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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 Triwulan I 2020 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 bisa 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, 07 Mei 2020 

Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulut 
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1 

lebih dalam 

mengingat 

penyebaran 

virus Corona di Sulawesi Utara tidak se-masif daerah lain. Perlu usaha ekstra dari pemerintah 

baik pusat maupun daerah untuk menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan untuk 

menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan roda perekonomian terus berputar di 

tengah masa pandemi. 

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada Triwulan I 2020, kinerja 

perekonomian Sulawesi Utara tumbuh 

melambat. Perekonomian daerah ini 

tercatat tumbuh sebesar 4,27 persen 

(yoy), lebih rendah dibandingkan dengan 

capaian kuartal pertama tahun 2019 yang 

mampu tumbuh sebesar 6,67 persen 

(yoy). Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan 

ekonomi nasional yang tercatat sebesar 2.97 persen (yoy).  

Potret struktur ekonomi Sulawesi Utara dari sisi penawaran (PDRB ADHB), terdiri dari 5 

sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan 21 persen, sektor 

Indikator 
PPAS 2020 2020 

BAB I

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara sampai dengan triwulan 

I tahun 2020 masih on track, namun demikian perlu perubahan target dan asumsi mengingat 

sejak februari 2020 terjadi wabah Corona di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia dan Provinsi 

Sulawesi Utara. Perekonomian Sulut yang tercatat melambat pada periode ini, diharapkan tidak 

akan 
Tabel Kinerja Indikator Makro Ekonomi & Pembangunan 

mengalami Provinsi Sulawesi Utara Triwulan 1 Tahun 2020 

perlambatan Target KUA- Target APBN 
Realisasi 

Triwulan 1 
2020 

Realisasi 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,2 5,3 4,27 Belum Tercapai 

Inflasi (%, tahun kalender) 5 3,1 -1,03  Belum Tercapai 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,63 4,8-5,1 5,57 Tercapai 

Kemiskinan (%) 7,3 8,5-9 7,66 Belum Tercapai 

Sumber : KUA-PPAS Sulut, UU APBN, BPS
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Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

dengan 13 persen, disusul sektor 

konstruksi dengan 11 persen, sektor 

Transportasi Pergudangan dengan 

10, dan sektor Industri Pengolahan 

dengan 9 persen.  

Ditinjau dari sisi penawaran, 

melambatnya perekonomian Sulut 

pada triwulan ini terutama 

dipengaruhi oleh tiga sektor utama, 

yaitu sektor sektor Transportasi & Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 

serta Jasa Lainnya. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang paling terdampak dengan 

adanya pandemi Corona. Ditutupnya penerbangan langsung dari dan ke Cina mengakibatkan 

turun drastisnya jumlah wisatawan Cina yang berdampak pada sektor transportasi, turunnya 

tingkat okupansi penginapan, ditutupnya sejumlah rumah makan, serta penurunan transaksi di 

sektor pariwisata. 

Pada sisi Permintaan, meskipun perlambatan laju perekonomian di triwulan I merupakan 

tren musiman, namun di tahun 2020, wabah corona juga berimbas pada penurunan konsumsi 

Rumah Tangga dan PMTB yang cukup besar. Meskipun terjadi peningkatan di konsumsi 

pemerintah namun tidak mampu menghadang laju perlambatan. Adanya physical distancing 

dan ditutupnya beberapa pertokoan dan pusat perbelanjaan sebagi antisipasi penyebaran 

pandemi,tampak jelas mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Sulut.  

Perekonomian Sulawesi Utara pada kuartal kedua masih berpotensi mengalami 

perlambatan. Sebagaimana di trwiulan pertama, dengan belum berhentinya status pandemi 

corona maka dapat dipastikan konsumsi masyarakat masih mengalami penurunan. Ditutupnya 

bandara serta adanya larangan mudik juga akan mempengaruhi sektor transportasi. Belanja 

pemerintah merupakan satu-satunya sektor yang paling bisa diharapkan. Diterbitkannya 

berbagai kebijakan bantuan sosial seperti Kartu Pra-Kerja, BOS, KPH hingga percepatan BLT 
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dari Dana Desa diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Peran Pemerintah Daerah 

juga tidak kalah besar dengan memastikan ketersediaan stok bahan pangan hingga menjaga 

kelancaran jalur distribusinya. 

 

B. Inflasi 

Sampai dengan akhir triwulan I 2020 tingkat inflasi Sulawesi Utara mengalami 

deflasi taun kalender hingga 1.03 

persen. Inflasi Sulut pada bulan Maret 

2020 tercatat sebesar -0,9 lebih rendah 

dibanding inflasi nasional sebesar 0,1 

persen serta jauh dari sasaran KUA-PPAS 

tahun 2020 sebesar 5 persen. 

Selain faktor inflasi musiman di 

triwulan pertama, deflasi di Sulawesi 

Utara mengacu pada IHK Kota Manado yang mengaami penurunan terutama di sektor 

transportasi (5,81%), makanan, minuman, dan tembakau (1,23%). Hal tersebut tidak terlepas 

dari adanya wabah Corona yang membatasai aktivitas masyarakat Sulut. Dan sebaliknya, wabah 

Corona juga mengakibatkan terjadinya kenaikan IHK di kelompok kesehatan, perawatan pribadi 

dan jasa lainnya serta kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan.  

Potensi penurunan harga masih akan terjadi seiring kebijakan pemerintah mendorong 

pelaksanaan social distancing yang diperkirakan akan menurunkan permintaan dan 

pembatasan operasional pusat belanja dalam rangka mengendalikan wabah Covid-19, maupun 

melakukan penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan 900 VA ke bawah. Selain itu, dengan 

semakin lamanya pelaksanaan physical distancing hingga larangan bepergian sebagai antisipasi 

penyebaran Covid-19 juga akan memicu potensi terjadinya deflasi di trwiulan kedua. 

Salah satu langkah pengendalian inflasi di Sulut ke depan di masa pandemi adalah 

menjaga pasokan komoditas volatile foods, terutama cabe dan tomat sayur. Dengan pasokan 

yang memadai dan mudah diakses, diharapkan akan menghambat kenaikan harga secara cepat. 
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C. Indikator Kesejahteraan 

Kondisi ketenagakerjaan Sulawesi pada periode laporan Februari 2020 

menunjukkan penurunan. Sebagaimana data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka Sulut pada 

periode ini naik 0,20 persen dibandingkan periode Februari tahun 2019 menjadi 5,57 persen. 

Dengan capaian tersebut target Pemprov Sulut untuk menurunkan pengangguran dibawah 

6,63 persen pada tahun 2020 telah tercapai (KUA-2020) dan diharapkan mampu dipertahankan 

hingga akhir tahun.  

Secara umum, penambahan TPT lebih 

karena bertambahnya jumlah usia kerja (15 tahun) 

serta banyak lulusan SMA sederajat yang belum 

terserap lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah 

perlu keseriusan dalam mengurangi 

pengangguran dengan membuka banyak 

pelatihan mengingat selama ini warga Sulut lebih 

banyak jadi penonton, kalah bersaing dengan pekerja dari luar karena tidak memiliki keahlian. 

TPT pada triwulan kedua diprediksi akan meningkat seiring dengan adanya pandemi 

Corona dan akan menghantam sektor informal yang mencapai 657 ribu orang (56,87%). 

Disnaker Sulut menyatakan bahwa data per 8 April 2020, terdapat 2.083 tenaga kerja di PHK 

dan 3.190 dirumahkan oleh pengusaha. Dari alokasi kartu Pra-Kerja yang diberikan pemerintah 

pusat sebanyak 49 ribu, telah terdaftar sebanyak 15.984 orang.  

Jumlah penduduk miskin di Sulut 

berkurang sebanyak 6.250 orang sejak tahun 

2017. Penurunan tersebut mencerminkan 

keberhasilan Pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor 

penurunan kemiskinan, antara lain rata-rata 

upah buruh per hari yang mengalami kenaikan 

di September 2019. Begitu pula dengan nilai 

tukar petani yang meningkat mencapai 103,88 pada September 2019. Selain itu, serapan tenaga 
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kerja serta rendahnya inflasi juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin karena 

dengan rendahnya tingkat inflasi berarti menjamin kemampuan daya beli di masyarakat. 

Kebijakan-kebijkana pemerintah seperti PKH dan BNPT juga turut membantu penurunan 

kemiskinan di Sulawesi Utara. 
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BAB II 

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS 

PELAKSANAAN APBN 

Upaya Pemerintah Pusat untuk mencapai target pembangunan nasional di Provinsi 

Sulawesi Utara melalui pelaksanaan APBN sampai dengan triwulan I tahun 2020 

menunjukkan kinerja positif, seiring dengan pelaksanaan strategi fiskal yang tepat dan 

terarah. Pada triwulan I tahun 2020, target pendapatan maupun anggaran belanja 

Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Utara mengalami kenaikan jika dibandingkan 

dengan target pada periode yang sama sebelumnya. Secara rinci, pelaksanaan APBN di 

daerah ini adalah sebagai berikut : 

 

Sampai dengan akhir triwulan I 2020, realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi 

Utara naik sebesar 2.58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Sedangkan pada realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada 

triwulan I 2020 mengalami penurunan rata-rata 50 persen dikarenakan adanya pandemi 

Covid-19 yang berakibat pada rendahnya penyerapan anggaran. Namun, yang perlu 



 

    

 

 7 

 

menjadi perhatian adalah faktor kesiapan Pemda terhadap kebijakan perbaikan tata kelola 

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang lebih terencana pada setiap tahapan 

menyebabkan realisasi Dana Transfer Daerah khususnya DAK Fisik dan Non Fisik di daerah 

belum optimal. Sampai dengan akhir triwulan I belum terdapat realisasi terhadap DAK 

Fisik. 

 

A. Pendapatan Negara 

Salah satu fungsi APBN dalam kerangka ekonomi makro adalah sebagai stabilisator. 

Dari sisi pendapatan pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian melalui 

perubahan besaran pada penerimaan perpajakan. Hal ini dikarenakan, penerimaan 

perpajakan merupakan variabel yang mempengaruhi secara tidak langsung terhadap 

perkembangan variabel pembentuk agregate demand, yaitu variabel konsumsi 

masyarakat (C) dan investasi (I). 

Pada tahun 2020, target penerimaan pajak adalah sebesar Rp4,5 triliun. Target 

tersebut mengalami kenaikan 6.67 persen dibandingkan dengan target tahun 2019 

sebesar Rp4,2 triliun. 

 

  

 

1. Penerimaan Perpajakan  

Penerimaan perpajakan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu Pajak Dalam 

Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri terdiri atas lima 

jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB), Cukai dan Pajak Lainnya sedangkan Pajak Perdagangan 

Internasional terdiri atas Bea Masuk dan Bea Keluar. Sampai dengan Triwulan I ini 

realisasi Pendapatan Pajak baru mencapai Rp631,2 miliar atau 13,83 persen dari target 

2020 sebesar Rp4.564,4 miliar. 
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a) Pajak Penghasilan (PPH)  

Sebagian besar penerimaan PPh terkonsentrasi di wilayah Kota Manado. Hal ini 

disebabkan selain karena Kota Manado sebagai pusat bisnis di Sulut sehingga 

sebagian besar pengusaha terdaftar di Kota Manado. Sampai dengan Triwulan I ini 

realisasi Pendapatan Pajak baru mencapai Rp397,6 miliar atau 16,72 persen dari target 

2020 sebesar Rp2.378,5 miliar. 

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  

Realisasi PPN dipengaruhi antara lain: mulai meningkatnya kegiatan proyek 

pemerintah, terjaganya konsumsi rumah tangga dan impor serta dukungan kebijakan 

pembayaran pajak melalui MPN G2 yang online dengan administrasi perpajakan. 

Proporsi peneirmaan PPN berdasarkan wilayah tidak jauh berbeda dengan 

penerimaan PPh.  

Sampai dengan Triwulan I ini realisasi Pendapatan PPN & PPn BM baru mencapai 

Rp222,1 miliar atau 10,80 persen dari target 2020 sebesar Rp2.057,5 miliar. 

c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Pendapatan PBB di Sulut tergolong kecil karena bukan daerah pertambangan. Dari 15 

Kab/Kota, hanya 3 daerah yang memiliki realisasi penerimaan. Berdasarkan konfirmasi 

ke Pemda terkait, perlu perubahan NJOP di beberapa daerah, karena terdapat daerah 

yang cukup ramai dengan nilai transaksi penjualan tanah cukup tinggi, namun 

memiliki NJOP yang sangat rendah. Sektor perdagangan dan jasa keuangan 

merupakan tantangan yg cukup menjanjikan, sebab di kedua sektor tersebut masih 

banyak potensi perpajakan yang dapat digali lagi sehubungan dengan banyaknya 

arus dagang dan pariwisata yang ada di Kota Manado dan daerah sekitarnya. Sampai 

dengan Triwulan I ini realisasi Pendapatan PBB baru mencapai Rp0,67 miliar atau 0,92 

persen dari target 2020 sebesar Rp73,45 miliar. 

d) Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk & Bea Keluar) dan Pendapatan 

Cukai Sebagaimana diketahui bahwa potensi penerimaan Bea Keluar di Provinsi Sulut 

bersumber pada ekspor produk (CPO). Penerimaan Bea Keluar hingga periode 

triwulan I telah mencapai 20,73 persen yaitu 1,25 miliar dari target sebesar 6,03 miliar. 

Potensi penerimaan Bea Masuk di provinsi Sulawesi Utara sebagian besar dari impor 

barang modal yang masuk dari Bitung dan Manado. Sebagian lainnya juga berasal 

dari impor keramik rutin yang masuk dari bitung. Penerimaan Bea Masuk hingga 
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periode triwulan I baru mencapai 2,11 persen yaitu 6,19 miliar dari target sebesar 

293,2 miliar. 

 

Potensi penerimaan Cukai di Provinsi Sulawesi Utara bersumber pada cukai Minuman 

Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di Manado. Penerbitan MMEA ilegal saat ini masih 

mempengaruhi penawaran MMEA di pasar. Penerimaan Cukai hingga periode 

triwulan I baru mencapai 6,62 persen yaitu 1,28 miliar dari target sebesar 19,34 miliar. 

e) Pendapatan Pajak Lainnya 

Sampai dengan triwulan I 2020, realisasi Pajak Lainnya mencapai Rp 10,7 miliar atau 

sebesar 19,56 persen dari target 54,84 miliar. Pendapatan Pajak Lainnya sebagian 

besar berada di Kota Manado yang disebabkan aktivitas ekonomi terbesar berpusat di 

Kota Manado. Sumber pendapatan Pajak Lainnya berasal dari pendapatan bea 

materai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya dan pendapatan Bunga penagihan 

pajak. 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan pemerintah 

pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP adalah salah satu 

komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bagian dari 

pendapatan/penerimaan negara. Sampai dengan Triwulan I 2020, realisasi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sulawesi Utara khususnya di daerah sudah 

mencapai 217,81 miliar atau 17,4 persen dari target 1.254,21 miliar untuk tahun 2020. 

Realisasi PNBP triwulan I 2020 mengalami penurunan 19,38 persen dibandingkan 

dengan realisasi tahun sebelumnya pada periode yang sama. Rincian penerimaan 

PNBP di Sulawesi Utara, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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B. Belanja Negara 

Belanja negara berperan sebagai stimulus fiskal dalam mendukung sektor riil 

dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pagu belanja pemerintah setiap tahunnya, 

harus disertai dengan optimalisasi pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga. 

Sebaliknya efisiensi belanja harus tetap dilakukan agar belanja negara lebih 

berkualitas melalui penghematan belanja barang dan belanja yang tidak prioritas, 

subsidi yang lebih tepat sasaran, serta mendorong pembangunan infrastruktur daerah 

melalui anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). 

 

1. Belanja Pemerintah Pusat 

Penyerapan belanja APBN di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren kenaikan yang 

proporsional setiap bulannya, dengan capaian 1.160,46 miliar pada akhir triwulan I 

2020. Belanja Pegawai masih mendominasi realisasi belanja pemerintah pusat hingga 

triwulan I sebesar 624,06 miliar atau 19,82 persen dari pagu 3.148,10 miliar diikuti 

oleh Belanja Barang sebesar 10,85 persen kemudian Belanja Modal 4,80 persen. 

Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir triwulan I 2020 belum terdapat realisasi. 
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2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Alokasi Pagu TKDD Sulawesi Utara tahun 2020 sebesar 14.468,89 miliar, meningkat 

0,44 persen dari tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2020, 

realisasi DAK Fisik masih belum ada. Sedangkan sudah terdapat realisasi DAK Non Fisik 

sebesar 155,16 miliar dari pagu 1.715,33 miliar. Tingginya realisasi DAU pada bulan 

Januari 2020 disebabkan adanya akumulasi DAU Pemerintah Daerah tahun 

sebelumnya yang baru tersalur pada tahun 2020. 

 

 

Sedangkan untuk realisasi alokasi belanja per Fungsi Sulawesi Utara adalah sebagai 

berikut: 
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Alokasi Belanja Negara Per Fungsi Prov. Sulawesi Utara 

(dalam miliar) 

 

 

3. Pengelolaan BLU 

Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan statusnya menjadi instansi BLU di wilayah 

Sulawesi Utara adalah RSU Prof. DR.R.D.Kandou, Universitas Samratulangi dan RS. 

Bhayangkara Manado. Pada triwulan I tahun 2020 realisasi BLU satker RSUP. Prof. 

Kandou mencapai 13,67 persen. Sedangkan realisasi belanja Universitas Sam Ratulangi 

mencapai 11,94 persen. Sementara itu, realisasi belanja Rumah Sakit Bhayangkara 

Manado yang ditetapkan sebagai satker yang menerapkan pola pengelolaan 

keuangan BLU sudah mencapai 35,96 persen, hal tersebut menandakan 

kontrak/kegiatan BLU telah berjalan efektif sehingga dapat memberikan stimulus yang 

lebih baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedepannya, satker 

tersebut masih perlu pembinaan yang intensif sehingga dalam masa trasnsisi, 

pelaksanaan kegiatan operasionalnya tidak mengalami kendala yang akan berdampak 

terhadap kualitas layanan kepada masyarakat. 
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4. Manajemen Investasi Pusat 

a) Berdasarkan hasil rekonsiliasi outstanding pinjaman oleh Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dengan debitur Pemda dan PDAM 

diketahui bahwa 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. 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. 

b) Monitoring penyaluran KUR wilayah Kanwil Ditjen PBN Sulawesi Utara untuk 

periode triwulan I tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pandemi 

Covid-19. Namun setiap Kabupaten/Kota diminta menyampaikan data Pelaku 

Usaha Mikro yang terdampak Covid-19 sesuai format surat Direktur SMI nomor: 

ND-328/PB.4/2020 tanggal 24 Maret 2020. 
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BAB III 

PERKEMBANGAN DAN ANALISISPELAKSANAAN APBD 

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020 mengambil 

tema “Memantapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan peningkatan 

pemerataan infrastruktur”. Dengan tema tersebut maka kebijakan perekonomian daerah 

tahun 2020 ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemantapan 

sumber daya manusia, pariwisata, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan sukses 

Pilkada, reformasi birokrasi, serta mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup. 

APBD berdasarkan klasifikasi ekonomi pemerintah daerah pada wilayah lingkup 

Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel Perkembangan APBD Lingkup Provinsi Sulut 

s.d Triwulan I TA 2020 (dalam miliar rupiah) 

Uraian 
Triwulan I 2019 Triwulan I 2020 Growth 

Pagu Pagu Realisasi Pagu Realisasi 

Pendapatan Daerah 17.418,9 3.119,0 17.606,7 3.119,0 1,1% 

PAD 2.330,9 473,4 2.490,5 467,9 6,8% 
 Pajak daerah 1.622,7 301,1 1.748,3 290,4 7,7% 
 Retribusi daerah 359,0 45,4 344,0 69,1 -4,2% 

 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan 
66,5 83,5 81,2 53,8 22,0% 

 Lain-lain PAD yang sah 282,6 43,4 317,0 54,6 12,2% 

Pendapatan Transfer 14.704,8 3.334,3 14.513,0 2.634,5 -1,3% 

 Transfer Pemerintah Pusat 14.232,2 3.269,7 14.083,8 2.576,2 -1,0% 

 DBH 543,2 85,0 371,5 23,3 -31,6% 
 DAU 8.914,4 2.766,6 9.081,2 2.425,9 1,9% 
 DAK 3.375,4 126,0 3.355,7 107,6 -0,6% 
 Dana penyesuaian 1.399,2 292,0 1.275,5 19,4 -8,8% 
 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 472,6 64,7 429,2 58,3 -9,2% 

Lain-lain Pendapatan yang Sah 383,2 25,0 603,3 16,6 57,4% 
 Hibah 260,2 2,6 226,3 0,8 -13,0% 
 Dana darurat - - - - 0,0% 
 Lain-lain 123,0 22,4 377,0 15,8 206,6% 

Belanja Daerah 18.504,2 1.758,5 18.766,3 2.153,4 1,4% 

Belanja 16.148,0 1.584,3 16.587,1 1.990,9 2,7% 
 Belanja Pegawai 6.456,1 1.068,4 6.495,9 1.182,9 0,6% 
 Belanja Barang 4.780,2 393,2 4.971,7 426,4 4,0% 
 Belanja Modal 4.136,5 71,4 3.674,3 81,2 -11,2% 
 Belanja Bunga 37,2 - 39,4 0,9 5,8% 
 Belanja Subsidi 4,6 - 4,0 - 12,5% 
 Belanja Hibah 602,2 39,7 1254,7 277,0 108,4% 
 Belanja Bantuan sosial 99,4 10,8 114,6 13,9 15,3% 
 Belanja Takk Terduga 31,8 0,9 32,6 8,8 2,4% 

Transfer 2.356,2 201,2 2.179,2 162,5 -7,5% 
 Bagi Hasil Pendapatan 489,2 80,1 456,4 74,5 -6,7% 
 Bantuan Keuangan 1.867,0 121,1 1.722,8 88,0 -7,7% 

Surplus/Defisit (1.085,33) 2.047,19 (1.159,59) 965,57 6,8% 

Sumber: LRA Pemda, data sementara 
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Sebagaimana tahun sebelumnya, APBD lingkup Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 

2020 disusun dengan kebijakan 

fiskal ekspansif, dimana 

pengeluaran daerah dianggarkan 

lebih besar dari pendapatan daerah 

sehingga terjadi defisit. Peningkatan 

belanja yang lebih besar dari 

pendapatan tersebut, selain untuk 

mempercepat pembangunan 

infrastruktur dan sumber daya 

manusia di daerah ini, juga 

diharapkan akan menggerakkan 

perekonomian masyarakat yang 

akhirnya bermuara pada pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran di 

Sulawesi Utara. 

 

A. Pendapatan Daerah 

Untuk mendanai berbagai program pembangunan dan jalannya pemerintahan 

daerah, pemda lingkup Provinsi Sulawesi Utara menganggarkan pendapatan daerah 

sebesar Rp17,606.7 miliar, meningkat 1,1 persen 

dari APBD 2019. Proporsi sumber pendapatan 

daerah tidak banyak berubah dibandingkan 

tahun sebelumnya, dimana sumber penerimaan 

terbesar berasal dari dana transfer pemerintah 

pusat yang mencapai 80,0 persen. Meskipun 

demikian, target pagu PAD agregat tercatat 

tumbuh 6,8 persen dari tahun 2019, sejalan 

dengan KUA-PPAS Prov. Sulut yang 

mengupayakan adanya peningkatan 

kemandirian fiskal daerah.  

 

 

Grafik Proporsi Pagu 
Pendapatan Daerah Sulut Agregat TA 2020 

 
Sumber : LRA Pemda, diolah 
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Grafik Kontribusi Pemda thd Total Realisasi PAD Sulut 
s.d Triwulan I 2020 

 
Sumber: LRA Pemda (agregat), diolah 
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1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sampai dengan triwulan I 2020, realisasi PAD pemda lingkup Prov. Sulut sebesar Rp467,9 

miliar, atau 18,79 persen dari target. Dari total realisasi tersebut, kontribusi terbesar 

disumbang oleh Prov. Sulut yang mencapai 63,8 persen. Sementara pada tingkat 

kabupaten/kota, realisasi terbesar berturut-turut disumbang oleh Kota Manado, Kab. 

Minahasa, Kota Bitung dan Minahasa Utara. Dominasi penerimaan PAD keempat daerah 

tersebut terhadap total PAD tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Utara tak terlepas dari 

faktor geografis yang strategis sebagai pusat perekonomian selain topangan SDA 

penghasil PAD. Hasil Analisa Metode Klassen, LQ dan Shift Share menunjukkan 

sektor unggulan masing-masing daerah, yaitu Kota Manado: Penyediaan Akomodasi, 

Makan dan Minum, 

Kota Bitung: 

Transportasi dan 

Pergudangan, 

Kabupaten 

Minahasa: 

Konstruksi dan 

Sektor Unggulan 

dan Kab. Minahasa 

Utara: 

Pertambangan dan Penggalian.  
 

a. Penerimaan Pajak Daerah 

Realisasi Pajak 

Daerah agregat 

sampai dengan 

triwulan I 2020 

lingkup Provinsi 

Sulut sebesar 

Rp290,4 miliar atau 

16,6 persen dari 

target. Pemprov 

Grafik Perbandingan Realisasi Pajak Daerah (Rp Miliar) 

 
Sumber : LRA Pemda (agregat), diolah 
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Sulut dan Pemkot Manado tercatat sebagai daerah penyumbang pajak daerah terbesar, 

yaitu sebesar Rp200,2 miliar dan Rp43,7 miliar. Sumber penerimaan Pajak Daerah 

Pemkot Manado terutama berasal Pajak Restoran sebesar dan Rumah Makan sebesar 

Rp17,4 miliar diikuti pajak penerangan jalan sebesar Rp6,1 miliar. Kondisi tersebut 

ditopang oleh kebijakan pemerintah provinsi pada sektor pariwisata yang tertuang pada 

KUA-PPAS 2020. 

b. Penerimaan Retribusi Daerah 

Realisasi Retribusi Daerah lingkup Provinsi Sulut hingga triwulan I 2020 tercatat sebesar 

Rp69,1 miliar, 

tumbuh 66 persen 

dibandingkan 

realisasi pada 

periode yang sama 

tahun lalu. Proporsi 

terbesar 

disumbang oleh 

Pemprov Sulut 

yang mencapai 

Rp44.2 miliar dan Pemkot Manado sebesar Rp6,1 miliar. 

Pada tingkat kabupaten/kota, Pemkot Manado mencatatkan penurunan nominal 

sebesar Rp0,3 miliar dibanding triwulan 1 tahun 2019. Retibusi Daerah terbesar Pemkot 

Manado berasal dari Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp 4,1 miliar dan 

Retribusi IMB sebesar Rp 1,7 miliar. 

c. Penerimaan Hasil Kekayaan yang dipisahkan 

Secara agregat, realisasi pos Penerimaan Hasil Kekayaan yang dipisahkan di Sulut 

tercatat di triwulan I sebesar 53,8 miliar rupiah, atau 66,2 persen dari target yang telah 

ditetapkan terjadi penurunan dibanding dengan triwulan 1 2019 sebesar 50%. Capaian 

tersebut mengindikasikan bahwa penentuan target pendapatan dari pos Penerimaan 

Hasil Kekayaan yang dipisahkan kurang menjadi fokus. Terdapat pemda yang realisasi 

masih 0 persen. Pos Penerimaan Hasil Kekayaan yang dipisahkan mencakup bagian laba 

atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas 

penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas 

Grafik Perbandingan Realisasi Lain-Lain 
PAD Yang Sah (Rp Miliar) 

 
Sumber: LRA Pemda 
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penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.  

d. Lain-Lain PAD Yang Sah 

Sumber pada pos ini berasal dari penerimaan Jasa Giro Kas Daerah. Pada tingkat 

Kab/Kota, Kota 

Manado 

merupakan 

daerah dengan 

realisasi tertinggi 

karena 

penerimaan PAD 

yang memang 

terbesar di 

Sulawesi Utara. 

Selain itu, kinerja 

belanja daerahnya yang rendah pada periode sebelumnya serta angka SiLPA yang relatif 

besar memungkinkan sebagian besar dana daerah masih tersimpan di perbankan. 

 

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada triwulan 1 tahun 2020 ke pemda 

lingkup Provinsi Sulut telah mencapai Rp2.576 miliar, atau 18 persen dari target. 

Grafik Realisasi Pendapatan Transfer s.d Triwulan I 2020 (Rp Miliar) 

 
Sumber: LRA Pemda 

14%

23%
21%

15%

25%

18%

26%

15%

24%

13%
12% 12%

23%
25%

15%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 -

 50.00

 100.00

 150.00

 200.00

 250.00

 300.00

 350.00

 400.00

DBH DAU DAK Dana penyesuaian % Realisasi s.d Tw I 2020

Grafik Perbandingan Realisasi Kekayaan Yang Dipisahkan  
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Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, capaian realisasi pada periode laporan ini 

mengalami penurunan yang signifikan mencapai Rp.0,8 miliar. 

Realisasi pendapatan transfer tersebut sebagian besar berasal dari transfer Dana Alokasi 

Umum (DAU) yang telah mencapai 27 persen dari total pagu. Selanjutnya transfer Dana 

Bagi Hasil sebesar 6 persen dari pagu, hal ini berdampak akibat covid19 dimana realisasi 

transfer Dana Insentif Daerah dan Dana Desa Tahap I direalisasikan pada triwulan II 

untuk dialokasikan kepada masyarakat terdampak covid19 khususnya untuk Dana Desa.  

DAU merupakan dana perimbangan yang dialokasikan untuk meningkatkan 

pemerataan kemampuan keuangan daerah sebagai wujud dari desentralisasi fiskal. 

Dengan keleluasaan Pemda dalam mengalokasikan desentralisasi fiskal tersebut, Pemda 

semestinya dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi belanja daerah untuk 

menggerakkan perekonomian di daerah.  

Sementara itu,pengaturan penyaluran DAK Fisik melalui penyaluran per bidang dengan 

pembatasan waktu penyampaian laporan dan penyaluran berdasarkan kinerja 

pelaksanaan oleh Kemenkeu diharapkan mampu mendorong kegiatan infrastruktur di 

daerah. 

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Capaian realisasi pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada triwulan 1 2020 baru 

terealisasi sebesar 2,7 persen dari target yang telah ditetapkan. Hanya beberapa pemda 

yang memasang target untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

 

B. Belanja Daerah 

1. APBD Berdasarkan Jenis Belanja 

Penyerapan belanja daerah oleh Pemda lingkup Sulut secara agregat per Triwulan I 2020 

masih sangat rendah. Berdasarkan data LRA pemda tercatat bahwa total belanja yang 

telah direalisasikan baru mencapai 12 persen dari total pagu sebesar Rp16,587 miliar. 

Bahkan dari enam belas pemerintah daerah yang ada pada wilayah ini, tidak ada satupun 

yang penyerapan belanjanya mencapai 20 persen.  

Proporsi realisasi belanja daerah per triwulan I 2020 terdiri dari belanja pegawai sebesar 

59 persen, Belanja Barang sebesar 21 persen, Belanja Modal sebesar 4 persen dan 

Belanja Lainnya sebesar 15 persen. Data belanja tersebut menunjukkan bahwa kegiatan 

pemda pada triwulan I 2020 lebih pada kegiatan rutin perkantoran sehingga praktis 
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belum ada pelaksanaan pembangunan insratruktur. Berbeda dengan tahun sebelumnya 

untuk Belanja Lainnya mengalami peningkatan sebesar 15 persen, hal ini disebabkan 

bertambahnya untuk Belanja Hibah hampir disemua Kab/Kota di Sulawesi Utara.  

2. Rasio Belanja  

Salah satu arah kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta untuk menjamin ketersediaan 

kuantitas dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat adalah dengan meningkatkan 

rasio belanja modal dan mengurangi rasio belanja pegawai terhadap total belanja 

daerah. Untuk itu dalam sasaran sebagaimana RPJMN tahun 2020-2024 

Grafik Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Modal (Pagu) APDB Tahun 2020 
 

 
Sumber : LRA Pemda , diolah 
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Grafik Proporsi Pagu Belanja dan Persenatase Realisasi s.d Triwulan I 2020  
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Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong-Royong diharapkan rata-rata belanja modal seluruh pemda 

telah mencapai 30 persen dan rata-rata belanja pegawai mencapai 35 persen untuk 

kab/kota dan 13 persen untuk provinsi pada tahun 2020.  

Pada APBD TA 2020, terdapat dua Pemda yang menganggarkan belanja pegawai 

dibawah target 35 persen RPJMN 2020-2024 yaitu Kab Bolaang Mongondow Timur dan 

Kab Bolaang Mongondow Utara. Sementara itu, Pemda Kab. Bolaang Mongondow Utara 

dan Pemda Kab. Bolaang Mongondow Timur dan Kab Minahasa Tenggara adalah 

pemda yang proporsi anggaran belanja modalnya diatas 30 persen. Rendahnya rasio 

belanja modal di sebagian besar pemda di Sulawesi Utara tahun 2020 disebabkan rata-

rata pemda yang sangat bergantung pada anggaran DAK Fisik untuk kegiatan belanja 

modal.  



 

   

 

 22 

 

BAB IV 

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN  

ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 

 

Dari Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Kanwil DJPb Prov. Sulut Triwulan 

1 2020 tampak capaian positif khususnya untuk pos belanja diandingkan periode yang sama 

tahun 2019. Penurunan pada detail pos mampu di cover oleh pos lainnya. 

Tabel Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 

Sulawesi Utara Triwulan 1 2020 (miliar rupiah) 

 
(sumber: GFS Sulut Triwulan I 2020, diolah)  

 

B. Pendapatan Konsolidasian 

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan 

 

Sumber utama penerimaan konsolidasian, baik Pusat maupun Daerah masih dari sisi 

perpajakan. Kota Manado dan Kota Bitung sebagai muara perekonomian di Sulut 

menjadi daerah sumber pajak utama di Sulut. Sedangkan, PNBP pusat sebagian besar 

bersumber dari penerimaan BLU RS Kandou dan BLU Unsrat. Status RS Kandou sebagai 

RS Tipe A menjadi rujukan untuk wilayah Indonesia bagian Utara-Timur semakin 

mendorong kinerja dan pendapatan RS. Demikian juga Universitas Sam Ratulangi 

sebagai kampus terbesar di regional Indonesia Utara-Timur. 
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Besarnya penerimaan pajak daerah di Sulut 

bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama dan Pajak Bahan Bakar Bermotor, PBB dan 

BPHTB. Sedangkan PNBP daerah lebih banyak 

bersumber dari BUMD, retribusi kesehatan, retribusi 

daerah maupun hasil kekayaan daerah yang 

dipisahkan seperti deviden dan Jasa Giro Kas Daerah.  

 
 

2. Analisis Perubahan 

Pendapatan pada Triwulan 1 2020 baik pusat maupun daerah mengalami penurunan. 

Penurunan terbesar penerimaan pusat terdapat di 

sisi perpajakan yang mencapai 8%. Melambatnya 

perekonomian dunai dan asia berdampak langsung 

terhadap penerimaan konsolidasian. Kenaikan 

penerimaan perpajakan tidak mampu 

mendongkrak penerimaan konsolidasian secara 

keseluruhan.  

Perlambatan ekonomi regional juga tampak pada indikator penurunan PNBP 

konsolidasian. Peran sektor pariwisata dan industri manufaktur belum menunjukkan 

performa yang mampu mendorong perekonomian dan menjadi sumber penerimaan 

negara maupun daerah di Sulawesi Utara. Hal tersebut akan lebih terasa di triwulan II 

dengan adanya pandemi corona. 

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan 

konsolidasian  
 

Pertumbuhan ekonomi regional triwulan I 2020 tidak dapat mendongkrak pertumbuhan 

penerimaan perpajakan maupun PNBP. Hal tersebut disinyalir bahwasanya 

perekonomian Sulut selama triwulan I lebih dominan dilaksanakan di sektor informal 

atau pihak pengusaha melakukan penundaan pembayaran mengingat masa pandemi 

covid-19 yang akhirnya berdampak pada penerimaan negara. 

 

 

 

 

Sumber : GFS Kanwil DJPb Prov. Sulut 

 

Sumber : GFS Kanwil DJPb Prov. Sulut 
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C. Belanja Konsolidasian 

1. Analisa Proporsi dan Perbandingan  

 

Proporsi realisasi belanja antara pusat dan daerah untuk 

Triwulan 1 tahun 2020 menunjukkan perbedaan yang 

signifikan terutama capaian realisasi belanja barang dan 

modal, sedangkan belanja pegawai menunjukkan 

proporsi yang relatif sama. Rendahnya porsi belanja 

modal terutama di daerah cukup wajar mengingat 

dalam periode triwulan pertama sebagian besar proyek 

masih dalam proses tender dan/atau yang terealisasi 

baru sebesar uang muka. Selain itu, pandemi covid turut 

membatasi pergerakan kegiatan pengadaan.  

2. Analisis Perubahan  

Realisasi belanja konsolidasian Sulut Triwulan 1 2020 tercatat sebesar Rp3.238,97 miliar, 

dengan struktur belanja relatif sama dari periode yang 

sama tahun sebelumnya. Belanja operasional masih 

mendominasi komposisi belanja konsolidasian. 

Perubahan yang menarik adalah turunnya belanja barang 

dan naiknya hibah yang cukup signifikan. Hal tersebut 

disebabkan adanya wabah corona sehingga 

diberlakukan Work from Home (WFH) yang mengurangi 

realisasi operasional kantor. 

  

Realisasi Pendapatan Konsolidasi dan PDRB q to q 

Prov. Sulut Triwulan 1 tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar) 

Uraian TW 1 - 2020 TW 1- 2019 Growth 

PDRB Harga Berlaku 

(triwulanan)  31.799,81  29.492,66  7,8% 

Penerimaan Perpajakan  412,91 495,05  -16,6% 

PNBP  0,80  3,19  -74,9% 

sumber: GFS, BPS Sulut, diolah 
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3. 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.  

Data diatas 

menunjukkan 

bahwa 

peningkatan 

realisasi 

belanja 

pemerintah di Sulut sebesar 8,25% berkorelasi positif khususnya terhadap peningkatan 

angkatan kerja yang bekerja. Angka deflasi di triwulan pertama merupakan tren 

musiman setelah tingginya belanja masyarakat di akhir tahun mengingat terdapat 

perayaan Natal dan Tahun Baru. Yang perlu mendapat perhatian adalah kenaikan TPT, 

yang sangat mungkin diakibatkan pandemi yang berujung pada pembatasan/physical 

distancing dan PHK. Naiknya belanja hibah, diarahkan salah satunya adalah untuk 

mengantisipasi dampak resesi/PHK akibat wabah tersebut. Data diatas memberikan 

gambaran bagaimana government spending turut mempengaruhi berbagai indikator 

ekonomi regional. Penyediaan lapangan kerja sementara atau informal tetap perlu 

dipertimbangkan sebagai antisipasi penambahan pengangguran sementara akibat 

pandemi corona.  

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 

Berdasarkan data BPS, perekonomian Sulawesi Utara 

mengalami pertumbuhan y-o-y sebesar 4,27 persen, 

lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 

ekonomi nasional sebesar 2,97 persen. Ditinjau dari sisi 

pengeluaran pemerintah (G) pada komponen PDRB, 

terjadi peningkatan kontribusi dari tahun ke tahun. 

Kontribusi Pengeluaran Pemerintah (APBN & APBD) 

Korelasi antara Belanja pemerintah terhadap 

beberapa Indikator Ekonomi Regional 

Indikator/Variabel  
s.d. Triwulan 1 

2019 

s.d. Triwulan 1 

2020 
Growth 

Belanja Pemerintah (miliar Rupiah) 2.992,18  3.238,97  8,25% 

Inflasi Kalender Year (per Maret) -0,16% -1,03% -0,87% 

TPT (per Februari) 5,37% 5,57% 0,20% 

Angkatan Kerja yang Bekerja (per Februari) 1.128.677 1.156.826 2,49% 

sumber: GFS Sulut, BPS Sulut, diolah 
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terhadap PDRB untuk Triwulan I 2020 sebesar 16,057 persen, naik sebesar 0,36 persen 

dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.  

Data korelasi pertumbuhan realisasi belanja pemerintah per triwulan I 2020 (y-o-y) dengan 

laju pertumbuhan berbagai sektor lapangan usaha di Sulut menunjukkan bahwa 

peningkatan realisasi belanja pemerintah secara umum berkorelasi positif terhadap 

pertumbuhan di hampir semua sektor lapangan usaha. Pandemi corona jelas berpengaruh 

terutama di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dengan turunnya tingkat 

hunian hotel yang sangat signifikan, serta tutupnya sebagian tempat makan dengan adanya 

physical distancing. Ditutupnya bandara Sam Ratulangi turut mempengaruhi pertumbuhan 

minus sektor Transportasi dan Pergudangan. PHK sementara dan ditutupnya tempat 

pariwisata berimbas pada pertumbuhan 

negatif sektor Jasa Perusahaan dan Jasa 

Lainnya.  

Pemerintah daerah perlu membuat 

strategi fiskal untuk meredam dampak 

corona agar daya beli masyarakat tetap 

terjaga serta memastikan ketersediaan 

bahan pangan. Pengangguran dan 

kemiskinan dipastikan bertambah 

sebagai akibat physical distancing dan 

PHK sementara. Oleh karena itu, re-

alokasi belanja pemerintah baik pusat 

dan daerah diperlukan untuk subsidi 

atau hibah bagi masyarakat bawah 

sebagai salah satu usaha menjaga roda 

perekonomian. 

Korelasi antara Belanja Pemerintah terhadap 

Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha 
 

Sektor/Variabel  Growth 

Belanja Pemerintah 8,25 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.26 

Pertambangan dan Penggalian  7.53 

Industri Pengolahan 5.68 

Pengadaan Listrik dan Gas 8.46 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 2.09 

Konstruksi 4.43 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 7.01 

Transportasi dan Pergudangan  -2.59 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -17.91 

Informasi dan Komunikasi 19.33 

Jasa Keuangan dan Asuransi 4.22 

Real Estate 3.17 

Jasa Perusahaan -2.16 

Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 2.01 

Jasa Pendidikan 6.08 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 14.02 

Jasa lainnya -4.78 

sumber: GFS Sulut, BPS Sulut, diolah 

 



 

   

 

 27 

 

BAB V 

ISU REGIONAL: DAMPAK KORONA TERHADAP 

PEREKONOMIAN SULAWESI UTARA 

 

Berawal di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, virus corona (Covid-19) menyebar hingga 

menjadi pandemi diseluruh dunia. Hingga tanggal 14 april 2020, jumlah orang terinfeksi 

secara global tercatat sebanyak 1,92 juta dimana negara dengan jumlah penduduk terbesar 

yang terinfeksi adalah Amerika Serikat. Virus corona sendiri masuk di Indonesia berdasarkan 

pasien penderita pertama kali (Pasien 

01) yang diumukan Presiden Joko 

Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. 

Tercatat sampai dengan 14 April, 

jumlah penderita Covid-19 sebanyak 

4.557, dan diprediksi masih akan 

bertambah. Berbagai kebijakan telah 

diambil oleh pemerintah, mulai dengan 

anjuran social distancing, gerakan rajin 

mencuci tangan, penggunaan masker, 

instruksi Work From Home (WFH) untuk 

ASN serta pekerja swasta, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota 

episentrum pandemi di Indonesia, guna menghentikan penyebaran virus corona yang 

belum ditemukan vaksinnya. 

Dampak covid 19 juga berimbas pada perekonomian di Indonesia. Kebijakan social 

distancing dan WFH berujung pada perlambatan ekonomi yang perlu ditindaklanjuti secara 

cepat oleh Kementerian Keuangan. Dari hasil pertemuan negara G20 via video conference 

dirumuskan berbagai kebijakan fiskal dan moneter untuk meredam dampak ekonomi dari 

covid 19. Berbagai kebijakan telah diambil oleh Kemenkeu seperti realokasi anggaran, 

stimulus pengurangan tarif PPh, relaksasi kredit dan utang UMKM, Bansos dan Bantuan 

Langsung Tunai kepada masyarakat dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan pemerintah agar 

dampak covid 19 yang berimbas pada resesi ekonomi tidak terlalu dalam dan lama. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia
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Simulasi Dampak Corona di Sulut 

Berdasarkan data penyebaran corona, 

jumlah penderita positif di Sulawesi Utara 

sebanyak 47 orang per tanggal 9 Mei 2020 

dan sebagaimana daerah lainnya, wabah ini 

juga berdampak pada perekonomian 

Sulawesi Utara. Pemerintah 

memprediksikan bahwa pertumbuhan 

ekonomi Indonesia beresiko turun menjadi 

2,3% pada skenario berat dan berlanjut -

0,4% pada skenario sangat berat. Tak 

terkecuali dengan Provinsi Sulawesi Utara, 

dimana terlihat secara kasat mata roda 

perekonomian di Kota Manado mengalami 

perlambatan yang signifikan dengan ditutupnya berbagai pusat pertokoan dan ditutupnya 

penerbangan direct dari/ke Cina yang merupakan gerbang masuknya wisatawan 

internasional. Hal tersebut merupakan tahap awal dampak pandemi corona yang 

menghantam sektor perdagangan, transportasi, akomodasi makanan dan minuman, jasa 

lainnya dan industri akibat pembatasan kegiatan atau social distancing (Fase I).  

Dampak lanjutan jangka pendek yang perlu diantisipasi adalah, akibat turunnya penghasilan 

khususnya dari sektor informal tersebut, akan berujung pada penurunan daya beli 

masyarakat atau turunnya Konsumsi Rumah Tangga (C) yang mengambil porsi terbesar 

pada PDRB Sulut. Dengan semakin menurunnya pemasukan usaha sektor-sektor diatas, 

maka akan berpotensi pengurangan tenaga kerja (PHK) yang semakin meberikan tekanan 

pada sisi konsumsi Rumah Tangga dan selanjutnya hantaman kedua pada lapangan usaha 

tersebut, dan bahkan menyebar ke sektor usaha lainnya. (Fase II). 

Fase III, adalah apabila Fase II tidak diredam dan diantisipasi pemerintah, yakni terjadinya 

inflasi yang tinggi akibat menurunnya supply barang akibat terhambat/terhentinya proses 

produksi barang. Inflasi terjadi disaat daya beli masyarakat sudah menurun, disinilah resesi 

yang sebenarnya akan terjadi yang akan berdampak tidak hanya di perokonomian namun 

dapat melebar hingga krisis sosial kemasyarakatan.  
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Potensi dampak corona di Sulut 

Berdasarkan data BPS tahun 2019, perekonomian Sulut lebih banyak digerakkan oleh 

Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan total 80,83%, 

dengan jenis Lapangan Usaha yang cukup terdiversifikasi dimana sektor utamanya adalah 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (20,83%); Perdagangan (12,75%), Konstruksi (11,79%), 

Transportasi (11,7%) serta Industri Pengolahan (8,73%). Dari struktur PDRB per Lapangan 

Usaha tersebut diatas sebesar 54% merupakan sektor infomal, yakni Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan; Perdagangan; Transportasi; dan Industri Pengolahan. Sektor informal inilah 

yang akan paling terdampak dengan wabah virus corona.  

Jika kita tandingkan dengan data Ketenagakerjaan per Februari 2020, total pegawai informal 

sebesar 650 ribu, dimana 81,82% diantaranya terdapat di keempat sektor lapangan usaha 

tersebut, dengan jumlah 532 ribu. Jumlah tenaga kerja tersebut merupakan penduduk 

produktif yang berpotensi mengalami turunnya penghasilan atau bahkan tidak mampu 

menghasilkan penerimaan secara harian dengan adanya kebijakan social distancing atau 

pembatasan kegiatan. Angka tersebut masih akan ditambah dengan potensi adanya PHK 

dari sektor formal. Dengan asumsi jumlah tenaga kerja formal yg di PHK sebanyak 10%, 

yakni sebesar 50 ribu dan masih ditambah dengan jumlah pengangguran yang tercatat 

sebanyak 64 ribu jiwa, maka sebanyak 646 ribu tenaga kerja terancam turun penghasilan 

dan bahkan tidak memiliki sumber penghasilan lagi. Kondisi ketenagakerjaan sebagai 

dampak pandemi corona dapat dipastikan akan menambah angka kemiskinan Sulut yang 

per September 2019 mencapai 188,6 ribu jiwa. 

Dari sisi konsumsi, dengan diberlakukannya kebijakan social distancing, ditutupnya berbagai 

mal dan pusat perbelanjaan, serta restoran/rumah makan/kafe yang berpotensi menjadi 

tempat berkumpulnya masyarakat, roda perekonomian Kota Manado jelas terlihat 

melambat. Indeks Penjualan Riil dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara sudah 

menunjukkan tren penurunan penjualan retail secara umum di bulan Februari pada hampir 

semua sektor usaha, sedangkan dari Survey Konsumen yang dilaksanakan kepada Rumah 

Tangga di Kota Manado juga menunjukkan perlambatan optimisme masyarakat terhadap 

kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi kondisi ekonomi dalam 3 dan 6 bulan 

mendatang. 
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Yang telah dilakukan pemerintah daerah 

Salah satu sektor yang paling terdampak secara nyata adalah sektor pariwisata. Diawali 

dengan ditutupnya penerbangan langsung dari dan ke Cina, negara asal wisatawan asing 

terbesar di Sulut, berimbas dengan ditutupnya beberapa restoran, rumah makan, turunnya 

tingkat hunian kamar dan secara beruntun menjalar ke sektor-sektor lainnya. Pemprov Sulut 

langsung bergerak cepat dengan mengambil berbagai langkah-langkah strategis antara 

lain: 

Pertama, Biro Ekonomi telah berkordinasi dengan Dispenda Provinvi dan dispenda se kab 

kota untuk menentukan insentif keringanan pembayaran Pb1 atau Pajak Restoran dan Hotel 

(Prh) sebagai bagian dari Stimulus sektor dimaksud. Kedua, mengusulkan untuk 

melaksanakan relaksasi cicilan pengusaha UMKM Sulut khususnya yang terdampak dengan 

pandemi Corona. Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan telah mengadakan 

pertemuan dengan OJK dan perbankan BUMN membahas rescheduling cicilan kredit 

pengusaha wisata dan bersama Leasing kendaraan. Ketiga, berkoordinasi dengan PLN 

Sulutenggo agar memberikan keringanan pembayaran listrik bagi pengusaha hotel. 

Keempat, menginstruksikan agar kartu prakerja para naker agar didampingi dalam 

pengisian sekaligus penerapannya. Kelima, terkait penyaluran bansos, Wagub akan 

menyampaikan ke Dinas sosial terkait penyaluran Bansos juga dapat dialokasikan untuk 

para naker pariwisata. Dan yang keenam, akan menyediakan Pelatihan yang bersifat aplikatif 

dan tepat sasaran yang dapat memotivasi para naker menciptakan produksi untuk 

meringankan kebutuhan hidup keluarganya. 

Selanjutnya, menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 1 Tahun 2020 untuk menangani dan 

mencegah penularan Covid-19 di daerah, Provinsi Sulut 

beserta 15 Kabupaten/Kota telah merelokasi anggaran 

dan menganggarkan sementara untuk kegiatan tersebut 

sebesar Rp404 miliar dan siap merelokasi anggaran lagi 

jika masa tanggap darurat diperpanjang 

(sindomanado.com). 

Anggaran tersebut dibelanjakan untuk pembangunan 

ruang isolasi, rumah singgah, pengadaan alat kesehatan, 

serta jejaring pengaman sosial. Alat kesehatan, termasuk 

https://manado.tribunnews.com/2020/04/17/6-langkah-strategis-odskdukung-sektor-pariwisata-yangterdampak-covid-19?page=2
https://sindomanado.com/2020/04/16/perangi-covid-19-pemerintah-di-sulut-siapkan-anggaran-rp404-miliar/
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APD dan makser, akan didistribusikan ke rumah sakit rujukan dan daerah milik pemerintah 

maupun swasta se-Sulut. Selain itu, juga dianggarkan untuk bantuan kebutuhan pokok, 

berupa beras, ikan kaleng, minyak goreng dan makanan siap saji untuk keluarga miskin 

berdasarkan basis data orang miskin dan orang miskin baru akibat kehilangan pekerjaan 

sebagai dampak Covid-19. 

 

Rekomendasi aksi menghadapi dampak corona 

Aksi pemerintah baik pusat dan daerah, sangat diperlukan untuk meredam dampak-

dampak corona terhadap keberlangsungan perekonomian sekaligus menjaga kestabilan 

daya beli masyarakat. Berdasarkan hasil analisa sebelumnya disebutkan bahwa 

perekonomian di Sulut sangat ditopang oleh sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, 

dan ironisnya sektor ini pula yang akan berpotensi terdampak oleh corona dari sisi 

ketenagakerjaan. Pemerintah perlu melindungi sektor ini terutama dengan melihat fakta 

bahwa Sulut tetap mampu melakukan ekspor di sektor pertanian hingga 12.192 ton untuk 

komoditas pala biji, bunga pala, kelapa serabut, minyak sawit, kelapa parut senilai Rp124,7 

miliar, dengan tujuan ekspor ke Belanda, Vietnam, Cina,Italy, Czech Republic, Egypt, Jerman, 

Latvia,Rusia, New Zealand dan United States (US). Bahkan berdasarkan data Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Manado, ekspor komoditas pertanian ke 384 negara tujuan untuk periode 

bulan Januari hingga Maret nilainya Rp 511,12 miliar. 

Angka tersebut semakin membuktikan bahwa sektor pertanian Sulut wajib untuk dilindungi. 

Medical action terkait corona perlu dilakukan, namun ketersediaan pangan masih menjadi 

yang utama ditengah pandemi. Strategi stimulus hingga bantuan permodalan di sektor 

pertanian perlu disiapkan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengatasi “biaya-biaya 

ekstra” seperti retribusi maupun pungutan liar (terutama di pasar) yang harus dikeluarkan 

untuk menekan ongkos produksi dan diharapkan juga mampu menekan harga di pasar 

sehingga tingkat daya beli masyarakat tetap terjaga untuk produk pangan. Distribusi dari 

luar daerah juga harus dipastikan dapat berjalan dengan lancar sekaligus melakukan kontrol 

harga di pasar untuk mencegah terjadinya permainan harga oleh pemasok, distributor dan 

pedagang. Hal-hal tersebut harus dilakukan sesegara mungkin untuk menekan inflasi 

berpotensi akan terjadi sekaligus menjaga tingkat daya beli masyarakat agar dapat 

terpenuhi kebutuhan pokoknya. 

 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4985438/mentan-lepas-ekspor-12192-ton-komoditas-pertanian-ke-11-negara

