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Secara agregat, realisasi belanja sektor kesehatan di
tahun 2019 sebesar Rp1.357,69miliar atau 16,63 persen
dari total belanja APBD

Alokasi terbesar digunakan untuk Urusan Kesehatan,
dengan capaian realisasi sebesar Rp1.312,73 miliar
atau 96,69 persen dari total realisasi sektor Kesehatan
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Urusan Pendidikan
lainnya

Secara Agregat, realisasi belanja sektor Pendidikan di
tahun 2019 sebesar Rp1.878,58 miliar atau 23,01

persen dari total belanja APBD

Alokasi APBD di sektor Pendidikan sebagian besar
digunakan untuk membiayai Urusan Pendidikan

dengan capaian realisasi sebesar Rp1.793,86 miliar
atau 95,49 persen dari total realisasi sektor Pendidikan.
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Perkembangan Pagu-Realisasi dan Kinerja APBN
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Pendapatan
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Belanja

Arus Kas Provinsi Gorontalo

1.067,87 10.495,44

1.006,52 10.445,43

miliar miliar

miliar miliar

Meningkat Meningkat
Pendapatan Belanja6% 0,4%

Sebanyak 76,7 persen realisasi pendapatan tahun 2019 masih
di dominasi pendapatan dari sektor perpajakan. Sementrara

dari realisasi belanja sebanyak 36,8 persen direalisasikan pada
belanja pemerintah pusat, sementara 63,1 persen lainnya

dialikasikan pada belanja Tansfer ke Daerah dan Dana Desa.
Dalam tiga tahun terakhir arus kas Provinsi Gorontalo
menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo masih sangat

bergantung pada APBN.
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Perkembangan Makro Ekonomi Perkembangan Indikator Kesejahteraan

Perkembangan Pagu-Realisasi dan Kinerja APBD
Komposisi pendapatan transfer pemerintah pusat didominasi
oleh DAU dengan kontribusi sebesar Rp4.173,34 miliar atau
64,22 persen dari total realisasi. Hal tersebut menunjukkan
bahwa DAU masih berperan sebagai sumber pendapatan
utama. Realisasi belanja APBD Provinsi Gorontalo masih
didominasi oleh belanja operasi, dengan rincian: belanja
operasi (72,32 persen), belanja modal (16,23 persen), belanja
tak terduga (0,03 persen) dan belanja transfer (11,42 persen).

STRUKTUR APBD 2019
PROVINSI GORONTALO
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urusan Pengendalian
Penduduk dan KB

urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman

Ekonomi Gorontalo tahun 2019 tumbuh 6,41
persen, agak lebih lambat jika dibanding

dengan tahun 2018. Struktur PDRB Gorontalo
menurut lapangan usaha masih didominasi
oleh Kategori Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan (38,93 persen).

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES

IPM Prov.Gorontalo berada di peringkat bawah dengan nilai sebesar 67,71 hanya sedikit lebih baik dari
peringkat terbawah Prov. Sulawesi Barat yang mencatat nilai sebesar 65,51. Akan tetapi dengan nilai
tersebut, maka Prov Gorontalo sudah masuk ke dalam status pembangunan manusia pada kelompok
sedang.
Provinsi Gorontalo menempati posisi yang relatif rendah jika dibandingkan dengan Sulawesi Utara
sebagai Provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi. Hal tersebut menggambarkan bahwa,
ketersediaan lapangan kerja di Provinsi ber Ibu Kota Mamuju tersebut lebih memadai karena disokong
dengan kinerja perekonomian yang lebih baik dibanding dengan Gorontalo.
Tingkat gini rasio Gorontalo tertinggi se-Sulawesi yang menandakan tingkat pertumbuhan ekonomi
yang tinggi hanya bisa dinikmati di daerah perkotaan.

2017 2018 2019

6,73%
6,50% 6,41%

Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo
BI 7-Days (Reserve) Repo Rate 2019

GORONTALO

Tingkat Pengangguran Indeks Pembangunan Gini Rasio Penduduk Miskin
Manusia

4,06 67,71 0,41 184ribu
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1.1.   PENDAHULUAN 

embangunan daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola 

sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu 

pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor 

swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, selain 

itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau 

pertumbuhan ekonomi dalam wilayah atau daerah 

(Arsyad,1999). 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

pembangunan di Indonesia baik tingkat pusat maupun 

daerah dilaksanakan melalui sistem perencanaan 

pembangunan yang dilaksanakan dalam tiga jangka waktu 

yaitu: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/ 

Daerah untuk periode dua puluh tahun; 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/ 

Daerah untuk periode lima tahun; dan 

3. Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) Daerah untuk periode satu tahun. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dengan 

memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019. 

Prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD 

menjadi arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program 

dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2019 dalam 

mendukung pencapaian prioritas dan sasaran 

pembangunan daerah sebagai kontribusi terhadap 

pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.  

Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah di 

Indonesia banyak mengalami tantangan dan hambatan 

yang diantaranya dipengaruhi oleh faktor tingkat 

perekonomian daerah, sosial kependudukan daerah, dan 

kondisi geografi daerah. Untuk meminimalkan hambatan 

pembangunan di daerah, pemerintah pusat telah 

menerapkan otonomi. Melalui otonomi daerah diberikan 

keleluasaan untuk mengelola sumber daya maupun fiskal 

yang dimiliki sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.  

1.2.  TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah disusun 

dengan mengacu pada RPJMD dan RKPD. Hal ini perlu 

dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi arah 

kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan visi dan misi yang 

telah disusun pada saat pemilihan Kepala Daerah. 

 

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2019 merupakan 

penjabaran dari RPJMD periode 2017-2022 dengan 

memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019. 

Prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD 

ini menjadi arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program 

dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2019 dalam 

mendukung pencapaian prioritas dan sasaran 

pembangunan daerah sebagai kontribusi terhadap 

pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.  

1.2.1.  Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah 

RPJMD merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode lima tahunan yang 

P

SASARAN PEMBANGUNAN  
DAN TANTANGAN DAERAH 

BAB I 
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berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala 

dengan berpedoman pada RPJP/Daerah serta 

memperhatikan RPJM Nasional. 

Dalam rangka penerapan kebijakan pembangunan 

daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017 - 2022 telah 

ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Gorontalo 2017 – 2022 dengan 

visi  ”Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, 

Unggul dan Sejahtera”. 

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 tersebut 

mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu: 

a. Gorontalo Maju dan Unggul, Adalah Kondisi daerah 

yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan 

yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. 

Sementara unggul dimaksud diukur dengan 

peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, 

pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas 

dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas 

sumberdaya manusia. 

b. Gorontalo Sejahtera, yaitu Kondisi daerah yang 

sejahtera, hal tersebut ditandai dengan: 1) 

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan 

persentase kemiskinan dan penurunan angka 

pengangguran; 2) Tata kelola pemerintahan yang baik 

dan bersih (good governance & clean government), 

dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan 

ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. 

Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini 

Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian 

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai 

daerah teraman. 

1.2.2.  Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, 

yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan. 

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2019 mengacu pada 

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 tahun 2017 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022. Program 

Kegiatan tahun 2019 memperhatikan arahan kebijakan 

pembangunan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-

2022, khususnya pada pencapaian visi-misi, tujuan, 

sasaran, dan prioritas serta target pembangunan Provinsi 

Gorontalo periode 2017-2022.

Misi Tujuan Sasaran 

Visi : ” Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera” 

Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya 
alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan 

Menjadikan Pariwisata Gorontalo 
sebagai destinasi nasional/internasional 

Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara 
 

Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya 
Alam untuk kesejahteraan masyarakat 

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan 
terhadap PDRB 
Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang 
bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang 
berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan 

Memelihara daya dukung lingkungan 
untuk pemanfaatan SDA yang 
berkelanjutan 

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut 
dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi 
bencana 

Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah Peningkatan Infrastruktur daerah untuk 
konektivitas dan aktivitas ekonomi  

Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah 

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih 
merata dan adil 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif 
dan berkeadilan 

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 

Peningkatan Kualitas Sumberdaya 
Manusia 

Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan 
Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat 
Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq 

Penurunan angka kemiskinan 
Menurunnya tingkat kemiskinan 
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, 
sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman 

Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih 
melayani 

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 
yang baik dan lebih melayani 

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
dan bersih 
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Fokus dan Titikberat dalam Pendanaan Pembangunan tahun 2019 

Pendidikan yang berkualitas 
Meningkatkan kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar dengan target akhir 

kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing secara global 

Kesehatan yang prima 
Meningkatkan kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mencakup seluruh masyarakat 

Gorontalo 

Infrastruktur lebih merata 
Meningkatkan sarana prasarana dipedesaan dan kota secara adil dan lebih merata, serta layanan teknologi 

informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo 

Ekonomi yang lebih meningkat 

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kualitas 

koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta bertumpu pada sector pertanian, perikanan, peternakan 

dan perkebunan berbasis komoditas unggulan 

Pemerintah yang lebih melayani 
Reformasi birokrasi yang fokus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan 

professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih aman 

Agama dan Budaya lebih semarak 

Sebagai daerah dengan filosofi “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” maka peningkatan minat 

masyarakat terhadap terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat 

beragam serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak 

Pariwisata yang lebih mendunia 
Perbaikan infrastruktur sektor pariwisata agar memenuhi standar International dengan target meningkatnya 

kunjungan wisatawan lokal dan internasional 

Lingkungan yang lebih lestari 

Program ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pariwisata, pertanian, 

kelautan, pertambangan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang 

paling utama tetap mengutamakan kelestarian lingkungan 
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Sasaran Pembangunan Strategi Pencapaian 

Meningkatnya wisatawan nusantara 
& mancanegara 

a) Peningkatan Promosi Pariwisata Daerah diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan lokal; 
b) Pembangunan Destinasi Pariwisata fokus pada 3 kawasan destinasi wisata strategis provinsi Taman Laut Olele, Pantai Biluhu dan Bubohu Wisata Religi dan destinasi pariwisata 

lainnya yang ditetapkan dalam RIPPDA dan KSPN Provinsi Gorontalo, dan; 
c) Pembangunan Industri dan Kelembagaan Pariwisata untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata daerah serta meningkatkan keragaman dan daya saing 

produk/jasa pariwisata daerah dan peningkatan sumberdaya manusia pariwisata 

Meningkatnya kontribusi sektor 
pertanian/perkebunan terhadap 
PDRB 

a) Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu, lada), hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan dan komoditi andalan ekspor dan memiliki 
potensi ekspor; 

b) Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir dan penyediaan sarana prasarana pengolahan, pemasaran dengan memperhatikan penerapan standard jaminan 
mutu komoditi produk olahan dan produk segar dan pengembangan agro industri daerah; 

c) Mengupayakan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah dan layanan standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan; 
d) Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM. 

Meningkatnya ketersediaan dan 
konsumsi pangan yang bersumber 
dari pertanian & kelautan perikanan 
yang berdampak pada kesejahteraan 
petani/nelayan 
 

a) Peningkatan produktivitas dengan: (i) meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru, termasuk jaringan irigasi 
untuk tambak ikan; (ii) Revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan targetting dukungan/subsidi produksi tanaman 
pangan; (iii) Pengembangan pola produksi ramah lingkungan dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, pertanian hemat air dan penggunaan pupuk organik, 
(iv) Mengembangkan produksi pertanian melalui pola tumpang-sari antara tanaman kehutanan sebagai pelindung dan tanaman pertanian sebagai tanaman utama di lahan-lahan 
pertanian. (v) Peningkatan teknologi dan pola penanganan pasca panen dalam mengurangi susut panen dan kehilangan hasil termasuk pembangunan penggilingan padi (vi) 
Mendorong pengembangan bibit lokal yang bernilai tinggi (padi dan jagung) melaui pengembangan Desa Mandiri Benih.  

b) Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya melalui : (i) penambahan populasi bibit sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya; (ii) pengembangan kawasan 
peternakan (kawasan pertanian peternakan terpadu) dengan mendorong investasi swasta dan BUMD dan peternakan rakyat; (iii) peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan 
ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan 
untuk pengendalian penyakit terutama Zoonosis. 

c) Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan: (i) peningkatan produktifitas dan pengembangan perikanan tangkap; (ii) peningkatan produktifitas dan pengembangan kawasan 
sentra produksi garam (iii) pengembangan budidaya (marinkultur) dilokasi-lokasi potensial; (iv) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung 
penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan; (v) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan strategis; 
(vi) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang efisien dan ramah lingkungan, (vii) penguatan sistem dan jaringan perbenihan di daerah dan sentra-sentra 
produksi dengan induk unggul berstandar untuk ikan-ikan ekonomis penting. 

d) Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan, melalui : (i) pemberian pelatihan kemampuan teknis untuk nelayan, 
pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan; (ii) pembinaan/penguatan kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah produk perikanan; 
(iii) mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap; dan (iv) penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi nelayan, 
petambak garam, pembudidaya/pengolah produk ikan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana alam. 

e) Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi: (i) diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal; (ii) pendidikan gizi seimbang untuk 
keluarga; (iii) peningkatan konsumsi protein hewan (daging dan telur); (iv) penggalakan minat dan konsumsi makan ikan dan produk olahan berbasis ikan di masyarakat, (v) 
Peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan. 

f) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan. 

Terwujudnya pengelolaan 
sumberdaya hutan, lahan, laut dan 
pesisir yang lestari dan 
berkelanjutan serta mitigasi 
bencana 

a) Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di seluruh areal kawasan hutan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi produksi, 
lindung dan konservasi; 

b) Meningkatkan kapasitas pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan; 

c) Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan; 
d) Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan di daerah serta penegakan hukum lingkungan; 
e) Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui, (i) pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah 

domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk); (v) Revitalisasi danau Limboto; (vi) pengendalian pencemaran udara dari 
sektor industri, transportasi dan pertambangan; (vii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan (viii) peningkatan tutupan lahan/hutan; 

f) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang; 
g) Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana; 
h) Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM seta masyarakat tentang pengurangan risiko bencana; 
i) Meningkatkan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rekonstruksi pasca bencana; 
j) Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, dan pengamanan pantai serta penataan kawasan daerah tangkapan air (DTA) dan sepadan sungai, 

danau, dan pantai. 
Reformasi birokrasi yang fokus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan 
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Sasaran Pembangunan Strategi Pencapaian 

Meningkatnya kualitas & kuantitas 
infrastruktur daerah 

a) Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada koridor ekonomi dan pusat-
pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata); 

b) Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi; 
c) Mempercepat implementasi e-Government diseluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK di masyarakat; 
d) Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur strategis nasional di Provinsi Gorontalo (jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, 

bus, serta kereta api). 
e) Penyediaan tanah/lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan pemerintahan. 

Meningkatnya Kesejahteraan 
Masyarakat yang inklusif dan 
berkeadilan 

a) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha UKM dan koperasi; 
b) Perluasan akses UKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan melalui penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi serta jangkauan dan pemasaran produk UKM dan 

koperasi; 
c) Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada standar yang dikembangkan industri; 
d) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis; 
e) Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan 

yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran; 
f) Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta antara desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan, 

jembatan ke sentra produksi pertanian dan perikanan; 
g) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah desa tertinggal meliputi aspek peningkatan aparatur pemerintah 

desa, kelembagaan dan keuangan desa; 
h) Penguatan kelembagaan dan SDM unit-unit yang menjadi sumber pendapatan daerah dan peningkatan infrastruktur unit yang menjadi sumber pendapatan daerah, dan; 
i) Peningkatan investasi melalui promosi, pemutakhiran data potensi investasi, publikasi dan penyebaran informasi potensi daerah. 

Sasaran Meningkatnya Akses Dan 
Kualitas Pendidikan 

a) Meningkatkan layanan pendidikan menengah dan khusus yang berkualitas, peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan 
pengendalian mutu pendidikan. 

b) Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan 
pendidikan menengah (pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru); Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa; Pendidikan karakter dan pendidikan vokasi. 

c) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru, dan pemerataan distribusi guru. 
d) Mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang mampu menyajikan informasi dengan cepat terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan karya budaya. 
e) Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; mengembangkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, 

kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan 
pengembangan olahraga secara terpadu. 

Meningkatnya derajat kesehatan dan 
Gizi Masyarakat 
 

a) Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi (khususnya masalah stunting), 
balita, remaja, usia kerja dan lansia,  pencegahan dan pengendalian penyakit, pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, 
tertinggal dan perbatasan,  yang didukung dengan perlindungan pelayanan kesehatan universal  melalui Jamkesta, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, 
serta meningkatkan responsivitas terhadap krisis kesehatan; 

b) Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengurangi resiko drop-out, dan peningkatan penggunaan metode jangka pendek 
dengan memberikan informasi secara kontinyu untuk keberlangsungan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan, peningkatan pelayanan dan penanganan KB pasca 
persalinan, pasca keguguran dan penanganan komplikasi dan efek samping. 

Terwujudnya Pembangunan Budaya 
dan Imtaq 

a) Peningkatan potensi nilai informasi dan promosi warisan budaya serta pemanfaatannya dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat; 
b) Peningkatan kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan keagamaan. 

Menurunnya tingkat kemiskinan 

a) Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia; Perluasan kepesertaan jaminan sosial yang terintegrasi dengan 
SJSN; Peningkatan layanan dan manfaat yang lebih komprehensif melalui peningkatan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan layanan kesehatan; 
pemberian tambahan pangan untuk menjamin pertumbuhan dan gizi  serta Penguatan institusi implementasi jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem monitoring dan 
evaluasi terpadu. 

b) Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan 
infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

c) Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan; Pengembangan usaha 
sektor pertanian, khususnya bagi petani miskin perdesaan melalui peningkatan produksi petani, mengoptimalkan supply chain (para pihak yang terlibat dalam proses produksi), 
serta membuka akses pada pasar dan lembaga keuangan; meningkatkan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber pembiayaan, penerapan teknologi, pelatihan 
(keterampilan kewirausahaan, keterampilan teknis), pendampingan dan peningkatan diversifikasi usaha (off-farm) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. 
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Sasaran Pembangunan Strategi Pencapaian 

Meningkatnya akses masyarakat 
terhadap air minum, sanitasi yang 
layak, dan kawasan pemukiman 

Strategi yang akan dilaksanakan adalah dengan peningkatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; 
penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan. Kebijakan yang akan dilaksanakan diantaranya meningkatkan 
akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. 

Meningkatnya penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan bersih 

a) Meningkatkan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan Grand Design dan Road Map yang telah dirumuskan; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada seluruh 
instansi; 

b) Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen yang transparan yang berbasis IT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan 
sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai. 

c) Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terintergrasi; penerapan 
teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP); 
pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi monitoring 
dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat. 

d) Peningkatan kapasitas manajemen kinerja pembangunan melalui penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta penguatan penataan ruang, 
penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK, RAD SDGs; penguatan pengendalian kinerja pembangunan daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif 
dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunan; peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi 
daerah; peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah; dan peningkatan kualitas regulasi daerah. 

e) Peningkatan percepatan pencapaian Indeks Kesetaraan dan keadilan Gender dengan fokus penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), regulasi, dan 
pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum politik serta ekonomi, Peningkatan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kab/Kota Layak anak dan 
Peningkatan pemenuhan hak perempuan dengan fokus pada pencegahan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum secara khusus 
pada Kab/Kota dengan tingkat kerentanan tinggi, serta peningkatan kerjasam antar pelaku dan lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak; 

f) Peningkatan  iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah melalui: pelaksanaan komitmen kebangsaan dengan 
memperhatikan nilai-nilai lokal, meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis; penguatan karakter dan wawasan 
kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila; penguatan kelembagaan dialog dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat; penguatan 
kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik; penguatan koordinasi pelaksanaan komitmen kebangsaan; dan menjaga ketertiban dan keamanan daerah. 

g) Membangun kemitraan dan kerjasama dengan meningkatkan hubungan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah lainnya; membangun hubungan 
kemitraan untuk pembangunan daerah dengan lembaga-lembaga nasional maupun international. 

h) Meningkatkan pelaksanaan riset pada bidang-bidang yang menjadi keunggulan daerah, seperti pertanian dan pangan, energi baru dan terbarukan, peningkatan kualitas dan 
kuantitas SDM iptek serta mengupayakan penyediaan sarana prasarana iptek. 



 

7 Kajian Fiskal Regional Tahun 2019 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo 

1.3.  TANTANGAN DAERAH 

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi 

Gorontalo, terdapat beberapa target pembangunan yang 

belum tuntas dan masih akan terus dilaksanakan, seperti 

penanggulangan kemiskinan, dan masalah pelayanan 

dasar yang sampai dengan saat ini menjadi fokus perhatian 

utama pembangunan Provinsi Gorontalo, disamping 

delapan program prioritas pembangunan Provinsi yaitu: 

Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi Kerakyatan, 

Pariwisata, Lingkungan, Agama dan Budaya, serta 

pemerintahan yang lebih melayani. 

1.3.1.  Tantangan Ekonomi Dearah 

Perekonomian Provinsi Gorontalo dinilai sudah cukup 

baik. Namun pencapaian pertumbuhan ekonomi ini 

berbanding terbalik dengan pemerataan pertumbuhan 

antar sektor. Sumber pertumbuhan ekonomi sebagian 

besar masih berasal dari belanja pemerintah daerah, 

sedangkan sektor strategis seperti industri pengolahan, 

jasa perusahaan, pertambangan dan sektor pariwisata 

masih perlu menjadi perhatian. Dalam pelaksanaannya 

terdapat beberapa tantangan maupun potensi daerah yang 

dapat menjadi penyokong dalam pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Gorontalo, diantaranya: 

a. Potensi Perekonomian 

Ekonomi Gorontalo yang masih bertumpu pada sektor 

primer pertanian, walaupun pertumbuhannya tinggi 

namun relative belum memberi pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat 

secara langsung dan berkeadilan.  Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pemeratan pendapatan belum 

bisa tercapai sepenuhnya, kesenjangannya masih 

cukup moderat, sehingga pertumbuhan ekonomi 

belum bermanfaat positif buat sebagaian besar 

masyarakat. Untuk itu kedepan diharapkan berangsur 

– angsur pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

berkeadilan. 

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam 

mengembangkan perekonomian Gorontalo, adalah 

rendahnya nilai tambah dari produktivitas 

perekonomian masyarakat sebagai akibat dari 

rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan  

terutama teknologi tepat guna, kurangnya permodalan, 

serta akses pasar yang kurang dan masih rendahnya 

pertumbuhan sektor industri pengolahan sehingga 

ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah. 

Pengembangan wilayah berdasarkan kompetensi inti 

atau berbasis komuditas unggulan menjadi isu yang 

mengemuka didalam pengembangan wilayah 

kabupaten/Kota belum dioptimalkan secara konkrit. 

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah 

belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

karena belum dimanfatkan secara memadai untuk 

mengatasi kesenjangan dan mempercepat 

pembangunan perekonomian daerah, terutama untuk 

mendorong penyebaran industri ke daerah.  

Industri ekonomi Gorontalo selama ini masih di 

dominasi oleh industri rumah tangga, industri kecil dan 

menengah. Potensi sumber daya alam lainnya berupa 

bahan mineral serta potensi perikanan dan kelautan 

belum memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat 

dan daerah secara penuh. 

b. Investasi Daerah  

Struktur perekonomian dibentuk oleh investasi 

Pemerintah melalui konsumsi dan pembangunan 

infrastruktur. Kendala dalam meningkatkan iklim 

investasi adalah belum harmonisnya peraturan di 

tingkat pusat, dan belum sinkronnya peraturan pusat 

dan daerah serta masih banyaknya pungutan dan 

retribusi yang membebani pengusaha disamping itu 

juga dikarenakan kurangnya dukungan ketersediaan 

infrastruktur termasuk energi yang merupakan 

kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempercepat 

dan meningkatkan kualitas distribusi arus barang dan 

orang, serta untuk meningkatkan produktivitas sektor 
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industri yang bernilai tambah.  Sehingga dalam 

meningkatkan investasi di Gorontalo, hal-hal yang 

perlu dilakukan pemerintah adalah menciptakan iklim 

investasi yang kondusif, meningkatkan peran pelaku 

usaha dalam penyusunan Perda yang mendorong 

kemudahan investasi,  meminimalisir potensi pungutan 

liar yang memberatkan para pelaku usaha yang 

dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab, mendorong pelaku usaha agar 

tidak bergantung pada komponen pembiayaan dari 

anggaran pemerintah (APBN/APBD), meningkatkan 

kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal dan 

penyediaan energi dan infrastruktur adalah hal-hal 

yang menjadi tantangan dalam peningkatan investasi 

di Gorontalo kedepan. 

c. Pengembangan UMKM dan Koperasi  

Tantangan dalam upaya mengembangkan koperasi 

dan UMKM adalah: Penguatan peran KUMKM, Industri 

Kecil Menengah, & pelaku usaha lainnya; transformasi 

struktural & kultural para pelaku pasar di daerah dari 

pseudo-entreprenuer menjadi pure entreprenuer; 

memacu pertumbuhan investasi di daerah 

(optimalisasi pelaksanaan Perda tentang Kemudahan 

Investasi dan Pergub tentang Kemudahan Perijinan); 

peningkatan peran Perbankan selaku Agent of 

Development guna penguatan modal usaha; 

kerjasama antar daerah untuk promosi & pemasaran 

produk; peningkatan kerjasama perdagangan regional, 

nasional & internasional. 

Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan 

koperasi hingga tahun 2019 masih bergelut pada 

masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses 

terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi, 

rendahnya kualitas SDM KUMKM. Disamping itu 

optimalisasi fungsi lembaga pemberdayaan KUMKM 

dan masalah iklim usaha yang belum sepenuhnya 

berpihak kepada KUMKM masih berlaku. Kondisi yang 

demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan 

oleh KUMKM sendiri terlihat masih berjalan ditempat.  

d. Pertambangan dan Energi  

Permasalahan energi dan Sumberdaya Mineral di 

Provinsi Gorontalo adalah masih terbatasnya potensi 

dan pasokan energi serta masih adanya kegiatan 

penambangan liar dan pengambilan air tanah yang 

tidak sesuai ketentuan.  

e. Kepariwisataan 

Misi pertama ini menitikberatkan pada pengelolaan 

pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan. Provinsi Gorontalo 

memiliki potensi pariwisata dan sumber daya alam 

yang cukup strategis dan memadai. Namun demikian 

pembangunan kepariwisataan menghadapi beberapa 

masalah antara lain adalah daya saing pariwisata yang 

masih rendah, belum optimalnya pengelolaan 

destinasi pariwisata, belum memadainya sarana 

prasarana pendukung pariwisata, pemasaran dan 

promosi pariwisata yang belum efektif, dan 

terbatasnya sumber daya manusia bidang pariwisata. 

Dari permasalahan tersebut, maka tantangan bidang 

kepariwisataan adalah menciptakan iklim usaha di 

bidang pariwisata, meningkatkan promosi dan 

pemasaran berbasis informasi dan teknologi. 

Disamping itu pengembangan kawasan pariwisata 

strategis difokuskan pada pengembangan objek wisata 

unggulan sebagai Prime Mover Pembangunan 

pariwisata, yang telah disusun dalam Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Untuk 

tahun 2019, fokus pengembangan terhadap tiga 

kawasan wisata: Olele, Pantai Biluhu, dan kawasan 

desa wisata religi Bubohu. Hal ini dilakukan dalam 

rangka meningkatkan jumlah wisatawan nusantara 

maupun mancanegara, serta mendorong 

Pertumbuhan PDRB disektor pariwisata. 
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f. Pertanian  

Selain pengelolaan pariwisata, misi ini diorientasikan 

pada pengelolaan sumber daya alam pertanian, 

perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi 

serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan 

kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan. 

Sektor pertanian Provinsi Gorontalo masih dihadapkan 

pada permasalahan rendahnya produktivitas disektor 

pertanian khusus untuk komoditi padi dan jagung, 

dimana produktifitas padi dan jagung tahun 2017 

masing-masing sebesar 48,20 Ku/Ha dari target yang 

ditetapkan untuk padi sebesar 58,84 Ku/Ha dan untuk 

produktivitas jagung 46,43 Ku/Ha dari target yang 

ditetapkan sebesar 49,83 Ku/Ha. Untuk itu tantangan 

kedepan adalah bagaimana meningkatkan 

produktifitas pertanian, serta menjaga stabilisasi harga 

kebutuhan pra dan pasca panen yang implikasinya 

pada peningkatan Kesejahteraan petani yang diukur 

berdasarkan Nilai Tukar Petani. Untuk tahun 2017 Nilai 

Tukar Petani sebesar 105,38.  

Tantangan disektor pertanian lainnya adalah tidak ada 

surplus usaha yang berarti bagi petani mengakibatkan 

sektor pertanian semakin terpinggirkan, yang ditandai 

dengan PDRB sub sektor pertanian yang setiap 

tahunnya mengalami penurunan. Penurunan tersebut 

terjadi dihampir seluruh sub sektor pertanian. Potret ini 

mengisyaratkan bahwa sektor primer akan semakin 

terpuruk seiring berkembangnya sektor industri dan 

jasa. Permasalahan lainnya disektor pertanian adalah 

alih fungsi lahan menjadi lahan industri dan 

perumahan. Hal ini menyebabkan produksi pangan 

berfluktuasi. Oleh karenanya, optimalisasi usaha 

pertanian wajib dilakukan. Namun pada kenyataannya, 

upaya optimalisasi usaha pertanian masih terkendala 

berbagai persoalan diantaranya adalah rendahnya 

kualitas keterampilan SDM, kecilnya skala usaha, 

serta lahan pertanian yang makin menyempit.  

Dalam rangka pengembangan sektor pertanian secara 

luas seperti peningkatan produksi dan produktifitas 

pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan yang 

nantinya akan berdampak positif dalam menjamin 

ketahanan pangan daerah. Upaya diversifikasi pangan 

perlu dilakukan dalam rangka memenuhi ketersediaan 

pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber 

daya lokal. Kedepan masih terus dilakukan perbaikan 

dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta 

perbenihan dan perbibitan; meningkatkan sarana 

prasarana produksi; meningkatkan produktivitas dan 

nilai tambah produk pertanian; mendorong kebijakan 

pemerintah yang berpihak pada masyarakat petani; 

meningkatkan pemanfaatan teknologi; membuka 

akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga 

rendah bagi petani/peternak kecil; melindungi dan 

meningkatkan kualitas ternak sapi produktif dalam 

rangka mendukung pencapaian swasembada daging 

sapi; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi 

produktif di perdesaan; menciptakan sistem 

penyuluhan pertanian yang efektif; membudayakan 

penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara 

berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap 

perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; 

kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan; 

memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar 

global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan 

ekonomi akibat krisis global; serta memperbaiki citra 

petani dan pertanian agar kembali diminati generasi 

penerus. 

g. Infrastruktur Penunjang Ekonomi 

Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan terus 

meningkatkan penyediaan dukungan mendasar 

terhadap peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Masalah dan tantangan yang dihadapi adalah 

meningkatkan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, 

pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan akses 
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pendidikan, kesehatan, maupun sentra perekonomian. 

Pembukaan akses jalan baru tersebut untuk 

meningkatkan percepatan mobilitas kegiatan ekonomi 

daerah, khususnya dari sentra produksi menuju pasar. 

Belum terbukanya beberapa akses ruas jalan tersebut 

mengakibatkan kurang optimalnya daya saing komoditi 

unggulan dan daya dorong terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

Sementara itu, pembangunan sektor perhubungan 

dilihat dari kemampuan pemerintah dalam 

menyediakan infrastruktur transportasi baik darat, laut 

dan udara yang berkualitas untuk pelayanan 

transportasi maupun distribusi komoditi perdagangan 

dan industri serta pergerakan penumpang dan barang, 

baik dalam lingkup darah, nasional maupun 

internasional. Khusus perhubungan darat, Provinsi 

Gorontalo, memiliki dua puluh terminal yang terdiri dari 

tiga terminal type A, tujuh belas terminal type C. 

Terminal type A yang terdapat di Provinsi Gorontalo 

yaitu Terminal Bus Isimu di Kabupaten Gorontalo, 

Terminal Bus 42 Andalas di Kota Gorontalo dan 

Terminal Dungingi yang selesai di bangun tahun 2015 

(namun sampai saat ini belum beroperasi). Sedangkan 

untuk terminal tipe B yang menjadi kewenangan 

Provinsi saat ini belum tersedia. Namun dari tujuh 

belas terminal tipe C, sebanyak empat terminal yang 

akan diusulkan untuk dinaikkan statusnya menjadi 

terminal tipe B yaitu: Terminal Leato di Kota Gorontalo, 

Terminal Limboto di Kabupaten Gorontalo, Terminal 

Tilamuta di Kabupaten Boalemo, Terminal Marisa di 

Kabupaten Pohuwato. Dan direncanakan terminal tipe 

B di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango 

dan di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo 

Utara. 

Infrastruktur transportasi laut terus dilakukan 

peningkatan melalui koordinasi dan kerjasama dengan 

kepala kantor pelabuhan Gorontalo yang secara 

administratif menjalankan operasionalnya. Provinsi 

Gorontalo memiliki lima pelabuhan laut yang terletak di 

pesisir utara dan selatan. Di pesisir utara terdapat 

Pelabuhan Anggrek yang di khususkan untuk melayani 

barang secara cargo dan peti kemas baik pelayaran 

dalam negeri maupun internasional, serta Pelabuhan 

Kwandang digunakan untuk pelayaran rakyat ke Buol 

dan Toli-Toli Sulawesi Tengah. Sedangkan dipesisir 

selatan terdapat Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan 

Tilamuta dan Pelabuhan Bumbulan yang berfungsi 

sebagai pelabuhan pengumpul dan pendistribusi di 

daerah kawasan Teluk Tomini. Kelima pelabuhan 

tersebut terus dilakukan upaya pengembangannya 

baik melalui APBN maupun APBD untuk meningkatkan 

produktivitas bongkar muat di setiap pelabuhan. 

Walaupun telah banyak hal yang dicapai dalam 

pembangunan sektor perhubungan, namun masih 

banyak permasalahan yang akan dihadapi kedepan, 

yaitu (i) makin kompleksnya permasalahan dibidang 

transportasi, Bandara dan Pelabuhan akibat 

bertambahnya populasi penduduk dan semakin 

cepatnya perpindahan serta pergerakan barang dan 

jasa; (ii) masih adanya daerah yang belum terjangkau 

oleh layanan transportasi umum; (iii) belum efisiennya 

angkutan dari dan ke pelabuhan, terutama di 

pelabuhan anggrek dan Pelabuhan Tilamuta; dan (iv)  

masih rendahnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan 

yang ada. 

h. Infrastruktur Pertanian 

Rencana pembangunan Waduk Bone Hulu dan 

Bendungan Bolango Hulu menjadi prioritas utama 

dalam mendukung kinerja sektor pertanian, hal ini 

dikarenakan ketersediaan bendungan, jaringan irigasi 

dan embung di daerah masih rendah. Masih banyak 

sawah dan lahan perkebunan serta lahan yang belum 

dimanfaatkan karena tidak dapat diairi. Pembangunan 

teknologi tepat guna yang mensupplai air perlu 

ditingkatkan untuk menjangkau kawasan pertanian 

yang sulit air. Demikian halnya di sektor perikanan, 
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peternakan dan perkebunan, sarana penunjang belum 

tersedia secara memadai. Pembangunan dan 

peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan 

perikanan, serta perlunya Badan Penyuluhan 

Perikanan dan Kelautan di daerah untuk meningkatkan 

produksi perikanan perlu mendapatkan perhatian. Hal 

ini penting mengingat sektor pertanian merupakan 

sektor unggulan sebagai prime mover pembangunan 

ekonomi daerah. 

i. Birokrasi Pemerintahan  

Upaya meningkatkan capaian dalam hal otonomi 

daerah, dan peningkatan pelayanan pada masyarakat 

persoalan yang masih mengemuka adalah:  

a) Efisiensi kelembagaan perangkat pemerintahan 

daerah masih perlu ditingkatkan; 

b) Perbaikan Pelayanan Publik melalui prinsip 

pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang 

lebih berkualitas dengan Revolusi Mental; 

c) Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 

belum optimal; 

d) Masih rendahnya kualitas penyusunan Peraturan 

Daerah;  

e) Pengelolaan aset daerah belum tertata dengan 

baik; 

f) Belum optimalnya pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan; 

g) Masih kurangnya penelitian dan diseminasi hasil-

hasil kajian yang berkontribusi pada 

pembangunan daerah;  

h) Kualitas aparatur daerah belum memadai; 

i) Belum optimalnya manajemen kepegawaian 

daerah; 

j) Tindak lanjut perjanjian kerjasama belum optimal; 

k) Jumlah peneliti belum memadai; 

l) Prasarana dan sarana penelitian belum memadai; 

m) Tenaga fungsional perlu ditingkatkan; 

n) Standar pelayanan minimal bidang riset belum 

tersedia. 

1.3.2.  Tantangan Sosial Kependudukan  

Kondisi Sosial Kependudukan di Provinsi Gorontalo masih 

menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah 

Provinsi Gorontalo. Bersumber dari data Badan Pusat 

Statistik (BPS) tercatat persentase penduduk miskin di 

Provinsi Gorontalo pada September 2019 sebesar 15,31 

persen (184,71 ribu jiwa), turun 0,21 poin persen 

dibandingkan Maret 2019.  Penduduk miskin di Provinsi 

Gorontalo pada September 2019 sebagian besar masih 

tinggal di perdesaan yaitu sebesar 88,99 persen dan 

sisanya 11,01 persen tinggal di wilayah perkotaan dari total 

jumlah penduduk miskin. Sementara itu, Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) naik tipis menjadi 4,06 

persen pada Agustus 2019. Hal-hal tersebut tetap menjadi 

perhatian pemerintah sehingga pada tahun 2019 

penanganan kemiskinan dan pengangguran, dan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi 

isu strategis dalam penyusunan program prioritas 

pembangunan Provinsi Gorontalo. Terdapat beberapa hal 

dari sisi sosial kependudukan yang menjadi tantangan 

dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, 

diantaranya: 

a. Kemiskinan 

Masih banyak permasalahan dan tantangan yang 

harus dihadapi dalam rangka mempercepat penurunan 

tingkat kemiskinan. Masih banyak jumlah penduduk 

miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin 

dan kelompok ini sangat rentan terhadap terjadinya 

gejolak sosial ekonomi serta bencana alam, disamping 

itu program-program penanggulangan kemiskinan 

yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam 

memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi 

masyarakat miskin.  

Oleh karenanya tantangan kedepan adalah 

bagaimana meningkatkan pemerataan dan 

mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya 

dipedesaan. Untuk mempercepat tingkat penurunan 

kemiskinan, maka perlu diintensifkan upaya-upaya 
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prefentif dan kuratif yang berbasis pemberdayaan 

masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian 

dan kesejahteraan masyarakat. 

b. Pendidikan 

Tantangan terbesar pada sektor pendidikan adalah 

perluasan akses serta peningkatan mutu dan daya 

saing pendidikan, meningkatkan pemerataan akses 

terhadap pendidikan, meningkatkan pemerataan 

distribusi guru, meningkatkan kualifikasi akademik dan 

profesionalisme guru dan meningkatkan manajemen, 

tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara 

pendidikan secara umum untuk meningkatkan APK 

dan APM disemua jenjang pendidikan. Disamping itu 

perluasan akses pendidikan tidak hanya dari 

pendidikan formal, namun juga diupayakan melalui 

peningkatan akses pendidikan informal, pemberian 

soft skill untuk menciptakan masyarakat yang memiliki 

keterampilan sehingga dapat mendorong peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

c. Kesehatan 

Permasalahan di sektor kesehatan adalah masih 

terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan 

kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok 

rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal, 

terpencil dan perbatasan; pelayanan kesehatan ibu 

dan anak yang sesuai standar masih terbatas; belum 

teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh; 

masih tingginya kesakitan dan kematian akibat 

penyakit menular dan tidak menular; belum 

terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap 

beban pembiayaan kesehatan; belum terpenuhinya 

jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya 

manusia kesehatan. Disamping itu, Gorontalo masih 

menghadapi sejumlah masalah dalam hal sarana 

prasarana serta akses dan jangkauan masyarakat, 

angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, 

gizi kurang pada balita, sanitasi dan akses air bersih 

serta ketersediaan tenaga pada bidang kesehatan; 

masih terbatasnya kemampuan manajemen dan 

informasi kesehatan; ditambah lagi dengan 

permasalahan manajerial dalam sinkronisasi 

perencanaan kebijakan program dan anggaran serta 

masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas 

sektor; pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan kesehatan belum dilakukan secara 

optimal dan belum tersedia biaya operasional yang 

memadai di Puskesmas dan jaringannya. Semua hal 

tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi 

dalam membangun sektor kesehatan. 

d. Sosial 

Masih tingginya populasi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (ketelantaran, kecacatan, 

ketunaan, korban bencana alam, korban bencana 

sosial, kemiskinan, dll), Masih kurangnya kepedulian 

masyarakat termasuk dunia usaha dalam memberikan 

perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat 

yang rentan (Lansia Terlantar dan Anak Cacat) dan 

Kurangnya lembaga masyarakat yang peduli pada 

masalah kerawanan sosial merupakan persoalan - 

persoalan yang menjadi perhatian dalam urusan 

sosial.  

e. Perumahan dan Pemukiman 

Belum adanya regulasi pengaturan penataan 

perumahan dan pemukiman, terbatasnya kemampuan 

dalam menyediakan prasarana dan sarana dasar 

perumahan seperti lingkungan yang sehat, drainase 

dan persampahan, menurunnya kualitas pemukiman 

dan belum optimalnya kelembagaan yang bergerak 

dalam bidang pembangunan pemukiman dan 

perumahan adalah hal-hal yang menjadi 

permasalahan dan tantangan dalam pembangunan 

perumahan dan pemukiman. Kedepan prioritas 

pembangunan perumahan diarahkan pada 

pembangunan perumahan swadaya baik melalui 

APBD maupun APBN dalam rangka mempercepat 

penurunan kemiskinan. 
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1.3.3.  Tantangan Geografi Daerah 

Wilayah Gorontalo secara geografi terletak diantara antara 

0° 19’ – 0° 57’ Lintang Utara dan 121° 23’ – 125° 14’ Bujur 

Timur, yang diapit oleh Laut Sulawesi di sebelah Utara, 

Provinsi Sulut di sebelah Timur, Teluk Tomini di sebelah 

Selatan, dan Provinsi Sulteng di sebelah Barat. Dengan 

total wilayah Provinsi Gorontalo seluas 12.435,00 km2. 

Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar 

adalah perbukitan, oleh karenanya, provinsi ini mempunyai 

banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda. 

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi 

Gorontalo terdapat beberapa tantangan yang dipengaruhi 

oleh faktor geografis, diantaranya: 

a. Pengelolaan Bencana Alam 

Dampak perubahan iklim merupakan persoalan yang 

menjadi tantangan pokok dalam pengelolaan bencana 

alam di Gorontalo. Hingga saat ini Permasalahan 

mendasar yang ada ialah masih rendahnya usaha 

preventif didalam memperkecil kemungkinan 

timbulnya bencana, masih maraknya penebangan liar 

(illegal logging) untuk membuka lahan baru dan 

pertambangan liar (illegal mining) yang berdampak 

pada kerusakan hutan dan lingkungan serta 

pencemaran air, belum baiknya sistem drainase kota, 

sehingga kebanyakan saluran tidak mampu 

menampung air, atau bahkan tersumbat sehingga 

menyebabkan banjir. Untuk itu, upaya rehabilitasi dan 

reboisasi hutan, kawasan dan lahan kritis perlu 

ditingkatkan, sejalan dengan itu, sistem drainase perlu 

diperbaiki, sehingga potensi banjir bisa diperkecil. 

Demikian halnya dengan kapasitas kelembagaan 

bencana di daerah sampai dengan tingkat 

kabupaten/kota, yang harus terus ditingkatkan, 

peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana 

yang sinergis antara pusat dan daerah dalam sistem 

perencanaan pembangunan, dan peningkatan 

kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi 

Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang 

dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang 

memadai. Sedangkan dalam pembangunan data & 

informasi spasial untuk peta rawan bencana masih 

harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. 

b. Pengendalian Lingkungan Hidup 

Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, 

masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: 

(i) kecenderungan meningkatnya pencemaran 

lingkungan; (ii) masih rendahnya kapasitas sumber 

daya manusia dan institusi pengelola; masih 

rendahnya kesadaran masyarakat; (iii) belum 

terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman 

hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah 

dalam pemanfaatan dan pengelolaan, bertambahnya 

lahan kritis dan kerusakan hutan; (iv) perlunya 

peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan 

konservasi; (v) pengawasan pemanfaatan ruang. 
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erbicara mengenai perkembangan perekonomian 

pada satu daerah maka tidak terlepas dari kondisi 

perekonomian suatu negara, bahkan tidak ternafikan 

kondisi perekonomian global turut berpengaruh. Perang 

dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China pada 

2019 sangatlah mempengaruhi perkembangan ekonomi 

global, meskipun perang dagang yang terjadi bertujuan 

guna melindungi kepentingan perekonomian domestik dari 

masing-masing negara. Akan tetapi, resonansi dampaknya 

sampai ke negara-negara lain karena Amerika Serikat dan 

China merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Badan 

Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi 

RI mencapai 5,05 persen secara tahunan year on year (yoy) 

di kuartal II 2019 sebagai dampak dari perang dagang. 

Angka itu melambat dibandingkan kuartal yang sama di 

tahun sebelumnya yakni 5,27 persen (yoy).  

 

2.1. INDIKATOR EKONOMI MAKRO FUNDAMENTAL 

Dampak langsung atas situasi global yang terjadi terhadap 

perekonomian Gorontalo hampir tidak signifikan. Hal 

tersebut dapat terlihat dari agak melambatnya pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Gorontalo. Untuk lebih jelasnya, berikut 

dipaparkan indikator ekonomi makro fundamental dari 

Provinsi Gorontalo. 

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Menurut Bernard Baumohl (2012) indikator makro ekonomi 

dapat dijadikan sebagai alat guna mengukur pencapaian 

pembangunan dan pergerakan perekonomian suatu 

daerah. Beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan 

untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu 

daerah antara lain: Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar. 

a.  Pertumbuhan Ekonomi 

Ekonomi Gorontalo tahun 2019 tumbuh 6,41 persen, agak 

lebih lambat jika dibanding dengan tahun 2018 sebesar 

6,50 persen. Perekonomian Gorontalo tahun 2019 diukur 

berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp41.151 
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miliar, hal tersebut disokong dari sisi produksi dengan 

pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang sebesar 13,61 persen. Sedangkan dari sisi 

pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 

Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit 

yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,93 

persen.  

b. Nominal PDRB 

Nominal PDRB dapat dilihat menurut pengeluaran dan 

lapangan usaha. Informasi tersebut bermanfaat untuk 

mengetahui peran atau kontribusi pengeluaran pemerintah 

(Pusat melalui APBN dan Daerah melalui APBD) pada 

pertumbuhan ekonomi regional. Informasi PDRB menurut 

sektor lapangan usaha bermanfaat untuk menilai tingkat 

kontribusi sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan 

sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regional.  

Pertumbuhan ekonomi kumulatif Gorontalo selama tahun 

2019 tumbuh sebesar 6,41 persen. Pertumbuhan kumulatif 

tertinggi dicapai oleh Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 13,61 persen. 

Pertumbuhan kumulatif tertinggi selanjutnya adalah 

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor sebesar 11,88 persen serta Kategori 

Industri Pengolahan sebesar 11,62 persen. 

Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas 

dasar harga berlaku pada tahun 2019 masih didominasi 

oleh ketiga lapangan usaha utama yakni: Kategori 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (38,93 persen); 

Kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-

Sepeda Motor (12,42 persen); serta Kategori Konstruksi 

(10,67 persen).  

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi 

Gorontalo tahun 2019, Kategori Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 

2,37 persen; diikuti kategori Perdagangan Besar dan 

Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 

1,34 persen; dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 

0,45 persen.  

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kumulatif 

triwulan IV-2019 terhadap triwulan IV-2018 terjadi pada 

semua komponen. Komponen Pengeluaran Konsumsi 

Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-

LNPRT) merupakan komponen yang mengalami 

pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 10,93 persen. 

Sementara, pertumbuhan kumulatif tertinggi selanjutnya 

adalah Komponen Komponen Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 6,90 persen; 

diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-

P) sebesar 5,02 persen.  

Struktur PDRB Gorontalo menurut Pengeluaran atas dasar 

harga berlaku tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan 

yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi 

oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh 

PDRB Gorontalo (61,80 persen). Komponen lain yang 

memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-

turut adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(28,32 persen); Komponen Ekspor Barang dan Jasa (25,07 

persen) serta Komponen Pengeluaran Konsumsi 

Pemerintah (21,21 persen). Sedangkan kontribusi 

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo (diolah) 

Grafik 2.3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo 
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Komponen Perubahan Inventori dan Komponen PK-LNPRT 

relatif kecil, masing-masing sebesar 2,22 persen dan 0,75 

persen. Di sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa 

(sebagai faktor pengurang di dalam struktur PDRB) 

berkontribusi sekitar 39,37 persen.  

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi 

Gorontalo triwulan IV-2019 (c-to-c), Komponen PK-RT 

merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan 

tertinggi yakni sebesar 4,21 persen; diikuti oleh Komponen 

PMTB sebesar 1,03 persen. Sementara sumber 

pertumbuhan ekonomi Gorontalo dari komponen lainnya 

sebesar 1,16 persen.  

2.1.2. Suku Bunga 

Sepanjang tahun 2019 BI 7-Day Repo Rate yang menjadi 

suku bunga acuan menunjukkan kecenderungan menurun 

mulai pertengahan tahun fiskal 2019 dimana semula 

mencapai dan bertahan selama enam bulan sebesar 6% 

perlahan menurun sebesar 1% hingga mencapai angka 5% 

mulai bulan Oktober hingga Desember 2019. Penetapan 

suku bunga ini tentu berpengaruh juga pada kondisi 

perekonomian di Prov. Gorontalo.  

Penurunan bunga meningkatkan minat masyarakat guna 

mengajukan kredit perseorangan, namun peruntukkan 

didominasi untuk kredit konsumtif yang berupa pengadaan 

kendaraan bermotor. Dipertegas dengan jumlah rekening 

sebanyak 21,501 rekening untuk sektor otomotif, disusul 

oleh rekening di sektor perumahan dan apartemen 

sebanyak 9,306 rekening.  

Seharusnya, penurunan suku bunga bisa dimanfaatkan 

masyarakat Gorontalo guna memanfaatkan kredit yang 

bersifat produktif bukannya konsumtif. Sehingga, riakan 

manfaat dari penurunan tersebut bisa berimbas pada roda 

perekonomian Gorontalo kearah yang lebih baik. Misalnya, 

pemilik usaha kecil menengah mengajukan pinjaman untuk 

menambah modal guna menambah kapasitas produksinya. 

Selain itu, Besarnya penggunaan kredit konsumsi 

multiguna menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan 

rumah tangga di Prov Gorontalo masih cukup besar diluar 

kebutuhan untuk kepemilikan rumah dan kendaraan 

bermotor (otomotif), hal ini terjadi karena pengajuan kredit 

multiguna relatif lebih mudah.  

2.1.3. Inflasi 

Sumber: Bank Indonesia (diolah) 

Grafik 2.4 BI 7-Day (Reserve) Repo Rate 2019 (persen) 

 
Sumber: Bank Indonesia (diolah) 

Grafik 2.5 Jumlah Rekening Kredit Perseorangan Gorontalo 
s.d. Triwulan III 2019 

Sumber: Bank Indonesia (diolah) 

Grafik 2.6 Tingkat Inflasi Gorontalo 2019 



Pengukuran laju inflasi di Provinsi Gorontalo menggunakan 

laju inflasi yang terjadi di Kota Gorontalo. Rata-rata inflasi 

yang terjadi selama kurun waktu Januari hingga Desember 

2019 menunjukkan angka sebesar 2,84% dan apabila 

dibandingkan dengan rata-rata inflasi secara nasional yang 

menunjukkan angka 2,68% tidaklah terlampau jauh.  

Dalam kurun 2019 terdapat beberapa hal yang dapat 

dijelaskan diantaranya, terjadi deflasi pada bulan Februari 

dan September baik di Gorontalo maupun pada skala 

nasional, hal ini menunjukkan bahwa laju inflasi di 

Gorontalo masih sangat terpengaruh oleh laju inflasi tingkat 

nasional sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perekonomian di Gorontalo masih banyak bergantung 

kepada Pemerintah Pusat. Deflasi di Gorontalo juga terjadi 

karena adanya penurunan indeks di satu kelompok 

pengeluaran meskipun enam kelompok pengeluaran 

lainnya mengalami kenaikan indeks. Kelompok 

pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu 

kelompok bahan makanan sebesar -4,33 persen. 

Sedangkan kelompok yang mengalami kenaikan indeks 

adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan 

tembakau sebesar 1,95 persen, kelompok transpor, 

komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,23 persen, 

kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen, kelompok 

perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,03 

persen, dan kelompok sandang serta kelompok pendidikan, 

rekreasi, dan olahraga sebesar 0,02 persen. 

Lonjakan tingkat inflasi yang signifikan terjadi pada bulan 

Mei dan Agustus 2019 dimana tingkat inflasi bulan Mei 

melonjak tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi 

nasional sebesar 1%. Lonjakan pada bulan Mei terjadi 

karena bertepatan dengan Bulan Ramadhan yang 

merupakan telah menjadi fenomena rutin tahunan dan 

menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada 

awal bulan Juni 2019 dimana pengeluaran rumah tangga 

sangatlah tinggi pada saat tersebut. Lonjakan pada bulan 

Agustus juga bertepatan dengan hari raya agama Islam 

yaitu Idul Adha pada tanggal 11 Agustus dan 1 Muharram 

yang jatuh pada tanggal 1 September. Patut menjadi 

catatan bahwa pada bulan Agustus juga menjadi perayaan 

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 

tanggal 17 Agustus sehingga pengeluaran rumah tangga 

dan pemerintah untuk memperingati Hari Kemerdekaan 

sangat dimungkinkan menjadi penyumbang besar dalam 

naiknya tingkat inflasi 

2.1.4. Nilai Tukar 

Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika selama tahun 

2019 tidak terlalu bergejolak dimana hanya pada awal 

tahun 2019 terjadi penguatan nilai Rupiah dari yang 

sebelumnya berkisar di Rp14,600 per Dollar menguat 

menjadi Rp14,100 per dollar, dan sepanjang tahun terjadi 

fluktuasi yang tidak terlalu signifikan yang bergerak diantara 

kisaran Rp14,300 per dollar.  

Fluktuasi nilai Rupiah atas Dollar selama tahun 2019 

ternyata mendorong defisit dalam Nilai Neraca 

Perdagangan dari Januari sampai dengan Desember 2019, 

dimana defisit mulai terjadi di bulan Maret 2019 dan 

semakin membesar hingga penghujung tahun 2019 dimana 

pada bulan September 2019 mencapai puncaknya di 

kisaran -11,000 USD. Akan tetapi, dapat ditambahkan 

bahwa kinerja ekspor di Provinsi Gorontalo ini tidak 

mencerminkan hasil yang sesungguhnya, mengingat 

adanya ekspor komoditi dari Prov. Gorontalo yang 

dilakukan diluar pelabuhan yang ada di Prov Gorontalo. 

Beberapa komoditi yang berasal dari Provinsi Gorontalo 

diekspor melalui pelabuhan di provinsi lain, seperti melalui 

Sumber: Bank Indonesia (diolah) 

Grafik 2.7 Kurs Transaksi Bank Indonesia Mata Uang USD 
tahun 2019 



Pelabuhan di Surabaya, DKI Jakarta, Makassar, Sulawesi 

Utara, Sulawesi Tengah, dan Bali. Komoditi asal Provinsi 

Gorontalo yang diekspor melalui pelabuhan di provinsi lain 

pada Bulan Desember 2019 adalah kelompok ikan dan 

udang/kepiting (HS 03) sebesar US$131.861 yang diekspor 

melalui Bandara Soekarno-Hatta DKI Jakarta sebesar 

US$92.403 dengan rincian menuju Jepang (US$60.614), 

Malaysia (US$11.997), dan Singapura (US$19.792), 

melalui Pelabuhan Tanjung Priok DKI Jakarta sebesar 

US$22.215 menuju Belanda, serta melalui Bandara 

Ngurah-Rai Bali sebesar US$17.243 menuju Jepang; 

kelompok buah dan biji/kacang yang diolah dan diawetkan 

(HS 08) sebesar US$861.717 yang diekspor melalui 

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan rincian menuju 

Uni Emirat Arab (US$66.250), Belgia (US$17.225), 

Republik Federal Jerman (US$140.115), Mesir 

(US$35.750), Spanyol (US$31.720), Prancis (US$31.980), 

Lituania (US$17.465), Latvia (US$18.085), Belanda 

(US$210.365), Polandia (US$40.300), Federasi Rusia 

(US$235.307), dan Slovenia (US$17.155); kelompok 

berbagai makanan olahan (HS 21) sebesar US$45.450 

yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 

menuju Tiongkok; serta kelompok paket pos, parsel dan 

barang retur (HS 99) sebesar US$1.187 yang diekspor 

melalui Bandara Bandara Soekarno- Hatta DKI Jakarta 

sebesar US$875 dengan rincian menuju Filipina (US$78), 

Pakistan (US78), Timor Leste (US$250), Amerika Serikat 

(US$391), dan Kanada (US$78), serta melalui Bandara 

Ngurah-Rai Bali sebesar US$312 menuju Jepang.  

2.2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN 

Guna meningkatkan taraf hidup manusia maka perlu untuk 

melaksanakan usaha-usaha diantaranya adalah 

pembangunan ekonomi . Dalam pembangunan ekonomi 

ada beberapa indikator yang dipakai untuk menilai atau 

mengevaluasi keberhasilan pembangunan tersebut 

diantaranya, indeks pembangunan manusia, tingkat 

kemiskinan, rasio gini dan kondisi ketenagakerjaan. 

Disamping sebagai alat penilai atau evaluasi, indikator-

indikator tersebut dapat dipakai sebagai alat analisa untuk 

lebih memahami keadaan suatu konteks regional yang 

diperlukan dalam membantu melakukan analisis 

perekonomian regional. 

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo terus 

mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus 

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2018, IPM Provinsi 

Gorontalo mencapai 67,71. Angka ini meningkat sebesar 

0,70 poin dibandingkan dengan IPM Provinsi Gorontalo 

pada tahun 2017 yang sebesar 67,01. Status 

pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo mencapai 

level “sedang”. IPM Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 

tumbuh sebesar 1,04 persen dibandingkan tahun 2017.  

Tabel 2.1 IPM Menurut Provinsi di Sulawesi 

  UHH HLS RLS Kapita IPM 

Sulawesi Utara 71,26 12,68 9,24 10.731 72,2 

Sulawesi Tegah 67,78 13,13 8,52 9.488 68,88 

Sulawesi Selatan 70,08 13,34 8,02 10.814 70,9 

Sulawesi Tenggara 70,72 13,53 8,69 9.262 70,61 

Gorontalo 67,45 13,03 7,46 9.839 67,71 

Sulawesi Barat 64,34 12,59 7,5 9.051 65,1 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo (diolah) 
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Peningkatan IPM ditunjukkan dengan peningkatan pada 

setiap komponen penyusunnya. Bayi yang baru lahir 

memiliki peluang untuk hidup hingga 67,45 tahun, 

meningkat 0,31 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. 

Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah 

selama 13,03 tahun, meningkat 0,02 tahun dibandingkan 

dengan tahun 2017. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun 

ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan 

selama 7,46 tahun, meningkat 0,18 tahun dibandingkan 

tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 

2012) masyarakat telah mencapai Rp9,84 juta rupiah pada 

tahun 2018, meningkat Rp307 ribu rupiah dibandingkan 

tahun sebelumnya.  

Apabila dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau 

Sulawesi, maka dapat disimpulkan bahwa nilai IPM 

Prov.Gorontalo berada di peringkat bawah dengan nilai 

sebesar 67,71 hanya sedikit lebih baik dari peringkat 

terbawah Prov. Sulawesi Barat yang mencatat nilai sebesar 

65,51. Akan tetapi dengan nilai tersebut, maka Prov 

Gorontalo sudah masuk ke dalam status pembangunan 

manusia pada kelompok sedang. 

2.2.2. Tingkat Kemiskinan 

Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo 

September 2019 sebesar 15,31 persen, turun 0,21 poin 

persen dibandingkan Maret 2019.Garis Kemiskinan 

Provinsi Gorontalo pada Maret 2019 sebesar Rp333.070,- 

per kapita per bulan dan pada September 2019 menjadi 

Rp353.109,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar 

Rp20.039,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 6,02 

persen. 

Tabel 2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo Menurut Komponen 

Komponen Satuan  2014 2015 2016 2017 2018 

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Tahun 67,00 67,12 67,13 67,14 67,45 

Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12,49 12,70 12,88 13,01 13,03 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 6,97 7,05 7,12 7,28 7,46 

Pegeluaran per Kapita Rp 8.719 9.035 9.175 9.532 9.839 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   65,17 65,86 66,29 67,01 67,71 

Pertumbuhan IPM % 0,73 1,05 0,66 1,09 1,04 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo (diolah) 
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Berdasarkan survei pada September 2019 persentase 

penduduk miskin (P0) di Provinsi Gorontalo sebesar 15,31 

persen. Dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 

2019 sebesar 15,52 persen, berarti mengalami penurunan 

sebesar 0,21 poin persen. Selama periode Maret 2019-

September 2019, persentase penduduk miskin di daerah 

perkotaan maupun di daerah perdesaan mengalami 

penurunan. Di perkotaan persentase penduduk miskin 

turun dari 4,21 persen pada Maret 2019 menjadi 3,99 

persen pada September 2019, berarti terjadi penurunan 

sebesar 0,22 poin persen. Sedangkan di daerah perdesaan 

terjadi penurunan sebesar 0,22 poin persen, yaitu dari 

23,79 persen pada Maret 2019 menjadi 23,57 persen pada 

September 2019.   

Jumlah penduduk miskin September 2019 di Provinsi 

Gorontalo sebanyak 184,71 ribu jiwa, sementara jumlah 

penduduk miskin Maret 2019 sebanyak 186,03 ribu jiwa. 

Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi 

Gorontalo selama periode Maret 2019-September 2019 

berkurang sebanyak 1,32 ribu jiwa. Penduduk miskin di 

Provinsi Gorontalo pada September 2019 sebagian besar 

masih tinggal di perdesaan yaitu sebesar 88,99 persen dan 

sisanya 11,01 persen tinggal di wilayah perkotaan dari total 

jumlah penduduk miskin.  

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada kemisikinan 

di Prov. Gorontalo yaitu: 

1. Berdasarkan desil pengeluaran per kapita per bulan, 

rata-rata pengeluaran per kapita pada desil 2 periode 

Maret 2019 – September 2019 mengalami peningkatan 

sebesar 5,01 persen. Angka ini lebih tinggi daripada 

angka inflasi Kota Gorontalo, yaitu sebesar 2,81 

persen dan juga lebih tinggi daripada pertumbuhan 

Indeks Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan Maret 

2019 sampai September 2019 yang sebesar 3,37 

persen;  

2. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2019 mengalami 

kenaikan 1,15 poin dibandingkan Maret 2019 atau naik 

1,11 persen. Dengan sebagian besar penduduk miskin 

bekerja di sektor pertanian (lebih dari 60 persen), maka 

peningkatan NTP dapat menjadi indikasi terjadinya 

perbaikan kesejahteraan mereka.  

2.2.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini) 

Pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran 

penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Rasio adalah 

sebesar 0,410. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 

0,003 jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2019.  

Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2019 

adalah sebesar 0,399 mengalami peningkatan sebesar 

0,007 poin dibanding Maret 2019 yang sebesar 0,392 dan 

meningkat sebesar 0,002 poin dari September 2018 yang 

sebesar 0,397. Untuk daerah perdesaan kondisi September 

2019, Gini Rasio adalah sebesar 0,393 mengalami 

peningkatan 0,05 poin dibanding Maret 2019 yang sebesar 

0,388 serta meningkat 0,02 poin dibanding September 2018 

yang sebesar 0,413.  

Pada September 2019, persentase pengeluaran pada 

kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,74 

persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan 

sedang.  

Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat 

ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-

September 2019 diantaranya adalah:  

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo (diolah) 
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1. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas), tercatat bahwa terjadi kenaikan rata-rata 

pengeluaran perkapita per bulan pada penduduk 

kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 20 

persen teratas, yaitu 5,66 persen dan 6,23 persen. 

Sedangkan pada penduduk kelompok 40 persen 

menengah terjadi penurunan rata-rata pengeluaran 

perkapita per bulan, yaitu sebesar 0,57 persen.  

2. Di daerah perdesaan tercatat bahwa kenaikan rata-rata 

pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 

40 persen terbawah lebih lambat dibanding kelompok 

20 persen teratas, tetapi lebih cepat dibanding 

penduduk kelompok 40 persen menengah. Kenaikan 

rata-rata pengeluaran perkapita periode Maret-

September 2019 untuk kelompok penduduk 40 persen 

terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas 

berturut-turut adalah sebesar 8,25 persen; 1,96 

persen; dan 9,82 persen.  

3. Di daerah perkotaan tercatat bahwa terjadi kenaikan 

rata-rata pengeluaran perkapita per bulan pada 

penduduk kelompok 40 persen terbawah dan 

kelompok 20 persen teratas, yaitu 0,22 persen dan 

5,17 persen. Sedangkan pada penduduk kelompok 40 

persen menengah terjadi penurunan rata-rata 

pengeluaran perkapita per bulan, yaitu sebesar 3,59 

persen.  

2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat 

Pengangguran 

Jumlah angkatan kerja Provinsi Gorontalo pada Agustus 

2019 sebanyak 585.896 orang, naik 7.016 orang 

dibandingkan kondisi Agustus 2018. Sedangkan Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun 0,51 poin 

menjadi 66,83. Dibandingkan tahun sebelumnya, 

pengangguran bertambah 462 orang, sejalan dengan TPT 

yang naik tipis menjadi 4,06 persen pada Agustus 2019.  

Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah 

Menengah kejuruan (SMK) masih menjadi yang tertinggi 

diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 13,54 persen. 

Penduduk yang bekerja sebanyak 562.087 orang, 

bertambah 6.554 orang dari Agustus 2018. Lapangan 

pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase 

penduduk yang bekerja terutama pada kelompok 

Perdagangan-Akomodasi (2,86 poin), kelompok Informasi- 

komunikasi dan jasa-jasa (1,20 poin), dan kelompok 

Pertanian (0,60 poin). Sedangkan lapangan pekerjaan yang 

mengalami penurunan utamanya pada kelompok Industri-

Pertambangan (4,00 poin), Konstruksi (0,66 poin). 

Sebanyak 41,96 persen penduduk bekerja pada kegiatan 

formal dan sisanya 58,04 persen bekerja pada kegiatan 

informal. Dibandingkan kondisi setahun lalu, persentase 

pekerja formal naik 3,22 poin.  

Tingkat pengangguran menurut provinsi di Pulau Sulawesi 

menggambarkan bahwa Provinsi Gorontalo menempati 

posisi yang relative rendah jika dibandingkan dengan 

Sulawesi Utara sebagai Provinsi dengan tingkat 

pengangguran tertinggi. Akan tetapi, jika dibandingkan 

dengan Provinsi Sulawesi Barat yang nota bene lebih 

muda, Gorontalo memiliki tingkat pengangguran yang lebih 

tinggi. Hal tersebut menggambarkan bahwa, ketersediaan 

lapangan kerja di Provinsi ber Ibu Kota Mamuju tersebut 

lebih memadai karena disokong dengan kinerja 

perekonomian yang lebih baik dibanding dengan Gorontalo. 

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo (diolah) 
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2.3. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

Perekonomian Gorontalo tahun 2019 diukur berdasarkan 

besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 

dasar harga berlaku yang mencapai Rp41.151 miliar serta 

PDRB per kapita mencapai Rp34,22 juta atau US$ 

2.418,24. 

Ekonomi Gorontalo tahun 2019 tumbuh 6,41 persen, lebih 

lambat dibanding tahun 2018 yang sebesar 6,50 persen. 

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 

Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang sebesar 13,61 persen. Dari sisi 

pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 

Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit 

yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,93 

persen. 

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2019 terhadap triwulan IV-

2018 tumbuh sebesar 6,47 persen (y-on-y), lebih lambat 

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 

sebesar 7,23 persen. 

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2019 dibandingkan dengan 

triwulan III-2019 tumbuh sebesar 1,58 persen (q-to-q). Dari 

sisi produksi, peningkatan disebabkan oleh pertumbuhan 

pada Kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,61 

persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan 

disebabkan oleh Komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-

P) sebesar 12,48 persen. 

Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2019 dari sisi produksi 

didominasi oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,93 persen. 

Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh 

komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan 

kontribusi sebesar 61,80 persen. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo (diolah) 
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- - - HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN - - - 



 

nggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) merupakan Grafikan keuangan 

pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan 

dan alokasi belanja dalam satu tahun anggaran yang di 

tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.   

3.1. APBN TINGKAT PROVINSI 

Sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah, Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan sebagai 

penggerak perekonomian di daerah. Kondisi APBN di 

Provinsi Gorontalo tahun 2018-2019 dituangkan dalam I-

account pada Tabel 3.1. Target pendapatan negara tahun 

2019 sebesar Rp1.040,04 miliar, dimana target ini turun 

sebanyak 8,14 persen dari target pendapatan tahun 2018. 

Namun realisasi pendapatan tahun 2019 melampaui target 

pendapatan yang ditetapkan yaitu Rp1.067,87 miliar atau 

meningkat 6,10 persen dibanding tahun 2018. Hal ini 

dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan yang 

bersumber dari Pajak sebesar 4,71 persen pada sektor 

produktif dan pajak perdagangan internasional, dilanjutkan 

pendapatan dari PNBP sebesar 10,94 persen yang 

didominasi dari peningkatan pendapatan PNBP Fungsional 

dan Pendapatan BLU.  

Dengan jumlah penduduk sebanyak 1,16 juta jiwa tahun 

2019 Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi belanja APBN 

sebesar Rp10,85 triliun. Terdapat dua provinsi yang 

berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo dan 

memiliki jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa atau dua 

kali lipat yaitu, Provinsi Sulawesi Utara yang memperoleh 

alokasi belanja APBN sebesar Rp13,42 triliun dan Provinsi 

Sulawesi Tengah dengan alokasi sebesar Rp12,39 triliun. 

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak 

berpengaruh signifikan pada alokasi anggaran belanja, 

namun lebih pada program-progam prioritas dan target-

target yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah. 

Pada APBN 2019 di Provinsi Gorontalo terdapat penurunan 

pagu sebesar 3,82 persen dibanding tahun 2018 atau 

sebesar Rp10.854,52 miliar yang disebabkan penurunan 

pagu Belanja Pemerintah Pusat lebih besar dibanding 

peningkatan pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

Realisasi belanja tahun anggaran 2019 mencapai 96,69 

persen atau sebesar Rp10.495,44 miliar, dimana realisasi 

belanja ini lebih besar 0,48 persen dibanding tahun 2018 

yang banyak dipengaruhi oleh realisasi dana Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa yang mencapai 98,23 persen. 

A 

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS 
PELAKSANAAN APBN TINGKAT REGIONAL  

BAB III 

URAIAN 
2018 2019 

PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % 

A. PENDAPATAN NEGARA 1.132,26 1.006,52 88,89% 1.040,04 1.067,87 102,68% 

     I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 1.132,26 1.006,52 88,89% 1.040,04 1.067,87 102,68% 

        1. PENERIMAAN PAJAK 971,23 782,25 80,54% 868,49 819,06 94,31% 

        2. PNBP 161,03 224,28 139,28% 171,55 248,81 145,04% 

     II. HIBAH 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 - 

B. BELANJA NEGARA    
10.912,40     10.445,43  95,72% 10.854,52  10.495,44 96,69% 

     I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 4.396,36 4.066,76 92,50% 4.102,16 3.862,78 94,16% 

     II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 6.516,08 6.378,67 97,89% 6.752,36 6.632,66 98,23% 

C. SURPLUS DEFISIT (9.780,14)     (9.438,91) 96,51%    (9.814,48)     (9.427,57) 96,06% 

 

Tabel 3.1 I-account  APBN Provinsi Gorontalo  

Sumber: diolah dari LRA Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Gorontalo, OMSPAN, Simtrada 

*dalam miliar 



Dengan membandingkan realisasi pendapatan dan 

realisasi belanja pada tahun 2019 di Provinsi Gorontalo 

terdapat defisit angaran sebesar Rp9.311,22 miliar, 

sehingga Provinsi Gorontalo masih sangat bergantung 

pada dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui 

Belanja K/L maupun Dana Transfer. 

3.2. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT 

REGIONAL 

Pendapatan pemerintah pusat di Provinsi Gorontalo terdiri 

dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. 

Berdasarkan realisasi pendapatan tahun 2019, penerimaan 

perpajakan masih mendominasi penerimaan APBN dengan 

porsi 76,70 persen dengan nilai Rp819,06 miliar. 

Sementara pendapatan dari PNBP dapat direalisasikan 

sebanyak Rp248,81 miliar. 

Terdapat peningkatan realisasi pendapatan APBN 2019 jika 

dibandingkan dengan tahun anggaran 2018. Peningkatan 

ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu: 

a. Mulai bertumbuhnya kesadaran perpajakan masyarakat 

dan kesadaran akan kewajibannya sebagai warga 

negara Indonesia; 

b. Intensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama 

Gorontalo; 

c. Penggalian potensi dan pemanfaatan data eksternal 

dari Balai Karantina Pertanian dan badan Karantina Ikan 

Pengendalian Mutu Makan Provinsi Gorontalo (BKPIM) 

untuk potensi WP hasil Bumi; 

d. Optimalisasi dan analisis data distributor sembako, 

distributor bahan bangunan, distributor farmasi, 

distributor pupuk dan sarana pertanian untuk penggalian 

potensi; 

e. Bermunculannya usaha-usaha mikro yang menjadi 

penggerak perekonomian daerah yang diinisiasi oleh 

pebisnis-pebisnis muda; 

f. Peningkatan pendapatan BLU. 

3.2.1. Penerimaan Perpajakan 

Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan yang 

bersumber dari objek pajak yang berada di Provinsi 

Gorontalo. Secara Nasional pada tahun 2019 realisasi dari 

penerimaan perpajakan sebesar Rp1.332,10 triliun, 

sementara Provinsi Gorontalo memiliki kontribusi sebesar 

0,06 persen dibanding penerimaan pajak secara nasional. 

Porsi ini cukup kecil jika dibandingkan dengan dua provinsi 

yang berbatasan langsung, yaitu Provinsi Sulawesi Utara 

yang memiliki porsi penerimaan pajak 0,29 persen dan 

Sulawesi Tengah dengan porsi 0,26 persen. Jumlah 

penduduk tentunya memiliki pengaruh terhadap besar 

kecilnya penerimaan perpajakan suatu daerah. Dengan 

jumlah penduduk sebanyak 1,16 juta jiwa maka pendapatan 

pajak perkapita Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebesar 

Rp0,70 juta, yang mana nilai ini tentunya cukup jauh jika 

 

Grafik 3.1 Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi 
Gorontalo 2018-2019 

 

Sumber: diolah dari LRA Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Gorontalo 
 

Grafik 3.2 Penerimaan Pajak Nasional dan Penerimaan 
Pajak Provinsi Gorontalo 

Sumber: diolah dari LRA Pemerintah Pusat di Provinsi Gorontalo dan KPP 
Pratama Gorontalo 



 

dibandingkan dengan pendapatan perkapita nasional pada 

tahun 2019 yang mencapai Rp5,04 juta. Provinsi 

SulawesiUtara yang memiliki jumlah penduduk 2,27 juta 

jiwa memiliki pendapatan perkapita sebesar Rp1,67 juta, 

sementara Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki 2,63 

juta jiwa memiliki pendapatan perkapita sebesar Rp1,31 

juta. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Gorontalo 

terdapat sektor-sektor yang belum maksimal dan 

membutuhkan perhatian khusus dalam perkembangan 

perpajakan. 

Penerimaan perpajakan pemerintah pusat di Provinsi 

Gorontalo terdiri atas PPh Non Migas, PPh Migas, PPh dan 

PPnBM, PBB Perkebunan dan Perhutanan, serta pajak 

lainnya. Pada tahun 2019 ini terdapat PPh migas yang 

merupakan setoran Pajak yang teregister pada aplikasi 

SPAN berdasarkan setoran perpajakan pada saat laporan 

ini disusun. 

Secara total terdapat peningkatan pada penerimaan 

perpajakan sebesar 4,71 persen. Peningkatan ini 

disebabkan oleh meningkatnya beberapa jenis pajak 

diantaranya PPh Non Migas sebanyak 9,24 persen, PBB 

Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan sebanyak 

1.202,50 persen , serta PPh Migas dimana pada tahun 

2018 tidak teregister PPh Migas. Penerimaan terbesar 

untuk Pajak PPh Non Migas bersumber dari PPh 21 yang 

merupakan pajak yang dipungut pada penghasilan, gaji, 

atau honorarium orang pribadi. Meningkatnya kesadaran 

membayar pajak dengan masifnya pemberitaan dan 

sosialisasi turut mendukung peningkatan penerimaan dari 

PPh 21. Sementara peningkatan pada jenis pajak PBB 

Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan disebabkan 

oleh meningkatnya sektor produksi dari pemanfaatan 

perkebunan seperti jagung, yang mana pada tahun 2019 

meningkat drastis baik secara target maupun realisasinya. 

Kota Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki 

penerimaan pajak terbesar di Provinsi Gorontalo dengan 

nilai Rp390,10 miliar atau 51,15 persen dari total pajak yang 

diterima Provinsi Gorontalo. Hal ini disebabkan pungutan 

perpajakan yang bersumber dari PPh didominasi oleh 

penerimaan dari wajib pajak wilayah Kota Gorontalo yang 

merupakan pusat dari perkantoran pada sektor 

pemerintahan maupun swasta. Selain itu Kota Gorontalo 

masih menjadi pusat perekonomian di Provinsi Gorontalo. 

Kabupaten Gorontalo menduduki posisi kedua untuk 

daerah yang memiliki penerimaan pajak terbersar di 

Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo merupakan pusat 

kegiatan perekonomian terbesar ke dua setelah Kota 

Gorontalo. Didominasi pada sektor pertanian dan 

perkebunan, bahkan beberapa kantor vertikal dan swasta 

berlokasi di Kabupaten Gorontalo sehingga mendorong 

peningkatan perpajakan di wilayah ini. Sementara 

kabupaten lainnya memiliki porsi penerimaan perpajakan 

dibawah 10 persen, yang disebabkan oleh masih digalinya 

Jenis Pajak 
2018 2019 

Target Realisasi % Target Realisasi % 
PPh Non Migas 516,46 382,27 74,02% 407,09 417,6 102,58% 
PPN dan PPnBM 423,95 379,32 89,47% 434,37 378,17 87,06% 

PBB Perkebunan, 
Perhutanan, 
Pertambangan 

0,23 0,4 173,91% 4,11 5,21 126,76% 

Pendapatan atas 
Pajak Lainnya dan 
Perhitungan Imbalan 
Bunga 

30,82 20,65 67,00% 22,92 17,6 76,79% 

PPh Migas                -         -               -               - 0,34 - 

TOTAL 971,23 782,25 80,54% 868,49 818,92 94,29% 

 

Tabel 3.2 Penerimaan Perpajakan Provinsi Gorontalo Tahun 
2018-2019 

Sumber:  diolah dari LRA Pemerintah Pusat di Provinsi Gorontalo dan KPP 
Pratama Gorontalo 

 

Grafik 3.3 Penerimaan Perpajakan Per Kabupaten Kota 
Provinsi Gorontalo Tahun 2019 

Sumber:  diolah dari LRA Pemerintah Pusat di Provinsi Gorontalo dan KPP 
Pratama Gorontalo 



sumber-sumber perpajakan yang dapat menjadi komoditas 

unggulan daerah.  

Tax Ratio Provinsi Gorontalo memiliki kecenderungan 

semakin turun dalam 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan 

oleh peningkatan penerimaan perpajakan tidak lebih 

signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan PDRB 

Provinsi Gorontalo. Peningkatan penerimaan perpajakan 

dalam 5 tahun terakhir berkisar pada 5,14 persen, 

sementara peningkatan PDRB sebesar 44,19 persen. 

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam peningkatan 

penerimaan perpajakan meliputi penyerapan dana APBN 

masih memiliki dampak signifikan dalam penerimaan pajak, 

beberapa pekerjaan konstruksi dimenangkan oleh 

perusahaan yang berdomisili di luar Provinsi Gorontalo. 

3.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Selain sektor perpajakan, penerimaan dari Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) juga memiliki peranan yang 

cukup menjanjikan dalam memaksimalkan penerimaan 

negara. Secara Nasional pada tahun 2019 realisasi dari 

penerimaan PNBP sebesar Rp405 triliun, sementara 

Provinsi Gorontalo memiliki kontribusi sebesar 0,06 persen 

dibanding PNBP secara nasional. Porsi ini cukup kecil jika 

nndibandingkan dengan dua provinsi yang berbatasan 

langsung, yaitu Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki porsi 

penerimaan PNBP 0,29% dan Sulawesi Tengah dengan 

porsi 0,13%. Jumlah penduduk tentunya memiliki pengaruh 

terhadap besar kecilnya penerimaan PNBP suatu daerah. 

Dengan jumlah penduduk sebanyak 1,16 juta jiwa maka 

penerimaan PNBP perkapita Provinsi Gorontalo tahun 2019 

sebesar Rp213,13 ribu, yang mana nilai ini tentunya cukup 

jauh jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita 

nasional pada tahun 2019 yang mencapai Rp1,5 juta. 

Provinsi Sulawesi Utara memiliki penerimaan PNBP 

perkapita sebesar Rp494,31 ribu, sementara Provinsi 

Sulawesi Tengah memiliki penerimaan PNBP perkapita 

sebesar Rp209,85 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa 

dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi 

Gorontalo memiliki penerimaan PNBP perkapita yang lebih 

tinggi, hal ini dipengaruhi oleh potensi-potensi PNBP di 

Provinsi Gorontalo lebih maksimal, meskipun masih 

tertinggal dibandingkan Provinsi Sulawesi Utara. Pada 

tahun ini penerimaan PNBP di Provinsi Gorontalo memiliki 

Grafik 3.4 Perkembangan Tax-Ratio Tahun 2015-2019 

Sumber:  diolah dari Badan Pusat Statistik dan LRA Pemerintah Pusat di 
Gorontalo 

Grafik 3.6 Perkembangan Penerimaan PNBP 2018-2019 

 
Sumber:  diolah dari LRA Pemerintah Pusat di Provinsi Gorontalo 

Sumber:  kemenkeu.go.id dan OMSPAN 

Grafik 3.5 Porsi PNBP  

 



 

porsi 23,30 persen dari total pendapatan dengan nilai 

sebesar Rp248,81 miliar. Sementara itu pada Grafik 3.5 

penerimaan PNBP Provinsi Gorontalo berkontribusi 

sebesar 0,06 persen pada penerimaan PNBP secara 

nasional. 

Berdasarkan jenisnya PNBP di Provinsi Gorontalo terbagi 

menjadi dua yaitu Pendapatan BLU dan Penerimaan Bukan 

Pajak Lainnya. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan baik 

pada estimasi penerimaan PNBP sebanyak 6,13 persen 

dan peningkatan realisasi penerimaan PNBP sebanyak 

9,85 persen. Peningkatan dari penerimaan PNBP lainnya 

bersumber dari semakin meningkatnya potensi-potensi 

PNBP Fungsional yang berasal dari penerimaan atas 

layanan pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan. Peranan satuan kerja teknis dalam 

menatausahakan PNBP didukung dengan MPN-G3 yang 

memudahkan mekanisme pembayaran tentunya 

mendorong peningkatan pada penerimaan PNBP Lainnya. 

Sementera itu realisasi penerimaan dari Pendapatan BLU 

juga mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 11,18 

persen dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan Badan 

Layanan Umum yang berada di Provinsi Gorontalo terus 

menggali potensi pendapatan yang dimiliki dengan 

memaksimalkan penggunaan aset dan program yang 

dimiliki sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri 

Keuangan yang berlaku yang akan dibahas kemudian pada 

sub bab tersendiri. 

Kota Gorontalo memiliki realisasi penerimaan PNBP 

terbesar dengan porsi 75,10 persen dari seluruh 

penerimaan PNBP di Provinsi Gorontalo. Hal ini disebabkan 

BLU Universitas Negeri Gorontalo yang bergerak di sektor 

pendidikan merupakan kontributor PNBP terbesar di 

Provinsi Gorontalo berlokasi di Kota Gorontalo. Sementara 

BLU Bandar Udara Djalaludin Gorontalo merupakan satuan 

kerja BLU yang memiliki kontribusi Pendapatan BLU 

terbesar ke dua berada di Kabupaten Gorontalo. 

3.2.3. Penerimaan Hibah 

Selain bersumber dari penerimaan perpajakan dan 

penerimaan PNBP, penerimaan negara juga berasal dari 

penerimaan Hibah baik Hibah dalam negeri maupun luar 

negeri. Berdasarkan mekanisme pencatatan hibah yang 

ada, pencatatan pendapatan hibah masuk dalam 

pencatatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan 

dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. 

Beradasarkan register hibah yang diproses oleh Kanwil 

DJPb Provinsi Gorontalo, penerimaan hibah uang tahun 

2019 mencapai Rp116,35 miliar, sementara hibah barang 

mencapai Rp2,5 miliar. Satuan kerja yang menerima hibah 

dapat membelanjakan dan mempertanggungjawabkan 

hibah yang diperoleh dari pihak manapun sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku setelah melakukan Register Hibah 

dan melakukan Revisi DIPA, sehingga dianggap sebagai 

alokasi belanja Kementerian/Lembaga. 

3.3. BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT 

REGIONAL 

Belanja pemerintah pusat merupakan belanja yang 

digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan 

pemerintah pusat yang dilaksanakan di pusat maupun di 

daerah. Belanja pemerintah pusat merupakan salah satu 

penggerak roda perekonomian di daerah selain 

pengurangan beban pajak. Berdasarkan trend alokasi 

 

Grafik 3.7 Penerimaan PNBP Per Kabupaten Kota 

Sumber:  diolah dari LRA Pemerintah Pusat di Gorontalo dan BPS 



belanja pemerintah pusat di Provinsi Gorontalo dapat dilihat 

bahwa pada tahun 2019 terdapat penurunan pagu 

sebanyak 7,35 persen dibandingkan dengan alokasi tahun 

2018. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada 

alokasi belanja modal yang beberapa diantaranya sudah 

memasuk tahap penyelesaian. Selain itu terdapat dua 

KPPN yang menyalurkan dana APBN sebesar Rp4.117,50 

miliar yang disalurkan pada 43 Kementerian/Lembaga  dan 

296 satuan kerja di Provinsi Gorontalo, yaitu KPPN 

Gorontalo dan KPPN Marisa. Data trend pagu dan realisasi 

belanja pemerintah pusat serta pembagian pagu per KPPN. 

Sebanyak 92,85 persen belanja pemerintah pusat di daerah 

atau sebesar Rp3,82 triliun disalurkan oleh KPPN 

Gorontalo. Sementara sebesar Rp294,23 miliar sisanya 

disalurkan oleh KPPN Marisa. Perbedaan ini disebabkan 

KPPN Gorontalo menyalurkan belanja pemerintah pusat 

pada 244 satuan kerja, sementara KPPN Marisa  

menyalurkan pada 52 satuan kerja. Selain itu belanja 

Pemerintah Pusat dapat dibedakan berdasarkan 

organisasi, fungsi, sektor, jenis belanja, fungsi, sektor, dan 

organisasi. 

Alokasi anggaran terbesar sebanyak Rp1.057,69 miliar 

atau 25,68 persen berada pada Kementerian PUPR. 

Berdasarkan besarnya alokasi anggaran pada Kementerian 

PUPR dapat dilihat bahwa peruntukan belanja pemerintah 

pusat di Provinsi Gorontalo difokuskan pada pembangunan 

infrastruktur daerah yang tentunya dapat meningkatkan 

askes masyarakat dan menggerakkan perekonomian 

masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB 

setiap tahunnya. Selain itu pembangunan infrastruktur yang 

dilakukan ini seharusnya berkorelasi positif dengan 

besarnya peningkatan penerimaan perpajakan.  

Selain berdasarkan organisasi, belanja pemerintah pusat 

dapat digolongkan berdasarkan fungsinya. Fungsi ekonomi 

memiliki alokasi tertinggi yaitu 28,41 persen dari total pagu 

belanja pemerintah pusat di Provinsi Gorontalo, dimana 

pagu ini mengalami peningkatan sebanyak Rp13,36 miliar.  

Peningkatan ini guna mendorong pergerakan 

perekonomian di Provinsi Gorontalo. Sementara itu 

penurunan cukup signifikan terjadi pada fungsi Pelayanan 

Umum, dimana terjadi penurunan sebanyak 70 persen dari 

pagu tahun 2018 yang disebabkan oleh adanya perubahan 

persepsi klasifikasi fungsi pada satuan kerja pada proses 

 

Grafik 3.8 Trend Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah 
Pusat 2013-2019 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

Tabel 3.3 10 Kementerian/Lembaga dengan Pagu Terbesar 

Kementerian/Lembaga Pagu Realisasi 

Kementerian Pekerjaan Umum Dan 
Perumahan Rakyat 

1.057,69 893,65 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 536,29 558,66 

Kementerian Agama 423,14 414,25 

Kementerian Pertahanan 340,00 326,04 

Kementerian Riset, Teknologi, Dan 
Pendidikan Tinggi 

281,71 277,94 

Kementerian Lingkungan Hidup Dan 
Kehutanan 195,25 178,17 

Kementerian Perhubungan 159,38 146,83 

Komisi Pemilihan Umum 133,94 125,98 

Kementerian Pertanian 129,67 126,42 

Kementerian Kesehatan 89,89 85,92 

Kementerian/Lembaga Lainnya 770,55 728,76 

Grand Total  4.117,50 3.862,63 

*dalam miliar 

*dalam miliar 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

Nama Fungsi 
2018 2019 

Pagu Realisasi Pagu Realisasi 

Ekonomi 1.156,51 1.037,45 1.169,87 1.045,27 

Pendidikan 617,03 591,83 771,88 706,91 

Ketertiban dan 
Keamanan 453,69 446,94 729,72 747,57 

Pelayanan Umum 1.162,31 1.022,33 348,69 327,27 

Pertahanan 204,10 204,02 340,00 326,04 

Lingkungan Hidup 74,48 67,78 259,94 228,90 

Perumahan dan 
Fasilitas Umum 250,52 240,95 218,79 209,94 

Kesehatan 97,77 85,34 135,19 131,17 

Agama 58,21 57,47 121,44 118,04 

Perlindungan Sosial 18,48 18,21 20,10 19,68 

Pariwisata dan 
Budaya 

2,53 2,29 1,86 1,84 

Tabel 3.4 Perkembangan Alokasi Belanja berdasar Fungsi 
*dalam miliar 



 

penganggaran, sehingga alokasi fungsi pelayanan umum 

disesuaikan dengan peruntukan yang sebenarnya. 

Sementara itu, pada fungsi pendidikan mengalami 

peningkatan sebesar 25,09 persen, dan fungsi kesehatan 

mengalami peningkatan sebesar 38,27 persen. 

Berkaitan dengan fokus pembahasan pada laporan ini yaitu 

terkait dengan Stunting, pada Grafik 3.9 dapat kita lihat 

alokasi pada fungsi kesehatan berdasarkan jenis belanja. 

Belanja barang yang dilakukan memiliki porsi yang lebih 

besar dibandingkan dengan belanja pegawai, yang 

menunjukkan bahwa alokasi pada pelayanan kesehatan 

tidak terpaut jauh dengan alokasi belanja pegawai yang 

disediakan. Selain itu alokasi belanja modal pada fungsi ini 

mencapai 20,65 persen dari seluruh pagu fungsi kesehatan. 

Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat terdiri dari 

empat jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, 

belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Belanja barang 

memiliki porsi terbesar diikuti belanja pegawai, belanja 

modal dan belanja bantuan sosial. Belanja barang pada 

tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 61,06 

persen sementara belanja modal mengalami penurunan 

sebanyak 34,90 persen. Peningkatan belanja barang dan 

penurunan belanja modal sendiri banyak disebabkan oleh 

peningkatan nilai untuk klasifikasi belanja modal, sehingga 

beberapa jenis pengadaan belanja modal yang berada di 

bawah nilai kapitalisasi yang baru bergeser menjadi belanja 

barang. Sementara itu terjadi penurunan pada belanja 

pegawai sebesar 25,28 persen, yang diantaranya 

disebabkan terdapat pemindahan pembayaran belanja 

pegawai melalui kantor pusat di Jakarta, dan juga terdapat 

mutasi pegawai yang mengakibatkan berkurangnya alokasi 

belanja pegawai. 

Analisis terhadap belanja pemerintah pusat juga dapat 

dilihat dari alokasi sektor konsumtif dan sektor produktifnya. 

Alokasi berdasarkan sektor ini diperoleh dari kategori output 

serta jenis belanjanya yang disajikan dalam Grafik 3.10. 

Pada anggaran tahun 2019 sektor produktif yang 

merupakan output yang berada diluar layanan perkantoran 

memperoleh porsi Rp2.272,27 miliar atau 55,18 persen dari 

total pagu anggaran. Sementara sektor konsumtif memiliki 

porsi Rp1.845,23 miliar. Hal ini menunjukkan kebutuhan 

untuk membiayai administrasi dan birokrasi lebih rendah 

dibanding biaya untuk pelaksanaan kegiatan teknis yang 

produktif. 

 

Grafik 3.9 Jenis Belanja pada Fungsi Kesehatan 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

Jenis Belanja 
2018 2019 

Pagu Realisasi Pagu Realisasi 

Belanja Barang 1.127,9 1.110,82 1.816,55 1.691,71 

Belanja Pegawai 1.757,07 1.657,3 1.312,93 1.298,25 

Belanja Modal 1.497,91 1.285,2 975,12 859,95 
Belanja Bantuan 

Sosial 
13,47 13,44 12,90 12,73 

Grand Total 4.396,35 4.066,76 4.117,50 3.862,63 

 

Tabel 3.5 Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasar Jenis 
Belanja 

 

Grafik 3.10 Alokasi Belanja Berdasar Sektor 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 



Kategori Operasional memiliki alokasi paling besar yaitu 

Rp1.995,53 miliar rupiah, dimana dari nilai tersebut 

sebanyak Rp205,08 miliar merupakan sektor produktif. 

Selain itu pada kategori output Operasional terdapat 

belanja Modal yang masuk pada sektor konsumtif, hal ini 

disebabkan belanja modal tersebut dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan administratif atau dukungan 

pelayanan. 

3.4. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Dana transfer ke daerah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan 

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Secara 

akumulatif alokasi dana transfer di Provinsi Gorontalo 

sebesar Rp6,7 triliun atau 0,81 persen dibanding dana 

transfer yang disediakan oleh pemerintah pusat sebesar 

Rp840,78 triliun. Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan 

langsung dengan Provinsi Gorontalo memperoleh 1,73 

persen dari dana transfer yang disediakan pemerintah 

pusat, sementara Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh 

2,04 persen sehingga Provinsi Gorontalo memperoleh 

alokasi dana transfer yang paling kecil jika dibandingkan 

provinsi sekitarnya. Pada Provinsi Gorontalo hanya 

terdapat Dana Transfer Umum dan Dana Desa. 

3.4.1. Dana Transfer Umum 

a.  Dana Alokasi Umum 

Dana perimbangan terdiri dari dana transfer umum dan 

dana transfer khusus. Dana transfer umum terdiri atas Dana 

Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Berdasarkan alokasi, 

Provinsi Gorontalo memperoleh 1,00 persen dari alokasi 

DAU secara nasional atau sebesar Rp4,20 triliun. Provinsi 

Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi 

Gorontalo memperoleh 2,13 persen dari DAU yang 

disediakan pemerintah pusat, sementara Provinsi Sulawesi 

Tengah memperoleh 2,37 persen sehingga Provinsi 

Gorontalo memperoleh alokasi dana transfer yang paling 

kecil jika dibandingkan provinsi sekitarnya. Hal ini 

berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan luas 

wilayah, dimana Provinsi Gorontalo memiliki jumlah 

penduduk dan luas wilayah paling sedikit. Secara agregat, 

realisasi dari dana transfer umum pada tahun 2019 

mengalami kenaikan sebesar 3,54 persen dibanding 

realisasi di Tahun 2018. Realisasi DAU pada tahun 2019 

mencapai 99,17 persen. Hal ini disebabkan peruntukan 

Dana 
Transfer 

2018 2019 
Pagu Realisasi Pagu Realisasi 

DAU 4.025,33 4.025,33  4.208,27  4.173,34 
DAK Fisik 941,38 841,31  841,83  799,22 
DAK Non Fisik 772,12 735,18  836,78  781,06 
DBH 113,48 85,86  90,31  77,06 
DID 154,25 154,25  165,36  165,36 
Dana Desa 537,04 536,73  636,61  636,61 

TOTAL 6.543,60 6.378,66 6.779,16 6.632,65 

 

 

Tabel 3.7 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
*dalam miliar 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

Grafik 3.11 Perkembangan Dana Alokasi Umum 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

Kategori 
Output 

Jenis Belanja 
Alokasi Sektor 

Produktif Konsumtif 
Infrastruktur/Pert. Ekonomi 1.099,30 0,00 

 
Belanja Barang 347,41 0,00 
Belanja Modal 751,89 0,00 

Kesejahteraan 279,59 0,00 

 

Belanja Bansos 12,90 0,00 
Belanja Barang 228,72 0,00 
Belanja Modal 16,42 0,00 
Belanja Pegawai 21,55 0,00 

Operasional 205,08 1.795,44 

 
Belanja Barang 114,32 466,11 
Belanja Modal 90,76 38,27 
Belanja Pegawai 0,00 1.291,06 

Pelayanan Publik 452,05 0,16 

 Belanja Barang 410,89 0,16 
Belanja Modal 41,16 0,00 

 

Tabel 3.6 Perkembangan Berdasarkan Kategori Output 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

*dalam miliar 



 

realisasi DAU sudah direncanakan dengan baik oleh 

pemerintah daerah.  

Berdasarkan DAU Formula tahun 2019, alokasi DAU pada 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota memiliki 

peningkatan dibanding tahun anggaran 2018. Selain itu 

pada Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, kabupaten 

Pohuwato  dan Kabupaten Bone Bolango  memperoleh 

DAU tambahan seiring berjalannya tahun anggaran 2019. 

Total DAU tambahan yang diterima oleh keempat 

kabupaten tersebut adalah Rp26,51 miliar, dimana DAU 

tambahan terbesar terdapat pada Kota Gorontalo dengan 

nilai Rp18,51 miliar. 

b. Dana Bagi Hasil 

Alokasi DBH Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 

mengalami penurunan sebanyak 20,41 persen menjadi 

Rp90,31 miliar dibandingkan dengan alokasi tahun 2018. 

Hal ini disebabkan perhitungan DBH bergantung pada 

perolehan dari sektor-sektor objek DBH di Provinsi 

Gorontalo pada tahun anggaran berikutnya. Alokasi ini 

memiliki porsi sebesar 0,08% jika dibandingkan dengan 

alokasi DBH secara nasional. Provinsi Sulawesi Utara yang 

berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo 

memperoleh 0,48 persen dari dana transfer yang 

disediakan pemerintah pusat, sementara Provinsi Sulawesi 

Tengah memperoleh 0,08 persen sehingga Provinsi 

Gorontalo memperoleh alokasi dana transfer yang paling 

kecil jika dibandingkan provinsi sekitarnya. Seluruh 

pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo mengalami 

pengurangan alokasi DBH dibandingkan dengan tahun 

2018. Hal ini disebabkan tidak tercapainya beberapa target 

DBH Pajak dan DBH SDA regional pada tahun anggaran 

2018. 

Alokasi Dana Bagi Hasil di Provinsi Gorontalo Tahun 2019 

mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan 

tahun 2018. Penurunan terbesar terjadi pada DBH PPh 

yang turun hingga 36,8 persen. Hal tersebut selaras dengan 

realisasi DBH yang juga mengalami penurunan, dimana 

penurunan terbesar juga terjadi pada DBH PPh hingga 

mencapai 26 persen atau setara dengan Rp17 miliar.  Di 

tahun 2019 tercatat penerimaan baru di sektor Cukai Hasil 

Tembakau senilai Rp7,14 miliar.  

 

Dana Bagi Hasil terbagi menjadi dua jenis, yaitu dana bagi 

hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. DBH 

Pajak menyumbang 88 persen dari total realisasi DBH di 

Provinsi Gorontalo, namun dibandingkan dengan Alokasi 

yang dianggarkan oleh DJPK, realisasi DBH Pajak yang 

terpenuhi hanya 79 persen, angka tersebut masih relatif 

lebih rendah dibandingkan daerah lain. DBH Sumber Daya 

Alam (SDA) pun mencatat realisasi yang jauh lebih rendah, 

Sumber:  diolah dari SIMTRADA 

Grafik 3.12 Perkembangan Realisasi DBH Tahun 2018-2019 
*dalam miliar 

Provinsi 
DAU 2018 DAU 2019 

DAU 
Formula 

DAU 
Formula 

DAU 
Tambahan 

TOTAL 
DAU 

Prov. Gorontalo 1,006.92 1,043.13 -  1,043.13 

Kab Boalemo 452.54 468.94 -  468.94 

Kab Gorontalo 653.99 670.05 5.18 675.24 

Kota Gorontalo 508.68 521.56 18.51 540.07 

Kab Pohuwato 513.39 528.36 1.06 529.42 

Kab Bone 
Bolango 

487.24 498.28 1.76 500.04 

Kab Gorontalo 
Utara 

402.57 416.50 -  416.50 

 

Tabel 3.8 Alokasi DAU Per Kabupaten Kota *dalam miliar 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

*dalam miliar Tabel 3.9 Alokasi DBH Per Kabupaten Kota 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

NAMA DAERAH 2018 2019 SELISIH 
    

Provinsi Gorontalo 32,72 32,60 -0,12 
Kab Boalemo 9,74 9,57 -0,17 
Kab Gorontalo 12,62 11,83 -0,79 
Kota Gorontalo 23,46 15,25 -8,21 
Kab Pohuwato 13,05 11,82 -1,23 
Kab Bone Bolango 11,44 10,46 -0,98 
Kab Gorontalo Utara 10,46 10,00 -0,46 

TOTAL 113,48 101,53 -11,95 

 



yaitu hanya 57 persen, kategori dengan realisasi rendah 

yaitu Kehutanan dan Perikanan. 

3.4.2. Dana Transfer Khusus 

Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional. Pada tahun 2019, Provinsi Gorontalo mendapat 

alokasi Dana Transfer Khusus berupa Dana Alokasi Khusus 

Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik dengan total pagu 

sebesar Rp.1,67 triliun atau 0,84 persen dari alokasi Dana 

Transfer Khusus Nasional. Provinsi Sulawesi Utara yang 

berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo 

memperoleh 1,72 persen dari dana transfer khusus yang 

disediakan pemerintah pusat, sementara 

Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh 

2,25 persen sehingga Provinsi Gorontalo 

memperoleh alokasi dana transfer yang 

paling kecil jika dibandingkan provinsi 

sekitarnya. 

DAK Fisik merupakan dana yang 

dialokasikan kepada daerah untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus 

fisik yang merupakan urusan daerah. 

Pada tahun 2019, DAK Fisik dialokasikan 

untuk Provinsi dan seluruh 

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi 

Gorontalo memperoleh pagu sebesar 

Rp841,84 miliar atau 1,21 persen dari 

alokasi DAK Fisik Nasional. Provinsi 

Sulawesi Utara yang berbatasan langsung 

dengan Provinsi Gorontalo memperoleh 

2,39 persen dari dana transfer yang 

disediakan pemerintah pusat, sementara Provinsi Sulawesi 

Tengah memperoleh 3,55 persen sehingga Provinsi 

Gorontalo memperoleh alokasi dana transfer yang paling 

kecil jika dibandingkan provinsi sekitarnya. 

Alokasi DAK Fisik paling besar 

berada pada Kabupaten Gorontalo, hal ini berkaitan dengan 

besarnya wilayah yang dimiliki Kabupaten Gorontalo dan 

berbanding lurus dengan pembangunan di wilayahnya. 

Sejalan dengan fokus pembahasan pada laporan ini, pada 

Tabel 3.12 disajikan data alokasi DAK Fisik pada Bidang 

DANA BAGI HASIL 
2019 PERUBAHAN 

PAGU 
PAGU REAL %  

PAJAK 85.26 67.78 79%  
PPh 39.26 24.37 62% -36.80% 
PPh Pasal 21 37.89 22.74 60% -35.20% 
PPh Pasal 25/29 OP 1.36 1.64 120% -62.20% 
PBB 38.64 36.26 94% 6.60% 
PBB untuk Propinsi 3.11 2.85 92% 2.10% 
PBB untuk Kabupaten/Kota 12.44 11.41 92% 2.10% 
PBB Bagian Pemerintah Pusat 
yang Dikembalikan Sama Rata ke 
Kabupaten/Kota 

22.52 21.47 95% 10.00% 

Biaya/Upah Pungut PBB untuk 
Propinsi 

0.15 0.13 92% 6.30% 

Biaya/Upah Pungut PBB untuk 
Kabupaten/Kota 

0.43 0.39 92% 5.40% 

CHT 7.36 7.14 97% >100% 
Cukai Hasil Tembakau 7.36 7.14 97% >100% 

SUMBER DAYA ALAM 16.27 9.28 57% 7.30% 
Kehutanan - Dana Reboisasi 5.26 1.69 32% 50.00% 
Kehutanan - IIUPH/IHPH - 0.00 100% - 
Kehutanan - PSDH 2.27 1.01 44% 3.00% 
Perikanan 5.90 4.14 70% 4.30% 
Pertambangan Umum - Iuran 
Tetap 

2.84 2.44 86% -25.30% 

Pertambangan Umum - Royalti - 0.01 100%  
 

Tabel 3.10 Postur DBH Provinsi Gorontalo  *dalam miliar 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

Pemerintah Daerah 
Jenis DAK Fisik 

Total Per 
Pemda DAK 

Reguler 
DAK 

Affirmasi 
DAK 

Penugasan 
Prov. Gorontalo 61,54 1,03 47,65 110,22 
Kab. Gorontalo 103,18 13,71 65,34 182,24 
Kab. Bone Bolango 80,16 0,00 19,65 99,80 
Kab. Gorontalo Utara 41,51 41,25 22,51 105,27 
Kota Gorontalo 54,82 0,00 5,34 60,16 
Kab. Boalemo 50,40 15,29 70,06 135,74 
Kab. Pohuwato 84,70 39,24 24,47 148,41 

TOTAL  476,31 110,51 255,02 841,84 

Tabel 3.11 Alokasi DAK Fisik Per Wilayah  *dalam miliar 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

Tabel 3.12 Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan  *dalam miliar 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

Pemerintah Daerah 
Jenis DAK Total 

Per 
Pemda 

DAK 
Reguler 

DAK 
Affirmasi 

DAK 
Penugasan 

Prov.Gorontalo 8,84 0,00 1,26 10,10 
Kab. Gorontalo 16,14 0,00 49,06 65,19 
Kab. Bone Bolango 29,21 0,00 6,86 36,07 
Kab. Gorontalo Utara 9,90 24,56 1,51 35,97 
Kota Gorontalo 23,12 0,00 2,26 25,38 
Kab. Boalemo 8,80 0,00 50,02 58,82 
Kab. Pohuwato 42,77 23,05 3,00 68,83 

TOTAL  138,78 47,61 113,96 300,36 



 

Kesehatan yang berhubungan langsung dengan 

penanganan stunting di daerah. Dalam tabel tersebut dapat 

dilihat bahwa alokasi pada Kabupaten Pohuwato, 

Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo 

memperoleh alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan yang 

masing-masing besarannya lebih dari Rp50 miliar. Hal ini 

selaras dengan data kasus stunting yang akan dibahas 

pada bab berikutnya.  

Alokasi DAK Non-Fisik tahun 2019 untuk Provinsi Gorontalo 

sebesar Rp836,78 miliar atau 0,64 persen dari total alokasi 

DAK Non-Fisik Nasional. Provinsi Sulawesi Utara yang 

berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo 

memperoleh 1,37 persen dari dana transfer yang 

disediakan pemerintah pusat, sementara Provinsi Sulawesi 

Tengah memperoleh 1,57 persen sehingga Provinsi 

Gorontalo memperoleh alokasi dana transfer yang paling 

kecil jika dibandingkan provinsi sekitarnya. Anggaran 

terbesar dialokasikan untuk Provinsi Gorontalo sebesar 

Rp347,21miliar (21,65 persen), dan anggaran terkecil 

dialokasikan untuk Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 

Rp58,86 miliar (7,06 persen). Rincian pagu DAK Non-Fisik 

lingkup Provinsi Gorontalo. 

DAK Non-Fisik di Provinsi Gorontalo tersusun dari 18 

Komponen, dimana alokasi terbesar pada komponen 

Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp89,70 miliar 

atau 60,57 persen dari total Pagu DAK Non-Fisik di Provinsi 

Gorontalo. Selain itu terdapat beberapa komponen lain 

yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, yaitu 

Akreditasi Rumah Sakit, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi 

Pemerintah Daerah Alokasi 

Prov. Gorontalo 347,21 
Kab. Gorontalo 137,08 
Kab. Bone Bolango 85,64 
Kab. Gorontalo Utara 58,86 
Kota Gorontalo 75,21 
Kab. Boalemo 64,50 
Kab. Pohuwato 68,28 

TOTAL 836,78 

 

Tabel 3.13 Alokasi DAK Non-Fisik  *dalam miliar 

Sumber:  diolah dari SIMTRADA 

Komponen Provinsi 
Gorontalo 

Kab. 
Boalemo 

Kab. 
Gorontalo 

Kota 
Gorontalo 

Kab. 
Pohuwato 

Kab. Bone 
Bolango 

Kab. 
Gorontalo 

Utara 
TOTAL 

Bantuan Operasional Sekolah 
Reguler 225,88 - - - - - - 225,88 

Bantuan Operasional Sekolah 
Afirmasi 24,44 - - - - - - 24,44 

Bantuan Operasional Sekolah 
Kinerja 10,29 - - - - - - 10,29 

Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan PAUD - 4,89 8,54 2,66 4,81 3,72 3,59 28,21 

Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Pend. 
Kesetaraan 

- 0,49 2,74 1,38 1,10 1,50 1,48 8,70 

Tunjangan Profesi Guru 74,66 34,81 90,25 58,60 34,21 46,62 27,82 366,97 

Tambahan Penghasilan Guru 1,84 0,94 0,94 0,63 1,05 0,72 0,71 6,83 

Tunjangan Khusus Guru 0,16 3,42 1,39 - 2,07 3,66 2,12 12,83 
Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Museum 1,45 - - - - - - 1,45 

Bantuan Operasional Kesehatan 2,63 11,67 19,76 6,46 16,45 17,92 14,81 89,70 

Akreditasi Rumah Sakit - 0,54 0,57 0,54   1,14 0,55 3,35 

Akreditasi Puskesmas - 0,83 2,16 0,64 1,86 2,28 0,90 8,67 

Akreditasi Labkesda - - 0,35 - - - - 0,35 

Jaminan Persalinan - 1,28 2,52 0,55 1,30 1,65 1,72 9,01 
Bantuan Operasional Keluarga 
Berencana - 2,38 5,25 1,94 3,85 4,63 3,36 21,42 

Dana Peningkatan Kapasitas 
Koperasi Dan Ukm 2,60 0,44 0,45 0,36 - - - 3,85 

Dana Pelayanan Administrasi 
Kependudukan 1,73 1,11 1,51 0,94 1,01 1,16 1,00 8,46 

Dana Pelayanan Kepariwisataan - 0,10 0,66 0,52 0,56 0,65 0,80 3,29 

TOTAL 345,68 62,90 137,09 75,22 68,29 85,64 58,86 833,68 

 

Tabel 3.14 Rincian DAK Non-Fisik  *dalam miliar 

Sumber:  diolah dari SIMTRADA 



Labkesda, Jaminan Persalinan, dan Bantuan Operasional 

Keluarga Berencana yang jika di hitung maka alokasi DAK 

Non-Fisik yang bergerak di bidang kesehatan mencapai 

Rp132,49 miliar atau 89,46 persen dari Total Alokasi DAK 

Non-Fisik di Provinsi Gorontalo. 

3.4.3. Dana Desa 

Pada tahun 2019 Provinsi Gorontalo memperoleh Pagu 

Dana Desa sebesar Rp636,61 miliar rupiah atau 0,91 

persen dari alokasi dana desa nasional yang disalurkan 

pada 5 kabupaten yang kemudian disalurkan pada 654 

Desa. Alokasi Dana Desa tahun 2019 sebesar 18,54 persen 

lebih banyak dibanding pagu tahun 2018. Provinsi Sulawesi 

Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi 

Gorontalo memperoleh 1,73 persen dari alokasi dana desa 

yang disediakan pemerintah pusat, sementara Provinsi 

Sulawesi Tengah memperoleh 2,24 persen sehingga 

Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi dana desa yang 

paling kecil jika dibandingkan provinsi sekitarnya. Alokasi 

Dana Desa pada seluruh kabupaten di Provinsi Gorontalo 

mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Dari jumlah 

desa yang menerima dana desa tidak terdapat perubahan 

dibanding tahun sebelumnya. 

Ditinjau dari sisi realisasi, penyaluran Dana Desa dari 

RKUN ke RKUD dapat direalisasikan 100 persen, 

sementara hingga data ini diunduh terdapat kendala 

penyaluran dari RKUD Kabupaten Gorontalo Utara ke RKD 

yang disebabkan kurang lengkapnya persyaratan 

penyaluran yang diajukan dari Pemerintah Desa ke 

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga 

penyaluran baru mencapai 85,41 persen. Sementara itu 

ditinjau dari realisasi penyerapan Desa hingga saat ini 

diperoleh data bahwa penyerapan Desa belum maksimal, 

bahkan pada Kabupaten Boalemo penyerapan oleh desa 

baru sebesar 25,43 persen dari dana yang disalurkan. Hal 

ini disebabkan beberapa hal diantaranya saat ini sedang 

proses penyusunan pertanggungjawaban penggunaan 

dana desa di tingkat daerah. Kecepatan penyaluran Dana 

Desa hingga ke RKD tentunya dapat berimbas positif, 

namun juga harus diimbangi dengan percepatan 

penyerapan oleh Pemerintah Desa pada sektor-sektor yang 

produktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Dana Insentif Daerah, Otonomi Khusus, dan 

Keistimewaan 

Pada tahun 2019 Provinsi Gorontalo memperoleh Pagu 

Dana Insentif Daerah senilai 165,36 miliar rupiah yang 

dikelola oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, pagu ini 7,20 

persen lebih banyak dibanding pagu tahun 2018. Pada 

Tabel 3.12 dapat dilihat alokasi pada Bidang Pelayanan 

Dasar Publik Bidang Kesehatan memiliki porsi paling besar 

yaitu Rp51,93 miliar atau 31,40 persen dari total Dana 

KABUPATEN / 
KOTA 

2018 2019 
JUMLAH 

DESA 
PAGU 
(miliar) 

JUMLAH 
DESA 

PAGU 
(miliar) 

Kab. Gorontalo 191 170,95 191 213,87 
Kab. Boalemo 82 72,97 82 90,32 
Kab. Pohuwato 101 79,07 101 88,67 
Kab. Bone Bolango 160 125,18 160 142,64 
Kab. Gorontalo Utara 123 88,87 123 101,12 

TOTAL 657 537,04 657 636,61 

Tabel 3.15  Perkembangan Dana Desa  

Sumber:  diolah dari OMSPAN 

KABUPATEN / 
KOTA 

JUMLAH 
DESA 

PAGU 
RKUN ke RKUD RKUD ke RKD Penyerapan Desa 

Rp % Rp % Rp % 
Kab. Gorontalo 191 213,87 213,87 100 213,87 100 114,64 53,6 
Kab. Boalemo 82 90,32 90,32 100 90,32 100 22,97 25,43 
Kab. Pohuwato 101 88,67 88,67 100 88,67 100 45,86 51,72 
Kab. Bone 
Bolango 

157 142,64 142,64 100 142,64 100 70,97 49,75 

Kab. Gorontalo 
Utara 

123 101,12 101,12 100 86,36 85,41 54,59 63,21 

 

Tabel 3.16  Realisasi Dana Desa  

Sumber:  diolah dari OMSPAN 

*dalam miliar 



 

Insentif daerah yang diterima Provinsi Gorontalo. 

Sementara itu Provinsi Gorontalo tidak menerima dana 

otonomi khusus dan keistimewaan.  

3.5. ANALISIS CASH FLOW APBN TINGKAT 

REGIONAL 

Pada sub bab ini akan dibahas bagaimana kondisi Cash 

Flow APBN di Provinsi Gorontalo, yang berlandaskan Cash 

In Flow dan Cash Out Flow yang ada di Provinsi Gorontalo 

3.5.1. Arus Kas Masuk 

Arus Kas Masuk atau Cash In Flow merupakan gabungan 

dari Penerimaa Negara yang diperoleh di Provinsi 

Gorontalo. Pada Grafik 3.13 dapat dilihat bahwa 

penerimaan perpajakan masih menjadi komponen 

pendapatan yang paling besar di Provinsi Gorontalo 

dengan porsi 76,70 persen dari total pendapatan di Provinsi 

Gorontalo, dengan komponen penerimaan perpajakan 

pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.  

 

Sementara PNBP yang diperoleh di Provinsi Gorontalo 

memiliki porsi 23,30 persen, dengan komponen 

Pendapatan BLU dan PNBP lainnya yang berasal dari 

PNBP Fungsional satuan kerja. Total pendapatan negara 

yang berada di Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 senilai 

Rp1.067,60 miliar atau berkontribusi sebesar 0,06 persen 

pada realisasi pendapatan nasional. Sementara kontribusi 

penerimaan pajak dan PNBP regional terhadap penerimaan 

nasional sama-sama berkontribusi sebesar 0,06 persen. 

Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan 

Provinsi Gorontalo memiliki kontribusi pendapatan sebesar 

0,28 persen, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah 

berkontribusi sebesar 0,23 persen pada realisasi 

pendapatan nasional. Sehingga Provinsi Gorontalo 

memberikan kontribusi pendapatan yang paling rendah 

dibanding provinsi sebelahnya. Jika dilihat dari luas daerah 

Provinsi Gorontalo memiliki luasan 12.435 km2 yang tidak 

jauh berbeda luasannya dibanding Provinsi Sulawesi Utara 

yang memiliki luasan 13.852 km2 sehingga dari segi 

sumber daya alam memiliki potensi yang tidak jauh 

berbeda. Namun jika ditinjau dari jumlah penduduk Provinsi 

Gorontalo hanya memiliki 44,25 persen dari jumlah 

penduduk Provinsi Sulawesi Utara, hal ini menunjukkan 

potensi pajak orang pribadi yang tidak setara. Selain itu, 

Provinsi Gorontalo merupakan pecahan dari Provinsi 

Sulawesi Utara yang baru terbentuk pada tahun 2000, 

sehingga banyak potensi-potensi pendapatan negara yang 

masih dapat digali, baik melalui sektor pariwisata, 

perikanan, dan perkebunan, serta industry pengolahan. 

3.5.2. Arus Kas Keluar 

Arus Kas Keluar atau Cash Out Flow di Provinsi Gorontalo 

terdiri dari realisasi belanja pada belanja pemerintah pusat 

yang tersebar pada 43 Kementerian atau 296 Satuan kerja, 

dan juga belanja Transfer ke Daerah. Belanja Transfer ke 

Daerah terdiri atas Transfer dana Perimbangan dengan 

komponen DAU, DBH, dan DAK. Sementara komponen 

BIDANG ALOKASI 
Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

26,59 

Kesejahteraan 25,14 

Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan 21,79 

Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan 51,93 

Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur 21,71 

Penyelenggaraan Pemerintahan 9,28 

SAKIP 8,93 

TOTAL 165,36 

 

Tabel 3.17  Realisasi Dana Insentif Daerah  *dalam miliar 

Sumber:  www.djpk.kemenkeu.go.id 

 

Grafik 3.13 Cash In Flow Provinsi Gorontalo 

Sumber:  diolah dari LRA Pemerintah Pusat di Gorontalo 



transfer ke daerah lainnya berupa Dana Insentif Daerah  

dan Dana Desa.  

Total realisasi belanja APBN di Provinsi Gorontalo pada 

tahun 2019 senilai Rp 10,49 triliun, atau terealisasi 

sebanyak 96,69 persen yang terbagi pada 36,81 persen 

belanja pemerintah pusat, dan 63,19 persen belanja 

transfer ke daerah. Provinsi Sulawesi Utara yang 

berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo memiliki 

realisasi belanja APBN sebesar Rp 12,18 triliun atau 90,74 

persen, sementara Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 

realisasi APBN sebesar Rp11,53 triliun atau sebesar 93,05 

persen dari pagu yang diperoleh. Meskipun memiliki alokasi 

belanja APBN yang paling sedikit dibanding provinsi 

sekitarnya, namun Provinsi Gorontalo mampu 

merealisasikan belanja APBN paling tinggi dibanding 

provinsi lainnya. 

sebesar 0,28 persen, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah 

berkontribusi sebesar 0,23 persen pada realisasi 

pendapatan nasional. Sehingga Provinsi Gorontalo 

memberikan kontribusi pendapatan yang paling rendah 

dibanding provinsi sebelahnya. Jika dilihat dari luas daerah 

Provinsi Gorontalo memiliki luasan 12.435 km2 yang tidak 

jauh berbeda luasannya dibanding Provinsi Sulawesi Utara 

yang memiliki luasan 13.852 km2 sehingga dari segi 

sumber daya alam memiliki potensi yang tidak jauh 

berbeda. Namun jika ditinjau dari jumlah penduduk Provinsi 

Gorontalo hanya memiliki 44,25 persen dari jumlah 

penduduk Provinsi Sulawesi Utara, hal ini menunjukkan 

potensi pajak orang pribadi yang tidak setara. Selain itu, 

Provinsi Gorontalo merupakan pecahan dari Provinsi 

Sulawesi Utara yang baru terbentuk pada tahun 2000, 

sehingga banyak potensi-potensi pendapatan negara yang 

masih dapat digali, baik melalui sektor pariwisata, 

perikanan, dan perkebunan, serta industri pengolahan. 

3.5.3. Surplus/Defisit 

Berdasarkan kondisi Cash In Flow dan Cash Out Flow 

diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja APBN atau arus 

kas keluar pada tahun 2019 jauh lebih besar dibandingkan 

arus kas masuk. Kondisi Cash Flow yang defisit ini sama 

halnya dengan yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Hal 

ini menunjukkan bahwa ketergantungan Provinsi Gorontalo 

akan Dana APBN masih cukup tinggi, sehingga masih perlu 

mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat sebagai 

stimulus penggerak perekonomian regional. 

3.6. PENGELOLAAN BLU PUSAT 

Provinsi Gorontalo memiliki dua satuan kerja yang 

merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum, yaitu 

Universitas Negeri Gorontalo dengan jenis layanan di 

bidang pendidikan dengan dasar hukum PMK nomor 

24/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan BLU Universitas 

Negeri Gorontalo pada sektor Pendidikan Tinggi yang 

meliputi layanan akademik dan layanan penunjang 

 

Grafik 3.15 Cash Flow Provinsi Gorontalo 

Sumber:  diolah dari LRA Pemerintah Pusat di Gorontalo 

 

Grafik 3.14 Cash Out Flow Provinsi Gorontalo 

Sumber:  diolah dari LRA Pemerintah Pusat di Gorontalo 



 

akademik. Sementara Bandar Udara Jalaludin dengan jenis 

layanan di bidang perhubungan dengan dasar hukum PMK 

nomor 173/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan BLU 

Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo pada sektor pelayanan 

Jasa kebandarudaraan atau Jasa aeronautika dan 

pelayanan Jasa terkait bandar udara atau Jasa non-

aeronautika. Pada Tabel 3.13 dapat kita lihat bahwa 

Universitas Negeri Gorontalo merupakan BLU yang 

mengelola dana lebih besar dibanding dengan Bandar 

Udara Jalaludin. Jika dilihat dari sumber dana yang 

dipergunakan untuk belanja baik Universtas negeri 

Gorontalo maupun Bandar Udara Jalaludin memiliki porsi 

Rupiah Murni yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

Pendapatan BLU. Sehingga meskipun berstatus sebagai 

BLU untuk beberapa kegiatan operasional masih 

membutuhkan dana yang bersumber dari Rupiah Murni. 

Pada tahun 2018 baik Universitas Negeri Gorontalo dan 

Bandar Udara Jalaludin memiliki rasio PNBP dan belanja 

operasional di bawah 0,65, sehingga dianggap masih 

belum mandiri. Namun pada tahun 2019 Bandar Udara 

Jalaludin memiliki rasio 0,71 dimana rasio ini menunjukkan 

bahwa Bandar Udara Jalaludin dianggap sudah mandiri. 

Sementara itu Universitas Negeri Gorontalo masih memiliki 

rasio 0,63, sehingga masih belum dapat dikatakan mandiri. 

3.7. PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI 

PUSAT 

3.7.1. Penerusan Pinjaman 

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan 

tanggal 18 November 2015 No. S-9782/PB/2015 hal 

Penyampaian Surat Penutupan Perjanjian Penerusan 

Pinjaman dengan Pembiayaan Pendahuluan Nomor RDA. 

P5-119/DP3/1992 tanggal 13 Mei 1993 sebagaimana telah 

diubah dengan perubahan perjanjian Nomor AMA-76/RDA-

Satker 
BLU 

Tahun 2018 Tahun 2019 
Pagu Realisasi % 

Realisasi 
Pagu Realisasi % 

Realisasi Jumlah Porsi Jumlah Porsi Jumlah Porsi Jumlah Porsi 
Universitas Negeri Gorontalo 
RM 126,29 46,97% 125,10 48,50% 99,06% 140,40 49,84% 137,10 49,33% 97,65% 
BLU 112,53 41,85% 112,53 43,63% 100,00% 120,50 42,78% 120,06 43,20% 99,63% 
RMP 27,70 10,30% 27,68 10,73% 99,92% 20,80 7,38% 20,76 7,47% 99,81% 

Total 268,86   257,94   97,02% 281,70   277,92     
Bandar Udara Jalaludin 
RM 71,84 77,96% 69,29 82,88% 96,45% 49,48 66,25% 48,83 75,68% 98,69% 
BLU 20,30 22,03% 14,31 17,12% 70,49% 25,21 33,75% 15,69 24,32% 62,24% 

Total 92,15   83,60   90,73% 74,69   64,52     

 

Tabel 3.18  Pergerakan Pagu dan Realisasi Belanja BLU *dalam miliar 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

Satker 
BLU 

Tahun 2018 Tahun 2019 
Pagu Realisasi % 

Realisasi 
Pagu Realisasi % 

Realisasi Jumlah Porsi Jumlah Porsi Jumlah Porsi Jumlah Porsi 
Universitas Negeri Gorontalo 
RM 126,29 46,97% 125,10 48,50% 99,06% 140,40 49,84% 137,10 49,33% 97,65% 
BLU 112,53 41,85% 112,53 43,63% 100,00% 120,50 42,78% 120,06 43,20% 99,63% 
RMP 27,70 10,30% 27,68 10,73% 99,92% 20,80 7,38% 20,76 7,47% 99,81% 

Total 268,86   257,94   97,02% 281,70   277,92     
Bandar Udara Jalaludin 
RM 71,84 77,96% 69,29 82,88% 96,45% 49,48 66,25% 48,83 75,68% 98,69% 
BLU 20,30 22,03% 14,31 17,12% 70,49% 25,21 33,75% 15,69 24,32% 62,24% 

Total 92,15   83,60   90,73% 74,69   64,52     

 

Tabel 3.19  Perkembangan Rasio Realisasi Pendapatan dan Belanja BLU *dalam miliar 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 



P5-119/DSMI/2010 tanggal 28 Oktober 2010 antara 

Pemerintah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kota Gorontalo disebutkan melalui Keputusan menteri 

Keuangan Nomor 805/KMK.05/2015 tanggal 31 Juli 2015 

bahwa seluruh kewajiban PDAM Kota Gorontalo telah 

lunas. 

3.7.2. Kredit Program 

Selain penerusan pinjaman, investasi pemerintah pusat 

juga berupa subsidi kredit program melalui program Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). 

Program ini berhasil menarik dana sebanyak Rp671,33 

miliar pada 30.283 orang debitur dan menjadi salah satu  

NO SKEMA  JUMLAH 
DEBITUR 

REALISASI 
PENYALURAN 

1 KECIL  599 129.484 
2 MIKRO  29.208 539.716 
3 TKI  1 18 
4 UMI  475 2.116 

TOTAL  30.283 671.333 

penggerak perekonomian regional di Gorontalo. Skema 

pembiayaan yang ada di Provinsi Gorontalo yang 

menunjukkan bahwa skema KUR Mikro masih menjadi 

primadona dengan realisasi penyaluran sebanyak 

Rp536,71 miliar atau 80,39 persen dari total penyaluran 

pada 29.208 orang debitur.  Jika ditinjau dari sudut pandang 

penyalur, pada tahun 2019 Bank BRI memiliki jumlah 

debitur dan nilai penyaluran terbanyak, yaitu 29.392 orang 

debitur dan Rp607,62 miliar dana tersalur. 

Kabupaten Gorontalo menjadi kabupaten yang berhasil 

menyalurkan dana terbanyak dengan nilai Rp240,57 miliar 

pada 10.671 orang debitur di wilayahnya. Hal ini 

disebabakan Kabupaten Gorontalo memiliki jumlah 

penduduk yang cukup besar dibanding wilayah lainnya, dan 

terdapat cukup banyak sektor produktif di wilayahnya. 

Sementara itu berdasarkan sektor yang dibiayai dari kredit 

program ini masih didominasi pada sektor perdagangan 

besar dan eceran sebanyak 39,58 persen yang bukanlah 

merupakan sektor produktif menghasilkan produk baru. 

Pemerintah sendiri menargetkan sasaran untuk program ini 

adalah 60 persen sektor produktif, sehingga perlu adanya 

usaha lebih lanjut untuk melakukan sosialisasi dan 

menjaring sektor-sektor produktif yang ada di Provinsi 

Gorontalo. 

3.8. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS BELANJA 

WAJIB (MANDATORY SPENDING) DAN BELANJA 

INFRASTRUKTUR PUSAT DI DAERAH 

3.8.1. Mandatory Spending di Daerah 

a. Belanja Sektor Pendidikan 

Berdasarkan Program yang terdapat pada 

Kementerian/Lembaga di Provinsi Gorontalo terdapat 3 

Kementerian yang berperan dalam melakukan realisasi 

belanja di sektor pendidikan, yaitu Kementerian Agama, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 

Tabel 3.20  Skema KUR *dalam juta 

Sumber:  diolah dari sikp.kemenkeu.go.id 

NO NAMA KAB./KOTA 
JUMLAH 
DEBITUR 

REALISASI 
PENYALURAN 

1 Kota Gorontalo 4.802 128.393 

2 Kab. Boalemo 4.323 86.003 

3 Kab. Bonebolango 3.791 80.076 

4 Kab. Gorontalo 10.671 240.574 

5 Kab. Gorontalo Utara 2.963 58.130 

6 Kab. Pohuwato 3.733 78.158 
 

Tabel 3.21  KUR berdasar Wilayah *dalam juta 

Sumber:  diolah dari sikp.kemenkeu.go.id 

SEKTOR 
JUMLAH 
DEBITUR 

REALISASI 
PENYALURAN 

Perdagangan Besar Dan 
Eceran 

11.987 295.261 

Pertanian, Perburuan Dan 
Kehutanan 

9.598 194.159 

Industri Pengolahan 2.639 60.755 
Jasa Kemasyarakatan, Sosial 
Budaya, Hiburan Dan 
Perorangan Lainnya 

2.325 45.015 

Transportasi, Pergudangan 
Dan Komunikasi 

1.799 31.845 

Perikanan 1.271 24.974 

Penyediaan Akomodasi Dan 
Penyediaan Makan Minum 

510 16.047 

Real Estate, Usaha 
Persewaan, Dan Jasa 
Perusahaan 

85 1.893 

Jasa Kesehatan Dan 
Kegiatan Sosial 

60 1.183 

Konstruksi 8 177 

Jasa Pendidikan 1 25 
 

Tabel 3.22  KUR berdasar Sektor *dalam juta 

Sumber:  diolah dari sikp.kemenkeu.go.id 



 

Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi dengan total alokasi 

Rp650,62 miliar dan berhasil direalisasikan 97,96 persen. 

b. Belanja Sektor Kesehatan 

Pada sektor kesehatan terdapat 3 kementerian yang 

memperoleh tugas untuk merealisasikan belanja sektor 

kesehatan di Provinsi Gorontalo, yaitu Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, serta Kementerian 

Kesehatan dengan total alokasi Rp135,19 miliar dan 

berhasil realisasi sebanyak 97,03 persen pada program-

program sebagaimana disajikan pada Tabel 3.24. 

3.8.1. Belanja Infrastruktur 

Berdasarkan realisasi belanja Infrastruktur yang ada, 

terdapat beberapa pembangunan infrastruktur yang terdata 

sepanjang tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Tabel 

3.25. Pembangunan infrastruktur ini tentunya mendorong 

kegiatan perekonomian masyarakat dan mendorong 

investor untuk melakukan investasi di Gorontalo khususnya 

pembangunan yang memudahkan akses perekonomian 

seperti bandar udara, pelabuhan, jalan, dan jembatan. 

Ditinjau dari alokasi belanja pada Kementerian/Lembaga 

yang memperoleh belanja modal, terdapat 9 

KEMENTERIAN/LEMBAGA PROGRAM PAGU  REALISASI   %  
KEMENTERIAN AGAMA 

Program Pendidikan Islam 297.951 292.957 98,32% 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

386 385 99,76% 

Program Guru dan Tenaga Kependidikan 872 871 99,94% 
Program Pelestarian Budaya 15.095 13.597 90,08% 
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 14.398 13.745 95,47% 
Program Pendidikan Dasar dan Menengah 34.295 32.233 93,99% 
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 5.918 5.611 94,80% 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 254.922 251.182 98,53% 

Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 20.800 20.768 99,85% 
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti 5.987 5.987 100,00% 

 

Tabel 3.23  Pagu dan Realisasi Belanja Sektor Pendidikan *dalam miliar 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM PAGU  REALISASI   %  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya BKKBN 

24.942 24.274 97,32% 

Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga 12.667 12.102 95,54% 
Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama 
Internasional BKKBN 

1.631 1.631 99,95% 

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN 55 46 83,26% 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

Program Pengawasan Obat dan Makanan 19.456 19.148 98,42% 
KEMENTERIAN KESEHATAN 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Kementerian Kesehatan 

1.446 1.432 99,06% 

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1.223 1.216 99,46% 
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 6.830 6.662 97,53% 
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.843 1.825 99,02% 
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 18.501 17.774 96,07% 
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan (PPSDMK) 

46.143 44.630 96,72% 

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 456 434 95,08% 

 

Tabel 3.24  Pagu dan Realisasi Belanja Sektor Kesehatan *dalam miliar 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 



Kementerian/Lembaga yang bertugas merealisasikan 

belanja modal dalam bentuk pembangunan Infrastruktur 

yang disebarkan pada 24 satuan kerja. Alokasi belanja 

infrastruktur yang ditatausahakan oleh 24 satuan kerja 

tersebut senilai Rp751,88 miliar yang berhasil 

direalisasikan sebanyak 86 persen.  

Jika ditinjau dari trend realisasi per bulan terhadap belanja 

modal untuk infrastruktur, belanja modal baru direalisasikan 

per bulan Maret 2019. Hal ini disebabkan pada bulan 

Januari dan Februari masih di laksanakan proses lelang. 

Sementara garis trend realisasi sendiri masih menunjukkan 

puncak realisasi anggaran infrastruktur pada bulan 

Desember 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA 
PEMBANGUNAN 

PENCAPAIAN 

Jalan 
Gorontalo Outer Ring Road (GORR) 
63,2 Kilometer 

Bendungan dan 
Irigasi 

7 bendungan dan Irigasi yang tersebar, 
serta 1 bendungan dalam proses 
pembangunan 

Pelabuhan 7 Pelabuhan 

Bandar Udara 1 Bandara Internasional 

Jembatan 208 Jembatan 

Embung 
15 Embung, dan Revitalisasi Danau 
Limboto seluas 7,5Ha 

 

Tabel 3.25  Belanja Infrastuktur 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

No Kementerian/Lembaga 
Jml. 

pengelola 
 Pagu   Realisasi   % Real.  

% Pagu thd 
Bel. Infra. 

1. Kementerian Agama 2 satker     19,5      17,78  91,2% 2,6% 

2. 
Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 

4 satker    14,32      14,24  99,5% 1,9% 

3. 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 

1 satker      9,30        9,30  100,0% 1,2% 

4. 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat 

8 satker 656,48   556,74 84,8% 87,3% 

5. 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 

1 satker         0,24          0,10 45,3% 0,03% 

6. Kementerian Perhubungan 4 satker    37,57      34,58  92,0% 5,0% 
7. Kementerian Pertahanan 2 satker      4,25        4,25  100,0% 0,6% 
8. Kementerian Pertanian 1 satker      3,26        2,86  87,8% 0,4% 

9. 
Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi 

1 satker      6,93        6,93  100,0% 0,9% 

 Total Belanja Infrastruktur 24 Satker 751,88  646,82  86,0% 100,0% 

 

Tabel 3.26  Pagu dan Realisasi Belanja Infrastruktur per Kementerian *dalam miliar 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 

 

Grafik 3.16 Trend Realisasi Infrastruktur 

Sumber:  diolah dari ditpa.kemenkeu.go.id 



 
 

4.1. APBD TINGKAT PROVINSI  

nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) merupakan rencana keuangan 

Pemerintah Daerah selama satu tahun yang 

ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD sebagai 

instrument kebijakan fiskal utama bagi Pemerintah Daerah 

menjadi sumber pembiayaan bagi pelaksanaan 

pembangunan, layanan publik, serta menjadi stimulan 

pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, APBD juga 

mencerminkan politik anggaran suatu daerah, dimana 

tertuang rumusan terkait arah serta skala prioritas 

pembangunan daerah pada satu tahun. Oleh karena itu, 

dalam merencanakan sumber pendapatan dan alokasi 

belanja pada APBD, Pemerintah Daerah harus 

memperhatikan kebutuhan riil masyarakat berdasarkan 

potensi daerah dan skala kepentingan/prioritas 

pembangunan. 

Penerimaan daerah yang dimaksud dalam APBD 

diantaranya terdiri atas pendapatan daerah yang 

bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan 

transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saat ini 

sumber penerimaan daerah masih didominasi oleh 

pendapatan dana transfer pemerintah pusat dalam bentuk 

dana perimbangan. Hal tersebut menunjukkan tingginya 

ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana dari 

pemerintah pusat dalam mengelola daerahnya. 

Selain memuat penerimaan daerah, APBD juga memuat 

komponen belanja daerah yang akan digunakan untuk 

mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. Melalui belanja daerah, pemerintah 

mengeluarkan uangnya untuk pelaksanaan pelayanan 

publik. Belanja daerah juga dapat menjadi alat pendorong 

tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah 

yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan 

permasalahan dalam mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. 

Agregat realisasi APBD Provinsi Gorontalo disusun 

berdasarkan realisasi APBD tujuh Pemerintah Daerah di 

Provinsi Gorontalo, yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo, 

Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Boalemo, Pemerintah 

Kabupaten Pohuwato, Pemerintah Kabupaten Bone 

Bolango, dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Target pendapatan APBD seluruh Pemerintah Daerah di 

Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dari Rp7.849,31 

miliar pada tahun 2018 menjadi Rp8.215,69 miliar pada 

tahun 2019 atau naik sebesar 4,67 persen. Kenaikan 

tersebut sebagian besar disebabkan bertambahnya alokasi 

A 

Uraian 
2018 2019 

Pagu Realisasi Pagu Realisasi 
PENDAPATAN  7.849,31 7.603,52 8.215,69 8.008,90 

Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 

 1.013,70  954,03 1.083,76 1.047,73 

Pendapatan Transfer  6.692,00  6.518,12 6.804,35 6.666,53 

Lain-Lain Pendapatan 
Yang Sah 

 143,61 131,37  327,58 294,64 

BELANJA   8.218,15  7.596,12 8.565,69 8.162,54 

Belanja Operasi  5.685,29  5.303,92 6.098,83 5.903,19 

Belanja Modal  1.549,98  1.317,24 1.521,30 1.324,64 

Belanja Tak Terduga  11,24  6,54 6,17 2,75 

Transfer  971,64  968,40 939,39 931,96 

SURPLUS / (DEFISIT)  -368,83 7,40  -350,00 -153,64 

PEMBIAYAAN  368,83  369,83 350,00 309,99 

 Penerimaan 
Pembiayaan 

 426,72  427,49 396,55 356,54 

 Pengeluaran 
Pembiayaan 

 57,89  57,66 46,55 46,55 

SILPA  0,00  377,23 0,00 156,35 

 
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Tabel 4.1 Profil APBD Tingkat Provinsi Gorontalo tahun 
2018 s.d. 2019 (dalam miliar rupiah) 

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS  

PELAKSANAAN APBD 

BAB IV 



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Seiring dengan 

kenaikan target pendapatan daerah, total pagu belanja 

APBD seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo 

juga mengalami kenaikan dari Rp8.218,15 miliar pada 

tahun 2018 menjadi Rp8.565,69 miliar atau naik 4,22 

persen. Peningkatan pagu belanja tersebut dikarenakan 

terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada pagu belanja 

operasi khususnya jenis belanja pegawai. Hal tersebut 

akibat adanya kebijakan Pemerintah untuk memberikan 

kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2019. 

Jika dilihat dari sisi realisasinya, sampai dengan akhir tahun 

2019, total pendapatan APBD seluruh Pemerintah Daerah 

di Provinsi Gorontalo mencapai Rp8.008,90 miliar atau naik 

sebesar 5,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang 

mencapai Rp7.603,52 miliar.  Komponen Lain-Lain 

Pendapatan Yang Sah menjadi komponen pendapatan 

dengan persentase kenaikan tertinggi yaitu mencapai 

124,28 persen jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Sementara itu, pada sektor belanja juga 

terdapat kenaikan realisasi sebesar 7,45 persen yaitu dari 

Rp7.596,12 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp8.162,54 

miliar pada tahun 2019. Banyak faktor yang mempengaruhi 

pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah 

tersebut, diantaranya perkembangan perekonomian dunia 

dan nasional, pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan 

berbagai kebijakan fiskal yang dilaksanakan serta beberapa 

tantangan terhadap perekonomian Provinsi Gorontalo. 

4.2. PENDAPATAN DAERAH 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak 

Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. 

Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah, sebagaimana dirinci pada Realisasi 

pendapatan seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi 

Gorontalo pada tahun 2019 masih didominasi oleh 

pendapatan transfer yang mencapai 83,24 persen dari total 

pendapatan daerah. Namun angka tersebut masih lebih 

rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 

mencapai 85,72 persen dari total pendapatan daerah. 

Sementara itu kontribusi PAD terhadap total pendapatan 

daerah di Provinsi Gorontalo hanya sebesar 13,08 persen, 

namun angka tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya 

yang hanya mencapai 12,55 persen. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan 

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo terhadap dana 

transfer khususnya dari pemerintah pusat dalam 

pembiayaan pembangunan di Provinsi Gorontalo masih 

relatif tinggi meskipun terjadi penurunan dari tahun 

sebelumnya.  

Uraian 
2018 2019 

Pagu Realisasi Pagu Realisasi 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) 

1.013,70  954,03 1.083,76 1.047,73 

Pajak Daerah 459,36 475,45 519,70 537,11 
Retribusi Daerah 66,93  47,89 84,64 73,83 

Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan 

25,88  26,46 
 

33,89 
 

33,76 

Lain-lain PAD Yang Sah 461,53 404,24 445,53 403,03 

PENDAPATAN 
TRANSFER  

6.692,01  6.518,12 6.804,35 6.666,53 

Transfer Pemerintah 
Pusat - Dana 
Perimbangan 

5.847,39  5.684,71 5.947,10 5.817,21 

Dana Bagi Hasil Pajak 98,31  77,25 87,03 61,38 

Dana Bagi Hasil Bukan 
Pajak (SDA) 15,17  8,61 11,77 6,76 

Dana Alokasi Umum 4.025,33  4.025,33 4.173,34 4.173,34 

 Dana Alokasi Khusus 1.708,58  1.573,52 1.674,97 1.575,73 

Transfer Pemerintah 
Pusat - Lainnya 

691,06  690,98 686,09 681,42 

Dana Penyesuaian 536,73  536,73 472,22 467,55 

Dana Desa 154,32  154,25 213,87 213,87 

Transfer Pemerintah 
Provinsi 153,56  142,42 171,16 167,91 

Pendapatan Bagi Hasil 
Pajak 

151,40  140,42 170,66 166,91 

Bantuan Keuangan dari 
Pemda Provinsi Lainnya 

2,16  2,00 0,50 1,00 

LAIN-LAIN 
PENDAPATAN YANG 
SAH 

143,61  131,37 327,58 294,64 

Pendapatan Hibah 135,11  126,25 176,43 150,48 

Pendapatan Lainnya 8,51  5,11 151,14 144,16 

TOTAL PENDAPATAN 7.849,32 7.603,52 8.215,69 
 

8.008,90 
 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Tabel 4.2 Profil Pendapatan Daerah Tingkat Provinsi Gorontalo 
tahun 2018 s.d. 2019 (dalam miliar rupiah) 



 
 

4.2.1. Dana Transfer/Perimbangan 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan 

bahwa pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah 

pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah 

pusat merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN 

dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal 

berupa dana perimbangan (DBH dan DAU; DAK Fisik dan 

DAK Non Fisik), dana otonomi khusus, dan dana 

penyesuaian. Sementara dana transfer antar daerah 

merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah 

lainnya, diantaranya pendapatan bagi hasil dan bantuan 

keuangan. 

Secara agregat, pendapatan transfer Pemerintah Pusat ke 

Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 sebesar Rp6.498,63 

miliar, mengalami peningkatan sebesar 1,93 persen 

dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut 

sebagian besar didorong oleh realisasi Dana Alokasi 

Umum (DAU) yang mengalami peningkatan sebesar 3,67 

persen. Dari keseluruhan komponen pendapatan transfer 

pemerintah pusat di Provinsi Gorontalo. DAU masih 

mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp4.173,34 miliar 

atau 64,22 persen dari total realisasi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa DAU masih berperan sebagai sumber 

pendapatan utama dalam APBD seluruh Pemda di Provinsi 

Gorontalo. 

Dilihat dari komposisi transfer pemerintah pusat terhadap 

pendapatan APBD tahun 2019, rasio transfer terhadap 

total pendapatan daerah seluruh Pemda di Provinsi 

Gorontalo adalah sebesar 81,14 persen. Dari tujuh 

Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo, hanya 

Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kota 

Gorontalo yang memiliki rasio transfer pemerintah pusat 

terhadap pendapatan APBD lebih kecil dari 80 persen, 

yaitu masing-masing 77,62 persen dan 73,48 persen. 

Sedangkan, Kabupaten Gorontalo Utara menjadi 

Pemerintah Daerah dengan rasio tertinggi yaitu sebesar 

90,42 persen dari total pendapatan daerah. Hal ini 

menunjukkan masih tingginya ketergantungan daerah baik 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota terhadap dana transfer 

pemerintah pusat, hal ini dapat mengakibatkan pemerintah 

pusat mengalami financial distress karena kesulitan 

menanggung beban keuangan daerah. Yang menjadi 

catatan atas komposisi transfer pemerintah pusat ini, yaitu 

Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan realisasi 

anggaran tidak seragam dalam hal pencatatan Dana Desa 

sebagai bagian dari pendapatan daerah. Hanya 

pemerintah Kabupaten Gorontalo yang mencatat Dana 

Desa sebagai pendapatan transfer. 

Selain porsi dana transfer didaerah, hal lain yang perlu 

juga diketahui yaitu ruang fiskal suatu daerah. Dengan 

ruang fiskal yang cukup lebar, Pemerintah Daerah akan 

lebih leluasa dalam menggunakan alokasi anggarannya 

untuk kegiatan yang mendorong percepatan 

pembangunan regional. Kemandirian Pemerintah Daerah 

dalam menentukan arah pembangunan tergantung dari 

besarnya ruang fiskal yang tersedia untuk kegiatan 

pembangunan tersebut. 

 

 

 

Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Grafik 4.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat dalam APBD Prov. Gorontalo 



A. Analisis Ruang Fiskal Daerah 

Ruang Fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur 

fleksibilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam 

mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang 

menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh 

dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi 

dengan pendapatan yang sudah ditentukan 

penggunaannya (DAK) dan belanja yang sifat wajib daerah 

(Belanja pegawai dan belanja barang yang mengikat). 

Ruang fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di 

Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 adalah sebesar 

Rp3.567,97 miliar, naik 3,2 persen dari tahun sebelumnya. 

Ruang fiskal daerah saat ini masih terbatas karena 

sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja yang 

sifatnya wajib dan sudah ditentukan penggunaannya. 

B. Analisis Rasio Kemandirian Daerah 

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat 

kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak 

eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat 

maupun Pemerintah Daerah lain. Rasio ini 

menggambarkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan 

dan rasio dana transfer terhadap total pendapatan.  

Pada tahun 2019, agregat rasio kemandirian daerah se-

Provinsi Gorontalo sebesar 13,08 persen. Pemerintah 

Daerah yang memiliki rasio kemandirian di atas 20 persen 

hanya Pemerintah Provinsi Gorontalo 22,26 persen dan 

Pemerintah Kota Gorontalo 21,95 persen, sedangkan 

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menjadi 

Pemerintah Daerah dengan rasio kemandirian terendah 

yaitu hanya sebesar 4,14 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat ketergantungan seluruh Pemerintah Daerah 

di Provinsi Gorontalo terhadap dana transfer sebagai dana 

desentralisasi pemerintah pusat masih relatif sangat tinggi. 

4.2.2. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah 

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.  

Pada tahun 2019, PAD seluruh Pemerintah Daerah di 

Provinsi Gorontalo mencapai Rp1.047,73 miliar atau 

Uraian 2018 2019 

 Pedapatan Daerah 7.603,52 8.008,90 

 DAK 1.573,52 1.575,73 

 Belanja Wajib 2.572,75 2.865,19 

RUANG FISKAL  3.457,25 3.567,97 

 
Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Tabel 4.3  Ruang Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi 
Gorontalo (dalam miliar rupiah) 

 
Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Grafik 4.2 Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah di 
Provinsi Gorontalo 

 

Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Grafik 4.3 Komposisi PAD Prov. Gorontalo 2019 



 
 

meningkat sebesar 9,82 persen dibanding tahun 

sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp954,03 miliar. 

Secara keseluruhan, semua sumber PAD mengalami 

kenaikan d3ibanding tahun sebelumnya, dimana pajak 

daerah menjadi komponen yang mengalami peningkatan 

terbesar yaitu 12,97 persen. Selain itu, Retribusi Daerah 

dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

juga mengalami pertumbuhan positif.  

Sementara itu, jika dilihat dari komposisi PAD dalam APBD 

Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2019, Pajak 

Daerah memiliki kontribusi paling tinggi terhadap PAD yaitu 

sebesar 51,26 persen. Dari total Pajak Daerah sebesar 

Rp537,11 miliar, sebagian besar diperoleh dari pajak 

daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 72,13 

persen. Pajak Daerah Pemerintah Provinsi tersebut 

bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, dan pajak air permukaan. Sedangkan pada 

APBD Kabupaten/Kota, dari komponen penyusun pajak 

daerah yang dominan yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tidak optimalnya 

pertumbuhan sektor pariwisata di Provinsi Gorontalo 

menyebabkan pendapatan pajak daerah berupa pajak hotel 

dan restoran relatif kecil. 

Jika dibandingkan dengan dana transfer, rasio agregat PAD 

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 

hanya sebesar 13,08 persen sementara rasio agregat dana 

transfer sebesar 83,24 persen. Nilai rasio tersebut 

menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan fiskal 

Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo terhadap transfer 

dari pemerintah pusat. Kinerja PAD di Provinsi Gorontalo 

didorong oleh kinerja PAD Pemerintah Provinsi Gorontalo 

sebesar 41,21 persen dan Pemerintah Kota Gorontalo 

sebesar 21,95 persen dari keseluruhan PAD Pemerintah 

Daerah di Provinsi Gorontalo. 

Perlu adanya upaya nyata dari Pemerintah Daerah untuk 

mengembangkan dan memperkuat sumber pendanaan 

daerah yang lebih berkelanjutan sehingga mampu untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer. 

Peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan sektor 

pariwisata, pertanian, perikanan dan usaha kecil menengah 

yang berbasis pada hasil pertanian dapat menjadi solusi 

alternatif untuk mendorong PAD. Jagung yang menjadi 

produksi utama pertanian di Provinsi Gorontalo, memiliki 

potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Akan tetapi, selama ini masyarakat Gorontalo 

belum mampu untuk menjadikan jagung sebagai produk 

olahan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Dengan 

adanya teknologi pengolahan jagung maka jagung hasil 

pertanian masyarakat Gorontalo dapat ditingkatkan nilai 

ekonominya, tidak hanya dijual sebagai pakan ternak dan 

benih, tetapi bisa diadopsi menjadi produk olahan yang 

mungkin dapat diekspor keluar daerah.  Selain itu, 

Pemerintah Daerah juga dapat lebih memaksimalkan 

potensi retribusi pendapatan yang berkaitan dengan 

kendaraan bermotor, mengingat pertumbuhan jumlah 

kendaraan bermotor yang ada di Gorontalo sudah semakin 

tinggi. 

4.2.3. Pendapatan Lain-Lain 

Lain-lain Pendapatan Yang Sah (L2PYS) merupakan 

pendapatan daerah dari sumber lain seperti sumbangan 

 
Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Grafik 4.4 Realisasi L2PYS Provinsi Gorontalo 



pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

L2PYS memberi potensi kepada daerah untuk memperoleh 

pendapatan selain dari PAD maupun dana perimbangan. 

L2PYS terdiri atas pendapatan hibah, dana darurat, dan 

pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Pada tahun 2019, L2PYS Provinsi Gorontalo sebesar 

Rp294,64 miliar, mengalami kenaikan sebesar 124,28 

persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 

sebelumnya sebesar Rp131,37 miliar. Kenaikan realisasi 

terbesar terjadi pada komponen Pendapatan Lainnya 

sebagai dampak dari diperhitungkannya Dana Desa 

sebagai komponen pendapatan lainnya pada Kabupaten 

Bone Bolango. Selain itu, L2PYS Provinsi Gorontalo masih 

diperoleh dari dana hibah dari pemerintah pusat melalui 

Kementerian/Lembaga yang diterima oleh seluruh 

Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Gorontalo. 

4.3. BELANJA DAERAH 

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja 

daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja 

daerah dalam pelaksanaannya dapat diklasifikasikan 

menurut fungsi dan jenis belanjanya. Secara agregat, 

realisasi belanja APBD seluruh Pemerintah Daerah di 

Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp5.903,19 miliar 

mengalami kenaikan sebesar 11,29 persen dibandingkan 

dengan realisasi belanja APBD tahun sebelumnya yang 

mencapai Rp5.303,92 miliar.   

4.3.1. Analisis Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi 

Fungsi 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan 

untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 

yang diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara 

yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri 

atas: pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, 

ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan 

fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan 

perlindungan sosial. 

Realisasi belanja terbesar alokasi APBD tahun 2019 

digunakan untuk fungsi pelayanan umum (36,62 persen) 

dan pendidikan (23,01 persen). Jika melihat tren realisasi 

belanja daerah dalam tiga tahun terakhir, fungsi pelayanan 

Fungsi 2017 2018 2019 

Pelayanan Umum 2.388,07 2.723,47 2.988,85 

Ketertiban dan Keamanan 83,33 94,21 95,62 

Ekonomi 670,53 623,99 711,12 

Perlindungan Lingkungan Hidup 104,49 119,11 99,12 

Perumahan dan Fasilitas Umum 805,94 940,9 822,89 

Kesehatan 1.067,2 1.095,7 1.357,69 

Pariwisata 769,32 65,75 56,53 

Pendidikan  1.493,92 1.722,48 1.878,58 

Perlindungan Sosial 142,62 149,57 152,14 

Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Fungsi 
(dalam miliar rupiah) 

Jenis Belanja 2017 2018 2019 

Belanja Operasi 4.770,63 5.303,92 5.903,19 

 Belanja Pegawai 2.403,32 2.572,75 2.865,19 

 Belanja Barang dan Jasa 2.018,56 2.305,64 2.485,81 

 Belanja Bunga 3,20 0,47 0,00 

 Belanja Subsidi 2,79 0 286,12 

 Belanja Hibah 317,96 323,70 114,07 

 Belanja Bantuan Sosial 24,80 101,35 152,00 

Belanja Modal 1.247,69 1.317,24 1.324,64 

 Tanah 41,30 48,75 32,20 

 Peralatan dan Mesin 307,78 321,43 391,88 

 Gedung dan Bangunan 276,49 234,89 345,05 

 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 600,84 671,68 517,10 

 Aset tetap lainnya 21,29 40,49 38,41 

Belanja Tidak Terduga 2,36 6,54 2,75 

 Belanja tidak terduga 2,36 6,54 2,75 

Transfer 930,61 968,40 931,96 

 Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa 147,61 152,34 359,96 

 Transfer Bantuan Keuangan 783,00 816,06 572,00 

TOTAL BELANJA 6.951,29 7.596,12 8.162,54 

Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Tabel 4.5 Realisasi Belanja APBD Provinsi Gorontalo 
(dalam miliar rupiah) 



 
 

umum dan fungsi Pendidikan masih menjadi prioritas utama 

belanja daerah di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, fungsi 

pariwisata belum mendapat perhatian khusus dari 

Pemerintah Daerah, hal tersebut terlihat dari rendahnya 

tingkat realisasi fungsi pariwisata, hanya sebesar 0,69 

persen dari total realisasi belanja daerah. Selain itu, selama 

tiga tahun terakhir fungsi pariwisata juga selalu mengalami 

penurunan realisasi anggaran. Hal tersebut tidak sejalan 

dengan prioritas sasaran pembangunan daerah terkait 

pengembangan potensi wisata untuk meningkatkan jumlah 

wisatawan di Provinsi Gorontalo.  

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Gorontalo, Pemerintah Daerah Provinsi telah mengalosikan 

anggaran pada pos fungsi ekonomi APBD. Pada tahun 

2019, total realisasi belanja daerah fungsi ekonomi adalah 

sebesar Rp711,12 miliar. Sektor pertanian sebagai produk 

unggulan di Provinsi Gorontalo menjadi prioritas utama 

dalam pengalokasian belanja daerah di sektor 

perekonomian, dengan realisasi sebesar Rp254,39 miliar 

atau 36 persen dari total realisasi APBD fungsi ekonomi. 

Anggaran sektor pertanian sebagian besar digunakan untuk 

belanja bibit tanaman, dan belanja bahan pertanian lainnya 

yang diperuntukkan bagi petani di daerah. Selain sektor 

pertanian, sektor kelautan dan perikanan juga menjadi 

perhatian pemerintah, dengan realisasi sebesar Rp100,06 

miliar 14 persen dari total realisasi APBD fungsi ekonomi. 

Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk belanja 

bahan perikanan yang diperuntukkan bagi para nelayan. 

4.3.2. Analisis Belanja Daerah Berdasarkan Jenis 

Belanja 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah 

berdasarkan jenis diklasifikasikan menjadi belanja operasi, 

belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. 

Selanjutnya belanja operasi dirinci menjadi beberapa jenis 

belanja diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan 

belanja bantuan sosial. 

Dilihat dari komposisinya, agregat belanja APBD Provinsi 

Gorontalo terdiri atas belanja operasi (72,32 persen), 

belanja modal (16,23 persen), belanja tak terduga (0,03 

persen) dan belanja transfer (11,42 persen). Bila dirinci, 

belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo masih di 

dominasi oleh jenis belanja pegawai dengan porsi sebesar 

35,10 persen dan jenis belanja barang dengan porsi 

sebesar 30,45 persen. Sementara itu, porsi belanja modal 

di Provinsi Gorontalo belum mengalami peningkatan yang 

signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan 

bahwa sebagian besar APBD di Provinsi Gorontalo 

digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. 

Selain itu, jika melihat tren realisasi belanja daerah dalam 3 

(tiga) tahun terakhir, pola belanja Pemerintah Daerah di 

Provinsi Gorontalo masih belum mengalami perubahan 

karena masih menitikberatkan pada pembiayaan belanja 

operasi, bahkan cenderung mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. 

Rasio Belanja Pegawai yang tinggi harus menjadi perhatian 

bagi Pemerintah Daerah. DAU yang menjadi sumber utama 

pendapatan daerah sebagian besar digunakan untuk 

membiayai belanja pegawai dan kegiatan birokrasi tersebut. 

Hal ini tentu tidak memberikan efek langsung kepada 

masyarakat. Hal lainnya yang perlu menjadi catatan dalam 

pelaksanaan belanja daerah yaitu realisasi Belanja 

Perjalanan Dinas yang masih mendominasi realisasi 

Belanja Barang 2019, dengan kontribusi sebesar 25 persen 

(Rp616,84 miliar) dari total belanja barang. Untuk itu belanja 

perjalanan dinas hendaknya dapat dilakukan dengan lebih 

 

Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Grafik 4.5 Komposisi Alokasi APBD per Jenis Urusan 



efektif sehingga dapat dialokasikan pada belanja lainnya 

yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat.  

4.4. PERKEMBANGAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH (BLUD) 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada 

SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktivitas. 

4.4.1. Profil dan Jenis Layanan Satuan Kerja BLU 

Daerah 

Di Provinsi Gorontalo terdapat 6 (enam) SKPD di bidang 

layanan kesehatan yang telah menjadi BLUD, yaitu RSUD 

Prof.DR.Aloei Saboe Gorontalo di Kota Gorontalo, RSUD 

DR.M.M.Dunda Limboto di Kabupaten Gorontalo, RSUD 

Toto Kabila di Kabupaten Bone Bolango, RSUD Tani dan 

Nelayan di Kabupaten Boalemo, RSUD Bumi Panua di 

Kabupaten Pohuwato, dan RSUD dr. Ainun Habibie yang 

dikelola oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. RSUD dr. 

Ainun Habibie baru memperoleh status sebagai BLUD pada 

tahun 2019. Selain RSUD yang telah menjadi BLUD 

tersebut, beberapa Puskesmas di Kota Gorontalo dan 

Kabupaten Gorontalo saat ini sedang dipersiapkan menjadi 

BLUD.  

4.4.2. Analisis Perkembangan Pengelolaan BLU 

Daerah 

BLUD merupakan SKPD yang diberikan fleksibilitas dalam 

pengelolaan keuangannya baik asset maupun pengelolaan 

pendapatan dan belanjanya, hal tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 

2019, seluruh BLUD di Provinsi Gorontalo mengalami 

peningkatan aset, peningkatan aset tersebut selain berasal 

dari belanja modal yang bersumber dari pengelolaan 

pendapatan jasa layanan BLUD, juga berasal dari alokasi 

DAK Fisik tahun 2019 yang peruntukkannya untuk 

peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah. Dengan 

adanya peningkatan aset, BLUD dapat lebih 

memaksimalkan pelayanannya sehingga berdampak pada 

peningkatan pendapatan yang bersumber dari layanan jasa 

BLUD. 

Pagu belanja BLUD di Provinsi Gorontalo yang bersumber 

dari pendapatan BLUD untuk operasional BLUD, secara 

agregat mengalami kenaikan 10,9 persen dari tahun 

sebelumnya. Dengan kenaikan pagu tertinggi pada BLUD 

RSUD dr. Ainun Habibie dengan kenaikan 24,42 persen 

dan paling rendah adalah RSUD Toto Kabila dengan 

kenaikan sebesar 1,23 persen. Dengan adanya 

peningkatan pagu belanja yang bersumber dari pendapatan 

operasional BLUD tersebut menggambarkan bahwa 

seluruh BLUD di Provinsi Gorontalo mampu untuk 

mengelola keuangannya dengan efektif. 

 

No. Satuan Kerja Jenis Layanan Pemda Pengelola BLUD Penetapan BLUD 

1 RSUD Prof. DR. Aloei Saboe Kesehatan Kota Gorontalo SK Walikota Gorontalo No: 318 Tahun 2009 

2 RSUD DR. M.M. Dunda Kesehatan Kab Gorontalo SK Bupati Gorontalo No: 344/01.2/VIII/2009 

3 RSUD Toto Kabila Kesehatan Kab. Bone Bolango SK Bupati Bone Bolango No:173.b/KEP/Bup.BB/130/2014 

4 RSUD Tani dan Nelayan Kesehatan Kab. Boalemo SK Bupati Boalemo No: 186a Tahun 2011 

5 RSUD Bumi Panua Kesehatan Kab. Pohuwato SK Bupati Pohuwato No: 188/25/II/2013 

6 RSUD dr. Ainun Habibie Kesehatan Provinsi Gorontalo SK Gubernur Provinsi Gorontalo No: 448/11/XII/2018 

 
Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Tabel 4.6 Profil Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Gorontalo 



 
 

4.5. SURPLUS/DEFISIT APBD 

Surplus atau Defisit daerah merupakan selisih antara 

pendapatan daerah dan belanja daerah dalam APBD. 

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah 

diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah, jika 

sebaliknya maka terjadi defisit APBD. Pada tahun 2019, 

APBD Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo mengalami 

defisit sebesar negatif Rp153,64 miliar, lebih rendah dari 

perkiraan defisit dalam APBD sebesar negatif Rp350 miliar. 

4.5.1. Rasio Surplus/ Defisit terhadap Agregat 

Pendapatan Daerah 

Rasio ini untuk mengetahui proporsi defisit anggaran 

terhadap pendapatan. Rasio ini mencerminkan performa 

fiskal Pemerintah Daerah dalam menghimpun pendapatan 

untuk menutup belanja atau penghematan belanja dengan 

kondisi pendapatan tertentu.  

Secara agregat, rasio defisit Provinsi Gorontalo terhadap 

Pendapatan APBD tahun 2019 sebesar negatif 1,92 persen. 

Rasio defisit tersebut mengalami penurunan jika 

dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai realisasi 

Rasio Surplus terhadap Pendapatan APBD sebesar 0,09 

persen. Hal tersebut menunjukkan melemahnya kinerja 

fiskal Provinsi Gorontalo, karena adanya penurunan 

kemampuan pendapatan Pemerintah Daerah untuk 

membiayai belanja daerah yang telah dianggarkan dalam 

APBD. 

4.5.2. Rasio Surplus/ Defisit terhadap Realisasi Dana 

Transfer (Semester I) 

Rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya surplus/defisit 

anggaran terhadap salah satu sumber pendapatan APBD, 

yaitu realisasi pencairan dana transfer. Hal ini dapat 

menunjukkan ekses likuiditas Pemerintah Daerah pada 

semester I akibat frontloading pencairan dana transfer.  

Pada semester I 2019, seluruh Pemerintah Daerah di 

Provinsi Gorontalo mengalami surplus anggaran, dengan 

rata-rata rasio surplus terhadap Dana Transfer sebesar 

24,35 persen. Surplus anggaran Pemerintah Daerah 

mengindikasikan terjadinya dana mengendap direkening 

Pemerintah Daerah khususnya dana transfer pemerintah 

pusat. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana pada 

awal tahun oleh pemerintah pusat masih belum sesuai 

dengan kebutuhan anggaran riil Pemerintah Daerah. Hal 

tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, sehingga 

dapat di lakukan atas metode penyaluran dana transfer ke 

daerah, dikarenakan masih tingginya dana transfer yang 

belum digunakan hingga tengah tahun anggaran. 

4.5.3. Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB 

Rasio ini akan menggambarkan kesehatan ekonomi 

regional, semakin kecil rasionya berarti daerah tersebut 

mampu memproduksi barang dan jasa yang cukup baik 

untuk membiayai hutang akibat defisit anggaran 

Pemerintah Daerah. 

Pada tahun 2019, PDRB Provinsi Gorontalo mencapai 

Rp41.151 miliar, sehingga secara agregat, rasio defisit 

APBD se-Provinsi Gorontalo terhadap PDRB mengalami 

penurunan yang cukup signifikan dari 0,02 persen pada 

tahun sebelumnya menjadi negatif 0,37 persen pada tahun 

2019. Hal ini menunjukkan adanya belum adanya perbaikan 

ataupun peningkatan produksi barang dan jasa yang 

dihasilkan untuk membiayai hutang Pemerintah Daerah 

akibat defisit anggaran. 

 
Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Grafik 4.6 Rasio Surplus/Defisit APBD Provinsi Gorontalo 



4.6. PEMBIAYAAN 

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan 

daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara 

pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan 

Pemerintah Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan 

dan pengeluaran pembiayaan. Sementara keseimbangan 

primer akan mencerminkan indikasi likuiditas tanpa 

dipengaruhi belanja terkait hutang. 

4.6.1. Rasio SILPA terhadap Alokasi Belanja 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan 

(SILPA) merupakan selisih antara surplus/ defisit anggaran 

dengan pembiayaan netto. Dalam APBD angka SILPA 

seharusnya sama dengan nol, artinya penerimaan 

pembiayaan harus dapat menutuo defisit anggaran yang 

terjadi. Rasio SILPA terhadap alokasi belanja APBD akan 

mencerminkan proporsi belanja atau kegiatan yang tidak 

digunakan dengan efektif oleh Pemerintah Daerah.  

Pada tahun 2019, agregat SILPA pada APBD Pemerintah 

Daerah se-Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp156,35 

miliar, angka tersebut mengalami penurunan apabila 

dibandingkan dengan SILPA tahun anggaran sebelumnya 

sebesar Rp377,23 miliar. Jika dilihat rasio SILPA terhadap 

alokasi belanja tahun 2019, dana APBD yang tidak 

digunakan pada tahun 2019 adalah sebesar 1,92 persen, 

terjadi penurunan sebesar 3,05 poin dibandingkan capaian 

tahun sebelumnya, dengan rasio sebesar 4,97 persen. Hal 

tersebut mengindikasikan adanya perbaikan tata kelola 

belanja Pemerintah Daerah, artinya Pemerintah Daerah 

sudah menggunakan anggarannya lebih efektif dari tahun 

sebelumnya. 

4.6.2. Rasio Keseimbangan Primer 

Rasio ini mencerminkan indikasi likuiditas. Semakin besar 

surplus keseimbangan primer, maka semakin baik 

kemampuan untuk membiayai defisit. Secara agregat 

Provinsi Gorontalo memiliki keseimbangan primer pada 

Tahun Anggaran 2019, sebesar negatif Rp153,64 miliar. 

Angka ini menunjukkan penurunan rasio keseimbangan 

primer dari tahun sebelumnya. 

Agregat rasio keseimbangan primer Provinsi Gorontalo 

tidak ada perbedaan dengan agregat nilai defisit APBD di 

Provinsi Gorontalo. Hal ini terjadi karena pada tahun 2019 

tidak lagi terdapat belanja bunga pada komposisi APBD 

Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo. Dengan 

demikian, fiskal Pemerintah Daerah di Gorontalo tidak 

terbebani oleh akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya. 

4.7. ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH 

Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Lebih lanjut pemerintah telah menetapkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang secara 

khusus mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Kinerja pengelolaan keuangan daerah merupakan tingkat 

pencapaian dari hasil kinerja keuangan Pemerintah Daerah 

dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan 

selama satu periode anggaran. 

Tahun Total 
Pendapatan 

Total 
Belanja 

Belanja 
Bunga 

Keseimbangan 
Primer 

2017 7.025,70 6.951,29 3,20 77,61 

2018 7.603,52 7.596,12 0,47 7,87 

2019 8.008,90 8.162,54 0 -153,64 

 
Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Tabel 4.8 Rasio Keseimbangan Primer (miliar rupiah) 

 
Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Grafik 4.7 Rasio SiLPA terhadap Alokasi Belanja 



 
 

4.7.1. Analisis Horizontal dan Vertikal 

Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran kinerja 

pelaksanaan APBD seluruh Pemerintah Daerah di wilayah 

Provinsi Gorontalo baik secara horizontal maupun vertikal.  

a. Analisis Horizontal 

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi 

APBD Pemerintah Daerah satu dengan lainnya dalam satu 

provinsi. Selain itu, analisis ini membandingkan perubahan 

keuangan dalam satu pos APBD yang sama pada satu 

Provinsi. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan informasi 

utuh terkait kinerja suatu pos antar Pemerintah Daerah 

beserta perkembangannya. 

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi 

Pemerintah Daerah dengan realisasi PAD terbesar yaitu 

sebesar Rp431,81 miliar atau 41,21 persen dari total PAD 

di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Kabupaten Gorontalo 

menjadi Pemerintah Daerah dengan realisasi PAD terkecil 

yaitu sebesar Rp32,05 miliar. Selain itu terdapat juga tiga 

Pemerintah Daerah yang realisasi PAD-nya dibawah 

Rp100 miliar yaitu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, 

Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah 

belum dapat memaksimalkan potensi pendapatan 

daerahnya dengan maksimal. Komponen pajak daerah 

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah belum mampu untuk 

mendorong peningkatan PAD, sehingga Pemerintah 

Daerah harus mencari potensi pendapatan lain yang dapat 

dikembangkan di daerahnya. Sementara di sisi belanja, 

Pemerintah Daerah dengan realisasi terbesar adalah 

Provinsi Gorontalo sebesar Rp1.939,27 miliar. Sedangkan 

realisasi terkecil adalah Kabupaten Gorontalo Utara 

sebesar Rp479,12 miliar.Selain itu, pada tahun 2019 terjadi 

surplus anggaran pada tiga Pemerintah Daerah yaitu 

Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten 

Gorontalo Utara. Tingkat surplus tertinggi terjadi pada 

Provinsi Gorontalo sebesar Rp28,82 miliar. Namun, pada 

empat Pemerintah Daerah lainnya terjadi defisit anggaran, 

tertinggi pada Kabupaten Gorontalo sebesar negatif 

Rp149,11 miliar. 

b. Analisis Vertikal  

Analisis vertikal merupakan analisis yang membandingkan 

setiap pos terhadap total dalam satu komponen APBD yang 

sama. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 

kontribusi suatu pos sehingga dapat diketahui pengaruhnya 

terhadap APBD. 

Pada tahun 2019, rata-rata kontribusi PAD terhadap 

pendapatan Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo 

hanya mencapai angka 13,08 persen, Hanya pemerintah 

Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kota Gorontalo yang 

kontribusi PAD pada keseluruhan pendapatan daerahnya 

mencapai angka diatas 20 persen. ini sangat jauh di bawah 

Kontribusi PAD tersebut masih sangat jauh dibawah rata-

Uraian Prov Gto Kota Gto Kab. Gto 
Kab. Bone 

Bolango 
Kab. 

Boalemo 
Kab. 

Pohuwato Kab. Gorut 

PENDAPATAN 1.939,49 994,61 1.493,40 966,89 869,40 970,53 774,57 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 431,81 218,32 155,62 76,88 70,67 62,36 32,05 

Pendapatan Transfer 1.505,44 774,00 1.283,16 732,40 770,24 880,87 720,41 

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 2,24 2,28 54,61 157,61 28,49 27,31 22,10 

BELANJA 1.939,27 965,79 1.642,51 983,25 886,20 980,90 764,61 

Belanja Operasi 1.498,19 871,68 1.100,27 604,90 559,45 789,58 479,12 

Belanja Modal 280,12 94,11 252,04 183,04 185,54 188,88 140,91 

Belanja Tak Terduga 1,32 0,00 0,73 0,11 0,17 0,42 0,00 

Transfer 159,64 0,00 289,48 195,20 141,04 2,01 144,59 

SURPLUS / (DEFISIT) 0,22 28,82 -149,11 -16,35 -16,80 -10,37 9,95 

 
Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Tabel 4.9 Analisis Horizontal APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 (dalam miliar rupiah) 



rata kontribusi dana transfer terhadap total pendapatan 

daerah yang mencapai 83,24 persen. Pemerintah 

kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato 

menjadi pemerintah dengan tingkat ketergantungan 

tertinggi pada dana transfer pemerintah pusat, yaitu 

mencapai angka diatas 90 persen. PAD Pemerintah Daerah 

di Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh pendapatan 

sektor pajak daerah seperti pajak hotel dan pajak restoran, 

Uraian Prov Gto Kota Gto Kab. Gto 
Kab. Bone 
Bolango 

Kab. 
Boalemo 

Kab. 
Pohuwato 

Kab. 
Gorut 

PENDAPATAN 1.939,49 994,61 1.493,40 966,89 869,40 970,53 774,57 
  PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 431,81 218,32 155,62 76,88 70,67 62,36 32,05 
  Pajak Daerah 387,40 67,63 31,30 11,32 20,12 9,65 9,69 
  Retribusi Daerah 22,28 23,81 5,30 6,90 2,16 5,59 7,78 
  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5,68 3,97 5,45 1,84 9,96 3,69 3,18 
  Lain-lain PAD Yang Sah 16,45 122,91 113,57 56,83 38,43 43,43 11,40 
  PENDAPATAN TRANSFER 1.505,44 774,00 1.283,16 732,40 770,24 880,87 720,41 
  Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.495,15 673,29 988,55 681,03 660,49 740,35 578,35 
  Dana Bagi Hasil Pajak 13,54 10,57 9,71 7,78 6,78 6,82 6,19 
  Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 2,25 0,70 1,08   0,71 1,38 0,65 
  Dana Alokasi Umum 1.043,13 540,07 675,24 500,04 468,94 529,42 416,50 
  Dana Alokasi Khusus 436,24 121,95 302,52 173,20 184,07 202,74 155,01 
  Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 10,29 57,50 248,94 31,35 90,32 120,99 122,03 
  Dana Penyesuaian 10,29 57,50 35,07 31,35 90,32 120,99 122,03 
  Dana Desa     213,87         
  Transfer Pemerintah Provinsi 0,00 43,21 45,18 20,03 19,43 19,52 19,54 
  Pendapatan Bagi Hasil Pajak   43,21 45,18 20,03 19,43 19,52 19,54 
  Bantuan Keuangan  0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 
  Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya     0,50       0,50 
  LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2,24 2,28 54,61 157,61 28,49 27,31 22,10 
  Pendapatan Hibah 1,05 2,00 54,56 14,97 28,49 27,31 22,10 
  Pendapatan Lainnya 1,18 0,28 0,05 142,64       
  Pendapatan PAD Yang Sah               
BELANJA 1.939,27 965,79 1.642,51 983,25 886,20 980,90 764,61 
  BELANJA OPERASI 1.498,19 871,68 1.100,27 604,90 559,45 789,58 479,12 
  Belanja Pegawai 615,73 442,77 516,88 334,00 356,45 331,05 268,31 
  Belanja Barang dan Jasa 610,56 409,41 538,85 261,81 193,07 279,68 192,43 
  Belanja Bunga        0,00   
  Belanja Hibah 202,57 5,30 24,09 8,35 9,84 20,22 15,74 
  Belanja Bantuan Sosial 69,33 13,63 20,44 0,75 0,08 7,21 2,63 
  Belanja Bantuan Keuangan   0,57       151,42   
  BELANJA MODAL 280,12 94,11 252,04 183,04 185,54 188,88 140,91 
  Belanja Tanah 15,71 0,00 0,04 0,00 3,12 1,60 11,73 
  Belanja Peralatan dan Mesin 76,78 40,87 78,32 41,44 62,97 52,70 38,80 
  Belanja Bangunan dan Gedung 56,24 23,08 57,25 78,63 37,95 60,54 31,37 
  Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 122,96 28,46 103,60 60,22 77,93 67,99 55,94 
  Belanja Aset Tetap Lainnya 8,43 1,70 12,83 2,75 3,57 6,04 3,08 
  BELANJA TAK TERDUGA 1,32 0,00 0,73 0,11 0,17 0,42 0,00 
  Belanja Tak Terduga 1,32 0,00 0,73 0,11 0,17 0,42 0,00 
  TRANSFER 159,64 0,00 289,48 195,20 141,04 2,01 144,59 
  Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa 157,67 0,00 3,17 194,55 2,16 2,01 0,40 
  Bagi Hasil Pajak 157,67   2,60   2,16 1,10 0,40 
  Bagi Hasil Pendapatan Lainnya -  -  0,57 194,55 - - 0,00 
  Bagi Hasil Retribusi Daerah -  - - - - 0,91 - 
  Transfer Bantuan Keuangan 1,97 0,00 286,32 0,64 138,88 0,00 144,18 
  Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya 1,00 -  - - - - - 
 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - -  285,57 - 138,21 - 143,54 
  Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 0,97 - 0,74 0,64 0,67 - 0,64 

 
Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Tabel 4.10 Analisis Vertikal APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 (dalam miliar rupiah) 



 
 

akan tetapi dibeberapa kabupaten sektor pajak tersebut 

belum dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah. 

Untuk itu butuh perhatian dari Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan pariwisata di daerahnya agar mampu 

meningkatkan pendapatan daerah, hal tersebut mengingat 

masih banyak lokasi wisata di Provinsi Gorontalo yang 

belum maksimal mendatangkan wisatawan. 

Sementara itu, realisasi belanja Pemerintah Daerah di 

Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh belanja operasi 

yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang 

masing-masing mencapai angka diatas 30 persen. 

Besarnya porsi belanja operasi di Provinsi Gorontalo 

mengindikasikan adanya kebijakan belanja Pemerintah 

Daerah yang diarahkan untuk menjadi stimulus 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Meskipun 

masih terdapat belanja perjalan dinas jabatan dengan porsi 

realisasi mencapai Rp616,84 miliar yang seharusnya dapat 

ditekan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan belanja modal 

di Provinsi Gorontalo rasio belanjanya hanya mencapai 

16,23 persen. Sebagian besar belanja modal di Provinsi 

Gorontalo digunakan untuk peningkatan jalan, jembatan, 

dan irigasi di daerah, hal tersebut untuk mengejar 

ketersediaan infrastruktur daerah yang memadai. 

4.7.2. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah 

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan 

daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah 

dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah 

ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah 

tahun 2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta 

Kapasitas Fiskal Daerah. Peta kapasitas fiskal daerah 

dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan 

daerah penerima hibah, penentuan besaran dana 

pendamping oleh Pemerintah Daerah, dan penggunaan 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pada tahun 2019, Kapasitas fiskal daerah di Provinsi 

Gorontalo masih berada pada kategori kapasitas fiskal 

daerah sedang sampai dengan sangat renda. Indeks 

kapasitas fiskal daerah tertinggi sebesar 0,758 diperoleh 

Kota Gorontalo, mengalami peningkatan kategori kapasitas 

fiskal daerah menjadi sedang dari kategori rendah pada 

tahun sebelumnya. Sementara itu, indeks kapasitas fiskal 

daerah terendah 0,303 pada Kabupaten Boalemo yang 

masuk dalam kategori sangat rendah.  

Masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah 

terhadap dana transfer pemerintah pusat, sangat 

berpengaruh terhadap rendahnya kapasitas fiskal daerah di 

Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah 

perlu melakukan inovasi dalam upaya mengoptimalkan 

potensi pendapatan asli daerah di Provinsi Gorontalo. 

Disamping itu, mengingat belanja pegawai masih menjadi 

salah satu komponen belanja yang sangat membebani 

APBD, Pemerintah Daerah perlu untuk mengoptimalkan 

komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah di 

seluruh Provinsi Gorontalo, selain itu Pemerintah Daerah 

dapat membatasi perekrutan PNS Daerah dengan 

memperhatikan prioritas kebutuhan daerah masing-masing. 

 

4.8. PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB DAERAH 

 
Sumber: PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah (diolah) 

Grafik 4.8 Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Gorontalo 



Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran 

negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang yang untuk 

mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi 

daerah. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi 

setiap Pemerintah Daerah untuk memenuhi mandatory 

spending dalam pengalokasian belanja daerahnya. 

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan 

Pemerintah Daerah meliputi alokasi Pendidikan, alokasi 

kesehatan, dan alokasi infrastruktur daerah. 

4.8.1. Belanja Daerah Sektor Pendidikan  

Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang 

diwajibkan untuk memenuhi alokasi mandatory spending 

oleh Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 20 persen dari 

APBD. Tujuan alokasi mandatory spending ini yaitu untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada 

akhirnya dapat mengurangi masalah ketimpangan sosial 

dan ekonomi daerah.  

Pada tahun 2019, sektor Pendidikan di Provinsi Gorontalo 

memperoleh alokasi belanja dengan agregat realisasi 

sebesar Rp1.878,58 atau 23,01 persen dari total belanja 

APBD. Secara umum, angka tersebut menunjukkan 

kepatuhan Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo 

terhadap pemenuhan ketentuan mandatory spending di 

sektor Pendidikan. Provinsi Gorontalo merupakan daerah 

dengan realisasi sektor Pendidikan tertinggi yaitu sebesar 

Rp485,92 miliar atau 25,06 persen dari total belanja APBD, 

sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara menjadi daerah 

dengan realisasi terendah yaitu sebesar Rp161,50 miliar 

atau 21,12 persen dari total belanja APBD. 

Pendanaan untuk pemenuhan alokasi mandatory 

spending sektor Pendidikan dalam APBD bersumber dari 

PAD dan dana transfer pemerintah pusat. Pada tahun 

2019, persentase DAK Fisik yang secara khusus 

dialokasikan untuk sektor Pendidikan adalah sebesar 

Rp138,77 miliar. Sementara itu, jika dilihat dari alokasi 

penggunaannya, alokasi APBD di sektor Pendidikan 

sebagian besar digunakan untuk membiayai Urusan 

Pendidikan dengan capaian realisasi sebesar Rp1.793,86 

miliar atau 95,49 persen dari total realisasi sektor 

Pendidikan. Sedangkan alokasi terkecil digunakan untuk 

membiayai urusan penelitian dan pengembangan, dengan 

realisasi sebesar Rp5,85 miliar. 

4.8.2. Belanja Daerah Sektor Kesehatan 

Sektor kesehatan termasuk salah satu sektor yang 

diwajibkan untuk memenuhi alokasi mandatory spending 

oleh Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 10 persen dari 

APBD. Sama halnya dengan sektor Pendidikan, alokasi 

mandatory spending sektor kesehatan juga bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang 

 
Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Grafik 4.10 Belanja Daerah Sektor Kesehatan di Provinsi 
Gorontalo (dalam miliar rupiah) 

 
Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Grafik 4.9 Belanja Daerah Sektor Pendidikan di Provinsi 
Gorontalo (dalam miliar rupiah) 



 
 

pada akhirnya dapat mengurangi masalah ketimpangan 

sosial dan ekonomi daerah. 

Pada tahun 2019, agregat realisasi belanja alokasi 

mandatory spending sektor kesehatan di Provinsi 

Gorontalo adalah sebesar Rp1.357,69 miliar atau 16,63 

persen dari total belanja APBD. Secara umum, angka 

tersebut menunjukkan kepatuhan Pemerintah Daerah di 

Provinsi Gorontalo terhadap pemenuhan ketentuan 

mandatory spending di sektor Kesehatan. Namun, apabila 

dilihat angka realisasi belanja sektor Kesehatan di masing-

masing daerah, Provinsi Gorontalo belum memenuhi 

ketentuan mandatory spending yang telah ditentukan yaitu 

hanya mencapai 7,32 persen dari total belanja APBD. 

Sementara, Kota Gorontalo menjadi daerah dengan 

realisasi sektor Kesehatan tertinggi yaitu sebesar 

Rp255,62 miliar atau 26,47 persen dari total belanja APBD. 

Pendanaan untuk pemenuhan alokasi mandatory 

spending sektor Kesehatan dalam APBD bersumber dari 

PAD dan dana transfer pemerintah pusat. Salah satu 

komponen dana transfer pemerintah untuk membiayai 

mandatory spending di daerah yaitu DAK Fisik. Pada tahun 

2019, DAK Fisik yang secara khusus dialokasikan untuk 

sektor Kesehatan adalah sebesar Rp300,35 miliar. 

Sementara itu, jika dilihat dari alokasi penggunaannya, 

alokasi APBD di sektor Kesehatan digunakan untuk 

membiayai dua urusan kegiatan yaitu urusan kesehatan 

dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. Alokasi terbesar digunakan untuk Urusan 

Kesehatan, dengan capaian realisasi sebesar Rp1.312,73 

miliar atau 96,69 persen dari total realisasi sektor 

Kesehatan. Sementara itu, untuk urusan pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana pengalokasiannya 

hanya ada di pemerintah Kabupaten dan Kota, artinya 

urusan tersebut sesuai kebijakannya menjadi tanggung 

jawab pemerintah Kabupaten dan Kota.  

4.8.3. Belanja Infrastruktur Daerah 

Sektor peningkatan infrastruktur daerah juga menjadi salah 

satu sektor yang diwajibkan untuk memenuhi alokasi 

mandatory spending oleh Pemerintah Daerah, yaitu paling 

sedikit 25 persen dari dana transfer umum (DAU dan DBH).  

Alokasi mandatory spending sektor infrastruktur daerah 

digunakan untuk belanja infrastruktur daerah yang 

langsung terkait dengan percepatan pembangunan 

fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka 

meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, 

dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik. 

Pada tahun 2019, agregat realisasi belanja alokasi 

mandatory spending sektor infrastruktur daerah di Provinsi 

Gorontalo adalah sebesar Rp822,89 miliar atau 19,40 

persen dari total dana transfer umum di Provinsi Gorontalo. 

Secara umum, angka tersebut masih berada dibawah 

angka yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah di Provinsi 

Gorontalo belum patuh terhadap ketentuan pengalokasian 

anggaran mandatory spending di sektor infrastruktur 

daerah. Apabila dilihat angka realisasi belanja sektor 

infrastruktur daerah di masing-masing daerah, Provinsi 

Gorontalo menjadi daerah dengan realisasi sektor 

infrastruktur daerah tertinggi yaitu sebesar Rp251,30 miliar 

atau 23,73 persen dari dana transfer umum. Sedangkan, 

Kota Gorontalo menjadi daerah dengan realisasi sektor 

 
Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Konsolidasi Prov. Gorontalo (diolah) 

Grafik 4.11 Belanja Daerah Sektor Infrastruktur di Provinsi 
Gorontalo (dalam miliar rupiah) 



infrastruktur daerah terendah yaitu sebesar Rp72,15 miliar 

atau 13,09 persen dari dana transfer umum. 

Apabila dilihat dari alokasi penggunaannya, alokasi APBD 

di sektor infrastruktur daerah digunakan untuk membiayai 

dua urusan kegiatan yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang dan Urusan Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman. Alokasi terbesar digunakan untuk 

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan 

capaian realisasi sebesar Rp695,35 miliar atau 84,50 

persen. Sementara, untuk Urusan Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman pengalokasiannya hanya sebesar 

15,50 persen. Salah satu faktor yang memengaruhi 

rendahnya alokasi urusan tersebut yaitu adanya DAK Fisik 

dan Dana Desa yang penggunaannya menyasar ke 

kawasan permukiman dan perdesaan. 

 

 



5.1.   LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 
KONSOLIDASIAN 

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) 

adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam 

periode tertentu. . Pada tingkat wilayah, Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang 

mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan.  

Pada tahun 2019, pendapatan negara konsolidasian secara 

keseluruhan tumbuh 23,58 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya. Total pendapatan konsolidasian Provinsi 

Gorontalo tahun 2019 adalah sebesar Rp2418,09 miliar dan 

masih didominasi oleh pendapatan perpajakan. Sementara 

itu, realisasi belanja tahun 2019 di Provinsi Gorontalo 

sebesar Rp11867,66 miliar, mengalami peningkatan 4,54 

persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara 

keseluruhan, keuangan Provinsi Gorontalo tahun 2019 

mengalami defisit sebesar Rp9113,55 miliar, artinya 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer 

masih sangat tinggi, hal ini terlihat dari kontribusi dana 

transfer terhadap pendapatan daerah yang mencapai 85 

persen.  

 

 URAIAN 
2018 2019 

Konsolidasi Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan 

Pendapatan Negara 1956.73 1067.88 8008.9 2267.61 15.89% 

   Pendapatan Perpajakan 1278.88 819.07 537.11 1356.18 6.04% 

   Pendapatan Bukan Pajak 680.82 248.81 662.62 911.43 33.87% 

   Hibah 28.68 - 150.48 150.48 424.69% 

   Transfer - - 6809.17 0 100% 

Belanja Negara 11352.32 10495.45 8004.87 11867.66 4.54% 

   Belanja Pemerintah 10533.47 3862.79 7078.58 10941.37 3.87% 

   Transfer 818.85 6632.66 926.29 926.29 13.12% 

Surplus/Defisit -9395.58 -9427.57 4.03 -9423.54 0.30% 

Pembiayaan 401.68 - 309.99 309.99 -22.83% 

 Penerimaan Pembiayaan   Daerah 427.5 - 356.54 356.54 -16.60% 

 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 57.66 - 46.55 46.55 -19.27% 

Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran -9025.76 -9427.57 314.02 -9113.55 0.97% 

 
Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian (diolah)  
Catatan: *) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah.  

Tabel 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 (dalam Miliar Rupiah) 

 

Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian (diolah) 

Grafik 5.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan 

Konsolidasian Provinsi Gorontalo (dalam miliar)  
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5.2.  PENDAPATAN KONSOLIDASIAN 

Pendapatan pemerintahan umum (General 

Government Revenue) atau pendapatan 

konsolidasian tingkat wilayah adalah konsolidasian 

antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan 

tertentu.  

5.2.1.  Analisis Proporsi dan Perbandingan 

Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari 

penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah. Total 

realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah tahun 2019 adalah sebesar 

Rp2.418,09 miliar dari jumlah tersebut 44,2 persen 

merupakan pendapatan pemerintah pusat dan 56,3 

persen persen adalah pendapatan pemerintah daerah. 

Pendapatan pemerintah pusat tersebut selanjutnya akan 

didistribusikan kepada pemerintah daerah berupa dana 

transfer maupun belanja pemerintah pusat di daerah 

berupa belanja dekon/TP/UB. 

 

Pendapatan perpajakan pemerintah pusat menyumbang 

60 persen dari total pendapatan konsolidasian 

perpajakan. Secara umum, kontribusi terbesar berasal 

dari pendapatan PPN Dalam Negeri dan Pendapatan 

PPh Pasal 21 yang mencapai 43 persen dari total 

pendapatan pajak tahun 2019. Sementara itu, 

pendapatan bukan pajak pemerintah daerah 

menyumbang 67,3 persen total pendapatan bukan pajak 

konsolidasian. Secara umum, kontribusi terbesar berasal 

dari Pendapatan BLUD, Pendapatan Hibah, dan 

Pendapatan BLU yang mencapai 65 persen dari total 

PNBP tahun 2019. 

5.2.2.  Analisis Perubahan 

Target pendapatan perpajakan konsolidasian tahun 

2019 adalah sebesar Rp1388,19 miliar, lebih rendah 

10,3 persen dari target tahun 2018. Hal ini disebabkan 

karena turunnya target pendapatan perpajakan 

pemerintah pusat yang diakibatkan oleh rendahnya 

realisasi pajak pemerintah pusat pada tahun 2018. 

Terbukti dengan target yang lebih realistis, realisasi 

pajak pemerintah pusat tahun 2019 mencapai 94,3 

persen dari target yang telah ditetapkan.  

Realisasi pendapatan pajak pemerintah pusat tumbuh 

4,7 persen pada tahun 2019, hal ini sejalan dengan 

kenaikan signifikan pada realisasi pendapatan pajak 

daerah yang mencapai 12,9 persen dibandingkan 

perolehan tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar berasal 

dari Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan 

Badan.  

Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian (diolah) 

Grafik 5.1 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat 
dan Daerah di Provinsi Gorontalo (miliar rupiah) 

 2016 2017 2018 2019 

Pajak 1171,27 1210,28 1278,88 1356,18 

PDRB 31823,65 34547,56 37736,27 41150,59 

Rasio Pajak 0,037 0,035 0,034 0,033 

 

Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian (diolah) 

Tabel 5.3 Rasio Pajak terhadap PDRB Provinsi Gorontalo 

(dalam Miliar Rupiah) 

 
 

 
Konsolidasian 

2018 2019 

Target Realisasi persen Target Realisasi persen 

Pajak 1430.59 1257.7 87.90 % 1388.19 1356.18 97.70 % 

PNBP 866.34 680.82 78.59 % 1,069.19 911.42 85.24 % 

 

Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian (diolah) 

Tabel 5.2 Target dan Realisasi Pendapatan Konsolidasia  

Provinsi Gorontalo (dalam Miliar Rupiah) 



Realisasi PNBP Konsolidasian di Provinsi Gorontalo 

pada tahun 2019 adalah sebesar Rp911,42 miliar atau 

85.24 persen dari target yang telah ditetapkan. Terjadi 

kenaikan yang signifikan pada pendapatan PNBP tahun 

2019 yang mencapai 33,8 persen, kenaikan terbesar 

berasal dari Pendapatan hibah dan pendapatan BLUD. 

Walaupun begitu, realisasi pendapatan PNBP tahun 

2018 dan 2019 masih berada dibawah 90 persen. 

 

5.1.1 Rasio Pajak (Tax Ratio) 

Rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah 

penerimaan pajak suatu daerah terhadap pendapatan 

suatu output perekonomian atau produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Terkait dengan rasio pajak, 

PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial 

yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan 

kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang 

dengan baik merupakan potensi yang baik bagi 

pengenaan pajak di wilayah tersebut.  

1) Rasio pajak Konsolidasian Provinsi Gorontalo 

Perkembangan rasio pajak terhadap PDRB di wilayah 

Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 adalah 0,033, jauh 

lebih rendah dibanding rasio pajak nasional sebesar 0,12. 

Jika dilihat dari tahun 2016, terdapat tren penurunan rasio 

pajak terhadap total PDRB di Provinsi Gorontalo. Hal ini 

menandakan bahwa pendapatan pajak di Provinsi 

Gorontalo belum optimal, masih banyak kegiatan ekonomi 

yang belum dikenakan pajak. 

2) Rasio pajak konsolidasian per Kabupaten/Kota di 

Provinsi Gorontalo 

Kota Gorontalo menyumbang 50 persen pendapatan pajak 

di Provinsi Gorontalo. Hal ini disebabkan karena 

perekonomian di Provinsi Gorontalo berpusat di kota 

Gorontalo yaitu dengan banyaknya restoran, hotel dan 

pusat bisnis dibanding wilayah lain. Dilihat dari jumlah 

penduduk, Kota Gorontalo menempati posisi ke-2 jumlah 

penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo. Sementara itu 

rasio pajak terendah berada di Kabupaten Kab Boalemo 

yaitu sebesar 5,82 persen. Rendahnya pendapatan pajak di 

Kabupaten Boalemo dikarenakan masih minimnya potensi 

penerimaan pajak, terutama dari sektor bisnis. Walaupun 

begitu, pendapatan pajak di Kab Boalemo pada tahun 2019 

tumbuh pesat sebesar 136 persen, dimana kenaikan 

terbesar berasal dari pendapatan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

3) Rasio pajak per-kapita Kabupaten/Kota di Provinsi 
Gorontalo 

 
Pajak perkapita adalah perbandingan antara jumlah 

penerimaan pajak yang dihasilkan suatu daerah dengan 

jumlah penduduknya. Pajak perkapita menunjukkan 

 

Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian  

 KPP Pratama Gorontalo (diolah) 

Grafik 5.3 Rasio Pajak Konsolidasian per Kabupaten/Kota 
di Provinsi Gorontalo 

 

Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian (diolah) 

Grafik 5.4 Rasio Pajak perkapita per Kabupaten/Kota di 
Provinsi Gorontalo (dalam juta rupiah) 



kontribusi setiap penduduk pada pendapatan perpajakan 

suatu daerah 

Pajak perkapita dapat dilihat pada grafik di atas dengan 

Kota Gorontalo sebagai daerah dengan pajak perkapita 

tertinggi yaitu sebesar Rp2,17 Juta per kapita yang berarti 

rata-rata kontribusi setiap penduduk di Kota Gorontalo 

terhadap penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp2,17 

Juta. Pada grafik juga dapat dilihat ketimpangan pajak 

perkapita antar Kota Gorontalo dengan daerah lain. Hal ini 

disebabkan karena kegiatan perekonomian berpusat di 

Kota Gorontalo sehingga menimbulkan basis pajak yang 

besar. Daerah yang pajak perkapitanya paling rendah 

adalah Kabupaten Boalemo.  

4) Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan 

realisasi pendapatan konsolidasian. 

Pertumbuhan ekonomi di Gorotalo tercatat selalu berada 

diatas pertumbuhan ekonomi nasional, namun laju 

pertumbuhan pajak tidak secepat laju pertumbuhan PDRB. 

Terbukti rasio pajak terhadap PDRB hanya mencapai 0.03 

setiap tahunnya, masih jauh dibawah rasio pajak secara 

nasional yang mencapai 0.12. Untuk itu akan dilihat 

hubungan antara Pajak dengan PDRB di Provinsi 

Gorontalo, data yang digunakan adalah data tahun 2016 

hingga tahun 2019.  

Berdasarkan hasil Analisis Korelasi Pearson, dihasilkan 

korelasi sebesar 0.987 atau 98.7 persen, artinya terdapat 

hubungan yang linier yang sangat kuat antara PDRB dan 

Pajak Konsolidasian. Hal ini diperkuat dengan hasil 

scatterplot pada Grafik 5.5 .Dapat dilihat bahwa titik-titik 

berada disekitar garis dan mengikuti garis regresi yang 

dihasilkan. 

Artinya potensi pajak di Provinsi Gorontalo masih dapat 

digali lebih dalam, terutama pada sektor penyumbang 

PDRB tertinggi di Provinsi Gorontalo, yaitu sektor 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 

A. BELANJA KONSOLIDASIAN 

Belanja Pemerintahan Umum (General Government 

Spending) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah 

adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah 

Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu 

periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi 

atas akun-akun resiprokal (berelasi). 

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan 

Pada tahun 2019 realisasi belanja dan transfer 

konsolidasian mencapai Rp11867.66 miliar dimana 67.45 

persen bersumber dari anggaran pemerintah daerah dan 

sebesar 32.55 persen dari anggaran pemerintah pusat. 

Realisasi Belanja pegawai konsolidasian mencapai 

Rp4.041,74 miliar dimana yang bersumber dari APBD 

sebesar Rp2.742,63 miliar (68 persen) dan dari APBN 

sebesar Rp1.299,11 miliar (32 persen). Belanja barang 

konsolidasian mencapai Rp4.307,5 miliar  dengan 

komposisi 61 persen dari pemerintah daerah dan 39 persen 

dari pemerintah pusat. Belanja modal konsolidasian 

 

Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian  (diolah) 

Grafik 5.4 Scatter Plot Pengaruh PDRB terhadap Pajak  

Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian  (diolah) 

Grafik 5.7 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo Tahun 
2019 (dalam miliar rupiah) 

 (dalam Miliar Rupiah) 



mencapai Rp2.184,67 miliar dengan komposisi 61 persen 

berasal dari APBD dan 39 persen dari APBN.  

Pemerintah daerah merupakan kontributor terbesar 

terhadap belanja konsolidasian Provinsi Gorontalo dalam 

dua tahun terakhir baik secara agregat maupun rasio. 

Belanja pemerintah daerah memiliki tren naik, sejalan 

dengan meningkatnya alokasi dana transfer untuk tahun 

2019.  Sedangkan untuk belanja pemerintah terapat 

penurunan sebesar 5 persen disbanding tahun 

sebelumnya. 

2. Analisis Perubahan 

Dari segi komposisinya, Belanja Konsolidasian tahun 2019 

masih didominasi oleh belanja yang bersifat konsumtif. 

Porsi belanja pegawai dan belanja barang masing-masing 

sebesar 37 persen dan 39 persen, meningkat 5 persen 

dibandingkan porsi tahun sebelumnya. Sementara itu, porsi 

belanja modal hanya 20 persen, lebih rendah lima poin 

dibandingkan porsi tahun sebelumnya.  Hal ini tidak sejalan 

dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan porsi 

anggaran belanja modal terhadap total belanja pemerintah.  

3. Analisis Belanja Konsolidasian. 

Analisis ini untuk mengetahui arah dan sensitivitas dari 

kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah berdasarkan 

realisasi belanja yang telah dilaksanakan.  

a. Rasio belanja konsolidasian terhadap jumlah 

penduduk 

Rasio belanja konsolidasian terhadap jumlah penduduk 

(belanja konsolidasian  perkapita) menunjukkan seberapa 

besar belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

yang digunakan untuk mensejahterakan per penduduk di 

suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar besar 

belanja yang dikeluarkan untuk mensejahterakan satu 

orang penduduk di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin 

kecil angka rasionya, semakin kecil dana yang disediakan 

pemerintah daerah untuk mensejahterakan penduduknya. 

Secara umum, rasio total belanja konsolidasian terhadap 

jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2019 adalah 

Rp7.94 Juta per kapita. Rasio tersebut mengalami 

peningkatan 16 persen dibandingkan rasio belanja per jiwa 

tahun 2018. Apabila dilihat secara spasial, terdapat 

kesenjangan rasio yang cukup tinggi antara Kota Gorontalo 

dengan kabupaten lainnya. Walaupun memiliki jumlah 

penduduk terbanyak kedua, rasio belanja per jiwa di Kota 

Gorontalo merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar dua kali 

 
Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian  (diolah) 

Grafik 5.8 Komposisi Belanja Konsolidasian Tahun 2018 
dan 2019 di Provinsi Gorontalo 

 

Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian  (diolah) 

Grafik 5.8 Komposisi Belanja Konsolidasian Tahun 2018 
dan 2019 di Provinsi Gorontalo 
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lipat rasio daerah lain. Hal ini dikarenakan belanja 

pemerintah pusat yang berasal dari Kementerian/Lembaga 

vertikal masih berpusat di Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota 

Provinsi.  

Berbanding terbalik dengan Kabupaten Gorontalo, menjadi 

daerah dengan jumlah penduduk terbanyak membuat rasio 

belanja per jiwa di Kabupaten Gorontalo  menjadi yang 

terendah, padahal jika dilihat dari nilai absolut, total belanja 

konsolidasian di Kabupaten Gorontalo merupakan yang 

tertinggi di lingkup Kabupaten/Kota. Secara teori, semakin 

tinggi rasio belanja per jiwa tinggi akan berdampak 

terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan kenaikan 

indeks pembangunan manusia di setiap kabupaten/kota. 

Oleh karena itu akan dilakukan analisis regresi linier 

sederhana, dengan 

persentase penduduk miskin 

dan indeks pembangunan 

manusia sebagai peubah 

respon, dan rasio belanja 

sebagai peubah penjelas. 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analis 

regresi diatas dapat 

disimpulan bahwa rasio 

belanja per jiwa tahun 2019 

mempengaruhi indeks 

pembangunan manusia dan 

persentase kemiskinan di 

suatu daerah. Pada model 1 dihasilkan koefisien 

persentase penduduk 

miskin sebesar -1.74, 

artinya setiap 

kenaikan satu juta 

rupiah rasio belanja 

per jiwa akan 

menurunkan 

persentase penduduk 

miskin di Provinsi 

Gorontalo sebesar 2.3 persen . Pada Model 2, dihasilkan 

koefisien IPM sebesar 0.601, artinya terdapat hubungan 

searah, sehingga kenaikan rasio belanja per jiwa akan 

meningkatkan IPM. 

 

b. Rasio belanja konsolidasian pendidikan terhadap 

jumlah penduduk 

Pada tahun 2019 rasio belanja konsolidasian pendidikan 

per jiwa yang tertinggi berada di Kota Gorontalo, rasio 

tersebut meningkat  4.87 persen dibandingkan realisasi 

tahun 2018. Sedangkan rasio terendah berada di 

Tabel  5.3 
Rasio Pajak terhadap PDRB Provinsi Gorontalo Tahun 2016 -2019 

 (dalam Miliar Rupiah) 

 

Model Variabel Koefisien P-value R-sq 

Model 1 Konstanta -0.537 0 96.90% 

Persentase penduduk miskin -1.74 0 

Model 2 Konstanta -1.58 0 81.9% 

IPM 0.601 0.013 
Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian (diolah) 

 

Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian  (diolah) 

Grafik 5.9 Perkembangan Belanja Pemerintah Konsolidasian Per Jiwa 

Kabupaten/Kota Tahun 2018 dan 2019 



Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar Rp1,26 juta per jiwa. 

Apabila dibandingkan antar regional, terdapat 

kesenjangan/perbedaan rasio yang cukup tinggi. Hal ini 

antara lain karena adanya kesenjangan jumlah belanja 

pemerintah dan kesenjangan jumlah penduduk antara 

kabupaten/kota.  

Alokasi anggaran pendidikan yang tinggi di Kota Gorontalo 

sebanding dengan sarana serta  fasilitas pendidikan yang 

baik. Hal tersebut dapat dilihat 

dari  Angka Partisipasi Kasar 

daerah perkotaan yang jauh 

lebih tinggi daripada di 

perdesaan terutama pada 

jenjang SMA. Hal ini 

menggambarkan bahwa daerah 

perkotaan menjadi tujuan untuk 

melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi karena 

ketersediaan sarana prasarana 

pendidikan yang lebih memadai 

 

c. Analisis Belanja 

Sektoral 

Rasio belanja konsolidasian 

Provinsi Gorontalo tahun 2019 didominasi oleh belanja 

pelayanan umum yang mencapai 28 persen dari total 

belanja, diikuti oleh belanja pendidikan (21 persen), belanja 

ekonomi (15 persen), belanja kesehatan (12 persen), dan 

sisanya merupakan belanja sektor lainnya. Rasio belanja 

sektor  pelayanan umum merupakan yang tertinggi pada 

tahun 2019 yaitu mencapai 28 persen  dari total belanja, 

naik 19 persen  dibandingkan tahun sebelumnya. 

Sementara itu rasio belanja pendidikan di tahun 2019 

adalah 21 persen, angka tersebut sudah mencapai syarat 

belanja minimal sebesar 20 persen  dari total anggaran.  

 

d. SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN 

Keseimbangan umum atau Surplus/Defisit adalah selisih 

lebih/kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah 

dalam tahun anggaran yang sama. Surplus/defisit dalam 

LKPK-TW merupakan gabungan surplus defisit APBD 

ditambah dengan surplus defisit LKPP Tingkat Wilayah. 

 

 

 

Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian  (diolah) 

Grafik 5.11 Komposisi Belanja Pemerintah berdasarkan 
Fungsi 

 

Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian  (diolah) 

Grafik 5.10 Perkembangan Belanja Pendidikan Konsolidasian Per Jiwa Kabupaten/Kota 

Tahun 2018 dan 2019 (Juta rupiah/Jiwa) 



1. Komposisi Surplus/Defisit Konsolidasian dan 

Rasio  

Pada tahun 2019, Struktur anggaran konsolidasian Provinsi 

Gorontalo tercatat mengalami defisit sebesar sebesar 

Rp9113.55 miliar, naik sebesar 0.79 persen  persen 

dibandingkan perolehan defisit tahun sebelumnya. 

Pemerintah pusat di 

wilayah Gorontalo 

menyumbang 

minus Rp9.427.57 

miliar dan 

gabungan pemda di 

Gorontalo 

menyumbang 

surplus sebesar 

Rp4.03 miliar. Rasio 

defisit 

konsolidasian 

Provinsi Gorontalo 

terhadap PDRB 

mencapai minus 

22,9 persen yang 

terdiri dari gabungan pemda di Gorontalo sebesar plus 0.76 

persen dan Pemerintah Pusat sebesar minus 22.15 persen. 

 

Pada tahun 2019, Provinsi Gorontalo 

menyumbang defisit terbesar, hal ini dikarenakan 

belanja transfer terbesar berada di Provinsi 

Gorontalo. Namun jika dilakukan eliminasi 

terhadap belanja transfer, Kota Gorontalo memiliki 

defisit terbesar. Kabupaten Gorontalo merupakan 

satu-satunya pemenrintah daerah yang memiliki 

SILPA minus, sebesar Rp72.17 miliar. 

D.  ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas kegiatan pemerintah dalam menunjang kegiatan 

pemerintah adalah menggunakan rasio Konsumsi Antara, 

yaitu membandingkan jumlah konsumsi antara dengan 

jumlah output yang dihasilkan. Konsumsi antara meliputi 

beban kompensasi pegawai, beban penggunaan barang 

dan jasa, dan beban konsumsi aset tetap. Sedangkan 

jumlah output dihasilkan dari jumlah Konsumsi Antara 

dengan Nilai Tambah Bruto. Semakin besar Rasio 

 

Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian  (diolah) 

Grafik 5.12 Surplus/Defisit Konsolidasian per Kabupaten/Kota pada Provinsi Gorontalo Tahun 
2019 

Tabel  5.4 
Rasio Surplus/Defisit Konsolidasian terhadap PDRB Provinsi Gorontalo Tahun 2019 

 (dalam Miliar Rupiah) 

  
Surplus/Defisit 

Rasio terhadap 
PDRB 

Realisasi   Komposisi  

Gabungan Pemda Gorontalo 
                                                                                                            
314,024,409,723.02  

-3.45% 0.76% 

Pempus di Wilayah Gorontalo 
                                                                                                             
(9,427,571,474,905) 

103.45% -22.91% 

Konsolidasian 
                                                                                                        
(9,113,547,065,181.98) 

100% -22.15% 

Sumber: Laporan Konsolidasi Pemerintah Konsolidasian, BPS  (diolah) 



Konsumsi Antara, semakin besar pula biaya yang 

diperlukan dalam suatu proses produksi, sehingga nilai 

tambah yang tercipta kecil. Sebaliknya, semakin kecil nilai 

rasio konsumsi antara, nilai tambah yang tercipta dalam 

suatu proses produksi semakin besar yang artinya semakin 

efisien 

Berdasarkan data di tabel 4.7 bahwa selama 3 tahun 

terakhir Rasio Konsumsi Antara untuk sektor pemerintah di 

Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Kondisi 

ini menggambarkan bahwa besarnya belanja pegawai, 

belanja barang dan pemakaian aset tetap pemerintah tidak 

memberikan efek pengungkit yang besar terhadap 

ketercapaian output yang dihasilkan dari proses produksi. 

Selain pengukuran dari belanja pemerintah yang menjadi 

beban (karena pengeluaran tersebut masa manfaatnya 

kurang dari 1 tahun), pengukuran belanja pemerintah juga 

dapat melihat dari sisi akuisisi aset tetap. Hal ini dijadikan 

tolak ukur karena aset tetap pemerintah yang notabene 

memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun akan 

memberikan dampak terhadap aktivitas  ekonomi dalam 

jangka panjang.  

 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa, selama 3 tahun 

berturut dari tahun 2016-2018 kecenderungan belanja 

modal pemerintah yang digunakan untuk pembelian aset 

produktif semakin menurun. Hal ini juga berimbas pada 

rasio Akuisisi Aset Non Keuangan Pemerintah terhadap 

Pengeluaran Modal Tetap Bruto Tahun 2016-2018 juga 

semakin menurun. Meskipun belanja modal pemerintah 

semakin menurun, namun nilai PMTB gabungan dari 

seluruh sektor pelaku ekonomi semakin besar karena 

artinya semakin besarnya Nilai Tambah Bruto pada PMTB 

lebih banyak disumbangkan dari pelaku ekonomi lain di luar 

pemerintah. Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah baik 

bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar 

dapat mengalokasikan belanja modal untuk pembelian 

aset-aset non keuangan yang produktif sehingga dapat 

mengungkit nilai PMTB dengan harapan agar kontribusi 

sektor pemerintah terhadap PDRB semakin besar. 

Tabel 4.7 
Rasio Konsumsi Antara Tahun 2016-2019 

                                                                   (dalam milyar) 

  
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Konsumsi Antara 5.872,32 6.789,68 7.640,39 7933.92 

Nilai Tambah Bruto 7.215,17 7.804,16 8.245,79  

Jumlah Ouput 13.087,49 14.590,61 15.886,18  

Rasio Konsumsi Antara 44,87 persen 46,53 persen 48,10 persen  

Sumber: Laporan Operasional GFS ** (diolah) 

Tabel 4.8 
 Rasio Akuisisi Aset Non Keuangan Pemerintah 

Terhadap Pengeluaran Modal Tetap Bruto Tahun 2016-2019 

(dalam milyar) 

   2016 2017 2018 2019 

Akuisisi Aset Non Keuangan 

Sektor Pemerintah 

2.787,91 2.728,60 2.530,21  

Nilai Tambah Bruto - PMTB 9.715,49 10.309,60 11.046,24  

Rasio 28,70 % 26,47 % 22,90 %  

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Provinsi Groontalo, diolah 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 
Ringkasan Laporan Operasional Provinsi Gorontalo 

(miliar rupiah) 
 

  Akun Statistik Keuangan Pemerintah Jumlah 

TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN NETTO BERSIH :   

A1 Pendapatan 12,952,065,086,918 

A11 Pajak  1,356,174,613,826 

A12 Kontribusi Sosial  - 

A13 Hibah  338,093,773,606 

A14 Pendapatan Lainnya  11,257,796,699,486 

A2 Beban  

A21 Kompensasi Pegawai 4,075,527,756,354 

A22 Penggunaan Barang dan Jasa  3,858,389,344,332 

A23 Konsumsi Aset Tetap  

A24 Bunga  

A25 Subsidi   

A26 Hibah 1,280,356,436,588 

A27 Manfaat Sosial 118,585,796,347 

A28 Beban Lainnya  414,019,307,009 

GOB Saldo Operasi Bruto  (1-2+23+NOBz) 3,205,186,446,287 

NOB Saldo Operasi Neto  (1-2+NOBz) 3,205,186,446,287 

  TRANSAKSI  ASET NON KEUANGAN :  

A31 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto 2,190,664,677,775 

A311 Aset Tetap  2,114,646,160,521 

A312 Perubahan Persediaan   

A313 Barang Berharga   

A314 Aset Non Produksi  76,018,517,254 

NLB Saldo Peminjaman / Pinjaman  Neto  (1-2+NOBz-31) 1,014,521,768,511 

  
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN 
(PEMBIAYAAN) : 

 

A32 Akuisisi Neto Aset Keuangan 1,013,521,768,511 

A321 Dalam Negeri 1,013,521,768,511 

A322 Luar Negeri  - 

A323 Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs)  

A33 Keterjadian Kewajiban Neto  

A331 Dalam Negeri (1,000,000,000.00) 

A332 Luar Negeri (1,000,000,000.00) 

SILPA Konsolidasian  

      Sumber: Laporan Operasional GFS ** (diolah) 

 



  



ecara geografis, letak Provinsi Gorontalo sangatlah 

strategis karena diapit oleh dua perairan, yaitu 

Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama 

Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di 

sebelah Utara. Dalam catatan sejarah maritim Nusantara, 

Laut Sulawesi menjadi penting karena merupakan jalur 

pelayaran dari pulau Sulawesi menuju Filipina yang juga 

melalui jalur wilayah perairan Kesultanan Sulu di sebelah 

Timur dari Negara Malaysia. 

Sedangkan Teluk Gorontalo atau Teluk Tomini sejak dahulu 

kala menjadi sumber kehidupan penduduk kerajaan-

kerajaan yang bermukim di sekitarnya. Teluk ini pun sejak 

dahulu ramai oleh lalu lintas pelayaran dan perdagangan, 

karena menjadi tempat bertemunya Kerajaan yang berada 

di kawasan "Tomini-Bocht" (wilayah kawasan Teluk 

Tomini), Ternate, Buton, bahkan menjadi jalur masuknya 

perantau dari Hokkian (Tiongkok) serta dari Jazirah Arab. 

Sumber daya alam yang tersaji dengan keanekaragaman 

biota lautnya sangatlah memanjakan penduduk yang 

tinggal di daerah pesisir pantai Gorontalo. Akan tetapi, 

kesejahteraan yang berasal dari sana belum dapat 

dirasakan sepenuhnya oleh mereka. Di lain sisi, 

masyarakat Gorontalo yang pada umumnya mengandalkan 

sektor pertanian dan kehutanan sebagai penggenjot 

perekonomian sebagian besar masih hidup pada garis 

kemiskinan (15,31 persen) dengan indeks Gini Ratio 0,407 

sesuai rilis berita Badan Pusat Statistik Provinsi tahun 2019. 

Artinya, sektor pertanian belum mampu mensejahterakan 

masyarakat Gorontalo sehingga diperlukan sektor unggulan 

lain yang berpotensi mendorong pertumbuhan 

perekonomian Provinsi Gorontalo. 

5.1. Keunggulan dan Potensi Ekonomi Regional 

Sebagai salah satu provinsi muda dalam lingkup Republik 

Indonesia, provinsi ke 32 ini terus berusaha untuk 

memajukan potensi-potensi yang dimilikinya tidak kalah 

dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Oleh karena 

dari sejak awal berdiri Provinsi Gorontalo dikenal sebagai 

provinsi agraris, maka dominasi sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan masih terdepan hingga saat ini. 

Dengan menggunakan metode Pendekatan Kontribusi 

PDRB, Economic Base Approach Theory, dan Pilar 

Pembangunan Ekonomi dapat diperoleh data sektor 

unggulan dari Provinsi Gorontalo sebagai berikut. 

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi 

sektor unggulan dan selanjutnya disusul oleh sektor 

Konstruksi sehingga dapat dikategorikan sebagai sektor 

potensial bagi Provinsi Gorontalo. 

S 

KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA 

TANTANGAN FISKAL REGIONAL 

NO 
KONTRIBUSI 

PDRB 

ECONOMIC BASE 

APPROACH 

THEORY 

PILAR 

PEMBANGUNAN 

EKONOMI 

1 Pertanian, 

Kehutanan 

dan Perikanan 

Pertanian, 

Kehutanan dan 

Perikanan 

Pertanian, 

Kehutanan dan 

Perikanan 

2 Konstruksi Konstruksi Industri Pengolahan 

3 Perdagangan 

Besar dan 

Eceran (Retail) 

; Reparasi 

Mobil dan 

Motor 

Perdagangan 

Besar dan Eceran 

(Retail) ; Reparasi 

Mobil dan Motor 

Pariwisata 

(Penyediaan 

Akomodasi, Makan 

dan Minum) 

4 Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

Wajib 

Jasa Keuangan 

dan Asuransi 

Pertambangan dan 

Energi 

5 Transportasi dan Pergudangan 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo (diolah) 

Tabel 6.1 Sektor Unggulan dan Potensi Gorontalo 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Tomini
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Tomini
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Sulawesi


5.1.1.  Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 
sebagai sektor unggulan di Provinsi Gorontalo 

Dominasi sektor Pertanian masih terjadi sebagaimana 

digambarkan dalam Tabel Input-Output Provinsi Gorontalo 

(terlampir). Permintaan menyeluruh (total) dari sektor ini 

adalah sebesar Rp10,74 triliun yang terdiri dari permintaan 

untuk memenuhi konsumsi akhir domestik sebesar Rp3,22 

triliun (30,02 persen), untuk proses produksi lebih lanjut 

sebesar Rp3,62 triliun (33,73 persen) dan sisanya untuk 

memenuhi permintaan ekspor maupun permintaan dari 

provinsi lain sebesar Rp3,9 triliun (36,25 persen). Sektor 

Pertanian mampu menunjukkan keunggulan produktivitas, 

salah satu buktinya adalah adanya kegiatan ekspor yang 

dapat dipenuhi oleh sektor tersebut. 

Dari data yang tersaji pada tabel di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perekonomian Provinsi Gorontalo masih 

didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi terbesar 

pada PDRB yaitu sebesar 28 persen dari total PDRB 

dengan kontributor terbesar ada di sub sektor tanaman 

pangan sebesar 52,5 persen. Kenaikan produksi di sektor 

pertanian ini sangat didukung kinerja yang sangat positif 

pada tanaman pangan terutama jagung yang telah berhasil 

diekspor ke luar negeri terutama ke negara tetangga yaitu 

Malaysia dan Filipina sebanyak 2.530 ton. Keberhasilan 

ekspor ini sangat mendukung dalam pencapaian target 

pemerintah pusat dalam rangka swasembada jagung. 

Grafik 5.2 
Nilai Tambah Bruto Sektor Pertanian 

Sumber : Tabel Input - Output Provinsi Gorontalo (diolah) 

Akan tetapi meskipun sektor pertanian merupakan leading 

sector pada kenyataannya sektor pertanian bukanlah sektor 

yang populer di kalangan pekerja di Provinsi Gorontalo, hal 

ini disebabkan oleh rendahnya balas jasa kegiatan produksi 

yang diterima berupa kompensasi tenaga kerja yang hanya 

sebesar 19,8 persen. Angka tersebut masih sangat rendah 

apabila dibandingkan dengan balas jasa terhadap surplus 

usaha. Sebagai tambahan informasi kompensasi tenaga 

kerja merupakan gaji/upah atau balas jasa yang bisa 

langsung diterima oleh pekerja, sedangkan surplus usaha 

adalah balas jasa yang nantinya diterima oleh pengusaha. 

Penghitungan besaran surplus usaha adalah empat kali 

dari kompensasi tenaga kerja. Oleh karena sifatnya surplus 

usaha belum tentu dinikmati langsung oleh masyarakat 

karena surplus usaha ini sebagian ada yang disimpan atau 

dijadikan modal oleh pengusaha. Dan yang menjadi 

kekhawatiran adalah apabila ternyata pengusaha ini 

berasal dari luar Provinsi Gorontalo. 

Selain menggunakan kompensasi tenaga kerja untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan petani dapat dipakai Nilai 

Tukar Petani (NTP) yang secara singkat dapat diartikan 

sebagai perbandingan antara indeks harga yang diterima 

petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang 

dinyatakan dalam persentase. 

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo (diolah) 

Grafik 6.1 PDRB per Sektor Usaha di Provinsi Gorontalo 



 

 

 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani 

selama kurun waktu tersebut mengalami kenaikan setiap 

tahunnya dan berada di atas angka 100 dimana hal tersebut 

berarti bahwa petani mengalami surplus yaitu kenaikan 

harga produksi lebih besar daripada kenaikan harga barang 

konsumsi dan biaya produksi. Akan tetapi pada 

kenyataannya naiknya Nilai Tukar Petani ternyata belum 

mampu mempengaruhi penurunan jumlah kemiskinan 

yang ada di pedesaan dimana petani merupakan 

penduduk mayoritas di pedesaan. 

Meskipun rata-rata persentase penyerapan tenaga kerja 

di sektor pertanian dalam kurun waktu 

2015 s.d. 2019 cukup tinggi yaitu 34,76 

persen atau sejumlah 173.979 

jiwa akan tetapi jumlah 

tenaga kerja di sektor ini 

cenderung fluktuatif. 

Turunnya 

jumlah 

tenaga 

kerja di 

sektor 

pertanian disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

penggunaan alat bantu mekanis yang menggeser tenaga 

kerja manual juga dipengaruhi oleh musim dimana pada 

tahun 2019 terjadi kenaikan tenaga kerja di sektor ini karena 

adanya panen raya tanaman jagung di seluruh wilayah 

Gorontalo. 

5.1.2.  Sektor Konstruksi sebagai sektor yang 
mendukung pertumbuhan ekonomi 

Pada pembentukan PDRB kontribusi terbesar kedua 

sebesar 12 persen ditempati oleh Sektor Konstruksi yang 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan 

secara massif atas infrastruktur sebagaimana telah 

dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dimaksudkan 

disamping agar perekonomian dapat merata di seluruh 

daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat, mendorong kegiatan perekonomian, 

Tabel 6.2 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian, 
Kehutanan, dan Perikanan 

Tahun 

Tenaga 

Kerja 

sektor 

pertanian 

Total 

Tenaga 

Kerja 

Proporsi 

Kenaikan 

TK 

Sektor 

Pertanian 

% 

Kenaikan 

TK Sektor 

Pertanian 

2015 169,.416 458.930 36,92% (3.914) (2.3%) 

2016 188.033 479.137 39,24% 18.617 4,06% 

2017 171.104 493.687 34,66% (16.929) (3,53%) 

2018 167.445 546.668 30,63% (3.659) (0,74%) 

2019 173.899 524.316 33,17% 6.454 1,18% 

Rata-rata 173.979 500.548 34,76 %   

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo (diolah) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo (diolah) 

Grafik 6.3 Nilai Tukar Petani dan Angka Kemiskinan Perdesaan 



mengurangi beban logistik dan diharapkan dapat 

mendorong munculnya pusat perekonomian baru di daerah. 

Sektor Konstruksi dapat dirasakan dengan adanya 

pembangunan jalan, jembatan, jaringan air bersih dan 

sungai dengan mengingat tata ruang dan wilayah, 

pembangunan perumahan dan permukiman, serta pusat-

pusat perdagangan. 

Sektor Konstruksi berperan strategis dalam pembangunan 

utamanya adalah dukungan infrastruktur dalam 

meningkatkan akses dan ruang gerak (mobilitas) kegiatan 

masyarakat baik secara sosial dan utamanya ekonomi, oleh 

karenanya dibangun dengan menitikberatkan untuk 

mendukung Sistem Jaringan Transportasi Nasional. Pada 

sistem jaringan transportasi darat, RTRW Nasional telah 

mengakomodasi trase Isimu – Gorontalo dan Limboto – 

Gorontalo sebagai jalan bebas hambatan (bagian GORR 1 

dan GORR 2), sementara trase Marisa – Tolinggula masuk 

kategori program strategis dalam arahan Nawacita. 

Di sisi lain, arahan sistem jaringan transportasi laut nasional 

merupakan yang paling transformis dibandingkan sistem 

jaringan transportasi lainnya di Provinsi Gorontalo. 

Meskipun belum diamanatkan untuk memiliki pelabuhan 

utama, Provinsi Gorontalo diarahkan memiliki 3 pelabuhan 

pengumpul yakni Gorontalo, Anggrek, dan Kwandang 

sesuai konsep RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030, serta 

pemantapan 2 pelabuhan pengumpul baru yakni Tilamuta 

dan Bumbulan yang sebelumnya berstatus sebagai 

pelabuhan pengumpan. Selain itu, Pelabuhan Gorontalo 

dan Marisa ditetapkan sebagai pelabuhan angkutan 

penyeberangan. 

Sistem Jaringan Transportasi Nasional Provinsi Gorontalo 

salah satu tujuannya adalah diarahkan untuk membentuk 

simpul-simpul pertumbuhan yang disebut sebagai Kawasan 

Strategis Provinsi (KSP) yang diantaranya adalah KSP dari 

sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu: 

a) Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan 

yang dipaduselaraskan dengan pengembangan irigasi 

teknis berupa KSP Randangan dan sekitarnya, KSP 

Pawonsari (Paguyaman Wonosari) dan sekitarnya, 

KSP Sumatoa (Sumalata, Tolinggula, Anggrek) dan 

sekitarnya; 

b) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, yaitu 

KSP Kota Gorontalo dan sekitarnya dan KSP Marissa 

dan sekitarnya; 

c) Pengembangan kawasan terpadu industri, 

perdagangan dan simpul transportasi darat, udara dan 

kereta api berupa KSP Isimu; 

d) Pengembangan Kawasan terpadu pelabuhan, peti 

kemas dan pergudangan KSP Anggrek; 

e) Kawasan potensi pengembangan ekonomi Gorontalo - 

Paguyaman - Kwandang dengan sektor unggulan 

agribisnis dan agroindustri; dan 

f) Pengembangan kawasan Minapolitan, meliputi 

Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan 

Kabupaten Pohuwato serta kawasan pengelolaan 

Teluk Tomini. 

Adapun kebijakan pengembangan kawasan strategis 

Provinsi Gorontalo dari sudut kepentingan pertumbuhan 

ekonomi ini meliputi 

a) Peningkatan produktivitas sentra-sentra produksi 

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta 

agroindustri dan agrobisnis; dan 

b) Pembangunan prasarana wilayah pendukung kegiatan 

produktif. 

No 
Nama 

Infrastruktur 
Trase Pelaksana 

1 

Gorontalo 

Outer Ring 

Road 1 

Kota Gorontalo, 
Kabupaten Gorontalo, 
Kabupaten Bone 
Bolango 

Kementerian 

PU dan Pera 

2 

Gorontalo 

Outer ring 

Road 2 

Kabupaten Gorontalo 
Kementerian 

PU dan Pera 

3 
Marisa - 

Tolinggula 

Kabupaten Pohuwato, 

Kabupaten Gorontalo 

Utara 

Kementerian 

PU dan Pera 

 
Sumber: PK RTRW Provinsi Gorontalo (diolah) 

Tabel 6.3 Arahan Sistem Jaringan Transportasi Nasional 

Provinsi Gorontalo 



5.2.  Tantangan Fiskal Regional 

Pada sub bab tantangan fiskal regional ini akan dijabarkan 

mengenai karakter spesifik fiskal regional yang hanya ada 

di Provinsi Gorontalo yang di dalamnya termasuk hal-hal 

yang berhubungan dengan fiskal yang menjadi sorotan dan 

sekaligus juga dibahas mengenai tantangan-tantangan 

yang dihadapi dalam fiskal regional Provinsi Gorontalo. 

Metode yang digunakan dalam menganalisis tantangan 

fiskal regional ini adalah dengan metode PESTLE Analysis 

dimana metode ini sering digunakan dalam dunia bisnis 

sebagai alat analisis faktor-faktor eksternal yang berpotensi 

menjadi ancaman serta tantangan pada sebuah organisasi 

sehingga bisa diubah menjadi kesempatan untuk memasuki 

dan menguasai target pasar. Hal ini dipandang perlu karena 

Provinsi Gorontalo dikelilingi provinsi-provinsi lain di Pulau 

Sulawesi dengan karakteristik ekonomi yang sama 

sehingga dapat bersaing untuk memajukan daerahnya. 

5.2.1.    Politik (Political) 

Secara politik, Provinsi Gorontalo sangat erat dihubungkan 

dengan partai Golongan Karya dimana sebagian besar 

anggota Dewan Legislatifnya berasal dari sana dan 

Gubernur Gorontalo H. Ruslie Habibie merupakan Ketua 

DPD dari partai yang identik dengan warna kuning tersebut. 

Sehingga, seluruh kebijakan yang dihasilkan dari pihak 

Pemerintah Provinsi hampir tidak memiliki hambatan berarti 

untuk diberikan restu oleh dewan legislatifnya (Potential 

Changes to Legislation). Artinya, stabilitas pemerintahan 

dapat terjamin dalam menjalankan seluruh kebijakannya 

guna memajukan perekonomian dan mensejahterakan 

masyarakat Gorontalo (Stability of Government). 

Selain itu, komitmen yang dimiliki oleh pimpinan daerah 

sangat berpengaruh dalam mensukseskan pelaksanaan 

program-program pembangunan yang dicanangkan oleh 

pemerintah daerah. Hal tersebut telah tersemat pada diri 

Gubernur Gorontalo yang sangat peduli dalam mengawal 

pembangunan Provinsi Gorontalo (Global Influences). 

Sebagai contoh, beliau rela memimpin rapat langsung 

terkait percepatan penyaluran DAK Fisik tahun anggaran 

2019 yang dilaksanakan pada tanggal XXX di Aula Kantor 

Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan dihadiri oleh seluruh 

OPD pengelola DAK Fisik lingkup Kabupaten/Kota se-

Provinsi Gorontalo. Beliau paham betul bahwa tanpa 

adanya DAK Fisik belanja pembangunan yang didanai dari 

masing-masing APBD Kabupaten/Kota tidak akan bisa 

menyentuh seluruh masyarakat Gorontalo, karena proporsi 

yang dialokasikan untuk belanja modal sangatlah kecil. 

5.2.2.    Perekonomian (Economic) 

Ekonomi Provinsi Gorontalo tumbuh mencapai 6,41 persen 

pada tahun 2019 sehingga masih dalam kategori baik. 

Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar 

yaitu sebesar 61,43 persen, hal ini juga menunjukkan 

kemampuan pemerintah untuk menjaga inflasi hingga 

cukup rendah bahkan termasuk yang terendah di 

Indonesia. Namun di sisi lain struktur ekonomi ini masih 

dipandang kurang baik sebab kondisi ideal dari suatu 

perekonomian dari sisi permintaan harus lebih kuat di 



sektor investasi dan interaksi perdagangan internasional 

(ekspor-impor). Sektor investasi sendiri di Gorontalo masih 

cukup rendah, meskipun jika ditelaah bahwa dalam 

perhitungan statistik PMTB menempati urutan kedua 

sebesar 29,84 persen menyumbang terhadap 

pembentukan ekonomi Gorontalo, tapi didalamnya 

pembentukan modal tersebut lebih banyak dikreasi oleh 

belanja modal pemerintah lewat APBN dan APBD. Nampak 

sekali bahwa perekonomian Gorontalo masih sangat 

bergantung dari sektor pemerintah. Kedepannya 

dibutuhkan perubahan struktur sumber pertumbuhan dari 

sisi pengeluaran dengan mendorong penguatan investment 

driven. Sedangkan swasta relatif lebih rendah, hal ini dapat 

dibaca dari porsi penyaluran kredit di Gorontalo lebih besar 

untuk kredit konsumsi, sedangkan investasi sangat kecil.  

a. Ketergantungan Dana Transfer masih Tinggi 

Pola pertumbuhan ekonomi Gorontalo cenderung sama 

dengan pergerakan ekonomi secara nasional. Perlambatan 

ekonomi secara nasional, persamaan pola pertumbuhan 

ekonomi nasional dan Gorontalo dimaksudkan bahwa jika 

ekonomi nasional mengalami perlambatan, Gorontalo pun 

cenderung mengalami kondisi serupa dan sebaliknya. 

Tentu ini dapat diasumsikan bahwa perekonomian 

Gorontalo tingkat ketergantungannya cukup besar terhadap 

kondisi makro ekonomi nasional. 

Meskipun demikian, ekonomi Gorontalo tidak berkorelasi 

dengan keadaan ekonomi global akan tetapi pengaruhnya 

dengan perekonomian Indonesia. Melemahnya kegiatan 

ekspor Indonesia dipastikan memiliki efek langsung 

terhadap penerimaan negara, karena itu sepanjang tahun 

2019 target pencapaian penerimaan negara, utamanya dari 

pajak tidak tercapai. Rendahnya penerimaan negara tentu 

memiliki implikasi terhadap belanja Kementerian/Lembaga 

(K/L) dan dana transfer ke daerah. Adanya pemangkasan 

belanja pemerintah, maka Gorontalo pun kena imbas sebab 

dana transfer merupakan sumber penerimaan paling besar, 

selain belanja APBN yang dijalankan oleh Satuan Kerja 

Kementerian yang ada di Gorontalo. 

Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari 

pemerintah pusat disebabkan Pendapatan Asli Daerah 

yang belum digarap secara maksimal. Sebagai provinsi 

hasil pemekaran Provinsi Sulawesi Utara dan sebagai 

wilayah yang sangat tergantung dari sektor pertanian tentu 

akan sulit sekali untuk meraup PAD yang tinggi. Mengingat 

pola kegiatan pertanian banyak dilakukan di pedesaan 

dengan keterbatasan modal, penyediaan bibit unggul, 

pupuk, kualitas SDM yang rendah, serta kualitas produksi 

dan pemasaran yang rendah. Walaupun sektor pertanian 

memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian 

Gorontalo, namun laju pertumbuhan sektor ini termasuk 

rendah apabila dibandingkan dengan sektor lain. 

Hampir semua Rasio PAD Pemprov/Kab/Kota di tahun 

2019 berada di bawah 0,25. Hanya Pemerintah Provinsi 

Gorontalo paling tinggi rasio PAD nya. Hal ini disebabkan 

pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak 

Air Permukaan dan Pajak Rokok. 

Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah serta rasio PAD 

terhadap Dana Transfer (kemandirian Fiskal) Gorontalo 

hanya lebih tinggi dari wilayah Maluku Papua. Rasio 

tersebut juga masih di bawah angka rasio regional 

Sulawesi. Hal tersebut menunjukkan masih besarnya 

Prov/Kab/Kota 

Rasio PAD 
terhadap 

Pendapatan 
Daerah 

Rasio PAD 
terhadap Dana 

Transfer 

Provinsi Gorontalo 0,20 0,25 

Kota Gorontalo 0,19 0,247 

Kabupaten Gorontalo 0,098 0,11 

Kabupaten Bone Bolango 0,075 0,082 

Kabupaten Gorontalo Utara 0,098 0,058 

Kabupaten Boalemo 0,083 0,092 

Kabupaten Pohuwato 0,085 0,093 

Rata-rata 0,126 0,14 

Sumber: LKPDK (diolah) 

Tabel 6.4 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah dana 

Dana Transfer tahun 2019 



ketergantungan Gorontalo terhadap dana transfer 

pemerintah. Diperlukan suatu langkah terobosan dan usaha 

keras semua pihak untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah. 

b. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah 

Investasi pemerintah yang umumnya merupakan 

pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang 

bersifat non excludable atau non rivalry memiliki peran yang 

tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. 

Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif 

tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. 

Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan 

dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui 

pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, 

irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta 

peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit 

diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.  

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan 

investasi publik dapat ditunjukkan melalui rasio belanja 

modal pemerintah daerah terhadap total belanja 

pemerintah kabupaten dan provinsi di Gorontalo. Rasio 

belanja modal di Gorontalo pada tahun 2019 sebesar 31,60 

persen, dan rasio belanja pegawai sebesar 27,31 persen. 

Kondisi ini belum cukup memacu upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengurangi 

tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. 

Pemerintah perlu melakukan upaya pengembangan 

program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan 

SDM secara tepat dan berkelanjutan dengan alokasi 

alokasi anggaran yang memadai. Permasalahan yang 

sering muncul terkait dengan kualitas belanja daerah 

adalah rendahnya kualitas perencanaan daerah. Selain itu 

belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran 

daerah juga menjadi permasalahan yang umum di setiap 

daerah, yang diikuti oleh permasalahan lain seperti porsi 

terbesar APBD pada belanja tidak langsung dan bukan 

pada belanja langsung. Faktor yang mempengaruhi kualitas 

belanja daerah antara lain sumberdaya manusia, 

sumberdaya alam, faktor kebijakan, dan komitmen dari 

pemerintah daerah itu sendiri untuk memprioritaskan 

kepentingan publik terutama yang berkaitan dengan upaya 

mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu kapasitas 

pemerintah dalam mengelola anggaran daerah akan 

menghasilkan belanja dan penganggaran yang berkualitas. 

5.2.3.  Sosiologi 

a. Ketimpangan (Gini Ratio) 

Masalah lain yang dihadapi oleh perekonomian Gorontalo 

adalah persoalan ketimpangan, jika diukur secara teoritis 

angka ketimpangan Gorontalo masuk dalam kategori 

sedang. Namun jika dilakukan pengelompokkan kategori 

tingkat ketimpangannya termasuk tinggi di atas gini rasio 

Nasional (0,391). Tingginya angka Gini Rasio akan 

menghambat penurunan angka kemiskinan, dari berbagai 

macam studi empiris yang dilakukan oleh para ekonom, 

menunjukkan bahwa dengan distribusi pendapatan yang 

timpang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi sulit 

mereduksi angka kemiskinan yang lebih signifikan. 

Pertumbuhan ekonomi hanya dapat dinikmati oleh 

kelompok masyarakat yang jumlah terbatas, sementara 

kelompok masyarakat yang jumlah lebih besar porsi kue 

ekonomi yang didapatkan sedikit. 

Jika dilihat faktor penyebab ketimpangan distribusi 

pendapatan secara teoritis cukup banyak, namun jika 

dianalisis secara faktual salah satu faktor pendorong 

ketimpangan yang cukup tinggi di Gorontalo adalah 

kegiatan ekonomi cenderung terpusat di dua daerah yang 

bersebelahan, yakni Kota Gorontalo dan Kabupaten 

Gorontalo. Malahan realisasi belanja APBN lewat Satuan 

Kerja dan Dana Transfer realisasinya mencapai sebesar 

Rp10,45 triliun pada tahun 2019, lebih dari separuh belanja 

tersebut berputar di wilayah Kota Gorontalo. Menghadapi 

situasi seperti itu, maka diperlukan peran pemerintah 

daerah lewat perencanaan yang baik untuk mendorong 

distribusi kegiatan ekonomi tidak terlalu terpusat di Kota 

Gorontalo. Lewat perencanaan pembangunan dengan 

memperkuat orientasi pembiayaan di perdesaan maka 



diharapkan belanja APBN dan APBD terdistribusi secara 

merata berdasarkan kebutuhan diluar wilayah perkotaan. 

b. Pengaruh Demografi (Demographic Influences) 

Sampai dengan tahun 2019, Badan Pusat Statistik 

menyebutkan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki jumlah 

penduduk 1,17 juta jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 

sebanyak 583,82 ribu jiwa dan penduduk perempuan 

582,32 ribu jiwa. Kabar baiknya, dari tahun 2019 sampai 

dengan 5 tahun mendatang merupakan saatnya Provinsi 

Gorontalo memanfaatkan bonus Demografi yang 

dimilikinya dimana 69,28 persen penduduk Gorontalo 

berada pada usia produktif (15 s.d. 64 tahun). 

Bonus Demografi adalah sebuah peristiwa yang 

menguntungkan bagi setiap wilayah yang mengalami 

peristiwa ini. Keadaan bonus demografi akan mengubah 

piramida/perbandingan antara penduduk usia produktif dan 

penduduk usia non produktif. Dalam hal ini, penduduk usia 

produktif akan semakin meningkat dan penduduk usia non 

produktif semakin menurun. Provinsi Jawa Tengah adalah 

salah satu daerah yang sudah mengalami bonus demografi 

sejak tahun 2010 (Pakpahan, 2019).  

Dampak dari bonus demografi, salah satunya adalah beban 

ketergantungan semakin menurun. Angka ketergantungan 

semakin menurun maka akan berdampak juga terhadap 

kemampuan untuk produksi barang dan jasa untuk 

mendapatkan pendapatan. Sehingga perputaran ekonomi 

akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi 

daerah tersebut. Dampak yang dirasakan juga adalah 

tingkat partisipasi angkatan kerja, yang berarti jumlah 

penduduk usia bekerja yang bekerja dan menganggur 

semakin meningkat. Hal ini menguntungkan, karena 

sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang 

mendukung produktivitas. Produktivitas yang meningkat 

maka pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. 

Dampak negatif bonus demografi adalah pengangguran. 

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak 

bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Hal ini sangat 

mengkhawatirkan karena akan menjadi beban bagi 

perekonomian daerah tersebut. Sehingga, pengangguran 

adalah dampak yang harus ditekan akibat dari peristiwa 

bonus demografi. 

Pemerintah seyogyanya mampu menjadi agent of 

development dengan cara memperbaiki mutu modal 

manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan 

komunikasi, hingga penguasaan teknologi. Solusi lainnya 

bisa dengan memberikan keterampilan kepada tenaga 

kerja produktif sehingga pekerja tidak hanya bergantung 

pada ketersediaan lapangan pekerjaan tapi mampu 

menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Selain itu 

pemerintah juga harus mampu menjaga ketersediaan 

lapangan pekerjaan, menjaga aset-aset negara agar tidak 

banyak dikuasai pihak asing yang pastinya akan merugikan 

dari sisi peluang kerja. Masyarakat pun juga harus menjadi 

pendukung utama pembangunan mutu manusia dengan 

cara menyadari pentingnya arti pendidikan, kesehatan dan 

aspek-aspek yang dapat mengembangkan kualitas 

manusia itu sendiri. 

5.2.4.  Teknologi Informasi (Technological) 

Teknologi informasi merupakan segala teknologi apapun 

yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, 

menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan 

informasi. Contoh teknologi informasi adalah komputer, 

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo (diolah) 

Grafik 6.4 Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo menurut 

Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2019 



telepon, televisi, handphone, dan alat lain yang merupakan 

alat elektronik. Teknologi informasi (TI) turut berkembang 

sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. 

Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan 

infrastruktur TI, seperti hardware, software, teknologi 

penyimpanan data (storage), dan teknologi komunikasi 

(Laudon, 2006). 

Teknologi informasi sangat berpengaruh di era industri 4.0 

karena di era ini mengandalkan teknologi informasi dalam 

segala bidang, dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, 

pemerintahan dan lain-lain. Karena teknologi informasi 

sangat memudahkan manusia dalam memproduksi, 

mengolah data dan menyebarkan informasi. Sehingga 

teknologi informasi di era ini sangat cepat 

perkembangannya. Semakin berkembangnya teknologi 

informasi sehingga tenaga kerja manusia bisa beralih 

menjadi tenaga mesin. Selain dari kecepatannya tenaga 

mesin juga lebih terjamin keakuratan serta keberhasilannya 

dalam bekerja.   

a. Pengaruh Internasional (International Influences) 

Sejalan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 

tersebut, bukan hanya sektor swasta tapi bidang 

pemerintahan juga yang membutuhkan pekerja dengan 

keterampilan baru, yang mungkin tidak ada sebelumnya. 

Beberapa bidang pekerjaan akan mengalami peluang untuk 

berkembang pesat, sementara bidang pekerjaan yang lain 

mungkin akan menurun. 

Dalam survei yang diadakan oleh World Economic Forum 

(Future of Jobs Survey 2018) diketahui bahwa ada 4 

teknologi yang akan mendominasi pada tahun 2018-2022 

yaitu: high-speed mobile internet, artificial intelligence, big 

data analytics, dan cloud technology. Keempat teknologi 

tersebut diyakini akan banyak mempengaruhi 

perkembangan bisnis perusahaan. Sampai tahun 2022, 

berdasarkan survey tersebut, 92% perusahaan di Indonesia 

akan mengadopsi penggunaan big data analytics sebagai 

salah satu teknologi utama. Demikian pula, proporsi cukup 

besar akan terjadi untuk penggunaan teknologi lainnya di 

Revolusi Industri 4.0 seperti internet of things, machine 

learning, dan cloud computing.  

Jika tidak ingin tertinggal oleh sektor swasta yang 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam hal 

menyediakan layanan publik yang nyaman dan prima, 

maka pemerintah daerah harus berbenah dan segera 

beradaptasi dengan kemajuan TI yang ada salah satunya 

dengan menyediakan layanan publik berbasis internet. 

b. Perkembangan Teknologi Informasi (Changes in 
Information Technology) 

Dalam rangka sinergitas percepatan pembangunan melalui 

percepatan realisasi Belanja APBD Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota telah membangun sistem pengawasan 

pelaksanaan anggaran berbasis web yaitu E-Monep. 

Sistem ini diprakarsai pemerintah Provinsi Gorontalo 

dengan penandatanganan Memorandum of Understanding 

(Nota Kesepakatan) antara Provinsi dan Kabupaten Kota 

se Provinsi Gorontalo dalam rangka sinergitas 

pengendalian pembangunan kabupaten Kota se Provinsi 

Gorontalo melalui aplikasi E-Monep. 

Pelaksanaan koordinasi tersebut dikawal langsung oleh 

TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi 

Anggaran). Sinergitas pengendalian pembangunan 

kabupaten/kota dengan provinsi melalui sistem monitoring 

dan pelaporan secara elektronik memang sudah sangat 

terbukti dan diterima oleh pusat dimana Provinsi Gorontalo 

sudah mendapatkan tempat nomor 1 saat ini dalam sistem 

pelaporan. Harapan kedepannya, Provinsi Gorontalo diajak 

ikut bersama-sama dengan Kantor Staf Presiden, LKPP, 

Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri 

untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh provinsi dan 

kabupaten/kota karena aplikasi e-monep yang 

dikembangkan oleh Provinsi Gorontalo sudah terbukti dan 

dapat menjadi rujukan Provinsi dan kabupaten/kota lainnya 

di seluruh indonesia. 

 

 



5.2.5.  Peraturan dan Perundangan (Legal) 

Peraturan Perundang-undangan berguna untuk 

menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan aman. 

Suatu hukum memerlukan aturan yang sudah dikodifikasi, 

demi terciptanya suatu kepastian hukum, dapat menjadi 

pedoman hukum bagi warga negara, dan dapat mendorong 

terjadinya tertib hukum di masyarakat, dan Bagi lembaga-

lembaga pemerintahan, peraturan Perundang-undangan 

untuk petunjuk dalam menjalankan tata pemerintahan 

sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, khususnya 

peraturan yang terkait pengelolaan perpajakan, 

pendapatan daerah, ketenagakerjaan, serta industri. 

a. Peraturan dan Kebijakan tentang Perpajakan dan 
Pendapatan Daerah (Tax policies) 

Kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan 

pelayanan dasar kepada masyarakat melalui program 

kegiatan sangat ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan 

daerah. Semakin besar pendapatan daerah maka semakin 

besar pula peluang untuk meningkatkan pelayanan bagi 

masyarakat demikian pula sebaliknya. Disamping kuantitas 

pendapatan, kebijakan dalam pemanfaatan pendapatan 

juga sangat menentukan kualitas pelayanan dasar 

masyarakat. Pemerintah daerah yang selektif dalam 

mengarahkan pendapatannya berpeluang untuk dapat 

memberikan pelayanan dasar yang maksimal bagi 

masyarakat meskipun dihadapkan dengan keterbatasan 

pendapatan. Guna mengoptimalkan penerimaan dari sisi 

pendapatan asli daerah diperlukan satu paket peraturan 

yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, serta 

pertanggungjawabannya. Sehingga target penerimaan dari 

PAD dapat terealisasi dan terbukukan dengan baik sampai 

dapat dimanfaatkan guna menunjang pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Gorontalo. 

b. Peraturan dan Kebijakan tentang Industri dan 
Ketenagakerjaan (Employment Laws) 

Berbicara mengenai industri dan ketenagakerjaan tentunya 

tidak akan lepas dari Upah Minimum Provinsi (UMP). 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 

tentang pengupahan, rumus kenaikan UMP merupakan 

hasil penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari 

Badan Pusat Statistik (BPS). Besaran dari UMP ini 

sangatlah menentukan iklim investasi dan pertumbuhan 

industri yang ada di suatu daerah.  

Namun yang menjadi permasalahan adalah pertumbuhan 

industri yang seperti yang terjadi di Gorontalo akan 

membuat perusahaan tidak mampu untuk memenuhi 

kenaikkan UMP. Kenaikkan tersebut akan menjadi beban 

terutama dari sisi industrinya, karena komponen input 

produksi di dalam industri itu yang paling tinggi adalah upah 

tenaga kerja. Berbeda jika dibandingkan dengan perawatan 

rutin mesin kerja yang mungkin tidak rutin setiap bulan 

seperti pembayaran upah. Jadi, dalam membuat regulasi 

mengenai ketenagakerjaan harus pula melihat kondisi 

industri yang ada jangan sampai kebijakan yang 

dikeluarkan akan membuat perkembangan industri 

semakin lambat dari sebelumnya.  

5.2.6.  Lingkungan Hidup (Environmental) 

Kesejahteraan suatu daerah bukan hanya diukur dari 

suksesnya pemerintahan di daerah tersebut melainkan 

juga dilihat dari kehidupan masyarakatnya yang damai 

aman dan tentram yang ditunjang dengan keadaan 

lingkungan yang baik. Sehingga sudah menjadi kewajiban 

kepala seluruh pihak maupun pihak terkait lainya untuk 

menerapkan Prinsip tentang tanggung jawab merupakan 

perihal yang sangat penting dalam hukum lingkungan, 

dengan menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam 

hukum. 

a. Peraturan dan Kebijakan tentang Kelestarian 
Lingkungan (Environmental policies) 

Dengan dikeluarkanya Peraturan daerah Provinsi 

Gorontalo No 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 

lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo. Diharapkan seluruh 

persoalan lingkungan yang telah terjadi saat ini dapat 

diatasi dan diselesaikan dengan cepat dan tuntas sehingga 

tidak memberikan efek negatif bagi lingkungan dan 



masyarakat di kemudian hari selain itu juga diharapkan di 

masa yang akan datang dengan dikeluarkanya Peraturan 

daerah Provinsi Gorontalo No 5 Tahun 2004 tentang 

Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo, dapat 

meminimalisir bahkan menghilangkan persoalan mengenai 

lingkungan yang ada di daerah Gorontalo dan sekitarnya, 

mengingat persoalan lingkungan disetiap tahunnya terus 

mengalami perubahan dan peningkatan sehingga perlu 

adanya penyesuaian oleh pemerintah provinsi gorontalo 

dalam menyikapi persoalan tersebut dengan beberapa 

solusi diantaranya dengan peningkatan sumber daya 

manusia dalam hal ini para aparatur pemerintahan 

khususnya yang bergerak di bidang lingkungan serta 

pembuatan-pembuatan produk-produk hukum khususnya 

lingkungan yang disesuaikan dengan penjabaran Undang-

undang diatasnya sehingga tidak terjadi tumpang tindihnya 

suatu undang-undang yang nantinya akan memberikan 

kesempatan kepada pihak yang kurang bertanggung jawab 

dalam mengelola lingkungan hidup yang tidak sesuai 

dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku 





enurut World Health Organization (WHO), 

stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak 

berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi 

kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 

Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak kehamilan 

hingga berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila 

panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua 

standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. 

Stunting dapat menghambat pertumbuhan fisik dan 

perkembangan kognitif anak sehingga akan berpengaruh 

terhadap tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di 

masa depan, selain itu anak juga akan mengalami 

gangguan metabolik yang membuatnya lebih rentan 

terhadap penyakit degeneratif di usia dewasa.  

Dalam skala yang lebih besar, turunnya produktivitas 

sumber daya manusia dapat mengancam pembangunan 

dan perekonomian suatu negara. Besarnya dampak 

stunting terhadap kualitas sumber daya manusia membuat 

stunting menjadi agenda prioritas seluruh negara di dunia, 

termasuk Indonesia.  

 

7.1. SITUASI GLOBAL 

Secara global sampai dengan tahun 2017, sebanyak 151 

juta anak yang berusia dibawah lima tahun menderita 

stunting (22.9%). Penderita stuting terbanyak berada di 

Asia, yaitu sebanyak 87 juta jiwa atau sebesar 55%, 

sementara sepertiga lainnya (39%) berada di kawasan 

Afrika. Jika dilihat secara spasial, terdapat lima kawasan 

yang memiliki rata-rata prevalensi stunting diatas 30%, 

yaitu Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, Asia 

Selatan, dan Ocenian.  
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Grafik 7.1.2 Prevalensi Balita Stunting di Asia Tenggara 2016 



Di Asia, kawasan Asia Selatan memiliki rata-rata jumlah 

penderita stunting terbanyak, namun dari segi prevalensi, 

rata-rata tertinggi berada di Kawasan Asia Selatan dan Asia 

Tenggara. Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa 

prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 

dari 132 negara dan menempati peringkat keempat dalam 

urutan prevalensi stunting di Asia Tenggara. 

 

7.2. PERKEMBANGAN STUNTING DI INDONESIA     

       (SITUASI NASIONAL) 

Prevalensi stunting di Indonesia kembali turun di tahun 

2019, setelah sempat mengalami sedikit kenaikan pada 

tahun sebelumnya. Berdasarkan Hasil Survei Status Gizi 

Balita Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian 

Kesehatan dan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 

prevalensi stunting di Indonesia adalah sebesar 27.67, 

artinya 28 dari 100 anak yang berusia dibawah lima tahun 

menderita stunting. BPS mencatat jumlah penduduk usia   

0-4 tahun di Indonesia sebanyak 21,952,000 jiwa, jika 

angka prevalensi sebesar 27.67 maka total anak yang 

menderita stunting pada tahun 2019 adalah sebanyak 

6.074.118 jiwa, atau 4% dari total anak yang menderita 

stunting di dunia. 

Dalam lima tahun terakhir, tren prevalensi stunting di 

Indonesia menunjukan adanya penyusutan yang cukup 

signifikan. Pemerintah berhasil menurunkan prevalensi 

stunting sebesar 25.6 persen dari 37.2 menjadi 27.67. 

Walaupun terjadi penurunan yang cukup signifikan, angka 

prevalensi Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan 

negara ASEAN lainnya, terutama dengan negara tetangga 

seperti Malaysia dan Singapura. 

Berdasarkan Hasil Riskesdas tahun 2018, terdapat 

kesenjangan prevalensi stunting yang cukup tinggi antar 

wilayah di Indonesia. Berdasarkan  Riskesdas 2018, 

sebanyak dua provinsi mempunyai prevalensi stunting di 

atas 40, yang tergolong sangat tinggi; 18 provinsi 

mempunyai prevalensi stunting antara 30-40 dan sisanya 

mempunyai prevalensi stunting sedang antara 20-30, 

hanya Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai prevalensi 

stunting di bawah 20 persen. 

 

7.3. PERKEMBANGAN STUNTING DI PROVINSI 

GORONTALO (SITUASI REGIONAL) 

7.3.1.   Kondisi Saat Ini. 

Dalam empat tahun terakhir, prevalensi stunting di Provinsi 

Gorontalo turun sebesar 11% menjadi 32.5 di tahun 2019. 

Secara umum sampai dengan tahun 2017, prevalensi 

stunting di Provinsi Gorontalo mengalami tren penurunan, 

walaupun terjadi kenaikan sebesar 2.5%. di tahun 2018. 

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, prevalensi 

stunting provinsi gorontalo masih berada diatas rata-rata 

nasional dan menempati peringkat ke-12 prevalensi 

stunting tertinggi di Indonesia.  

 

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Riskesdas (diolah)  
             

Grafik 7.2.1 Prevalensi Balita Stunting di Indonesia 
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Gambar 7.2.1 Prevalensi Balita Stunting menurut Provinsi, 2018 



Prevalensi stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo 

dalam empat tahun terakhir menunjukan tren yang 

berbeda-beda di setiap wilayah. Sampai dengan tahun 

2017, semua wilayah tercatat memiliki tren penurunan, 

kecuali Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo 

yang sempat mengalami kenaikan masing-masing di tahun 

2016 dan 2017. Sejalan dengan kenaikan prevalensi 

stunting di Indonesia,  hampir semua wilayah di provinsi 

gorontalo menunjukan kenaikan, hanya Kabupaten 

Pohuwato dan Kota Gorontalo yang mengalami penurunan. 

Jika dibandingkan dengan prevalensi stunting secara 

nasional di tahun 2018, terdapat tiga wilayah yang memiliki 

prevalensi stunting diatas rata-rata nasional, antara lain : 

Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, dan 

Kabupaten Gorontalo Utara. 

a. Prevalensi terendah 

Dalam empat tahun terakhir, Kabupaten pohuwato memiliki 

kinerja penurunan prevalensi stunting terbaik di Provinsi 

Gorontalo. Secara umum, total penurunan stunting di 

Kabupaten Pohuwato sebesar 37% dengan rata-rata 

penurunan sebesar 13% per tahun. Salah satu inovasi yang 

dilakukan oleh Pemerintah Pohuwato dalam menekan 

angka stunting adalah dengan memulai gerakan 

mengonsumsi daun kelor. Daun kelor dipercaya sangat baik 

untuk dikonsumsi karena mengandung vitamin C, Zat Besi, 

dan Kalsium serta zat-zat lainnya yang baik bagi kesehatan 

ibu hamil dan anak. 

Walaupun sudah berada di zona hijau, Kabupaten 

Pohuwato massih masuk ke dalam daftar 60 

Kabupaten/Kota prioritas stunting tahap 2 tahun 2019. 

Terdapat sepuluh desa yag menjadi lokus stunting, yaitu : 

Desa Tuweya , Desa Kelapa Lima, Desa Iloheluma, Desa 

Dudepo , Desa  Babalonge, Desa Popaya, Desa Bukit 

Harapan, Desa Bohusami, Desa Torosiaje Jaya, dan Desa 

Wanggarasi Timur. 

b. Prevalensi tertinggi 

Sejak tahun 2015, prevalensi stunting di Kabupaten 

Boalemo dan Kabupaten Gorontalo merupakan yang 

tertinggi. Walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 

2016 dan 2017, namun angka prevalensi stunting di dua 

kabupaten ini kembali mengalami peningkatan di tahun 

2018. Peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Boalemo 

yang mencapai 37% dari capaian tahun 2017. Tingginya 

angka prevalensi stunting di Kabupaten Boalemo dan 

Kabupaten Gorontalo menyebabkan dua kabupaten ini 

masuk kedalam 100 Kabupaten/Kota priotitas untuk 

intervensi stunting tahap 1 tahun 2018. Terdapat 10 Desa 

dari masing-masing kabupaten yang menjadi fokus utama 

intervensi stunting, antara lain : Desa Liyodu, Desa  

Kayumerah, Desa Bakti, Desa  Haya-haya, Desa  Huidu 

Utara, Desa  Tabumela, Desa  Biluhu Barat, Desa  Lobuto, 

Desa  Bumela, Desa  Ambara, Desa  Bongo Tua, Desa  

Pangi, Desa  Tangga Jaya, Desa  Tanah Putih, Desa  Bajo, 
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Desa Hutamonu, Desa  Bolihutuo, Desa Bubaa, Desa Lito, 

dan Desa  Towayu.  

7.3.2. Proyeksi hingga tahun 2025 

Pada tahun 2012, World Health Assembly mengesahkan 

Comprehensive implementation plan on maternal, infant 

and young child nutrition dan menetapkan enam target 

nutrisi global.Target pertamanya adalah menurunkan 

prevalensi stunting sebesar 40% pada tahun 2025. Artinya 

pada tahun 2025, batas maksimal prevalensi stunting di 

provinsi gorontalo adalah sebesar 24.18. Hal ini sejalan 

dengan batas prevalensi stunting yang ditetapkan oleh 

WHO yang menargetkan batas prevalensi dibawah 20 

persen.  

Untuk melihat proyeksi prevalensi stunting Provinsi 

Gorontalo pada tahun 2025, dilakukan peramalan data 

dengan metode analisis Double Exponential Smoothing 

menggunakan Software Minitab 16. Hasil peramalan dapat 

dilihat pada Gambar 7.8 

Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2025 prevalensi 

stunting provinsi gorontalo berada di angka 23.14, turun 

42.6% dari prevalensi stunting tahun 2012. Angka tersebut 

masih jauh dari arahan presiden Joko Widodo yang 

menginginkan angka prevalensi stunting di Indonesia tahun 

2025 dibawah 19%. Pemerintah pusat dan daerah dituntut 

untuk melaksanakan akselerasi dalam penanganan 

stunting. Salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan 

kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran, karena 

pada dasarnya setiap daerah memiliki akar permasaalahan 

stunting yang berbeda, sehingga perlu digali faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap prevalensi stunting di masing-

masing daerah. Dengan mengetahui akar 

permasalahannya, pemerintah dapat mengeluarkan 

kebijakan yang spesifik di setiap daerah sehingga 

penurunan prevalensi stunting akan lebih efektif dan efisien.  

 

7.4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

STUNTING 

7.4.1. Penelitian sebelumnya (Internasional dan 
Nasional) 

 
Dalam upaya menurunkan angka prevalansi stunting, 

berbagai penelitian telah dilakukan untuk menemukan 

faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap stunting 

baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam hal 

ini, tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan 

(tnp2k) telah menerbitkan publikasi yang berisi strategi 

nasional penanganan stunting di Indonesia. Berdasarkan 

publikasi dari TPN2K, beberapa faktor yang menjadi 

penyebab stunting di Indonesia antara lain : 

(1) Praktek pengasuhan yang kurang baik 

(2) Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan 

gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah 

ibu melahirkan. 

(3) Kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan 

bergizi. Harga makanan bergizi di Indonesia masih 

tergolong mahal.  

(4) Akses ke air bersih dan sanitasi masih kurang.  

(5) ASI tidak Eksklusif pada 6 bulan pertama Kesadaran 

untuk memberikan ASI eksklusif di Indonesia masih 

perlu untuk ditingkatkan.  

 

7.4.2. Analisis faktor penyebab stunting di 
Gorontalo 

 
Untuk membuat strategi dan kebijakan yang tepat sasaran 

dalam penanggulangan stunting, perlu diketahui faktor apa 
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saja yang berpengaruh terhadap stunting secara spesifik, 

mengingat kondisi dan keadaan di setiap daerah berbeda-

beda, maka penanganannya pun tidak dapat 

diseragamkan. Oleh karena itu akan dilakukan analisis 

untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

stunting di Provinsi Gorontalo dengan menggunakan 

Analisis Regresi Data Panel. Terdapat enam variabel yang 

akan diuji, antara lain Persentase anak yang mendapatkan 

Imunisasi Lengkap, Persentase penduduk miskin, Rata-

rata lama pemberian ASI, Persentase pemberian susu 

selain ASI, Persentase rumah dengan MCK sendiri, dan 

Persentase buta huruf.  

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, model yang 

terpilih adalah model common effect dengan nilai R-sq 

sebesar 60.6%. R-sq menggambarkan ukuran kebaikan 

model, semakin tinggi nilai R-sq maka model tersebut 

dikatakan semakin baik menjelaskan keragaman peubah 

respon Terdapat lima peubah penjelas yang berpengaruh 

terhadap prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo, yantara 

lain Lama Asi, Imunisasi Lengkap, Pemberian Susu Selain 

ASI di usia muda, Jumlah penduduk miskin dan Buta Huruf.  

Berikut penjelasan singkat mengenai hasil regresi data 

panel diatas. 

a. Lama Pemberian ASI 

Pemberian ASI pada anak usia 0-6 bulan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. Kebutuhan 

anak usia 0-6 bulan sudah cukup terpenuhi dari ASI tanpa 

harus memberikan makanan tambahan. Rata-rata lama 

pemberian ASI di Provinsi Gorontalo sebesar 9.47 bulan, 

angka ini sudah jauh diatas syarat wajib pemerintah, yaitu 

6 bulan. Berdasarkan analisis diatas, koefisien lama 

pemberian ASI  adalah sebesar -4.56. Artinya setiap 

kenaikan satu bulan pemberian ASI, akan menurunkan 

prevalensi stunting sebesar 15.36 persen. 

b. Imunisasi Lengkap 

Imunisasi adalah upaya untuk meningkatkan kekebalan 

tubuh terhadap suatu penyakit. Terdapat lima Imunisasi 

yang wajib dilakukan oleh anak berusia dibawah satu tahun, 

antara lain : Hepatitis B, Polio, BCG, Campak, dan 

Pentavalen (DPT, HB,HiB). Jika anak tidak mendapat 

imunisasi lengkap, maka anak memiliki resiko lebih tinggi 

untuk tertular penyakit berbahaya. Rata-rata persentase 

anak yang mengikuti imunisasi lengkap tergolong sangat 

rendah, hanya 48.79 persen, angkaini jauh dibawah rata-

rata imunisasi lengkap secara nasional. Berdasarkan hasil 

analisis diatas, didapatkan koefisien sebesar -0.3352, 

artinya setiap kenaikan satu persen anak yang menerima 

imunisasi lengkap, akan menurunkan rata-rata prevalensi 

stunting sebesar 11.04 persen. Pemerintah sudah 

memasukan layanan imunisasi kedalam agenda intervensi 

spesifik di tahun 2019. 

c. Pemberian Susu Selain ASI pada anak dibawah 2 

tahun 

Jika umur anak telah melewati 6 bulan, anak sudah dapat 

mengonsumsi makanan tambahan selain ASI. Namun 

setelah masa ASI ekslusif berakhir, banyak orang tua yang 

mengganti ASI dengan susu formula. Peralihan dari ASI ke 

Susu formula harus mendapat izin dari dokter, karena tidak 

semua susu formula cocok untuk bayi. ASI masih menjadi 

pilihan yang lebih baik karena di dalam ASI terdapat banyak 

nutrisi yang tidak ada pada susu formula. Rata-rata anak 

yang mengonsumsi susu selain ASI di bawah usia dua 

tahun adalah 46.33 persen, hal ini menandakan masih 

banyak orang tua yang lebih mempercayakan ASI untuk 

anaknya. Berdasarka hasil regresi diatas, didapatkan 

koefisien sebesar -0.48, artinya setiap kenaikan satu 

Variabel Koefisien  P-value 

Konstanta  -11.07368 0.0259 

LAMA_ASI -4.560328 0.0221 

IMUNISASI_LENGKAP -0.335212 0.0169 

SUSU_SELAIN_ASI -0.480645 0.0752 

MCK_SENDIRI 0.274276 0.1299 

BUTA_HURUF -5.676587 0.079 

PENDUDUK_MISKIN 0.250856 0.0169 

 

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Gorontalo 2015-2017  (diolah)  
             

Tabel 7.1 Hasil Output Eviews Regresi Data Panel  



persen dapat menurunkan rata-rata prevalensi sebesar 

11.55 persen. 

d. Penduduk Miskin 

Salah satu penyebab stunting menurut uraian pada 

penelitian sebelumnya adalah masih kurangnya akses 

rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi, hal ini 

disebabkan karena harga makanan bergizi di Indonesia 

masih cukup mahal, sementara itu tingkat kemiskinan di 

Provinsi Gorontalo masih sangat tinggi. Berdasarkan hasil 

regresi diatas, koefisien yang didapat adalah sebesar 0.25, 

artinya setiap kenaikan 1000 jiwa penduduk miskin akan 

meningkatkan rata-rata prevalensi stunting sebesar 11.32 

persen. 

e. Buta Huruf 

Tingkat Pendidikan di Provinsi Gorontalo masih rendah. 

Berdasarkan publikasi BPS tahun 2018, ijazah tertinggi 

yang dimiliki masyarakat usia 15 tahun keatas, 47.74 

persen diantaranya adalah ijazah sekolah dasar. Walaupun 

begitu, rata-rata angka buta huruf di Provinsi Gorontalo 

sangat rendah, hanya mencapai  1.25 persen, dimana yang 

tertinggi adalah di Kabupaten Boalemo sebesar 2.05%. 

Berdasarkan hasil regresi diatas, koefisien persentase buta 

huruf adalah yang terbesar, yaitu -5.67, artinya setiap 

kenaikan satu  persen angka buta huruf akan menurunkan 

prevalensi stunting sebesar 16.75 persen. Hal ini tidak 

sejalan dengan konsep teori yang ada bahwa pendidikan 

yang rendah memiliki hubungan searah dengan prevalensi 

stunting. Walaupun begitu, angka buta huruf yang sangat 

rendah membuat implikasi tersebut akan sulit terwujud. 

 

7.6. PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN 

STUNTING  

Bergabungnya Indonesia ke dalam gerakan Global Scalling 

Up Nutrition (SUN) pada tahun 2011 menandai langkah 

awal komitmen pemerintah untuk mencegah stunting. 

Gerakan ini diluncurkan tahun 2010 dan telah diikuti oleh 28 

negara yang memiliki tingkat stunting yang tinggi, serta 

negara yang mempunyai perhatian terhadap peningkatan 

perbaikan gizi di dunia. (Buku Stranas) 

Untuk mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, 

Pemerintah telah mengadakan berbagai program dan 

kebijakan, salah satunya adalah dengan pendekatan multi 

sektor melalui sinkronikasi program-program nasional, 

lokasl, dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.  

7.6.1. Belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN 
 
Secara nasional, total alokasi belanja penanganan stunting 

di seluruh Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019 

adalah Rp 94.35 triliun yang terdiri atas 97 output. Alokasi 

belanja penganan stunting yang masuk ke Provinsi 

Gorontalo adalah sebesar 53.42 miliar, yang terdiri atas 33 

output. Jumlah dana yang ada di Gorontalo hanya 0.04% 

dari total alokasi belanja nasional.  Jika dihitung rasio 

belanja penanganan stunting per jiwa, dengan asumsi 

jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 264 juta jiwa, 

maka satu orang akan mendapatkan porsi belanja stunting 

senilai Rp357.386, namun jika di hitung rasio belanja per 

jiwa di Provinsi Gorontalo, dengan jumlah penduduk 

sebanyak 1.16 juta jiwa, setiap orang hanya mendapat porsi 

sebesar Rp45.809. Masih terdapat selisih sebesar 

Rp311.577 untuk setiap orang, jika dijumlahkan maka 

Pemerintah daerah akan mendapat Rp363 miliar tambahan 

untuk menangani permasalan stunting di Provinsi 

Gorontalo. 

Kelompok Penanganan Stunting: 

a. Intervensi Spesifik 

Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan 

kepada anak dalam 1.000 HPK dan Ibu hamil, dan 

berkontribusi pada 30 persen penurunan stunting. Kegiatan 

intervensi ini umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. 

Realisasi Intervensi Gizi Spesifik di Provinsi Gorontalo 

adalah sebesar Rp 3.86 miliar yang terdiri atas 2 Program, 

4 Kegiatan, dan 11 Output. Rata-rata penyerapan setiap 

outputnya adalah 97%. 

 



Kinerja anggaran dari intervensi spesifik sudah berada 

diatas rata-rata nasional, namun terdapat satu program 

kegiatan yang memiliki realisasi rendah (86%), yaitu 

Layanan Imunisasi. Rendahnya penyerapan pada layanan 

imunisasi sejalan dengan hasil Analisis bagian sebelumnya. 

,bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat di provinsi 

Gorontalo untuk melakukan imunisasi lengkap pada anak 

berusia dibawah 5 tahun.  Tabel realisasi intervensi spesifik 

dapat dilihat pada table 7.2 

 

 

b. Intervensi Sensitif 

Intervensi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan 

pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi 

terhadap 70 persen intervensi stunting. Sasaran dari 

intervensi ini adalah masyarakat secara umum dan tidak 

dikhususkan bagi ibu hamil dan balita pada 1.000 HPK. 

Realisasi Intervensi Gizi Sensitif  di Provinsi Gorontalo 

adalah sebesar Rp41.74 miliar yang terdiri dari 7 

Kementerian/Lembaga, 7 Program, 10 Kegiatan, dan 16 

Output. Rata-rata penyerapan setiap outputnya adalah 96% 

 

Realisasi terbesar berasal dari Kementerian PUPR, hal 

ini disebebkan total pagu Kementerian PUPR adalah 

77% dari total pagu intervensi sensitif. Kinerja anggaran 

dari intervensi sensitif sudah cukup tinggi, namun 

terdapat dua program kegiatan yang memiliki realisasi 

rendah, yaitu Bimbingan Perkawinan Pra Nikah  dan 

SPAM Terfasilitasi masing-masing sebesar 79% dan 

    85%. Rendahnya penyerapan pada kedua kegiatan   
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Tabel 7.6.1 Perbandingan kegiatan Intervensi Spesifik di Gorontalo 

Kegiatan Pagu Realisasi %Real 

Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi pada Ibu 

Hamil dan Balita 
100.00 97.93 98% 

Pembinaan dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi 

Masyarakat 
111.49 107.98 97% 

Peningkatan Surveilans Gizi 217.08 215.55 99% 

Pembinaan Dalam Persalinan di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 
281.22 276.54 98% 

Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan 

Kunjungan Neonatal Pertama 
297.17 293.07 99% 

Pembinaan dalam Pelaksanaan Usaha Kesehatan 

Sekolah 
317.12 312.96 99% 

Pembinaan Pencegahan stunting 400.00 396.42 99% 

Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 418.45 389.98 93% 

Layanan Imunisasi 448.32 386.71 86% 

Layanan Capaian Eliminasi Malaria 532.86 528.26 99% 

Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan 

Kecacingan 
864.31 851.69 99% 

 

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id  (diolah) 
             

Tabel 7.6.2  Rincian kegiatan Intervensi Spesifik di Gorontalo 
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Tabel 7.6.3 Perbandingan kegiatan Intervensi Sensitif   

                    di Gorontalo 
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Tabel 7.6.4 Pagu dan Realisasi Intervensi Sensitif per K/L 



tersebut sejalan dengan hasil Analisis pada bagian 7. 

,bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat di provinsi 

Gorontalo untuk melakukan imunisasi lengkap pada anak 

berusia dibawah satu tahun. Tabel realisasi intervensi 

spesifik dapat dilihat pada table 7. 

c. Intervensi Pendampingan, Koordinasi dan 

Dukungan, Teknis 

Intervensi ini menyasar pada penyebab tidak langsung, 

dengan kata lain kegiatan yang dilakukan tidak secara 

eksplisit ditujukan untuk penanggulangan masalah gizi.  

Realisasi anggaran pendampingan, kordinasi, dan 

dukungan teknis di provinsi Gorontalo adalah sebesar 

Rp3.94 miliar, yang terdiri atas dari 3 

Kementerian/Lembaga, 5 Program, 6 Kegiatan, dan 6 

Output. Penyerapan anggaran Pendampingan, 

Koordinasi, dan Dukungan Teknis merupakan yang 

tertinggi (99%), walaupun jumlah output yang 

terdapat di Provinsi Gorontalo hanya 6 dari 33 output 

nasional. Hal ini menandakan bahwa masih banyak 

program dan kegiatan yang masih dapat diterapkan 

untuk mengurangi prevalensi stunting di Provinsi 

Gorontalo. Tabel realisasi intervensi Pendampingan, 

Koordinasi,  dan Dukungan Teknis dapat dilihat pada 

table 7. 

 
7.6.2. Belanja DFDD  
 
a. DAK Fisik 

Dalam arah kebijakan TA 2019, Kebijakan DAK Fisik dan 

Dana Desa TA 2019 salah satunya adalah pengintegrasian 

Kementerian Program Realisa
si 

Pagu %Real 

Kementerian 
Pertanian 
 

Lumbung Pangan Masyarakat 471.50 471.48 100% 

Pemberdayaan Pekarangan 
Pangan 

3,277.5
0 

3,277.5
0 

100% 

Hasil Pengawasan keamanan 
dan mutu pangan Segar 

500.00 489.51 98% 

Kementerian 
Kesehatan 
 

Kampanye Hidup Sehat melalui 
Berbagai Media 

1,053.0
1 

1,049.9
4 

100% 

Pelaksanaan Strategi Promosi 
Kesehatan dalam mendukung 
Program Kesehatan 

294.76 293.66 100% 

Pengawasan Tempat 
Pengelolaan Makanan (TPM) 
yang memenuhi Syarat 

155.84 155.74 100% 

Pengawasan terhadap Sarana Air 
Minum 

76.37 76.22 100% 

Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) 

178.70 165.76 93% 

Kementerian 
Agama 

Bimbingan Perkawinan Pra Nikah 344.80 271.44 79% 

Kementerian 
Sosial 

Keluarga Miskin Yang Mendapat 
Bantuan Tunai Bersyarat 

1,398.0
5 

1,390.6
5 

99% 

Kementerian 
PUPR 
 

Sistem Pengelolaan Air Limbah 8,822.4 8,114.9 92% 

SPAM Terfasilitasi 16,485. 14,026.
72 

85% 

SPAM Berbasis Masyarakat 9,772.3 9,391.7 96% 

BPOM KIE Obat dan Makanan Aman 792.11 791.00 100% 

BKKBN 
 

Keluarga yang Memiliki Baduta 
Terpapar 1000 HPK 

480. 479.12 100% 

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id  (diolah) 
             

Tabel 7.6.4 Rincian Pagu dan Realisasi Kegiatan Intervensi Sensitif per K/L 

 

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id  (diolah) 
             

Tabel 7.6.3 Total  kegiatan Intervensi Pendampingan, Koordinasi 

dan Dukungan Teknis  di Gorontalo 

Kementerian Program Reali Pagu %Real 

Kementerian 
Pertanian 

Analisis Ketersediaan 
Pangan Wilayah 

295.00 294.7 100% 

Kementerian 
Kesehatan 
 

Pembinaan 
Kabupaten/Kota dalam 
Pelaksanaan Gerakan 
Masyarakat Hidup 
Sehat 

443.57 439.6 99% 

Pembinaan Puskesmas 
dalam Program 
Indonesia Sehat 
dengan Pendekatan 
Keluarga 

90.18 90.18 100% 

Pelatihan Strategis 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan 

1,080.8
2 

1,073 99% 

Kementerian 
PUPR 
Perumahan 
Rakyat 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pengembangan 
Penyehatan 
Lingkungan 
Permukiman 

573.24 571. 100% 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pengembangan SPAM 

1,549.6 1,471. 95% 

 

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id  (diolah) 
             

Tabel 7.6.4 Rincian Pagu dan Realisasi Kegiatan Intervensi 
Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis per K/L 

(dalam juta rupiah)  



beberapa bidang terkait penaganan stunting. Terdapat 

empat bidang yang termasuk dalam konvergensi penangan 

stunting, antara lain bidang Kesehatan, Sanitasi, Air Minum, 

dan Pendidikan. Realisasi kegiatan untuk penanganan 

stunting di Gorontalo TA 2019 adalah sebesar Rp 62.17 

miliar atau 13.17% dari total pagu bidang yang termasuk 

dalam konvergensi penanganan stunting. 

 

Realisasi belanja stunting terbesar di Provinsi 

Gorontalo TA 2019 berada di bidang sanitasi, dimana 

94% kegiatan nya termasuk dalam penanganan 

stunting. Sementara itu, realisasi belanja stunting 

terendah berada di bidang pendidikan dan  bidang 

kesehatan yang masing-masing sebesar 1.87% dan 

3.93% dari total pagu setiap bidang. 

Dilihat secara spasial, realisasi belanja stunting terbesar 

berada di Kabupaten Pohuwato, dengan total realisasi 

sebesar Rp15.37 miliar, sedangkan realisasi belanja 

stunting terkecil berada di Provinsi Gorontalo dan Kota 

Gorontalo. Jika dipilah berdasarkan bidang kegiatan, porsi 

terbesar belanja bidang  kesehatan berada di Kabupaten 

Pohuwato dan terkecil di Kabupaten Gorontalo Utara. 

Sementara porsi terbesar bidang sanitasi berada di 

Kabupaten Gorontalo dan yang terkecil berada di 

Kabupaten Gorontalo. Untuk pors terbesar bidang air 

minum dan pendidikan masing-masing berada di 

Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo. 

 

b. Dana Desa 

Pada tahun 2019 total alokasi Dana Desa di Provinsi 

Gorontalo adalah sebesar Rp 636,61 miliar yang 

dialokasikan untuk 657 Desa, dengan rata-rata alokasi 

yang didapatkan oleh setiap desa adalah Rp969.97 

juta. Total Realisasi Dana Desa tahun 2019 adalah 

sebesar Rp636,61 miliar atau 100% dari alokasi.  

Dalam pemanfaatan Dana Desa tahun 2019, terdapat 

22 kegiatan yang termasuk dalam kegiatan 

penanganan stunting.  

 

Secara keseluruhan, total pemanfaatan dana desa dalam 

penanganan stunting di Provinsi Gorontalo adalah Rp 

144.65 miliar atau 22.7% dari total pagu dana desa. Hal ini 

menandakan bahwa sudah ada kesadaran dari masyarakat 

desa untuk menangani stunting di daerahnya, walaupun 

mungkin ada perbedaan jumlah kegiatan dan realisasi antar 

desanya. Walaupun begitu, sampai dengan tangga 7 

Februari 2020, masih ada 12 kegiatan yang memiliki 

 

Sumber: OM SPAN (diolah) 
             

Tabel 7.6.3 Pagu dan Realisasi DAK FISIK (juta rupiah) 

Kabupaten/Kota KESEHA 

TAN 

SANI 

TASI 

AIR 

MINUM 

PENDI 

DIKAN 

GORONTALO 1,010 - - - 

KAB. BOALEMO 461 2,375 3,422 217 

KAB. BONE BOLANGO 241 4,347 3,235 323 

KAB. GORONTALO 2,010 10,441 1,317 258 

KAB. GORONTALO 

UTARA 

135 7,227 6,059 291 

KAB. POHUWATO 3,342 7,244 4,447 304 

KOTA GORONTALO 364 1,900 - 1,202 

 

Sumber: OM SPAN (diolah) 

             

Tabel 7.6.2 Realisasi Belanja DAK khusus stunting per wilayah 
(juta  rupiah) 



capaian output yang rendah (<90%). Pemerintah desa 

diharapkan bisa lebih mempercepat dan mengoptimalkan 

penyerapan dana desa agar manfaatnya dapat lebih cepat 

dirasakan oleh masyarakat. 

7.6.3. Belanja APBD 
  
Terdapat empat kegiatan yang dilaksanakan Dinas 

Kesehatan setiap tahunnya dengan rata-rata penyerapan, 

masing  masing sebesar 97% dan 95%. Turunnya 

penyerapan di tahun 2019 disebabkan oleh  adanya 

kegiatan yang memiliki realisasi 88%, yaitu kegiatan 

Pelatihan Pemberian Makanan Tambahan Bayi Dan Anak 

(PMBA) untuk Puskesmas Kabupaten/Kota Prioritas 

Stunting.  

 

Dilihat dari fungsi belanja pemerintah daerah, dapat terlihat 

bahwa terdapat kenaikan realisasi belanja di bidang 

pendidikan dan kesehatan, masing-masing sebesar 16.7% 

dan 7.9%. Dilihat dari persentasenya terhadap total belanja 

APBD tahun 2019, persentase belanja fungsi pendidikan 

mencapai 23.01%, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi 

yang mewajibkan belanja pendidikan minimal 20% total 

belanja APBD. Sementara itu, persentase belanja fungsi 

kesehatan mencapai 16.6% , lebih tinggi 6 poin dibanding 

batas ketentuan minimal belanja kesehatan sebesar 10%. 

Sedangkan persentase belanja Perumahan dan Fasilitas 

Umum Tahun 2019 sebesar 10.08%. dari total belanja 

APBD. 

7.7 ANALISIS EFEKTIVITAS BELANJA STUNTING 

Pada tahun 2019, total belanja pemerintah untuk 

penanganan stunting adalah sebesar Rp256.89 miliar, 

dengan komposisi terbesar masih berasal dari dana 

transfer, yaitu DAK dan Dana Desa.  Sementara itu, belanja 

intervensi stunting di lingkup K/L masih sangat sedikit yang 

masuk ke Provinsi Gorontalo. 

7.8 PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DALAM 

STUNTING 

Dalam upaya untuk menurunkan angka stunting, selain 

melaksanakan program yang telah di canangkan oleh 

Pemerintah Pusat, Provinsi Gorontalo juga memiliki 

beberapa srategi dan inovasi dalam rangka percepatan 

penurunan stunting, antara lain : 

1) Menerbitkan Peraturan Gubernur No. 49 tahun 2018 

tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penaggulan 

Masalah Stunting Terintegrasi di Provinsi Gorontalo. 

2) Melaksanakan berbagai  FGD, Rapat Konvergensi 

Stunting di Lingkup Provinsi Gorontalo 

3) Memulai Gerakan Makan Ikan bagi Ibu hamil dan Anak 

4.) Memulai Gerakan Tanam dan Makan Daun Kelor. 

 

Sumber : LKPDK Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo (diolah)             

Tabel 7.6.2  Realisasi belanja APBD per Fungsi Tahun 2019 Provinsi 

Gorontalo (dalam juta rupiah) 

 

Sumber ditpa.kemenkeu.go.id, OM SPAN, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (diolah) 

Tabel 7.6.2  Realisasi belanja APBD per Fungsi Tahun 2019 Provinsi 
Gorontalo (dalam juta rupiah) 



BAB VIII 

PENUTUP 

 

8.1.  SIMPULAN 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 

2019 tumbuh sebesar 6,41 persen, mengalami perlambatan 

jika dibandingkan dengan tahun 2018. Faktor utama yang 

mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo 

adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari sisi 

penawaran, dan kinerja konsumsi rumah tangga dari sisi 

penggunaan. Kembalinya jagung sebagai komoditas 

ekspor utama yang mendorong peningkatan jumlah ekspor 

Provinsi Gorontalo menjadi hal positif bagi pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Gorontalo.  

Ditengah perang dagang yang mempengaruhi 

ekonomi global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, 

laju inflasi di Provinsi Gorontalo tetap terkendali, tercatat 

iInflasi tertinggi hanya terjadi pada bulan Mei 2019 yang 

dipengaruhi oleh peningkatan harga beberapa komoditas 

pangan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. 

Sementara itu, tingkat kesejahteraan masyarakat Gorontalo 

mengalami peningkatan. Hal tersebut diindikasikan oleh 

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

berkurangnya tingkat penduduk miskin, dan berkurangnya 

tingkat pengangguran terbuka serta penurunan jumlah 

pengangguran di Provinsi Gorontalo. Namun begitu, ada 

beberapa hal yang masih menjadi catatan di antaranya 

rendahnya pertumbuhan komponen angka harapan hidup 

pada IPM (Gorontalo menempati posisi kedua terendah jika 

dibandingkan Provinsi lain se-Sulawesi) dan meningkatnya 

tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat atau gini ratio. 

Kinerja pelaksanaan APBN tahun 2019 di Provinsi 

Gorontalo menunjukan prestasi yang baik. Hal itu tidak 

terlepas dari kontribusi kegiatan pembangunan sejumlah 

proyek starategis seperti Gorontalo Outer Ring Road, 

revitalisasi danau Limboto, peningkatan jalan Trans 

Sulawesi dan beberapa proyek strategis Nasional lainnya. 

Di sisi lain capaian Penerimaan Negara masih memerlukan 

dorongan diantaranya dengan pengembangan sektor 

swasta serta pengoptimalan peran dan fungsi Badan 

Layanan Umum (BLU). Universitas Negeri Gorontalo (UNG) 

dan Bandar Udara Jalaludin sebagai satuan kerja BLU 

Provinsi Gorontalo masih belum mengindikasikan 

kemandirian yang baik dalam pengelolaan anggaran dan 

pemanfaatan aset.  

Dari sisi pelaksanaan APBD, kenaikan 

penerimaan perpajakan kendaraan bermotor dan 

Pendapatan BLUD menjadi kontributor utama dalam PAD 

Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Gorontalo tahun 2018. 

Di sisi lain realisasi pendapatan transfer mengalami 

peningkatan, hal tersebut didukung oleh peningkatan 

realisasi penerimaan DAU, DAK Non Fisik, dan Dana 

Insentif Daerah. Berdasarkan analisis proporsi dan 

perbandingan, Pendapatan Konsolidasian mengalami 

peningkatan 6,23 persen dengan kontribusi terbesar adalah 

Pendapatan Perpajakan. Kontribusi Pendapatan Bukan 

Pajak mengalami peningkatan sehingga porsinya menjadi 

33,17 persen dari total pendapatan. Dari sisi belanja sendiri 

masih didominasi oleh kelompok Belanja Pegawai yang 

dapat mempersempit ruang fiskal.  

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

(sesuai table Input - Output dan diperdalam menggunakan 

metode pendekatan tiga sektor yaitu: Kontribusi PDRB, 

Economic Base Approach Theory, dan Pilar Pembangunan 

Ekonomi) masih menjadi leading sector dalam 

pertumbuhan ekonomi seiiring dengan kembalinya 

tanaman jagung sebagai primadona ekspor Provinsi 

Gorontalo. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah 

berusaha untuk memajukan pembangunan infrastruktur 

yang dapat mendukung kinerja sektor pertanian 

diantaranya pembangunan Sistem Jaringan Transportasi 

Nasional Provinsi Gorontalo (Gorontalo Outer Ring Road) 

dan Pelabuhan Tilamuta dan Bumbulan sebagai pelabuhan 

pendukung Pelabuhan Gorontalo. Selain itu, dengan 

metode PESTLE Ananlysis dalam mengidentifikasi 

tantangan fiskal regional yang dihadapi Provinsi Gorontalo 

 



maka tantangan yang dihadapi antara lain: investasi swasta 

yang masih rendah, ketimpangan (rasio gini), 

ketergantungan kepada Dana Transfer yang masih tinggi, 

rendahnya kualitas belanja daerah dan pada tahun 2019. 

Akan tetapi, Provinsi Gorontalo akan menikmati puncak 

bonus Demografi pada tahun 2020 (persentase penduduk 

usia produktif 15 s.d. 64 tahun sebesar 69,28 persen) dan 

diharapkan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi Gorontalo jika Pemerintah Provinsi Gorontalo 

dapat memanfaatkannya momen tersebut dengan baik. 

  

8.2.  REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, 

beberapa rekomendasi yang diajukan diantaranya: 

1. Pengentasan kemiskinan agar lebih difokuskan di 

perdesaan mengingat mayoritas (88,37 persen 

kemiskinan Gorontalo disumbang dari perdesaan) 

penduduk miskin ada di desa (Adam dan Ardalova, 

2019). Penggunaan dana desa harus tepat sesuai 

dengan penerapan program Padat Karya Tunai (Cash 

for Work), seperti (a) pengadaan, pembangunan dan 

pemeliharaan sarana prasarana desa; (b) peningkatan 

kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar; 

dan (c) pengadaan pembangunan, pengembangan 

dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi 

desa. 

Selama ini kue pertumbuhan ekonomi kurang 

menjangkau penduduk miskin. Berbagai sektor yang 

memiliki andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebagian besarnya tercurah ke daerah perkotaan 

sehingga manfaatnya belum banyak dinikmati oleh 

penduduk pedesaan. 

2. Sektor pertanian lebih diperkuat dengan melakukan 

pembiayaan yang integratif mulai budi daya dan 

infrastruktur pendukung hingga pengolahan dan 

pemasaran hasil pertanian. 

3. Sebagai daerah yang memiliki ketergantungan fiskal 

yang tinggi terhadap dana transfer, diperlukan 

kesungguhan untuk menciptakan anggaran yang lebih 

efisien dan kredibel. Penghematan belanja yang 

kurang produktif untuk menambah ke belanja modal 

yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. 

4. Sebagai salah satu langkah untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Gorontalo, 

Pemerintah Daerah agar dapat memaksimalkan 

program pembiayaan oleh pemerintah melalui Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro 

(UMi), khususnya terhadap sektor produktif seperti 

sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan. 

Hal ini sebagai stimulus dan untuk menciptakan 

lapangan kerja baru sehingga dapat menggerakkan 

roda perekonomian di Provinsi Gorontalo 

5. Dikarenakan indeks kesehatan keuangan (fiscal health 

index) pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tidak 

ada yang masuk dalam kategori sangat baik dan hanya 

ada satu pemerintah daerah yang masuk ke dalam 

kategori sedang, oleh karena itu pemerintah daerah 

harus meningkatkan kualitas belanja daerah (quality of 

spending) yang berorientasikan kepada hasil dan 

manfaat yang dirasakan oleh publik. Caranya dengan 

melakukan perencanaan anggaran yang baik dan tepat 

waktu, membuat prioritas belanja dan 

melaksanakannya dengan disiplin yang tinggi sesuai 

prinsip ekonomis, efektif dan efisien. Untuk mendukung 

kualitas dari belanja daerah, pengeluaran pemeritah 

daerah juga harus dilakukan secara transparan dan 

akuntabel. 

6. Guna meningkatkan penerimaan pajak daerah Provinsi 

Gorontalo, maka dapat dilaksanakan beberapa hal 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan basis data perpajakan melalui: (1) 

pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak, (2) 

peningkatan koordinasi internal pemerintah daerah 

terutama kepada badan/dinas perizinan daerah dan 

(3) pemanfaatan data pihak ketiga seperti Badan 

Pertanahan setempat untuk penerimaan PBB; 



b. Menyesuaikan dasar pengenaan pajak dengan 

cara melakukan penelitian atas dasar kemampuan 

wajib pajak; 

c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan 

kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan 

kekayaan negara dan lelang setempat dalam 

penilaian dan penagihan pajak daerah; 

d. Melakukan koordinasi dengan apparat kepolisan, 

Kejaksaan, BPK dan BPKP setempat dalam 

pemeriksaan pajak; 

e. Melakukan modernisasi sistem dan tatakelola pajak 

daerah dengan cara: (1) memanfaatkan teknologi 

informasi untuk basis data (integrated database) 

dan pelayanan perpajakan; (2) membangun 

organisasi pemungutan pajak daerah yang handal 

dan (3) menyusun Standard Operational Procedure 

(SOP) pemungutan dan pelayanan perpajakan; 

f. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia 

melalui: (1) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

(diklat) penilaian, penagihan dan pemeriksaan; (2) 

penambahan jumlah diklat terkait praktik 

pemungutan perpajakan yang baik; dan (3) 

pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah 

lain yang sukses dalam pemungutan pajak daerah. 

7. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah 

terkait program pembangunan yang saling mendukung 

baik di tingkat pusat maupun daerah.  

8. Sektor Perikanan sebagai sektor unggulan masih bisa 

ditingkatkan potensinya agar supaya memberikan 

kontribusi yang lebih terhadap perekonomian 

Gorontalo. Hal tersebut terbukti dengan tren ekspor 

produk perikanan ke daerah luar pada tahun 2019. 

Pemerintah harus membenahi jalur produksi produk 

perikanan dari hulu ke hilir. Organisasi Perangkat 

Daerah harus terjun ke lapangan guna memantau hasil 

tangkapan para nelayan, khususnya Ikan Tuna yang 

sering kali langsung ditadah oleh para tengkulak 

dengan harga yang murah dan menjual ke Provinsi 

tetangga dengan harga yang tinggi. Pemerintah harus 

mampu menyediakan tempat penyimpanan, pabrik 

pengolah hasil ikan, dan tempat pengemasan produk 

olahan ikan yang memadai, sehingga para nelayan 

mau menjual dan menyetorkan ikan hasil tangkapan 

mereka untuk diolah dan dikemas. Pengolahan dan 

pengemasan hasil ikan ini tentunya akan memberikan 

nilai tambah bagi nelayan itu sendiri (baca: 

kesejahteraan) yang pada akhirnya akan 

meningkatkan perekonomian Provinsi Gorontalo.  

9. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dengan cara: 

(1) menyediakan sarana dan prasarana yang memadai 

bagi para siswa dan pengajar; (2) memperbanyak 

peluang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di 

sektor otomotif, sehingga para siswa bisa belajar 

langsung dengan menerapkan ilmunya di lapangan; (3) 

melakukan kerjasama dengan negara tetangga terkait 

student internship program (program siswa magang) 

pada perusahaan-perusahaan multinasional yang 

bergerak di sektor industri otomotif, perhotelan dan 

pariwisata, restoran, serta industri pertanian. Sehingga 

para siswa yang masuk dalam umur produktif (baca: 

bonus demografi) tersebut akan mampu memberikan 

sumbangsih nyata terhadap kemajuan dan 

pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada satu dua tahun 

kedepan. 

10. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kembali 

proporsi alokasi anggarannya agar sejalan dengan 

prioritas sasaran pembangunan daerah, diantaranya 

dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk 

pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan 

kelautan dan perikanan. Khususnya untuk sektor 

pariwisata yang mengalami penurunan alokasi 

anggaran dalam tiga tahun terakhir. Dengan adanya 

peningkatan alokasi anggaran tersebut, nantinya 

diharapkan mampu untuk mendorong PAD seluruh 

Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo.  



11. Besarnya alokasi belanja operasi khususnya belanja 

pegawai dan belanja barang menjadi faktor yang 

memperkecil ruang fiskal Pemerintah Daerah di 

Provinsi Gorontalo. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu 

untuk mengoptimalkan komposisi Pegawai Negeri Sipil 

di Daerah dan membatasi perekrutan PNS Daerah, 

dengan memperhatikan prioritas kebutuhan daerah 

masing-masing. Hal tersebut agar belanja pegawai 

yang direalisasikan benar-benar efektif. Hal lainnya 

yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah yaitu 

realisasi Belanja Perjalanan Dinas yang masih 

mendominasi realisasi Belanja Barang tahun 2019, 

untuk itu belanja perjalanan dinas hendaknya dapat 

dilakukan dengan lebih efektif sehingga dapat 

dialokasikan pada belanja lainnya yang dapat 

memberikan manfaat pada masyarakat. 
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NOTA DINAS
NOMOR ND-162/WPB.29/2020

Yth : Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi 

Gorontalo
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Tahun 2019   
Tanggal : 28 Februari 2020

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional dan Nota Dinas Direktur

Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-54/PB.2/2020 tentang Penyusunan dan Tema Analisis

Tematik Kajian Fiskal Regional Tahun 2019 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah menyusun Kajian Fiskal Regional
Tahun 2019 yang diarahkan pada analisis fiskal dan makro ekonomi untuk pencapaian
tujuan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di wilayah regional Gorontalo.

2. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa perekonomian Provinsi Gorontalo Tahun
2019 mengalami pertumbuhan 6,47 persen (yoy) dengan tingkat inflasi sebesar 2.87
persen (yoy). Hal tersebut juga didukung indikator kesejahteraan masyarakat yang
mengalami perbaikan, diantaranya Tingkat Kemiskinan yang berada pada angka 15,52
persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada angka 4,06 persen.

3. Sementara itu perkembangan APBN Provinsi Gorontalo Tahun 2019, realisasi pendapatan
negara mencapai 102,86 persen, melampaui target pendapatan tahun 2019 dan realisasi
belanja negara mencapai 96,69 persen.

4. Adapun kajian tematik yang dibahas yaitu "Sinergi dan Konvergensi Program Penanganan
Stunting di Provinsi Gorontalo" menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis
Double Exponential Smoothing and Panel Data Regression;

5. Terlampir laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Gorontalo Tahun 2019. Softcopy laporan telah dikirimkan melalui alamat email liaison
officer Direktorat Pelaksanaan Anggaran (ditpa@gmail.com dan /o.ditpa@gmail.com).

 Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

                                                                                      Plh. Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Iwan Handoko
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