pengalihan status Kodam VII Merdeka serta status polda dari tipe B menjadi
Tipe A sehingga bea operasional kedua Satker tersebut naik secara signifikan.
Selain itu juga terdapat alokasi belanja pemeliharaan jalan sepanjang 1.630,35
Km yang cukup besar.
Realisasi berdasarkan jenis belanja, hanya belanja pegawai yang
menunjukkan kinerja penyerapan yang meningkat. Ketiga jenis belanja lainnya
mengalami penurunan persentase realisasi dan bahkan penyerapan belanja
modal tidak mampu menembus angka 90 persen.
Secara umum kendala pelaksanaan belanja K/L di Sulut selama tahun
2018 terbagi menjadi tiga faktor utama, yang pertama adalah perencanaan
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kegiatan yang kurang matang antara lain terkait masalah pembebasan
lahan pada beberapa proyek strategis serta adanya DIPA yang diterima di
pertengahan tahun anggaran. Yang kedua adalah faktor teknis, antara lain
tidak tersedianya bahan material di lokasi kegiatan sehingga harus dikirim dari
daerah lain, terlambatnya proses lelang akibat tidak tersedianya barang pada
e-catalog, dan keterlambatan diterimanya petunjuk teknis dari K/L. Dan yang
ketiga adalah faktor keuangan dimana masih tidak disiplinnya satker dalam
mentausahakan keuangannya serta rendahnya tingkat pemahaman proses
pelaksanaan anggaran.

ANALISIS CASH FLOW
PEMERINTAH PUSAT
Berdasarkan data di OMSPAN, penerimaan negara di Sulut selama
tahun 2018 rata-rata per bulan mencapai Rp385 miliar, naik dibandingkan ratarata penerimaan tahun sebelumnya yang mencapai Rp373,9 miliar. Sedangkan
rata-rata belanja APBN di luar transfer daerah mencapai Rp814 miliar, sehingga
rata-rata cash mismatch atau defisit di Sulut per bulannya sebesar Rp429 miliar.
Hal tersebut menunjukkan bahwa, pemenuhan belanja APBN di Sulawesi Utara
mendapatkan subsidi silang bagian penerimaan negara dari daerah lainnya di
Indonesia atau dari sumber pembiayaan pusat.

Grafik 2.9

Cash Flow APBN Sulut diluar Transfer Daerah (dalam miliar Rupiah)

Sumber

Realisasi penerimaan teridentifikasi mengalami kenaikan di periode
April sebagai bagian periode penyampaian SPT Tahunan Badan. Selanjutnya
relatif stabil sampai bulan Agustus yang mengalami kenaikan sebagaimana
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meningkatnya kegiatan belanja APBN dan seperti tren tahun-tahun sebelumnya,
penerimaan negara memuncak di periode November dan Desember. Jika
diamati, periode tren peningkatan mulai bulan April tersebut sejalan dengan
peningkatan realisasi Belanja Modal dan Barang di Sulut.
Dari analisa cash mismatch per bulan, tercermin bahwa hanya
penerimaan negara di bulan Januari yang mampu memenuhi belanja APBN
diluar transfer daerah. Namun, setelah periode tersebut mengalami defisit
dimana belanja APBN selalu melebihi realisasi penerimaan negara. Kontribusi
penerimaan per bulan terindikasi hanya cukup memenuhi Belanja Pegawai di
Sulawesi Utara.
Hal tersebut tidak berarti kinerja instituti yang terkait penerimaan negara
di Sulawesi Utara tidak optimal, karena penilaian kinerja institusi penerimaan
berdasarkan target tahunan yang secara nyata jauh dibawah nilai pagu belanja
APBN di Sulawesi Utara.

TRANSFER KE DAERAH
Kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam tahun 2018
diarahkan untuk mendukung program Nawacita yang terkait dengan:
i.

Membangun dari pinggir dimaksudkan bahwa pembangunan dimulai dari
daerah, utamanya daerah perbatasan;

ii. Meningkatkan “kesempatan” bagi daerah untuk menumbuhkembangkan
inovasi dan potensi lokal, sesuai dengan culture dan kebutuhan riil
masyarakatnya;
iii. Inovasi dan diskresi daerah harus didukung dengan pendanaan dari Pusat
dan kewenangan daerah untuk mengelolanya.
Kebijakan umum TKDD pada tahun 2018 adalah memperkuat
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran TKDD dengan alokasi belanja
K/L. Khusus untuk dana desa dilakukan reformulasi pengalokasian dengan
prinsip pemerataan dan berkeadilan dengan memberikan afirmasi bagi desa di
daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, guna peningkatan kesejahteraan
dan pengentasan kemiskinan.
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Tabel
3.7

disamping

menunjukkan
bahwa

alokasi

belanja transfer ke
daerah dan dana
desa

(TKDD)

Sulawesi

di

Utara

tahun 2018 turun Tabel 2.5
sebesar

5,03

Sumber

Perkembangan Anggaran dan Realisasi Dana Transfer
Daerah Prov. Sulut 2017-2018 (miliar rupiah)
OMSPAN, SIMTRADA, diolah

persen dimana penurunan terbesar bersumber dari kenaikan Dana Bagi Hasil
(DBH). Meskipun demikian, capaian realisasi TKDD naik 2,73 persen dibanding
tahun sebelumnya menjadi 98,34 persen. Realisasi DAK Fisik, transfer daerah
yang bersifat conditional grant, yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya,
perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan alokasi
DAK Fisik tahun berikutnya belum tentu sebesar tahun berjalan, mengingat
pengalokasian DAK Fisik menyesuaikan Rencana Pembangunan Nasional
yang disusun oleh Bappenas. Dengan demikian, proyek-proyek yang didanai
oleh DAK Fisik perlu menjadi perhatian khusus dan diprioritaskan.

Grafik 2.10

Pagu dan Realisasi Transfer Daerah per Pemda TA 2018 ( miliar rupiah)

Sumber

SIMTRADA, diolah

Penyerapan transfer daerah pemda cukup baik dengan capain ratarata sebesar 97 persen. Pemprov Sulut memiliki alokasi dana transfer daerah
tertinggi yang mencapai Rp2,58 triliun, sedangkan terendah terdapat di Kab
Boltim sebesar Rp586 miliar.

32

Kajian Fiskal Regional Tahun 2018

BAB II Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Selanjutnya,
mengukur
daerah

untuk

tingkat

terhadap

kemandirian
alokasi

dana

transfer dapat dilakukan dengan
cara

membandingkan

rasio

PAD dengan rasio dana transfer
terhadap total pendapatan daerah.
Dari
bahwa

grafik

tingkat

2.11

terlihat Grafik 2.11

ketergantungan

Sumber

Rasio PAD dan Rasio Pendapatan Transfer
terhadap Total Pendapatan Daerah
SIMTRADA, diolah

pemda terhadapa dana transfer masih sangat tinggi, terutama pemerintah
Kabupaten/Kota dengan rasio transfer lebih dari 90 persen. Pemda perlu
terobosan untuk meningkatkan rasio PAD sehingga mampu mendorong tingkat
kemandirian daerah.

PENGELOLA BADAN LAYANAN
UMUM PUSAT
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya
disingkat PPK-BLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

1. Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Pusat
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara memiliki 3 (tiga)
satker yang ditetapkan menerapkan PPK-BLU, yaitu Rumah Sakit Umum
Pusat Prof. DR.R.D. Kandou (RS Kandou), Universitas Sam Ratulangi Manado
(Unsrat) dan satker BLU terbaru di Sulut, Rumah Sakit Bhayangkara Manado.
Dari ketiga BLU tersebut, baru RS Kandou dan Unsrat yang berstatus aktif
menerapkan BLU.
a. Profil Rumah Sakit Umum Pusat Prof. DR.R.D. Kandou
Sejak tahun 2007, RS Kandou menjadi Instansi Pemerintah yang
menerapkan PPK-BLU dan pada tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan
Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.03./I/0824/2015 RS Kandou resmi
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beroperasi sebagai rumah sakit umum kelas tipe A. Dalam melaksanakan
pelayanan terhadap masyarakat RS Kandou mempunyai Visi “Menjadi Rumah
Sakit Pendidikan dan Pelayanan Rujukan Nasional yang unggul di Indonesia
Timur Tahun 2019”.
b. Profil Universitas Sam Ratulangi Manado
Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) berdiri pada tahun 1958 dengan nama
Perguruan Tinggi Manado dengan 4 (empat) fakultas. Saat ini Unsrat memiliki
Sebelas Fakultas dan satu Program Pasca Sarjana. Dengan Visi: “Membangun
Universitas Samratulangi menjadi Excellent University”, Unsrat memiliki misi
“terdepan dalam Mengemban Tridharma Perguruan Tinggi dan sebagai Pusat
Inovasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni-Budaya guna Peningkatan Taraf
dan Kualitas Kehidupan Masyarakat”. Unsrat ditetapkan sebagai satker BLU
per bulan Maret 2017 melalui No. Penetapan 167/KMK.5/2017.

Tabel 2.6
Sumber

Profil dan Jenis Layanan Satker BLU pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018
(miliar Rupiah)
Laporan Keuangan 2018 RS Kandou Manado dan Unsrat

2. Perkembangan Pengelolaan Aset, PNBP dan RM
BLU Pusat
Selama periode tahun 2016-2018, perkembangan aset kedua BLU
menunjukkan tren positif, dimana setiap tahun terjadi penambahan aset.
Bahkan

pada

tahun

2017,

posisi aset pada Neraca RS
Kandou

meningkat

hampir

2 kali lipat yang berasal dari
penambahan nilai aset tetap
yang

berasal

dari

aset.

Sedangkan

revaluasi

posisi

aset

Unsrat di tahun 2017 mengalami
laju peningkatan yang cukup

Grafik 2.12
Sumber

Perkembangan Aset BLU Unsrat dan RS Kandouw
(miliar Rupiah)
LK Unsrat dan LK RS Kandou

signifikan dibandingkan tahun sebelumnya semenjak menjadi satker BLU.
Penambahan aset bersumber dari nilai Kas pada BLU yang cukup besar,
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karena UNSRAT masih dalam masa transisi sehingga penggunaan dana BLU
masih rendah. Hal tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan aset kedua BLU
tersebut dapat dinilai sangat baik.

Tabel 2.7

Perkembangan Pagu BLU dan Pagu Rupiah Murni Satker BLU di Sulut Tahun 2017-2018
(dalam Miliar Rupiah)

Sumber

Monev PA, LK RS Kandou dan LK Unsrat, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas, baik pagu PNBP maupun pagu

RM tahun 2018 pada kedua BLU mengalami kenaikan dibanding tahun 2017.
Namun demikian terdapat perbedaan dari sisi persentase dimana kenaikan
target/Pagu PNBP (28,5 persen) lebih besar dibandingkan dengan kenaikan
Pagu RM (8,6 persen), sedangkan untuk Unsrat kenaikan pagu RM (15,39
persen) lebih besar dibandingkan dengan pagu PNBP yang hanya 2,19 persen.
Hal tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan Unsrat pada dana
APBN.

3. Kemandirian BLU
a. Rasio Sumber Pendanaan
Satker BLU didorong untuk menciptakan kemandirian terhadap dirinya
sendiri sebagaimana tujuan utama diberikannya status BLU pada satuan kerja
yakni untuk mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government).
Kemandirian tersebut dapat dilihat dari porsi alokasi pagu Rupiah murni (RM)
dan pagu/target PNBP. Adapun kemandirian satker BLU tersaji dalam tabel
berikut:

Tabel 2.8

Rasio Sumber Pendanaan BLU

Sumber

Monev PA, LK RS Kandou dan LK Unsrat, diolah

Secara umum, tingkat kemandirian dari sisi rasio sumber pendanaan
RS Kandou di tahun 2018 semakin meningkat dikarenakan persentase pagu
BLU atau PNBP (dibanding pagu RM) tahun 2017 mengalami kenaikan, dari
35,1 persen menjadi 39 persen. Sedangkan Unsrat masih menunjukkan
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ketergantungan yang cukup besar dari APBN yang ditunjukkan dengan besarnya
porsi pagu RM untuk operasional BLU. Kemandirian BLU dari sisi pagu PNBP
di atas 65 persen mengindikasikan bahwa BLU mampu menjalankan aktivitas
tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan Pemerintah Pusat (APBN).
b. Analisis Kemandirian
Selain rasio sumber dana, dapat pula membandingkan antara
pendapatan BLU dengan biaya operasional (seluruh belanja BLU selain belanja
modal). Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemandirian BLU
dalam hal membiayai kebutuhan belanja dari sumber pendapatan BLU. Hasil
hitungan dapat dikelompokkan dengan skor rasio: PB>65 skor=2,5; 57<PB≤65
skor=2,25; 50<PB≤57 skor=2; 42<PB≤50 skor=1,75; skor 35<PB≤42 skor=1,5
dst hingga 0≤PB≤4skor=0.

Tabel 2.9

Analisis Kemandirian BLU Tahun 2018

Sumber

Laporan Keuangan BLU TA 2017, diolah

Ditinjau dari rasio sumber dana tingkat kemandirian satker Unsrat
tidak terlalu bagus, namun tingkat kemandirian BLU untuk dapat membiayai
kebutuhan belanja dari hasil pendapatan BLU tergolong baik dengan skor
kategori tertinggi, yaitu 2,5. Hasil sebaliknya ditunjukkan oleh RS Kandou,
yang hanya mampu mendapatkan skor 2 untuk Rasio PNBP terhadap Biaya
Operasionalnya.
C. Analisis Efektivitas BLU
Untuk mengetahui kemampuan BLU dalam menghasilkan pendapatan
dari aset yang dimilikinya diukur melalui Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset
Turn Over/PAT) yaitu dengan membandingkan PNBP dengan aset BLU dengan
formula Pendapatan Operasional dibandingkan dengan Aset Tetap. Hasil
perhitungan tersebut dikelompokkan menjadi: PAT>20 skor=2, 15<PAT≤20
skor=1,5, 10<PAT≤15 skor=1, 5<PAT≤10=0,5, 0<PAT≤5 skor=0,25 dan PAT=0
skor=0.
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Tabel 2.10

Rasio Efektivitas BLU Tahun 2018

Sumber

Laporan Keuangan BLU TA 2018, diolah

Rasio perputaran aset tetap RS Kandou mengalami kenaikan yang
cukup signifikan, dari sebesar 26% pada tahun 2017, menjadi sebesar 33,44%
pada tahun 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan RS Kandou
dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya tergolong baik,
pada kategori tertinggi dengan skor 2. Namun tidak demikian dengan Unsrat,
yang hanya mendapatkan poin 0,5 dari poin maksimal 2, yang menunjukkan
rendahnya kemampuan/kreativitas pengelolaan aset oleh manajemen untuk
menghasilkan tambahan penerimaan.

4. Profil dan Jenis Layanan Satker PNBP dan Potensi
Menjadi Satker BLU
Persyaratan teknis utama bagi satker untuk ditetapkan menjadi satker
BLU Penyedia Barang/Jasa yaitu mempunyai pendapatan PNBP paling sedikit
sebesar Rp15 Miliar dan memenuhi threshold yang telah ditetapkan. Dari 140
Satker PNBP yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.
Sulawesi Utara, terdapat tiga satker yang memiliki nilai aset terbesar, yaitu:

Tabel 2.11

Daftar Satker PNBP dengan Nilai Aset Terbesar Tahun 2018

Sumber

LKPP Unaudited, diolah

Berdasarkan ketentuan yang ada, satker PNBP yang bersifat mandatory
atau layanan yang diberikannya bersifat monopoli yang hanya dilaksanakan
oleh instansi pemerintah tidak diperkenankan menjadi BLU. Selain itu,
perubahan status dari satker PNBP menjadi BLU juga haruslah memperhatikan
kesiapan dan persyaratan lainnya, antara lain jumlah aset dan pendapatan
yang dihasilkan oleh satker tersebut.
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Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, satker Universitas Negeri
Manado dan Politeknik Kesehatan Manado memiliki alokasi di atas batas
minimal Rp15 miliar. Sedangkan Politeknik Negeri Manado, meskipun memiliki
pagu PNBP kurang dari Rp15 miliar, namun realisasi PNBP di tahun 2018
mencapai Rp16 miliar. Batas minimal tersebut dijadikan bahan pertimbangan
karena dengan PNBP sebesar tersebut diperkirakan suatu satker PNBP mampu
membiayai operasionalnya lebih sehat sebagai satker BLU.

PENGELOLAAN MANAJEMEN
INVESTASI PUSAT
1. Penerusan Pinjaman

Tugas dan fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi kepada Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan antara lain adalah memonitoring pinjaman
BUMN/Perseroan Terbatas dan BUMD serta rekonsiliasi kewajiban debitur atas
pinjaman RDI/RPD sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-8/PB/2011 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Fungsi Direktorat
Sistem Manajemen Investasi kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
Berdasarkan surat penugasan dari Direktur Sistem Manajemen Investasi
Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan tugas
dan fungsi dengan melakukan monitoring dan rekonsiliasi terhadap:
i.

Penerusan Pinjaman yang sumber dananya dari pinjaman atau hibah
luar negeri yang diterus pinjamkan Pemerintah Pusat kepada Pemda dan
BUMN/BUMD;

ii. Pinjaman yang sumber dananya dari Rekening Dana Investasi (RDI) atau
Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan oleh Pemerintah
Pusat sebagai pinjaman daerah bagi pembiayaan investasi Pemerintah
Daerah dalam pembangunan prasarana yang terdiri dari air bersih,
persampahan, terminal (baik darat, sungai dan danau), pasar serta rumah
sakit umum daerah.
Terdapat beberapa Debitur Pemda dan BUMD yang ada di wilayah
Provinsi Sulawesi Utara, antara lain Pemerintah Daerah dan Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM). Debitur pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota
Manado dan Pemerintah Kota Bitung. Sedangkan debitur PDAM adalah PDAM
Kabupaten Kepulauan Sangihe
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Kanwil

Ditjen

Perbendaharaan

Provinsi

Sulawesi

Utara

telah

melaksanakan Rekonsiliasi outstanding pinjaman dengan debitur Pemda dan
PDAM pada tanggal 16 Januari 2019 untuk posisi pinjaman per 31 Desember
2018 dengan hasil sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Sumber

Profil dan Perkembangan Outstanding Pinjaman BUMD/Pemda Sulawesi
Utara Posisi per 31 Desember 2018
Aplikasi SLIM Dit. SMI

Pada Provinsi Sulawesi Utara pinjaman debitur bersumber dari
penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi dan rekening
pembangunan daerah dengan total sebanyak tiga debitur. Ketiga debitur ini
terdiri atas dua Pemerintah Daerah dan satu Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) dengan jumlah pinjaman sebanyak lima perjanjian pinjaman. Perlu
diketahui, pada tahun 2016 pinjaman debitur yang ada di wilayah Provinsi
Sulawesi Utara sebanyak sembilan debitur dengan total pinjaman sebanyak 19
perjanjian pinjaman.
Hal-hal terkait outstanding pinjaman di wilayah Provinsi Sulawesi Utara
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Dari total outstanding pokok sebesar Rp30,34 miliar, terdapat tiga pinjaman
yang direstrukturisasi dengan nilai Rp 13,81 miliar;
2. Total pembayaran pokok yang telah dibayarkan debitur sebesar Rp15,02
miliar, namun demikian masih terdapat tunggakan yang merupakan hak
tagih pemerintah sebesar Rp47,35 miliar;
3. Pemkot Bitung telah mengajukan kembali Debt Swap untuk dilaksanakan di
tahun 2018, mengalami perubahan dari semula fungsi pendidikan menjadi
infrastruktur dan telah dianggarkan pada APBD TA 2018 sebesar Rp1,5
miliar untuk menyelesaikan sisa tagihan debt swap sebesar Rp900 juta. Dari
hasil rekonsiliasi pada tanggal 16 Januari 2019, dilaporkan bahwa semua
pekerjaan telah selesai dilaksanakan,dan menunggu hasil verifikasi BPKP;
4. Pemkot Manado telah menganggarkan pelaksanaan Debt Swap pada TA
2017-2020 senilai total Rp30 miliar pada fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan
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Infrastruktur. Pada kegiatan rekonsiliasi pada tanggal 16 Januari 2019,
Pemkot Manado melaporkan hingga per Oktober 2018, dana kegiatan yang
telah disalurkan sekitar Rp7 miliar dari rencana penyelesaian kegiatan
sebesar Rp25 miliar di tahun 2018;
5. Pengajuan pengalihan pinjaman PDAM ke Pemkab Kep. Sangihe telah
disetujui oleh Ditjen Perbendaharaan dan saat ini dalam tahap pemohonan
restrukturisasi pinjaman.
Secara umum permasalahan outstanding pinjaman di Provinsi Sulawesi
Utara telah dapat diselesaikan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat baik melalui
restrukturisasi dan debt swapt untuk pinjaman Pemda dan melalui skema HibahPMD Pemda untuk penyelesaian pinjaman PDAM. Sisa Pinjaman yang masih
ada pada Pemda Kota Bitung dan Pemda Kota Manado, serta PDAM Kabupaten
Kepulauan Sangihe akan diselesaikan melalui mekanisme ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 176 tahun 2016.

2. Perkembangan Penyaluran Kredit Program
Kredit program yang diselenggarakan oleh pemerintah selain SLA, yang
masih berjalan terdiri dari Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Ultra Mikro (Umi).
Pada tahun 2018, realisasi penyaluran KUR di wilayah Provinsi Sulawesi Utara
sebagai berikut:

40

Tabel 2.13

Realisasi KUR di Sulawesi Utara Tahun 2018

Sumber

Aplikasi SIKP
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Permasalahan terkait penyaluran di KUR adalah rendahnya partisipasi
Pemda untuk melakukan penginputan data calon debitur potensial pada
aplikasi SIKP meski telah diberikan akses dan pelatihan penguploadan data
calon debitur yang akan dapat dimanfaatkan Bank Penyalur.

Grafik 2.13
Sumber

Penyaluran KUR per Skema

Grafik 2.14

Realisasi KUR Menurut Sektor Ekonomi

Sumber
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Halaman ini sengaja dikosongkan

Danau Linow Tomohon

APBD TINGKAT PROVINSI
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu
mesin pendorong pertumbuhan ekonomi dan penentu tercapainya target dan
sasaran ekonomi makro daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai
kendala dan permasalahan pokok dalam mewujudkan agenda masyarakat
yang sejahtera dan mandiri.
APBD berdasarkan klasifikasi ekonomi pemerintah daerah pada wilayah
Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1 Profil APBD Prov. Sulawesi Utara Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (miliar Rupiah)
Sumber

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Unaudited Lingkup Pemda Prov. Sulawesi Utara (diolah)

Penganggaran pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulawesi Utara
pada TA 2018 menerapkan kebijakan anggaran defisit, sebagai wujud
upayanya dalam memacu perekonomian dan pembangunan. Kebijakan
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Kebijakan
anggaran
defisit pemda
lingkup Provinsi
Sulawesi Utara
yang diarahkan
untuk memacu
perekonomian
&
pembangunan
belum sejalan
dengan
realisasi
pelaksanaan
anggaran

tersebut selaras dengan target indikator ekonomi dan pembangunan tahun
2018 di setiap daerah yang ditargetkan meningkat dibanding tahun sebeumnya.
Penganggaran belanja yang lebih besar dari pendapatan tersebut tentunya tak
lepas dari dukungan Pemerintah Pusat melalui Dana Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, dana transfer pemerintah pusat
masih merupakan sumber pendapatan daerah terbesar di Sulawesi Utara.
Namun peningkatan pada sisi penganggaran tersebut belum diikuti
oleh kinerja pelaksanaan anggarannya. Pada tahun 2018, realisasi komponen
pendapatan dan belanja daerah lingkup Provinsi Sulawesi Utara menurun
dibanding tahun 2017, baik dari nominal maupun dari tingkat persentase
dari pagu. Dampaknya, total   SILPA meningkat 19,8 persen dibanding tahun
sebelumnya sebesar Rp1.151,5 miliar.

JENIS PENDAPATAN DALAM APBD
Realisasi Pendapatan Daerah pemda lingkup Provinsi Sulawesi Utara
pada tahun 2018 sebesar Rp16.479 miliar (96,6% dari target), menurun sebesar
2 persen jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Perkembangan pagu
dan realisasi pendapatan tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara (miliar Rupiah)
Sumber

LRA Unaudited Lingkup Pemda Prov. Sulawesi Utara (diolah)
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Ketergantungan
Pemda lingkup
Provinsi
Sulawesi
Utara terhadap
transfer
Pemerintah
Pusat sangat
tinggi, dengan
proporsi
mencapai 82
persen

Tingkat ketergantungan pendapatan daerah pemda lingkup Sulawesi
Utara terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat secara agregat tergolong
tinggi. Pada dua tahun terakhir tercatat bahwa proporsi Transfer Pemerintah
Pusat masih mendominasi Pendapatan Daerah dengan pangsa rata-rata
sebesar 82 persen.
Sampai dengan akhir tahun 2018, Pemerintah Pusat telah mengucurkan
dana transfer sebesar Rp 13.534 miliar untuk membiayai jalannya roda
pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Utara. Angka tersebut menurun
sebesar 2,6 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, terutama
disebabkan realisasi Dana Alokasi Khusus yang hanya terealisasi sebesar 91,7
persen dari pagu sebesar Rp3.587,2 miliar.
Selanjutnya perlu menjadi perhatian kedepan adalah langkah-langkah
optimalisasi anggaran kegiatan DAK Fisik. Tercatat bahwa pada tahun 2018
sebesar Rp126,9 miliar tidak tersalur dari pagu anggaran Rp1.899 miliar.
Padahal pengalokasian DAK Fisik merupakan upaya pemerintah pusat untuk
mempercepat pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.
Beberapa permasalahan berdasarkan monev Kanwil DJPb Prov. Sulawesi
Utara, antara lain : proses lelang/tender yang lama, kebijakan khusus dari K/L
pengampu kegiatan yang berpotensi tidak salurnya bidang tertentu, lemahnya
perencanaan dan penganggaran dalam DAK Fisik dan proses pengadaan
menggunakan e-catalogue yang menyulitkan.
Hal yang menggembirakan adalah realisasi PAD tahun 2018 yang
mampu tumbuh sebesar 4 persen dibanding tahun sebelumnya. Torehan positif
tersebut sejalan dengan KUA-PPAS Prov. Sulawesi Utara tahun 2018, dimana
rencana Pendapatan Daerah pemda lingkup Prov. Sulawesi Utara pada tahun
anggaran 2018 diupayakan adanya peningkatan kemandirian fiskal daerah
melalui peningkatan PAD.
Kontribusi penerimaan PAD terbesar disumbang oleh Prov. Sulawesi
Utara yang mencapai 56,6 persen. Sementara pada tingkat kabupaten/kota,
realisasi terbesar berturut-turut disumbang oleh Kota Manado, Kota Bitung,
Kab. Minahasa dan Kab. Minahasa Utara. Sejalan dengan hasil kajian potensi
daerah, pembentuk pertumbuhan ekonomi Prov. Sulawesi Utara didominasi
oleh 4 kabupaten/kota tersebut yang berkontribusi sebesar 66 persen tiap
tahun dari total PDRB Sulawesi Utara. Hasil Analisa Metode Klassen, LQ dan
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Berdasarkan
analisa
Klassen, LQ
dan Shift Share,
empat daerah
Kab/Kota
penyumbang
utama
PAD Sulut
merupakan
daerah yang
sama sebagai
penyumbang
utama
pertumbuhan
ekonomi Sulut

Shift

Share

menunjukkan

pada

KFR

sektor

2017

unggulan

masing-masing daerah, yaitu Kota
Manado:  Penyediaan Akomodasi,
Makan dan Minum, Kota Bitung:
Transportasi dan Pergudangan,
Kabupaten Minahasa: Konstruksi
dan

Sektor

Unggulan

Kab. Grafik 3.1

Minahasa Utara: Pertambangan Sumber

Kontribusi Pemda terhadap Total Realisasi PAD
Sulut Tahun 2018

LRA Pemda (Agregat), diolah

dan Penggalian.
Selanjutnya beberapa analisis terkait PAD, diantaranya :

1. Rasio PAD terhadap Belanja Daerah
Kemampuan pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulawesi Utara untuk
membiayai belanja daerah menunjukkan tren peningkatan. Kondisi tersebut
tercermin pada rasio PAD terhadap belanja daerah yang sedikit membaik pada
dua tahun terakhir. Secara rinci, perkembangan rasio PAD ditunjukkan pada
grafik 3.2

Grafik 3.2 Perkembangan Rasio PAD terhadap Belanja Daerah

Kemampuan
pemda lingkup
Prov. Sulawesi
Utara dalam
membiayai
belanja
daerahnya dari
PAD masih
sangat rendah

Sumber

LRA Pemda, data diolah

Peningkatan rasio PAD terhadap belanja daerah secara agregat pada
tahun 2018 terutama disumbang oleh kinerja PAD pemda provinsi Sulawesi
Utara yang proporsinya diatas 50 persen. Meskipun meningkat, angka rasio
sebesar 13,6 persen pada tahun 2018 menggambarkan bahwa kemampuan
pemda lingkup Prov. Sulawesi Utara dalam membiayai belanja daerahnya masih
sangat rendah sehingga apabila hanya mengandalkan sumber dari PAD maka
pemda lingkup Sulawesi Utara hanya mampu membiayai belanja daerahnya
sebesar 13,6 persen.
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Selain Pemprov Sulawesi Utara, rasio terbesar terutama dicatatkan oleh
daerah-daerah yang memiliki potensi penerimaan PAD terbesar, seperti Kota
Manado, Kota Bitung dan Kab. Minahasa Utara. Realisasi terbesar pada Provinsi
Sulut tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor seiring meningkatnya
jumlah kendaraan bermotor dan kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor.
Kedepan, PAD berpotensi untuk ditingkatkan terutama dari pariwisata yang
saat ini sedang booming di Sulawesi Utara. Pembangunan fasilitas pendukung
pariwisata yang saat ini masih kurang merupakan peluang untuk peningkatan
PAD diwaktu yang akan datang. Fasilitas dimaksud antara lain konektivitas
antar daerah, penginapan, pusat kuliner, pusat cinderamata dan pusat atraksi.
Peningkatan PAD dapat dilakukan juga  melalui intensifikasi penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor antara lain dengan cara edukasi untuk meningkatkan
kesadaran dan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor agar membayar pajak.

2. Rasio PAD terhadap PDRB
Kinerja

penerimaan
Tax base
pajak daerah
masih sangat
bergantung
pada pajak
kendaraan,
pajak hotel &
restoran dan
retribusi parkir

optimalisasi

PAD

Sulawesi

Utara pada enam tahun terakhir
yang tercermin pada rasio PAD
terhadap PDRB relatif stagnan
ditengah pertumbuhan ekonomi Grafik 3.3 Rasio PAD terhadap PDRB ADHB Sulawesi Utara
Tahun 2013 - 2018
Sulawesi Utara yang tergolong Sumber
LRA Pemda & BPS Sulut, diolah
tinggi. Terbatasnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD disebabkan
tax base pajak daerah (antara lain: pajak kendaraan, pajak hotel, pajak restoran
dan retribusi parkir) terutama hanya terpusat di Kota Manado.
Oleh karena itu peran pemerintah daerah dalam menetapkan
kebijakan yang menunjang tercapainya peningkatan pajak daerah juga
sangat menentukan. Pemerataan tax base disemua kabupaten/kota mutlak
dilakukan melalui pengembangan wilayah dengan melihat potensi masingmasing. Dengan potensi dan kendala yang ada, pemerintah daerah harus
terus meningkatkan koordinasi untuk mengembangkan wilayah Sulawesi
Utara secara umum, antara lain kendala konektivitas antar wilayah dan
potensi ekonomi lainnya. Sebagai contoh saat ini Pemerintah Pusat/Daerah
Sulawesi Utara sedang mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus di Bitung
dan jalan tol Manado-Bitung. Kedepan, rencana pembangunan rel kereta
api Manado-Bitung, pengembangan kawasan wisata Likupang di Kabupaten
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Minahasa Utara dengan membangun jalan Bandara Sam Ratulangi-Likupang
dan jalan lingkar Likupang-Pulisan-Pantai Pal yang tentunya berpotensi
meningkatkan PAD di masa yang akan datang.

JENIS BELANJA DALAM APBD
Realisasi Belanja Daerah pemda lingkup Provinsi Sulawesi Utara pada
Tahun 2018 sebesar Rp16.266,3 miliar (88,3 persen dari pagu anggaran),
lebih kecil 3,7 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Secara rinci
diuraikan berdasarkan klasifikasi urusan dan jenis belanja.

1. Rincian Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah
digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan. Selain belanja
daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus
mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2018 sesuai
dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Grafik 3.4 Proporsi dan Realisasi Belanja APBD Urusan Wajib di Prov. Sulawesi Utara Tahun 2018
Sumber

LRA Pemda, data diolah

Proporsi realisasi belanja urusan wajib lingkup Prov. Sulawesi Utara
didominasi oleh empat urusan, yaitu   urusan Pemerintahan Umum yang
mencapai Rp6.124 miliar dengan proporsi sebesar 37,7 persen, urusan
Pendidikan yang mencapai Rp3.384,6 miliar dengan proporsi yang telah
memenuhi amanat UU APBN, yaitu 21,8 persen, diikuti urusan Kesehatan
terealisasi sebesar Rp1.993,7 dengan proporsi sebesar 13,8 persen yang juga
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Belanja
pemda lingkup
Sulawesi Utara
berdasarkan
Urusan Wajib
terfokus pada
peningkatan
kualitas SDM,
pelayanan
publik dan
pertumbuhan
ekonomi
daerah

telah sesuai UU APBN, serta urusan Pekerjaan Umum yang terealisasi sebesar
RpRp1.888 miliar dengan proporsi 12,6 persen. Fokus belanja pemda lingkup
Sulawesi Utara pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (pendidikan
dan kesehatan), pelayanan publik (urusan Pemerintahan) dan pertumbuhan
ekonomi daerah (infrastruktur)

telah sesuai dengan Permendagri No.33

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018. Untuk meningkatkan
kualitas belanja pada urusan Pemerintahan Umum, pemerintah daerah perlu
melakukan spending review agar tidak terjebak pada operasional rutin yang
kurang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Besarnya proporsi realisasi
urusan Pendidikan oleh pemda
lingkup Provinsi Sulawesi Utara
yang
dari

mencapai
total

dengan

pagu,

21,8

persen

telah

sejalan

misi

Pemerintah

pembangunan Grafik 3.5
Provinsi Sulawesi Sumber

Perkembangan APM Provinsi Sulawesi Utara

BPS Sulut, diolah

Utara untuk memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang
berkepribadian dan berdaya saing. Belanja urusan pendidikan tercatat sebagai
sektor yang senantiasa menjadi prioritas setiap tahun anggaran. Sebagaimana
grafik 3.5, atensi pemerintah daerah  terhadap  anggaran pendidikan berdampak
positif pada peningkatan Angka Paritispasi Murni (APM) dari tingkat SD sampai
ke tingkat SMA.
Bidang pendidikan Sulawesi Utara masih diperhadapkan pada berbagai
masalah, antara lain belum meratanya distribusi tenaga pendidik terutama
di pulau-pulau, rendahnya kompetensi tenaga pendidik, gedung sekolah
yang rusak, belum ada perpustakaan, rendahnya partisipasi dan rendahnya
perhatian orangtua terhadap pendidikan anak (Dinas Pendidikan Prov.
Sulawesi Utara). Dengan teridentifikasinya permasalahan tersebut seyogyanya
dapat memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengarahkan alokasi belanja
pendidikannya untuk menciptakan solusi.
Sementara itu,  kebijakan pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulawesi
Utara yang menjadikan urusan Kesehatan sebagai salah satu prioritas
pembangunan daerah, sejalan dengan kinerja positif sektor kesehatan  daerah
ini pada beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Kesehatan terkait Angka
Kematian Ibu dan Bayi serta Kasus Balita Gizi Buruk menunjukkan tren penurunan.
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Grafik 3.6 Perkembangan Kinerja Sektor Kesehatan Prov. Sulawesi Utara
Sumber

LRA Pemda, data diolah

Sementara besarnya proporsi alokasi urusan Pekerjaan Umum &
Penataan Ruang yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur,
tidak diikuti dengan penyerapan anggaran yang maksimal sehingga hanya
terealisasi sebesar 86%. Padahal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah
menetapkan infrastruktur dan pengembangan wilayah sebagai salah satu
prioritas pembangunan daerah (RKPD Provinsi Sulawesi Utara 2018).
Selanjutnya

pada

urusan pilihan, secara agregat
menempatkan alokasi Pertanian
sebagai urusan dengan alokasi
anggaran terbesar, sejalan dengan
struktur PDRB Sulawesi Utara
yang didominasi setor pertanian. Tabel 3.3
Meskipun
Penganggaran
belanja urusan
wajib Tahun
2018 telah
mempertimbangkan
potensi daerah
kabupaten/ kota

demikian,

kebijakan

Sumber

Urusan Pilihan Prioritas Pemda Lingkup Sulawesi Utara
TA 2018
LRA Unaudited Pemda Lingkup Prov Sulut, diolah

alokasi urusan pilihan disetiap pemerintah kab/kota tidak sama, disesuaikan
dengan

kondisi

masing-masing

daerah.

Sebagai

ibu

kota

provinsi

dan pusat bisnis dan hiburan, pemkot Manado menempatkan urusan
Pariwisata dengan alokasi terbesar, seiring dengan peningkatan jumlah
wisman di Sulawesi Utara pada dua tahun belakangan. Sebagai daerah
kepulauan, pemkab Kepulauan Sangihe menempatkan urusan Kelautan
& Perikanan sebagai prioritas dalam usahanya mendorong masyarakat
untuk

meningkatkan

produktivitas

perikanan.

Sementara

itu,

sebagai

daerah penghasil utama komoditi Pala, Pemkab Kep. Sitaro membangun
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sektor Perindustrian melalui pembangunan Rumah Sentra Produksi yang dapat
dimanfaatkan oleh industri kecil menengah berbahan baku buah pala.

2. Rincian Belanja Daerah menurut Jenis Belanja
Perkembangan Belanja Daerah menurut Jenis Belanja adalah sebagai
berikut:

Tabel 3.4 Profil APBD Klasifikasi Jenis Belanja Pemda Lingkup Provinsi Sulawesi Utara (dalam miliar Rupiah)
Sumber

LRA Pemda Lingkup Prov. Sulawesi Utara, data diolah

Anggaran belanja yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah lingkup
Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018 secara agregat meningkat sebesar
3,2 persen dari anggaran belanja tahun 2017. Peningkatan alokasi terbesar
terjadi pada komponen belanja pegawai dan belanja barang yang masingmasing naik sebesar 3,1 persen dan 11,3 persen. Namun peningkatan tersebut
tidak terjadi pada komponen belanja modal yang justru menurun ditengah upaya
pemerintah pusat mendorong pembangunan infrastruktur. Proporsi belanja
modal tahun 2018 menurun menjadi 22 persen dari tahun sebelumnya sebesar
Rendahnya
penyerapan
belanja daerah
pemda lingkup
Sulut tahun
2018 terutama
disebabkan
realisasi
belanja modal
yang tidak
maksimal
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25 persen.
Sampai dengan akhir TA 2018 realisasi belanja mencapai 88 persen,
menurun dibandingkan penyerapan di tahun sebelumnya sebesar 92 persen.
Perlu dievaluasi lebih lanjut terkait realisasi belanja modal yang hanya terserap
sebesar 79,8 persen. Padahal realisasi belanja modal membawa multiplier
effect terhadap perekonomian Sulawesi Utara. Sebagaimana prinsip efisiensi
dan efektifitas belanja, disebutkan bahwa anggaran yang tersedia harus
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagaimana prioritas pembangunan,
sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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PENGELOLAAN BLU DAERAH

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah
di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.

1. Profil dan jenis layanan BLUD
Dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi
Utara hanya terdapat satu satker BLUD, yaitu RSUD Liun Kendage Tahuna.
Berdasarkan pada tabel
diatas tampak bahwa kinerja
BLUD

RSD

Liun

Kendage

pada tahun 2018 mengalami

Tabel 3.5

Profil dan Jenis Layanan BLUD di Sulawesi Utara
(dalam Juta rupiah)
OM SPAN (2019), data diolah

peningkatan, baik dari nilai aset Sumber
maupun penerimaan PNBP. Jika dibandingkan tahun 2016, nilai aset pada

tahun 2018 telah meningkat sebesar 44 persen, sementara penerimaan PNBP
meningkat 6 persen

2. Analisis Legal
Selanjutnya pola tata kelola keuangannya diatur dengan Peraturan
Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2016.  Peraturan Bupati tersebut
telah sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo PP Nomor 74 tahun 2012
tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan BLU. Kesesuaian penyusunan peraturan daerah tersebut di atas
dapat dilihat dari analisis legal yang meliputi analisis kelembagaan, tata kelola,
SDM, dan pengendalian. Dalam analisis kelembagaan, RSD Liun Kendage
ditetapkan dengan peraturan daerah setelah memenuhi persyaratan substantif,
teknis, dan administratif. Tata kelola RSD Liun Kendage menunjukkan adanya
fleksibilitas dalam pengeluaran biaya dengan mempertimbangkan volume
kegiatan pelayanan. Selanjutnya dalam analisis sumber daya manusia RSD
Liun Kendage dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
Dilihat dari aspek pengendalian RSD Liun Kendage telah melakukan evaluasi
dan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kepala Daerah
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PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH
Bentuk investasi Pemda Sulawesi Utara pada tahun 2018 berupa
penyertaan modal tahun 2018 tercatat meningkat sebesar 88 persen
dibandingkan tahun 2017.

Tabel 3.6 Perkembangan Nilai Investasi Daerah Pemda se Sulawesi Utara (dalam Rupiah)
Sumber

LRA Pemda Unaudited, data diolah

Dalam

rangka

meningkatkan

kemampuan

ekonominya

melalui

peningkatan pendapatan daerah, Pemda Sulawesi Utara memilih penyertaan
modalnya sebagai bentuk investasi pada badan usaha seperti PT Bank
Investasi
daerah di
Sulut terutama
diarahkan pada
penyertaan
modal daerah
di Bank
SulutGo

Sulawesi UtaraGo dan perusahaan daerah lokal kabupaten/kota. Penyertaan
modal tahun 2018 terbesar ada pada Bank Sulawesi UtaraGo dimana seluruh
Pemda Sulawesi Utara ikut melakukan penyertaan modal dengan komposisi
seperti terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.7 Susunan Pemegang Saham Bank SulutGo (Pemda di Sulawesi Utara) s.d Tahun 2018
Sumber

LRA Pemda, data diolah

Kepercayaan Pemda pada PT Bank Sulawesi UtaraGo tidak lepas dari
keberhasilannya membukukan laba bersih setiap tahunnya. Meski kondisi
perekonomian nasional tidak stabil Bank Sulawesi UtaraGo tetap menunjukkan
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pertumbuhan. Pada tahun 2018 Bank Sulut Go meraih laba bersih sebesar
Rp350 miliar. Meskipun dari penyertaan modal ada potensi peningkatkan
pendapatan daerah, namun pemda harus memperhatikan keseimbangan
anggarannya.

SILPA DAN PEMBIAYAAN
1. Perkembangan Surplus/Defisit APBD
a. Rasio surplus/defisit terhadap agregat pendapatan
Tingginya
Rasio Surplus
terhadap
Agregat
Pendapatan
Kab. Minsel
lebih
dipengaruhi
oleh realisasi
belanja
daerahnya
yang rendah

Pada tahun 2018, kebijakan fiskal seluruh pemerintah daerah di wilayah
ini adalah pola penganggaran yang defisit, yaitu kondisi dimana jumlah belanja
yang ditetapkan pemerintah dalam satu tahun anggaran melebihi dari jumlah
pendapatan yang diperkirakan diterima. Pada perkembangan sampai dengan
akhir tahun 2018, terdapat sepuluh pemda yang mengalami surplus anggaran.

Grafik 3.8
Sumber

Perbandingan Rasio Surplus/Defisit terhadap Agregat Pendapatan Pemda Lingkup Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2018

LRA Pemda, data diolah

Rasio surplus terhadap pendapatan kesepuluh pemda sebagaimana
ditunjukkan pada grafik 3.8, menunjukkan pemda-pemda tersebut masih
memiliki kemampuan untuk meningkatkan kegiatan yang dibiayai belanja
daerahnya, namun hal tersebut tidak dilakukan. Sebagai contoh, pemda
Kabupaten Minsel dengan rasio tertinggi sebesar 24,6 persen lebih disebabkan
oleh realisasi belanja daerah sebesar 63 persen yang tercatat sebagai capaian
terendah diantara pemda lingkup Provinsi Sulawesi Utara.
b. Rasio surplus terhadap realisasi dana transfer (semester 1 tahun 2018)
Rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya surplus/defisit anggaran
terhadap salah satu sumber pendapatan APBD, yaitu realisasi pencairan dana
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transfer. Hal ini dapat menunjukkan ekses likuiditas Pemda akibat frontloading
pencairan dana transfer. Hal ini dapat menjadi sinyal bagi Kementerian Keuangan
untuk mengevaluasi timing pencairan dana transfer, terutama pada daerah
yang sangat bergantung pada dana transfer namun mengalami ekses likuditas.
Pemanfaatan
belanja yang
sebagian besar
bersumber dari
dana transfer,
cenderung
terkonsentrasi
pada paruh
kedua tahun
anggaran

Grafik 3.9 Perbandingan Rasio surplus terhadap realisasi dana transfer (semester 1 tahun 2018)
Sumber

LRA Pemda, data diolah

Berdasarkan

LRA Pemda

di

lingkup

wilayah

Sulawesi

Utara

periode semester I tahun 2018, sebanyak 10 dari 16 Pemda di
wilayah

Sulawesi

Utara

mencatatkan

rasio

surplus

terhadap

total

transfer pemerintah pusat diatas 30 persen. Tingginya rasio tersebut
mengindikasikan pemanfaatan belanja yang sebagian besar bersumber
dari dana transfer tidak terealisasi secara merata di sepanjang tahun
anggaran dan cenderung meningkat mendekati akhir tahun anggaran.
c. Rasio surplus/Defisit Terhadap PDRB
Rasio ini diperlukan untuk menggambarkan kesehatan ekonomi
regional, semakin kecil rasionya berarti daerah tersebut mampu memproduksi
barang dan jasa untuk membiayai defisit anggaran pemerintah daerahnya.

Tabel 3.7 Rasio Surplus/Defisit Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Utara (dalam Rupiah)
Sumber
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Rasio surplus/defisit terhadap PDRB tahun 2018 sedikit membaik
dibanding tahun 2017. Namun peningkatan tersebut berbanding terbalik
dengan perekonomian Sulawesi Utara yang tumbuh melambat pada tahun
2018. Pemda perlu terus mengupayakan peningkatan kualitas belanja daerah
agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.
d. Rasio SILPA terhadap alokasi belanja
Rasio ini diperlukan untuk mengetahui  proporsi belanja atau kegiatan
yang tidak digunakan dengan efektif oleh pemerintah. SILPA pemda lingkup
Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018 mencapai Rp1,151 triliun, atau
meningkat sebesar 19,8 persen dibanding SILPA tahun 2017. Secara rinci per
pemda, rasio tertinggi dicatatkan
oleh pemda Kab. Minahasa Selatan
yang mencapai 23,5 persen. Perlu
dicermati lebih lanjut apakah SILPA
tersebut lebih disebabkan oleh
kebijakan efisiensi, perencanaan
yang kurang matang atau tahapan
pelaksanaannya

yang

optimal.

kurang Grafik 3.10
Sumber

Perbandingan Rasio SILPA Terhadap Alokasi
Belanja Tahun 2018
LRA Pemda, diolah

2. Perkembangan Pembiayaan
a. Rasio pinjaman daerah terhadap total pembiayaan
Dari data APBD TA 2018, semua pemda yang menerapkan kebijakan
fiskal yang defisit menggunakan pembiayaan yang bersumber dari SILPA.Tidak
ada daerah yang menggunakan pinjaman untuk membiayai defisit anggarannya.
Berdasarkan hal tersebut, maka rasio ini tidak dapat diterapkan pada pemda
Sulawesi Utara.
b. Keseimbangan primer
Keseimbangan primer mencerminkan indikasi likuiditas. Semaikin
besar surplus keseimbangan primer maka semakin baik kemampuan pemda
membiayai defisit.
Keseimbangan primer APBD di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018
secara agregat mencapai Rp 213,6 miliar, artinya rata-rata pendapatan daerah
telah cukup untuk membiayai defisit anggarannya. Meskipun demikian, jika
dirinci per pemda, hanya terdapat delapan angka keseimbangan primer surplus
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Grafik 3.11 Rasio Keseimbangan Primer Pemda Lingkup Prov. Sulawesi Utara TA 2018  (miliar rupiah)

Rata-rata
pendapatan
daerah agregat
Sulawesi
Utara telah
cukup untuk
membiayai

Sumber

defisit
anggarannya

perlu dicermati apakah hal tersebut diikuti dengan kualitas belanja yang baik

LRA Pemda, data diolah

yaitu Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Kep. Talaud, Kab.
Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab.
Kep. Sitaro dan Kab. Bolaang Mongondow Timur. Angka keseimbangan primer
yang positif menunjukan kondisi likuiditas yang relatif baik. Namun demikian
pula. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga likuiditas fiskal pada posisi
yang aman, namun tetap mengoptimalkan realisasi belanja daerahnya.

RUANG FISKAL DAN KEMANDIRIAN DAERAH
1. Proporsi Ruang Fiskal Daerah

Ruang Fiskal merupakan salah satu indikator yang dilihat terkait dengan
kesehatan keuangan daerah untuk mengetahui seberapa besar keleluasaan
yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas sesuai prioritas
belanja yang telah ditentukan tanpa mengganggu solvabilitas keuangan.
Semakin besar rasionya berarti semakin besar ruang fiskalnya. Ruang Fiskal
dapat diperbesar dengan cara peningkatan pendapatan sektor pajak daerah
dan memotong belanja daerah yang tidak prioritas.
Berdasarkan perhitungan, diperoleh bahwa ruang fiskal tahun 2018
Provinsi Sulawesi Utara secara agregat sebesar 37 persen.

Grafik 3.12 Perbandingan Rasio Ruang Fisal TA 2018 Pemda Lingkup Provinsi Sulawesi Utara
Sumber
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Tingginya PAD
Kota Manado
berdampak
pada ruang
fiskal daerah
yang relatif
lebih luas
dibanding
daerah lainnya

Pada tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah yang memiliki ruang
fiskal terbesar adalah Kota Manado. Sementara daerah dengan ruang fiskal
terendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kab. Kep. Sangihe.
Besarnya rasio ruang fiskal Kota Manado dipengaruhi tingginya PAD
daerah ini dibanding Kabupaten/kota lainnya. Dengan kondisi tersebut, Pemkot
Manado memiliki keleluasan fiskal untuk menganggarkan belanja infratruktur
dan program prioritas daerah lainnya.

2. Rasio Kemandirian Daerah
Kemandirian daerah dapat diukur melalui perbandingan dua indikator
yaitu Rasio Realisasi PAD terhadap Total Realisasi Pendapatan dibandingkan
dengan Rasio Realisasi Dana Transfer terhadap Total Realisasi Pendapatan.
Berdasarkan
tabel
3.8
menunjukkan bahwa tidak satupun
daerah yang mampu mandiri tanpa
dana

transfer

dari

Pemerintah

Pusat. Jika dibandingkan antara
Tidak satupun
Pemda lingkup
Provinsi
Sulawesi Utara
yang mampu
mandiri tanpa
dana transfer
dari Pemerintah
Pusat

pemda yang satu dengan lainnya,
maka Pemprov Sulawesi Utara
merupakan daerah yang tingkat
ketergantungannya paling rendah
dengan selisih rasio yang paling
kecil. Pemda yang paling tergantung
terhadap dana transfer adalah
Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur. Untuk meningkatkan rasio
kemandirian, tidak ada pilihan lain

Tabel 3.8
Sumber

Perbandingan Rasio Kemadirian Daerah TA 2018
pada Prov/Kota/Kab di Provinsi Sulawesi Utara
LRA Pemda, data diolah

kecuali dengan efisiensi belanja pada sektor yang benar-benar prioritas tanpa
mengurangi kualitas belanja dan meningkatkan PAD dengan cara optimalisasi
setiap potensi yang ada.

ANALISIS LAINNYA

1. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah
Analisis
digunakan

kapasitas

untuk

mengukur

fiskal

daerah

kemampuan

adalah
keuangan

analisis
daerah

yang
yang

dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk DAK,
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Dana Darurat, Dana Pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya
dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) setelah dikurangi belanja
pegawai dan dibagi dengan jumlah penduduk miskin. Dengan menggunakan
perhitungan pada PMK-119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal
Daerah,   Indeks Kapasitas Fiskal Daerah pemda lingkup Provinsi Sulawesi
Utara diperoleh dengan menghitung Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota
dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah seluruh daerah kabupaten kota
di Sulawesi Utara. Selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori : Sangat
Tinggi (IKFD≥2,05), Tinggi (1,14≤IKFD<2,05), Sedang (0,72≤IKFD<l,14),
Rendah (0,53≤IKFD<0,72), Sangat Rendah (IKFD<0,53).

Kinerja
penurunan
angka
kemiskinan
suatu daerah
memiliki
korelasi
terhadap
tingginya
kapasitas
fiskal daerah
bersangkutan

Tabel 3.9 Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kab/Kota Lingkup Sulawesi Utara 2018
Sumber

LRA Pemda dan BPS, data diolah

Sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa dari lima belas daerah
kabupaten/kota di Sulawesi Utara, hanya terdapat lima pemda yang tergolong
sebagai daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Tingginya IKFD kelima daerah
dimaksud terutama ditopang oleh jumlah penduduk miskin yang rendah, selain
kinerja fiskal pada tahun 2018.

2. Analisis Kesehatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis kesehatan pengelolaan keuangan daerah adalah analisis
yang dilakukan untuk menilai kesehatan fiskal setiap kabupaten/kota yang
berada dalam suatu provinsi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan
9 indikator kesehatan pengelolaan keuangan daerah. Setelah dilakukan
perhitungan dengan melakukan formula, kemudian dilakukan pembobotan
sehingga dapat diklasifikasikan kedalam sub kriteria guna penentuan
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nilai sebagai dasar pemeringkatan, dengan kriteria berikut: Level 5= 91-100
(sangat bagus), Level 4= 75-90 (bagus), Level 3= 61-74 (cukup), Level 2= 4160 (kurang), Level 1= 0-40 (sangat kurang). Berasarkan perhitungan diperoleh
level kesehatan keuangan daerah sebagai berikut :

Kesehatan
pengelolaan
keuangan
seluruh
pemda di
Sulawesi Utara
masih perlu
ditingkatkan

Tabel 3.10 Kesehatan Keuangan Daerah TA 2018
Sumber

LRA Pemda Unaudited, data diolah

Berdasarkan analisis dengan 9 indikator kesehatan pengelolaan
keuangan daerah diperoleh hasil bahwa dari 16 pemda lingkup Sulawesi Utara,
terdapat 2  pemda berkategori cukup, sementara sisanya berkategori kurang
dan sangat kurang. Namun demikian, analisis ini masih merupakan indikasi awal
karena terkendala data yang menggunakan data sementara (LRA unaudited).
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PERKEMBANGAN DAN
ANALISIS PELAKSANAAN
ANGGARAN KONSOLIDASIAN
(APBN DAN APBD)

Halaman ini sengaja dikosongkan

Rumah Belanda Tondano

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
Pendapatan negara konsolidasian di tahun 2018 naik tipis 1,1%

dibanding tahun 2017 dengan nilai Rp21,23 triliun, yang bersumber dari
tumbuhnya penerimaan pajak daerah dan PNBP pusat. Demikian juga belanja
konsolidasian yang tumbuh hanya 10 basis poin di banding tahun 2017 dengan
“Pendapatan
negara
konsolidasian
di tahun 2018
naik tipis 1,1%
dibanding tahun
2017 dengan
nilai Rp21,23
triliun”

total nilai Rp25,85 triliun, yang berasal dari kenaikan belanja negara pusat
termasuk transfer ke daerah yang nilainya melebihi penurunan belanja daerah.

Tabel 4.1

Alokasi APBN untuk Provinsi Sulawesi Utara T.A 2017 - 2018 (miliar Rupiah)

Sumber

GFS Sulut

Tambahan poin positif dari posisi fiskal konsolidasian diatas adalah
angka defisit anggaran yang mengalami penurunan hingga 4,11% dibanding
tahun 2017.
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PENDAPATAN KONSOLIDASIAN
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Pendapatan Konsolidasian
terdiri

dari

PNBP,
ke

penerimaan

Hibah

Daerah.

dan

Total

Pajak,
Transfer

Pendapatan

Konsolidasian pemerintah pusat
dan pemerintah daerah tahun 2018
adalah
“Dari
keseluruhan
pos
pendapatan
konsolidasian,
hanya pos
Transfer yang
mengalami
kenaikan
proporsi”

sebesar

Rp21,2

triliun,

dimana dana transfer menyumbang
porsi sebesar 66,84% atau Rp14,19 Grafik 4.1
triliun.

Pendapatan

perpajakan Sumber

Proporsi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2018
GFS Sulut, data diolah

konsolidasi sebesar Rp5,1 triliun berkontribusi 24,01% dari total pendapatan
konsolidasian. Sedangkan PNBP Konsolidasian berkontribusi sebesar 29,18%
atau sebesar Rp1,6 triliun.
Dari keseluruhan pos pendapatan konsolidasian, hanya pos Transfer
yang mengalami kenaikan proporsi, sedangkan pos lain mengalami penurunan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa performa fiskal khususnya pendapatan
daerah provinsi Sulut sangat bergantung pada Dana Transfer.

Grafik 4.2
Sumber

Perbandingan Proporsi Total Pendapatan Konsolidasian Tahun 2018
(dalam miliar Rupiah)
GFS Sulut, data diolah

Pendapatan Hibah dan Dana Transfer hanya terdapat di Pemerintah
Daerah. Dari grafik diatas tampak jelas dominasi transfer pada pendapatan
konsolidasian 2018 sedangkan jika ditinjau perbandingan porsi pendapatan
pemerintah pusat dan daerah diluar dana transfer adalah 66% pendapatan
pusat dan 34% pendapatan daerah.
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2. Analisis Perubahan

“Pendapatan
Pemerintah
Pusat tahun
2018 secara
keseluruhan
mengalami
penurunan,
hanya pos
Pendapatan
BLU yang
naik dibanding
tahun 2017.”

Grafik 4.3 Perubahan Total Pendapatan Pusat dan Daerah selain Dana Transfer (dalam miliar)
Sumber

GFS Sulut, data diolah

Pos Pendapatan Pemerintah Pusat didominasi Penerimaan Pajak Dalam
Negeri, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU. Pendapatan Pemerintah Pusat
tahun 2018 secara keseluruhan mengalami penurunan, hanya pos Pendapatan
BLU yang naik dibanding tahun 2017. Pun demikian untuk Pendapatan daerah
selain Transfer, yang mengalami penurunan secara keseluruhan dibanding
tahun 2017. Pendapatan daerah selain transfer, didominasi pos Pajak Daerah,
PNBP Lainnya, Lain-lain PAD yang sah, dan Lain Pendapatan Daerah yang
Sah. Penurunan terbesar bersumber dari Lain-lain PAD yang sah dan Lain
Pendapatan Daerah yang sah sebesar lebih dari Rp200 miliar, meski terdapat
kenaikan dari Pajak Daerah

3. Rasio Pajak (Tax Ratio)
Rasio

Pajak

adalah

perbandingan antara penerimaan
pajak
suatu

yang
masa

dikumpulkan
dengan

pada
Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB)
di masa yang sama. Terkait dengan
ratio pajak, PDRB mengambarkan
jumlah pendapatan potensial yang
dapat dikenakan pajak, PDRB juga
mengambarkan kegiatan ekonomi

Tabel 4.2

Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan
Konsolidasi Pusat/Daerah dan PDRB Prov. Sulut
Tahun 2018 dan 2017 (dalam miliar)

Sumber

GFS Sulut, data diolah

masyarkat yang berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi
pengenaan pajak diwilayah tersebut.
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a. Rasio Pajak Konsolidasian Provinsi Sulut

PDRB Provinsi Sulut tahun 2018 sebesar Rp119,54 triliun atau
mengalami kenaikan sebesar 8,56% dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah
penerimaan perpajakan tahun 2018 hanya tumbuh sebesar 0,59% dari tahun
sebelumnya senilai Rp5,1 triliun.
Rasio pajak terhadap PDRB di Provinsi Sulut pada tahun 2018 mencapai
4.26%, turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4,6%. Penurunan
Ratio pajak menunjukan bahwa walaupun
penerimaan

pajak

pada

Provinsi

Sulut

mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut
lebih rendah dari kenaikan potensi pajak yang
dapat diterima oleh pemerintah. Selain adanya
pengusaha yg ber-NPWP di daerah lain,
strategi pengoptimalan potensi pajak yang
ada perlu dibangun lebih baik oleh Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Rasio Pajak Per Kapita per kab/kota
Pajak per kapita adalah perbandingan
Kota Manado
merupakan
daerah dengan
pajak perkapita
tertinggi yaitu
sebesar Rp5,15
juta per kapita

jumlah penerimaan perpajakan yang dihasilkan
suatu daerah dengan jumlah penduduknya.
Rasio tersebut menunjukkan kontribusi setiap
penduduk pada pendapatan perpajakan suatu

Tabel 4.3

Rasio Pajak per kapita per
daerah (dalam ribuan)

Sumber

GFS Sulut, BPD Sulut

daerah. Kota Manado merupakan daerah dengan pajak perkapita tertinggi
yaitu sebesar Rp5,15 juta per kapita, sedangkan daerah atau kabupaten yang
memiliki rasio perpajakan per kapita terkecil adalah Kabupaten Minahasa
Tenggara dengan nilai perpajakan per kapitanya hanya mencapai Rp51 ribu.
Tingginya pajak per kapita di Manado disebabkan karena selain Manado
merupakan pusat kegiatan bisnis di Sulut, juga disebabkan pemilik usaha yang
sebagian besar memiliki NPWP di Sulut terdaftar di KPP Manado. Besarnya
pajak per kapita di Kota Manado, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, dan Kab.
Kep. Sangihe lebih disebabkan penerimaan pajak pusat tercatat di Kantor Pajak
yang beroperasi di wilayah tersebut.

4. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi
Pendapatan Konsolidasian
Perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) pada 2017 tercatat bertumbuh
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sebesar 6,32%, dibandingkan

tahun 2016 sebesar 6,17%.
Perekonomian
Sulut pada
2017 tercatat
bertumbuh
sebesar 6,32%,
dibandingkan
tahun 2016
sebesar 6,17%.

Pertumbuhan

tersebut

meningkat dan relatif lebih
baik dari nasional. Sejalan
dengan pertubuhan ekonomi
sulut Pendapatan konsolidasi
untuk Penerimaan Perpajakan
sebesar Rp 4.941,37 Milyar

Tabel 4.4

mengalami kenaikan sebesar Sumber

Realisasi Pendapatan Konsolidasi Pusat/Daerah dan
Pertumbuhan Ekonomi Prov. Sulut tahun 2016 dan
2017 (dalam miliar)
GFS Sulut, data diolah

3,67% dari tahun penerimaan perpajakan tahun sebelumnya. Sedangkan
penerimaan PNBP Konsolidasian sebesar Rp 2.141,71 Milyar mengalami
kenaikan sebesar 38.75%. Secara umum Pertumbuhan Ekonomi di
Provinsi Sulawesi Utara berpengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan
konsolidasian.

BELANJA KONSOLIDASIAN
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Proporsi

belanja

antara

pusat daerah sampai dengan akhir
tahun masih berpola sama dengan
di dominasi oleh Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Belanja Modal.
Sedangkan porsi belanja lainnya
sangat kecil dari sisi pagu, seperti
Bansos Pusat maupun Daerah
“Proporsi lain
yang menonjol
adalah adanya
belanja modal
pusat yang
lebih besar dari
daerah”

yang porsi realisasi kurang dari Grafik 4.4

Proporsi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2018

0,5 persen. Porsi Belanja Hibah Sumber

GFS Sulut, data diolah

di daerah pun hanya sebesar 5,25 persen. Perbedaan yang mencolok
terlihat pada belanja pegawai dimana realisasi daerah lebih besar dibanding
belanja pusat. Sedangkan proporsi terbesar Belanja Pusat terdapat pada
Belanja Barang. Total belanja operasional daerah sedikit lebih tinggi 2 persen
dibandingkan belanja operasional pusat, yang menunjukkan kinerja dalam
efisiensi belanja rutin satker pusat maupun daerah di Sulut relatif sama. Namun
dari sisi kinerja keseluruhan, besarnya belanja rutin mencerminkan rendahnya
fleksibilitas fiskal dalam pembangunan daerah.
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Proporsi lain yang menonjol adalah adanya belanja modal pusat yang

lebih besar dari daerah, hal ini terkait dengan besarnya pembiayaan proyekproyek strategis di prov.Sulut. Rendahnya belanja modal di daerah perlu
menjadi perhatian mengingat belanja modal berdampak secara jangka panjang
kepada perekonomian regional.
“Perubahan
yang menjadi
perhatian
adalah naiknya
proporsi
realisasi
belanja
operasional
dan turunnya
belanja modal
masing-masing
sebesar 3%.”

2. Analisis Perubahan
Penyerapan

anggaran
tahun

konsolidasian

2018

Rp25.851,8
struktur

alokasi
Sulut

tercatat

sebesar

miliar,

dengan

belanja

yang

hampir

sama dari periode yang sama
tahun sebelumnya. Dominannya
belanja

pegawai

belanja

yang

menunjukkan
dialokasikan Grafik 4.5

lebih bersifat operasional rutin. Sumber

Komposisi Belanja Konsolidasian Prov. Sulut
tahun 2018 dan 2017
GFS Sulut, data diolah

Perubahan yang menjadi perhatian adalah naiknya proporsi realisasi belanja
operasional dan turunnya belanja modal masing-masing sebesar 3%. Sedangkan
proporsi belanja barang terjadi penurunan hampir 2 persen. Besarnya porsi
belanja pegawai dan belanja barang mengindikasikan bahwa belanja negara
lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat dan
wajib sehingga fleksibilitas fiskal untuk membiayai prioritas pembangunan
menjadi terbatas.

3. Analisis Rasio Belanja Konsolidasian terhadap jumlah
penduduk
Rasio
konsolidasian

belanja
terhadap

jumlah

penduduk menunjukkan seberapa
besar belanja pusat dan daerah
untuk

menyejahterakan

per

penduduk di suatu daerah. Jumlah
penduduk Sulut di tahun 2018
berjumlah 2,46 juta jiwa. Dengan
angka

tersebut

konsolidasian

rasio

terhadap

belanja Grafik 4.6
jumlah Sumber

Rasio Belanja Konsolidasian per kapita
GFS Sulut, data diolah
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penduduk menunjukkan nilai Rp9,8 juta perkapita, naik Rp30 ribu dibanding

tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2018
pemerintah telah membelanjakan Rp9,8 juta untuk setiap jiwa penduduknya
dalam usaha meningkatkan kesejahteraan penduduk Sulut.
Jika dianalisa lebih dalam lagi, terlihat
dari grafik 3.7 bahwa belanja konsolidasian
per kapita Kota Manado tertinggi dibanding
daerah lainnya, yakni sebesar Rp14,77 juta.
Banyaknya satker K/L maupun pemda serta
proyek provinsi yang dibelanjakan di Kota
Manado menjadi penyebab utama angka
tersebut. Kep. Sangihe, Kep. Talaud, dan Kep
Sitaro juga memiliki rasio belanja konsolidasian
per kapita terbesar. Hal tersebut bersumber
dari besarnya alokasi DAK Fisik terutama
Affirmasi yang memang diperuntukkan untuk
daerah terluar Indonesia.
Selain itu, tercatatnya realisasi belanja
pusat

berdasarkan

lokasi

satker

pemilik

Grafik 4.7

Rasio Belanja Konsolidasian per
Kapita per Kab/Kota (dalam juta)

Sumber

GFS Sulut, BPS

kegiatan, bukan berdasarkan lokasi kegiatan juga menjadi penyebab besarnya
rasio belanja di Kota Manado.

4. Analisis Sensitivitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Analisis

pemerintah
Dari 16 pemda,
hanya 10
pemda yang
memiliki
mengelola dana
APBN (DK, TP,
UB). Pemprov
Sulut memiliki
dana porsi
dana kelolaan
belanja APBN
terbesar
dibanding
daerah lain
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sensitivitas

dilakukan

mengimplementasikan

rasio

kebijakan

dengan
belanja

non

pegawai dan belanja modal.
Dari 16 pemda, hanya 10 pemda yang
memiliki mengelola dana APBN (DK, TP, UB).
Pemprov Sulut memiliki dana porsi dana
kelolaan belanja APBN terbesar dibanding
daerah lain, dimana Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Daerah menyumbang
porsi terbesar yang diperuntukkan untuk
mendukung penyerapan dan pelaksanaan
Dana Desa.
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Rasio Dana Kelolaan Belanja
Non Pegawai

Sumber

GFS Sulut, Monev PA, diolah
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Kebijakan penyaluran DAK Fisik yang

makin besar di daerah mempengaruhi porsi
pengeloalan dana DK, TP, dan UB di daerah,
bahkan beberapa daerah sudah tidak lagi
mendapatkan alokasi dana tersebut.
Rasio Belanja Modal menunjukkan
Kota Manado, Kab. Kep Sangihe dan Prov.
Sulut menggunakan belanja modal APBN yang
jauh lebih besar dibandingkan APBD. Terdapat
proyek-proyek infrastruktur pemerintah pusat
yang berlokasi bayar di ketiga daerah tersebut,
diantaranya pembangunan bendungan, jalan
tol dan Bandara Siau. Sedangkan daerah
lainnya, lebih banyak menggunakan dana
APBD

dalam

membangun

infrastruktur

Grafik 4.9

Rasio Belanja Modal/ Infrastruktur

Sumber

GFS Sulut,diolah

masing-masing daerah. Namun perlu digarisbawahi bahwa belanja modal
APBD juga termasuk alokasi DAK Fisik.

5. Analisis Spasial Alokasi Anggaran Konsolidasian
per Daerah
Perbandingan

antar

wilayah

(spasial)

atas

alokasi

anggaran

konsolidasian per daerah dilakukan untuk menganalisa kebijakan fiskal
pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap wilayah tersebut. Perbandingan
dilakukan berdasarkan alokasi per jenis belanja konsolidasian. Dalam sasaran
sebagaimana RPJMN tahun 2015-2019 diharapkan rata-rata belanja modal
seluruh pemda telah mencapai 30% dan rata-rata belanja pegawai mencapai
35% untuk kab/kota dan 13% untuk provinsi pada tahun 2019.

Grafik 4.10 Perbandingan Porsi Alokasi Belanja Konsolidasian Kab/Kota
Sumber

GFS Sulut, data diolah
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Berdasarkan hasil analisa, persentase belanja pegawai dibawah 35%
hanya terdapat di Pemprov Sulut dan pemkab Bolaang Mongondow Selatan.
Bahkan Kab. Minahasa, Kab. Bolmong dan Kab Kep Talaud memiliki persentase
belanja pegawai lebih dari 48%. Kebijakan pemerintah ketiga wilayah tersebut
jelas perlu diperbaiki. Dari alokasi tersebut sudah mencerminkan kurangnya
keseriusan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggaran yang ada
untuk pembangunan wilayahnya. Sedangkan performa pencapaian realisasi
belanja modal minimal 30% terdapat pada Kab. Bolaang Mongondow Timur
“Kebijakan
fiskal
pemerintah
terutama dari
sisi belanja,
diharapkan
mampu
berkontribusi
secara optimal,
tidak hanya
pertumbuhan
ekonomi
regional,
namun juga
terhadap
pemerataan
pendapatan
maupun
peningkatan
daya beli
masyarakat.”

dan Pemprov Sulut.
Besarnya belanja barang Pemprov Sulut bersumber dari banyaknya
even berskala provinsi, nasional maupun internasional, seperti berbagai
perayaan keagamaan, pariwisata dan olahraga. Hal tersebut dilakukan salah
satunya bertujuan untuk menyerap wisatawan dan kunjungan sehingga mampu
menggerakkan perekonomian di Sulut.

6. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator
Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal pemerintah terutama dari sisi belanja, diharapkan
mampu berkontribusi secara optimal, tidak hanya pertumbuhan ekonomi
regional, namun juga terhadap pemerataan pendapatan maupun peningkatan
daya beli masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan positif berbagai
indikator ekonomi regional.

Tabel 4.5
Sumber

Korelasi antara belanja pemerintah konsolidasian terhadap beberapa Indikator
Ekonomi Regional
GFS Sulut, BPS Sulut

Data diatas menunjukkan bahwa rendahnya peningkatan realisasi
belanja pemerintah di Sulut yang hanya sebesar 0,35 persen berkontribusi
negatif terhadap hampir semua indikator pertumbuhan dan pembangunan
kecuali indikator jumlah penduduk miskin dan Gini Ratio. Laju pertumbuhan
turun meski hanya 0,16%, inflasi mengalami kenaikan 1,39% serta Jumlah
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“rendahnya
realisasi
belanja sangat
berpengaruh
dengan roda
ekonomi
lapangan usaha
setidaknya di
ibukota Provinsi
Sulut.”

pengangguran bertambah 0,22%. Meskipun demikian jumlah penduduk miskin
dan gini ratio turun masing-masing sebesar 2,8% dan 0,02 poin.
Hal tersebut sangat jelas mencerminkan tingginya peran fiskal di Sulut
dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Rendahnya realisasi
belanja berimbas kurang baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap
indikator-indikator perekonomian dan pembangunan manusia.
Tabel

4.6

menunjukkan

korelasi

pertumbuhan realisasi belanja pemerintah
2018 dengan laju pertumbuhan berbagai
sektor

lapangan

usaha

(yoy)

di

Sulut.

Peningkatan realisasi belanja pemerintah di
Sulut secara umum berkorelasi positif terhadap
pertumbuhan

di

semua

sektor

lapangan

usaha, yang mengindikasikan bahwa belanja
pemerintah juga turut berkontribusi terhadap
pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Namun
demikian,

sektor

Penyediaan

Akomodasi

dan Makan Minum serta Jasa Keuangan dan
Asuransi mengalami pertumbuhan negatif.
Dengan melihat sebagian besar sektor usaha
tersebut beroperasi di Manado, rendahnya
realisasi belanja sangat berpengaruh dengan
roda ekonomi lapangan usaha setidaknya di

Tabel 4.6

ibukota Provinsi Sulut.

Sumber

Korelasi antara Belanja
Pemerintah terhadap Pertumbuhan
Sektor Lapangan Usaha
GFS Sulut, BPS Sulut, diolah

SURPLUS / DEFISIT
Keseimbangan umum atau surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang
antara pendapatan dan belanja dalam tahun anggaran yang sama. Surplus/
defisit Konsolidasian merupakan gabungan surpuls defisit APBD ditambah
dengan surplus/defisit LKPP Tigkat Wilayah.

1. Analisis Komposisi Surplus/Defisit Konsolidasian dan Rasio
Pada tahun 2017 Surplus/Defisit Pemerintah Konsolidasian di Provinsi
Sulut mencapai minus Rp18,39 triliun. Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi
Sulut mencatatkan defisit sebesar Rp18,92 triliun sedangkan Gabungan
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Pemerintah Daerah Sulut. Pemerintah Pusat di wilayah provinsi justru
menyumbang surplus sebesar Rp531,28 miliar.
“Secara
konsolidasian,
defisit pada
Provinsi Sulut
melebihi batas
penetapan
defisit APBN
secara
Nasional yaitu
3%.”

Tabel 4.7

Rasio Surplus/Defisit Konsolidasian terhadap PDRB pada Provinsi Sulut

Sumber

GFS Sulut, BPS Sulut, diolah

Secara konsolidasian, defisit pada Provinsi Sulut melebihi batas
penetapan defisit APBN secara Nasional yaitu 3%. Hal tersebut menunjukkan,
posisi defisit Prov. Sulut terhadap defisit nasional terbantu oleh surplus anggaran
di provinsi lain. Sedangkan surplus APBD menunjukkan posisi aman Pemda
Sulut terhadap batas defisit maksimal pada APBD sebesar 0.3% dari PDRB.

2. Perbandingan Rasio Surplus/Defisit antar Kabupaten/Kota

Grafik 4.11
Sumber

Surplus/Defisit Konsolidasi per Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulut
Tahun 2018 (dalam miliar)
GFS Sulut, data diolah

Secara keseluruhan, apabila dirinci pada masing-masing kabupaten/
kota, keseimbangan umum atau surplus/defisit berada pada posisi minus
(defisit). Defisit konsolidasian tertinggi terjadi di Pemprov Sulut sebesar minus
Rp2,2 triliun, sedangkan surplus tertinggi terdapat pada Kota Kotamobagu
sebesar Rp491,5 miliar.
Surplus/defisit konsolidasian tahun 2018 provinsi Sulut adalah sebesar
minus Rp18,39 triliun. Nilai defisit tersebut sebagian besar berasal dari APBN
dan sisanya dari APBD. Hal ini karena APBN berperan sebagai fungsi distribusi.
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Penerimaan perpajakan bagian pemerintah pusat dicatat secara dalam APBN
tidak dirinci per daerah. Selanjutnya seluruh penerimaan tersebut didistribusi ke
seluruh Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer ke daerah.

ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Salah satu analisis data GFS adalah analisis kontribusi pemerintah pada
PDRB. Analisis ini dilakukan dengan data dari Laporan Operasional (Statement
of Government Operations).
LO

adalah

ringkasan

transaksi yang berasal dari interaksi
yang disepakati bersama antara
unit institusi pada suatu periode
akuntansi

yang

mengakibatkan

perubahan posisi keuangan.
Dalam

LO,

kita

dapat

menghitung kontribusi pemerintah
terhadap
dari

PDRB,

belanja

terutama

pemerintah

(G)

dan investasi (I) nilai belanja
pemerintah (G) tercermin dari nilai
Pengeluaran.
yang

Konsumsi

Pemerintah

berasal

dari

kompensasi

ditambah

penggunaan

pegawai

barang dan jasa, konsumsi aset

Tabel 4.8

Laporan Operasional-GFS Sulut

tetap,

Sumber

GFS Sulut

dan

pembelian

barang/

jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam
bentuk barang/jasa), dikurangi penjualan barang dan jasa. Sedangkan nilai
Investasi Pemerintah 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.
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Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah dihitung

dengan cara membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan
PDRB. Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari lnvestasi dihitung
“belanja
pemerintah
memiliki efek
yang jangka
waktunya lebih
pendek dalam
perekonomian
dibandingkan
dengan
investasi
terutama
terkait dengan
pengadaan
aset tetap.”

dari perbandingan nilai PMTB dibagi dengan PDRB.
Dilihat dari efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah
memiliki efek yang jangka waktunya lebih pendek dalam perekonomian
dibandingkan dengan investasi terutama terkait dengan pengadaan aset tetap.
Dalam kondisi perekonomian melambat, belanja pemerintah dinilai lebih efektif
untuk menggenjot pertumbuhan, sedangkan dalam kondisi perekonomian
yang relatif baik, penambahan porsi investasi dianggap lebih tepat untuk
mempertahankan pertumbuhan dalam jangka panjang.

Tabel 4.9

Analisis Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB berdasar LO GFS

Sumber

GFS Sulut, BPS Sulut

Besarnya kontribusi belanja pemerintah berdasarkan LO Konsolidasian
Sulut terhadap PDRB Sulut tahun 2018 sebesar 13,75%, sedangkan kontribusi
investasi pemerintah terhadap PDRB Sulut sebesar 5,09%. Jika dilihat dari
kontribusi terhadap PDRB, belanja pemerintah maupun investasi pemerintah
mengalami penurunan, namun dari sisi nilai belanja pemerintah mengalami
peningkatan sebesar Rp1.006,97 miliar. Laju pertumbuhan perekonomian
Sulut yang melandai cenderung meningkat tercermin dari peningkatan realisasi
kedua komponen belanja pemerintah tersebut.
Strategi ke depannya adalah dengan melihat tren laju pertumbuhan
perekonomian Sulut yang membaik, porsi belanja investasi pemerintah dapat
lebih diperbesar sehingga mampu menjaga tren pertumbuhan jangka panjang
di Sulut.
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KEUNGGULAN DAN
POTENSI EKONOMI
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Halaman ini sengaja dikosongkan

Jembatan Soekarno Manado

KEUNGGULAN DAN POTENSI
EKONOMI REGIONAL
Kinerja Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara overall dapat dikatakan

memuaskan Hanya satu dari tujuh indikator ekonomi makro yang tidak berhasil
mencapai target yaitu indikator laju pertumbuhan ekonomi, hal ini diduga karena
Pertumbuhan
ekonomi yang
berkelanjutan
merupakan
pertumbuhan
ekonomi yang
ditopang oleh
investasi

pertumbuhan ekonomi yang ada masih didominasi oleh komponen pengeluaran
konsumsi rumah tangga (PK-RT) yang mencakup hampir separuh dari PDRB
Sulawesi Utara (44.09 persen).
Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak
akan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan merupakan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi.
Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap dapat meningkatkan
produktivitas yang pada gilirannya dapat membantu penyerapan tenaga kerja
(Kuncoro, 2009).
Uraian diatas memberikan hipotesis bahwa definisi tantangan yang paling
utama untuk mengembangkan potensi ekonomi adalah tantangan bagaimana
mendorong berkembangnya investasi di suatu daerah. Faktor- faktor apa yang
dapat mendorong pertumbuhan yang ditopang investasi perlu di kaji secara
empirik dengan memperhatikan persepsi dari para pelaku usaha/investor. Atas
fakta ini Kanwil DJPb Provinsi Sulut dalam bab akan menjabarkan potensi dan
tantangan ekonomi regional Sulut tidak hanya secara teoritis tetapi juga dengan
mengujinya secara empiris.
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Tantangan
yang paling
utama untuk
mengembangkan
potensi ekonomi
adalah tantangan
bagaimana
mendorong
berkembangnya
investasi di suatu
daerah

Pembahasan diawali dengan pengujian sektor-sektor apa saja yang
dapat menjadi sektor basis dan ungulan di Sulawesi Utara dengan menggunakan
analisa Klassen, LQ serta Analisis Shift Share, kemudian dilakukan pembahasan
beberapa potensi ekonomi regional Sulut atas dasar hasil uji tersebut, dilanjutkan
dengan pemaparan secara deskriptif mengenai tantangan-tantangan utama
yang dihadapi dalam perekonomian Sulut ditutup dengan kajian faktor-faktor
yang menjadi daya Tarik investor dalam menanamkan modalnya di suatu
daerah khususnya Sulut dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process
(AHP) untuk menjawab tantangan yang utama untuk mengembangkan potensi
ekonomi yaitu bagaimana mendorong berkembangnya investasi di suatu
daerah.
Hasil analisis Pembahasan bab ini diharapkan dapat membantu para
penentu kebijakan untuk melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan
daya tarik dan peluang investasi untuk mendorong pencapaian potensi ekonomi
serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulut.

POTENSI EKONOMI REGIONAL
SULAWESI UTARA
Sebagai dasar mengetahui potensi ekonomi regional Sulawesi Utara
dilakukan analisa berdasarkan teori Tipologi Klassen, Location Quotient (LQ),
Shift Share dengan hasil sebagai berikut (hasil perhitungan terlampir dalam
lampiran 5.1)

Terdapat 5
sektor unggulan
di Sulut
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Tabel 5.1

Tipologi Klassen Sektor Perekonomian Sulawesi Utara 2012-2017
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Sumber

BPS Sulut, diolah
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Keterangan:
gi

= pertumbuhan sektor daerah analisis

g

= pertumbuhan sektor daerah acuan

si

= kontribusi sektor daerah analisis

s

= kontribusi sektor daerah acuan

Dengan
menggunakan analisis
LQ

beberapa

sektor

perekonomian

di

Provinsi Sulawesi Utara
dapat

dikategorikan

sebagaimana terdapat
dalam tabel 5.2
Dari hasil analisa
disamping
bahwa

diketahui

sektor

Tabel 5.2

yang

Analisis LQ Sektor Perekonomian Sulawesi Utara
2012-2017

Sumber

dapat menjadi basis dan unggulan di Sulawesi Utara adalah Industri Pengolahan,
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi
dan Pergudangan serta sektor sektor lain sebagaimana ditunjukan dalam tabel
kuadran Tipologi klasen diatas. Beberapa sektor sektor ekonomi terpilih yang
dikategorikan memberikan dampak cukup signifikan pada perekonomiaan
Provinsi Sulawesi Utara disajikan dalam pembahasan berikut:

1. Geoposisi Sulut
Salah satu sektor hasil
Transportasi &
Pergudangan
dapat sangat
menjadi sektor
unggulan
Sulut karena
didukung oleh
posisi geo
politik Sulut
yang sangat
strategis

uji Tipologi Klassen

dan LQ

di Sulawesi Utara yang dapat
menjadi

sektor

basis

dan

unggulan adalah Transportasi
dan Pergudangan hal ini tentunya
dikarenakan karena Sulut adalah
salah satu provinsi kepulauan

Gambar 5.1

Posisi Strategis Sulut dalam Jalur Perdagangan
Domestik dan Internasional

Sumber

Bappeda Prov. Sulut

di Indonesia yang berbatasan
laut dengan negara tetangga. Geoposisi Sulawesi Utara yang berhadapan
langsung dengan lautan Pasifik menempatkannya lebih dekat dengan negaranegara yang masuk dalam kerja sama ekonomi Asia Tenggara (AFTA) dan Asia
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Pasifik (APEC). Letak geografis Sulawesi Utara secara geoposisi terdapat pada
Pasific Rim yang merupakan jalur distribusi perdagangan dunia.
Dengan kondisi demikian, letak Provinsi ini cukup relatif dekat dengan
negara tujuan ekspor dan pusat pertumbuhan ekonomi dunia, seperti Jepang,
Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok dan Amerika Serikat, sehingga sangat
prospektif dalam pendistribusian hasil prosuksi berupa barang dan jasa baik
perdagangan domestik maupun internasional. Dalam konteks jalur eksporimpor, Pelabuhan Bitung berada pada posisi strategis karena posisi Sulawesi
Utara yang diapit oleh dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI 2
(Laut Sulawesi) dan ALKI 3 (Laut Maluku dan Samudra Pasifik).
Geoposisi yang sangat strategis tersebut telah dioptimalkan oleh
Bappeda melalui pengembangan KEK Bitung yang akan diproyeksikan sebagai
International Hub pada jalur distribusi perdagangan domestik di KTI, maupun
perdagangan internasional.

Tabel 5.3

Keunggulan Pelabuhan Bitung Sebagai Pelabuhan Ekspor-Impor

Sumber

BAPPEDA Prov. Sulut

Tabel 5.3 memberikan gambaran bahwa jarak tempuh distribusi barang
dari Sulawesi Utara ke Pelabuhan tujuan ekspor, seperti Kaohsiung, Hongkong,
Sanghai, Busan, Tokyo, dan Los Angeles lebih dekat dibandingkan dari Jakarta
(via Singapura). Selisih jarak rute pelayaran tersebut tentunya akan membawa
dampak pada efisiensi waktu dan biaya. Tabel tersebut juga menggambarkan
bahwa angka efisiensi baik waktu maupun biaya tersebut cukup signifikan. Hal
ini tentunya dapat menekan biaya logistik yang selama ini ditengarai menjadi
salah satu faktor rendahnya daya saing Indonesia di pasar Internasional. Oleh
karena itu optimalisasi Pelabuhan Bitung dalam kerangka ekspor-impor menjadi
sesuatu yang urgen untuk segera direalisasikan. Pada gilirannya program
optimalisasi Pelabuhan Bitung dengan peningkatan kapasitas bongkar-muat
dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk-produk
nasional.
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2. Sektor Industri

Grafik 5.1

Pertumbuhan PMTB terhadap PDRB
(dalam miliar)

Grafik 5.2

Belanja Modal Pemerintah Sulut (dalam miliar)

Sumber

BPS Sulut, diolah

Sumber

GFS Sulut, diolah

Sektor Konstruksi dianggap menjadi sektor potensial Sulut menurut
hasil uji Tipologi Klassen dan LQ di Sulawesi Utara yang dapat menjadi sektor
basis dan unggulan. Hal ini tentu saja beralasan mengingat pembangunan
infrastruktur di Sulut yang terus berlanjut menjadi tolok ukur besarnya potensi
yang masih dapat dioptimalkan dari sektor ini. Dari data BPS terlihat bahwa sejak
tahun 2010 hingga 2018, nilai PMTB terus bertambah tiap tahunnya. Secara
rata-rata, persentase kontribusi PMTB pada PDRB sebesar 36% dengan nilai
Rp29 triliun. Sedangkan dari sisi Belanja Modal Pemerintah yang bersumber
dari APBN dan APBD di lingkup Provinsi Sulut menunjukan tren yang cukup
fluktuatif. Rata-rata Belanja Modal yang digelontorkan pemerintah per tahun
sebesar Rp8,6 triliun. Nilai tersebut setara dengan 29,38% total PMTB di Sulut
secara rata-rata.

3. Faktor Demografi
Tingginya

jumlah

angkatan kerja di Sulut menjadi
potensi tersendiri. Data dari BPS
per Agustus 2018 menyebutkan
bahwa
kerja

ini
di

jumlah
Prov

angkatan

Sulut

cukup

mendominasi struktur demografi
yakni sebesar 63% dari total
penduduk yang berusia di atas

Tabel 5.4

Demografi Ketenagakerjaan Sulut
(dalam ribuan)

Sumber

BPS Sulut, diolah

15 tahun. Berdasarkan tabel 5.4, Total Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
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naik sebesar 63,01% yang mengindikasikan kenaikan potensi suplai tenaga
kerja. Sebanyak 690 ribu penduduk berusia diatas 15 tahun yang bukan
angkatan kerja diantaranya adalah para pelajar di Sulut.
Bonus demografi yang ada tersebut menunjukkan potensi yang perlu
dioptimalkan. Untuk itu, Pemda Sulut perlu merancang strategi agar tersedia
lapangan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja yang ada.

4. Local Endowment Factor
Perdagangan internasional timbul karena adanya perbedaan opportunity
cost suatu produk antara satu negara dengan negara lain (Salvatore,2004 )
serta adanya perbedaan jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki (factor
endowment) masing-masing daerah. Daerah dengan faktor produksi relatif
banyak/murah akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor
barangnya.
Provinsi
memliki

SDA

Sulut
yang

cukup besar, terutama
dari sektor perkebunan,
perikanan dan pariwisata.
Di

sektor

perkebunan,

saat ini Sulawesi Utara
memiliki 10 komoditas
unggulan yang diekspor
ke

berbagai

Komoditas

negara. Tabel 5.5 Komoditas Ekspor Sulut
tersebut

Sumber

BPS Sulut

antara lain, minyak kelapa kasar atau crude coconut oil (CCO), tepung kelapa,
biji pala, bungkil kopra, bunga pala, ikan kayu, ikan beku, cengkih, daging
buah pala kering, rumah panggung, gagang cengkih, kayu manis, buah kelapa,
kopra, batok pala dan ikan hias. Komoditas paling banyak diminati yakni minyak
kelapa kasar, tepung kelapa, biji pala dan bunga pala.
Pengembangan sektor tersebut sebagai potensi local endowment
perlu dioptimalkan melalui proses hilirisasi industri. Pemerintah daerah perlu
menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu agar Sulawesi Utara
tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu meciptakan bahan
setengah jadi atau bahan jadi dari industri hulu-nya. Hal tersebut bertujuan agar
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komoditas yang ada memiliki nilai tambah dan nilai jual yang lebih tinggi.
Analisis

beberapa

sektor

ekonomi

terpilih

yang

dikategorikan

memberikan dampak cukup signifikan pada perekonomian Provinsi Sulawesi
Utara secara lengkap disajikan dalam lampiran 5.2, pada bahasan berikut
disajikan dua sektor diantaranya yaitu pertanian dan pariwisata.
a. Pertanian
Sebagai makanan pokok utama, capaian produksi beras Sulawesi Utara
di tahun 2017 melampaui target. Capaian tersebut terutama ditopang tingginya
panen di daerah penghasil beras yaitu Kab. Bolaang Mongondow. Sementara
itu, sebagai pengganti makanan pokok, penanaman singkong belum begitu
diminati petani di daerah ini. Kondisi tersebut tercermin pada produksinya yang
hanya mencapai 79%, padahal konsumsi singkong perkapita/kg di Sulawesi
Utara ternyata lebih besar dari produksi perkapita/kg. Hal yang sama berlaku
pada komoditas pangan kedelai yang capaiannya hanya sebesar 25% dari
target, sementara kebutuhan konsumsi dibandingkan produksi perkapita/kg
terdapat selisih minus. Permasalahan yang dijumpai di lapangan adalah (a).
ekspor hasil
pertanian
sedikit
melambat
seiring dengan
penurunan
harga
kopra, tren
menurunnya
harga CNO
dunia, serta
penurunan
produktivitas
tanaman
kelapa yang
dibudidayakan
petani.

Petani umumnya masih trauma program kedelai tahun 2015 dimana banyak
hasil panennya tidak ada yang membeli, (b). Petani lebih suka menanam jagung
daripada kedelai karena lebih jelas dalam hal harga dan pasar, (c). Adanya
persyaratan NPWP dalam pembuatan rekening kelompok, dan (d). Di beberapa
tempat, petani belum memahami cara budidaya kedelai yang baik dan benar
(Dinas Pertanian Prov. Sulut).

Tabel 5.6
Sumber

Target & Realisasi Produksi Pangan/Produksi & Konsumsi Pangan Penduduk
Provinsi Sulawesi Utara 2017
Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulut
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Dalam rangka mendukung pencapaian target-target produksi pangan
di Sulawesi Utara, pemerintah pusat telah melaksanakan beberapa kegiatan
prioritas, seperti pembangunan irigasi seluas 12.598 ha dan rehabilitasi irigasi
seluas 4.460 ha, disamping pembangunan bendungan Kuwil.
Salah satu factor endowment Provinsi Sulawesi Utara yaitu di bidang
pertanian, Sulawesi Utara memiliki perkebunan sayur-sayuran di dataran tinggi
Kabupaten Minahasa seperti Tomohon, Langowan dan Modoinding. Sedangkan
tanaman buah-buahan banyak dibudidayakan oleh masyarakat antara lain
rambutan, pepaya dan mangga di daerah Dimembe Minahasa, serta salak di
daerah Ratahan Minahasa dan Tagulandang Satal. Perkebunan seperti Kelapa,
Cengkeh, Pala, Vanili, Coklat, Pala, Coklat, Jambu mente, Lada, Jahe, Kayu
Manis, dan kapulaga dan lainnya dilakukan baik dalam perkebunan skala besar
maupun kecil.
Namun demikian
perdagangan
negeri

dari

luar
ekspor

hasil pertanian sedikit
melambat

seiring

dengan penurunan harga
kopra, tren menurunnya
harga CNO dunia, serta
penurunan produktivitas
tanaman kelapa yang
dibudidayakan petani.

Grafik 5.3

Alokasi dana per Fungsi Pertanian di
Provinsi Sulut (dalam miliar)

Sumber

BPS Sulut, diolah

Usaha pemerintah pusat dan daerah melalui kebijakan fiskal juga cukup
besar dengan rata-rata per tahun mencapai Rp1,08 triliun, meskipun terdapat
tren penurunan alokasi di tiga tahun terakhir.
b. Pariwisata
Sedangkan di sektor pariwisata sebagai potensi local endowment
Provinsi Sulawesi Utara perlu lebih digali. Meski sudah memiliki nama besar
di bidang Pariwisata, terutama wisata lautnya, namun dalam Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018, Sulawesi Utara tidak termasuk ke dalam 10 destinasi
unggulan pariwisata nasional.
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Tabel 5.7

Potensi Wisata Bahari Sulawesi Utara

Sumber

Dinas Pariwisata Prov. Sulut, data diolah

Jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan yang cukup
signifikan dalam periode 2013-2018. Dimana pada tahun 2013-2015 jumlah
wisatawan mancanegara terhitung hanya pada kisaran dibawah 20.000 orang/
tahun, namun pada tahun 2018 melonjak menjadi lebih dari 122.000 orang.
Wisatawan mancanegara didominasi oleh wisatawan dari Tiongkok. Dengan
rata-rata konsumsi setiap wisatawan mancanegara adalah sebesar Rp
15.000.000 dalam sekali kunjungannya ke Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 5.8
Sumber

Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara dan Tingkat Hunian Hotel di
Propinsi Sulawesi Utara (2013-2018)
BPS Sulut Data Diolah
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Namun demikian, tingkat penghunian kamar hotel masih belum
menunjukkan kenaikan yang signifikan, dimana tingkat penghunian hotel
dalam periode 2016-2018 hanya meningkat kurang dari 2% sedangkan jumlah
wisatawan mancanegara dalam periode yang sama meningkat tiga kali lipat.

TANTANGAN
Potensi dan unggulan yang dimiliki oleh Sulut tidak secara otomatis
akan meningkatkan perekonomiannya. Masih terdapat tantangan yang harus
Pertumbuhan
perekonomian
sulut terpusat
pada Sulawesi
Bagian Timur
Utara, yaitu
Kab. Minut,
Kota Bitung,
Kota Manado
dan Kabupaten
Minahasa.

dihadapi Sulut agar mampu meng-ekskalasi potensi dan unggulan yang ada
menuju titik optimal. Tantangan tersebut diantaranya. Secara Umum tantangan
yang dihadapi oleh perekonomian Sulut diantaranya adalah kecenderungan
penurunan produksi dan aktivitas sektor pertanian dan perikanan yang akan
sangat mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara, TPT
Sulawesi Utara yang relatif lebih tinggi dari tingkat nasional, sementara upah
minimum regional Sulawesi Utara relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya
di kawasan timur Indonesia. Dan peran industri terhadap PDRB masih relatif
rendah dengan peningkatan proporsi belanja modal dan belanja langsung
dalam APBD untuk pengembangan infrastruktur masih terbatas. Beberapa
tantangan akan dieksplorasi seperti dibawah ini:

1. Sebaran Pertumbuhan
Ekonomi Sulut yang
Tidak Merata
Dari peta sebaran PDRB
Sulut disamping terlihat bahwa
pertumbuhan

perekonomian

sulut terpusat pada Sulawesi
Bagian Timur Utara, yaitu Kab.
Minut, Kota Bitung, Kota Manado
dan

Kabupaten

Peta Titik Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 5.2 Sulawesi Utara
Sumber

Peta Sulut, diolah

Minahasa.

Kombinasi 4 daerah tersebut berkontribusi terhadap PDRB Sulut sebesar 65%.
Sedangkan sisa 35% bersumber dari 11 Kabupaten/Kota lainnya yang sebagian
besar berada di Provinsi Sulut bagian tengah dan Bagian Barat.
Perlu dikembangkan titik-titik pertumbuhan baru di Sulut bagian Tengah
dan Barat untuk dapat mengangkat pertumbuhan di daerah tersebut sekaligus
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pertumbuhan regional Sulut. Hal tersebut sejalan dengan teori growth pole
atau central growth theorem yang dikembangkan oleh Francois Ferroux di
tahun 50-an yang lazim digunakan dalam perencanaan pembangunan dan
pertumbuhan daerah. Teori tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan tidak
terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak, melainkan
berawal pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan, dengan intensitas yang
berubah-ubah yang selanjutnya menyebar melalui berbagai macam channel
sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan perekonomian (Parr, 1999).
Meskipun teori tersebut lebih fokus pada simpul-simpul keterkaitan berbagai
macam industri di suatu daerah, namun dengan melihat posisi geografis Sulut
bagian tengah, kondisi tersebut memang diperlukan, yakni menciptakan sebuah
kutub pertumbuhan baru di bagian tengah/barat Sulut.
Dari peta sebaran PDRB, daerah wilayah tengah-barat Sulut yang
cukup tinggi pertumbuhannya adalah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan
kontribusinya pada PDRB Sulut sebesar 5,9 persen. Jarak antara Kabupaten
Bolaang Mongondow dengan Kota Manado yang cukup jauh dengan medan
yang berbukit, menjadikan sulit untuk ber-kutub dengan Kota Manado. Dan hal
tersebut juga yang mengakibatkan pertumbuhan daerah tengah-barat Sulut
rendah/lambat pertumbuhan ekonomi.
Peran pemerintah daerah, baik Provinsi maupun pemerintah daerah
disekitar Bolmong Raya, mutlak diperlukan untuk menginisiasi tumbuhnya
industri-industri baru yang terintegrasi baik melalui kebijakan strategis,
peningkatan dan perbaikan infrastruktur, serta pengalokasian belanja daerah
yang mampu memicu investasi.

2. Peningkatan Ekspor Selain Produk Kelapa dan Olahannya
Hilirisasi dapat
dimulai pertama
dari lapangan
usahalapangan
Usaha yang
belum memilik
industri dan
yang sudah
memiliki UMKM

Dari data ekspor Sulut, produk kelapa dan olahannya masih menjadi
bintang utama pangsa ekspor. Struktur ekspor Sulut masih bergantung pada
minyak dan lemak nabati (61.6 persen) yang berasal dari kelapa Keadaan ini
menjadikan perekonomian menjadi sangat terpengaruh ketika harga komoditas
tumbuh negatif 40 persen dan mencapai titik terendah dalam 10 tahun terakhir
sepanjang tahun 2018. Atas dasar itu Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi
Sulut membuat diagram yang memetakan pohon produksi kelapa agar usaha
hilirisasi oleh pihak- pihak terkait dapat dilakukan secara tepat dan membawa
pergeseran struktur ekspor dari tradisional/ekstraktif berupa komoditas bahan
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mentah dan setengah jadi bergeser pada sektor tersier berupa diversifikasi
industri pengolahan.
Dari diagram dibawah hilirisasi dapat dimulai pertama dari lapangan
usaha-lapangan Usaha yang belum memiliki industri (warna merah) seperti
CORTLEX, Sabut berkaret Matras, Jok kursi untuk intermediate goods atau
makanan ternak untuk produk siap pakai sehingga terjadi pergeseran dari
bahan mentah, kedua hilirisasi dapat dimulai dengan memperhatikan lapanganlapangan usaha yang sudah memiliki UMKM (warna kuning) untuk kemudian
dibina dan dikembangkan, ketiga mendorong dan mempermudah lapanganlapangan usaha yang sudah mempunyai industri besar untuk melakukan
diversifikasi ke lapangan-lapangan usaha yang berada dalam kategori siap pakai.

Determinan
yang
menentukan
daya Tarik
investasi
dimata investor
adalah potensi
dan tantangan
utama
penggerak
investasi yang
menetukan
pertumbuhan
ekonomi
daerah
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Gambar 5.3

Pohon Produksi Kelapa

Sumber

Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulut

3. Determinan Investasi Sulut dimata Investor
Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan menjadi
pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
merupakan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi. Pertumbuhan
yang ditopang oleh investasi dianggap dapat meningkatkan produktivitas yang
pada gilirannya dapat membantu penyerapan tenaga kerja (Kuncoro, 2009).
Uraian diatas memberikan hipotesis bahwa definisi tantangan yang
paling utama untuk mengembangkan potensi ekonomi adalah tantangan
bagaimana mendorong berkembangnya investasi di suatu daerah. Dengan
dasar ini maka Kanwil DJPb Povinsi Sulut melakukan kajian faktor-faktor yang
menjadi daya Tarik investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah
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khususnya Sulut dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP)
(detail informasi penelitian dan Kuesioner terdapat dalam lampiran 5.3)
Penelitian yang dilakukan difokuskan pada analisis mengenai daya
tarik investasi berdasarkan persepsi pengusaha/penanam modal/investor/
Perbankan yang nenanamkan modalnya di Sulut. Daya tarik investasi yang
dilihat berdasarkan persepsi pengusaha menyangkut delapan aspek yaitu aspek
kelembagaan, sosial politik, potensi daerah, ketenagakerjaan, infrastruktur fisik,
akses keuangan, kondisi internal dan kondisi eksternal.
Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Responden
yang dijadikan sampel merupakan pengusaha/pelaku usaha yang memiliki
perusahaan atau akan berinvestasi di Provinsi Sulut. Dengan demikian
responden diyakini berpengalaman berurusan dengan pemerintah dan
memehami permasalahan yang terjadi di Provinsi Sulut. dengan jumlah sampel
minimal 25 responden. penelitian ini tidak mengutamakan kuantitas responden
melainkan kualitas responden sehingga data yang diperoleh dalam kuesioner
mempunyai nilai objektivitas yang tinggi sesuai dengan pengetahuan, pengertian,
kepercayaan individu tentang objek sikap (kognitif) karena pengalaman. Selain
itu, responden juga bisa berkedudukan ganda yakni, selain sebagai pengusaha
juga sebagai pengurus asosiasi bisnis yang diharapkan dapat mewakili aspirasi
para anggota asosiasinya. Pengumpulan data persepsi dunia usaha tentang
daya tarik serta gambaran investasi daerah dilakukan dengan wawancara
mendalam (in depth interview) dipandu dengan kuesioner Analytical Hierarchy
Process (AHP).
Alat analisis yang digunakan adalah AHP dengan melalui beberapa
prosedur yang terlampir dalam lampiran 5.3. Prosedur diawali dengan langkah
awal menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi. Persoalan yang
akan diselesaikan, diuraikan unsurnya, yaitu kriteria dan alternative, kemudian
disusun menjadi struktur hierarki.

Gambar 5.4

Struktur Hierarki Investasi

Sumber

Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (2019)
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Dengan menggunakan metode AHP dan mengacu pada 8 indikator
yang ditetapkan sebagai variable yang menjadi pertimbangan utama dalam
faktor utama
yang menjadi
pertimbangan
bagi investor
atau calon
investor untuk
berinvestasi di
Sulut adalah
ketersediaan
dan kualitas
infrastruktur
daerah

memutuskan investasi di Sulut, dapat diketahui bahwa determinan atau variable
yang menjadi pertimbangan utama responden dalam memutuskan untuk
melakukan investasi di Sulut yang ketersediaan infrastruktur dengan bobot
paling tinggi yakni sebesar 0,3095 atau 30,95% dengan tingkat konsistensi rasio
(CR=0,0049)”. Temuan ini menunjukan bahwa faktor utama yang menjadi
pertimbangan bagi investor atau calon investor untuk berinvestasi di Sulut
adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah. Jenis infrastruktur
yang menjadi penunjang utama bagi keberlangsungan investasi adalah sarana
transportasi seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, sarana listrik, media
komunikasi dan sebagainya. Kemudian diikuti oleh variabel potensi daerah
dengan bobot 0,1438 atau 14,38%, tenaga kerja dengan bobot 0,1246 atau
12,46%, sosial politik dengan bobot 0,1115 atau 11,15%. Sementara variabel
yang memiliki nilai bobot terendah adalah kondisi ekternal yakni sebesar 5,53
persen atau bobot 0,0553.
Sementara yang
menjadi

pertimbangan

dan merupakan prioritas
utama kedua investasi
dan
dalam

calon

investor
melakukan

investasi di Sulut adalah
indikator potensi daerah.
Potensi daerah diukur
dengan

menggunakan

lima komponen yakni:

Tabel 5.9

Peringkat Faktor Determinan Investasi Sulut

Sumber

Data primer, diolah

ekonomi daerah, struktur ekonomi, kondisi geografi, komoditas unggulan dan
akses pasar. Dari kelima komponen tersebut, responden meniali bahwa akses
pasar sebagai prioritas utama dalam melakukan investasi di Sulut dengan nilai
bobot 0,290854 atau 29,09%. Kemudian disusul oleh komponen komoditas
unggulan dengan nilai biobot 0,253509 atau 25,35% sebagai prioritas kedua.
Hal tersebut bearti bahwa secara umum calon investor dalam memilih daerah
untuk investasi selalu melihat aspek akses pasar dan komoditi unggulan
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daerah yang menjadi tujuan investasi. Pertimbangan ini sangat logis karena
keberlangsungan sebuah investasi dipengaruhi oleh ketersediaan akses pasar
dan ketersidiaan bahan baku yang melimpah di daerah tersebut. Sementara
komponen struktur ekonomi daerah menempati urutan prioritas terakhir bagi
investasi atau calon investor dalam memutuskan untuk melakukan investasi.

Grafik 5.4

Persepsi Responden Berdasarkan
Indikator Potensi Daerah Sulut (Persen)

Grafik 5.5

Persepsi Responden Berdasarkan
Indikator Tenaga Kerja di Sulut (Persen)

Sumber

data primer diolah (2019)

Sumber

data primer diolah (2019)

Selanjutnya variabel yang menjadi prioritas ketiga yang dijadikan
pertimbangan investor atau calon investor dalam memutuskan untuk
berinvestasi di Sulut adalah Faktor tenaga kerja. Indikator tenaga kerja diukur
dari empat komponen yakni: biaya tenaga kerja, ketersidiaan tenaga kerja,
kompotensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. Dari empat komponen
tersebut, produktivitas tenaga kerja menjadi pertimbangan utama dengan nilai
bobot 0,425679 atau 42,57%.
Kemudian prioritas kedua yang menjadi pertimbangan adalah
kompetensi SDM dengan nilai bobot 0,28002. Hal tersebut menunjukan kualitas
tenaga kerja yang tersedia di daerah tujuan investasi menjadi pertimbangan
utama dalam melakukan investasi. Selain itu, investor juga mempertimbangkan
ketersediaan tanaga kerja tidak mampu meningkatkan daya tarik investasi di
Sulut.
Selain faktor infrastruktur, potensi ekonomi dan tanaga kerja, maka
yang tidak kalah pentingnya yang menjadi pertimbangan investor atau calon
investor dalam melakukan investasi di Sulut kondisi sosial politik. Aspek
sosial dalam penilitian ini meliputi tiga kriteria komponen yaitu: Budaya,
Keamanan dan Pendidikan. Di antara tiga komponen tersebut yang menjadi
pertimbangan utama daya tarik investasi adalah aspek keamanan dengan nilai
skala prioritas 0,630213 atau 63,02%. Temuan ini menunjukan bahwa jaminan
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keamanan merupakan pertimbangan utama dalam melakukan investasi di
Sulut. Sedangkan dua komponen lainnya yakni pendidikan dan budaya hanya
menempati prioritas kedua dan ketiga dengan nilai bobot prioritas 0,232484
dan 0,137304.

Grafik 5.6

Pertumbuhan PMTB terhadap PDRB
(dalam miliar)

Grafik 5.7

Belanja Modal Pemerintah Sulut (dalam miliar)

Sumber

data primer diolah (2019)

Sumber

data primer diolah (2019)

Jika persepsi responden ditinjau dari daya tarik investasi di Sulut
bersadarkan indikator Akses Keuangan di daerah tujuan investasi, maka
responden menempatkan indikator ini sebagai prioritas kelima diantara 8
indikator yang ada.

Tenaga Kerja

Grafik 5.8

Persepsi Responden Berdasarkan Indikator Akses Keuangan di Sulut

Sumber

Data primer diolah (2019)

Akses keuangan terdiri dari tiga aspek yakni profil debitur, jamiman
pembiayaan dan skema pembiayaan. Berdasarkan indikator tersebut profil
debitur dan jaminan pembiayaan merupakan prioritas pertama dan kedua
dalam memutuskan untuk berinvestasi di Sulut. Berdasarkan daerah sampel
responden, secara umum terlihat bahwa terdapat variasi respon dari responden
dalam menentukan variable utama yang mempengaruhi investasi di Sulut.
Namun demikian, variable infrastruktur manjadi faktor pertimbangan terbesar
bagi responden di seluruh daerah sampai penilitian dalam melakukan investasi
di Sulut.
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Gunung Lokon - Tomohon

OUTPUT DAN TANTANGAN
DANA DESA PROVINSI SULUT
2018
sumber-sumber
pertumbuhan
ekonomi harus
digerakkan
ke perdesaan
sehingga desa
menjadi tempat
memberi
peluang untuk
peningkatan
kesejahteraan
dan
meminimalisir
kesenjangan
sosial

Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan
struktur perekonomian Indonesia memiliki dua konsekuensi penting yaitu:
pertama, penduduk golongan menengah ke bawah semakin membutuhkan
sistem perlindungan sosial yang komprehensif; dan kedua, adanya potensi
meningkatnya kesenjangan antar kelompok berpendapatan rendah dan
menengah ke atas.
Dalam rangka mengatasi kesenjangan antarwilayah, antara desa, dan
kota, pemerintah menerapkan paradigma “Membangun dari Pinggiran” yang
berarti membangun daerah daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan.
Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu
untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan
kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Sebagai solusi bagi
perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis perubahan.
Dalam konteks itu maka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi harus
digerakkan ke perdesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai
tempat tinggal dan mencari penghidupan karena dipandang memberi peluang
untuk peningkatan kesejahteraan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana
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dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan

sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus menjadi lebih baik dan merata
sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.
Bab ini akan membahas pelaksanaan dana desa tahun 2018 di Provinsi
Sulut, kontribusi nyatanya dalam bentuk output, tantangan yang dihadapi dan
pengujian bahwa dana desa berkontribusi bagi pertumbuhan dan pemerataan
daerah secara empirik. Data diperoleh baik secara primer melalui wawancara
dan kunjungan langsung ke daerah, melakukan kajian baik independen maupun
bekerjasasama dengan pihak lain seperti Universitas Sam Ratulangi Manado
(Unsrat).

1. Penyaluran Dana Desa
Dana Desa dialokasikan dalam APBN TA 2018 untuk lingkup Kanwil
Dana Desa
TA 2018 untuk
Prov. Sulut
sebesar Rp
1.065,86 miliar,
turun jika
dibandingkan
tahun 2017
yang mencapai
Rp1.095,16
miliar

DJPb Prov. Sulut sebesar Rp1.065,86 miliar, turun jika dibandingkan tahun
2017 yang mencapai Rp1.095,16 miliar. Hal tersebut disebabkan perubahan
formulasi distribusi dana desa oleh DJPK. Penyaluran Dana Desa tahun 2018
dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama 20 persen (Rp213 miliar),
tahap kedua dan ketiga masing-masing 40 persen (Rp426 miliar). Penyaluran
Dana Desa Tahap I dilaksanakan paling cepat bulan Januari dan paling lambat
minggu ketiga bulan Juni 2018 sebesar 20 persen dari total pagu Dana Desa.
(tabel 6.1).
Dari pagu tahap I pada
Kanwil

DJPb

Sulut

sebesar

Rp213,17 miliar, telah direalisasikan
Porsi terbesar
penerima dana
desa pada
Kabupaten
Minahasa
sebesar
14,3 persen
dan Kota
Kotamobagu
sebesar 1,6
persen

sebesar 100 persen per bulan Maret
2018. Sedangkan untuk Dana Desa
Tahap II, disalurkan paling cepat
bulan Maret dan paling lambat
minggu keempat bulan Juni 2018.
Dari pagu tahap II pada sebesar
Rp426 miliar, telah direalisasikan
sebesar

persen

per

per

tanggal 29 Juni 2018. Sedangkan
pagu tahap III sebesar Rp426,35 Tabel 6.1
miliar
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99,86 persen atau Rp425,73 miliar karena terdapat perbedaan jumlah desa
di Kab. Bolaang Mongondow Timur (80 desa) yang tercantum dalam Perkada
dengan database/alokasi DJPK (81 desa). Dana Desa tersebut dialokasikan
untuk 1.506 Desa pada 12 Pemda. Rincian pelaksanaan penyaluran Dana
Desa secara bertahap seperti pada tabel 6.1.
a. Alokasi Pagu dan Jumlah Desa
Total pagu Dana Desa yang dialokasikan untuk wilayah Sulut untuk
tahun 2018 sebesar Rp1.065,86 miliar turun jika dibandingkan tahun 2017 yang
mencapai angka Rp1.161,36 Miliar. Terdapat perubahan formula perhitungan
alokasi dana desa yang berakibat turunnya alokasi Prov. Sulut secara
keseluruhan. Dari total pagu dana tersebut, porsi terbesar pada Kabupaten
Minahasa sebesar 14,3 persen dan Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar
atau 13,2 persen. Sedangkan daerah yang menerima alokasi pagu dana desa
terendah terdapat di Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur dengan masing-masing alokasi sebesar 1,6 persen dan 5,5 persen (grafik
6.1).
Jumlah alokasi dana untuk masing-masing daerah sangat dipengaruhi
oleh banyaknya desa. Kabupaten Minahasa dengan 227 desa memiliki alokasi
sebesar Rp151,91 Miliar dan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan 200
desa memiliki alokasi sebesar sebesar Rp141,11 Miliar, Sedangkan alokasi
dana terendah dimiliki Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur dengan masing-masing alokasi sebesar Rp17,43 Miliar untuk 15 desa
dan Rp59,1 Miliar untuk 80 desa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah/banyaknya

Alokasi
terbesar
terdapat
pada kategori
pelaksanaan
pembangunan
desa sebesar
82 persen
diikuti kategori
pemberdayaan
masyarakat
Desa sebesar
11 persen

Desa berbanding lurus dengan pagu Dana Desa yang dialokasikan

Grafik 6.1

Alokasi Pagu dan Jumlah Desa Per Kab/Kota

Sumber

OM SPAN (2019), data diolah
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b. Output Dana Desa
Grafik
Alokasi

6.2

terbesar

menunjukan
terdapat

pada

kategori pelaksanaan pembangunan
desa sebesar 82 persen diikuti
kategori pemberdayaan masyarakat
Desa

sebesar

struktur

alokasi

11
ini

persen,
berpotensi

memperlambat upaya mengurangi
angka kemiskinan, karena alokasi
dana

yang

lebih

besar

untuk

Grafik 6.2 Realisasi Dana Desa berdasarkan Bidang Kegiatan
Sumber

OM SPAN (2019), data diolah

pembangunan fisik belum terkait
langsung dengan tingkat kemiskinan, karena pembangunan fisik umumnya
bersifat barang publik. Meskipun dalam beberapa kasus ada desa yang
melakukan pembangunan fsik langsung untuk masyarakat miskin, misalnya
pembangunan rumah tinggal layak huni (RUTILAHU), sarana POSYANDU dan
PAUD. Rincian Output dapat dilihat seperti dalam tabel 6.2.

2. Kontribusi (Output) Dan Tantangan (Permasalahan)
Tantangan
Pelaksanaan
Dana Desa
tersebar
dalam 5 aspek
Meliputi aspek
regulasi,
penyaluran,
Penggunaan,
Monev, SDM
& Pendamping
desa

Pelaksanaan Dana Desa 2018 Provinsi Sulut
Tantangan (Permasalahan) Pelaksanaan Dana Desa 2018 Provinsi Sulut
Untuk mengetahui Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah
dalam Pelaksanaan penyaluran Dana Desa Kanwil DJPB Prov. Sulut
mengadakan kunjungan dan monev yang dilaksanakan pada tanggal 20-22
Desember 2018 berdasarkan Surat Tugas Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulut No.
ST-344/WPB.30/BD.02/2018 di beberapa wilayah Kabupaten/Kota se-Sulut.
Dan melakukan diskusi dengan beberapa Kepala BPKAD masing-masing
Pemerintah Daerah. Permasalahan yang tergambar hasil kunjungan dan monev
yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.
a. Aspek Regulasi
Berkaitan dengan penggunaan dana desa adalah Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
yang mewajibkan bendahara desa memungut pajak PPH dan pajak lainnya
bagi belanja desa. Ketentuan ini dianggap oleh desa telah mempersulit mereka
melakukan swakelola, baik dalam pengadaan barang maupun membayar upah
kepada masyarakat desa yang terlibat dalam swakelola. Hal ini disebabkan
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hampir semua penyedia barang

dan jasa di desa tidak memiliki
nomor wajib pajak (baik PPH
maupun pajak usaha). Lebih jauh
ini berimplikasi desa tidak dapat
menyerap sumber daya dari
desa untuk pembangunan desa,
padahal swakelola merupakan
inti dari penggunaan dana desa.
Peraturan
dianggap

lain

yang

menyulitkan

desa

adalah peraturan Kepala LKPP
(Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa) Nomor 13
Tahun 2013 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/
Jasa di Desa yang menyatakan
bahwa

kegiatan

“gotong-

royong” oleh masyarakat dalam
pelaksanaan
bersifat
harus

pembangunan

sukarela
dibayar.

membuat

desa

dan

tidak

Kebijakan
mudah

ini
untuk

Tabel 6.2

Rincian Output Dana Desa Sulawesi Utara

Sumber

OM SPAN (2019), data diolah

melibatkan

masyarakat

miskin

dalam

pembangunan, karena dikhawatirkan pembayaran upah terhadap masyarakat
miskin tersebut bertentangan dengan prinsip gotong-royong.
b. Aspek Distribusi Alokasi dan Penyaluran
Distribusi alokasi Dana Desa ditinjau dari jumlah penduduk miskin dan
tingkat kesulitan geografis menunjukkan adanya ketimpangan antar daerah.
Masih terdapat desa dengan tingkat kesulitan geografis dan jumlah penduduk
miskin tinggi namun memperoleh distribusi Dana Desa yang relatif sama atau
bahkan lebih kecil dibandingkan dengan desa yang memiliki jumlah penduduk
miskin dan tingkat kesulitan geografis lebih rendah.
Penyaluran Dana Desa hingga pertengahan tahun 2018 masih
terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh keterlambatan desa dalam
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menyampaikan prasyarat penyaluran Dana Desa pada tiap tahap penyaluran.

Prasyarat tersebut berupa dokumen perencanaan (RKPDes) dan penganggaran
(APBDes) serta laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan Dana
Desa tahap sebelumnya. Koneksi jaringan internet yang tidak stabil di daerah
memberi kontribusi signifikan karena mengakibatkan proses penginputan pada
OMSPAN terhambat.
c. Aspek Penggunaan
Penggunaan Dana Desa lebih dari 80 persen dimanfaatkan untuk
bidang pembangunan desa. Masih ada penetapan pembangunan yang tidak
memiliki efek multiplier bagi perbaikan perekonomian desa.
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagian besar ditentukan melalui
forum musyawarah desa, namun di beberapa desa masih ada yang ditentukan
oleh Kepala Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota sehingga masih ada penggunaan
Dana Desa yang belum sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat desa.
Beberapa desa masih belum mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk
pembentukan BUMDesa sebagai wadah dalam mengembangkan kegiatan unit
usaha ekonomi di desa.
d. Aspek Penggunaan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Dana Desa
oleh masing-masing K/L teknis masih belum berjalan sinergi, masing-masing
menjalankan sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa belum sepenuhnya
berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari semakin banyak terjadi
penyalahgunaan/penyelewengan yang terkait dengan Dana Desa. Pengawasan
yang dilakukan berjenjang oleh mulai dari Pemerintah Provinsi hingga
masyarakat desa masih belum berjalan optimal.
Perlu aturan yang khusus untuk pengadaan barang/peralatan dengan
spesifikasi khusus yang sulit ditemukan penyedianya pada e-catalog. Opsi
lainnya adalah dengan membuka pilihan pengadaan/tender tanpa e-catalog.
e. Aspek SDM & Pendamping Desa
Peran pendamping desa masih belum efektif. Kuantitas dan kualitas
pendamping desa masih belum memadai. Terdapat 1 (satu) pendamping
desa yang membawahi lebih dari 10 desa yang berdampak kurang optimalnya
asistensi ke desa. Selain itu, kualitas pendamping desa di beberapa desa yang
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di survey mengaku sangat kurang yang justru merepotkan perangkat desa.
Mekanisme rekruitmen pendamping desa dilakukan terpusat melalui
Kementerian Desa dan belum mengikutsertakan pemerintah daerah dalam
proses rekrutmen.
Masih banyak Desa yang mengalami kesulitan dalam penyusunan
dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes
sehingga diperlukan pembinaan yang lebih intensif untuk membantu Desa.
Selain itu, Desa masih sangat memerlukan pembinaan dalam penyusunan
laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan keuangan desa.
Perangkat desa khususnya di Sulut merupakan “jabatan pengabdian” karena
rendahnya penghasilan tetap desa (Siltap) bahkan di bawah UMR. Hal tersebut
tentunya mengurangi minat SDM produktif desa untuk menjadi perangkat desa.
Minimnya sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah yang bertugas menangani penyaluran Dana Desa. Banyaknya
data yang harus diinput kurang diimbangi oleh ketersediaan SDM di BPKAD.
Pelaporan pada OMSPAN yang tidak sederhana sehingga proses penginputan
realisasi dan capaian output untuk 1 desa membutuhkan waktu yang lama.
Berdasarkan analisis temuan dan kesimpulan tersebut, berikut ini
disampaikan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:
1. Untuk mewujudkan distribusi Dana Desa yang lebih berkeadilan dan dapat
mengurangi kemiskinan desa, perlu dilakukan reformulasi distribusi Dana
Desa dengan memperbesar porsi Alokasi Formula (AF) dalam rasio AD:AF
dan meningkatkan bobot jumlah penduduk miskin dalam AF. Di sisi lain,
dalam rangka akselerasi pembangunan desa tertinggal dan sangat tertinggal,
formulasi dana desa perlu diarahkan untuk mengurangi gap ketimpangan.
Meskipun pada tahun 2018 sudah menggunakan formula baru yang lebih
baik, namun seiring dengan peningkatan alokasi Dana Desa dalam APBN
perlu dilakukan reformulasi dengan meningkatkan porsi AF yang lebih besar
lagi agar distribusi Dana Desa makin berkeadilan karena dalam perhitungan
AF mencerminkan kondisi riil desa.
2. Regulasi pelaksanaan atau juknis dari K/L untuk dan Dana Desa agar
ditetapkan sebelum pelaksanaan dan tidak berubah secara prinsip di tengah
jalan (konsisten) agar proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih
lancar. Lebih lanjut, juknis dari K/L yang mengatur pencairan agar mengacu
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pada PMK No. 225/PMK.07/2017 dan PMK 112/PMK.07/2017. Juknis

khususnya DAK Fisik untuk kegiatan di daerah remote atau terpencil /
affirmasi perlu dibuat secara lebih khusus dan dibedakan dengan DAK Fisik
jenis lainnya. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kegiatan yang
terhambat bahkan gagal dilaksanakan akibat pihak ketiga mundur dengan
Rural tourism
dapat
menaikkan citra
kawasan desa,
meningkatkan
pelestarian
tradisi seni dan
budaya dan
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
desa, Sangat
cocok dengan
landscape
desa desa di
Sulut yang
memiliki tingkat
“naturalitas”
tinggi baik
secara alam
dan budaya
masyarakat

jauhnya/remote nya kegiatan.
3. Selain kebijakan reformulasi, data desa merupakan faktor kunci yang perlu
dijaga validitasnya untuk meningkatkan akurasi distribusi Dana Desa yang
lebih berkeadilan. Pemanfaatan Dana Desa ke depan perlu lebih diarahkan
untuk penguatan pada kegiatan yang bersifat padat karya (swakelola)
masyarakat desa, pengembangan potensi ekonomi desa melalui kegiatan
ekonomi kreatif, dan mengoptimalkan program/kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa. Dana Desa diharapkan menjadi akselerator bagi
tumbuhnya sentra-sentra kegiatan ekonomi baru di desa serta dapat
mendorong kreatifitas dan komitmen masyarakat desa dalam membangun
desanya. Dalam kaitannya dengan tujuan ini Kanwil DJPb Provinsi Sulut
mewacanakan Alokasi Dana Desa untuk pengembangan wisata perdesaan,
seiring dari dari berkembangnya tren permintaan wisata minat khusus
sebagai kebalikan dari wisata massal. Sebagaimana diketahui, saat ini
terdapat kelompok wisatawan yang tidak menyukai lagi bentuk perjalanan
wisata yang umum, tinggal di hotel dan hilir-mudik mengunjungi objek
wisata yang telah dikenal luas. Rural tourism dapat memainkan peran
penting dalam diversifikasi penyediaan daerah tujuan wisata. Di samping
itu, juga menaikkan citra kawasan desa, meningkatkan pelestarian tradisi
seni dan budaya mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan
kelangsungan hidup kawasan pedesaan, serta meningkatkan standar
kehidupan penduduk perdesaan.
4. Perlu peningkatan kapasitas petugas pada BPMPD agar selanjutnya dapat
melakukan pembinaan/pendampingan terhadap aparatur pengelola Dana
Desa.
5. Sosialisasi dan koordinasi kepada Pemda secara intens agar perencanaan
kegiatan DAK Fisik oleh pemda dapat dilakukan tanpa menunggu dana
turun. Proses pelelangan dapat dilakukan mendahului alokasi dana (DIPA)
diserahkan. Pelelangan yang cepat dapat mengantisipasi apabila lelang
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pertama gagal dan/atau diperlukan pengadaan ulang sebelum tanggal
penutupan peng-uploadan data kontrak.

6. Potensi dan karakteristik desa dapat menjadi salah satu acuan dalam
menentukan prioritas penggunaan Dana Desa. Misalnya: bagi desa dengan
karakteristik tertinggal dan sangat tertinggal diutamakan untuk sarana
prasarana infrastruktur dasar, penyediaan layanan dasar publik, dan
pemberdayaan masyarakat, sedangkan bagi desa dengan karakteristik
desa berkembang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan
pengembangan perekonomian desa.
7. Pengoptimalan user OMSPAN selain BPKAD (SKPD pemilik kegiatan,
BPMD maupun Bappeda) agar mempercepat penyaluran termasuk
penginputan output sekaligus memonitor progress penyaluran.
8. Penyaluran Dana Desa di KPPN dapat dibagi beberapa SP2D, sehingga
desa yang rajin melaporkan dana desa tidak terhambat menerima dana
desa disebabkan oleh beberapa desa yang lambat dalam menyampaikan
laporan.
9. Perlunya upaya mempermudah penginputan data pelaporan pada aplikasi
OMSPAN, misal dengan penginputan secara offline (format excel) untuk
mengantisipasi konkesi jaringan internet yang tidak stabil di daerah.
10. Beberapa kegiatan yang dibiayai Dana Desa dapat disinergikan dengan
pelaksanaan program nasional seperti PKH, Rastra, dan KUR agar upaya
pengentasan kemiskinan desa dapat berjalan lebih efektif. Di samping itu,
diperlukan terobosan sinergi kebijakan untuk memperkuat pemanfaatan
Dana Desa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan
mengentaskan kemiskinan desa antara lain melalui: (a) optimalisasi peran
BUMDes untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi produktif desa; (b)
memberikan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat desa melalui
kemitraan permodalan dengan BUMDesa, Lembaga Keuangan Mikro
Desa, BUMN, maupun swasta; (c) mendorong pengembangan usaha
sektor informal terutama pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan, dan ekonomi kreatif; serta (d) mengoptimalkan pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mewujudkan usaha produktif yang lebih
efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan
nilai tambah produk, dan meningkatkan kualitas hasil produksi.
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ANALISIS EMPIRIK KONTRIBUSI DANA
DESA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN
PEMERATAAN DI SULUT
Pemerataan di daerah mengacu pada Tantangan terbesar pertama
dalam pelaksanaan UU Desa yaitu bagaimana agar dana yang masuk ke desa
tersebut dapat dibagi dengan adil kepada 74.754 desa, mengingat tingginya
keberagaman ukuran (jumlah penduduk, luas wilayah), tingkat kemiskinan dan
tingkat kemajuan desa di Indonesia termasuk didalamnya di Sulawesi Utara
(Sulut).
Sementara Pertumbuhan mengacu pada tantangan terbesar kedua
Sejak dana
desa mulai
diimplementasikan
tahun 2015,
tingkat kemiskinan
perdesaan di Sulut
menurun dari 8.98
persen (tahun
2015) menjadi
7.59 persen
(tahun 2018). gini
ratio perdesaan
pada tahun 2015
sebesar 0,40 dan
turun menjadi
0,384 di tahun
2018

dalam pelaksanaan UU Desa yaitu bagaimana anggaran desa dapat dan
digunakan secara efsien dan efektif oleh desa untuk mendukung tercapainya
tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
Sesuai tujuan akhir dana desa ini maka efektifitas dan kontribusi
dana desa baik melalui terjadinya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya
pemerataan di daerah harus dilihat dari ukuran apakah kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia di desa meningkat serta apakah
penanggulangan kemiskinan telah dapat dilakukan
Sejak dana desa mulai diimplementasikan tahun 2015, tingkat kemiskinan
perdesaan di Sulut menurun dari 8.98 persen (tahun 2015) menjadi 7.59 persen
(tahun 2018). Jumlah penduduk miskin perdesaan turun dari 217,15 ribu jiwa
(tahun 2015) menjadi 193.310 ribu jiwa (tahun 2018). Sementara itu, gini ratio
perdesaan pada tahun 2015 sebesar 0,40 dan turun menjadi 0,384 di tahun
2018.
Seiring dengan membaiknya kinerja indikator kemiskinan desa dan
ketimpangan antar desa tersebut maka mengindikasikan bahwa program/
kegiatan Pemerintah salah satunya Dana Desa dinilai memberikan manfaat
positif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di tingkat desa walaupun
signifikansi dampaknya perlu diukur dan dibuktikan dengan pedekatan empirik
yang salah satunya akan dilakukan dalam tulisan ini.
Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran
pemerintah dengan tahap tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan
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antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut (Idris, 2016). Pada
tahap awal persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar
sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti
misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Pada
tahap menengah investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan

Model
penelitian
menguji
pengaruh
dana desa
yang dibagi
per bidang
terhadap
kemiskinan
dilakukan
pada seluruh
Kabupaten/
Kota seSulawesi Utara
dengan periode
waktu data
tahun 2017
sampai dengan
2018

investasi swasta sudah semakin membesar.
World Bank dalam Poverty Manual menyimpulkan bahwa penyebab
utama kemiskinan adalah Regional-level characteristics (kerentanan akan
bencana alam, kualitas pemerintahan, lokasi/remoteness), Community level
characteristics (ketersediaan infrastruktur berupa jalan, listrik, air bersih, serta
fasilitas kesehatan dan pendidikan), Household and individual characteristics
(demografi, penghasilan, sosial).
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Kanwil DJPb Sulut ini
melakukan pengujian untuk mengetahui determinasi Dana Desa terhadap
kemiskinan sebagai proxy ideal dari perwujudan terciptanya pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi desa di Sulut. Hasil penelitian oleh Fan (2000), Boozer, et
al (2003), dan Chemingui (2007), menunjukkan bahwa pembangunan manusia
melalui alokasi belanja pemerintah sangatlah penting dilakukan sebagai upaya
penurunan angka kemiskinan di masyarakat.
Penelitian dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota se-Sulut dengan
periode waktu data tahun 2017 sampai dengan 2018 (lampiran 6.1). Tujuan
penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variable
terikat. Variabel bebas (independen) yang digunakan adalah kategori output
dalam dana desa yaitu dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa
(X1) Pelaksanaan pembangunan desa (X2), dana desa untuk pembinaan
kemasyarakatan desa (X3), dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa
(X4), sedangkan variabel terikat (dependen) adalah penduduk miskin (Y).
Hubungan variable bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan regresi
linear berganda dan menggunakan alat bantu eviews 0.6. sebagai berikut.

Dimana:
i

=

pemerintah daerah (16 pemkab/kota/pemprov)

t

=

waktu (2017-2018)
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β0
Hasil pengujian
menunjukan
model
penelitian
hanya mampu
menjelaskan
bahwa
kemiskinan
pengaruhi
oleh variabel
bidang-bidang
dana desa,
hanya sebesar
44.14 persen,
sisanya
dijelaskan oleh
faktor-faktor
lain

Hasil estimasi
model
menjelaskan
bahwa Dana
Desa Bidang
Pelaksanaan
Pembangunan
Desa & Dana
Desa Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
berpengaruh
signifikan
terhadap
kemiskinan

100

=

konstanta

PEMERATAAN DI DAERAH

β1,β2,...β4

=

koefisien regresi, merupakan angka koefisien elastisitas

QPOOR1

=

jumlah penduduk miskin pada setiap daerah (lag 1 tahun)

BPP

=

Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

BPM

=

Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BPK

=

Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

BPD

=

Dana Desa Bidang Pemerintahan Desa

e

=

kesalahan pengganggu/error term

Selanjutnya, hasil uji regresi terhadap semua variabel di atas diperoleh
hasil sebagaimana berikut:

Tabel 6.3

Summary Output Analisis Regresi

Sumber

Olahan data Kanwil DJPb Prov. Sulut (2019), data diolah
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Dari pengujian model ekonomi tersebut, didapat beberapa penjelasan/

estimasi dari determinasi dana desa terhadap kemiskinan di Sulut. diantaranya:
1. Model pengujian hanya mampu menjelaskan bahwa kemiskinan 44.14
Kenaikan Dana
Desa Bidang
Pelaksanaan
Pembangunan
Desa sebesar
1 persen akan
menurunkan
jumlah
penduduk
miskin sebesar
0.61 persen

persen di pengaruhi oleh adanya keseluruhan variabel bidang-bidang dana
desa, dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Potensi kemiskinan
setiap tahun dapat bertambah 16.2 persen jika tidak terdapat upaya yang
komprehensif dari pemerintah.
2. Hasil estimasi model menjelaskan
Pelaksanaan

Pembangunan

Desa

bahwa
&

Dana
Dana

Desa
Desa

Bidang
Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa berpengaruh signifikan terhadap
kemiskinan. Nilai negatif pada koefisien regresi sebesar -0,006
menunjukkan bahwa jika semua faktor lain dianggap konstan, adanya
kenaikan Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 1
persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.61 persen.
Sementara kenaikan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebesar 1 persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 1.55
persen.
3. Adanya hasil pengujian yang tidak signifikan pada variabel Dana Desa
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa & Dana Desa Bidang
Pemerintahan Desa diduga dapat disebabkan adanya kurang tepatnya
alokasi/kegiatan/program yang terkait dengan fungsi tersebut, atau bisa
juga dikarenakan kurang panjangnya series waktu (t) yang digunakan
dalam model regresi, mengingat efek masa kegiatan/program dari bidang
tersebut kepada pengurangan kemiskinan membutuhkan waktu yang relatif

Sementara
kenaikan Dana
Desa Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa sebesar
1 persen akan
menurunkan
jumlah
penduduk
miskin sebesar
1.55 persen.

lama/lebih dari 2 tahun.
Untuk mengetahui secara lebih mendetail dalam sampel uji di tingkat
desa Kanwil DJPb Provinsi Sulut bekerjasama dengan Unsrat meneliti pengaruh
dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan
Gemeh kabupaten Kepulauan Talaud (daerah kepulauan terluar). Data yang
digunakan tingkat Kemiskinan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah data
cross-section dengan Time Series terhitung tahun 2015-2017 dengan fokus
penelitian sepuluh desa, alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda
dengan data panel. Hasil regresi data panel dengan model terpilih adalah
Random Effect, dengan hasil olah data menunjukan nilai koefisien Dana Desa
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dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan bertanda sesuai teori
akan tetapi tidak signifikan, yang artinya Variabel Dana Desa dan Alokasi Dana
Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Kecamatan gemeh
Kabupaten Kepulauan Talaud

Secara Keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dana desa telah
memberikan kontribusi nyata baik secara pelaksanaan di lapangan dan
pengujian secara empiris, indikator-indikator kesejahteraan yangb ada juga
telah mengkonfirmasi hal ini.
Sejak dana desa mulai diimplementasikan tahun 2015, tingkat kemiskinan
perdesaan di Sulut menurun dari 8.98 persen (tahun 2015) menjadi 7.59 persen
(tahun 2018). Jumlah penduduk miskin perdesaan turun dari 217,15 ribu jiwa
(tahun 2015) menjadi 193.310 ribu jiwa (tahun 2017). Sementara itu, gini ratio
perdesaan pada tahun 2015 sebesar 0,40 dan turun menjadi 0,384 di tahun
2018.
Namun sebagaimana diuraikan juga diatas melalui observasi lapangan yang
dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Sulut terdapat tantangan-tantangan yang juga
semakin berkembang dalam berbagai bentuk dan kategorinya, identifikasi
tantangan secara mendalam diharapkan dapat menjadi pertimbangan pihakpihak terkait untuk mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan dana desa
yang lebih baik, menumbuhkan dan memeratakan perekonomian negeri melalui
Desa.
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Halaman ini sengaja dikosongkan

Bukit Kasih Kawangkoan

KESIMPULAN
1. Capaian indikator makroekonomi Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan
positif, tercermin dari tujuh target indikator makroekonomi di tahun 2018,
hanya laju pertumbuhan yang tidak berhasil mencapai target 6,2 persen
dengan realisasi sebesar 6,01 persen. Realisasi TPT Sulut mencapai 6,7
persen dan Realisasi tingkat kemiskinan sebesar 7,59 persen. Pertumbuhan
ekonomi yang masih dibawah potensial pertumbuhannya (6.7 -7.0 %)
dikarenakan pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada sektor tradisional/
ekstraktif berupa komoditas bahan mentah dan setengah jadi belum mampu
bergeser pada sektor tersier berupa diversifikasi industri pengolahan.
2. Dari 4 indikator kesejahteraan, tercatat bahwa tingkat pengangguran
terbuka dan gini rasio mengalami peningkatan. Sementara itu, meskpun
capaian IPM dan upaya penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan kinerja
positif, namun perlu mendapat perhatian bahwa disparitas capaian IPM
antar kabupaten kota cukup dalam dan penurunan angka kemiskinan yang
umumnya di wilayah pedesaan tidak signifikan;
3. Perkembangan anggaran pusat dan daerah pada tahun 2018 di wilayah ini
meliputi
a. Realisasi penerimaan APBN di Sulut tahun 2018 mencapai Rp4,621
triliun, naik 0,63 persen dibandingkan tahun 2017. Penerimaan
perpajakan tahun 2018 masih belum mampu mencapai target awal
tahun meski mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017.
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Sedangkan realisasi PNBP tahun 2018 mampu melampaui target,
namun tidak lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya. Sementara,
realisasi pendapatan APBD tahun 2018 mengalami penurunan 2.0
persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi pendapatan APBD
yang cenderung menurun dari pada tahun sebelumnya karena adanya
pengaruh turunnya dana perimbangan (-1,70 %) yang porsinya
mencapai 85,34 persen;
b. Analisis sensitivitas Penerimaan pemerintah pusat dan daerah
menunjukkan

bahwa

penerimaan

perpajakan

cenderung

lebih

terpengaruh perlambatan pertumbuhan ekonomi (naik 0.6 %) sedangkan
PNBP dan penerimaan Pemda menunjukkan resiliensi yang lebih kuat
terhadap kondisi tersebut (naik 0.8 %);
c. Realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah tahun 2018 didominasi
oleh belanja pemerintah pusat baik dari sisi absolut maupun dari sisi
relatif. Dari segi komposisinya, realisasi belanja konsolidasian masih
didominasi oleh belanja yang bersifat konsumtif. Komposisi belanja
barang dan belanja pegawai yang masing- masing porsinya sebesar
34.90 persen dan 35,19 persen lebih tinggi dibandingkan belanja modal
sebesar 26,93 persen;
d. Analisis pengaruh belanja pemerintah pusat terhadap perekonomian
menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif dapat mendorong
pertumbuhan, khususnya apabila dialokasikan ke belanja produktif.
Namun demikian, pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja
menunjukkan hasil yang tidak positif yang diduga merupakan akibat
dari adanya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diikuti dengan
peningkatan kualifikasi pekerja sehingga terdapat labor mismatch di
setiap sektor ;
e. Analisis kesehatan keuangan Pemda lingkup Sulut menunjukkan
terdapat 2 pemda berkategori cukup (Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur dan Bolaang Mongondow), sementara sisanya berkategori kurang
dan sangat kurang;
f.

Perkembangan positif BLU/BLUD terlihat dari peningkatan rasio
kemandirian baik dari rasio pendanaan maupun rasio PNBP terhadap
biaya operasional dari RS Kandou dan Universitas Samratulangi;

g. Perkembangan manajemen investasi di bidang penerusan pinjaman
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menunjukkan dampak yang positif dari kebijakan penghapusan utang
terhadap kondisi keuangan debitur. Secara umum permasalahan
outstanding pinjaman di Provinsi Sulawesi Utara telah dapat diselesaikan
sesuai kebijakan Pemerintah Pusat baik melalui restrukturisasi dan
debt swap untuk pinjaman Pemda dan melalui skema Hibah-PMD
Pemda untuk penyelesaian pinjaman PDAM. Di bidang kredit program,
penyaluran KUR untuk sektor produktif seperti perikanan, industri,
pariwisata, dan pertanian, serta KUR TKI masih belum optimal dengan
rendahnya tingkat partisipasi Pemda untuk melakukan penginputan
data calon debitur potensial pada aplikasi SIKP masih sangat rendah.
4. Kebijakan anggaran defisit oleh seluruh pemda lingkup Provinsi Sulawesi
Utara yang diarahkan

untuk memacu perekonomian & pembangunan

belum diikuti dengan kinerja pelaksanaan anggaran yang tercatat menurun
dibanding tahun sebelumnya, baik pada pendapatan daerah maupun
belanja daerah;
5. Pada tingkat kabupaten/kota, penyumbang terbesar penerimaan PAD
terhadap total PAD Provinsi Sulawesi Utara berasal dari empat daerah
pembentuk utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara, yaitu Kota
Manado, Kota Bitung, Kab. Minahasa dan Kab. Minahasa Utara;
6. Proporsi realisasi belanja DAK Fisik agregat Provinsi Sulawesi Utara yang
mencapai 54 persen dari total belanja modal, menggambarkan kecenderungan
pemda lingkup Provinsi Sulawesi Utara dalam pembangunan infrastruktur
dan pengembangan wilayah bergantung pada program nasional;
7. Pendapatan negara konsolidasian di tahun 2018 naik 110 basis poin,
sedangkan belanja konsolidasian hanya tumbuh sebesar 10 basis poin dari
tahun sebelumnya. Penerimaan pajak daerah dan PNBP pusat memiliki
andil terbesar atas pergerakan pendapatan konsolidasian, sedangkan
kenaikan realisasi belanja dan transfer pusat mampu meng-cover penurunan
belanja daerah untuk mempertahankan ritme kenaikan realisasi belanja
konsolidasian. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi
Utara mampu diredam sehingga mampu berkontribusi positif terhadap
kenaikan pendapatan konsolidasian.
8. Berkurangnya porsi belanja modal yang beralih menjadi belanja operasional
konsolidasian di tahun 2018 sebesar 3% perlu menjadi perhatian, mengingat
besarnya porsi belanja pegawai dan belanja barang (belanja operasional)
mengindikasikan bahwa, belanja negara lebih banyak digunakan untuk
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besarnya porsi belanja pegawai dan belanja barang (belanja operasional)
mengindikasikan bahwa, belanja negara lebih banyak digunakan untuk
membiayai belanja yang bersifat mengikat dan wajib, yang berakibat
fleksibilitas fiskal untuk membiayai prioritas pembangunan menjadi terbatas
9. Tingginya peran fiskal di Sulut dalam pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan daerah, tercermin disaat rendahnya growth realisasi
belanja konsolidasian pemerintah yang berimbas negatif secara langsung
maupun tidak langsung terhadap indikator-indikator perekonomian dan
pembangunan manusia di Sulut.
10. Potensi Ekonomi, Keunggulan Daerah dan Tantangan Fiskal
a. Geoposisi Sulawesi Utara yang berhadapan langsung dengan lautan
Pasifik menempatkannya debih dekat dengan negara-negara yang
masuk dalam kerja sama ekonomi Asia Tenggara (AFTA) dan Asia
Pasifik (APEC). Letak geografis Sulawesi Utara secara geoposisi
terdapat pada Pasific Rim yang merupakan jalur distribusi perdagangan
dunia;
b. Dari sisi demografi, jumlah angkatan kerja di Prov Sulut cukup
mendominasi struktur demografi yakni sebesar 63% dari total penduduk
yang berusia di atas 15 tahun, namun Total Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) hanya sebesar 63,01% atau 45% dari total penduduk Sulut;
c. Hasil Analisa Metode Klassen dan LQ dan Shift Share, keunggulan Prov.
Sulut terdapat pada sektor Transportasi dan Pergudangan, sedangkan
sektor yang berpotensi besar menjadi sektor unggulan di Sulut adalah
Industri Pengolahan. Perkembangan kedua sektor tersebut tidak
terlepas dengan adanya KEK Bitung dan Pelabuhan Bitung;
d. Sektor Pariwisata menjadi sektor yang cukup menarik untuk dibahas,
dimana kenaikan harga tiket pesawat tidak mempengaruhi jumlah
wisatawan yang naik hampir 80% dibanding tahun 2017. Namun yang
patut menjadi perhatian adalah perlunya upaya Pemerintah Daerah
agar dapat menarik wisatawan mancanegara untuk bersedia tinggal
lebih lama dan melakukan konsumsi lebih besar dalam kunjungannya di
Provinsi Sulawesi Utara sehingga turut berperan lebih pada pertumbuhan
ekonomi daerah;
e. Tantangan yang cukup jelas terlihat adalah rendahnya rasio kemandirian
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serta rendahnya alokasi belanja modal, perlunya peningkatan ekspor
selain produk kelapa, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata
yang hanya berputar di daearah ibukota provinsi dan sekitarnya;
f.

Daya tarik investasi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi
ekonomi berupa sumber daya alam, namun juga berbagai faktor lainnya
seperti keamanan, kondisi sosial budaya, tenaga kerja, kebijakan dan
sebagainya. Keseluruhan faktor tersebut saling terkait satu dengan
lainnya, sehingga permasalahan atau kelemahan di satu faktor, akan
berpotensi memberikan pengaruh pada daya tarik investasi daerah
secara keseluruhan. Berdasarkan uraian dan bahasan sebelumnya,
dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:
1) Infrastruktur

menjadi

faktor

utama

bagi

investor

dalam

mempertimbangkan investasi di Sulut. Hal tersebut bahkan secara
dominan tertangkap di seluruh wilayah penelitian dan di seluruh
kelompok responden.
2) Sementara di sisi lain, faktor budaya tidak menjadi pertimbangan
utama dalam melakukan investasi di Sulut. Meskipun demikian,
untuk memacu investasi, kondisi sosial politik yang stabil adalah
suatu hal yang mutlak diperlukan. Oleh karena itu pemerintah
daerah harus tanggap dan sigap di dalam menyelesaikan setiap
masalah yang terjadi terutama terkait dengan sengketa lahan. Untuk
itu kepastian hukum keberadaan tanah ulayat sangat penting.
11. Kontribusi Dan Tantangan Dana Desa Dalam Upaya Untuk Mendorong
Pertumbuhan Dan Pemerataan Di Daerah
a. Sejak dana desa mulai diimplementasikan tahun 2015, tingkat kemiskinan
perdesaan di Sulut menurun dari 8.98 persen (tahun 2015) menjadi 7.59
persen (tahun 2018). Jumlah penduduk miskin perdesaan turun dari
217,15 ribu jiwa (tahun 2015) menjadi 193.310 ribu jiwa (tahun 2017).
Sementara itu, gini ratio perdesaan pada tahun 2015 sebesar 0,40 dan
turun menjadi 0,384 di tahun 2018. Seiring dengan membaiknya kinerja
indikator kemiskinan desa dan ketimpangan antar desa tersebut maka
mengindikasikan bahwa program/kegiatan Pemerintah salah satunya
Dana Desa dinilai memberikan manfaat positif dalam mengurangi
kemiskinan dan ketimpangan di tingkat desa;
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b. Alokasi terbesar dana desa di Sulut terdapat pada kategori pelaksanaan
pembangunan desa sebesar 82 persen diikuti kategori pemberdayaan
masyarakat Desa sebesar 11 persen, struktur alokasi ini berpotensi
memperlambat upaya mengurangi angka kemiskinan karena alokasi
dana yang lebih besar untuk pembangunan fisik belum terkait langsung
dengan tingkat kemiskinan, karena pembangunan fisik umumnya
bersifat barang publik. Meskipun dalam beberapa kasus ada desa yang
melakukan pembangunan fisik langsung untuk masyarakat miskin,
misalnya pembangunan rumah tinggal layak huni (RUTILAHU), sarana
POSYANDU dan PAUD;
c. Dari aspek tantangan untuk mewujudkan distribusi Dana Desa yang
lebih berkeadilan dan dapat mengurangi kemiskinan desa, perlu
dilakukan reformulasi distribusi Dana Desa dengan memperbesar porsi
Alokasi Formula (AF) dalam rasio AD:AF dan meningkatkan bobot
jumlah penduduk miskin dalam AF;
d. Selain kebijakan reformulasi, data desa merupakan faktor kunci yang
perlu dijaga validitasnya untuk meningkatkan akurasi distribusi Dana
Desa yang lebih berkeadilan. Pemanfaatan Dana Desa ke depan perlu
lebih diarahkan untuk penguatan pada kegiatan yang bersifat padat
karya (swakelola) masyarakat desa, pengembangan potensi ekonomi
desa melalui kegiatan ekonomi kreatif, dan mengoptimalkan program/
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa diharapkan
menjadi akselerator bagi tumbuhnya sentra-sentra kegiatan ekonomi
baru di desa serta dapat mendorong kreatifitas dan komitmen masyarakat
desa dalam membangun desanya;
e. Beberapa kegiatan yang dibiayai Dana Desa dapat disinergikan dengan
pelaksanaan program nasional seperti PKH, Rastra, dan KUR agar
upaya pengentasan kemiskinan desa dapat berjalan lebih efektif;
f.

Hasil Pengujian secara empiris terhadap kontribusi dana desa dalam
Upaya Untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan di Daerah
menyimpulkan Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa &
Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berpengaruh
signifikan terhadap kemiskinan. Adanya kenaikan dana desa bidang
pelaksanaan pembangunan desa sebesar 1 persen akan menurunkan
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jumlah penduduk miskin sebesar 0.61 persen. Sementara kenaikan
dana desa bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar 1 persen
akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 1.55 persen.

REKOMENDASI

1. Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Sulut merekomendasikan Program
Hilirisasi Industri. Kanwil DJPb Provinsi Sulut telah membuat diagram yang
memetakan pohon produksi kelapa agar usaha hilirisasi oleh pihak- pihak
terkait dapat dilakukan secara tepat dan membawa pergeseran struktur
ekspor dari tradisional/ekstraktif berupa komoditas bahan mentah dan
setengah jadi bergeser pada sektor tersier berupa diversifikasi industri
pengolahan.
2. Hilirisasi dapat dimulai pertama dari lapangan usaha-lapangan Usaha yang
belum memiliki industri (warna merah) seperti CORTLEX, Sabut berkaret
Matras, Jok kursi untuk intermediate goods atau makanan ternak untuk
produk siap pakai sehingga terjadi pergeseran dari bahan mentah, kedua
hilirisasi dapat dimulai dengan memperhatikan lapangan-lapangan usaha
yang sudah memiliki UMKM (warna kuning) untuk kemudian dibina dan
dikembangkan, ketiga mendorong dan mempermudah lapangan-lapangan
usaha yang sudah mempunyai industri besar untuk melakukan diversifikasi
ke lapangan-lapangan usaha yang berada dalam kategori siap pakai
3. Untuk

mengurangi

disparitas

capaian

IPM

antar

kabupaten/kota,

Pemerintah Provinsi perlu melakukan analisis terkait kondisi riil kesehatan
dan pendidikan, penganggaran serta implementasi kebijakan untuk tiap-tiap
kabupaten/kota di Sulut. Pengganggaran kedepan perlu lebih difokuskan
pada kabupaten/kota yang memiliki capaian output/outcome kesehatan
dan pendidikan rendah tanpa mengabaikan daerah yang telah tergolong
baik;
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan
kemudahan dalam memperoleh insentif pajak bagi para investor seperti
tax holiday dan tax allowance untuk menarik minat para investor sekaligus
menambah basis pajak untuk penerimaan pada periode selanjutnya.
5. Proses birokrasi peraturan dan regulasi perlu diperbaiki terutama untuk
mendukung peluang investasi, termasuk mengkoordinasikan dengan
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hukum adat. Perkembangan investasi seringkali tidak hanya didorong oleh
potensi daerah, dukungan infrastruktur, dan prospek ekonomi, namun juga
dipacu oleh peraturan dan regulasi serta pelayanan birokrasi pemerintah.
Regulasi yang bersifat distortif dan pelayanan birokrasi pemerintah yang
buruk sangat potensial menghambat investasi. Selain itu, prosedur birokrasi
yang panjang juga berpotensi menyebabkan tingginya biaya ekonomi dan
menghilangkan peluang usaha. Oleh karena itu, perlu dikembangkan
suatu sistem pelayanan investasi yang transparan, cepat, tanggap, dan
terkoordinasi.
6. Mengembangkan promosi daerah. Untuk mendorong investasi, seluruh
pihak dituntut untuk aktif menggali potensi daerah dan menginformasikannya
kepada publik melalui berbagai media. Ketersediaan informasi yang
mudah diakses, akurat, dan terkini, akan membantu pihak investor dalam
menganalisis potensi daerah dan melakukan keputusan investasi. Selain
itu, untuk lebih memperkenalkan investor terhadap kondisi Sulut maka
perlu dilakukan berbagai eksebisi, pameran, seminar dan kajian mengenai
potensi perekonomian dan kondisi Sulut terkini.
7. Mengembangkan kemitraan (partnership). Ketersediaan infrastruktur
menjadi salah satu prasyarat bagi tumbuh-kembangnya investasi. Namun
pemerintah daerah secara umum memiliki keterbatasan untuk menyediakan
infrastruktur yang memadai, seiring anggaran pemerintah daerah yang
relative terbatas. Oleh karena itu, konsep kemitraan (partnership) menjadi
sebuah alternative yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk
mengembangkan infrastruktur daerah
8. Mengembangkan regional management. Untuk menciptakan efektifitas,
efisiensi, dan peningkatan daya saing daerah, konsep manajemen
kewilayahan (regional management) dapat dipertimbangkan. Konsep
ini berbasis pada kebutuhan untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi
pembangunan antar daerah pada suatu kawasan (wilayah). Konsep
ini selain akan memberdayakan potensi ekonomi, memperluas pasar
regional, menciptakan efisiensi pembangunan dan efektifitas pemanfaatan
infrastruktur, juga akan menciptakan lokalisasi investasi dan platform
kebijakan investasi.
9. Membangun business networking. Salah satu pendekatan yang patut

110

Kajian Fiskal Regional Tahun 2018

BAB VII Penutup
dipertimbangkan

untuk

mengoptimalkan

investasi

daerah

adalah

pengembangan jaringan bisnis dan investasi (investment and business
networking). Untuk efektifnya suatu jaringan bisnis dan investasi di daerah,
10. Direktorat Jenderal Pajak perlu merasionalisasi target penerimaan
pajak lingkup Sulut di tahun-tahun berikutnya mengingat karakteristik
penerimaan pajak yang sensitif terhadap perumbuhan ekonomi dan masih
berlangsungnya fenomena perlambatan pertumbuhan ekonomi di Sulut.
11. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperbaiki struktur belanja. Porsi
alokasi belanja infrastruktur dan fasilitas pendukung investasi lainnya harus
diprioritaskan untuk dapat meningkatkan iklim investasi dan menarik PMA.
12. Alokasi belanja juga dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan
produksi bahan makanan dan bahan bangunan di Sulut. Dengan demikian,
ketergantungan akan impor bahan akan berkurang, nilai tambah produksi di
Sulut meningkat, serta dampak positif dari ekspansi fiskal tidak akan pindah
ke wilayah lain.
13. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran (EPA) yang lebih efektif dan terukur untuk mendorong realisasi
anggaran daerah yang berkualitas. Dalam rangka pemberian reward
and punishment, pemda dapat menerapkan penilaian kinerja Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) melalui pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) yang telah diterapkan pada pelaksanaan APBN.
14. Untuk

menciptakan

sumber-sumber

pertumbuhan

ekonomi

baru,

pemerintah daerah, baik Provinsi maupun pemerintah daerah disekitar
Bolaang Mongondow Raya, perlu menginisiasi tumbuhnya industri-industri
baru yang terintegrasi sesuai potensi daerahnya, baik melalui kebijakan
strategis, peningkatan dan perbaikan infrastruktur, maupun pengalokasian
belanja daerah yang dapat memicu investasi.
15. Meskipun sistem penganggaran DAK Fisik adalah proposal based,
namun keputusan pengalokasian anggaran oleh
mempertimbangkan
meningkatkan

Bappenas tetap

prioritas nasional. Oleh sebab itu dalam rangka

infrastruktur di daerah, Pemda perlu memaksimalkan

angagran DAK Fisik yang telah tersedia pada tahun berkenaan, serta tetap
mengutamakan sumber dari DAU dalam pengalokasian komponen Belanja
Modal.
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16. Dampak tingginya wisatawan perlu lebih dioptimalkan agar dapat dirasakan
langsung oleh UMKM, antara lain dengan cara mewajibkan kunjungan ke
sentra UMKM untuk setiap paket wisata atau melibatkan langsung UMKM
ke dalam paket wisata melalui penyediaan souvenir yang dimasukkan
dalam komponen paket wisata.
17. Optimalisasi dana desa perlu dilakukan untuk menanggulangi peningkatan
kemiskinan perdesaan di Sulut. Salah satu alternatif implementasi adalah
dengan merealisasikan konsep one village one product dalam bentuk:
a. Desa prioritas pariwisata atau pendukung pariwisata dapat diarahkan
menjadi home industry kerajinan tangan, suvenir, atau barang kesenian
lainnya dengan BUMDes yang dibiayai dana desa.
b. Desa prioritas perikanan dapat diarahkan untuk membuat tempat
pelelangan ikan dan cold storage dengan Dana Desa untuk
menghilangkan monopoli.
c. Desa prioritas industri dapat diarahkan untuk menjadi supplier komponen
atau bahan baku industri dengan BUMDes yang dimodali dana desa.
Pemerintah dapat memetakan komponen atau bahan baku industri
yang dapat disediakan oleh home industry dan mendorong kerja sama
antara perusahaan industri besar dengan desa-desa terkait.
18. Program padat karya yang digagas Presiden perlu diimplementasikan di
Sulawesi Utara agar tenaga kerja kasar seperti buruh tani yang menganggur
ketika masa panen berakhir, dapat terserap;
19. Dalam rangka meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah
daerah perlu melakukan terobosan-terobosan melalui optimalisasi dan
atau penggalian sumber-sumber PAD baru, seperti ekstensifikasi dan
intensfikasi retribusi dan pajak daerah, sehingga ketergantungan terhadap
dana transfer daerah semakin kecil. Langkah-langkah terobosan dimaksud
haruslah mempertimbangkan faktor kenyamanan bagi pelaku usaha dan
masyarakat pada umumnya.
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LAMPIRAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN 5.1
Perhitungan Analisis Tipology Klassen Sektoral PDRB Sulut

LAMPIRAN 5.2
SEKTOR EKONOMI TERPILIH SULAWESI UTARA
Analisis beberapa sektor ekonomi terpilih yang dikategorikan memberikan
dampak cukup signifikan pada perekonomiaan Provinsi Sulawesi Utara disajikan
sebagai berikut:
1. Kesehatan
Dari data
didapatkan

Dinas

bahwa

rasio

Kesehatan
ketersediaan

tenaga kesehatan seperti dokter, bidan,
perawat untuk setiap 100.000 penduduk di
Provinsi Sulawesi sebesar 40. Mengacu
pada

Peta

Jalan

Kesehatan

menuju

Nasional

Jaminan
2012-2019,

ditargetkan satu dokter umum melayani
3.000 penduduk, dengan demikian jumlah
dokter umum untuk melayani 100.000
penduduk adalah sebanyak 33 orang.

Tabel Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000
Penduduk di Sulawesi Utara
Tenaga
Kesehatan
Dokter Umum
Dokter Spesialis
Dokter Gigi
Dokter Sp Gigi
Bidan
Perawat
Perawat Gigi
Tenaga Teknis
Kefarmasian
Apoteker
Sanitarian
Ahli Gizi

Sedangkan di Prov Sulut jumlah dokter
umum adalah sebanyak 40 orang, hal ini

Jumlah
816
665
99
5
1654
5279
306

Rasio
33,83
27,57
4,1
0,21
68,57
218,85
12,69

238
151
280
219
Sumber: Dinkesda Sulut

Tabel Fasilitas Kesehatan di Prov Sulut

kesehatan khususnya ketersediaan dokter

Kota Manado

16

16

Jumlah
Faskes
32

Kab. Minahasa

22

6

28

umum di Provinsi Sulawesi Utara telah

Kab. Kep. Talaud

21

2

23

memenuhi.

Kab. Minsel

17

3

20

Kab. Bolmong

16

3

19

Kab. Kep Sangihe

17

2

19

Kab. MItra

12

2

14

Kab. Kep Sitaro

13

1

14

Kota Bitung

9

3

12

Kab. Minut

11

1

12

Kab. Bolmut

11

1

12

Kota Tomohon

7

2

9

Kota Kotamobagu

5

4

9

rata-rata sebesar Rp4,9 triliun untuk Prov.

Kab. Bolsel

8

1

9

Sulut. Tren pengalokasian juga semakin naik

Kab. Boltim
Total

menggambarkan

kesehatan

bahwa

Sedangkan
di

Prov.

rasio

jumlah
Sulawesi

tenaga

fasilitas
Utara

berjumlah 239.
Dari sisi fiskal, pemerintah telah
menggelontorkan dana yang cukup besar per
tahunnya untuk Fungsi Kesehatan dengan

tiap tahunnya yang bertujuan memberikan
layanan

bidang

kesehatan

kepada masyarakat Sulut.

Kabupaten/Kota

Puskesmas

RS

7
7
0
192
47
239
Sumber: Dinkesda Sulut

sepenuhnya
Sumber:GFS Sulut, diolah

Grafik alokasi dana per Fungsi Kesehatan Prov Sulut
4.000

APBD

2.000

APBN

958,61

898,30

1013,92

1845,03

1957,38

1993,75

2016

2017

2018

0

Sumber: MonevPA, APBD, diolah

2. Pendidikan
Tabel Jumlah Sekolah, Tenaga pengajar dan Siswa di Sulawesi Utara
SD
2016
Sekolah

SMP

2017

2018

2016

SMA

2017

2018

2016

2017

2018

2.209

2.218

2.227

698

704

714

209

217

225

Guru

19.146

18.214

16.434

8.964

8.475

8.157

3.466

4.037

4.501

Murid

258.824

250.976

240.618

119.531

121.863

120.268

50.978

55.932

59.400

Sekolah/Murid

117

113

108

171

173

168

244

258

264

Sekolah/Murid (Nas)

175

173

172

271

269

260

340

355

354

Guru/Murid

14

14

15

13

14

15

15

14

13

Guru/Murid (Nas)

16

11

10

16

16

16
15
22
23
Sumber: http://statistik.data.kemdikbud.go.id

Tabel Batas Minimal Dan Maksimal Jumlah Murid Di
Satu Kelas Prov. Sulut

Jumlah
Jenjang Jumlah Siswa dalam
Siswa per
Pendidik
1 Kelas
Sekolah*
an
Min
Maks
Maks
SD
20
28
168
SMP
20
32
192
SMA
20
36
324
* asumsi SD 6 kelas; SMP masing-masing
tingkatan 2 kelas; SMA masing-masing
tingkatan 3 kelas

Tabel Rasio Siswa Per Guru Prov. Sulut

Jenjang Pendidikan

Rasio Siswa per Guru

TK
SD
SMP
SMA
SMK

15
20
20
20
15

Sumber: PP No. 74 tahun 2008 Tentang Guru pasal 17

Data dari Kemdikbud, data pada Prov. Sulut menunjukkan bahwa pada tahun 2018
terdapat 3.352 gedung sekolah, 33 ribu tenaga pengajar, dan 470 ribu siswa yang

Sumber: Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 (pasal 24)

terdistribusi sesuai dengan tabel. Permendikbud No. 17 tahun 2017 telah menetapkan
batas minimal dan maksimal jumlah murid di satu kelas sedangkan PP no 74 tahun 2008
pasal 17 mengatur rasio jumlah guru per murid. Dengan mengacu pada kedua aturan

tersebut tersebut, dapat dinilai ketersediaan jumlah sekolah dan tenaga pengajar dalam
memberikan layanan pendidikan dasar di provinsi
Sulut adalah sangat mencukupi.

Grafik Alokasi dana per Fungsi Pendidikan di
Provinsi Sulut (dalam miliar)

Dari tabel Menunjukkan bahwa daya 6000
tampung ketiga tingkatan sekolah di Sulut pada
tahun

2016

masih

sangat

mencukupi

jika

dibandingkan dengan aturan yang ada maupun

APBD

APBN
1539

4000

1398

2000

3568

3796

3385

2016

2017

2018

perbandingan rata-rata siswa per sekolah secara
Nasional.

1683

0

Dari sisi fiskal, dana yang dialokasikan
untuk fungsi pendidikan baik dari APBN maupun

Sumber: MonevPA, APBD, diolah

APBD sangat besar. Undang-undang telah mengamanatkan alokasi khusus untuk
Fungsi Pendidikan sebesar 30% dari APBN. Rata-rata alokasi dana untuk Fungsi
Pendidikan di Sulut mencapai Rp7,14 triliun per tahun.
3. Pertanian
Sebagai makanan pokok utama, capaian produksi beras Sulawesi Utara di tahun
2017 melampaui target. Capaian tersebut terutama ditopang tingginya panen di daerah
penghasil beras yaitu Kab. Bolaang Mongondow. Sementara itu, sebagai pengganti
makanan pokok, penanaman singkong belum begitu diminati petani di daerah ini.
Kondisi tersebut tercermin pada produksinya yang hanya mencapai 79%, padahal
konsumsi singkong perkapita/kg di Sulawesi Utara ternyata lebih besar dari produksi
perkapita/kg. Hal yang sama berlaku pada komoditas pangan kedelai yang capaiannya
hanya sebesar 25% dari target, sementara kebutuhan konsumsi dibandingkan produksi
perkapita/kg terdapat selisih minus. Permasalahan yang dijumpai di lapangan adalah
(a). Petani umumnya masih trauma program kedelai tahun 2015 dimana banyak hasil
panennya tidak ada yang membeli, (b). Petani lebih suka menanam jagung daripada
kedelai karena lebih jelas dalam hal harga dan pasar, (c). Adanya persyaratan NPWP
dalam pembuatan rekening kelompok, dan (d). Di beberapa tempat, petani belum
memahami cara budidaya kedelai yang baik dan benar (Dinas Pertanian Prov. Sulut).

Tabel Target & Realisasi Produksi Pangan/Produksi & Konsumsi Pangan Penduduk
Provinsi Sulawesi Utara 2017

Beras

401.069.100

446.966.650

111%

Produksi
(Kg/Kapita
/Tahun)
181,6

Jagung

315.235.830

854.234.910

271%

347,1

2,2

344,9

Kelompok Pangan

Target (kg)

Capaian (kg)

%

Konsumsi
(Kg/Kapita
/Tahun)
109,6

Selisih
72,0

Singkong

11.754.150

9.268.500

79%

3,8

4,6

(0,8)

Ubi Jalar

13.368.380

13.239.710

99%

5,4

2,2

3,2

6.720.098.510

6.523.322.250

97%

2.650,6

2,9

2.647,7

4.400.000

4.781.000

109%

1,9

3,0

(1,1)

2.286.966.570

2.420.868.670

106%

983,7

4,2

979,5

680.239.450

527.233.880

78%

214,2

36,0

178,2

17.032.300

4.191.790

25%

1,7

5,0

(3,3)

2.019.710

1.435.070

71%

0,6

0,1

0,5

Sayur

308.263.440

300.996.570

98%

122,3

42,0

80,3

Buah

670.138.000

774.904.730

116%

314,9

26,5

288,4

Daging ruminansia
Daging unggas
Telur
Ikan
Kedelai
Kacang Tanah

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulut
Dalam rangka mendukung pencapaian target-target produksi pangan di Sulawesi
Utara, pemerintah pusat telah melaksanakan beberapa kegiatan prioritas, seperti
pembangunan irigasi seluas 12.598 ha dan rehabilitasi irigasi seluas 4.460 ha,
disamping pembangunan bendungan Kuwil.
Salah satu factor endowment Provinsi Sulawesi Utara yaitu di bidang pertanian,
Sulawesi Utara memiliki perkebunan sayur-sayuran di dataran tinggi Kabupaten
Minahasa seperti Tomohon, Langowan dan Modoinding. Sedangkan tanaman buahbuahan banyak dibudidayakan oleh masyarakat antara lain rambutan, pepaya dan
mangga di daerah Dimembe Minahasa, serta salak di daerah Ratahan Minahasa dan
Tagulandang Satal. Perkebunan seperti Kelapa, Cengkeh, Pala, Vanili, Coklat, Pala,
Coklat, Jambu mente, Lada, Jahe, Kayu Manis, dan kapulaga dan lainnya dilakukan baik
dalam perkebunan skala besar maupun kecil.

Namun
perdagangan
ekspor

demikian
luar

hasil

negeri

pertanian

melambat

seiring

penurunan

harga

dari
sedikit

dengan

kopra,

penurunan

tanaman

produktivitas

kelapa

1200
700

APBD
760

APBN

764

614

tren

menurunnya harga CNO dunia,
serta
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Sumber: MonevPA, APBD, diolah

dibudidayakan petani.

Usaha pemerintah pusat dan daerah melalui kebijakan fiskal juga cukup besar
dengan rata-rata per tahun mencapai Rp1,08 triliun, meskipun terdapat tren penurunan
alokasi di tiga tahun terakhir.
4. Konstruksi
Pertumbuhan

ekonomi

di

Provinsi

Sulawesi

Utara

juga

terlihat

dari

perkembangan bidang konstruksi yang stabil, hal ini nampak pada pertumbuhan jumlah
perusahaan konstruksi yang terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan perusahaan
di bidang konstruksi paling signifikan terjadi pada perusahaan onstruksi dengan kategori
kecil, sedangkan pertumbuhan perusahaan konstruksi tingkat menengah dan besar
cenderung menurun.
Tabel Jumlah Perusahaan Konstruksi menurut Tahun dan Skala Usaha, 2007 – 2016
Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Kecil
1435
2003
2103
2020
1976
2072
2034
2055
2148
2326

Menengah
250
283
128
98
291
323
312
312
368
356

Skala Usaha
Besar
10
10
11
45
48
42
41
41
6
12

Jumlah
1695
2296
2242
2163
2315
2437
2387
2408
2522
2694
Sumber: BPS Sulut

5. Pariwisata
Sedangkan di sektor pariwisata sebagai potensi local endowment Provinsi
Sulawesi Utara perlu lebih digali. Meski sudah memiliki nama besar di bidang Pariwisata,
terutama wisata lautnya, namun dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018,
Sulawesi Utara tidak termasuk ke dalam 10 destinasi unggulan pariwisata nasional.

Tabel Potensi Wisata Bahari Sulawesi Utara
NO.

OBJEK WISATA

JARAK TEMPUH

DAN LOKASI

DARI MANADO

Taman Laut

kurang lebih 35

Bunaken merupakan salah satu yang

Bunaken Teluk

menit dengan

terbaik di dunia. Di samping itu, terumbu

Manado, Manado

speed boat

karang yang ada merupakan habitat

DESKRIPSI POTENSI

KETERANGAN

Pemandangan bawah laut Taman Laut

1

kurang lebih 91 jenis ikan.

perhatian terhadap
aspek kelestarian

Nilai lebih kawasan wisata Pulau Siladen

Pulau Siladen,

2

Sudah sangat
terkenal dan perlu

sebelah timur laut

kurang lebih 45

P. Bunaken

menit dengan

(Kawasan Wisata

speed boat

Bunaken)

adalah hamparan pasar pantai yang
berwarna putih bersih yang mengelilingi

Perlu promosi dan

Pulau Siladen. Hamparan pasir ini

pengembangan

merupakan

daya

tarik

tersendiri

terutama bagi pelancong mancanegara
Di pulau kecil yang tidak berpenghuni ini,

3

Pulau Lihaga,

2 jam darat dan 45

Minahasa Utara

menit kapal motor

anda akan disajikan pemandangan pasir
putih begitu halus dan air laut yang
sangat jernih dan masih sangat terjaga

Perlu promosi dan
pengembangan

kebersihan pantainya.
Pulau yang berdekatan dengan Pulau
Lihaga ini menjadi tempat favorit diving
4

Pulau Gangga,

2 jam darat dan 40

wisatawan asing karena menyediakan

Perlu promosi dan

Minahasa Utara

menit kapal motor

pemandangan bawah laut dengan air

pengembangan

yang

sangat

jernih

dan

tentunya

ketenangan
Jika dilihat dari varian pulau-pulau dan

5

Pulau Lembeh,
Bitung

45 menit darat dan

kampung tepi

pantai yang ada di

15 menit perahu

sepanjang Selat Lembeh, bisa dikatakan

motor

Pulau Lembeh menawarkan hal yang

Perlu promosi dan
pengembangan

tidak ada di Bunaken.
Pantai Lakban dan kawasan perairan
Ratatotok merupakan salah satu tempat

7

Pantai Lakban,

diving dan snorkling terbaik yang ada di

Ratatotok,

Sulawesi Utara, selain Bunaken. Disini

Perlu promosi dan

Minahasa

anda bisa melihat beberapa Tabel Coral

pengembangan

Tenggara

yang besarnya sekitar 5 x 10 meter pada
kedalaman 5-25 meter dengan luas total
tabel sekitar 400 meter)

Sumber : Dinas Pariwisata Prov. Sulut, data diolah

Jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dalam periode 2013-2018. Dimana pada tahun 2013-2015 jumlah wisatawan
mancanegara terhitung hanya pada kisaran dibawah 20.000 orang/tahun, namun pada
tahun 2018 melonjak menjadi lebih dari 122.000 orang. Wisatawan mancanegara
didominasi oleh wisatawan dari Tiongkok. Dengan rata-rata konsumsi setiap wisatawan

mancanegara adalah sebesar Rp 15.000.000 dalam sekali kunjungannya ke Provinsi
Sulawesi Utara
Tabel Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara dan Tingkat Hunian Hotel
di Propinsi Sulawesi Utara (2013-2018)

Indikator Pariwisata
Jumlah Wisatawan
Mancanegara
Tingkat Penghunian
Kamar Hotel

2013
Tahunan

2014
Tahunan

2015
2016
Tahunan Tahunan

19,917

17,279

19,465

54.40

51.80

54.94

2017
Tahunan

2018
Tahunan

40,624

79,303

122,100

64.97

63.74

66.81

Sumber: BPS Sulut Data Diolah

Namun demikian, tingkat penghunian kamar hotel masih belum menunjukkan
kenaikan yang signifikan, dimana tingkat penghunian hotel dalam periode 2016-2018
hanya meningkat kurang dari 2% sedangkan jumlah wisatawan mancanegara dalam
periode yang sama meningkat tiga kali lipat.
Berdasarkan data tersebut, perlu menjadi perhatian bersama bagaimana upaya
Pemerintah Daerah agar dapat menarik wisatwan mancanegara untuk bersedia tinggal
lebih lama dan melakukan konsumsi lebih besar dalam kunjungannya di Provinsi
Sulawesi Utara.
Demikian pula mendorong dibukanya pembukaan rute penerbangan langsung ke
Manado dari negara-negara lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pernah
mewacanakan membuka penerbangan langsung dari Korea Selatan dan Malaysia, perlu
dilaksanakan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya.
6. Kelautan dan Perikanan
Perikanan laut Sulawesi Utara mempunyai potensi yang tinggi terutama pada
beberapa jenis ikan dan hasil laut lain yang dapat dikelola secara ekonomis untuk
kebutuhan lokal maupun ekspor. Penangkapan ikan di laut oleh nelayan telah mengarah
pada penggunaan otomasi walaupun sebagian besar nelayan masih menggunakan cara
tradisional.
Jenis ikan yang terdapat di perairan Sulawesi Utara adalah ikan Tuna, Cakalang,
Tongkol, Lolosi, Ekor Kuning, sedangkan ikan yang berkulit keras seperti Udang,
Kepiting, Rajangan, dan berkulit lunak terdiri dari Cumi-Cumi, Kepiting, Penyu, dan
Teripang Laut.

Hasil laut lainnya yang perkembangannya mempunyai masa depan yang cerah
adalah Rumput Laut, Mutiara Laut dan Biota Laut lainnya yang pengusahaannya telah
dibudidayakan secara profesional.
Unit-unit penangkapan ikan yang ada di Sulawesi Utara selain Kota Bitung juga
terdapat pusat-pusat penangkapan lainnya seperti di Dagho di Sangihe, Labuan Uki dan
Kotabunan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Pemeliharaan ikan di darat terdapat di kolam, empang, tambak, dan sawah
sedangkan penangkapan ikan dilakukan di sungai, kali dan danau. Jenis-jenis ikan tawar
yang ada dan terdapat di Sulawesi Utara adalah ikan mas, mujair, nila, payangka, udang
dan jenis lainnya.
Dalam periode 2016-2017 produksi perikanan Provinsi Sulawesi Utara secara
umum meningkat khususnya pada metode budidaya laut, tambak, karamba, jaring
apung dan jaring tancap. Khusus untuk budidaya laut mengalami peningkatan yang
paling signifikan yaitu sebesar lebih dari 62%. Hal ini menunjukkan sektor kelautan dan
perikanan memiliki potensi yang cerah untuk dikembangkan lagi di masa mendatang.
Tabel Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis
Budidaya di Provinsi Sulawesi Utara (2016-2017)

Kabupaten/
Kota

Bolmong
Minahasa
Kep. Sangihe
KepTalaud
Minsel
Minut
Bolmut
KepSitaro
Mitra
Bolsel
Boltim
Kota Manado

Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya
di Provinsi Sulawesi Utara (Ton), 2016 - 2017
Budidaya Laut
2016
2017

Tambak
2016 2017
-

290

600

-

-

-

-

53

35

-

-

1

5

26

107,570

-

-

73

5

-

50

15

-

-

-

230,508

134

12

-

7

113

-

1

27

-

2

35

4,424
3

203,156
470
-

32

Kolam
2016
2017
704

61

23,217

17

138

260

79

0

19,079

2,214

18,955

672

53

2

2

2

1,953

7,844

55

44

40

1,280

7

77

Karamba
2016 2017
-

-

-

-

-

-

-

-

2

300

-

-

-

-

-

-

267

-

-

-

-

-

-

-

Jaring Apung
2016
2017

Jaring Tancap
2016
2017

38

-

-

4,986

80

-

7

-

7

-

1,037

2,468

0

510

-

30

30

-

-

1

0

1,128

1,125

1,754

36

-

-

10

1

-

-

92

-

-

-

-

-

16
1,790
-

-

-

-

-

Bitung

-

-

-

-

Kota Tomohon

-

-

-

-

53,373

-

-

-

-

3,381

208,079

338,110

611

847

Kota
Kotamobagu
Sulawesi
Utara

983

122,020

103
48,719
61,295

-

-

340

-

-

-

-

-

-

269

300

53,589

-

-

-

-

-

1,898

8,129 57,264 1,784
Sumber: BPS Sulut

7. Kehutanan
Luas Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Utara saat ini berkisar 1.877.220 Ha.
Menurut Tata Guna Hutan, Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas fungsi sebagai Hutan
Lindung, hutan Suaka Alam/Wisata, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas,
Hutan Produksi dan Hutan Bakau.
Jenis kayu bervariasi dari kayu kelas satu sampai kelas empat. Adapun jenis
kayu dimaksud adalah kayu besi, meranti, linggua, cempaka, nantu, gopasa, agatis dan
kayu lokal lainnya. Disamping itu juga terdapat hasil hutan ikutan yang mempunyai nilai
ekonomi dan nilai tambah seperti rotan, damar, kayu manis, ijuk, daun woka dan lainnya.
Tabel Luas Hutan di Provinsi Sulawesi Utara (2017)
Luas Hutan di Sulawesi Utara (Hektar)
Kabupaten/Kota

Hutan Lindung

Suaka Alam dan
Pelestariaan Alam

Terbatas

Tetap

Dapat
Dikonversi

2017

2017

2017

2017

2017

Jumlah Luas
Hutan dan
Perairan
2017

Bolmong

8,142

138,328

42,346

17,031

-

205,847

Minahasa
Kep Sangihe

5,581
9,812

9,643
-

3,605
-

-

-

18,829
9,812

Kep Talaud

11,158

28,717

2,198

-

-

42,073

Minsel

16,129

14,524

-

15,481

-

56,372

Minahasa Utara

13,025

41,320

9,472

-

-

63,817

Bolmong Utara
Kepulauan Sitaro
Minahasa Tenggara
Bolmong Selatan
Bolaang
Mongondow Timur

28,424
3,460
5,925
35,678

5,961
44,214

69,300
12,915
33,146

5,983
2,338
21,219

14,696
-

124,363
3,460
21,177
134,256

18,346

3,669

25,479

2,316

-

49,810

28

19,825

-

-

-

19,853

5,768

8,532

-

-

-

14,300

308

233

230

-

-

770

-

-

-

-

-

-

161,784

314,965

208,928

Kota Manado
Bitung
Kota Tomohon
Kota Kotamobagu
Sulawesi Utara

64,367
14,696
764,739
Sumber: BPS Sulut, diolah

Pengelolaan hasil hutan secara efektif dan efisien akan memberikan dampak
yang positif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.

Namun demikian kelestarian sektor kehutanan Provinsi Sulawesi Utara perlu menjadi
perhatian utama pemerintah, dimana kelestarian hutan yang tidak terjaga dapat
menimbulkan berbagai jenis bencana alam misalnya kebakaran hutan, banjir,
kekeringan dan lain-lain yang tentu saja dapat menimbulkan kerugian material yang tidak
sedikit atau bahkan menimbulkan korban jiwa.
8. Peternakan
Jenis ternak utama yang dipelihara oleh masyarakat Sulawesi Utara adalah sapi,
babi, kambing, ayam, itik, dan kuda, sekaligus merupakan jenis ternak yang paling
banyak dijumpai. Tujuan utama pemeliharaan ternak umumnya untuk memperoleh
produksi daging dan telur walaupun sementara ini hanya untuk mencukupi kebutuhan
lokal.
Kecuali sapi, selain dibutuhkan dagingnya sebagai protein hewani juga berfungsi
sebagai pengganti mesin ataupun manusia dibidang ketenagakerjaan sektor pertanian,
transportasi dan pariwisata.
Tabel Jumlah Hewan Ternak di Provinsi Sulawesi Utara (2016-2017)
Jumlah Hewan Ternak
Kabupaten/Kota

Sapi

Babi

Kambing

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Bolmong

24,693

25,310

27,985

30,784

8,176

8,340

155,784

163,573

Minahasa

24,238

25,199

124,087

126,157

2,601

2,007

277,750

278,200

Kep Sangihe

1,843

1,877

51,835

52,771

5,284

5,374

0

4,788

Kep Talaud

1,698

1,672

23,926

24,681

2,799

2,633

200

200

MInsel

17,345

18,046

34,944

36,504

4,248

4,362

54,350

35,350

Minahasa Utara

16,718

16,954

21,916

23,212

3,680

3,610

250,000

250,650

Bolmut

16,392

17,478

1,945

1,634

10,634

11,032

21,380

22,863

30

39

13,415

18,192

949

1,175

2,142

559

MItra

4,392

4,556

13,118

13,773

1,936

2,032

11,750

12,500

Bolsel

5,442

5,541

619

681

4,267

4,582

2,000

2,000

Boltim

4,825

5,018

3,527

3,703

4,000

4,200

26,643

27,175

Kota Manado

2,964

3,017

5,359

5,466

1,883

1,920

57,310

57,456

Bitung

2,721

2,830

23,598

25,486

2,047

2,129

55,000

56,100

Kepulauan Sitaro

2016

2017

Ayam Petelur

Kota Tomohon

3,619

3,655

65,100

51,000

570

190

440,000

425,000

Kotamobagu

2,295

1,985

418

609

1,165

1,189

179,000

151,000

129,215

133,177

411,792

414,653

54,239

54,775

1,533,309

1,487,414

Sulawesi Utara

Sumber: BPS Sulut, Data Diolah

Ternak kuda selain fungsi utamanya sebagai alat/binatang penarik kendaraan
tradisional bendi, pedati dan gerobak, juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam
olahraga pacuan kuda yang sangat digemari masyarakat Sulawesi Utara.
Peternakan babi pada umumnya dipelihara masyarakat Minahasa, sementara
ternak Kambing umumnya dipelihara oleh masyarakat di daerah Bolaang Mongondow.
Ternak unggas berupa itik, dan burung puyuh hampir merata keberadaannya di
daerah ini, terutama ayam kampung dan itik, sedangkan produksinya berupa daging dan
telur merupakan konsumsi rumah tangga disamping sebagai pendapatan tambahan.
Peternakan ayam secara profesional telah berkembang yang diusahakan oleh
perusahaan ataupun perorangan.
Jumlah hewan ternak yang dipelihara di Provinsi Sulawesi Utara senantiasa
menunjukkan peningkatan pada periode 2016-2017, kecuali pada peternakan ayam
petelur yang mengalami penurunan jumlah hewan ternak. Sedangkan pada peternakan
sapi, babi dan kambing menunjukkan peningkatan yang signifikan. Khususnya pada
peternakan sapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan sampai dengan lebih dari
30% dibanding tahun 2016.
9. Pertambangan
Provinsi Sulawesi Utara memiliki kandungan bahan tambang dengan jumlah
deposit yang cukup besar diantaranya yaitu tembaga terdapat di Kab. Bolaang
Mongondow, Kab. Minahasa, dan Kab. Sangihe Talaud, emas dan perak terdapat di
Kab. Sangihe Talaud, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan
dan Kab. Bolaang Mongondow, nikel dan titanium terdapat di Kab. Sangihe Talaud, besi
terdapat di Kab. Minahasa, mangan terdapat di Kab. Minahasa dan bahan baku semen
terdapat di Kab. Bolaang Mongondow, pasir besi/ hitam terdapat di Kab. Sangihe Talaud,
Minahasa dan Gorontalo, belerang terdapat di Kab. Minahasa dan Kab. Bolaang
Mongondow.

Bahan galian lain yang juga banyak diolah adalah Kaolin yang terdapat di
Toraget Minahasa. Sedangkan bahan galian C seperti pasir, batu, krikil, trass dan
lainnya hampir merata keberadaannya di seluruh Sulawesi Utara.

Jumlah Perusahaan di Sektor
Pertambangan Prov. Sulut
860
840
820
800
780
760
740
720

Jumlah Tenaga Kerja di Sektor
Pertambangan Prov. Sulut
4.000
3.000
2.000

1.000
2015

2017

2015

2017

Sektor pertambangan masih perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah,
dimana jumlah perusahaan pertambangan dan jumlah tenaga kerja di sektor
pertambangan di Provinsi Sulawesi Utara dalam periode 2015-2017 mengalami
penurunan. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi alam Provinsi Sulawesi Utara yang
mengandung berbagai bahan tambang yang bernilai tinggi.

LAMPIRAN 5.3
DATA CODE:

AHP INVESTASI SULUT 2018

KUESIONER PENELITIAN DETERMINAN INVESTASI SULUT 2018
IDENTITAS RESPONDEN
Nama

:

Alamat

:

No. HP

:

Telp. Kantor

:

Instansi/Perusahaan

:

Jabatan

:

TTD Responden:

PENGANTAR
AHP atau Analitycal Hierarchy Process adalah salah satu metode yang telah
meluas penggunaannya dalam analisis kebijakan strategis pemerintah maupun
perusahaan atau lembaga non pemerintah. Dibuat oleh Thomas L Saaty (1970) sebagai
decision support system (DSS). Dalam perkembangannya, AHP memiliki sejumlah
kelebihan. Diantaranya, memiliki kemampuan untuk memodelkan masalah yang tidak
terstruktur, menyelesaikan masalah terukur (kuantitatif) maupun pendapat (judgement)
serta telah diakui memiliki tingkat kesahihan/akurasi yang tinggi. Dengan sejumlah
kemampuan ini, AHP telah menjadi pilihan utama bagi para pengambil keputusan, baik
pemerintah maupun organisasi non pemerintah, untuk memahami kondisi serta
membantu melakukan prediksi dan pengambilan keputusan.
Dengan menggunakan metode AHP, telah dibuat sebuah struktur hirarki yang
kemudian diderivasikan dalam bentuk kuesioner yang akan ditanyakan kepada sejumlah

responden yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria tenaga ahli, baik
karena kedudukan, jabatan, pendidikan ataupun pengalaman serta merupakan
representasi stakeholders.

Petunjuk Pengisian
1.

Responden mengisi lembar isian kuesioner ini dengan membandingkan tingkat
kepentingan setiap faktor dengan mempertimbangkan faktor di atasnya seperti yang
tertera pada setiap tabel isian komparasi berpasangan.

2.

Pilihlah pernyataan perbandingan yang sesuai dengan pendapat Anda.

3.

Cara pembandingan terhadap setiap faktor harus dilakukan secara logis dan
konsisten. Jika diperlukan, responden akan didampingi oleh konsultan/interviewer.
Skala Saaty
Tingkat Kepentingan
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Definisi
Sama Penting
Sedikit lebih penting
Jelas lebih penting
Sangat jelas lebih penting
Pasti/mutlak lebih penting (kepentingan yang ekstrim)
Jika ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan

CONTOH PENGISIAN
1. Penentuan bobot kepentingan dengan mempertimbangkan TUJUAN: Mencari
faktor yang mempengaruhi investasi di SULUT.
Lingkarilah pada kolom (nomor) yang disediakan sesuai dengan pilihan Anda.
“...jika ternyata Anda berpendapat bahwa KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
sedikit lebih penting dibandingkan dengan KUALITAS INFRASTRUKTUR,
lingkarilah kolom di nomor 3 pada pernyataan tersebut (seperti contoh di bawah
ini)...”
NO
1

Ketersediaan

SELAMAT MENGISI…

KRITERIA INFRASTRUKTUR
<- Semakin Penting
Semakin Penting ->
9
7
5
3
1
3
5
7
9

Kualitas

STRUKTUR PEMIKIRAN PENELITIAN DETERMINAN INVESTASI
SULUT 2018
INVESTASI
Lembaga
Kepastian

Sosial Politik

Potensi
Daerah

Naker

Infrastruktur

Akses
Keuangan

Kondisi
Internal

Kondisi
Eksternal

Budaya

Ekonomi
Daerah

Biaya Naker

Ketersediaan

Profil debitur

Biaya

Ekonomi
global

Perda

Keamanan

Struktur
Ekonomi

Ketersediaan
Naker

Kualitas

Jaminan
pembiayaan

Persaingan
usaha

Kebijakan
pusat

Kompetensi
aparat

Pendidikan

Kondisi
geografis

Kompetensi
SDM

Skema
pembiayaan

Dukungan
pihak lain

Komoditas
unggulan

Produktivitas

Hukum

Pembiayaan
daerah

Akses pasar

I.

PEMBOBOTAN TUJUAN

Dalam konteks MENENTUKAN DETERMINAN INVESTASI, FAKTOR manakah yang
memberikan pengaruh signifikan?
Lingkarilah pada kolom (nomor) yang disediakan sesuai dengan pilihan Anda.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Kelembagaan
Kelembagaan
Kelembagaan
Kelembagaan
Kelembagaan
Kelembagaan
Kelembagaan
Sosial Politik
Sosial Politik
Sosial Politik
Sosial Politik
Sosial Politik
Sosial Politik
Potensi Daerah
Potensi Daerah
Potensi Daerah
Potensi Daerah
Potensi Daerah
Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
Infrastruktur
Infrastruktur
Infrastruktur
Akses Keuangan
Akses Keuangan
Kondisi Internal

TUJUAN
<- Semakin Penting
Semakin Penting ->
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9

Sosial Politik
Potensi Daerah
Tenaga Kerja
Infrastruktur
Akses Keuangan
Kondisi Internal
Kondisi Eksternal
Potensi Daerah
Tenaga Kerja
Infrastruktur
Akses Keuangan
Kondisi Internal
Kondisi Eksternal
Tenaga Kerja
Infrastruktur
Akses Keuangan
Kondisi Internal
Kondisi Eksternal
Infrastruktur
Akses Keuangan
Kondisi Internal
Kondisi Eksternal
Akses Keuangan
Kondisi Internal
Kondisi Eksternal
Kondisi Internal
Kondisi Eksternal
Kondisi Eksternal

II.

PEMBOBOTAN KRITERIA

A. FAKTOR KELEMBAGAAN
Dari sisi KELEMBAGAAN, FAKTOR manakah yang memberikan pengaruh signifikan
dalam investasi?
Lingkarilah pada kolom (nomor) yang disediakan sesuai dengan pilihan Anda.
NO
1
2
3
4
5
6

Kepastian hukum
Kepastian hukum
Kepastian hukum
Keuangan daerah
Keuangan daerah
Kompetensi Aparat

KRITERIA KELEMBAGAAN
<- Semakin Penting
Semakin Penting ->
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9

Keuangan daerah
Kompetensi Aparat
Perda
Kompetensi Aparat
Perda
Perda

B. SOSIAL POLITIK
Dari sisi SOSIAL POLITIK, FAKTOR manakah yang memberikan pengaruh signifikan
dalam investasi?
Lingkarilah pada kolom (nomor) yang disediakan sesuai dengan pilihan Anda.
NO
1
2
3

Budaya
Budaya
Keamanan

KRITERIA SOSIAL POLITIK
<- Semakin Penting
Semakin Penting ->
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9

Keamanan
Pendidikan
Pendidikan

C. POTENSI DAERAH
Dari sisi POTENSI DAERAH, FAKTOR manakah yang memberikan pengaruh signifikan
dalam investasi?
Lingkarilah pada kolom (nomor) yang disediakan sesuai dengan pilihan Anda.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ekonomi daerah
Ekonomi daerah
Ekonomi daerah
Ekonomi daerah
Struktur ekonomi
Struktur ekonomi
Struktur ekonomi
Kondisi geografis
Kondisi geografis
Komoditas unggulan

KRITERIA POTENSI DAERAH
<- Semakin Penting
Semakin Penting ->
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9

Struktur ekonomi
Kondisi geografis
Komoditas unggulan
Akses pasar
Kondisi Geografis
Komoditas unggulan
Akses pasar
Komoditas unggulan
Akses pasar
Akses pasar

D. TENAGA KERJA
Dari sisi TENAGA KERJA, FAKTOR manakah yang memberikan pengaruh signifikan
dalam investasi?
Lingkarilah pada kolom (nomor) yang disediakan sesuai dengan pilihan Anda.
NO
1
2
3
4
5
6

Biaya Naker
Biaya Naker
Biaya Naker
Ketersediaan Naker
Ketersediaan Naker
Kompetensi SDM

KRITERIA NAKER
<- Semakin Penting
Semakin Penting ->
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9

Ketersediaan Naker
Kompetensi SDM
Produktivitas
Kompetensi SDM
Produktivitas
Produktivitas

E. INFRASTRUKTUR
Dari sisi INFRASTRUKTUR, FAKTOR manakah yang memberikan pengaruh signifikan
dalam investasi?
Lingkarilah pada kolom (nomor) yang disediakan sesuai dengan pilihan Anda.
NO
1

Ketersediaan

KRITERIA INFRASTRUKTUR
<- Semakin Penting
Semakin Penting ->
9
7
5
3
1
3
5
7
9

Kualitas

F. AKSES KEUANGAN
Dari sisi AKSES KEUANGAN, FAKTOR manakah yang memberikan pengaruh signifikan
dalam investasi?
Lingkarilah pada kolom (nomor) yang disediakan sesuai dengan pilihan Anda.
NO
1
2
3

Profil Debitur
Profil Debitur
Jaminan Pembiayaan

KRITERIA AKSES KEUANGAN
<- Semakin Penting
Semakin Penting ->
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9

Jaminan Pembiayaan
Skema Pembiayaan
Skema Pembiayaan

G. KONDISI INTERNAL
Dari sisi KONDISI INTERNAL, FAKTOR manakah yang memberikan pengaruh signifikan
dalam investasi?
Lingkarilah pada kolom (nomor) yang disediakan sesuai dengan pilihan Anda.
NO
1
2
3

Biaya
Biaya
Persaingan usaha

KRITERIA KONDISI INTERNAL
<- Semakin Penting
Semakin Penting ->
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9

Persaingan usaha
Dukungan pihak lain
Dukungan pihak lain

H. KONDISI EKSTERNAL
Dari sisi KONDISI EKSTERNAL, FAKTOR manakah yang memberikan pengaruh
signifikan dalam investasi?
Lingkarilah pada kolom (nomor) yang disediakan sesuai dengan pilihan Anda.
NO
1

Ekonomi global

KRITERIA KONDISI EKSTERNAL
<- Semakin Penting
Semakin Penting ->
9
7
5
3
1
3
5
7
9

Kebijakan pusat

III.

PERTANYAAN PENDALAMAN

Untuk pelaku usaha
1. Dengan melihat kondisi SULUT saat ini, menurut Saudara apakah layak untuk
melakukan investasi di SULUT?
a. Ya, yaitu berupa …………………………………………………………………….
b. Tidak, alasan ………………………………………………………………………..
2. Ke depan, apakah perusahaan Saudara berminat/akan menanamkan investasi di
SULUT?
a. Ya, yaitu berupa …………………………………………………………………….
b. Tidak, alasan ………………………………………………………………………..

Untuk pelaku usaha dan pemerintah
3. Selama ini, SULUT identik dengan budaya/kultur (hak ulayat). Apakah budaya
tersebut menjadi kendala utama untuk berinvestasi di SULUT?
a. Ya
b. Tidak, alasan ………………………………………………………………………..
4. Menurut Saudara, selain hak ulayat, faktor apakah yang secara dominan
menghambat investasi di SULUT? Mohon dapat disebutkan, dapat lebih dari satu.
………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….
5. Menurut Saudara upaya apa yang paling tepat dan dapat dilakukan untuk
mengatasi kendala investasi? Mohon dapat disebutkan, dapat lebih dari satu.
…………………………………………………………………………………………...…
………………….………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………......

DETERMINAN INVESTASI SULAWESI UTARA
PPA II A, KANWIL DJPb PROV.SULUT
1. Latar Belakang
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan
ekonomi suatu negara atau wilayah. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang ditopang
oleh konsumsi tidak akan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan merupakan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi.
Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap dapat meningkatkan produktivitas yang
pada gilirannya dapat membantu penyerapan tenaga kerja (Kuncoro, 2009). Dengan
meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar
dalam menunjang pembangunan ekonomi.
Dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan
dibutuhkan investasi, dan dana untuk membiayai investasi tersebut paling baik berasal dari
tabungan domestik (Nyrcholis, 2006). Namun, berhubung keterbatasan sumber daya
finansial, maka pemerintah terlebih dahulu melakukan investasi publik terutama dalam bentuk
penyediaan Social Overhead Capital (SOC) berupa jalan, jembatan, pelabuhan, kelistrikan,
telekomunikasi, pengairan, pendidikan dan sebagainya untuk mendorong investasi swasta
dalam bentuk Direct Productive Activities (DPA).
Pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk meningkatkan peran investasi dalam
pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah melalui intervensi pemerintah yakni kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan Fiskal ekspansif dinilai dapat peningkatan permintaan
agregat yang menurut Keynes sangat dibutuhkan untuk meningkatkan investasi.
Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan,
sekaligus sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah. sebagai penyelenggara
pemerintah di daerah, Pemerintah Daerah berperan menata kehidupan masyarakat dalam
kerangka regulasi. Sedangkan sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah,
Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama atas
keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah, yaitu dalam kerangka
investasi, penyediaan barang dan pelayanan public. Semua ini harus dilakukan secara benar,
sehingga tujuan desentralisasi yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan,
keadilan dan akuntabilitas pemerintahan, dapat dicapai secara terukur.
Dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih berkualitas dan
berkenlanjutan, perekonomian daerah perlu didukung dengan investasi di sektor-sektor

produktif. Saat ini, dirasakan betapa pentingnya peran investasi swasta, mengingat
keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota). Keterbatasan ini
akan semakin menyulitkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, bila
pertumbuhan ekonomi di daerah hanya mengandalkan konsumsi masyarakat. Sebaliknya bila
Pemerintah Daerah dapat memberikan peluang dan dukungan terhadap pelaksanaan
investasi di daerah, maka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan akan tercapai dan pada
akhirnya akan menyejahterakan rakyat di daerah.
Investasi adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi.
Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Dalam jangka panjang, bila dibarengi dengan peningkatan daya Tarik,
investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok capital yang pada
gilirannya akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau
melakukan kegiatan-kegiatan produksi. Selanjutnya, kegiatan produksi tersebut akan
meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan proses tersebut pada akhirnya akan
meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi. Selain itu, meningkatnya intensitas
perekonomian akan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dengan demikian, secara
langsung dan tidak langsung akan tercipta efek multiplier terhadap kegiatan ekonomi dan
pendapatan penduduk di kawasan-kawasan sekitar dan pada gilirannya akan meningkatkan
pendapatan daerah secara keseluruhan. Lingkaran ekonomi ini akan semakin besar dengan
munculnya investasi pada potensi-potensi baru dalam membangun sektor industri lainnya.
Secara normatif, investasi daerah (local investment) dipahami sebagai salah satu kekuatan
penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Tak terkecuali di kalangan pemerintah
daerah, timbul semacam kesadaran terlebih sesudah implementasi desentralisasi dan
otonomi daerah bahwa akselerasi pembangunan hanya dimungkinkan jika terdapat arus
investasi yang signifikan. Persepsiyang kuat tentang pentingnya investasi telah mendorong
pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya, mulai dari promosi investasi yang
gencar hingga kunjungan pejabat daerah keluar negeri.
Dalam kenyataannya iklim investasi di daerah belum tercipta sebagaimana diharapkan.
Daya tarik antar daerah di bidang ini juga masih sangat timpang. Ada daerah yang memiliki
daya tarik tinggi, begitu pula sebaliknya terdapat daeraah dengan daya tarik investasi yang
sangat rendah. Akibatnya tidak sedikit daerah yang seolah-olah berlomba menciptakan
regulasi, yang substansinya menimbulkan beban biaya ganda bagi dunia usaha, dan pada
akhirnya berakibat terjadinya ekonomi biaya tinggi.
Bentuk dan upaya menciptakan daya Tarik investasi di setiap daerah pun bermacam
ragam. Mulai dari membuat slogan, mengekspos perjanjian kerjasama, bahkan sampai

kepada pernyataan memberikan kepastian keamanan serta membangun system pelayanan
penanaman modal (Simpedal) dan menyelesaikan urusan administrasi penanaman modal
melalui satu atap atau satu pintu (One stop service). Beberapa daerah juga menciptakan
Peraturan Daerah (Perda) yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tarik investasi
masuk.
Otonomi daerah di satu sisi telah memberikan peluang yang cukup besar kepada daerah
untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu pembiayaan pembangunan. Namun
demikian, peluang tersebut telah pula menciptakan persaingan yang semakin tajam antar
daerah dalam menarik investasi ke daerah masing-masing. Persaingan yang sehat
mengharuskan pemerintah daerah untuk menyiapkan segala macam yang terbaik sehingga
mampu menarik investasi, orang dan industri untuk masuk ke wilayah masing-masing.
Secara jujur harus diakui bahwa selama ini, strategi yang dilakukan oleh pemerintah Sulut
dalam menarik investasi hanya berdasarkan pandangan pemerintah daerah semata. Belum
ada kajian yang melihat faktor-faktor yang menjadi daya tarik investor dalam menanamkan
modalnya di suatu daerah. untuk mengupayakan agar Provinsi Sulut dapat menjadi salah satu
wilayah yang menarik bagi investor/penanam modal, selain melakukan promosi, perlu pula
diketahui faktor-faktor yang manjadi daya tarik investasi dari sisi investor. Atas dasar latar
belakang ini, maka penelitian tentang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik
investasi ke Sulut amat perlu dilakukan.
2. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persoalan yang menjadi
kendala bagi pemerintah Provinsi Sulut dalam menarik investasi ke wilayah Sulut. Secara
khusus tujuan dari penelitian ini diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama berikut :
1) Mendapatkan informasi yang dapat dipergunakan untuk melakukan pemetaan
terhadap kekuatan, kelamahan, peluang serta ancaman daerah berkaitan dengan
prospek investasi di Sulut.
2) Untuk melakukan pemeringkatan faktor-faktor dominan yang menentukan daya Tarik
Propinsi Sulut terhadap investasi berdasarkan persepsi pelaku usaha.
3) Merumuskan berbagai uapaya dan strategi yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah
dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi Sulut.
3. Manfaat Penelitian
Hasil analisis penelitian ini dapat memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Untuk aspek
teoritis, hasil analisis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan verifikasi

empirik terhadap perkembangan teori investasi. Untuk aspek praktis, hasil penelitian ini
memiliki kegunaan sebagai berikut:
1) Bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan investasi di
Sulut. Selain itu informasi hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para
penentu kebijakan untuk melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan daya tarik
dan peluang investasi di Sulut.
2) Bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan bentuk program
dan regulasi yang dapat mendorong peningkatan investasi di Sulut.
3) Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam
merumuskan kebijakan terutama menyangkut kebijakan tentang penanaman modal.

4. Ruang Lingkup Penelitian
1. Penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai daya tarik investasi berdasarkan
persepsi

pengusaha/penanam

modal/investor/Perbankan

yang

nenanamkan

modalnya di Sulut.
2. Daya tarik investasi yang dilihat berdasarkan persepsi pengusaha menyangkut
delapan

aspek

yaitu

aspek

kelembagaan,

social

politik,

potensi

daerah,

ketenagakerjaan, infrastruktur fisik, akses keuangan, kondisi internal dan kondisi
eksternal.
5. Definisi Investasi
Investasi berarti setiap kegiatan yang meningkatkan kemampuan ekonomi untuk
memproduksi output di masa yang akan datang. Secara umum investasi dapat diartikan
sebagai pengeluaran untuk membeli barang dan modal dan perlengkapan produksi guna
menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian.
Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan
lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Mankiw (2007) mengartikan
investasi sebagai barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi dapat
dibagi menjadi tiga macam, yaitu business fixed investment, residential investment dan
inventory investment. Business fixed investment mencakup saran dan prasarana yang
digunakan perusahaan dalam produksinya, sementara Residential Investment meliputi
pembelian rumah baru, baik yang akan ditinggali oleh pemilik sendiri maupun yang akan
disewakan kembali, sedangkan Inventory investment adalah barang yang disimpan oleh
perusahaan di gudang, meliputi bahan baku, persediaan, barang setengah jadi dan barang
jadi.

Menurut Sukirno (2011), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan
penanaman modal atas perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapanperlengkapan produksi untuk menambah produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia
di dalam perekonomian. Investasi menempati posisi yang sangat penting dalam mendorong
pertumbuhan perekonomian daerah. besar kecilnya investasi dalam suatu kegiatan ekonomi
ditentukan oleh tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, ramalan kondisi
ekonomi, dan faktor lainnya.
Investasi adalah variabel ekonomi yang menjadi penghubung antara kondisi pada saat
sekarang ini dengan kondisi di masa yang akan datang, dan jugha yang menghubungkan
antara pasar barang dan pasar uang. Penanan suku Bunga sangat penting dalam
menjembatani kedua pasar tersebut. Investasi juga merupakan komponen PDB yang paling
volatile. Pada saat resesi, penyebab utama dalam penurunan pengeluaran adalah turunnya
investasi. Dalam konteks makroekonomi, pengertian investasi adalah “the flow of spending
that adds to the physical stock of capital”. Dengan demikian kegiatan seperti pembangunan
rumah, pembelian mesin, pembangunan pabrik dan kantor, serta penambahan barnag
inventori suatu perusahaan termasuk dalam pengertian investasi tersebut, sedangkan
kegiatan pembelian saham atau obligasi suatu perusahaan tidak termasuk dalam pengertian
investasi ini (Dornbusch, Fisher dan startz, 2008).
6. Determinan Investasi
Dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peran penting untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik
dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing
(PMA) membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur
penanaman modal. Iklim investasi juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi suatu negara
atau daerah. kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam
menggerakkan roda ekonomi.
Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah
tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim invesatsi yang kondusif. Keberhasilan daerah
untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari
kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan invesatsi dan
dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai
ukuran daya saing perekonomian daerah relative terhadap daerah lainnya juga sangat penting
dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenagkan persaingan. Hal yang juga

penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makroekonomi yang
kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian
luas. Hal ini menuntut perubahan orientasi dari peran pemerintah, yang semula lebih bersifat
sebagai regulator, harus diubah menjadi supervisior, sehingga peran swasta dalam
perekonomian dapat berkembang optimal.
Terdapat sejumlah variabel konsep yang sering digunakan untuk menentukan daya tarik
investasi suatu daerah (KPPOD, 2003) sebagai berikut : (i) Kelembagaan, (ii) Sosial Politik,
(iii) Perekonomian Daerah, (iv) Tenaga KErja dan Produktivitas, (v) Infrastruktur Fisik.
a. Kelembagaan
Kelembagaan, mancakup kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi
pemerintahan dalam hal perumusan kebijakan, pelayanan publik, kepastian dan penegakan
hokum, serta pembangunan daerah. dalam penelitian ini, faktor kelembagaan terbagi menjadi
empat variabel yaitu :
a) Variabel Kapasitas Hukum
Variabel ini diukur dari konsistensi peraturan yang ada, baik peraturan pemerintah
maupun pemerintah daerah, penegakan keputusan peradilan, sejauh mana suatu
keputusan peradilan perdana maupun pidana itu dilaksanakan, kecepatan apparat
keamanan dalam merespon setiap kondisi gangguan kemanan yang terjadi dan juga
seberapa banyak pungutan liar yang terjadi di luar system dan prosedur, peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b) Variabel Pelayanan Aparatur
Variabel ini diukur dari sejauh mana respon kepedulian pemerintah daerah terhadap
permasalahan yang ada di kalangan dunia usaha yang ada di daerahnya, bagaimana
panjang dan berbelitnya birokrasi pelayanan kebutuhan dunia usaha dalam
melakukan usahanya, bagaimana potensi ekonomi daerah dan sejauh mana informasi
atas potensi ekonomi daerah itu disebarluaskan atau seberapa banyak akses yang
ada untuk mengetahui potensi ekonomi daerahnya dan juga berapa banyak
penyalahgunaan wewenang oleh apparat dan seberapa besar peyalahgunaan
wewenang ini merugikan dunia usaha. Persepsi masyarakat Dunia usaha terhadap
pelayanan birokrat kebanyakan masih negatif. Namum hal ini tidak dapat di generalisir
kepada seluruh birokrat di pemerintah sebab masih banyak birokrat yang menjalankan
tugas dengan baik.
c) Variabel Kebijakan Daerah dan Peraturan Daerah
Variabel ini diukur dari bagaimana kejelasan tarif dan kesesuaian antara ketentuan
dengan pemungutannya, bagaimana kejelasan prosedur pengurusan perizinan

pembayaran pungutan. Persoalan yang seringmuncul dalam perizinan adalah adanya
ketidaksesuaian antara ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan formalnya
dengan pelaksanaannya dilapangan yang terkait dengan prosedur yang harus dilalui,
ketepatan waktu penyesuaian dan besarnya biaya yang harus dilaksanakan, dan juga
variabel ini dinilai dari bagaimana proses penyusunan peraturan dalam kaitannya
dengan dunia usaha apakah ada keterlibatan penuh dari semua unsur yang terkait
dalam dunia usaha tersebut.
d) Variabel Kepemimpinan Daerah
Variabel ini dinilai dari bagaimana kebijakan kepada daerah, apa inisiatif kepala
daerah dan bagaimana hubungan kepala daerah dengan pengusaha. Kepemimpinan
kepala daerah yang kuat akan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Banyak kebijakan-kebijakan daerah lahir dari kepala daerah. Adanya transparansi dan
akuntabilitas kebijakan pembangunan daerah sering juga lahir dari kepala daerah.

b. Faktor Sosial politik
Variabel ini digunakan untuk mengukur seberapa kondusif aspek social, politik, kemanan, dan
budaya dalam mendukung perekonomian daerah dan daya tarik investasi daerah. faktor
social politik terbagi menjadi tiga variabel yaitu :
a) Variabel Keamanan
Variabel keamanan diukur dari seberapa besar jaminan keamanan dalam berusaha
dan tingkat keamanan di masyarakat.
b) Variabel Politik
Variabel politik diukur dari bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif di
daerah. seperti kita ketahui bersama dua unsur pemerintahan daerah yang berperan
besar terhadap jalnnya roda pembangunan di daerah yaitu DPRD sebagai unsur
legislatif dan Pemda sebagai unsur eksekutif.
c) Variabel Sosial Budaya
Variabel sosial budaya ditinjau dari seberapa besar keterbukaan masyarakat
menerima dunia usaha yang umumnya dilakukan oleh pendatang dari daerah lain.
Selain itu, juga dilihat keterbukaan masyarakat terhadap tenaga kerja dari luar daerah,
etos kerja masyarakat, kemudahan memperoleh ha katas penggunaan dan
kepemilikan tanah/lahan serta potensi konflik masyarakat yang dapat mengganggu
kegiatan para pelaku usaha.

c. Faktor Ekonomi Daerah

Perekonomian daerah mencakup beberapa hal, antara lain variabel utama makro ekonomi
(seperti total output/PDRB, tingkat harga dan kesempatan kerja) yang membentuk struktur
ekonomi daerah. perekonomian daerah digunakan untuk mengukur daya dukung potensi
ekonomi.
Faktor ekonomi daerah ditinjau dari beberapa variabel yaitu potensi ekonomi daerah yang
tercermin dari Produk Domestik Bruto baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan
yang kemudian dibagi dengan jumpah penduduk sehingga diperoleh nilai PDRB per kapita,
pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan nilai persentase perbedaan antara Produk
Domestik Regional Bruto dari tahun ke tahun, dan juga indeks kemahalan konstruktif yang
menunjukkan nilaiu kumulatif rata-rata barang konsumsi konstruksi yang ada.
Potensi ekonomi juga dapat dilihat dari potensi yang berbasis pada sumber daya
alam, maupun potensi akibat bentukan karena di dorong oleh aktivitas usaha atau
adanya investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan struktur ekonomi yang kuat
akan memacu perekonomian di daerah, peningkatan daya beli, yang pada gilirannya
akan mendorong sikap mental masyarakat ke arah yang lebih maju. Setiap daerah
mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab
itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali
karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan
daerah lain.
Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang berlaku
untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun startegi pembangunan
ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai
teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola
pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup
menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.
d. Faktor Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembentukan nilai
tambah suatu kegiatan ekonomi. Beberapa hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan
yang dapat mempengaruhi daya tarik terhadap investasi adalah:
a) Variabel Ketersedaiaan Tenaga Kerja
Untuk mendukung kegiatan ekonomi diperlukan ketersediaan tenaga kerja yang
mencukupi, baik secara jumlah maupun kompetensi yang diperoleh dari internal
daerah maupun dari daerah lain.

b) Variabel Biaya Tenaga Kerja
Merupakan tingkat kompetendi untuk pekerja secara keseluruhan sebagai biaya yang
dikeluarkan oleh pengusaha berupa upah atau gaji untuk pekerja. Pengupahan yang
ditetapkan pemerintah melalui peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kota (UMK) merupaka faktor penting bagi pengusaha untuk menjalankan
kegiatan usahanya.
c) Variabel Produktivitas Tenaga Kerja
Produktivitas diukur berdasarkan besarnya PDRB di sektor tertentu dibagi dengan
jumlah pekerja di sektor tersebut.

e. Faktor Infrastruktur Fisik
Faktor infrastruktur fisik merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan penting
dalam berinvesatsi. Semakin besar skala usaha maka kebutuhan akan infrastruktur juga
semakin besar. Implikasinya, jika pemerintah daerah menginginkan masuknya investor
dengan skala besar maka pemerintah daerah harus mampu mempersiapkan skala
infrastruktur yang juga besar guna menunjang kegiatan usaha investor. Dua variabel utama
dalam menunjang infrastruktur fisik adalah variabel ketersediaan dan kualitas infrastruktur
fisik. Kedua variabel ini dangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan usaha daerah.
Faktor infrastruktur fisik dibagi menjadi dua variabel yaitu:
a) Variabel Ketersediaan Infrastruktur Fisik
Ketersediaan infrastruktur fisik diperllukam untuk kelancaran kegiatan usaha. Agar
kelancaran kegiatan usaha tercapai maka harus didukung oleh ketersediaan
infrastruktur fisik yang memadai seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan
udara, sarana komunikasi, dan sumber energy.
b) Kualitas dan Akses Terhadap Infrastruktur Fisik
Infrastruktur yang tersedia belum tentu menjamin kelancaran kegiatan usaha. Maka
infrastruktur yang tersedia juga harus memiliku kualitas yang baik. Kualitas
infrastruktur yang baik ditunjukkan dengan kemudahan akses terhadap infrastruktur
yang ada.
7. Penelitian Terdahulu
Bank Dunia (2005) menyatakan bahwa untuk menciptakan suatu iklim investasi,
diperlukan suatu kebijakan investasi yang mempu menangani paling tidak tiga hal berikut :
biaya, resiko, dan pembatasan bagi persaingan. Jika pemerintah tidak mampu menekan
biaya, meminimalkan resiko, dan membatasi persaingan, maka investasi baik domestik
maupun asing akan sulit untuk ditingkatkan. Tiga faktor lain yang juga amat penting dalam

mendukung investasi adalah kestabilan politik dan ekonomi serta jaminan keamanan.
Sejumlah faktor lain yang juga berpengaruh pada iklim berinvestasi adalah kondisi
infrastruktur dasar (listrik, telekomonukasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), sektor
pembiayaan, tenaga kerja, regulasi, perpajakan, birokrasi, konsistensi dan kepastian dalam
kebijakan pemerintah.
Hasil survei Bak Dunia (World Bank, 2005) menunjukkan bahwa diantara faktor-faktor
tersebut, stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan
ekonomi merupakan empat faktor terpenting. Walaupun sedikit berbeda dalam peringkat
kendala investasi antar negara, hasil survei Bank Dunia tersebut didukung oleh hasil survei
tahunan mengenai daya saing negara yang dilakukan oleh The World Economic Forum,
dumana tiga faktor penghambat bisnis yang mendapatkan peringkat paling atas adalah
birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk, dan regulasi perpajakan.
Hasil survei dari JETRO mengenai faktor-faktor penghambat pertumbuhan bisnis atau
investasi di sejumlah negara di Asia menunjukkan gambaran yang sedikit berbeda. Untuk
Indonesia, permasalahn utama investasi ternyata menyangkut upah buruh yang makin mahal,
disusul dengan system perpajakan yang sulit dan rumit. Di Malaysia dan Singapura, upah
yang mahal juga merupakan permasalahan oaling besar yang dihadapi pengusaha. Di
Thailand faktor terbesar adalah kondisi infrastruktur yang buruk.
Masalah perburuhan, mulai dari tingkat upah yang terus meningkat akibat penerapan
kebijakan upah minimum, kualitas sumber daya manusia yang rendah, hingga hubungan
industri memang belakangan ini menyebabkan rendahnya keunggulan komparatif Indonesia
dari sisi tenaga kerja. Survei yang dulakukan LPEM (2005) menunjukkan bahwa biaya untuk
mengatasi masalah tenaga kerja mencapai 5% dari biaya produksi tahunan. Dari sekitar 600
responden, 12,6% menyatakan mengalami perselisihan dalam penentuan upah, 5.8%
mengalami masalah dalam jaminan social tenaga kerja, dan 8,4% mengalami masalah
dengan serikat buruh (ISEI, 2006). Masalah lainnya adalah peningkatan biaya yang timbul
karena pelaksanaan otonomi daerah. keterbatasan anggaran dan lemahnya prioritas
kebijakan menyebabkan timbulnya tekanan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan
retribusi daerah tanpa memperhitungkan daya dukung perekonomian local.
8. Metodologi
a. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari
hasil wawancara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak terkait berupa
persepsi dan pertimbangan pengusaha/pemerintah/lembaga keuangan yang berkaitan

dengan investasi di Sulut. Sementara data sekunder diperoleh dari data dan informasi yang
diliris resmi oleh instansi terkait.
b. Metode Pengambilan Sampel
Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Responden yang dijadikan
sampel merupakan pengusaha/pelaku usaha yang memiliki perusahaan atau akan
berinvestasi di Provinsi Sulut. Dengan demikian responden diyakini berpengalaman
berurusan dengan pemerintah dan memehami permasalahan yang terjadi di Provinsi Sulut.
Jumlah sampel minimal 25 responden, penelitian ini tidak mengutamakan kuantitas
responden melainkan kualitas responden sehingga data yang diperoleh dalam kuesioner
mempunyai nilai objektivitas yang tinggi sesuai dengan pengetahuan, pengertian,
kepercayaan individu tentang objek sikap (kognitif) karena pengalaman. Selain itu, responden
juga bisa berkedudukan ganda yakni, selain sebagai pengusaha juga sebagai pengurus
asosiasi bisnis yang diharapkan dapat mewakili aspirasi para anggota asosiasinya.
Pengumpulan data persepsi dunia usaha tentang daya tarik serta gambaran investasi daerah
dilakukan dengan wawancara mendalam (in depth interview) dipandu dengan kuesioner
Analytical Hierarchy Process (AHP).
c. Analisis Data
Faktor dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada metode yang
digunakan oleh KPPOD dalam penelitiannya mengenai daya tarik investasi daerah, 2003. Alat
analisis yang digunakan adalah AHP dengan melalui beberapa prosedur :
1. Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi. Persoalan yang akan diselesaikan,
diuraikan unsurnya, yaitu kriteria dan alternative, kemudian disusun menjadi struktur
hierarki.
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2. Penilaian kriteria dan alternative yang dilakukan melalui perbandingan berpasangan.
Menurut Saaty (2002), untuk bebrbagi persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik
dalam menuangkan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala
perbandingan Saaty.
Intensitas
Kepentingan

Keterangan

1

Kedua elemen sama pentingnya

3

Elemen satu sedikit lebih penting dari lainnya

5

Elemen satu lebih penting dari lainnya

7

Satu elemen jelas lebih mutlak penting dari lainnya

9

Satu elemen mutlak penting dari lainnya

2,4,6,8

Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan

Perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat keputusan dengan menilai
tingkat kepentingan satu elemen terhadap elemen lainnya. Untuk menentukan nilai
kepentingan ralatif antar elemen digunakan skala bilangan 1 sampai 9. Penilaian ini
dilakukan oleh seorang pembuat keputusan yang ahli dalam bidang persoalan yang
sedang dianalisa dan mempunyai kepentingan terhadapnya. Apabila suatu elemen
dibandingkan dengan dirinya sendiri maka diberi nilai 1. Jika elemen I dibandingkan
dengan elemen j mendapatkan nilai tertentu, maka elemen j dibandingkan dengan
elemen I merupakan kebalikannya. Dalam AHP ini, penilaian alternative dapat dilakukan
dengan metode langsung (direct), yaitu metode yang digunakan untuk memasukkan data
kuantitatif. Biasanya nilai-nilai ini berasal dari sebuah analisis sebelumnya atau dari
pengalaman dan pengertian yang detail dari masalah keputusan yang dihadapi, maka dia
dapat langsung memasukkan pembobotan dari setiap alternatif.
3. Penentuan prioritas. Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan
berpasangan. Nilai perbandingan relative kemuadian diolah untuk menentukan peringkat
alternative dari seluruh alternatif.
4. Konsistensi Logis. Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara
konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Perhitungan konisistensi logis
dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut :
a. Mengkalikan matriks dengan proritas bersesuaian
b. Menjumlahkan hasil perkalian per baris
c. Hasil penjumlahan tiap baris dibagi proiritas bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan

d. Hasil (c) dibagi jumlah elemen akan diperoleh maksimum
e. Indeks Konsistensi (CI) = ( maks-n)/(n-1)
f.

Rasio Konsistensi (CR) = CI/RI. Dimana RI adalah indeks random konsistensi. Jika rasio
konsistensi ≤0.1, hasil perhitungan dapat dibenarkan.
Ukuran

Nilai RI

Matriks

Ukuran

Nilai RI

Matriks

1.2

0.00

9

1.45

3

0.58

10

1.48

4

0.90

11

1.49

5

1.12

12

1.51

6

1.24

13

1.56

7

1.32

14

1.57

8

1.41

15

1.59

Tahapan pembobotan dalam AHP dapat dilihat dalam Gambar. Dengan memasukkan
unsur persepsi maka metode AHP dapat mengatasi kelemahan utama pada metode
pengambilan keputusan yang selama ini sering dikenal dengan kelemahan dalam mengubah
data kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif. Selain itu AHP juga mampu memberikan prioritas
alternative dan melacak ketidakkonsistenan dalam pertimbangan dan preferensi seorang
responden. (Saaty, 2002).

LAMPIRAN 6.1
Tabulasi Data Regresi

Pelabuhan Tua Manado
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Kanwil DJPb Prov Sulut (2019). Government Financial Statistic Prov. Sulawesi Utara
TA 2018
Dit. Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu. Aplikasi MEBE.
Dit. Sistem Manajemen Investasi, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu. Aplikasi SIKP
Dit. Akuntansi dan Pelakporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu.
Aplikasi E-Rekon
Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah. Kemenkeu. Aplikasi SIMTRADA
Dit. Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Aplikasi OMSPAN
Kanwil Ditjen Pajak Suluttenggomalut
Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Suluttenggomalut
Afrisal. 2007. Negara dan Komplik Adraria: Studi Kasus pada Komunitas Pusat Perkebunan
Kelapa Sawit Berskala Besar di Sumatera. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik,
20(3)5-10.
Dornbusch, Rudiger., Fischer Stainley., & Startz, Richad. 2008. Makroekonomi, ed.10.
McGrow-Hill
ISEI. 2006. “Rekomendasi Kebijakan Pemerintah. Langkah-Langkah Strategis Pemulihan
Ekonomi Indonesia”. Jakarta. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Kajian Fiskal Regional Tahun 2018

Daftar Pustaka
KPPOD. 2003, Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia: Persepsi Dunia Udaha,
The Asian Fondation.
Kuncoro, Mudrajad. 2009. Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah
Krisis Global, Cet.1. UPP SIM YKPN Yogyakarta.
Mankiw, N. Gregory. 2007. Principles of Macroekonomic. United State America: Thompson
Higher Education.
Saaty, Thomas L. 2002. Hard Mathematics Applied to Soft Decisions.
Sukirno, Sadono. 2001. Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Rajawali Pers. Jakarta.
World Economic Forum. 2006. The Global Competitiveness Report 2005-2006. Geneva:
World Economic Forum.
World Bank. 2005. Iklim Investasi yang Lebih Baik bagi Setiap Orang. Laporan
Pembangunan Dunia 2005. The World Bank. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
Salvatore, D. (2004), International Economics, Eight Edition, Wiley
Lewis, B.D. 2015. Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes,
Public Administration and Development 2015.
Wiley Online Library Idris, Amiruddin. 2016. Ekonomi Publik. Penerbit Deepublish.
Yogyakarta

Kajian Fiskal Regional Tahun 2018

Kunjungan Kerja Dirjen
Perbendaharaan di Manado 2019

TIM PENYUSUN

Kajian Fiskal Regional Tahun 2018

