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I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 

 
 
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 
Berdasarkan kenaikan PDRB, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mengalami 
perlambatan jika dibandingkan dengan Triwulan yang sama tahun 2016 (y-o-y) sebesar 
5,8%. Namun nilai tersebut lebih 

tinggi dibandingkan pertumbuhan 

ekonomi nasional secara 

keseluruhan sebesar 5,01% pada 

Triwulan II-2017, yang 

mengindikasikan akselerasi 

kegiatan ekonomi yang lebih cepat 

dibanding rata-rata daerah lainnya.                                        
 

Dari data struktur PDRB 2017 dan Laju Pertumbuhan 2017, pertumbuhan ekonomi Sulut 

didukung oleh tingginya laju pertumbuhan sektor Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan, yang disebabkan siklus musim panen pada beberapa komoditi utama Sulut terutama 

produk perkebunan tahunan seperti kelapa dan pala, serta musim panen padi dan jagung. Hal 

tersebut tercermin dari lonjakan 

yang signifikan pada peningkatan 

nilai maupun kuantitas ekspor 

mentah hasil perkebunan kedua 

produk tersebut jika dibandingkan 

kuartal sebelumnya. Selain itu, 

momen bulan puasa dan Hari Raya 

Idul Fitri direspon postif oleh pelaku 

bisnis peternakan yang berimbas 

pada peningkatan produksi 

komoditi peternakan. Pun demikian 

pada sektor perikanan yang 

mengalami lonjakan produksi ikan 

tangkap dengan ditopang oleh 

lebih kondusifnya cuaca pada Triwulan II jika dibandingkan pada periode Triwulan sebelumnya. 
 

Pada sisi permintaan, tingginya konsumsi masyarakat pada bulan puasa dan lebaran menjadi 

kunci pertumbuhan ekonomi Sulut. Sedangkan kontribusi belanja pemerintah sedikit mengalami 

penurunan, yang bersumber dari turunnya realisasi belanja modal.  
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B. Inflasi 
 

Tingkat Inflasi Sulawesi Utara pada grafik disamping, yang diwakili data inflasi Kota 
Manado masih relatif stabil sebesar 3,59%, dibawah inflasi nasional sebesar 4,37% dan 

dibawah target inflasi APBN sebesar 4%. 

Berkaca dari inflasi sepanjang 2016 yang hanya 

0.35%, inflasi kuartal kedua 2017 melonjak 

cukup tajam. Sedangkan inflasi bulanan sebesar 

1,15%, yang menunjukkan kenaikan IHK dari 

127,31 pada bulan Mei 2017 menjadi 128,77 

pada bulan Juni 2017.  Kenaikan terjadi disemua 

kelompok pengeluaran yang didorong oleh kenaikan kelompok bahan makanan sebesar 2,29%. 
 

C. Indikator Kesejahteraan  
 

Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulut yang tercatat pada BPS per Februari 2017 sebesar 
6,12%, naik dari tahun sebelumnya sebesar 6,18%. Kinerja tersebut melampaui sasaran TPT 

Sulut sebagaimana ditetapkan dalam RKP TA 

2017, sebesar 6,7%, meskipun masih diatas 

capaian TPT Nasional yaitu 5,33%. 

Penyerapan tenaga kerja di industri makanan 

hasil perikanan menjadi faktor utama penyebab 

turunnya tingkat pengangguran. Hal tersebut 

merupakan efek positif kebijakan illegal fishing 

yang berimbas pada pertumbuhan nelayan kecil 

dan hasil perikanan sehingga pasokan ikan untuk kegiatan industri semakin meningkat. Sektor 

pertanian seperti jagung juga turut menyumbang penyerapan tenaga kerja di Sulut. 
 

Jumlah penduduk miskin di Sulut sebesar 198,88 ribu jiwa dengan sebaran 70% di 
pedesaan dan 30% di perkotaan. Grafik dibawah menggambarkan, tingkat Kemiskinan di Sulut 

per Maret 2017 sebesar 8,10%,  turun sebesar 

0,1% dibandingkan data BPS per September 

2016. Beberapa kebijakan pemerintah daerah, 

salah satunya di bisnis pariwisata dengan 

dibukanya penerbangan langsung dari Cina, 

berimbas pada berbagai macam industri seperti 

makanan, perhotelan dan transportasi. 

Berkembangnya industri tersebut mampu 

memberikan mulplier effect termasuk 

peningkatan penghasilan masyarakat miskin di 

Provinsi Sulut. 
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II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 
 

Upaya Pemerintah Pusat untuk mencapai target-target pembangunan nasional di Provinsi 

Sulawesi Utara melalui pelaksanaan APBN sampai dengan triwulan II  Tahun 2017  menunjukkan 

kinerja positif, seiring dengan pelaksanaan strategi fiskal yang tepat dan terarah. Kondisi tersebut 

tercermin dari realisasi APBN pada periode laporan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, 

yang mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2016. 

Secara rinci, pelaksanaan APBN di daerah ini adalah sebagai berikut :       

Berdasarkan table diatas, sampai dengan akhir triwulan II 2017, realisasi Pendapatan Negara di 

Sulawesi Utara meningkat sebesar 4,55% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan tersebut terutama berasal dari penerimaan perpajakan, sebagai dampak positif dari 

program amnesti pajak dan reformasi perpajakan yang terus berjalan, selain faktor historins dimana 

tren realisasi perpajakan daerah ini yang berbanding lurus dengan realisasi Belanja Negara. 

Sedangkan pada realisasi belanja, komitmen Pemerintah Pusat untuk melaksanakan percepatan 

pembangunan infrastruktur, merupakan faktor utama meningkatnya realisasi belanja modal 

Kementerian/Lembaga. Namun yang perlu 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. 
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A.  Pendapatan Negara 

1. Penerimaan Perpajakan  
a) Pajak Penghasilan (PPH)  
Grafik disamping tercermin bahwa 

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.  

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 penerimaan PPN 

berdasarkan wilayah pada grafik 

disamping tidak jauh berbeda dengan penerimaan PPh.  

c) Pajak Bumi dan Bangunan 
 Pendapatan PBB di Sulut tergolong 

kecil karena bukan daerah 

pertambangan. Dari 15 Kab/Kota, 

hanya 5 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. 

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

Grafik di bawah menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan I tahun 2017, baik realisasi 

pendapatan bea masuk maupun realisasi bea keluar mengalami peningkatan, padahal 
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berdasarkan data BPS, nilai ekspor dan impor 

Sulawesi Utara justru menurun. Kebijakan 

bidang kepabeanan tahun 2017 ditengarai 

menjadi faktor peningkatan penerimaan, 

diantaranya : (1) peningkatan kualitas 

pemeriksaan barang dan dokumen 

kepabenan; (2) peningkatan targeting audit 

dan jumlah objek joint audit; (3) penguatan 

penggunaan IT untuk mendukung pelaksanaan 

dan prosedur kepabeanan dan cukai; (4) 

peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai; (5) 

peningkatan kompetisi SDM kepabeanan dan cukai.  
e) Pendapatan Pajak Lainnya 
Sumber Pendapatan pajak lainnya berasal dari pendapatan bea materai, pendapatan pajak 

tidak  langsung lainnya, dan pendapatan bunga penagihan pajak. Sampai dengan triwulan II 

2017, realisasi Pajak Lainnya mencapai Rp.19,1 miliar, atau sebesar 33,3% dari target 2017. 

Sebesar 85%  dari nilai tersebut (Rp16,26 Milyar) bersumber dari Kota Manado yang 

disebabkan aktivitas ekonomi yang menggunakan materai terpusat di Kota Manado. 
 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sulawesi Utara didominasi oleh PNBP fungsional. 

PNBP  merupakan cost sharing dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh negara 

kepada masyarakat, karena negara belum mampu membiayai seluruh pelayanannya. Rincian 

penerimaan PNBP di Sulawesi Utara, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
             Penerimaan PNBP per-jenis PNBP Tingkat Provinsi di Sulawesi Utara 

Jenis PNBP 
2016 2017 

Growth 
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % 

PNBP Fungsional 471,52 192,52 40,8% 332,66 189,74 57,0% -1,4% 
Sumber : OMSPAN/LKPP 

 

Tabel diatas memperlihatkan bahwa sampai dengan akhir triwulan II 2017, realisasi PNBP 

Fungsional mengalami pertumbuhan negatif.  Untuk itu di Sulawesi Utara perlu diambil langkah-

langkah optimalisasi penerimaan PNBP namun tetap menjaga kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. 
 

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 

Grafik Perkembangan Cukai Prov Sulut 
 s.d Triwulan II 2017 (dalam Miliar rupiah) 

 
Sumber : SPAN 

17,47

1,03 2,332

18,37

1,92 2,401

Bea Masuk Bea Keluar Pendapatan Cukai

Triwulan II 2016 Triwulan II 2017
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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 
Grafik disamping menunjukkan realisasi 

anggaran belanja sampai dengan akhir 

Triwulan II tahun 2017mencapai 33,26% dari 

pagu atau sebesar Rp 2.948,3 Miliar. 

Tingginya realisasi modal dipicu oleh proses 

permintaan uang muka pekerjaan fisik. 

Sedangkan  meningkatnya realisasi belanja 

barang, selain untuk membiayai kegiatan 

perkantoran, terdapat pula proses 

pengesahan belanja BLU triwulan I.   

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2017, realisasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana 

Desa mencapai 52,51% dari pagu atau sebesar Rp 7,195,63 Miliar. Tingginya realisasi DAU 

pada bulan Januari 2017 yang ditunjukkan 

pada grafik, disebabkan adanya akumulasi  

DAU Kota Manado tahun sebelumnya yang 

tersalur pada tahun 2017. Sementara 

melonjaknya realisasi DAK dan Dana Desa 

pada bulan April 2017 disebabkan penarikan 

DAK Fisik triwulan 1 2017 dan Dana Desa 

tahap 1 2017 oleh sebagian besar pemda. 

3.  Pengelolaan BLU 

Grafik realisasi belanja BLU menunjukkan bahwa realisasi belanja BLU (pengesahan) mulai 

dilakukan pada triwulan I sesuai dengan peraturan mengenai batas waktu pengesahan SP3B 

BLU.  Pada triwulan II realisasi BLU mengalami peningkatan sebesar 28%, hal tersebut karena 

kontrak/kegiatan BLU mulai berjalan efektif 

pada awal triwulan II sehingga dapat 

memberikan stimulus yang lebih baik untuk 

meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Sementara itu, pada awal 

triwulan II Universitas Sam Ratulangi telah 

ditetapkan sebagai satker yang menerapkan 

pola pengelolaan keuangan BLU. Namun dengan pagu belanja tahun 2017 sebesar 92,3 miliar, 
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sampai dengan triwulan II belum ada pengesahan BLU. Oleh karena itu diperlukan adanya 

pembinaan secara intensif sehingga dalam masa transisi, pelaksanaan kegiatan 

operasionalnya tidak mengalami kendala yang akan berdampak terhadap kualitas layananan 

kepada masyarakat. 

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 swapt 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) Hasil monitoring laporan penyaluran KUR wilayah Kanwil Ditjen PBN Sulawesi Utara 

menunjukkan bahwa jumlah realisasi kredit program kepada seluruh Kabupaten/Kota 

berjumlah 189,85 Milyar dengan outstanding pinjaman sebesar 35,38 Milyar.  

B. Prognosis Realisasi APBN 

Berdasarkan trend realisasi pendapatan-belanja pemerintah pusat pada triwulan III dari tahun 2013-

2016 di lingkup pemerintah Prov Sulut pada grafik dibawah, terdapat fluktuasi dengan rata-rata 

pendapatan mencapai 39% dan belanja sebesar 53%.  

Sedangkan untuk triwulan IV secara konsisten mengalami trend penurunan, dengan rata-rata 

realisasi pendapatan mencapai 84,5% dan realisasi belanja 94,75% dari target. Namun demikian, 

untuk memperkirakan besar realisasi pendapatan dan belanja pusat pada kuartal III dan IV tahun 

2017, perlu mempertimbangkan kondisi makro perekonomian wilayah Sulut.  
 

Pelaksanaan beberapa proyek strategis pemerintah di Sulut seperti penyelesaian pembangunan 

Jalan Tol Manado-Bitung, Jalan Penghubung Manado-Gorontalo, dan beberapa bendungan akan 

menjadi kunci pergerakan realisasi belanja, selain transfer daerah dan dana desa. Belanja 

Grafik Persentase Realisasi Pendapatan dan 
Belanja APBN Triwulan III Tahun 2013-2016 

 
Sumber : SPAN 

 

55%
44%

27% 31%

54% 59%
44%

57%

2013 2014 2015 2016

Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja

Grafik Persentase Realisasi Pendapatan dan 
Belanja APBN Triwulan IV Tahun 2013-2016 

Sumber : SPAN 
 

89% 88% 81% 80%

97% 97% 95% 90%

2013 2014 2015 2016

Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja
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pemerintah tersebut juga sekaligus akan menggerakkan angka penerimaan negara dari sektor 

perpajakan, mengingat tren perpajakan di Sulut selalu berbanding lurus dengan tren belanja negara. 
 

Berdasarkan informasi dari Regional Economist Sulawesi Utara, dengan adanya program tol laut 

dan ditunjang perbaikan kondisi cuaca jika dibandingkan periode yang sama dua tahun sebelumnya, 

diharapkan nilai ekspor terutama pada komoditas unggulan seperti CCO dan perikanan akan 

mengalami peningkatan sekaligus mampu menggerakkan roda bisnis sektor lainnya seperti industry 

pengolahan, makanan maupun transportasi. Maraknya bisnis ritel serta bisnis konstruksi dan industri 

pengolahan yang ada saat ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Sulut. Indikator 

tersebut mencerminkan bahwa daya beli masyarakat membaik sehingga akan menimbulkan efek 

positif kepada sektor lainnya terutama dalam penambahan lapangan pekerjaan dan pengurangan 

angka pengangguran.  

Berdasarkan data-data tersebut diatas, terutama didukung kondisi perekonomian dunia dan 

nasional yang cenderung mengalami perbaikan dibanding tahun 2016 maka realisasi pendapatan 

sampai dengan triwulan IV diperkirakan akan mencapai pada angka sekitar 85%. Sedangkan dari 

sisi belanja negara, perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja pusat juga akan di pengaruhi 

oleh komitmen pemerintah untuk terus mendorong peningkatan pelaksananaan kinerja dan 

efektifitas belanja Kementerian Negara/lembaga dalam bentuk instruksi dari Menteri keuangan 

mengenai langkah-langkah pelaksanaan anggaran K/L serta instruksi presiden untuk simplifikasi 

SPJ pelaksanaan anggaran berdampak positif terhadap penyerapan anggaran tahun 2017. Hal 

tersebut dengan ditunjang dengan kondisi ekonomi yang terus membaik maka realisasi belanja 

sampai dengan triwulan IV diperkirakan akan mencapai 93%. 

Tabel Perkiraan Realisasi Realisasi Pendapatan Negara s.d. Triwulan IV TA 2017 
(miliar rupiah) 

Uraian 
s.d. Triwulan II TA 2017 s.d. Triwulan IV TA 2017 

Pagu Realisasi % Estimasi Realisasi % 

A. Pendapatan Negara 4.438,77 1.743,36 39% 4.354,80 3701,5 85% 

B. Belanja Negara 22.567,70 10143,94 45% 8.863,30 8420,1 93% 
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III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 
 

Merujuk pada Undang Undang 23 tahun 2014 pasal 309 bahwa APBD merupakan dasar dalam 

pengelolaan keuangan daerah dalam periode satu tahun. APBD yang telah ditetapkan wajib 

dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah.Saat ini penentuan alokasi 

anggaran dalam APBD menggunakan pendekatan money follow program priority sehingga 

memerlukan konsep perencanaan yang lebih terintegrasi guna pencapaian sasaran dan 

manfaat pembangunan yang optimal melalui efektifiats dan efisiensi pelaksanaan program.  

 
Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi sangat penting untuk 

menentukan program prioritas strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan daerah, batasan maksimal pembiyaan, serta memastikan sinkronisasi kebijakan 

antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : LRA Pemda 

Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Utara 
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A. Pendapatan Daerah 

1. Pendapatan Asli Daerah 
Pada tahun 2017, target PAD Sulut secara agregat mengalami penurunan relatif kecil sebesar 

0,06%. Turunnya target pajak daerah sebesar 3% dari tahun sebelumnya ditutup dengan 

mendongkrak penerimaan asli daerah lainnya. Realisasi PAD Sulut hingga Triwulan II 2017 

membukukan kenaikan sebesar 12,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.    
 

a. Penerimaan Pajak Daerah 
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah sampai dengan akhir Triwulan II lingkup Provinsi Sulut 

sebesar Rp 628,9 milyar atau 47,4% dari target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan 

yaitu Rp 1.324,87 milyar, tumbuh sebesar 17,3% dibanding Triwulan yang sama tahun 2016. 

Pemprov Sulut dan Pemkot Manado merupakan penyumbang pajak daerah terbesar per 

Triwulan II 2017 sebesar Rp 448,39 Milyar dan Rp 105,26 Milyar.  
 

Kebijakan pemerintah provinsi pada sektor pariwisata yang tertuang pada KUA Pemda 2017 

menunjukkan dampak positif sebagai pengungkit bagi pertumbuhan sektor lainnya sehingga 
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dapat menyumbang kontribusi pajak 

daerah. Rendahnya realisasi 

penerimaan pajak daerah di 

Pemerintah Daerah lainnya yang 

tercermin pada grafik disamping, 

lebih dikarenakan karakteristik obyek 

pajak daerah yang lebih 

terkonsentrasi di Kota Manado. 
 

b. Penerimaan Retribusi Daerah 
 Capaian pos Retribusi Daerah Sulut per akhir Triwulan II 2017 secara agregat sebesar 

Rp107,84 Milyar a  tau 36,24% dari target, naik sebesar 1% jika dibandingkan dengan capaian 

kuartal II di tahun sebelumnya. Prov Sulut mencatatkan nilai retribusi tertinggi sebesar Rp 33,22 

Milyar atau 44,9% dari target.  

Dari grafik disamping terlihat 

Kabupaten Bolmut, Boltim, dan Mitra 

membubuhkan capaian kurang dari Rp 

1 Milyar, namun nilai capain tersebut 

sudah lebih dari 30% dari target. 

Penurunan terbesar pos penerimaan 

tersebut dialami oleh Kabupaten 

Bolaang Mongondow, turun hingga 

92,9% dibanding periode yang sama 

tahun 2016.  

Penurunan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Pemkot Manado yang cukup besar pada 

Triwulan II 2017 ini dapat menjadi perhatian bagi pengelolaa keuangan daerah Kota Manado. 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Manado berinisiatif akan membuka 

stand di setiap instansi pemerintahan dengan penjadwalan untuk lebih mendekatkan layanan 

khususnya retribusi kendaraan bermotor (https://www.bunaken.co.id/2017/08/06/). 
 

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

Triwulan II sebesar 63,7% dari target yang telah ditetapkan. Pemda Provinsi Sulut mencatatkan 

Penerimaan Hasil Kekayaan yang dipisahkan terbesar sebesar Rp 31,3 Milyar yang bersumber 

dari Dividen Bank SulutGo. Sedangkan Kota Tomohon, Kabupaten Boltim dan Bolmut tidak 

menunjukkan realisasi hingga Triwulan II 2017.  

Pos Penerimaan Hasil Kekayaan yang dipisahkan mencakup bagian laba atas penyertaan 

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

bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik swasta maupun 

kelompok masyarakat.  

Grafik disamping menunjukan penerimaan 

hasil kekayaan yang dipisahkan sampai 

dengan Triwulan II 2017 selain Pemda 

Provinsi Sulut. 
 

Realisasi pendapatan asli daerah memang cenderung bias karena capaian akan lebih tinggi di 

daerah yang lebih padat penduduknya sehingga obyek pengenaan pajak daerah akan lebih 

bervariasi dan lebih banyak.    
 

2. Pendapatan Transfer 
Realisasi pendapatan transfer hingga kuartal dua tahun 2017 pada pemda lingkup Provinsi 

Sulut berada diatas 50% dari target penerimaan terjadi pada hampir semua daerah, kecuali 

Kota Tomohon (45,17%), Kabupaten Kep. Sangihe (49,43%), dan Kabupaten Kep. Sitaro 

(46,8%) seperti yang tercermin pada grafik berikut.  

Realisasi DAU di lingkup Sulut tercatat 

diatas 50% dari pagu awal tahun. 

Sedangkan rata-rata realisasi pencairan 

DBH hanya sebesar 47,32% dengan 

realisasi terendah pada Kabupaten 

Kepulauan Sitaro sebesar 30,38%. 

Demikian juga realisasi DAK sampai 

dengan Triwulan II yang rata-rata 

realisasi hanya sebesar 31,15% dengan 

realisasi terendah pada Kabupaten 

Kepulauan Sitaro sebesar 27,54%. 

 

Pada rapat Paripurna DPRD, Wakil Gubermur Sulut menyampaikan bahwa pada APBD-P 2017 
total target pendapatan bertambah Rp 155,2 milyar untuk mendukung dan mempercepat 
realisasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di daerah, seperti 
pembebasan lahan infrastruktur jalan untuk Ring Road 3, KEK Bitung, KEK Pariwisata Likupang, 
serta jalan Bandara Sam Ratulangi-Likupang. (http://manado.tribunnews.com/2017/08/16/). 
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Rendahnya realisasi DBH dan DAK seperti yang tergambar pada grafik diatas akan berdampak 

signifikan dengan capaian target pembangunan prioritas yang telah dicanangkan dalam KUA 

dan PPAS pada awal tahun. Kabupaten Kep. Sitaro yang tercatat memiliki capaian terendah, 

baik DBH dan DAK, perlu segera meningkatkan realisasi belanjanya. Terdapat program prioritas 

seperti penanggulangan bencana yang perlu segera dibiayai. Cuaca dengan intensitas tinggi 

mengakibatkan daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro masuk kategori rawan bencana alam 

(Manado Post, 27/07/2017).  
 

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Capaian realisasi pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hingga kuartal II 2017 yang 

tercermin pada grafik dibawah sebesar Rp 135,5 Milyar atau 70,06% dari target yang telah 

ditetapkan. Tidak semua Pemda memiliki target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Dalam Kebijakan Umum APBD tahun 2017, usaha-usaha untuk mencapai target pendapatan 

daerah telah ditetapkan, diantaranya peningkatan jangkauan dan kualitas layanan Pajak 

Daerah, peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, Intensifikasi dan Sosialiasi Pajak 

Daerah. Namun, dari LRA Pemerintah Daerah tercermin bahwa hanya beberapa daerah yang 

mampu meningkatkan performa realisasi pendapatan daerah. Hal tersebut akan berdampak 

langsung terhadap capaian pembangunan program prioritas yang telah ditetapkan pada 

Kebijakan Umum APBD dan PPAS 2017 Pemda Sulawesi Utara. 
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B. Belanja Daerah 
1.  APBD Berdasarkan Jenis Belanja 

Pencapaian realisasi belanja Pemda Sulut secara agregat s.d Triwulan II 2017 adalah sebesar 

35,7% dari total pagu sebesar Rp16.443,9. Capaian realisasi tersebut masih dibawah target 

realisasi semester I tahun 2017 yang telah ditentukan sebesar 40%. Dari enam belas 

pemerintah daerah yang ada pada wilayah ini, tercatat hanya Kabupaten Bolaang Mongondow 

dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang realisasi belanjanya mampu mencapai 

diatas 40%, yaitu masing-masing sebesar 40,1% dan 43,9%. Sementara daerah yang realisasi 

belanjanya terendah adalah Kota Manado yang baru mencapai 28,0%.  

Adapun rincian DAK pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Pemerintah Daerah 

di Provinsi Sulawesi Utara  s.d Triwulan II-2017 adalah sebagai berikut : 

Sampai dengan akhir triwulan II 2017, realisasi DAK Fisik seluruh pemda di Sulut hanya 

mencapai 30%.  Rendahnya penyaluran disinyalir merupakan dampak kebijakan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa pada APBN 2017, dimana mekanisme penyaluran dari RKUN ke 
RKUD didasarkan pada kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapan. Oleh karena itu 

kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penting terhadap penyerapan 

anggaran yang bermuara pada percepatan pembangunan. 

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 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. 
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Pada tahun 2017, dari 15 kabupaten/kota di Sulut masih terdapat 10 pemda yang memiliki 

rasio belanja pegawai diatas sasaran RPJMN  (35%). Sementara untuk belanja modal, hanya 

pemda Kota Tomohon dan Kab. Bolaang Mongondow Utara yang  rasio belanja modalnya 

telah sesuai sasaran RPJMN.  

Belanja Pegawai masih menempati urutan teratas dengan ratio 37,6%. Penambahan 

pegawai/guru pada awal tahun 2017 setelah dalam lima tahun terakhir dilakukan moratorium 

pengangkatan pegawai di Sulawesi Utara mengakibatkan peningkatan pada pos belanja 

pegawai.  Belanja Modal mencatat alokasi tertinggi kedua dengan rasio sebesar 22,5%. 

Proses penganggaran kegiatan DAK Fisik tahun 2017 dengan sistem usulan bottom up 

ditengarai menjadi salah satu faktor penurunan alokasi belanja modal di tahun 2017. 

Peningkatan kualitas SDM pada tahapan perencanaan sangat diperlukan agar kebutuhan 

pembangunan infrastruktur dapat diakomadir lebih maksimal. Realisasi belanja modal perlu 

didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya bermuara 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja barang memiliki rasio sebesar 22,1%. 

Efesiensi Belanja Barang sangat diperlukan untuk dialihkan menjadi belanja yang lebih 

produktif. Selain penghematan penggunaaan listrik, air, dan ATK, kemajuan teknologi dapat 

dimanfaatkan untuk efisiensi Belanja Barang dengan cara mengurangi cetakan (hardcopy). 
 

C. Prognosis Realisasi APBD sampai dengan Triwulan IV 
Realisasi pendapatan daerah 2013-2016 Sulut mengalami downtrend baik di triwulan III 

maupun triwulan IV, dengan rata-rata realisasi pendapatan daerah mencapai 76% dari target 

untuk kuartal ketiga dan 97% untuk kuartal keempat sebagaimana tercermin pada grafik 

dibawah. Sebaliknya, belanja daerah justru tercatat posisi uptrend dengan rata-rata capaian 

sebesar 58% untuk triwulan III dan 89% untuk triwulan IV dari pagu yang telah ditetapkan. 

Namun demikian, untuk memperkirakan besar realisasi pendapatan dan belanja daerah pada 

kuartal III dan IV tahun 2017, perlu mempertimbangkan kondisi makro perekonomian wilayah 

Sulut.  
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Dikutip dari Manado Post, Kepala Perwakilan BI Sulut menjelaskan bahwa perekonomian 

Sulut akan tumbuh sedikit dibanding triwulan sebelumnya berada di angka 6,3-6,7%  yang 

didasarkan dengan lancarnya penetrasi ekspor ke pasar internasional atas komoditas 

unggulan Sulut seperti CCO, produk perikanan dan sektor pertanian. Membaiknya daya beli 

masyarakat tercermin dengan menggeliatnya  sektor bisnis ritel seperti makanan, konstruksi 

dan industri pengolahan, akan memberikan mulipier effect ke sektor lainnya, terutama 

penambahan lapangan kerja sekaligus pengurangan angka pengangguran.  

Meskipun demikian, patut diwaspadai adanya inflasi akibat ancaman kenaikan harga BBM dan 

TDL untuk menjaga kestabilan harga pangan dan daya beli masyarakat. Faktor cuaca juga 

akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi triwulan III dan IV. BMKG Sulut memprediksi pada 

semester akhir tahun musim hujan akan berjalan “normal” tanpa adanya dampak Badai El 

Nino maupun La Nina seperti dua tahun sebelumnya. Meskipun demikian, cuaca tetap akan 

mempengaruhi industri perikanan di Sulut dan akan berdampak pada industri lainnya seperti 

pengolahan maupun makanan. Penyelesaian beberapa proyek prioritas pemerintah Sulut juga 

akan turut mempengaruhi realisasi belanja daerah. Berdasarkan data-data tersebut diatas, 

terutama didukung perbaikan cuaca, realisasi pendapatan untuk triwulan ketiga diperkirakan 

akan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya pada angka sekitar 73%-75% dan 

untuk triwulan IV dikisaran 95%-97%.  

Perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja daerah akan lebih didukung pada komitmen 

pemerintah daerah atas penyelesaian proyek-proyek strategis provinsi maupun nasional di 

Sulut. Trend di empat tahun sebelumnya menunjukkan kenaikan, dan sangat mungkin tahun 

ini akan kembali menunjukkan peningkatan. Realisasi belanja untuk triwulan III 2017 

diperkirakan akan berada di kisaran 65%-68% dan untuk triwulan IV dikisaran 88%-89%. 
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IV. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian (APBN dan APBD) 
 

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 
Laporanan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Kanwil Prov. Sulut merupakan laporan 

yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Prov Sulut Konsolidasian dalam periode triwulan II tahun 2017. 
Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Sulawesi Utara s.d Triwulan II 2017 (miliar rupiah) 

 

 

 

                                                                                                                                   

Sumber: GFS Kanwil Prov. Sulut 

B. Pendapatan Konsolidasian  
 

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan  
Grafik disamping menegaskan bahwa perpajakan 

masih mendominasi pendapatan konsolidasian tahun 

2016 dan 2017, yang dipicu adanya program tax 

amnesty. Semakin meningkatnya industri pariwisata 

di Prov Sulut yang memicu peningkatan pajak dan 

retribusi lainnya terutama dari sektor perhotelan, 

restoran  dan hiburan. Sedangkan, proporsi 

penerimaan PNBP mengalami sedikit penurunan 

salah satu penyebabnya adalah adanya fluktuasi 

penurunan harga komoditas SDA dan pergerakan nilai tukar. Dari sektor non SDA, 

optimalisasi PNBP wilayah Prov Sulut harus tetap dilakukan dengan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat.  
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Penerimaan perpajakan masih mendominasi porsi 

penerimaan prov Sulut sampai dengan triwulan II 

2017. Realisasi Penerimaan pajak pusat terlihat 

tinggi disebabkan adanya program pengampunan 

pajak sampai dengan awal tahun 2017. Sedangkan 

penerimaan pajak daerah Sulut masih dominan dari 

pajak perkotaan seperti industri makanan, 

perhotelan, maupun kendaraan bermotor.  
 

2. Analisis Perubahan 
Pendapatan dari sektor pusat mengalami penurunan disebabkan penurunan target dan 

realisasi PNBP secara nasional yang disebabkan 

masih belum stabilnya harga komoditas SDA serta 

fluktuasi nilai tukar. Pendapatan dari daerah 

mengalami kenaikan disebabkan penerimaan pajak 

dan retribusi daerah yang terus meningkat seiring 

dengan pertumbuhan ekonomi di Prov Sulut yang 

terus menunjukan perbaikan dari tahun ke tahun 

terutama dari sektor pariwisata yang terus 

menggeliat sehingga menjadi pendorong sektor 

lainnya (perhotelan, hiburan, industri UKM dll) 

untuk bertumbuh.       

 

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian  
 

Terdapat anomali dimana 

penurunan pertumbuhan 

ekonomi regional justru terjadi 

saat pendapatan negara 

mengalami kenaikan, jika 

ditelusuri lebih lanjut tren 

penerimaan negara Prov. 

Sulut selalu berbanding lurus 

dengan belanja negar  a hal ini 

mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi prov.Sulut tidak dipengaruhi secara signifikan 

dari pendapatan negara, sektor swasta juga ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi prov. 

Sulut. Dengan kata lain PDRB tidak berdampak secara langsung kepada penerimaan negara 

di regional prov. Sulut. 
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C. Belanja Konsolidasian 
1. Analisa Proporsi dan Perbandingan  

 

Proporsi belanja antara pusat 

daerah sampai dengan triwulan II 

masih relatif sama perbedaan yang 

mencolok terlihat pada belanja 

pegawai dimana Prov. Sulut telah 

membelanjakan hampir dua kali 

lipat belanja pusat, hal ini untuk 

mengcover gaji PNS daerah yang 

berjumlah sekitar 5.614 orang. Selain itu, pemerintah prov Sulut menggunakannya untuk 

kenaikan gaji PNS termasuk pembayaran THR (gaji ke-13) yang dibayarkan pada bulan Juni 

2017. 

Proporsi lain yang menonjol adalah adanya belanja modal daerah yang lebih besar dari pusat, 

hal ini terkait dengan belanja DAK fisik serta mulai efektifnya proyek-proyek strategis di 

prov.Sulut terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah untuk menggeser perekonomian ke 

kawasan timur melaui serangkai percepatan pembangunan insfrastruktur. Hal ini bertujuan 

untuk memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah serta mengurangi 

kesenjangan antar daerah. 
 

2. Analisis Perubahan  
Pada triwulan II 2017, penyerapan 

alokasi anggaran konsolidasian 

Sulut tercatat sebesar Rp 2.880 

Milyar, yang didorong oleh realisasi 

belanja pegawai daerah yang 

hampir dua kali lipat dibandingkan 

pegawai pusat, hal ini berasal dari 

kenaikan gaji PNS termasuk 

pembayaran THR (gaji ke-13) yang 

dibayarkan pada bulan Juni 2017.  

Perubahan lain yang menonjol adalah adanya peningkatan yang signifikan pada belanja 

bantuan sosial yang dipicu oleh adanya instruksi presiden untuk dilaksanakan 

penyederhanaan SPJ dengan tetap menjaga akuntabilitas serta capaian output dan outcome 

nya. Secara umum faktor yang mendukung penyerapan anggaran adalah kualitas instansi 

pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran lebih baik 

dibanding tahun sebelumnya dalam menghindari penumpukan penyerapan anggaran diakhir 

tahun. 
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3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional  
Meningkatnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, bertujuan 

untuk memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, mengurangi 

kesenjangan antar daerah dalam membiayai otonominya, dan untuk menciptakan sistem 

pembiayaan yang adil, proporsional, rasional, serta kapasitas sumber keuangan yang berasal 

dari wilayah yang bersangkutan. Anggaran pendapatan Sulut tahun 2017 ditargetkan sebesar 

Rp3,56 triliun, naik 22,30% (yoy) dibandingkan tahun 2016. Kenaikan APBD tersebut 

didorong oleh peningkatan pendapatan transfer sebesar 26,29% (yoy) menjadi Rp2,43 triliun 

dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 9,90% (yoy) menjadi Rp1,08 triliun. 

Angka tersebut mencerminkan bahwa pemda Sulut masih sangat bergantung pada dana 

transfer dari pusat, meskipun terdapat usaha untuk meningkatkan PAD.   

Prioritas pemerintah dalam membangun insfrastuktur, sarana dan prasarana untuk 

mempercepat pembangunan nasional terutama di luar jawa, daerah Indonesia Timur 

tercermin dari porsi pos belanja modal pada APBD Sulut tahun 2017 yang sebesar 34% masih 

berada di atas pos belanja pegawai yang tercatat sebesar 30%, namun realisasi hingga 

triwulan II 2017, sangatlah kurang. Dampak realisasi belanja modal akan dirasakan dan 

menjadi kunci pertumbuhan ekomi di tahun-tahun ke depan.  

Hal positif yang menjadi catatan adalah tren konsumsi rumah tangga yang menguat seiring 

dengan meningkatnya daya beli sebagai dampak peningkatan UMP dan peningkatan 

penghasilan dari perbaikan sektor pertanian dan industri di Manado. Perkembangan 

penyelenggaraan MICE cukup memberikan dampak positif dapat mendongkrak industri 

pariwisata menjadikan Manado sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia 

sehingga yang dapat meningkatkan bagi perekonomian masyarakat. Dengan didukung 

besarnya alokasi belanja modal dan transfer daerah pada APBD Sulut, diharapkan 

perekonomian Sulawesi Utara diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan tahun 2016. 
 

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

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mengalami perlambatan jika 

dibandingkan dengan Triwulan yang sama tahun 2016 sehingga PDRB triwulan II sebesar 

5,8%. Akselerasi pertumbuhan ekonomi 

Prov Sulut tergolong cepat apabila 

dibandingkan dengan rata-rata capaian 

ekonomi secara nasional sebesar 5,01%.  

Grafik disamping menunjukkan kontribusi 

Pengeluaran Pemerintah (APBN & APBD) 

terhadap PDRB untuk Triwulan II 2017 

yakni sebesar 17.08%, turun tipis sebesar 

0,88% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 
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Berdasarkan data Laporan realisasi anggaran dan data PDRB Prov Sulut maka kontribusi 

pendapatan dan belanja pemerintah terhadap PDRB adalah sebagai berikut:  

 
Berdasarkan tabel diatas, kontribusi belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah 

kepada PDRB. Sampai dengan triwulan II tahun 2017 kontribusi belanja fiskal pemerintahan 

daerah memiliki peran yang lebih besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi regional 

(PDRB) Prov. Sulut dibandingkan dengan kontribusi belanja pemerintah pusat. Secara 

keseluruhan PDRB triwulan II mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 0,34%. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan PDRB pada triwulan berikutnya dapat dilakukan dengan 

mengoptimalkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus fiskal utama bagi sektor 

perekonomian lainnya yang berkontribusi kepada PDRB Prov.Sulut.  
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V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 

 
 

Dana Transfer, Surplus/Defisit dan Rekening Kas Pemerintah Daerah 
 

Berita hangat yang berkembang terkait pengelolaan kas daerah di awal bulan Agustus tahun ini 

adalah terkait besarnya kas daerah yang menumpuk di perbankan. Kementerian keuangan 

melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melansir laporan bahwa per Juni 2017 

dana kas daerah yang berada di perbankan mencapai Rp 222,6 triliun. (cnnindonesia.com). 

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2017 di bulan Juli, Presiden 

Joko Widodo sudah memperingatkan Pemerintah Daerah untuk tidak menumpuk dana di kas 

daerah, dan menghilangkan kebiasaan pembayaran/pengeluaran besar-besaran yang 

dilakukan  di akhir tahun. Dana yang dikucurkan oleh Pemda melalui belanja daerah sangat 

berperan dalam laju pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Guna lebih memeratakan 

pembangunan dan dengan pertimbangan bahwa desa lebih memahami jenis pembangunan 

yang dibutuhkan di wilayahnya, sejak tahuin 2015, Pemerintah telah mengalokasikan lebih dari 

30% APBN untuk Transfer Daerah dan Dana Desa.  
 

Kajian berikut mencoba untuk membahas keterkaitan antara Surplus/Defisit LRA Pemda, Kas 

milik Pemerintah Daerah dengan optimalisasi dana transfer daerah serta implementasi 

pengenaan sanksi konversi dana transfer daerah menjadi SBN.  
 

Transfer Daerah dan Dana Desa untuk Provinsi Sulawesi Utara 
 

Pemda se-Sulawesi Utara mendapatkan alokasi sebesar Rp13,43 triliun untuk Transfer ke 

Daerah, diluar DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp 3,04 5triliun.   

 
 
 
 
 
 

 

 

Dari total Transfer Daerah dan Desa untuk Sulut, DAU dan DAK mengambil porsi paling besar 

masing-masing 51% dan 21%. Hingga periode Triwulan II, total realisasi transfer daerah di Sulut 

mencapai Rp 7,1 triliun atau 52,7%, sedangkan DAK Fisik dan Dana Desa masing-masing 

sebesar Rp 924,6 miliar (49,3%) dan Rp 694,7 milyar (59,82%). 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penganggaran,  penyaluran 

Transfer Daerah (DAU, DBH, DID) tetap melalui mekanisme terpusat. Sedangkan penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan melaui KPPN di daerah.  
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Surplus/Defisit pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah 
 

Surplus dalam LRA menunjukkan bahwa 

pendapatan yang terealisasi lebih besar 

daripada belanja yang terealisasi. Dengan 

kata lain, prediksi perencanaan keuangan 

memberikan hasil yang berbeda dengan 

yang terealisasi dalam pelaksanaan 

anggaran. Apabila surplus dalam LRA 

bertahan hingga pertanggungjawaban 

APBD pada akhir periode tahun berjalan, 

surplus tersebut akan menjadi SILPA. 

 
Pengolahan data   

 

Data utama yang digunakan adalah data LRA Pemda dan data rekening pemerintah daerah 

Sulut di perbankan. Dengan mem  bandingkan kedua sumber data tersebut diharapkan dapat 

memberikan deskripsi untuk selanjutnya dilakukan analisa penyebab selisih kas serta 

keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah.  
 

Terdapat keterbatasan dalam pengumpulan data terkait jumlah dan nilai rekening kas umum 

daerah milik pemda Sulut dengan adanya UU Perbankan, khususnya kerahasiaan nasabah. 

Selain itu, juga banyaknya jumlah rekening milik pemda se-Sulawesi Utara yang tersebar di 

bank-bank umum, baik BPD maupun Bank nasional/swasta.  Atas kendala tersebut, data yang 

akan digunakan adalah data yang tercatat pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulut. Bank 

Indonesia selaku pengawas moneter, melalui perwakilannya di daerah, mendapatkan laporan 

dari perbankan informasi terkait nilai Rekening Pemerintah yang termasuk didalamnya 

Rekening milik Pemda. Data inilah yang akan ditandingkan dalam penelitian ini dengan LRA 

masing-masing Pemda. 
 

Posisi Kas Pemerintah Daerah  
 

Berdasarkan data rekening pemerintah daerah yang ada di Bank Indonesia, dihasilkan data 

rekening konsolidasi seleuruh Pemda per Juni 2017 sebagai berikut :  
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 PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk 

Non tunai telah menentukan definisi Posisi Kas sebagai saldo kas atau setara kas pada periode 

tertentu setelah dikurangi dengan SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan saldo kas yang 

dianggap wajar adalah posisi kas dimaksud dibandingkan dengan proyeksi belanja untuk 3 

bulan ke depan, yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer. Untuk 

menentukan prediksi belanja 3 bulan ke depan, perhitungan menggunakan rata-rata 

pengeluaran pada selama periode semester II 2016.   

 

 

Dari data diatas, saldo rekening kas pemda di lingkup wilayah Sulut masih menunjukkan nilai 

kewajaran yaitu berada dibawah prediksi belanja dalam 3 bulan ke depan. Data posisi kas yang 

negatif, dimungkinkan karena tidak semua rekeneing milik pemda dilaporkan ke Bank Indonesia 

oleh perbankan lokal sehingga database di Bank Indonesia tidak dapat meng-capture nilai 

rekening yang tidak dilaporkan. 
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Apabila  posisi kas pemda dibandingkan dengan surplus/defisit LRA tahun berjalan, beberapa 

pemda mencatatkan saldo kas yang lebih besar dibanding surplus tahun anggaran berjalan. 

 Dana berlebih yang ada di rekening kas pemerintah daerah tidak semua dapat dikatakan 

“menganggur”. Ada beberapa unsur yang berakibat besarnya dana yang berada di rekening kas 

daerah. Sebagai contoh pembayaran kepada pihak ketiga untuk sebuah proyek/kegiatan 

daerah, yang urung dilaksanakan karena persyaratan kurang lengkap. Atau masih terdapat 

Dana Desa yang sudah di-dropping dari Rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah, 

namun belum tersalurkan ke desa-desa di wilayah pemda terkait karena terdapat kewajiban-

kewajiban desa yang belum terselesaikan. 
 

Peran Kas Daerah dalam Kebijakan Fiskal Regional 
 

PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk 

Non tunai merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendorong 

pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif, mendorong penyerapan APBD yang optimal 

dan tepat waktu, serta mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank 

dalam jumlah tidak wajar yang justru akan menghambat pembangunan di daerah.  

Sebagai contoh, kas yang terdapat 

pada rekening pemda kota Manado 

yang menunjukkan selisih yang besar 

antara posisi kas dengan surplus 

LRA per bulan Juni 2017. Namun 

demikian, prosentase Realisasi 

Belanja Langsung per Urusan Wajib 

Pelayanan Dasar non Belanja 

Pegawai s.d Triwulan II 2017  Pemda 

Kota Manado sangat rendah yang 

tentunya akan sangat berpengaruh 

pada capaian Kebijakan Umum 

APBD 2017 serta pertumbuhan ekonomi regional wilayah kota Manado.  

Terdapat beberapa solusi agar dana yang idle di kas daerah terserap di masyarakat, antara 

lain:  

1. Pemkot Manado harus menginstruksikan SKPD-SKPD untuk segera melaksanakan 

penyerapan anggaran terutama untuk Belanja urusan wajib pelayanan dasar yang akan 

langsung bersentuhan dengan masyarakat. 

2. Menginstruksikan agar Pimpinan Proyek daerah untuk segera mengajukan tagihan apabila 

sudah selesai kewajibannya agar dana yang sudah dicairkan dapat berputar untuk konsumsi 

atau proyek lainnya.  

3. Menginvestasikan dana yang ada pada portofolio jangka pendek yang bersifat likuid dan 

aman dengan tetap mempertimbangkan rencana kebutuhan dana operasional daerah. 




