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EXECUTIVE SUMMARY

Perkembangan

ekonomi Provinsi Nusa

Tenggara

Timur secara

umum

menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. PDRB pada tahun 2018
mampu tumbuh sebesar 5,13 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian
tahun lalu sebesar 5,11 persen (c-to-c). Peningkatan pertumbuhan ekonomi
tersebut terutama ditopang oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan
Makan

Minum yang tumbuh sebesar 12,16 persen (sisi penawaran) dan

komponen Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) yakni sebesar 9,76 persen (sisi permintaan). Struktur Ekonomi NTT
pada tahun 2018 j u g a masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,40 persen. Sedangkan
dari sisi pengeluaran masih didominasi Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar
72 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang berhasil diwujudkan ini juga didukung oleh terjaganya
inflasi pada besaran 3,07 persen sedikit di bawah tingkat inflasi nasional yaitu
sebesar 3,13 persen. Sumber inflasi tercatat dipicu oleh naiknya indeks harga dari
seluruh kelompok pengeluaran dimana kenaikan paling tinggi terjadi pada
kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 6,61 persen, dan
kelompok bahan makanan yang mengalami kenaikan indeks harga sebesar 3,89
persen. Daerah penyumbang inflasi tertinggi adalah Kota Kupang yang mengalami
inflasi 3,23 persen dan Kota Maumere dengan inflasi sebesar 2,00 persen.
Pertumbuhan ekonomi ini juga berkorelasi dengan perbaikan beberapa indikator
kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat mengalami
peningkatan hingga mencapai 63,73 di tahun 2017 (kategori sedang) meningkat
0,6 dari IPM tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil
turun sebesar 0,26 persen hingga mencapai 3,01 persen pada Agustus 2018.
Demikian juga dengan kemiskinan yang berhasil diturunkan sebesar 0,32 persen
atau setara dengan 8.060 penduduk miskin. Namun demikian dengan tingkat
kemiskinan sebesar 21,03 persen di tahun 2018 ini, Nusa Tenggara Timur masih
menduduki peringkat 3 nasional provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi
setelah Papua dan Papua Barat. Selain itu, permasalahan ketimpangan dan
pemerataan yang ditunjukkan oleh angka Gini Ratio masih berada di angka 0,36
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(kategori sedang) sedikit dibawah nasional sebesar 0,384. Meskipun sempat
berhasil diturunkan di Maret 2018, namun di akhir tahun angka Gini Ratio kembali
naik hingga menyamai Gini Ratio tahun lalu.
Kinerja Pendapatan Negara pada APBN 2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur
terealisasi sebesar Rp 3,008 triliun atau 95% dari target. Penerimaan Negara dari
pajak dan cukai meningkat dari 75,34 persen menjadi 85,46 persen. Meskipun
belum mencapai target yang ditetapkan, realisasi tersebut merupakan capaian
tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Sementara itu, penerimaan PNBP
yang dikelola oleh Kementerian/lembaga mampu membukukan realisasi
penerimaan sebesar 180,13 persen dari target. Dari sisi belanja, penyerapan total
belanja pemerintah pada tahun 2018 mencapai Rp53,02 triliun atau 94,98 persen,
dan menjadi realisasi paling tinggi selama periode tahun 2016 s.d 2018. Lebih
lanjut, realisasi komponen Belanja Barang dan Belanja Modal juga meningkat
dengan realisasi 88,64 persen dan 96,18 persen.
Meskipun kinerja penerimaan pendapatan terealisasi cukup tinggi, rata-rata Cash
Mismatch yang dialami Nusa Tenggar Timur dalam 3 tahun terakhir mencapai 90
persen dari total belanja atau defisit sebesar Rp 30 triliun per tahun. Meskipun
tidak berdapak langsung ke pemerintah daerah, adanya Cash Mismatch ini
menunjukkan bahwa pemenuhan belanja APBN di Nusa Tenggara Timur masih di
supply dari penerimaan negara daerah lain. Sementara itu, pagu alokasi Transfer
Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2018 meningkat 5,53 persen menjadi
Rp25,1 triliun, dan berhasil terealisasi sebesar 94,68 persen.
Pelaksanaan APBD di Nusa Tenggara Timur secara umum juga menunjukkan
peningkatkan pada realisasi pendapatan dan belanja. Pendapatan daerah tahun
2018 terealisasi sebesar Rp 25,054 triliun naik sebesar 2,04 persen dibanding
tahun sebelumnya. Kenaikan paling tinggi berasal dari realisasi dana transfer/dana
perimbangan yang mencapai Rp 507,5 miliar (2,66%). Namun demikian, yang
perlu menjadi perhatian adalah adanya penurunan realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar -0,68 persen dari tahun lalu. Sejalan dengan kinerja
realisasi pendapatan, pada sisi belanja secara agregat juga mengalami kenaikan
sebesar Rp 107,5 miliar atau sebesar 0,44 persen. Kenaikan ini paling banyak
disumbang oleh kenaikan belanja tidak langsung yang mencapai 2,66 persen.
Adanya kenaikan pada komponen belanja hibah, dan belanja bansos dalam
kelompok belanja tidak langsung ini ditengarai disebabkan oleh adanya kegiatan
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pilkada serentak di 10 kabupaten dan 1 Pemerintah Provinsi. Berdasarkan uji
regresi, realisasi belanja pemerintah daerah pada fungsi pendidikan, kesehatan,
dan fungsi perlindungan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan
tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, sehingga perlu dilakukan evaluasi
terkait efektivitas hasil capaian output dan outcome nya.
Dari hasil analisa rasio PAD terhadap Belanja Daerah, tidak terdapat satupun
pemerintah daerah yang menunjukkan kemandirian pendapatan, bahkan secara
akumulasi pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur hanya memiliki rasio
sebesar 10 persen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Sedangkan jika dilihat dari
hasil analisis kapasitas fiskal, terdapat dua kabupaten yang memiliki kapasitas
fiskal lebih dari Rp 10 juta, yaitu Kabupaten Sikka (Rp10,9 juta) dan Kabupaten
Nagekeo (Rp11,4 juta), sementara itu Kabupaten dengan kapasitas fiskal kurang
dari Rp 3 juta, dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Ende,
Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang. Secara keseluruhan, Provinsi
NTT memiliki kapasitas fiskal sebesar Rp 6,4 juta pada tahun 2018 meningkat
sebesar 0,4 juta dari nilai kapasitas fiskal pada tahun sebelumnya yang hanya
mencapai Rp 6 juta.
Pada pelaksanaan anggaran konsolidasian tahun 2018, penerimaan perpajakan
konsolidasian mencapai Rp3,74 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp248,25
miliar atau 7,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut
66,52 persen nya merupakan penerimaan perpajakan pemerintah pusat dan 33,48
persen merupakan penerimaan perpajakan pemerintah daerah. Meskipun
demikian, jika dibandingkan dengan kenaikan PDRB NTT yang mencapai 9,18
persen, maka tax ratio /rasio pajak Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan
menjadi 3,78 persen dari sebelumnya 3,85 persen pada tahun 2017. Belanja
pemerintah konsolidasian masih didominasi oleh Belanja Pegawai dengan rasio
mencapai 34%, meningkat sebesar 619 miliar dari tahun sebelumnya. Secara
konsolidasian, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB adalah 21,35 persen
sedangkan kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB adalah 9,19 persen.
Hal ini menunjukkan Belanja Pemerintah mempunyai kontribusi 2,3 kali lebih besar
dan akan berdampak dalam jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan Belanja
Investasi.
Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tiga sektor unggulan yaitu Sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Jasa Pendidikan dan Sektor
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Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Pada sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, NTT memiliki potensi berupa luas padang
rumput dan tanah tegalan lebih dari 1 juta hektar yang mendominasi total lahan
pertanian. Oleh karena itu, keunggulan lokasional berupa padang rumput dan
tegalan yang luas ini memiliki potensi tersendiri khususnya di sektor peternakan
dan tanaman pangan (jagung dan umbi-umbian). Terbukti populasi hewan ternak
seperti babi, sapi potong, kuda, kerbau di NTT berada dalam urutan 5 besar secara
nasional. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, subsektor peternakan menyumbangkan
porsi terbesar senilai 32 persen dari total PDRB di sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan. Selain itu, surplus produktivitas jagung yang mencapai sekitar 500
ribu ton perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai peluang pengembangan
ternak unggas dan telur ayam. Selanjutnya, munculnya Sektor Jasa Pendidikan
dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebagai
sektor uggulan menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan telah
berjalan baik, sehingga realisasi belanja negara mampu memberikan kontribusi
dan porsi yang lebih kepada PDRB.

Tantangan pada pengembangan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,
berada pada optimalisasi belanja pemerintah dalam sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan yang diantaranya adalah program ketahanan pangan yang
mencapai 1,45 triliun yang sayangnya hanya terealisasi sebesar 94 persen. Selain
itu, dengan alokasi yang cukup besar ini Pemerintah daerah bersama pemerintah
pusat perlu melakukan terobosan dalam merumuskan strategi/grand design
pengembangan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sehingga dapat
menciptakan lompatan pertumbuhan yang lebih berkualitas, mengingat sektor
pertanian merupakan leading sektor dan telah menyerap 55 persen dari total
perkerja di Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya, terkait kontribusi dan capaian realisasi dana desa, pagu dana desa
di Nusa Tenggara Timur tahun 2018 mencapai Rp 2,55 triliun meningkat 3 kali lipat
dari tahun 2015. Dana desa yang telah disalurkan kepada 3026 desa ini terealisasi
sebesar 99,96 persen yang mayoritas terdistribusi sebesar 80 persen untuk
pembangunan desa, 12,5 persen untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
sisanya digunakan untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan, pemerintahan,
dan penanggulangan bencana.
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Dari jumlah tersebut, penggunaan dana desa pada bidang pembangunan
infrastruktur desa telah terealisasi berupa 603 km jalan desa, 399 unit jembatan,
3.961 paket saluran irigasi, 785 paket persiapan dan pembentukan BUM Desa, 26
Unit Dermaga/Tambatan Perahu, dan 1335 unit embung. Selain itu, dana desa
juga telah digunakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat

berupa

pembangunan

370

gedung

PAUD/TK,

407

unit

posyandu/polindes, 302 ribu sambungan air bersih, 10.611 unit sumber air bersih,
70 ribu meter sanitasi dan drainase, dan 3.787 unit fasilitas MCK.
Untuk mengukur kontribusi dana desa dalam pengurangan kemiskinan dan
pemerataan dilakukan analisis outcome penggunaan dana desa. Berdasarkan
hasil uji regresi, penyaluran dana desa dari tahun 2015 s.d 2018 terbukti secara
empiris berpengaruh signifikan terhadap penurunan persentase penduduk miskin
di pedesaan. Hasil pengujian tersebut juga terkonfirmasi oleh adanya peningkatan
beberapa dimensi pengukuran dalam Indeks Potensi Desa, yang menunjukkan
bahwa dalam kurun waktu 2014 s.d 2018 terdapat pengurangan jumlah desa
tertinggal di Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, penggunaan dana desa
yang ditujukan untuk mendorong penanggulangan kemiskinan dan pemerataan
ekonomi di pedesaan nampaknya belum berdampak secara optimal. Penurunan
kemiskinan di pedesaaan dalam kurun waktu 4 tahun sejak digulirkannya dana
desa hanya terealisasi sebesar 0,72 %.

Jika dirata-ratakan hanya mampu

menurunkan 0,18 % per tahun. Padahal dalam kurun waktu itu, penyaluran pagu
dana desa di Nusa Tenggara Timur Terus ditingkatkan hingga mencapai 3 kali lipat
di tahun 2018. Selain itu, masih rendahnya penyerapan dana desa dari Rekening
Kas Desa yakni sebesar 57 persen sampai dengan akhir tahun, serta rendahnya
implementasi pelaksanaan program padat karya tunai yang hanya terealisasi
sebesar 34 persen diyakini

menjadi penyebab masih tingginya gini ratio di

pedesaaan pada akhir tahun 2018.
Lebih lanjut, terdapat beberpa tantangan dalam optimalisasi dana desa di Nusa
Tenggara Timur Antara lain meliputi permasalahan belum optimalnya pengelolaan
BUMDesa dan permasalahan SDM aparatur desa dan kualitas pendamping desa
juga masih menjadi kendala khususnya dalam upaya penciptaan sumber ekonomi
produktif di desa dan kualitas perencanaan kegiatan dalam RKP Desa dan
APBDes, selain itu kendala geografis NTT yang memiliki desa terdepan dan terluar
terbanyak secara nasional menyebabjkan munculnya biaya tinggi dalam upaya
koordinasi dan asistensi dari pemerintah daerah setempat.
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Pasar
Inpres
Kota
Kupang,
Melihat Kekayaan di Desa-desa
Pulau Timor dan Sekitarnya

Ekonomi NTT pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,13
persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi
tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,16 persen. Dari
sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
komponen Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani
Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,76 persen.

Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman
Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 3,908, naik
menjadi 4,549 pada September 2018. Demikian pula
dengan indeks Keparahan Kemiskinan mengalami
kenaikan dari 1,026 pada Maret 2018 menjadi 1,443 pada
September 2018
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1. INDIKATOR MAKROEKONOMI FUNDAMENTAL
Di dalam perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi di daerah diperlukan
indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah pada suatu periode
tertentu. Indikator tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi pembangunan ekonomi
yang telah dicapai dan bahan perencanaan di masa yang akan datang. Salah satu
indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah dalam suatu
periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
1.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan
oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) pada
periode waktu tertentu.
1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
Perekonomian NusaTenggaraTimur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik

Ekonomi
NTT
Tahun
2018 Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai 99,09 triliun,
tumbuh
5,13
persen dan masih sedangkan jika digunakan menggunakan dasar harga konstan 2010 mencapai 65,94
dibawah
PDRB
secara
nasional triliun.
sebesar
5,17
Grafik 1.1 Perkembangan Laju Perekonomian, 2013-2018 (persen)
persen.

5.41
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5.12

5.11

5.13
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5.01

4.88

5.03

5.07

5.17

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nasional

NTT

Sumber:BPS Provinsi NTT

Dari capaian tersebut, laju pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara Timur pada tahun
2018 (c-to-c) mencapai 5,13 persen, sedikit dibawah capaian nasional sebesar
5,17persen. Meskipun demikian, capaian ini lebih baik daripada tahun lalu yang
hanya mencapai 5,11 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi
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dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar
12,16 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai
oleh komponen Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani RumahTangga (PKLNPRT) yakni sebesar 9,76 persen. Struktur Ekonomi NTT pada Tahun 2018 masih
didominasi oleh lapangan usaha Pertanian,Kehutanan dan Perikanan dengan
kontribusi sebesar 28,40persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi
Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 72 persen.

1.1.2. Nominal Produk Domestik Regional Bruto
Pendekatan dan metodologi yang lazim digunakan dalam pengukuran Nominal
PDRB adalan Pendekatan Produksi/ Sektoral, Pendekatan Pendapatan (upah dan
gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum pajak) danPendekatan
Pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Namun demikian, BPS
menggunakan

dua

pendekatan

saja

yaitu

Pendekatan

Pengeluaran

(Sisi

Permintaan) dan pendekatan Produksi/ Sektoral(Sisi Penawaran).
1.1.2.1. PDRB Sisi Permintaan / Pengeluaran

Ditinjau dari sisi pengeluaran, share/ distribusikomponen pengeluaran tertinggi
Semua
Komponen
pengeluaran
mengalami
pertumbuhan
positif

terhadap PDRB NTT pada tahun 2018 masih dimiliki oleh konsumsi rumah tangga
(71,91%) yang kemudian diikuti oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) sebesar 49,7%. Dalam tiga tahun terakhir, struktur PDRB NTT nampaknya
didominasi oleh dua komponen ini.
Tabel 1.1 Struktur PDRB menurut Pengeluaran ADHB, 2016-2018 (miliar Rp)

Sumber : BPS Provinsi NTT
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Hal yang menarik adalah adanya sumbangsih distribusi pengeluaran konsumsi
pemerintah yang terus mengalami kenaikan tahun sejak 2016. Hal ini menunjukkan
bahwa setidaknya peningkatan belanja pemerintah dalam APBD dan APBD di Nusa
Tenggara Timur
Jika diamati secara mendalam, nampak bahwa pertumbuhan Konsumsi Rumah
Tangga pada tahun 2018 meningkat sebesar 4,45 persen (c-to-c) dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu disumbang oleh beberapa momentum
seperti adanya pencairan pembayaran gaji ke-13 dan persiapan anak masuk
sekolah (triwulan II), pelaksanaan pembayaran THR dalam rangka perayaan hari
raya Idul Fitri (triwulan III) dan yang paling signifikan adalah adanya Hari Raya Natal
serta persiapan menyambut tahun baru pada (triwulan IV), Namun demikian,
pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga tersebut relatif kecil diantara komponen
pembentuk PDRB lainnya.
Tabel 1.2 PDRB Menurut Pengeluaran ADHB Triwulanan, 2018 (miliar Rp)
Pengeluaran
Pemerintah dan
PMTB melalui
belanja APBN
dan
APBD
sudah
terealisasi
secara
proporsional
dan
tidak
menumpuk
pada
akhir
tahun

Tahun 2018

Sumber
I
Konsumsi Rumah Tangga

II

III

IV

16.830

17.250

17.676

18.866

802

825

814

846

Pengeluaran Pemerintah

4.556

7.085

9.236

9.447

Pembentukan Modal Tetap Bruto

8.983

10.190

12.830

13.605

159

234

249

243

1.723

2.380

3.477

3.142

(10.040)

(13.617)

(18.530)

(19.948)

23.072

24.346

25.751

26.203

Konsumsi LNPRT

Perubahan Inventori
Ekspor Barang dan Jasa
Impor Barang dan Jasa
Produk Domestik Regional Bruto
Sumber : BPS Provinsi NTT

Sementara itu, pada periode secara triwulanan nampak bahwa Pengeluaran
Pemerintah melalui belanja negara sudah terealisasi cukup proporsional dan tidak
terlalu menumpuk pada akhir tahun, yakni 15 persen (TwI1), 23 persen (Tw II),30
persen (Tw III), dan 31 persen (Tw IV) . Demikian juga dengan realisasi PMTB yang
merupakan representasi Belanja Modal dalam APBD atau APBN di Nusa Tenggara
Timur, juga telah terealisasi secara proporsional, meskipun yang tertinggi masih ada
di akhir tahun sebagai dampak dari penyelesaian pekerjaan fisik.

Kondisi ini
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tentunya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dirasakan
masyarakat dalam tahun berjalan.
1.1.2.2. PDRB Sisi Penawaran / Lapangan Usaha

Pembentuk PDRB dari sisi penawaran merupakan jumlah balas jasa yang diterima
PDRB tahun
2018 menurut
penawaran/ lapangan usaha
di
semua
kategori ekonomi mencatat
pertumbuhan
positif

oleh faktor-faktor produksi yang dipakai/terlibat dalam proses produksi di suatu
daerah

dalam

jangka

waktu

tertentu

(satu

tahun).

Informasi

mengenai

perkembangan PDRB dari sisi penawaran bermanfaat untuk mengetahui peran atau
kontribusi sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan sebagai pendorong
pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian dapat dianalisis secara indikatif
antara sektor ekonomi yang menjadi unggulan dan keterkaitannya dengan fokus
kebijakan fiskal pemerintah pada sektor-sektor tersebut. PDRB menurut lapangan
usaha atas dasar harga berlaku pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana
table berikut.
Tabel 1.3 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2016-2018

Sumber : BPS Provinsi NTT
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Dilihat dari sisi penawaran, PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun
Distribusi
terbesar adalah
pertanian,
kehutanan,dan
perikanan
(28,40%,
Administrasi
pemerintah
(13,34%)
dan
perdagangan
besar
dan
eceran (11,16%)

terakhir masih didominasi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
dengan presentase distribusi (share) sebesar 28,4 persen. Namun demikian dari
tahun ke tahun nilai distribusinya terus berkurang meskipun secara nominal masih
tumbuh sebesar Rp 1.977 milyar (8%) dari tahun 2017. Hal ini tentunya perlu
menjadi concern pemerintah daerah mengingat sector pertanian merupakan sektor
usaha dengan yang menyerap jumlah tenaga kerja terbesar di Nusa Tenggar Timur.
Selain itu, kontribusi terbesar kedua dan ketiga dimiliki oleh Lapangan Usaha
Administrasi Pemerintahan (13,34%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor (11,16%) dan Konstruksi (10,84). Dari ketiganya, sektor
yang mengalami pertumbuhan besaran distribusi pada PDRB dimiliki oleh Lapangan
Usaha

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang

masing masing mampu tumbuh sebesar . Hal ini menunjukkan bahwa selain
pertanian, perbaikan terjadi pada efektivitas kegiatan operasional dan belanja
pemerintah, juga pertumbuhan investasi baik dari belanja pemerintah maupun
swasta.
Jika diamati dari Laju Indeks Implisit PDRB secara triwulanan sepanjang tahun 2018
(Tabel 1.4), Nampak bahwa laju pertumbuhan terbesar berada pada lapangan usaha
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mampu tumbuh diatas 12 persen
pper triwulan. Pertumbuhan ini berkorelasi pada pertumbuhan Lapangan Usaha
Pengadaan Listrik dan Gas yang juga mampu tumbuh sebesar lebih dari 8 persen
pada tiap triwulannya. Jika ditelaah, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan
Makan MInum mengukur aktivitas pariwisata dan transportasinya. Hal ini berarti
menunjukkan

bahwa

potensi

pariwisata

di

NTT

sangat

potensial

untuk

dikembangkan.
Namun demikian hal yang kurang menggembirakan adalah masih rendahnya laju
PDRB dari leading sector yakni Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan. Meskipun tumbuh, namun pertumbuhannya hanya berkisar 3 persen
pada tiap triwulannya. Pemerintah Daerah harus duduk bersama untuk mendorong
sektior ini dapat tumbuh secara optimal mengingat 1.271.534 jiwa (55% total
pekerja) masyarakat Nusa Tenggara Timur bekerja dan menggantungkan
pengidupannya disana.
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Tabel 1.4 Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, 2018
(miliar Rp)

Sumber : BPS Provinsi NTT

1.1.3. Pendapatan Per Kapita
PDRB perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah, yang
diperoleh dari hasil pembagian pendapatan penduduk suatu daerah (PDRB) dengan
jumlah penduduk regional tersebut. PDRB Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebagaimana grafik 1.3.
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Grafik 1.3PDRB Perkapita Indonesia dan NTT, 2016 s.d. 2018
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Indonesia
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Sumber: BPS, data diolah

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun
2018 terjadi peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 8,6
persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB per kapita
NTT tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional yang
mencapai 9,2 persen. Sedangkan jika Dilihat Dari Perkembangannya 3 tahun
terakhir, terlihat bahwa tren PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu
berfluktuasi tipis. Hal ini menunjukkan meskipun secara umum hamper selalu
mengalami kenaikan, namun kenaikannya belum terlalu signifikan.

1.1.4. Suku Bunga
Berdasarkan kamus istilah Bank Indonesia, yang dimaksud suku bunga (interest
rate) merupakan beban biaya yang dinyatakan dengan persentase tertentu dalam
rangka peminjaman uang untuk jangka waktu tertentu, prosentase tersebut
merupakan biaya kredit bank kepada nasabah. Kebijakan terkait suku bunga
memiliki hubungan yang erat dengan laju inflasi, dan kondisi perekonomian secara
keseluruhan. Suku bunga mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang
berpengaruh terhadap tingkat inflasi.
Suku bunga acuan dari Bank Indonesia (BI)ditetapkan agar suku bunga kebijakan
dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen
BI 7-Day Repo Rate sebagai acuan memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku
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bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan
mendorong pendalaman pasar keuangan.
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Grafik 1.4Suku Bunga BI Rate 7-DayRepo Rate, 2018

Sumber: BI, data diolah

Sepanjang tahun 2018, Bank Indonesia melakukan penyesuaian dengan menaikkan
sukuku bunga acuan sebanyak enam kali, yang terbagi ke dalam tiga periode, yaitu
pada kisaran 4,25 – 4,75 persen (18 Januari s.d 7 30 Mei 2018), 5,25 – 5,75 persen
(29 Juni s.d 23 Oktober 2018) dan mencapai 6 persen (25 November s.d 20
Desember 2018). Pada kuartal pertama, Bank Sentral memutuskan untuk
mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate tetap sebesar 4,25%, mengingat
cukup terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut
mendukung pemulihan ekonomi domestik.
Memasuki pertengahan tahun, demi menjaga stabilitas perekonomian serta dalam
rangka menjaga stabilitasi nilai tukar rupiah, BI kembali menyesuaikan kenaikan
suku bunga acuannya secara bertahap. Hingga pada akhir tahun 2018, Bank
Indonesia pada kembali menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar
25 bps menjadi 6,00 persen. Keputusan tersebut sebagai langkah lanjutan Bank
Indonesia untuk memperkuat upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam
batas yang aman. Kenaikan suku bunga kebijakan tersebut juga untuk memperkuat
daya tarik aset keuangan domestik dengan mengantisipasi kenaikan suku bunga
global dalam beberapa bulan ke depan.
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1.1.5. Inflasi
Inflasi merupakan keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara
Selama tahun
2018
NTT
mengalami
inflasi sebesar
3,07 persen dan
masih dibawah
tingkat nasional
yang mencapai
3.13 persen

cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula diikuti
menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi
masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang.
Pada tahun 2018, inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur terjaga pada besaran 3,07
persen sedikit di bawahtingkat inflasi nasional yaitu sebesar 3,13 persen. Tingkat
inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perbandingannya dengan inflasi nasional
tahun 2018 sebagaimana grafik 1.5.
Grafik 1.5Tingkat Inflasi/Deflasi Nasional dan NTT, 2018
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Inflasi yang terjadi selama tahun 2018 dipicu oleh naiknya indeks harga dari seluruh
kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan paling
tinggi terjadi pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan yang naik
sebesar 6,61 persen, diikuti kelompok bahan makanan yang selama tahun 2018
mengalami kenaikan indeks harga sebesar 3,89 persen, dan daerah yang
menyumbang inflasi tertinggi adalah Kota Kupang mengalami inflasi 3,23 persen dan
Kota Maumere 2,00 persen.
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1.1.6. Nilai Tukar
Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat
dipertukarkan dengan unit mata uang negara lain. Tujuan analisis nilai tukar adalah
untuk mengetahui nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing khususnya
USD, EUR, JPY, dan CNY yang mempengaruhi indikator ekonomi lainnya
khususnya terkait dengan neraca perdagangan/pembayaran, ekspor impor, dan
cadangan devisa.Perkembangan nilai kurs tengah transaksi rupiah dengan mata
uang tersebut tahun 2018 adalah sebagaimana Grafik 1.6.
Grafik 1.6Kurs Tengah Transaksi USD,EUR,JPY,CNY terhadap IDR, 2018 (Rp)
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Memasuki awal tahun 2018, rupiah memulai perjalanannya di level Rp 13.548 per
dolar AS, bahkan sempat menguat pada 25 Januari 2018 hingga menyentuh level
Rp 13.290 per dolar AS. Namun sejak bulan Februari hingga pertengahan semester
rupiah terus melemah hingga menembus level Rp 14.000 per dolar AS.
Memasuki pertengahan tahun, posisi rupiah tertekan 5,6 persen, hal ini terjadi oleh
karena adanya kebijakan memulai perang dagang antara AS dan Tiongkok dan juga
defisit neraca perdagangan pada bulan Mei 2018 di level USD 1,52 miliar. Nampak
kebijakan ini, juga berdampak terdepresiasinya beberapa mata uang Negara Jepang
(JPY), dan Negara Uni Eropa (EUR).
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Pada bulan Oktober 2018, rupiah melemah pada level tertinggi pada level Rp
15.100-an per USD. Penguatan Rupiah baru terjadi pada akhir tahun 2018, yakni
mencapai Rp 14.553 per USD pada 31 Desember 2018.
Fluktuasi nilai kurs ini sedikit banyak berpengaruh pada kinerja ekspor dan impor di
Nusa Tenggar Timur. Komponen ekspor dan impor pada tahun 2018 mengalami
penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekspor menurun sebesar
55,40 persen sedangkan Impor turun sebesar 9,26 persen. Selain dampak fluktuasi
mata uang, penurunan pertumbuhan nilai ekspor karena adanya tekanan pada
ekspor manufaktur karena dampak pemulihan ekonomi negara tujuan ekspor yang
berjalan lambat. Sebagaimana diketahui, ketergantungan impor NTT masih cukup
tinggi, sehingga seiring adanya pelemahan nilai rupiah juga berdapak pada
melebarnya nilai defisit perdagangan NTT sebesar 30 juta dolar AS.
2.

INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Salah satu outcome dari suatu kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan baik oleh
Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat pada suatu wilayah adalah perbaikan
kualitas kesejahteraan yang umumnya terefleksikan pada indikator

Indeks

Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan.
2.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
IPM
NTT
tahun
2017
dalam kategori
sedang
dengan range
antara 60-70
dengan
capaian 63,73

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan
dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM
dikelompokkan dalam beberapa kategori, IPM < 60 (Rendah),

60

≤

IPM

<

70

(sedang), 70 ≤ IPM < 80 (Tinggi), IPM ≥ 80 (Sangat Tinggi). Perkembangan IPM
Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010s.d. 2017dijelaskan dalam Grafik 1.7.
Selama periode 2010 hingga 2017, IPM NTT sejalan dengan yang dicapai Nasional
dimana terus menunjukkan kemajuan yang besar dan status pembangunan manusia
mengalami peningkatan. Pada 2010 pencapaian tingkat kualitas hidup masyarakat
(IPM) Nusa Tenggara Timur tergolong rendah yakni dengan nilai IPM hanya 59.21.
Namun demikian seiring adanya pebaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,
pada periode 2011-2017 status pembangunan manusia NTT meningkat menjadi
“sedang”. Secara rata-rata, selama periode 2010-2017 terdapat peningkatan
sebesar 0,57 persen per tahun.Sedangkan nasional hanya mampu mencapai
perbaikan rata-rata pertahun sebesar 0,54 persen.
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Grafik 1.7Perkembangan IPM Indonesia dan NTT, 2010 s.d. 2017
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Sumber: BPS, data diolah

Meskipun selama periode 2010 hingga 2017 IPM NTT telah menunjukkan
Selama periode
2016-2017,
komponen
pembentuk IPM
mengalami
peningkatan
baik itu peluang
untuk
hidup
(naik 0,03 thn),
peluang sekolah
(naik 0,10 thn)
dan
rata-rata
menempuh
pendiikan (naik
0,13 thn)

peningkatan namun status pembangunanmanusia NTT tahun 2017 masih dalam
kategori “sedang”. Jika dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun yang
sama maka indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2017 telah menginjak
kategori “tinggi” sejak tahun 2016.
Pencapaian IPM ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah melalui
alokasi

fiskal

dalam

penyediaan

akses

dan

pelayanan

dalam

bidang

kesehatan,pendidikan, dan peningkatan standar kehidupan yang layak bagi
masyarakat sudah on the track. Pada periode 7 tahun terakhir, NTT telah berhasil
meningkatkan angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,17 persen per tahun,
hingga mencapai 66,07 tahun pada tahun 2017.
Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 2,71 persen per tahun
yakni mencapai 13,07 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di NTT tumbuh
1,37 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2017. Pertumbuhan yang positif
ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia NTT yang lebih
baik.
Komponen terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup
layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2017,
pengeluaran per kapita masyarakat NTT mencapai Rp 7,35 Juta per tahun. Selama
tujuh tahun terakhir, pengeluaran per kapita ini meningkat sebesar rata-rata 1,52
persen per tahun.
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Jika diamati secara spasial, nilai IPM di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi NTT Pada
tahun 2017 sebagian besar berada pada kategori Sedang (warna hijau daun).
Hingga saat ini, terdapat hanya Kota Kupang yang berstatus pembangunan manusia
Tinggi (warna hijau tua). Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki IPM terendah
berada di enam Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Tengah,
Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka dan Rote
Ndao.
Grafik 1.8 IPM Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur, 2017

Sumber : BPS, data diolah

Selama periode 2016 hingga 2017, seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan
IPM.

Pada

periode

ini,

tercatat

tiga

Kabupaten/Kota

dengan

kemajuan

pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Rote Ndao (2,07 persen),
Kabupaten Sabu Raijua (1,96 persen), dan Kabupaten Manggarai Timur (1,76
persen). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten
Sabu Raijua dan Kabupaten Manggarai Timur dipengaruhi oleh dimensi pendidikan
dan standar hidup layak.
2.3. Tingkat Kemiskinan
Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak
hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat
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Perkembangan
tingkat
kemiskinan
di
Nusa Tenggara
Timur selama 8
tahun
terakhir
cenderung
mengalami
penurunan rata
rata
sebesar
0,51% per tahun

perbaikan kualitas hidup penduduk miskin.Perkembangan tingkat kemiskinan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010 s.d. 2018 sebagaimana Grafik 1.9.
Perkembangan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur selama 8 tahun terakhir
cenderung mengalami penurunan. Meskipun sempat naik cukup tinggi pada periode
2015, namun secara gradual berhasil diturunkan setiap tahunnya rata-rata sebesar
0,51 persen per tahun.
Grafik 1.9 Perkembangan Kemiskinan Prov. Nusa Tenggara Timur, 2010 – 2018 (%)
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Sumber: BPS Provinsi NTT, data diolah

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan September 2018
sebesar 1.134,11 ribu orang (21,03 persen) menurun sekitar 8.060 orang
dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2018 yang berjumlah 1.142,17
ribu orang (21,35 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada September
2018 jumlah penduduk miskin tertinggi berada di pedesaaan sebesar 1,020 juta
orang, sedangkan di kota mencapai 114 ribu orang.
Penurunan kemiskinan pada periode Maret 2018 - September 2018 ini diyakini
disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya adanya inflasi umum yang kecil yakni
0,09 persen, adanya peningkatan kesejahteraan petani pada bulan September 2018
yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Nusa Tenggara Timur pada bulan
berkenan sebesar 107,35 meningkat 2,75 persen jika dibandingkan periode Maret
2018, pertumbuhan ekonomi NTT Triwulan III 2018(qto q) tumbuh sebesar 5,14
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persen, serta besarnya persentase penerima raskin/rastra /Bantuan Pemerintah Non
Tunai (BPNT) bulan September sebesar 39,31 persen.
Namun demikian, meskipun secara tren mengalami penurunan, permasalahan
kemiskinan di Nusa Tenggara Timur perlu mendapatkan perhatian serius. Tercatat
kemiskinan di NTT menduduki peringkat ke 3 tertinggi secara nasional setelah
Papua dan Papua Barat. Bahkan menurut Bappenas, NTT merupakan provinsi
dengan tingkat kerentanan kemiskinan tertinggi yakni mencapai 27,4%, yang
kemudian disusul Aceh 26% dan Lampung 26%.
2.3. Ketimpangan (Gini Ratio)
Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran
pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sebagai ukuran pemerataan
yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat,
Indeks
Kedalaman
Kemiskinan
(P1)
dan
Keparahan
Kemiskinan
(P2)
per
September
2018
naik
4,549
dan
1,443

biasanya digunakan koefisien Gini (Gini Ratio). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0
(sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Adapun kriteria ukuran
ketimpangan Gini Ratio meliputi Ketimpangan Rendah (Gini Ratio< 0,3), Sedang
(0,3 ≤ Gini Ratio ≤ 0,5) dan Tinggi(Gini Ratio> 0,5)
Nilai koefisien Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia menurut provinsi
pada tahun 2015 s.d. 2018 dijelaskan sebagaimana Grafik 1.10.
Grafik 1.10Nilai Gini RatioProvinsi NTT dan Nasional, 2015 – 2018
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Gini ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur bernilai 0,359 pada September 2018,
Perolehan Gini ratio tersebut sama dengan periode September 2017. Nilai gini ratio
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tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai gini ratio nasional
sebesar 0,391. Gini Ratio ini menunjukkan bahwa proses pembangunan di Provinsi
NTT semakin mengarah kepada aspek pemerataan kendati pergeserannya dalam
tingkat pemerataan yang kecil. Gini Ratio Provinsi NTT juga masih lebih rendah
dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Balinusra yaitu Bali dengan nilai gini
ratio 0,364 dan NTB dengan nilai 0,391.
2.3. Kondisi Ketenagakerjaan
Pengangguran di
NTT per Agustus
2018 74,7 ribu,
berkurang
3,8
ribu
dibandingkan
per
Agustus
2017
yang
mencapai 78,5
ribu

Kondisi ketenagakerjaan dicerminkan antara lain dengan statistik angkatan kerja,
jumlah pengangguran dan sebagainya. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja
(15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak
bekerja dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
seorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan
atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu. Profil
ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 dan 2017 sebagaimana
Tabel 1.4.
Tabel1.4PendudukNTT Usia 15 TahunkeAtasMenurutKegiatan,2017 – 2018

2017

2018

JenisKegiatanUtama
1. AngkatanKerja (1)
Bekerja
Penganggur
2. TingkatPartisipasiAngkatan
Kerja Laki-laki
Perempuan
3.TingkatPengangguranTerbuka
Perkotaan
Perdesaan

Februari Agustus
2.503.057 2.398.609

Februari
2.559.204

Agustus
2.486.281

2.422.809

2.320.061

2.482.878

2.411.533

80.248

78.548

76.326

74.748

72,82

69,09

73,00

70,17

82,47

80,00

82,46

80,96

63,60

58,65

63,94

59,86

3,21

3,27

2,98

3,01

4,61

8,66

5,42

6,96

2,83

1,93

2,30

1,95

Sumber: BPS Provinsi NTT, data diolah

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Keterlibatan penduduk dalam angkatan
kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2018 meningkat
1,08 poin yaitu dari 69,09 persen pada Agustus 2017 menjadi 70,17 persen pada
Agustus 2018. Secara nasional TPAK Indonesia pada Agustus 2018 mencapai
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67,26 persen, lebih rendah dibanding TPAK NTT. TPAK laki-laki sebesar 80,96
persen lebih tinggi dibanding perempuan 59,86 persen. Hal ini berkaitan dengan
nilai-nilai dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah
sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Penduduk yang bekerja di
NTT pada Agustus 2018 mencapai 2,41 juta orang, bertambah 91,5 ribu orang
dibanding keadaan pada Agustus 2017 sebesar 2,32 juta orang.
Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja
atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama
sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu
usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk
mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum
mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Agustus 2018 sebesar
3,01 persen dari total angkatan kerja. Angka ini lebih rendah 0,26 poin dibanding
Agustus 2017 sebesar 3,27 persen. Secara nasional TPT Indonesia pada Agustus
2018 mencapai 5,34 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT NTT.
3.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
REGIONAL

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat arah pembangunan
daerah dalam satu tahun anggaran yang disepakati dan dijadikan pedoman
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta rancangan APBD.
Penentuan arah pembangunan tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan dan
target-target pembangunan yang hendak dicapai.Target dan realisasi indikator
makro ekonomi dan pembangunan Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dijelaskan
dalam tabel berikut.
Tabel 1.5Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD Prov. Nusa Tenggara Timur, 2018

Indikator Ekonomi Makro
Pertumbuhan Ekonomi
Inflasi
Tingkat Kemiskinan
Indeks Gini

2017 (%)
5,11
2
21,38
0,36

Asumsi/ Target
2018 (%)
5,9
2,48 - 4,1
20,36
0,34

Sumber: RKPD Provinsi NTT 2018, BPS Provinsi NTT, data diolah

Realisasi 2018 (%)
5,13
3,07
21,03
0,36
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Dalam menetapkan sasaran indikator makro ekonomi dan pembangunan,
Pemerintah Nusa Tenggara Timur menggunakan skenario optimis tetapi dengan
prinsip

kehati-hatian.

Dengan

mempertimbangkan

tantangan

dan

peluang

perekonomian tahun 2018, evaluasi dan capaian tahun sebelumnya, asumsi-asumsi
makro ditetapkan meningkat dalam jumlah yang terbatas dibandingkan target tahun
sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2018, hanya inflasi
yang berhasil direalisasikan sesuai rencana. Namun demikian, jika dilihat secara
menyeluruh dari capaian indikator makro ekonomi dan indikator kesejahteraan,
efektivitas kebijakan makro ekonomi dan pembangunan regional melalui berbagai
alokasi fiskal dalam belanja APBD maupun APBN di Nusa Tenggara Timur sudah
cukup efektif, meskipun relatif kurang optimal.
Tidak

tercapaianya

beberapa

target makro

ekonomi dalam

RKPD

dapat

dimungkinkan adanya beberapa kebijakan fiskal dalam APBD dan APBN yang
kurang dapat dieksekusi dengan baik. Adanya pesta demokrasi secara serentak
pada pemilihan

akepala Daerah pada sepuluh Kabupaten an satu Pemerintah

Provinsi terindikasi turut berkurangnya realisasi Anggaran Pemerintah pada urusanurusan pemerintahan wajib maupun pilihan, mengingat penyelenggaraan event
politik ini tentu akan memakan anggaran yang cukup besar dalam struktur APBD
yang akhirnya mempengaruhi struktur belanja lain.
Selanjutnya, untuk melihat sejauh mama penurunan realisasi belanja urusan wajib
dan pilihan serta sejauh mana dampak yang ditimbulkan bagi efektifitas
pembangunan dan perekonomian di Nusa Tenggara Timur akan diuraikan secara
menyeluruh melalui realisasi pos-pos pendapatan dan belanja pada APBD, APBN
dan Konsolidasian di Nusa Tenggara Timur. Disamping itu, untuk mengetahui
efektivitas program pemerintah dalam APBN dan APBD dalam mengurangi
kemiskinan dan pengembangan potensi unggulan daerah beserta dampak capaian
output realisasi akan dikembangkan beberapa pendekatan/ analisis yang akan
dijelaskan lebih lanjut.

Bendungan

Raknamo,

lahan
KAJIAN FISKALpertanian
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solusi
dan

PROVINSIpersawahan
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hamparan

Pelaksanaan APBN dari tahun 2016-2018 menunjukkan
tren positif, baik itu pendapatan/penerimaan (naik 2
persen) maupun belanja Negara (bl. Barang 88,64 persen
dan bl. Modal 96,18 persen).

Analisis cash flow NTT selama 2016-2018 mengalami
defisit rata-rata 90 persen dari total belanja per tahunnya.
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2. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT
REGIONAL
Pada bab ini berisi data dan analisis pelaksanaan APBN di Wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang meliputi APBN Tingkat Provinsi meliputi antara lain
Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi dan Belanja Pemerintah Pusat
Tingkat Provinsi.
2.1

APBN TINGKATPROVINSI

Pengelolaan APBN Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2016-2018
menunjukkan perkembangan yang lebih baik.
Tabel 2.1 APBN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2018 (miliarrupiah)
2016

Uraian
Pagu
A. PENDAPATAN
PENERIMAAN DALAM NEGERI
Penerimaan Pajak
PNBP
HIBAH
B. BELANJA NEGARA
BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Pelaksanaan
APBN dari tahun
2016-2018
menunjukkan tren
positif, baik itu
pendapatan/pener
imaan (naik 2
persen) maupun
belanja
Negara
(bl. Barang 88,64
persen dan bl.
Modal
96,18
persen)

2017

Realisasi

Pagu

2018

Realisasi

Pagu

Realisasi

3.471,20

2.783,23

3.099,53

2.818,13

3.167,01

3.008,44

3.471,20

2.783,23

3.099,53

2.818,13

3.167,01

3.008,44

3.126,72

2.355,82

2.802,08

2.314,52

2.847,97

2.433,75

344,48

427,41

297,45

503,61

319,04

574,69

0

0

0

0

0

0

27.575,01 33.539,76

30.738,11

34.305,33

33.071,62

29.907,72
8.712,72

7.379,01

9.734,41

8.967,45

11.684,38

10.793,91

Belanja Pegawai

2.562,03

2.482,60

2.659,75

2.515,42

2.992,81

2.807,14

Belanja Barang

3.304,73

2.666,64

3.345,41

2.904,72

4.932,30

4.371,90

Belanja Modal

2.824,44

2.208,64

3.708,41

3.526,87

3.737,73

3.594,90

21,52

21,13

20,84

20,44

21,54

19,97

0

0

0

0

0

0

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Lain-Lain
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

21.195,00

20.196,00 23.805,35

21.770,66

22.620,95

22.277,71

TRANSFER KE DAERAH

21.195,00

20.196,00 21.445,00

19.414,90

20.071,41

19.729,29

21.195,00

20.196,00 21.445,00

Dana Perimbangan

a)
b)
c)
d)
e)
f)

DBH

366

DAU

12.677,00

19.414,90

20.071,41

19.729,29

364

393,47

342,58

272,66

13.008,00 12.780,00

13.334,65

13.479,84

13.482,24

6.248,99

5.930,39

404

6.447,00

5.174,00

5.983,00

5.494,45

101,94

101,94

192,33

192,33

44

44

2,89

2,27

2,91

2,66

3,23

2,99

1.705,00

1.610,00

2.318,00

2.288,00

-

-

Dana Otonomi Khusus

-

-

-

-

-

-

Dana Transfer Lainnya

-

-

-

-

-

-

DANA DESA

-

-

2.360,35

2.355,76

2.549,54

2.548,42

(24.791,8) (30.440,2)

(27.919,9)

(31.138,3)

(30.063,2)

0

0

0

DAK Fisik
DID
DAK Non Fisik
Dana Penyesuaian

C. SURPLUS/DEFISIT (A-B)
D. PEMBIAYAAN

(26.436,5)
0

0

0

Sumber: Kanwil DJP Nusa Tenggara, OM-SPAN, e-Rekon LK (2018, diolah)
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Dari sisi pendapatan, tren peningkatan terjadi dengan realisasi penerimaan pada
tahun 2018 mencapai 95 persen dari target, sedikit lebih baik dari tahun 2017 yang
hanya tercapai sebesar 93 persen. Kenaikan target yang ditetapkan terbukti menjadi
semangat dan tantangan tersendiri untuk merealisasikannya. Hal ini menunjukkan
kinerja pemerintah dalam menghimpun penerimaan semakin optimal, meskipun
belum mencapai target.
Penerimaan Negara dari pajak dan cukai meningkat dari 75,34 persen menjadi
85,46 persen. Realisasi tersebut merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu
tiga tahun terakhir meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun
penerimaan PNBP yang dikelola oleh Kementerian/lembaga mampu membukukan
realisasi penerimaan sebesar 180,13 persen. Porsi terbesar penerimaan PNBP
berasal dari pendapatan satker BLU Pusat yang terdapat di KotaKupang.
Penyerapan total belanja pemerintah pada tahun 2018 sebesar Rp53,02 triliun
rupiah atau 94,98 persen, paling tinggi selama periode tahun 2016-2018. Adanya
kebijakan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang
mengubah mindset dimana indikator keberhasilan pelaksanaan anggaran (IKPA) yang
terdiri dari 12 (dua belas) indikator diantaranya kualitas penyerapan anggaran
berpengaruh besar dalam capaian penyerapan pada tahun 2018.
Belanja Barang dan Belanja Modal meningkat dengan realisasi 88,64 persen dan
96,18 persen. Efisiensi terbesar berasal dari belanja Dana Bagi Hasil yang
merupakan bagian dari komponenTransfer Ke Daerah dan Dana Desa, yaitu hingga
mencapai 20 persen.Adanya peningkatan pada sisi pendapatan sebesar 190 milyar
dan efisiensi pada beberapa sisi belanja berimplikasi pada menurunnya besaran
defisit pada tahun 2018 sebesar 3% dari target.
2.2

PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKATPROVINSI

Dalam Struktur APBN, komponen Pendapatan diklasifikasikan dalam 3 kelompok
utama yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak (PNBP) dan hibah.
Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikarenakan tidak ada pendapatan
yang bersumber dari hibah, maka hanya terdapat dua komponen pendapatan yaitu
Pajak dan PNBP.
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2.2.1 Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat TingkatProvinsi
Penerimaan
perpajakan di NTT
dari
2016-2018
setiap
tahunnya
mengalami
kenaikan yakni 75
persen
pada
2016, 83 persen
pada 2017, dan
85 persen pada
2018.
Meskipun
terjadi
kenaikan
namun sejak 2016
hingga
2018
realisasi
penerimaan
perpajakan belum
mencapai target
yang ditetapkan.

Sebagai pemegang otoritas kebijakan fiskal, dalam sisi penerimaan Negara Menteri
Keuangan menugaskan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengelola penerimaan
perpajakan.Berdasarkan jenisnya, penerimaan perpajakan pemerintah pusat pada
tingkat provinsi meliputi Pajak Migas, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk, dan Pajak Lainnya.
Tabel 2.2 Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat di NTT, 2016-2018 (miliar)

Jenis Pajak

2016

Target

2017

2018

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Migas
PPh (4111)
PPN (4112)
PBB (4113)
Cukai (4115)
Pajak Lainnya (4116)

-

1.307,75
996,41
1,67
0,79
39,33

1.599,84
1.143,82
2,37
0,00
56,05

0,68
1.225,15
1.042,55
2,69
0,00
43,45

1.836,39
938,84
3,27
0,00
69,47

0,29
1.360,84
1.019,71
4,88
0,00
48,59

Bea Masuk

-

9,86

-

2,64

-

5,95

3.126,72

2.355,82

2.802,08

2.314,52

2.847,97

2.434,31

JUMLAH

Sumber: Kanwil DJP Nusa Tenggara (2018)

Dalam tiga tahun terakhir, tren kinerja penerimaan pajak bergerak positif. Meskipun
belum berhasil mencapai target, tren realisasi penerimaan pajak selalu meningkat
pada setiap tahun. Dari capaian 75 persen pada tahun 2016, secara gradual terus
meningkat menjadi 83 persen di tahun 2017 dan menjadi 85 persen di tahun
berikutnya. secara keseluruhan menunjukkan tren meningkat dalam kurun waktu
tiga tahun terakhir meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Dari capaian
75,34 persen pada tahun 2016 naik menjadi 85,48 persen pada tahun 2018.
Penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir,
tentunya telah dipetakan oleh pemerintah. Kondisi sosial ekonomi yang tidak
berpihak bagi iklim perekenomian (usaha), kesadaran wajib pajak yang masih
rendah, sifat dasar WP untuk menghindar/mengecilkan kewajiban membayar pajak,
pengelolaan belanja daerah yang masih menumpuk pada periode tertentu dan
menurun pada hari-hari besar dan akhir tahun adalah beberapa kendala yang
dihadapi pemerintah di Nusa Tenggara Timur. Berbagai upaya strategis terus
dilaksanakan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak, diantaranya (i)
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Pengawasan, pendampingan, dan konseling wajib pajak bendahara (20 satker
dengan pagu terbesar), (ii). Memperkuat pondasi pengawasan terhadap minimal
2000 Wajib Pajak besar per KPP,

(iii) Intensifikasi Wajib Pajak yang tidak

melakukan pembayaran per pada sektor dominan, (iv) Meningkatkan efektifitas
kehumasan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan
kesadaran Wajib Pajak, dan langkah strategis lainnya.
2.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi
PNBP di NTT
digolongkan
menjadi
PNBP
menurut jenisnya
dan
PNBP
Fungsional.

Selain dari sektor perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini
juga telah mulai diperhitungkan untuk dijadikan suplemen dalam memaksimalkan
penerimaan negara. PNBP adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang
diterima selain berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. Komponen
penerimaan PNBP diklasifikasikan dalam bentuk penerimaan dari sumber daya
alam, pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya serta pendapatan BLU. PNBP
dapat digolongkan menjadi PNBP menurut jenis dan PNBP fungsional.
2.2.2.1 Perkembangan PNBP MenurutJenisnya

Berdasarkan jenisnya, PNBP pusat yang terdapat di bumi Flobamora terdiri dari
empat jenis PNBP. Dalam konteks PNBP yang bersumber dari Pendapatan Bagian
Laba BUMN tidak dicatat di daerah melainkan dibukukan oleh tingkat pusat.
Tabel 2.3Penerimaan PNBP Pemerintah Pusat Menurut Jenisnya, 2016-2018 (miliar)
Jenis PNBP

2016
-

Realisasi
-

PNBP Lainnya (423)
Pendapatan BLU (424)

311,13
33,35

JUMLAH

344,48

Sumber Daya Alam (421)
Bagian Laba BUMN (422)

Target

2017
Target

2018

-

Realisasi
-

Target
-

Realisasi
-

396,83
30,58

136,83
160,63

308,15
195,46

152,63
166,40

357,52
217,17

427.41

297,45

503,61

319,03

574,69

Sumber: OM-SPAN, e-Rekon LK (diakses 13-02-2018)

Penerimaan PNBP pada tahun 2018 menunjukkan capaian terbaik dalam kurun
waktu tiga tahun terakhir. Tercatat, pada komponen Pendapatan PNBP Lainnya
terealisasi sisa sebesar lebih dari 200 persen dari target yakni sebesar Rp357
miliar. Disamping itu, pertumbuhan realisasi PNBP dari kelompok Pendapatan BLU
terus meningkat. Selain karena aktivitas operasionalnya, peningkatan realisasi
pendapatan BLU ini tidak terlepas dari adanya tambahan satu satker BLU pada
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September 2017 yaitu Universitas Nusa Cendana. Sehingga secara akumulatif
PNBP
menurut
jenisnya
terealisasi
lebih
dari 200 persen
dari
target
berbanding
terbalik
dengan
PNBP fungsional
yang mengalami
penurunan

realisasi Pendapatan BLU di Nusa Tenggara Timur mampu tumbuh sebesar 700
persen sejak tahun 2016 dan mencapai realisasi sebesar Rp 357 miliar pada 2
tahun kemudian.
2.2.2.2 Perkembangan PNBP Fungsional

Penerimaan negara bukan pajak juga dapat dibedakan sesuai dengan fungsi
kementerian lembaga yang disebut dengan PNBP fungsional. PNBP fungsional
adalah penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian/lembaga atas
jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat.
Tabel 2.4 Penerimaan PNBP Fungsional Pemerintah Pusat, 2016-2018 (miliar)
Penerimaan PNBP
Pendapatan Uang Pendidikan
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan
Kenavigasian
Pendapatan Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam

2017
Target
-

2018

Realisasi

Target

Realisasi

79,10

-

63,89

42,80

-

44,72

-

32,18

-

37,60

Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

-

21,15

-

16,35

Pendapatan Buku PemilikKendaraan Bermotor (BPKB)

-

14,55

-

16,60

Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
Pendapatan Pendidikan Lainnya
Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Pendapatan Pengamanan Obyek Vital
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
Jumlah
Total Penerimaan PNBP
Persentase (%)
Sumber : OM-SPAN (diakses 13-02-2018)

-

9,70

-

9,64

7,75
5,89
5,12
3,95
3,49
225,68
298,30
75,65

-

9,10
3,86
7,48
5,10
3,28
217,62
574,69
37,87

-

Dari 97 jenis penerimaan PNBP pada tahun 2018, disajikan 11 jenis penerimaan
PNBP Fungsional tertinggi. Realisasi dari fungsi pendidikan masih menjadi
penerimaan tertinggi disusul kemudian dengan realisasi dari fungsi bandar udara,
kepelabuhan dan kenavigasian. Baik secara nominal maupun persentase,
penerimaan PNBP Fungsional menunjukkan penurunan. Penurunan terbesar
berada pada komponen Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan
Pendapatan Uang Pendidikan, masing – masing turun sebesar – 24 persen dan -18
persen dalam satu tahun terakhir.Dapat diyakini penurunan ini lebih disebabkan
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oleh turunnya subjek PNBP (pembayar PNBP) sebagai akibat penurunan
pembelian kendaraan bermotor atau penurunan jumlah peserta/siswa didik. Namun
demikian analisis lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan penyebabnya,
mengingat terdapat anomali berupa adanya peningkatan Pendapatan TNKB pada
tahun berkenaan. Anomali ini muncul karena secara logika, kenaikan pendapatan
TNKB seharusnya berbanding lurus dengan kinerja Pendapatan STNK.
2.3

BELANJA PEMERINTAHPUSAT TINGKATPROVINSI

Belanja pemerintah pusat adalah bagian dari belanja negara dalam rangka
mendanai pengeluaran pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat meliputi belanja
pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan
belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.
2.3.1 Pagu dan Realisasi berdasarkan Organisasi (Bagian Anggaran/K/L)
Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat
yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara.
Tabel 2.5

Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Bagian Anggaran di Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2018 (miliar)

Kementrian/Lembaga

2017

2018

Pagu
3.441,92
1.105,90

Realisasi
3.384,75
1.093,32

Pagu
3.245,57
1.361,43

Realisasi
3.167,66
1.319,04

Kem. Agama
Kem. Perhubungan

791,20
727,88

718,27
630,32

809,58
1.206,75

739,96
1.121,70

Kem. Pertanian
Kem. Ristekdikti
Kem. Pertahanan
Komisi Pemilihan Umum

497,65
494,64
478,84
254,94

442,76
402,56
472,66
161,28

435,49
476,23
565,64
946,50

408,71
399,24
563,36
799,21

Kem. ATR/BPN

223,90

171,71

163,06

142,30

Kem. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kem. Keuangan

163,19
142,08

148,68
125,83

181,20
124,16

169,61
115,70

8.322,14
15.426,56

7.752,14
14.166,46

9.515,61
17.307,46

8.946,49
16.270,24

53,95%

54,72%

54,97%

54,98%

Kem. PUPERA
POLRI

Jumlah
Total Pagu
Persentase (%)
Sumber : Monev PA (diakses 07-02-2018)
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Dari 45 Kementerian/Lembaga yang memperoleh alokasi APBN pada tahun2018,
Belanja
pemerintah pusat
di NTT didominasi
oleh kementerian
PU PERA yang
memiliki
pagu
mencapai
3,1
triliun
yang
peruntukannya
terkait
peningkatan
ketersediaan air
bersih

dipilih 11 Kementerian/Lembaga dengan alokasi pagu tertinggi. Dari jumlah itu,
pagu tertinggi tercatat dimiliki oleh Kementerian PUPERA yakni mencapai Rp 3,1
triliun. Kondisi ini mencerminkan keseriusan pemerintah untuk membangun
infrastruktur di Nusa Tenggara Timur khususnya terkait peningkatan ketersediaan
air bersih (waduk dan saluran irigasi) dan konektivitas masyarakat ke wilayah
pertumbuhan (jalan dan jembatan). Secara akumulatif, 11 Kementerian/Lembaga
tersebut memiliki pagu belanja sebesar Rp 8,9 triliun atau 54,98 persen dari total
pagu keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja belanja mereka mempunyai
porsi yang cukup besar dari total belanja pemerintah pusat di daerah.
2.3.1.1 Pagu dan Realisasi Berdasarkan Fungsi

Belanja pemerintah pusat dibagi menjadi 11 fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah
pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan
hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama,
pendidikan, dan perlindungan sosial.
Tabel 2.6

Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi, 2017-2018 (miliarrupiah)

Nama Fungsi

2016
Pagu

2017

Realisasi

Pagu

2018

Realisasi

Pagu

Realisasi

Pelayanan Umum

545,46

447,22

6.390,12

5.699,45

7.395,39

6.933,02

Pertahanan

464,38

457,79

478,84

472,66

565,64

563,36

Ketertiban dan
Keamanan

1.533,58

1.440,19

1.478,57

1.452,25

1.855,17

1.789,36

Ekonomi

3.637,62

2.898,27

4.486,55

4.277,78

4.646,74

4.455,31

Lingkungan Hidup

283,88

229,94

416,32

293,21

342,6

291,09

Perumahan dan
Fasilitas Umum

494,99

416,06

473,32

449,93

597.06

572,13

Kesehatan

261,92

189,42

195,57

173,84

387.82

316,09

7,58

7,11

1,96

1,96

2.75

2,73

166,36

148,14

182,25

160,92

173.7

160,87

1.270,81

1.109,87

1.283,09

1.063,61

1,290.89

1.139,12

46,08

44,71

39,96

38,96

49.71

47,16

8.712,67

7.388,71

15.426,56

14.084,57

17.307,47

16.270,24

Pariwisata dan
Budaya
Agama
Pendidikan
Perlindungan Sosial
JUMLAH

Sumber : Monev PA (diakses 07-02-2018)
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Alokasi Pagu APBN di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018naik hampir dua kali
Sejak 2 tahun
terakhir,
porsi
terbesar
alokasi
APBN di NTT
pada
fungsi
pelayanan umum
dan ekonomi yang
masing-masing
sebesar 42 persen
dan 27 persen.

lipat daripada pagu APBN tahun 2016. Sementara itu dari sisi realisasi APBN, dalam
kurun waktu tiga tahun terakhir meningkat sebesar 120 persen. Kenaikan realisi
belanja APBN ini menunjukkan semakin baiknya pengelolaan APBN khususnya
tahap pencairan dana APBN setiap tahunnya. Adanya penyempurnaan sistem
pencairan dan pelaporan APBN yang dilakukan Kementerian Keuangan c.q Ditjen
Perbendaharaan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan e-rekon LK berhasil
memberikan

andil

perbaikan.

Selain

itu,

pengembangan

Indikator

Kinerja

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang digunakan sebagai instrument pengukuran
kinerja pelaksanaan anggaran telah berhasil mendorong Kementerian/Lembaga
untuk berkinerja lebih baik. Tercatat dalam periode tiga tahun terakhir, realisasi
APBN di Nusa Tenggara Timur memiliki tren yang positif yakni 85 persen di tahun
2016, 92 persen di tahun 2017 dan 94 persen di tahun 2018.
Jika dilihat dari fungsinya, dalam 2 tahun terakhir, porsi terbesar alokasi APBN di
Nusa Tenggara Timur berada pada Fungsi Pelayanan Umum dan Fungsi Ekonomi.
Dalam APBN tahun 2018, Fungsi Pelayanan Umum dan Fungsi ekonomi
mempunyai porsi sebesar 42 persen dan 27 persen, sedangkan yang terendah
berada pada Fungsi Agama, Fungsi Perlindungan Sosial, dan Fungsi Pariwisata dan
Budaya dengan porsi kurang dari 1 persen dari total APBN di Nusa Tenggara Timur.
2.3.1.2 Pagu dan Realisasi berdasarkan JenisBelanja

Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat terdiri dari 8 jenis belanja yaitu belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.
Tabel 2.7

Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja, 2016-2018 (miliar)

Jenis Belanja

2016

2017

2018

Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Bansos

Pagu
2.562,03
3.304,73
2.824,44
21,52

Realisasi
2.482,60
2.666,64
2.208,64
21,13

Pagu
2.658,46
3.348,53
3.707,82
20,84

Realisasi
2.517,22
2.847,82
3.506,33
20,44

Pagu
2.992,81
4.932,30
3.737,73
21,54

Realisasi
2.807,14
4.371,89
3.594,90
19,97

Jumlah

8.712,72

7.739,01

9.735,65

8.891,81

11.684,38

10.793,90

Sumber : Monev PA (diakses 07-02-2018)
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Pagu dan realisasi APBN perseluruh jenis belanja yang ada di Nusa Tenggara
Timur mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tercatat total pagu belanja tahun
2018 naik sebesar 34 persen dari tahun 2016, dan 20% dari tahun 2017.
Sementara itu, total realisasi per jenis belanja juga naik sebesar 39 persen dalam
tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018, belanja barang dan belanja modal memiliki
jumlah pagu terbesar diantara jenis belanja lainnya, yaitu mencapai 42 persen dan
32 persen dari jumlah total pagu. JIka dilihat prosentase alokasi belanja modal
terhadap total pagu, pada tahun 2018 persentase belanja modal terhadap total
pagu turun menjadi 32 persen dari sebelumnya mencapai 38 persen, meskipun
secara jumlah naik sedikit menjadi 3,59 triliun dari sebelumnya 3,51 triliun.
2.4

ANALISIS CASH FLOW PEMERINTAH PUSAT

Cash Flow Pemerintah Pusat adalah kondisi arus kas masuk (cash in flow) pada
sisi pendapatan dan arus kas keluar (cash out flow) pada sisi belanja yang
disalurkan dan/atau diterima oleh Pemerintah Pusat pada suatu wilayah dalam
periode tertentu. Analisis aliran kas Pemerintah Pusat dilakukan dengan
membandingkan selisih realisasi arus kas masuk /cash in flow dan arus kas keluar
/cash out flow di Nusa Tenggara Timur pada periode 3 tahun terakhir untuk menilai
posisi keseimbangan fiskal pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara.
Gambar 2.1. Cash Flow Pemerintah Pusat di NTT
PENDAPATAN

BELANJA NEGARA

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000

Cash Mismatch

5000
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Sumber : Kanwil DJP Nusa Tenggara, Monev PA, OM-SPAN (2018, diolah)

2018
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Realisasi penerimaan pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp3,0 triliun sedangkan
Analisis cash flow
NTT selama 20162018 mengalami
defisit rata-rata 90
persen dari total
belanja
per
tahunnya. Hal ini
menjadi tantangan
tersendiri
bagi
Pemerintah
daerah di NTT
untuk bagaimana
meningkatkan
sumber
pendapatan
di
tahun-tahun
mendatang.

total pengeluaran yang digunakan untuk belanja dan transfer mencapai Rp33,1
triliun. Dari selisih aliran kas dari pendapatan dan belanja tersebuttersebut terjadi
defisit sebesar Rp30,1 triliun. Dalam tiga tahun terakhir, Provinsi Nusa Tenggara
Timur tercatat mengalami defisit dengan rata-rata sebesar 90 persen dari total
kebutuhan belanja.
Hal ini mengindikasikan bahwa dalam memenuhi kebutuhan belanja APBN di
Provinsi Nusa Tenggara Timur masih di supply dari daerah/provinsi lain di
Indonesia. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan negara dari pajak maupun
bukan pajak harus terus diupayakan. Kinerja institusi pemerintah pusat yang
memiliki pagu/target penerimaan harus lebih ditingkatkan guna mengurangi defisit
di Nusa Tenggara Timur. Namun seiring perbaikan kondisi perekonomian dan
beberapa indikator kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan
potensi penerimaan pajak dan PNBP pada tahun mendatang.
2.5

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA(TKDD)

Mulai tahun 2016 pengelompokan belanja transfer ke daerah mengalami
perubahan dari semula empat jenis belanja transfer diperinci menjadi enam belanja
transfer daerah. Transfer daerah diberikan kepada semua pemerintah daerah
berdasarkan formulasi dari kondisi sosial ekonomi dan indikator tiap daerah,
sehingga setiap daerah akan mendapatkan porsi besaran belanja transfer yang
berbeda.
Tabel2.8 Perkembangan Pagu dan Realisasi TKDD, 2016-2018 (miliar)

Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
DBH (61)
DAU (62)
DAK/DAK-FISIK (63)
DANA
PENYESUAIAN
DID (64)
DAK-NON FISIK (65)
DANA DESA (66)
Jumlah

2016
Pagu Realisasi
366
404
12.677
13.008
6.447
5.174
1.705
1.61

2017
Pagu Realisasi
364
324
12.78
12.721
5.983
5.183
2.318
2.288

Pagu
342
13.479
6.248
2.503

2018
Realisasi
272
13.482
5.93
1.552

21.195

2.36
23.805

2.549
25.121

2.548
23.784

20.196

Sumber : simtrada, DJPK (diakses 20-02-2018)

2.355
22.871
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Pagu dan realisasi TKDD bersifat dinamis mengikuti APBN dan perubahannya baik
perubahan APBN (APBN-P) maupun perubahan perjenis TKDD. Pagu TKDD tahun
2018 meningkat 5,53persen menjadi Rp25,1triliun. Jika dilihat rincian perjenis
TKDD, komponen DBH mengalami penurunan 0,94 persen menjadi Rp342 miliar
sedangkan komponen yang lain mengalami kenaikan rata-rata 1 persen. Secara
keseluruhan realisasi pada komponen TKDD tersebut(DAU,DAKFisik,DID,Dana
Desa) lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun 2018 dengan capaian sebesar
94,68 persen atau Rp.23,8 triliun.
2.6
BLU yang ada di
NTT terdiri dari
Rumah
sakit
Bhayangkara
Kupang
dan
Universitas Nusa
Cendana

PENGELOLAAN BLUPUSAT

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah 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.
2.6.1

Profil dan Jenis Layanan BLUPusat

Jumlah Total Satuan Kerja BLU di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018
berjumlah 2 (dua) satuan kerja. Satu satker disetujui menjadi BLU pada tahun 2016
yaitu Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan Universitas Nusa Cendana yang
mendapatkan status BLU pada bulan September tahun 2017. Lebih lanjut,profil dan
jenis layanan BLU di Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9Profil dan Jenis Layanan BLU Pusat, 2018(miliar)

No
1
2

Jenis
Layanan

Pagu
Satker BLU

Aset

PNBP

RM

Jumlah

Kesehatan

RS Bhayangkara
Kupang

132,18

42,42

7,15

49,58

Pendidikan

Universitas Nusa
Cendara

2.405,68

137,46

165,21

302,68

Sumber : DIPA TA 2018, RS Bhayangkara, Undana, data diolah
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Tabel2.10

Pendapatan BLU Pusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2017
(dalam miliarrupiah)
Pendapatan PNBP

Satker BLU
Target

2016
Realisasi

Target

2017
Realisasi

2018
Target
Realisasi

RS. Bhayangkara Kupang

0

28,4

0

38,1

0

41,3

Universitas Nusa cendana

0

0

0

208,4

0

176,6

Jumlah

0

28,4

0

246,5

0

217,9

Sumber : e-Rekon LK (diakses 13-02-2018)

2.6.2

Perkembangan Pengelolaan Aset dan Kemandirian BLUPusat

Selain Pendapatan, diperlukan aspek lain untuk melihat perkembangan BLU Pusat
di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Aset dan komposisi Pagu Rupiah Murni(RM)
dan Pagu PNBP(BLU).
Tabel 2.11 Perkembangan Aset BLU Pusat,2016-2018 (miliar)
Aset

Satker BLU
2016

RS Bhayangkara Kupang

2018

27,32

127,71

132,18

-

2.352,38

2.405,68

27.32

2.480,09

2.537,86

Universitas Nusa Cendana
Total

2017

Sumber : e-Rekon LK (diakses 20-02-2018)

Dalam kurun waktu tahun 2016-2018 BLU Pusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
menunjukkan peningkatan aset yang dimiliki. Aset tertinggi dimiliki oleh Universitas
Nusa Cendaha dengan nilai aset Rp2,4 triliun. Adapun pertumbuhan aset RS
Bhayangkara Kupang mengalami sebesar 3,50 persen.
2.6.3

Potensi Satker PNBP menjadi BLU

Terdapat 5 satuan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengelola dana
PNBP akan tetapi belum menjadi satker BLU. Profil dan jenis layanan satker
pengelola PNBP di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sebagaimana tabel II.12.
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Tabel 2.12 Perkembangan Pagu PNBP dan Pagu RM Satker PNBP, 2016 - 2018(miliar)
Tahun 2016

Satker PNBP
1

Politeknik Negeri Kupang

2

Politeknik Pertanian
Negeri Kupang

4

Politeknik Kesehatan
Kupang
STAKN Kupang

5

Universitas Timor

3

Tahun 2017

Tahun 2018

PNBP

RM

PNBP

RM

PNBP

RM

15,96

41,02

18,54

41,68

24,07

44,70

3,73

39,91

6,14

40,72

9,43

45,08

13,01

64,25

16,50

56,41

17,77

61,86

3,04

27,51

2,38

38,04

3,49

40,04

16,82

26,12

14,86

25,68

14,82

27,20

Sumber: Monev PA, data diolah

2.7

PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASIPUSAT

Salah satu wujud representasi Kementerian Keuangan dan pengelola fiskal di
daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas menatausahakan
investasi pemerintah khususnya penerusan pinjaman/SLA (Subsidiary Loan
Agreement), kredit program dan investasi lainnya.
2.7.1

Penerusan Pinjaman

Penerusan pinjaman merupakan salah satu special mission yang diemban Ditjen
Perbendaharaan dan dikelola oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi yang
selanjutnya

didelegasikan

kepada

Kanwil

Ditjen

Perbendaharaan

untuk

menatausahakan penerusan pinjaman pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah/BUMD. Pada tahun 2018, tidak terdapat penerusan pinjaman pemerintah
pusat kepada Pemerintah Daerah/BUMD di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Tabel 2.13 Profil Penerusan Pinjaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur Posisi s.d.
31 Desember 2018
Pinjaman (SLA)
No

Debitur

Jumlah

Penarikan

SLA
1PDAM Kab.Kupang
Jumlah

Hak Tagih
Pemerintah

1

3.663.526.841,00

0,00

1

3.663.526.814,00

0,00

Sumber : SLIM (diakses 23-02-2019)
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Jumlah penerusan pinjaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018
sebanyak 1 debitur dengan 1pinjaman (SLA) yakni PDAM Kabupaten Kupang. PDAM
Kabupaten Kupang telah membayar seluruh kewajiban kepada pemerintah dengan
Berita Acara Nomor 13/WPB.24/2018 tanggal 30 Juni 2018, namun sampai saat ini
belum ada Penutupan Perjanjian Pinjaman dari Kementerian Keuangan.
2.7.2

KreditProgram

Kredit program adalah kredit/pembiayaan yang ditujukan untuk pengembangan
sektor prioritas, sumber dananya seratus persen menggunakan dana bank dengan
suku bunga rendah yang ditetapkan oleh pemerintah. Kredit Program yang gencar
disalurkan oleh Pemerintah adalah program KUR dan Kredit Ultra Mikro (UMi).
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau
investasi kepada debitur usaha (UMKM dan koperasi) yang produktif dan layak
(feasible)namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan
belumcukup (unbankable).
Tabel 2.14

Penyaluran KUR Berdasarkan Skema di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2016-2018 (dalam miliar rupiah)
Realisasi Penyaluran KUR
2016

Jenis KUR
Akad

Outsd. Debitur

Mikro

164,49

Ritel

54,47

TKI
UMi
Jumlah

2017

2018

Akad

Outsd. Debitur

8,29 10.026

606,87

325,39

35.346

4,37

308,68

176,04

0

0

0

0
218,96

0
12,66

273
0
0
10.299

Akad

Outsd.

Debitur

53,54

52,52

2.926

2.446

80,02

57,65

550

0

0

0,14

0,14

1

0
0
917,02 502,75

0
38.119

0,02
133,59

0
109,89

0
3.487

Sumber : SIKP (diakses 23-02-2019)

Data akad dan debitur pada Tabel II.14 merupakan data pada tahun berkenaan
(pertahun) sedangkan outstanding merupakan akumulasi dari outstanding pada
tahun sebelumnya sampai dengan tahun yang bersangkutan. Terdapat kenaikan
signifikan pada penyaluran KUR tahun 2016. Kenaikan tersebut dikarenakan data
pada tahun 2015 bukan merupakan data selama satu tahun namun data transisi
ketika aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) diterapkan pada akhir tahun
2015.
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Total KUR yang disalurkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017
sebesar Rp917,02 milyar atau 1,19 persen dari alokasi nasional sebesar
Rp110triliun. Pada tahun 2017 juga terjadi perubahan distribusi jenis KUR yang
disalurkan. Penyaluran KUR Ritel meningkat hampir 400 persen menjadi Rp606,87
miliar sedangkan KUR Mikro meningkat enam kali lipat menjadi Rp308,68miliar.
Pergeseran jenis KUR yang diajukan oleh para pelaku UMKM pada tahun 2017
berkorelasi dengan makro ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang
menunjukkan perkembangan positif. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan
jenis usaha dari usaha kecil menjadi usaha menengah sesuai dengan tujuan
penyaluran KUR.

Gedung
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KAJIAN
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“ Kantor Gubernur NTT “

Komponen pendapatan pada APBD di NTT sejak tahun
2016 s.d 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,04 persen
namun pada komponen PAD mengalami penurunan
sebesar 0,68 persen. Sementara dari sisi belanja juga
mengalami kenaikan namun komponen belanja langsung
mengalami penurunan sebesar 2,41 persen

Pada tahun 2018 NTT mencatatkan SILPA sebesar 1,916
triliun. Berdasarkan pendekatan rasio surplus/defisit dan
pembiayaan maka dapat dilihat Kab. Manggarai Barat
memiliki PDRB terbesar sedangkan Kab. Lembata
memiliki PDRB terkecil (-6 persen)
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3. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Konsep desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 telah
memberikan kewenangan pemerintah daerah secara lebih luas sebagai daerah
otonom dalam mengelola fiskal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan
masyarakat di daerah. Pendelegasian atas sebagian fungsi pemerintahan ke
pemerintah daerah atau yang lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal dalam
konteks otonomi daerah
keuangan

antara

mempunyai tujuan untuk memperkecil ketimpangan

pemerintah

pusat

dan

pemerintah

daerah,

mengoreksi

ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan, dan meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan.
Konsekuensi dari pelimbahan kewenangan atas beberapa fungsi pemerintahan ke
daerah mengharuskan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran berupa
dana perimbangan dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan fungsi
pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, setiap tahun
pemerintah pusat melalui APBN akan mengalokasikan dana perimbangan tersebut
ke dalam kelompok dana transfer ke daerah yang didasarkan berdasarkan formulasi
tertentu sesuai kondisi fiskal masing-masing daerah. Saat ini, komponen rincian
dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus dan Dana Desa.
Selanjutnya, pada bab ini akan diuraikan mengenai beberapa data dan informasi
yang mencerminkan perkembangan pelaksanaan APBD di Nusa Tenggara Timur
beserta analisis terkait kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Analisis kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dilakukan dengan mengukur perkembangan pelaksanaan pos-pos dalam APBD dan
juga melalui pendekatan analisis rasio untuk mengukur kapasitas fiskal di daerah.
3.1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT PROVINSI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu
pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. APBD juga sebagai salah satu penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk
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Komponen
pendapatan pada
APBD di NTT
sejak tahun 2016
s.d
2018
mengalami
kenaikan sebesar
2,04
persen
namun
pada
komponen
PAD
mengalami
penurunan
sebesar
0,68
persen.
Sementara
dari
sisi belanja juga
mengalami
kenaikan namun
komponen belanja
langsung
mengalami
penurunan
sebesar
2,41
persen

mengatasi berbagai kendala dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera
dan mandiri. Data profil berupa realisasi APBD secara agregat seluruh Pemda
(Provinsi/kabupaten/kota) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 sampai
dengan 2018 sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1 Profil APBD Lingkup NTT Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi, 2016-2018 (miliar
rupiah)

Sumber: DPPKAD Prov. NTT dan Pemda Lingkup Provinsi NTT, diolah

Realisasi komponen pendapatan pada APBD di Nusa Tenggara Timur tahun 2018
mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, namun pada komponen
Pendapatan Asli Daerah justru mengalami penurunan sebesar -0,68 persen. Kondisi
ini disebabkan karena hanya 8 pemerintah daerah dari 23 Pemda yang mampu
merealisasikan target PAD-nya mencapai lebih dari 90 persen. Lebih lanjut,
komponen pendapatan transfer menyumbangkan kenaikan paling tinggi mencapai
sekitar Rp 507,5 miliar.
Sementara itu, dari sisi belanja secara agregat mengalami kenaikan sebesar Rp
107,5 miliar yang disumbangkan dari kenaikan belanja tidak langsung mencapai
2,66 persen dan belanja langsung yang sedikit mengalami penurunan. Pada sisi
pembiayaan, secara netto masing-masing bernilai positif meskipun sedikit menurun
dari tahun sebelumnya mencapai Rp 63,83 miliar.
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3.1.1

Jenis Pendapatan Dalam APBD

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah diartikan sebagai
Sejak
2016
hingga 2018 NTT
sangat
bergantung
kepada pusat, ini
dapat dilihat dari
besarnya transfer
dana
perimbangan
yang mana lebih
dari 80 persen
total pendapatan
bersumber
dari
dana
perimbangan.

hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rincian
Pendapatan APBD di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 sampai dengan
2018 sebagaimana tabel 3.2.
Tabel 3.2 Jenis Pendapatan APBD Lingkup NTT,2016-2018 (miliar rupiah)

Sumber: DPPKAD Prov. NTT dan Pemda Lingkup Provinsi NTT, diolah

Meskipun selalu tidak mencapai target, total realisasi pendapatan nampak
mengalami kenaikan secara gradual sejak tahun 2016. Berdasarkan jenisnya,
komponen pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah
mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 masing-masing sebesar 2,7 persen
dan 0,4 persen. Sedangkan untuk komponen pendapatan asli daerah justru turun
sebesar Rp 16,29 milyar.
Penurunan PAD disebabkan karena sebagian besar pemerintah daerah memiliki
capaian target penerimaan yang relatif rendah. Hanya 4 (empat) Pemda yang
berhasil mencapai target 100 persen, 7 (tujuh) Pemda mencapai lebih dari 90 persen
dan sisanya mencapai kurang dari 90 persen. Bahkan terdapat 6 (enam) Pemerintah
Daerah yang realisasi PAD-nya kurang dari 60 persen dari target dalam APBD.
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Secara spasial, distribusi pemerintah daerah atas capaian realisasi target PAD
menggunakan metode natural breaks map diilustrasikan dalam Gambar 3.1.
Gambar 3.1 Klasifikasi Realisasi Capaian Target PAD,2018

Sumber : BPS Provinsi NTT,diolah

Dari total 22 pemerintah kabupaten/kota, terklasifikasi ke dalam 3 kelompok yaitu
daerah dengan warna krem, kuning, dan orange. Masing-masing warna memiliki
interval persentase capaian PAD pada tahun 2018, yaitu 13,8 – 58,9 persen (krem),
58,9 -85 persen (kuning) dang 85% - 107,2 persen (orange).
Nilai PAD menunjukkan tingkat kemandirian Pemda dalam membiayai belanjanya.
Semakin besar rasio PAD menunjukkan semakin rendahnya ketergantungan
Pemda terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan analisis resio
PAD yang tersaji pada tabel 3.3, peningkatan rasio PAD terhadap belanja daerah
dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, hanya mencapai 1 persen sejak tahun 2016
yakni di angka 10 persen. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah di bumi
Flobamora memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup rendah. Pemerintah
daerah di Nusa tenggara Timur hanya mampu mambiayai 10 persen belanja
daerahnya jika hanya mengandalkan dari PAD.
Tabel 3.3 Rasio PAD Terhadap Belanja Daerah, 2016-2018

Sumber: DPPKAD Prov. NTT dan Pemda Lingkup Provinsi NTT, data diolah
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3.1.2

Jenis Belanja Dalam APBD

Analisis kinerja Belanja Daerah digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi
fiskal yang dimiliki pemerintah daerah dalam periode tertentu. Menurut UndangUndang No. 33 Tahun 2004, yang dimaksud belanja daerah adalah semua
kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun bersangkutan.
3.1.2.1 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 salah satu klasifikasi urusan pemerintahan
adalah urusan pemerintahan konkuren. Konkuren mengandung makna bahwa
urusan Pemerintahan ini kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, yaitu meliputi urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Tabel 3.4 Rincian Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan, 2018 (miliar)

Sumber: Sistem Informasi Keuanagan Daerah DJPK, diolah
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Secara agregat, terjadi penurunan realisasi belanja pada urusan wajib dan urusan
Pada APBD tahun
2018
terjadi
penurunan pada
urusan
wajib
sebesar 6 persen
dan urusan pilihan
sebesar 9 persen.
Untuk
urusan
wajib
yang
mengalami
penurunan
terbesar
adalah
komponen
ketahanan
pangan sebesar
86 persen dan
komponen
perindustrian
sebesar
61
persen
untuk
urusan pilihan

pilihan masing-masing sebesar - 6 persen dan - 9 persen pada tahun 2018. Jika
diamati lebih rinci, pada kelompok urusan wajib, terdapat 5 jenis urusan wajib yang
terealisasi naik sementara sisanya menurun. Kenaikan realisasi tertinggi berada
pada jenis urusan perhubungan (163%) sedangkan penurunan terbesar ada pada
jenis urusan ketahanan pangan (-86%). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran dan
fokus pemerintah daerah saat ini terletak pada perbaikan pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat diantaranya pada peningkatan konektivitas antar wilayah,
perbaikan lingkungan hidup, bantuan sosial dan perbaikan kawasan pemukiman
rakyat.
Pada kelompok urusan pilihan, terdapat 3 jenis urusan yang mengalami kenaikan
realisasi, dimana yang tertinggi ada pada urusan Kelautan dan Perikanan.
Sementara itu dari sejumlah urusan yang mengalami penurunan, tercatat urusan
perindustrian menjadi yang paling besar mengalami penurunan yakni sebesar – 61
persen. Adanya penurunan pada beberapa jenis urusan wajib diyakini disebabkan
karena adanya refocusing prioritas pengalokasian belanja dengan memperhatikan
beberapa urusan yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat.
Disamping itu, adanya 10 daerah kabupaten dan 1 pemerintah provinsi yang
melaksanakan pilkada serentak di tahun 2018 diduga juga menjadi penyebab
adanya beberapa penambahan alokasi pada kelompok urusan penunjuang seperti
administrasi pemerintahan, keuangan , dan statistik.
3.1.2.2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Pada tahun 2018, pelaksanaan kebijakan fiskal dari sisi belanja secara realisasi naik
sebesar 0,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja tidak langsung
terealisasi naik sebesar Rp 367,6 miliar, sedangkan realisasi belanja langsung turun
sebesar Rp260,13 miliar. Kenaikan terbesar pada kelompok belanja tidak langsung
berada pada belanja hibah (Rp 267 miliar) dan belanja bantuan sosial (Rp 26,4
miliar). Sementara itu, penurunan pada belanja langsung terjadi pada komponen
belanja modal yang mencapai Rp 384,4 miliar.
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Tabel 3.5 Profil APBD Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi, 2016 - 2018

Sumber: DPPKAD Prov. NTT dan Pemda Lingkup Provinsi NTT, diolah

Sesuai dengan RPJPMD, penggunaan belanja hibah dan bantuan sosial ini
merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam
mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada
pada kelas miskin terbawah diantaranya pengadaan hewan ternak dan obat-obatan,
bantuan alat tangkap bagi nelayan, pemberian bantuan sosial ekonomi pasca
bencana, dll. Hal ini juga menunjukkan komitmen dan sinergi Pemerintah Daerah
dengan Pemerintah Pusat untuk secara bersama menanggulangi kemiskinan yang
merupakan agenda besar bagi Nusa Tenggara Timur.
Disamping itu, momen pilkada serentak pada 10 kabupaten dan 1 pemerintah
provinsi pada tahun 2018 ini juga turut berpotensi pada peningkatan kelompok
belanja tidak langsung (hibah dan sosial) dan juga penurunan realisasi belanja
modal sebagai akibat dari adanya pergantian pimpinan daerah di pertengahan
tahun.
3.1.2.3 Analisis Proporsi Belanja Daerah

Untuk mengukur kualitas proporsi belanja APBD digunakan analisis atas proporsi
belanja daerah. Analisis proporsi belanja dilakukan dengan membandingkan
proporsi belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang) dan belanja
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modal terhadap total belanja daerah. Hasil pengujian ditampilkan dalam grafik
berikut ini.
Grafik 3.1 Hasil Analisis Proporsi Belanja APBD

2018

36%

19%

17%

2017

36%

19%

19%

2016

37%

17%

21%

belanja pegawai

belanja barang

belanja modal

Sumber : Sumber: DPPKAD Prov. NTT dan Pemda Lingkup Provinsi NTT, diolah

Belanja yang bersifat operasional masih merupakan mendapat alokasi signifikan,
bahkan belanja pegawai masih mendapat alokasi tertinggi yakni mencapai rata-rata
Rp 9,4 triliun (36%) dalam 3 tahun terakhir . Kondisi ini mengakibatkan ruang Pemda
untuk mengalokasikan belanja modal bagi percepatan pembangunan masih sangat
terbatas.

3.2

PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
atau unit kerja pada OPD yang dibentuk untuk tujuan memberikan pelayanan
kepada

masyarakat

berupa

penyediaan

barang/jasa

yang

dijual

tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3.2.1 Profil dan Jenis Layanan Satker BLUD
Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa BLUD yang sebagian besarnya
melayani layanan kesehatan. Profil dan jenis layanan BLU Daerah tersebut adalah
sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 3.6 Profil dan Jenis Layanan BLU Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
BLUD yang ada di
NTT
masih
mengandalkan
APBD
dalam
struktur
belanjanya
dan
juga pertumbuhan
asset nya masih
minim
kecuali
BLUD RSUD TC
Hillers Maumere
yang
pertumbuhan
asetnya mencapai
84 persen pada
tahun 2017.

Sumber: Biro Keuangan, DPPKAD Pemda NTT 2017 , data diolah

Secara umum, nilai asset yang dimiliki oleh BLUD di daerah masih dibawah Rp 100
miliar. Selain itu porsi APBD dalam bentuk rupiah murni masih mendominasi postur
belanja BLUD, kecuali BLUD SPAM Dinas PU dan Penataan Ruang. Dari segi
pertumbuhan asset, secara rata-rata juga masih sangat minim, kecuali BLUD RSUD
dr. T.C Hillers Maumere yang mencatatkan pertumbuhan asset hampir 84 persen
sehingga mencatatkan BLUD dengan asset tertinggi sebesar 90,34 miliar

3.2.2 Analisis Legal
Kesesuaian penyusunan peraturan daerah tersebut di atas dapat dilihat dari analisis
legal yang meliputi analisis kelembagaan, tata kelola, SDM, dan pengendalian.
Pengaturan BLUD sebagaimana telah diatur dalam beberapa peraturan daerah
dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
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Umum sebagaimana terakhir dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005.

Tabel 3.7. Analisis Legal Aspek Pembentukan BLU Daerah

Sumber: Biro Keuangan, DPPKAD Pemda NTT, data diolah

Oleh karena itu, norma-norma terkait aspek tata kelola kelembagaan, pengelolaan
SDM, dan unsur pengendalian telah memenuhi kriteria teknis maupun administratif
sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah yang menjadi landasan
operasional BLUD. Tabel 3.6 merinci dasar hukum operasionalisasi BLUD di Nusa
Tenggara Timur.
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3.3
Sejak tahun 2016
terdapat 2 jenis
investasi
yang
dilakukan di NTT
yakni
dalam
bentuk
penyertaan modal
dan
pemberian
pinjaman.

PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

Sebagai salah satu upaya peningkatkan kapasitas fiskal, pemerintah daerah bisa
melakukan kegiatan investasi yang aman dan berpotensi untuk memperoleh imbal
hasil (return) dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

3.3.1 Bentuk Investasi Daerah
Sebagaimana prinsip dasar investasi, investasi daerah adalah penempatan sejumlah
dana dan/atau barang milik daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam
jangka waktu tertentu (biasanya jangka panjang). Ketentuan tentang investasi
pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah.
Tabel 3.8. Bentuk Investasi Daerah di Nusa Tenggara Timur

Sumber: Biro Keuangan, DPPKAD Pemda NTT, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, investasi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya
terbatas pada investasi berupa penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah dan
Pemberian Pinjaman. Secara akumulatif jumlah investasi yang dilakukan pada tahun
2018 turun sebesar Rp 147 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat 11
Pemerintah Daerah yang merealisasikan investasi daerah berupa penyertaan modal
dan hanya 1 pemda yang berinvestasi berupa pemberian pinjaman yakni Kabupaten
Manggarai Timur sebesar Rp 750 juta.
3.3.2 Bentuk Profil dan Jenis Badan Usaha Milik Daerah
Berdasarkan nilai aset yang dimilikinya, BUMD yang bergerak di bidang usaha
perbankan dan jasa keuangan merupakan BUMD dengan nilai aset yang terbesar.
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Selain itu, perusahaan air minum juga mendominasi kelompok BUMD yang beraset
besar. Bank NTT merupakan BUMD dengan aset terbesar di Nusa Tenggara Timur
dengan nilai mencapai 10,49 triliun. Lebih lanjut, daftar 10 BUMD dengan nilai asset
terbesar diuraikan dalam tabel berikut.
Tabel 3.9 Daftar 10 BUMD dengan Nilai Aset Terbesar (miliar rupiah)

Sumber : BPK Perwakilan NTT, diolah

Berdasarkan data audit BPK, di Provinsi NTT terdapat 38 perusahaan daerah
dimana 16 perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha air minum, adapun jenis
usaha BUMD dapat dilihat sebagaimana grafik 3.2

Grafik 3.2 Komposisi Jenis BUMD, 2017
Perbankan, 2

Perdagangan,
5
Perikanan, 1
Pertanian, 1

lainnya, 11

Jasa
Keuangan, 1
Industri, 1
Sumber : BPK Perwakilan NTT, diolah

Air Minum, 16
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3.4
Pada tahun 2018
NTT mencatatkan
SILPA
sebesar
1,916
triliun.
Berdasarkan
pendekatan rasio
surplus/defisit dan
pembiayaan maka
dapat dilihat Kab.
Manggarai Barat
memiliki
PDRB
terbesar
sedangkan Kab.
Lembata memiliki
PDRB terkecil (-6
persen)

SILPA DAN PEMBIAYAAN

SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Berkenaan) merupakan selisih
antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Analisis pada SILPA) dan
pembiayaan

digunakan

untuk

memberikan

informasi

tentang

bagaimana

kemampuan daerah dalam mengelola surplus/defisitnya, serta untuk melihat sejauh
mana efisiensi dan efektivitas penggunaan pembiayaan daerah. Oleh karena itu
dalam melakukan analisis ini digunakan pendekatan rasio (analisis rasio) yang
digunakan untuk mengetahui proporsi pada masing-masing indikator.
Tabel 3.10 Analisis Perkembangan Surplus/Defisit dan Pembiayaan di NTT, 2018

1.

2.

3.

Sumber: DPPKAD Prov. NTT dan Pemda Lingkup Provinsi NTT, diolah

4.

5.

6.
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Secara akumulatif, pada tahun 2018 Nusa Tenggara Timur mencatatkan surplus
sebesar Rp 313 miliar dan memiliki SILPA Tahun bersangkutan sebesar Rp1,916
triliun. Selanjutnya, dari perhitungan rasio sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.9,
dapat dielaborasi dan diintepretasikan sebagai berikut.

Tabel 3.11 Penjelasan Hasil Beberapa Rasio Surplus/Defisit dan Pembiayaan, 2018

(Rasio) /

Keterangan

Formula
(1) Surplus
atau defisit ÷
Total
pendapatan
APBD

Menunjukkan

proporsi

adanya

Hasil
surplus/defisit

Terbesar Kab.

anggaran terhadap pendapatan, yang menunjukkan

Ngada (25,9%) dan

kemampuan

terkecil Kab.

fiskal

pemerintah

daerah

dalam

menghimpun pendapatan untuk menjamin belanja.
Menunjukkan
terhadap

proporsi

realisasi

surplus/defisit

pencairan

Lembata (-14%)

anggaran

dana

transfer.
Terbesar Kab. Timor

(2) Surplus

Digunakan untuk melihat akses likuiditas Pemda

atau defisit ÷

pada semester I akibat frontloading pencairan Tengah Utara

Total

dana

realisasi

mengevaluasi waktu pencairan dana transfer,

Pemprov NTT

dana transfer

terutama pada daerah yang sangat bergantung

(8,6%)

transfer.

Merupakan

sinyal

untuk

(33,9%) dan terkecil

pada dana transfer namun mengalami ekses
likuiditas.
Menggambarkan

kesehatan

ekonomi

regional,

(3) Surplus

semakin kecil rasionya berarti daerah tersebut

atau defisit ÷

mampu memproduksi barang dan jasa yang cukup

PDRB

baik

untuk

membiayai

hutang

akibat

defisit

Terbesar Kab.
Manggarai Barat
(6,2%) dan terkecil
Kab. Lembata (-6%)

anggaran pemerintah daerah.
(4) Jumlah
SILPA ÷
total belanja
APBD

Rasio ini mencerminkan proporsi belanja yang
tidak

digunakan

pemerintah daerah.

dengan

efektif

oleh

Terbesar Kab.
Ngada (35%) dan
terkecil Kab.
Lembata (-7%)
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(5) Realisasi
pinjaman
atau obligasi
daerah ÷
total realisasi

Tidak ada penerbitan
Menunjukkan proporsi pencairan pinjaman yang

pinjaman daerah

dilakukan daerah ataupun penerbitan obligasi

atau obligasi daerah

daerah untuk membiayai defisit APBD.

untuk membiayai
defisit APBD.

pembiayaan
(6) (Total
pendapatantotal belanja-

Rasio ini mencerminkan indikasi likuiditas.

Terbesar Kab.

Total

Semakin besar surplus keseimbangan primer,

Ngada (25,9%) dan

pembayaran

maka semakin baik kemampuan membiayai

terkecil Kab.

bunga) ÷

defisit.

Lembata (-14%)

Total
pendapatan
Sumber: DPPKAD Prov. NTT dan Pemda Lingkup Provinsi NTT, diolah

Dikarenakan tidak ada Pemda yang mempunyai pinjaman/obligasi maka nilai rasio
surplus/defisit terhadap pendapatan (1) dan rasio keseimbangan primer bernilai
sama.

3.5

ANALISIS LAINNYA

3.5.1 Analisis Horizontal Spasial dengan Scatter Plot Matrix
Analisis horizontal merupakan analisis untuk membandingkan angka-angka dalam
satu

laporan

realisasi

Pemerintah

Daerah

(Kabupaten/Kota)

satu

dengan

Pemerintah Daerah lain dalam satu wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan
dari analisis horizontal adalah untuk menyajikan informasi yang utuh terkait kinerja
suatu pos antar pemda dan perkembangan suatu pos APBD pada suatu periode.
Untuk mendapatkan hasil secara spasial, dilakukan analisis scatter plot matriks
terhadap Realisasi PAD, Pendapatan dan Belanja APBD Kab/Kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur adalah sebagaimana Gambar berikut.
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Gambar 3.2 Analisis Horisontal Spasial dengan Scatter Plot Matrix pada APBD

Terendah :
Kab. Ngada
PAD : 6,5 M
PDP : 246,5 M
BEL : 182,6 M

Tertinggi :
Kota Kupang
PAD : 171,8 M
PDP : 1138,5 M
BEL : 1136,3 M

Sumber: Ouput Scatter Plot Matrix, Geoda

Berdasarkan hasil pemetaan, terlihat bahwa Kabupaten Ngada adalah kabupaten
dengan Realisasi PAD, Pendapatan dan Belanja terendah di Nusa Tenggara Timur,
sementara itu Kabupaten dengan nilai PAD tertinggi dan memiliki deviasi yang
outliet dari kabupaten yang lain dimiliki oleh Kota Kupang dengan nilai PAD
mencapai Rp171,8 miliar.
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Gambar 3.3 Jumlah Kabupaten pada Kelompok Belanja Rp 1.004 - Rp 1.136 miliar

Sumber: Ouput Scatter Plot Matrix, Geoda

Sementara itu, jika dilihat dari histogram yang terbentuk, kelompok terbanyak
belanja APBD berada pada realisasi sebesar Rp 1004 - Rp 1136 miliar yaitu dimiliki
oleh 8 pemerintah kabupaten/kota yaitu Kota Kupang, Kab. Manggarai Barat,
Manggarai, Ende,Sikka, Flores Timur, Alor dan Sumba Timur.

3.5.2 Analisis Kapasitas Fiskal Daerah
Merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah
yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk Dana Alokasi
Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman lama dan penerimaan lain yang
penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) yang digunakan
untuk membiayai tugas pemerintahan daerah setelah dikurangi belanja pegawai dan
dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Kapasitas fiskal diformulasikan sebagai
berikut:

𝐊𝐚𝐩𝐚𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐅𝐢𝐬𝐤𝐚𝐥 =

(𝐏𝐀𝐃 + 𝐃𝐁𝐇 + 𝐃𝐀𝐔 + 𝐋𝐏) − 𝐁𝐏
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐮𝐝𝐮𝐤 𝐌𝐢𝐬𝐤𝐢𝐧

Berdasarkan hasil pengujian kapasitas fiskal, terdapat dua kabupaten yang memiliki
kapasitas fiskal lebih dari Rp 10 juta, yaitu Kabupaten Sikka (Rp10,9 juta) dan
Kabupaten Nagekeo (Rp11,4 juta), sementara itu Kabupaten dengan kapasitas fiskal
kurang dari Rp 3 juta, dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Timur, Sumba Barat Daya,
Ende, Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang. Secara keseluruhan, Provinsi
NTT memiliki kapasitas fiskal sebesar Rp 6,4 juta pada tahun 2018 meningkat
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sebesar 0,4 juta dari nilai kapasitas fiskal pada tahun sebelumnya yang hanya
mencapai Rp 6 juta. Lebih lanjut, rincian nilai kapasitas pemerintah daerah di Nusa
Tenggara Timur disajikan dalam Grafik 3.3.

5.4

Provinsi NTT

Malaka

Sumba Tengah

Manggarai Timur

Nagekeo

Ngada

2.2

2.2
Sumba Barat Daya

Alor

Sabu Raijua

Rote Ndao

Lembata

Sumba Barat

Sumba Timur

Flores Timur

Sikka

Manggarai Barat

Manggarai

6.4

8.8
6.8

3.9

4.2

4.5

5.2

7.4

7.6

8.4

4.6
2.8
Ende

Timor Tengah Utara

Belu

2.3
Timor Tengah Selatan

Kab. Kupang

Kota Kupang

2.8

4.1

7.4

8.0

8.6

10.9

11.4

Grafik 3.3 Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur, 2018 (juta)

Sumber: DPPKAD Prov. NTT dan Pemda Lingkup Provinsi NTT, data diolah

3.5.3 Analisis Regresi Belanja Daerah terhadap Kemiskinan
Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, kemiskinan merupakan salah satu
permasalahan krusial yang perlu mendapat perhatian. Melalui kebijakan fiskal yang
diformulasikan dalam RPJMD sampai dengan teralokasi dalam belanja APBD,
pemerintah daerah tentunya
kemiskinan.

Pengalokasian

terus berkomitmen untuk menurunkan angka

APBD

kepada

beberapa

fungsi seperti fungsi

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial juga merupakan upaya mengatasi
permasalahan kemiskinan mengingat pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti
kesehatan dan pendidikan secara teori dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
Selain itu, adanya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas manusia juga
secara teori mampu menurunkan kemiskinan melalui peningkatan penghasilan kan
pengurangan pengangguran.
Oleh karena itu, untuk mengetahui interaksi beberapa intrumen tersebut maka
dikembangkan model ekonomi dengan analisis regresi data panel untuk mengetahui
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bagaimanakah pengaruh kebijakan fiskal dalam APBD, serta beberapa indikator
pembangunan seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan PDRB (produk
Domestik Regional Bruto) terhadap pengurangan kemiskinan di Nusa Tenggar
Timur. Dengan menggunakan variabel kemiskinan (LnPOOR) sebagai variabel
terikat/dependent sedangkan variabel bebas/independent terdiri dari belanja APBD
Fungsi

Pendidikan

(Ln

EDUC),

Fungsi

Kesehatan

(LnHEALTH),

Fungsi

Perlindungan Sosial (LnSOS), PDRB (LnPDRB) dan IPM (LnIPM) diharapkan dapat
mengetauhi faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di
Nusa Tenggara Timur. Data yang digunakan adalah berupa data panel dengan
series data selama tahun 2012-2017 pada 21 kabupaten yang menjadi objek
penggunaan dana desa di Nusa Tenggara Timur (n=126).
Adapun persamaan model yang coba dikembangkan adalah sebagai berikut :

Ln(POORit) = β0 + β1 Ln(EDUCit) + β2 Ln(HEALTHit) + β3 Ln(SOSit) +
β4 Ln(PDRBit) +β5 Ln(IPMit) + eit

Model persamaan diatas akan diuji dengan menggunakan model Panel Data,
dengan terlebih dahulu melakukan pemilihan Model Panel yang digunakan (PLS,
Fixed Effect atau Random Effect). Hasil pengujian, Breusch Pagan Multiplier (LM)
Test menunjukan nilai koefisien Prob>chibar2 = 0,0000 (Prob F < alfa), sedangkan
hasil pengujian hausman test menunjukkan bahwa koefisien Prob>chi2 = 0,2819
(Prob F>alfa), sehingga diambil kesimpulan bahwa model regresi yang paling sesuai
adalah Regresi Random Effect (RE). Adapun hasil lengkap pemilihan model panel
data dan hasil pengujian regresi random effect terdapat dalam lampiran.
Selanjutnya, hasil uji regresi terhadap semua variabel di atas dengan Random Efek
pada aplikasi Stata 12.0, diperoleh hasil sebagaimana tabel 3.11.
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Tabel 3.12 Hasil Regresi Random Effect

Variabel

Koefisien

p

Signifikansi

LnEDUC

-0,0076

0,807

tidak signifikan (α =5 %)

LnHEALTH

-0,0008

0,982

tidak signifikan (α =5 %)

LnSOS

0,0297

0,790

tidak signifikan (α =5 %)

LnPDRB

0,6144

0,000

signifikansi 5% (α =5 %)

LnIPM

-3,226

0,000

signifikansi 5 % (α =5 %)

_cons

5,977

0,000

signifikansi 5 % (α =5 %)

0,000

singnifikansi 5% (α =5 %)

Prob > F

overall R²

0,499

Sumber : Output pengujian Stata,diolah

Dengan memasukkan hasil regresi ke dalam model yang telah diuji, diperoleh
persamaan sebagai berikut:
Ln(POORit) = 5,977 -0.0076 Ln(EDUCit) – 0,0008 Ln(HEALTHit) + 0,0297 Ln(SOSit)
+ 0,6144 Ln(PDRBit) -3,226 Ln(IPMit) + eit
Dari pengujian model ekonomi tersebut, terbukti secara empiris bahwa variabel
kebijakan fiskal pemerintah daerah yang diproksikan dalam belanja APBD fungsi
pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi perlindungan sosial tidak signifikan dapat
mengurangi jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi dua
variabel bebas lainnya yaitu PDRB dan IPM memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap pengurangan kemiskinan di NTT. Nilai konstanta terbesar dimiliki oleh
variabel IPM sebesar (negatif) 3,226 yang berarti jika semua variabel dianggap
konstan, maka setiap peningkatan rata-rata 1 persen IPM akan menyebabkan
penurunan jumlah penduduk miskin secara rata-rata sebesar 3,226 persen.
Belum signifikannya varabel belanja APBD dalam menurunkan kemiskinan masih
perlu dikaji lebih mendalam untun mengetahui penyebabnya. Uji empiris ini
setidaknya bisa memberikan dorongan untuk dilakukan evaluasi baik itu terkait
ketepatan alokasi/pengganggaran pada kegiatan prioritas, ketercapaian output dan
outcome maupun penyempurnaan program pengentasan kemiskinan di daerah.
Sinergi kebijakan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat perlu
dioptimalkan guna meningkatkan dampak dan kualitas belanja daerah.
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Belanja Pemerintah konsolidasian
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Tenggara Timur mencapai Rp35,110 triliun, dimana
belanja pemerintah daerah mendominasi sebesar 68,93
persen. Dalam belanja pemerintah daerah porsi belanja
pegawai masih menjadi belanja terbesar dengan porsi
sebesar 39,39 persen.

Secara konsolidasian, kontribusi Belanja Pemerintah
terhadap PDRB adalah 21,35 persen sedangkan kontribusi
Investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah 9,19 persen.
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4. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
4.1 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) merupakan laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPD-K) dalam
periode tertentu. Pada tingkat wilayah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun
LKPK Tingkat Wilayah yang menkonsolidasikan LKPP Tingkat Wilayah dan LKPD-K
di wilayah kerjanya. LKPK Tingkat Wilayah dapat mencerminkan juga kebijakan fiskal
yang diterapkan di masing-masing provinsi.
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat WilayahProvinsi Nusa
Tenggara Timur tahun 2018 (dalam miliar rupiah)

Uraian
Pendapatan Negara
Pendapatan
perpajakan
Pendapatan Bukan
Pajak
Hibah
Transfer
Belanja Negara
Belanja Pemerintah
Transfer
Surplus / (Defisit)
Pembiayaan
Penerimaan
Pembiayaan Daerah
Pengeluaran
Pembiayaan Daerah
SiLPA
Catatan
Sumber

: *)

2018
2017
Daerah
Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi

Pusat
3.063,03

24.307,06

5.678,36

-32,56

8.774,41

2.488,34

1.252,52

3.740,86

7,11

3.492,61

574,69

1.123,44

1.698,22

-53,59

3.659,05

-

239,18

239,18

135,82

101,42

-

21.691,92*)

0,10

-99,99

1.521,33

33.071,22

24.317,05

35.110,56

6,55

32.950,92

10.793,51

20.692,80

31.486,25

7,07

29.407,66

22.277,71*)

3.624,25

3624.25

2,29

3.543,26

(30.008,19)

(10,00)

13.951,34

-154,08

(25.799,26)

-

1.655,66

1.655,66

-3,46

1.715,04

-

1.713,87

1.713,87

-14,42

2.002,68

-

58,21

58,21

-79,76

287,64

(30.008,19)

1.645,66

15.607,00

-166,39

(23.508,93

Seluruh pengeluaran transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan penerimaan
transfer pemerintah daerah
: LKPK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, diolah.
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4.1.1

Pendapatan Konsolidasian

4.1.1.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Pada tahun 2018 pendapatan konsolidasian di dominasi oleh pendapatan perpajakan
konsolidasian sebesar 65,88 persen atau sebesar Rp3,74 triliun dimana 66,52 persen
nya merupakan penerimaan perpajakan pemerintah pusat dan 33,48 persen
merupakan penerimaan perpajakan pemerintah daerah.

Miliar

Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Provinsi NTT Tahun 2017 dan
2018 (miliar rupiah)
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
-

Tahun 2017

Tahun 2018

1,521.33

0.10

Pendapatan Transfer
Pendapatan Hibah

101.42

239.18

Pendapatan Bukan Pajak

3,659.05

1,698.22

Pendapatan Perpajakan

3,492.61

3,740.86

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)

Sedangkan PNBP memiliki porsi 29,91 persen dari keseluruhan pendapatan
konsolidasian dimana PNBP pemerintah pusat menyumbang 66,52 persen dan PNBP
pemerintah daerah menyumbang 33,48 persen. Pendapatan hibah sebesar Rp239,18
miliar atau 4,21 persen. Sedangkan penerimaan transfer sebesar Rp96,76 juta atau
0,002 persen dari total pendapatan konsolidasian.
Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaan Pusat dan Daerah Terhadap Penerimaan Konsolidasian
Provinsi NTT tahun 2018 (triliun rupiah)

30.00

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

25.00
20.00
15.00

24,31
21,69

10.00
1,25

5.00

0.00

3,06

2,49

Pendapatan

Pend. Perpajakan

1,12
0,57
PNBP

0.00
Transfer

4.1.1.2 Analisis Perubahan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)
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Pada tahun 2018 penerimaan perpajakan konsolidasian mencapai Rp3,74 triliun mengalami
kenaikan sebesar Rp248,25 miliar atau 7,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penerimaan perpajakan ini didominasi oleh penerimaan pajak dalam negeri yang mencapai
Rp3,73 triliun atau 99,92 persen sedangkan pajak internasional sebesar Rp5,95 miliar atau
sebesar 0,08 persen yang mana merupakan penerimaan pemerintah pusat.
Grafik 4.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap
Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi NTT Tahun 2018 (miliar rupiah)
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-

1,252.52

2,482.39
5.95
Pajak P. Internasional

Pajak Dalam Negeri
Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)

Dari penerimaan pajak dalam negeri tersebut sebesar Rp2,49 triliun atau 66,57 persen
merupakan penerimaan pemerintah pusat sedangkan penerimaan pemerintah daerah
sebesar Rp1,25 triliun atau sebesar 33,43 persen.
4.1.1.3 Rasio Pajak (Tax Ratio)
Rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak suatu daerah
terhadap pendapatan suatu output perekonomian atau PDRB.
Tabel 4.2 Tabel Perbandingan Rasio Pajak Provinsi NTT Tahun 2018 (miliar rupiah)

Uraian
Pendapatan Perpajakan
PDRB
Rasio Pajak

2017
3.492,61
90.757,61
3,85%

2018
3.740,86
99.087,25
3,78%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)

Pendapatan perpajakan pada tahun 2018 walaupun mengalami peningkatan sebesar
7,11 persen namun masih kurang dibandingkan dengan kenaikan PDRB yang
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mencapai 9,18 persen sehingga hal ini mengakibatkan Rasio pajak menurun menjadi
3,78 persen.
4.1.2

Belanja Konsolidasian

Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian
pemerintah pusat dan pemerintah daerah

antara seluruh belanja

suatu wilayah dalam satu periode

pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
(berelasi).
4.1.2.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Pada tahun 2018 secara keseluruhan belanja pemerintah daerah di provinsi NTT lebih
besar daripada belanja pemerintah pusat. Total belanja keseluruhan mencapai
Rp35,110 triliun dimana belanja pemerintah daerah mencapai Rp24,32 triliun atau
68,93 persen dan belanja pemerintah pusat sebesar Rp10,79 triliun.
Grafik 4.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi NTT Tahun 2018 (miliar rupiah)
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
Belanja Belanja
Pegawai Barang

Belanja
Modal

Bunga
Utang

Pemerintah Pusat

Subsidi

Hibah

Bantuan Belanja Transfer
Sosial Lain-lain

Pemerintah Daerah

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)

Dimana dalam belanja pemerintah daerah porsi belanja pegawai masih menjadi
belanja terbesar dengan porsi sebesar 39,39 persen, belanja barang 19,24 persen
sedangkan belanja modal 18,54 persen. Sebaliknya pada belanja pemerintah pusat,
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belanja barang memiliki porsi 40,50 persen, belanja modal 33,31 persen dan belanja
pegawai 26,00 persen.
4.1.2.2 Analisis Perubahan Belanja Konsolidasian
Pada tahun 2018 belanja pegawai Pemerintah Daerah naik 3,56 persen atau sebesar
Rp328,06 miliar sedangkan belanja pegawai pemerintah pusat naik 11,60 persen atau sebesar
Rp291,71 miliar.
Grafik 4.5 Analisis Perubahan Belanja Konsolidasian pada Prov. NTT, 2018 (miliar rupiah)
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10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah
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2017

Pemerintah Daerah

2018

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Pembayaran Bunga Utang

Subsidi

Hibah

Bantuan Sosial

Belanja Lain-lain

Transfer

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)

Belanja barang pemerintah daerah mengalami kenaikan0,125 persen sedangkan
belanja barang pemerintah pusat mengalami kenaikan signifikan 50,53 persen. Dari
sisi belanja modal, belanja modal pemerintah daerah mengalami penurunan sebesar
7.78 persen sebaliknya belanja modal pemerintah pusat naik cukup signifikan yakni
mencapai 1,93 persen.
4.1.2.3 Analisis Rasio Belanja Operasi Konsolidasian Terhadap Total Belanja
Konsolidasian

Analisis rasio belanja operasi bertujuan untuk melihat porsi belanja pemerintah untuk
mendukung operasional pemerintahan. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai
konsolidasian dengan belanja barang konsolidasian.
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Tabel 4.3 Analisis Perubahan Belanja Konsolidasian pada Provinsi NTT Tahun 2018 (miliar
rupiah)

Uraian
Belanja Operasi
Total Belanja dan Transfer

2018
2017
Konsolidasian Rasio Konsolidasian Rasio
21.378,93 60,89%
19.285,84 58,29%
35.110,56
32.950,92

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)

Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian pada tahun 2018naik
sebesar 2,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukan
adanya pergerseran alokasi dari belanja produktif ke belanja operasional.
4.1.2.3.1 Analisis Anggaran Belanja Sektoral
Indikator yang digunakan pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran mengenai
fokus/prioritas bidang pemerintah daerah pada bidang-bidang tertentu. Melalui
perbandingan rasio antar wilayah dapat diketahui perbedaan prioritas bidang diantara
wilayah tersebut.
a. Bidang pelayanan publik dan birokrasi
𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐲𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤
=

𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐲𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤 𝐀𝐏𝐁𝐍 + 𝐀𝐏𝐁𝐃
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐀𝐏𝐁𝐍 + 𝐀𝐏𝐁𝐃

Grafik 4.6 Rasio Belanja Pelayanan Publik di Prov. NTT Tahun 2017 dan 2018 (miliar rupiah)
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Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)
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Rasio belanja pelayanan publik dan birokrasi pada tahun 2017 mengalami
peningkatan 10,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut
disebabkan adanya peningkatan alokasi belanja pelayanan publik APBN dan APBN
yang naik 19,51 persen.
b. Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum

𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐦𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐅𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐔𝐦𝐮𝐦
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐦𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐟𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐮𝐦𝐮𝐦 𝐀𝐏𝐁𝐍 + 𝐀𝐏𝐁𝐃
=
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐀𝐏𝐁𝐍 + 𝐀𝐏𝐁𝐃
Grafik 4.7 Rasio Belanja Pemeliharaan Jalan di Prov.NTT, 2017 dan 2018 (miliar rupiah)
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Sumber: Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)

Realisasibelanja perumahan dan fasilitas umum APBN pada tahun 2018 meningkat
cukup signifikan yakni 62,96 persen selain itu akan tetapi realisasi

APBD juga

mengalami penurunan sebesar 11,39%, hal ini berimplikasi pada menurunnya rasio
belanja perumahan dan fasilitas umum yang semula sebesar 10,38 persen menjadi
9,47 persen.
c. Bidang kesehatan
𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐊𝐞𝐬𝐞𝐡𝐚𝐭𝐚𝐧 =

𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐊𝐞𝐬𝐞𝐡𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐏𝐁𝐍 + 𝐀𝐏𝐁𝐃
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐀𝐏𝐁𝐍 + 𝐀𝐏𝐁𝐃
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Grafik 4.8 Rasio Belanja Kesehatan di Prov. NTT , 2017 dan 2018 (miliar rupiah)
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Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)

Rasio belanja kesehatan mengalami juga mengalami penurunan dari semula 11,55
persen menjadi 10,83 persen. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya belanja
pemerintah pada jenis belanja operasional yang berdampak pada menurunnya rasio
dari jenis belanja produktif, salah satunya adalah belanja bidang kesahatan.
d. Bidang pendidikan

𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐢𝐤𝐚𝐧 =

𝐏𝐚𝐠𝐮 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐀𝐏𝐁𝐍 + 𝐀𝐏𝐁𝐃
𝐏𝐚𝐠𝐮 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐀𝐏𝐁𝐍 + 𝐀𝐏𝐁𝐃

Grafik 4.9 Rasio Belanja Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017-2018 (miliar
rupiah)
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Belanja bidang pendidikan APBN pada tahun 2018 juga menurun yakni sebesar 0,88
persen meskipun belanja pendidikan APBD naik sebesar 0,64 persen sehingga
menyebabkan rasio belanja bidang pendidikan turun menjadi sebesar 19,22 persen.
Hal ini menunjukan alokasi bidang pendidikan di NTT semakin menurun sehingga
perlu untuk mendapat perhatian.
4.2 SURPLUS/DEFISIT
Keseimbangan umum atau Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama.
Surplus/defisit dalam LKPK tingkat wilayah merupakan gabungan surplus defisit
APBD ditambah dengan surplus/defisit LKPP tingkat wilayah.
Tabel 4.4 Surplus / Defisit Konsolidasian di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018

Uraian

Surplus/Defisit
Realisasi
Komposisi

Gabungan Pemda NTT
Pempus di Wilayah NTT
Konsolidasian

1.645,66

-6,24%

(30.008,19)

106,24%

(28.245,36)

100,00%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)

Defisit yang terjadi pada Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Provinsi Nusa
Tenggara Timur disebabkan oleh defisit pemerintah pusat, yakni sebesar 30.008,19
miliar. Sedangkan untuk gabungan pemda di Nusa Tenggara Timur mengalami
surplus sebesar 1.645,66 miliar. Akan tetapi defisit yang terjadi pada pemerintah pusat
di wilayah Nusa Tenggara Timur sangatlah besar, sehingga surplus yang terjadi pada
gabungan pemda di NTT tidak berdampak signifikan..
4.2.1 ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB)
Laporan Operasional adalah ringkasan transaksi yang berasal dari interaksi yang
disepakati bersama antara unit institusi pada suatu periode akuntansi yang
mengakibatkan perubahan posisi keuangan.

Berikut adalah ringkasan Laporan
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Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
Tabel 4.5 Laporan Operasional Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat
Wilayah Provinsi NTT Tahun 2018 (dalam miliar)
No

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto

Jumlah

Pendapatan

60.855,66

a.

Pajak

3.738,73

b.

Kontribusi Sosial

c.

Hibah

Pendapatan Lainnya
d.
Beban

0,00
22.347,65
34.769,28
49.726,09

a.

Kompensasi Pegawai

b.

Penggunaan Barang dan Jasa

c.

Konsumsi Aset Tetap

0,00

d.

Bunga

0,00

e.

Subsidi

0,00

f.

Hibah

g.

Manfaat Sosial

Beban Lainnya
h.
Keseimbangan Operasi Bruto/Neto
Transaksi Aset Non Keuangan Neto

12.387,03
8.369,18

28.187,37
124,21
658,30
11.129,57
8.089,72

a.

Aset Tetap

6.404,31

b.

Perubahan Persediaan

0,00

c.

Barang Berharga

0,00

Aset Non Produksi
d.
Net Lending/Borrowing

1.685,41

Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban

3.039,84

Akuisisi Neto Aset Keuangan

3.039,84

- Dalam Negeri

3.039,84

a.

b.

3.039,84

- Luar Negeri

0,00

Keterjadian Kewajiban

0,00

- Dalam Negeri

0,00

- Luar Negeri

0,00

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT, data diolah
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Dari Laporan Operasional dapat diketahui nilai kompensasi pegawai, penggunaan
barang dan jasa dan konsumsi aset tetap untuk melakukan perhitungan kontribusi
Pemerintah terhadap PDRB.
Tabel 4.6 Perhitungan Kontribusi pemerintah Terhadap PDRB Provinsi NTT Tahun
2018 (dalam miliar rupiah)
No.
1
2
3
a
1
b
c

Uraian
Kompensasi Pegawai
Penggunaan Barang dan Jasa
Konsumsi Aset Tetap
Konsumsi Pemerintah
Aset Tetap
PMTB
PDRB
a/c
b/c

Nilai
12.387,03
8.369,18
20.756,21
6.404,31
6.404,31
99.087,25
20,95%
6,46%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT, BPS, data diolah

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kontribusi belanja Pemerintah
terhadap PDRB adalah 20,95 persen sedangkan kontribusi investasi Pemerintah
terhadap PDRB adalah 6,46 persen. Dari perhitungan di atas juga dapat diketahui
bahwa belanja pemerintah mempunyai kontribusi 3,24 kali lebih besar dibandingkan
investasi Pemerintah. Belanja Pemerintah mempunyai kontribusi yang relatif besar
dan berdampak dalam jangka yang lebih pendek. Perekonomian NTT tercatat tumbuh
5,13 persen pada tahun 2018 sehingga dengan kondisi perekonomian yang relatif baik
maka kontribusi pemerintah dari investasi dirasa lebih baik untuk lebih meningkatkan
pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang.

Tangan Istimewa Para Mama –
KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUN 2018
mama Penenun
Ikat
diTIMUR
NTT
PROVINSI NUSA
TENGGARA

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tiga sektor
unggulan yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan, Sektor Jasa Pendidikan dan Sektor Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial.

Optimalisasi belanja pemerintah dalam sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan perlu dioptimalkan guna
mendapatkan daya ungkit yang lebih optimal mengingat
sektor ini merupakan leading sector dan telah menyerap 55
persen dari total perkerja.
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5. KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL
REGIONAL
Kombinasi Analisis
shift share dan
Location Quotient
(LQ)
digunakan
untuk mengetahui
sektor unggulandi
NTT.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, kondisi perekonomian Nusa Tenggara Timur
cukup positif dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik di tahun 2018, yakni mampu
tumbuh sebesar

5,17 persen

meningkat

0.1 persen

di bandingkan tahun 2017.

Inflasi tahunan tahun 2017 cukup terkendali pada angka 3,07 persen dibawah inflasi
nasional sebesar 3,13 pesen. Gini ratio telah mencapai target RPJMD yaitu sebesar
0,359 sedikit lebih rendah dari nasional . Meskipun demikian, beberapa realisasi indikator
kesejahteraan seperti kemiskinan dan pengangguran tercatat belum mencapai target
RKPD, sehingga pemerintah daerah harus terus berupaya mencari terobosan dengan
menggali dan mengembangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki demi
meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional.
Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi regional selalu berangkat dari pengamatan
unsur spasial (lokasi) dari suatu daerah. Bagaimana suatu daerah menggerakkan
ekonominya dengan pemanfaatan unsur-unsur sumber daya local (endowment factor),
bagaimana proses interaksinya dengan daerah sekitar, bagaimana mengidentifikasi
basis ekspor, keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, serta bagaimana
keterkaitan antar sumber daya dan faktor eksternal dalam menciptakan nilai tambah
ekonomi, adalah merupakan instrumen yang umum digunakan secara empiris untuk
mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya secara regional.
Berdasarkan teori-reori pertumbuhan ekonomi regional tersebut, pemerintah daerah
sebagai pengelola fiskal dituntut untuk mengetahui sumber daya dan keunggulan
komparatif apa yang dimiliki di daerahnya, bagaimana interaksi ekonomi antar daerah,
kondisi sosial kemasyarakatan, dll. Hal ini penting mengingat pemerintah daerah harus
dapat menyusun program prioritas utama yang akan dibiayai dari fiskal / belanja negara.
Sehingga ditengah keterbatasan fiskal yang dimiliki diharapkan program prioritas utama
dalam sektor ekonomi dapat dioptimalkan sehingga akan mendorong peretumbuhan
ekonomi demi kesejahteraan masyarakatnya.
Untuk itu, guna mengetahui potensi dan sektor unggulan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur, akan digunakan analisis shift-shareyang dikombinasikan dengan analisis
Location Quotient (LQ). Penggunaan analisis shift-share digunakan untuk menganalisis
komposisi pertumbuhan suatu daerah. Metode ini memungkinkan untuk melihat dan
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mendeferensiasi pertumbuhan ke dalam tiga komponen utama yaitu pertumbuhan
nasional, struktur lapangan usaha (industri), dan kompetisi regional. (Niemi, 1985)
Irisan hasil pengujian shift share
dan
LQ
menunjukkan
suatu
sektor
usaha merupakan
sektor
basis
sekaligus sektor
dengan keunggulan lokasional

Dengan kata lain, analisis shift sharedapat digunakan untuk melihat perubahan output
kumulatif dari suatu daerah berdasarkan variabel shift dan variabel share-nya pada
periode yang ditentukan. Variabel share dijelaskan dalam nilai National Share (NS) yang
menunjukkan seberapa besar perubahan output /PDRB suatu daerah jika proporsi
perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional dalam periode pengamatan.
Sedangkan komponen shift adalah deviasi/penyimpangan dari pengaruh national share
dalam pertumbuhan output di suatu daerah yang terlihat dari nilai variabel Proportional
Shift dan Differential Shift-nya. Sehingga pertambahan nilai PDRB suatu sektordapat
diperinci dari nilai National Share, Proportional Shift dan Differential Shift.Jika nilai dari
Differential Shift positif (DS>0) maka daerah tersebut memiliki keuntungan/potensi
lokasional (sumber daya, letak geografis, dll), demikian sebaliknya.
Selain dengan analisis shift share, untuk mengetahui dan memetakan sektor unggulan
di suatu daerah, digunakan metode Location Quotient (LQ). Metode LQ bekerja dengan
memetakan dan mengklasifikasikan perekonomian daerah kedalam sektor basis dan
non basis dengan berorientasi pada cakupan pemenuhan pasar lokal dan juga
regional/ekstenal. (Galambos et al 1978). Perhitungan LQ dilakukan dengan
caramembandingkan rasio share lapangan usaha terhadap PDRB daerah dengan rasio
share nya secara nasional. Jika LQ menunjukkan angka lebih dari satu (LQ > 1) berarti
sektor tersebut merupakan sektor basis, yang berarti sektor tersebut telah melebihi
pasar/konsumsi lokal, dan berpotensi untuk di ekspor ke luar daerah. Kemudian jika LQ
menunjukkan angka kurang dari satu (LQ < 1) berarti sektor tersebut merupakan sektor
non basis, yang artinya sektor ini hanya untuk memenuhi pasar lokal dan tidak berpotensi
untuk diekspor ke luar daerah. Hasil pengujian terdapat dalam Tabel 5.1 menunjukkan
hasil pemetaan Location Quotient (LQ) terhadap struktur PDRB Nusa Tenggara Timur
berdasarkan Lapangan Usaha/sektor dalam kurun waktu 2010 s.d 2017 yang beririsan
dengan hasil pemetaan menggunakan shift share pada tahun 2010 dan 2017.
Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 3
sektor yang merupakan sektor basis dan juga sektor yang memiliki keunggulan secara
lokasional.
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Tabel 5.1 Irisan Hasil Pengujian Analisis Shift-share dan LQ Tahun 2010 - 2017

Differential
Shift (DS)

Location Quotient
(LQ)

Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan

102,65

2,23

Jasa Pendidikan

565,47

2,90

Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib

1763,65

3,19

Lapangan Usaha/Sektor

Keterangan

Sektor Basis dan
memiliki
keunggulan
lokasional

Sumber : Perhitungan analisis shift-share dan LQ
Sektor Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan, Sektor
Jasa Pendidikan
dan
Sektor
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan
Sosial
Wajib
adalah
merupakan sektor
basis sekaligus
sektor
dengan
keunggulan
lokasional

Berdasarkan informasi dari hasil pengujian tersebut, selanjutnya akan dielaborasi lebih
mendalam terkait keunggulan dan potensi ekonomi di Nusa Tenggara Timur yakni pada
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Jasa Pendidikan dan Sektor
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Khusus untuk Sektor
Jasa Pendidikan dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib akan diuraikan sekaligus mengingat kedua sektor ini sebagian besar
merupakan wujud dari pelaksanaan kegiatan ekonomi oleh pemerintah yang berasal dari
realisasi APBN dan APBD.
5.1

SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

Secara Geografis, Nusa Tenggara Timur terletak di selatan katulistiwa tepatnya pada
posisi 8°-12°Lintang Selatan dan 118°-125° Bujur Timur. Luas daratan wilayah Nusa
Tenggara Timur sekitar 47.931 km2 yang terbagi dalam gugusan 3 pulau besar (Pulau
Timor, Sumba, Flores) dan puluhan pulau-pulau kecil. Selain itu Nusa Tenggara Timur
juga memiliki ± 17 Gunung Berapi yang masih aktif yang sebagian besar berada dalam
Pulau Flores sehingga membentuk jalur lingkaran api (ring of fire).
Dengan kondisi alam seperti ini, berdasarkan data Stasiun Meteorologi dan Klimatologi,
Nusa Tenggara Timur memiliki curah hujan mencapai 955-4.481 mm dan rata-rata
suhuudara berkisar 20-29 derajat celcius, dengan suhu maksimal mencapai 32,38
derajat celcius. Selain itu, sebagian wilayah NTT merupakan wilayah subur yang terjadi
akibat aktivitas vulkanik dan sebagian besar lainnya terdiri dr hamparan padang rumput.
Berdasarkan data BPS, sebagaimana dalam Gambar V.1, luas lahan pertanian terbesar
didominasi oleh padang rumput sebesar 534 ribu hektar, sementara sawah memiliki luas
lahan terendah yakni sekitar 215 ribu hektar.
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Grafik 5.1 Luas Lahan Pertanian Sawah dan Bukan Sawah Prov. NTT ( Hektar)

Sawah

215,796

Tegalan

534,313

Ladang

346,045

Perkebunan

395,336

Hutan Rakyat

406,896

Padang Rumput
Hutan Negara

546,767
241,442

Sumber : BPS Provinsi NTT
Potensi luasnya
padang rumput di
NTT (546 ribu Ha)
memberikan andil
bagi
tingginya
share subsektor
peternakan
terhadap PDRB
Sektor pertanian,
kehutanan
dan
perikanan hingga
mencapai 32,24%
Kehutanan, dan
Perikanan

Oleh karena itu, keunggulan lokasional berupa padang rumput yang luas ini memiliki
potensi tersendiri khususnya di sektor peternakan. Berdasarkan data peranan subsektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2013 s.d 2017 menunjukkan bahwa dalam
dua tahun terakhir subsektor peternakan mampu menggeser dominasi sektor tanaman
pangan. Subsektor peternakan telah menjadi leading dengan mencatatkan porsi sebesar
yakni sebesar 32,5 persen (2016) dan persen 32,24 (2017) mengungguli subsektor
tanaman pangan dan perikanan yang masing masing berkontribusi sebesar 30,53
persen (2017) dan 17,45 persen (2017). Bahkan besaran share subsektor peternakan
terhada PDRB NTT tahun 2017 mencapai 9,26 persen mengungguli subsektor tanaman
pangan yang berkontribusi sebesar 8,77 persen.
Tabel 5.2Proporsi Subsektor terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
(Persen)

Wilayah dengan
padang
rumput
terluas berada pada bagian selatan
NTT yaitu Pulau
Sumba dan Pulau
Timor.
Sementara
itu
populasi
Babi,
Kuda, Kerbau dan
Sapi Potong di
NTT menduduki
peringkat 5 besar
secara nasional

Sumber : BPS Provinsi NTT

Jika dilihat secara spasial, dengan menggunakan metode natural breaks dalam ArView
Gis 3.3 dapat dipetakan bahwa potensi wilayah dengan padang rumput terluas berada
pada wilayah selatan Nusa Tenggara Timur yaitu Pulau Sumba dan Pulau Timor.
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Sedangkan jika diklasifikasikan menurut kabupatennya, kabupaten dengan padang
rumput terluas berada di Kabupaten Sumba Timur, kemudian kategori sedang berada di
5 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Tengah, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timur
Tengah Utara dan Alor.
Gambar 5.1 Pemetaan Potensi Luas Padang Rumput di Nusa Tenggara Timur

Sumber : Hasil Pengujian ArcView Gis 3.3

Proporsi / sharesubsektor peternakan yang besar ini tidak lepas dari upaya bersama dari
masyarakat, dan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki. Data
tahun 2017, populasi hewan ternak di Wilayah Nusa Tenggara Timur sudah mulai
diperhitungkan produktivitasnya secara nasional.
Tabel 5.3 Populasi Hewan Ternak Di Wilayah Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 (ekor)

Sumber : BPS Provinsi NTT

Jumlah populasi Babi, Kuda, Kerbau dan Sapi di NTT sudah masuk dalam jajaran 5
besar nasional. Untuk populasi hewan ternak babi, 23% populasi nasional ada di wilayah
NTT dengan jumlah 1,8 Juta ekor dan menjadi yang terbanyak secara nasional.
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NTT juga memiliki
potensi pada subsektor tanaman
pangan dimana
produksi jagung
dan ubi kayu
mencatatkan
surplus sebesar
489 ribu ton dan
431 ribu ton.
Meskipun
pada
tahun 2018 NTT
masih mengalmi
defisit
beras
sebesar 178 ribu
ton.

Selain subsektor peternakan, subsektor tanaman pangan juga memiliki potensi dan
keunggulan untuk dapat dikembangkan secara optimal. Berdasarkan data kapasitas
ketersediaan domestik, provinsi Nusa Tenggara Timur, provinsi ini memiliki surplus atas
komoditas jagung sebesar 489 ribu ton dan ubi kayu sebesar 431 ribu ton, namun
demikian untuk jenis komoditas beras yang menjadi makanan pokok masyarakat masih
harus mendatangkan dari luar NTT dikarenakan masih mengalami defisit sebesar 178
ribu ton.
Tabel 5.4 Ketersediaan Domestik dan Total Konsumsi Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2015 dan 2018

Sumber : BPS Provinsi NTT

Ket : *) Produksi tahun 2018

Potensi tingginya produksi jagung dan Ubi Kayu dan Ubi Jalar tentunya selain dapat
dioptimalkan sebagai substitusi makanan pokok tentunya harus dapat digunakan untuk
penyediaan makanan ternak guna meningkatkan produktivitas hewan ternak khususnya
kelompok unggas seperti ayam, itik dll.
Tabel 5.5 Populasi Ternak Unggas di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2017 (Ton)
Potensi
dan
peluang pengembangan
ternak
unggas
masih
sangat
besar
mengingat adanya
surplus
jagung
sebagai
bahan
dasar
pakan ternak.

Sumber : Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan

Upaya Peningkatan produktivitas tersebut memang sudah seharusnya dapat dilakukan
sesegera mungkin, mengingat data produksi ternak unggas di Nusa Tenggara Timur
menjadi yang terendah dalam wilayah Bali dan Nusa Tenggara kecuali untuk populasi
ayam Buras (Kampung) yang mencapai 11.456 ton. Padahal di satu sisi Nusa Tenggara
Timur memiliki potensi pakan ternak dari olahan jagung yang begitu melimpah.
Sementara itu, dari subsektor perikanan dan kelautan Nusa Tenggara Timur juga
memiliki beberapa potensi keunggulan. Berdasarkan data potensi investasi dari Dinas
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Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur memiliki luas
laut mencapai ± 200.000 km² (4 kali luas daratan) dan panjang garis pantai 5.700 km
sehingga Potensi lestari perikanan tangkap mencapai 491.700 ton/tahun dengan jumlah
tangkapan yang diperbolehkan sebesar 393.360 ton/thn.
Gambar 5.2 Sebaran Potensi Pengembangan Perikanan Tangkap 2018

Sumber : Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah, 2018
Potensi perikanan
kelautan
juga
cukup menjanjikan
mencapai
491.700 ton/tahun
untuk
perikanantangkap
dan
juga
pengembangan
produksi garam
sebesar 49.760
Ha

Selain itu, Nusa Tenggara Timur juga memiliki potensi luas lahan budidaya laut yang
mencapai 53.727 Hayang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya rumput laut
dan kerapu. Potensi budidaya air payau sebagai peluang pengembangan kawasan
budidaya bandeng, dan udangmencapai 35.455 Ha serta potensi budidaya air tawar
(gurame, lele, nila, dan patin) yang mencapai 51,870 Ha.Masih di subsektor ini, Nusa
Tenggara Timur memiliki 808 Desa Pesisir dengan jumlah penduduk pesisir mencapai ±
1,3 Juta jiwa sehingga memiliki potensi lahan pengembangan garam sebesar 49.760 Ha.
Beberapa Potensi Keunggulan yang dimiliki ini nampaknya juga terusdicoba untuk
dioptimalkan oleh pemerintah pusat dan daerah, dimana dalam konteks kebijakan
nasional telah ditetapkan bahwa Nusa Tenggara Timur sebagai koridor dalam
mendukung swasembada pangan nasional khususnya dalam hal swasembada daging.
Sementaraitu pada tataran kebijakan daerah dalam RPJMD 2013 -2018,Provinsi Nusa
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Tenggara Timurtelah menetapkan kebijakan sebagai provinsi jagung, ternak dan
pengembangan perikanan dan kelautan, serta menetapkan program desa mandiri
anggur merah melalui pengembangan sektor produktif. Berdasarkan prioritas kebijakan
Dukungan fiskal
pemerintah dalam
sektor pertanian,
kehutanan,
perikanan
NTT
mencapai
1,45
Triliun diantaranya untuk pembangunan 6 buah
bendungan dan
1.087 km jaringan
irigasi

ketahahan pangan tersebut telah diupayakan kebijakan pengembanganpangan lokal
sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing daerah.
Kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentunya juga akan diikuti olah
alokasi fiskal dalam bentuk belanja negara yang dibingkai ke dalam program prioritas
nasional, dimana untuk alokasi fiskal di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan
terangkai ke dalam program prioritas nasional ketahanan pangan (56). Untuk tahun
2018, alokasi pagu belanja program prioritas nasional ketahanan pangan di Nusa
Tenggara Timur mencapai 1,45 Triliun yang telah dialokasikan kepada 41 Satuan Kerja
yang terdiri dari 15 satuan kerja pemerintah daerah (dinas) dan 26 satuan kerja vertikal
Pemerintah Pusat Yang ada di Nusa Tenggara Timur.
Grafik 5.2 Pagu dan Realisasi Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Nusa Tenggara
Timur Tahun Anggaran 2018

Sumber : MEBE Dit PA, diakses tanggal 21 Januari 2019

Dari jumlah tersebut, demi mendorong terwujudnya program nawacita pemerintah
khususnya terkait upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan
Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, maka pemerintah telah menetapkan
beberapa Kegiatan Prioritas yang menunjang sektor Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan. Jenis kegiatan prioritas program nawacita dan jumlah pagunya diuraikan
dalam tabel berikut.
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Tabel 5.6 Kegiatan Prioritas Program Nawacita Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan
Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, 2018

Sumber : MEBE Dit PA, diakses tanggal 21 Januari 2019

Demi mendukung program tersebut, pada tahun 2018 pemerintah telah mengalokasikan
anggaran untuk

pembangunan 6 buah bendungan dan 1.087 km jaringan irigasi,

peningkatan produksi padi dengan melalui pengembangan teknologi budidaya padi di
lahan seluas 30.310 hektar dan beberapa kegiatan prioritas lainnya sebagaimana
informasi dalam Tabel 5.6.
Pada Tahun 2018 Tabel 5.7 Kegiatan Dengan Realisasi belum Mencapai Target, 2018 (miliar)
penyerapan
belanja APBN di
KEGIATAN
OUTPUT
NTT
telah
1.
Pengelolaan Bendungan, Danau, dan
Bendungan baru yang
melebihi
target
Bangunan Penampung Air Lainnya
dibangun
yang ditetapkan
2.
Pengembangan Sarana Distribusi
Pasar Rakyat Yang
dengan
nilai
Perdagangan dan Kapasitas Logistik
Dibangun/Direvitalisasi
realisasi sebesar
Perdagangan
94,37 %
3.
Perlindungan Dan Pemanfaatan
Kawasan Konservasi yang
Kawasan Konservasi Dan
dimanfaatkan
Keanekaragaman Hayati Laut
4.

5.

PAGU BELUM
TERSERAP

5,96
5,91

5,25

Pengembangan dan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan
Tambak

Rencana teknis dan dokumen
lingkungan hidup untuk
konstruksi irigasi dan rawa

12,74

Perlindungan Dan Pemanfaatan
Kawasan Konservasi Dan
Keanekaragaman Hayati Laut

Kawasan konservasi yang
ditata menuju pengelolaan
efektif

20,99

Sumber : MEBE Dit PA, diakses tanggal 21 Januari 2019

Berdasarkan hasil, analisis spending review pada Program Prioritas Nasional Ketahanan
Pangan terlihat bahwa penyerapan belanja oleh para pengguna anggaran di Nusa
Tenggara Timur hanya mampu terealisasi sebesar 94,37 %. Dari nilai tersebut, nampak
bahwa kinerja penyerapan dari satuan kerja pemerintah daerah sedikit lebih rendah
daripada realisasi belanja oleh satuan kerja vertikal.
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Secara keseluruhan realisasi tersebut telah melebihi target yang ditetapkan, namun
demikian masih terdapat beberapa satuan kerja yang masih menyisakan dana cukup
besar dengan penyerapan yang masih jauh di bawah target. Jenis kegiatan dan pagu
belanja yang belum terserap diuraikan dalam tabel 5.7
Belum optimalnya penyerapan anggaran ini tentunya juga akan berakibat pada tidak
terlaksananya beberapa kegiatan di sektor ini sehingga akan berdampak pada tidak
maksimalnya pencapaian output. Adapun penyebabnya adalah diantaranya :
1. Pembangunan bendungan Manikin di Kab Kupang dan Mbay di Flores
merupakan proyek multi years, dan sampai saai ini masih dalam tahap proses
lelang, sehingga dana yang ada belum dapat direalisasikan.
2. Masih adanya kendala pada proses pengadaan tanah pada beberapa proyek
pembangunan infrastruktur berupa bendungan
3. Keterlambatan pemenerimaan DIPA tugas pembantuan (triwulan III) sehingga
waktu yang ada tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang
direncanakan.
4. Keterlambatan proses lelang sehingga berakibat minimnya penyedia barang/jasa
yang yang bersedia untuk mengerjakan proyek tersebut dikarenakan waktu yang
terbatas/sempit
Dari beberapa kendala dalam optimalisasi pelaksanaan program prioritas nasional
Ketahanan Pangan, dapat dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :


Pembebasan tanah yang masih berbenturan dengan penduduk pemilik lahan, satuan
kerja dapat berkoordinasi dengan pemda setempat, dari tingkat provinsi hingga desa,
sehingga dapat ditempuh pendekatan yang win-win.



Terkait Pengurusan perijinan proyek multiyears yang membutuhkan persetujuan
antar kementerian, agar satuan kerja yang bersangkutan telah mempersiapkan jauh
hari sebelum proses lelang dan apabila dimungkinkan, sebelum DIPA disahkan
proses perijinan telah didapatkan terlebih dahulu.



Terkait dengan keterlambatan penerimaan DIPA, satuan kerja dapat berkoordinasi
dengan eselon I terkait lebih awal, sehingga sebelum DIPA terbit pihak satuan kerja
sebagai pelaksana kegiatan dapat mempersiapkan administrasinya terlebih dahulu
sehingga pada saat DIPA terbit kegiatan sudah dapat dilaksanakan.



Mempersiapkan proses lelang lebih awal, bahkan sebelum DIPA diterima, sehingga
tidak terjadi lagi keterlambatan proses lelang yang berdampak pada tidak
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tersedianya pihak penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan
tersebut dengan waktu yang sangat sempit.
5.2

SEKTOR

JASA

PENDIDIKAN

DAN

SEKTOR

ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL
Komponen kegiat
-an ekonomi yang
membentuk nilai
tambahdalam
sektor ini adalah
mayoritas berasal
dari
aktivitas
ekonomi
yang
dilakukan
pemerintah

Berdasarkan analisis shift-share dan alisis Location Quotient (LQ) menunjukkan Provinsi
Nusa Tenggara Timur juga memiliki keunggulan pada Sektor Jasa Pendidikan dan
Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Dalam Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (BPS) menjelaskan bahwa komponen kegiatan
ekonomi yang membentuk nilai dari kedua sektor tersebut adalah mayoritas berasal dari
aktivitas ekonomi yang dilakukan pemerintah, yaitu :

a) Sektor Jasa Pendidikan
Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan pekerjaan,
baik

secara

lisan

atau

tertulis

Kategori ini juga mencakup

pendidikan

yangdiselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum
(negeri dan swasta) padatingkat yang berbeda seperti halnya pendidikan untuk usia
dewasa,pendidikankhusus termasuk siswa cacat baik mental atau fisik,program
literasi, akademi dan sekolah militer,sekolah penjara dan lain-lain. Pendidikan dapat
disediakan dalam ruangan,melalui penyiaran melalui media (surat, radio dan televisi,
internet dan lain lain)

b) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial.
Kategori ini mencakup kegiatan yang merupakan aktivitas pemerintahan, yang
umumnyadilakukan oleh administrasi pemerintahan. Selain itu, kategori ini juga
mencakupperundang-undangan

dan

penerjemahan

hukum

yang

berkaitan

denganpengadilan, seperti halnya administrasi programberdasarkan peraturan
perundangan-undangan,

kegiatan

legislatif,

perpajakan,pertahanan

negara,

keamanan dan keselatan negara, pelayanan imigrasi,hubungan luar negeri dan
administrasi program pemerintah lainnya. Kategori ini jugamencakup kegiatan
jaminan sosial wajib pemerintah.

Berdasarkan kriteria tersebut, serta sejalan dengan penjelasan indikator ekonomi dan
pembangunan regional Nusa Tenggara Timur pada bab sebelumnya, maka dapat
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diambil hipotesis awal bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui
aktivitas belanja negara (APBN/APBD) memiliki peran penting bagi pertumbuhan
ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Dengan munculnya Sektor Jasa Pendidikan dan
Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebagai sektor basis
dan sektor yang memiliki keuggulan lokasional maka hal ini juga menunjukkan bahwa
kinerja penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan baik, realisasi belanja negara
digunakan secara tepat sasaran, sehingga mampu memberikan kontribusi dan porsi
yang lebih kepada Produk Domestik Regional Bruto sekaligus meningkatkan
pemerataan ekonomi melalui program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan penurunan kemiskinan.

Jika ditelusuri lebih dalam, sebagaimana informasi dalam grafik 5.3 dibawah ini, alokasi
belanja APBN dan Belanja Transfer yang diperoleh oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur
adalah yang paling besar diantara provinsi dalam koridor Bali dan Nusa Tenggara. Pada
tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu merealisasikan belanja pemerintah
sebesar Rp 30,083 triliun jauh diatas Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali yang
masing-masing hanya terealisasi sebesar Rp23,308 triliun dan Rp 20,948 triliun.
Demikian pula halnya pada tahun 2017, alokasi pagu maupun nilai realisasi belanja yang
dimiliki Nusa Tenggara Timur masih yang terbesar diantara provinsi dalam koridor
ekonomi Bali dan Nusa Tenggara.

Pagu

Realisasi
2017

Sumber : Online Monitoring SPAN,diakses 28 Januari 2019

Pagu

Realisasi
2018

33,083.1

23,308.0

20,948.7

17,323.1

11,743.2

11,640.5

22,915.4

19,690.0

15,425.3

10,784.2

Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur

30,818.7

Grafik 5.3 Pagu dan Realisasi Belanja APBN (termasuk Belanja Transfer) di Koridor Bali dan
Nusa Tenggara,2017 dan 2018 (miliar)

10,805.0

NTT
memiliki
alokasi pagu dan
realisasi belanja
APBN
dan
belanja
Transfertertinggi
diantara koridor
Bali dan Nusa
Tenggara
mencapi Rp 30
Triliun
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Secara lebih rinci, untuk mengetahui pemetaanrealisasi belanja pemerintah secara
spasial di Nusa Tenggara Timur digunakan metode Scatter Plot Matrix terhadap jumlah
alokasi DIPA Satuan Kerja (APBN) dan alokasi dana transfer dalam wilayah kabupaten
kota di provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dalam Gambar V.X
Gambar 5.3 Scatter Plot Matrix Realisasi Belanja DIPA APBN Dan Realisasi Dana Transfer Ke
Daerah 2018
Data Outlier

Sumber : Output Scatterplot Matrix Geoda
Potensi keunggulan alokasi fiskal
ini tentunya harus
terus dioptimalkan
dengan
didukung
oleh
strategi prioritas
pembangunan
regional yg tepat.

Berdasarkan pemetaan data tersebut, terdapat dua kabupaten yang memiliki realisasi
dana transfer paling tinggi namun realisasi DIPA APBN nya paling kecil yaitu Kabupaten
Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sedangkan kabupaten yang memiliki
realisasi DIPA APBN kecil sekaligus juga memiliki realisasi dana transfer kecil adalah
kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sabu Raijua.
Gambar 5.4 Peta Tematik Hasil Scatterplot Matrix

2 kab terbesar

Sumber : Output Scatterplot Matrix Geoda

2 kab terkecil
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Namun jika dilihat grafik scatterplot dan histogram realisasi DIPA APBN, terdapat satu
daerah yang terkesan outlier, sebagai akibat dari jumlah realisasi DIPA APBN nya yang
jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah lainnya. Kondisi ini dimiliki oleh Kota
Kupang dimana realisasi DIPA APBN nya mencapai 4,878 triliun sedangkan rata-rata
realisasi DIPA APBN di Nusa Tenggara Timur hanya sekitar 423 miliar.
Potensi keunggulan alokasi fiskal ini tentunya harus terus dioptimalkan dengan didukung
oleh strategi prioritas pembangunan regional yang tepat, sehingga output yang
dihasilkan dari aktivitas ekonomi pemerintah itupun akan dapat membawa dampak
krusial bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Mengingat
secara nyata terlihat, bahwa semakin banyak alokasi belanja pemerintah di sektor
pertanian ini terbukti dapat meningkatkan produktifitas pada sektor ini.
Sebagaimana tabel 3.4, kenaikan alokasi urusan pilihan dalam APBD Konsolidasian
pada komponen belanja kelautan dan perikanan sebesar 47 persen dan belanja
kehutanan sebesar 24 persen yang disinergikan dengan alokasi APBN sebesar Rp1,45
triliun ditahun 2018, terbukti dapat meningkatkan produktifitas sektor ini sebesar 8 persen
atau sekitar Rp 1.977 miliar (tabel 1.3).
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Desa Wae
Rebo
FloresTAHUN
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ketinggian
1.200
mdpl
yang
dikenal sebagai desa diatas awan

dana desa juga terlihat dari meningkatnya beberapa dimensi pengukuran dalam Indeks
Potensi Desa, sehingga mampu mengurangi jumlah desa tertinggal di Nusa Tenggara Timur.
Namun demikian, pada tahun 2018, penurunan kemiskinan di pedesaan ini tidak serta
merta diikuti dengan adanya perbaikan gini ratio di pedesaan.

Dana desa yang telah disalurkan kepada 3026 desa di
Nusa Tenggara Timur terbukti secar empiris berpengaruh
signifikan terhadap penurunan persentase penduduk
miskin di pedesaan

dana desa juga terlihat dari meningkatnya beberapa
dimensi pengukuran dalam Indeks Potensi Desa, sehingga
mampu mengurangi jumlah desa tertinggal di Nusa
Tenggara Timur. Namun demikian, pada tahun 2018,

tidak serta merta
diikuti dengan adanya perbaikan gini ratio di
pedesaan.
penurunan kemiskinan di pedesaan ini
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6. KONTRIBUSI DAN TANTANGAN DANA DESA DALAM UPAYA UNTUK
MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN DI DAERAH
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah nasional tahun
Dana desa merupakan bagian
dari srategi pembangunan
nasional
dalam
dimensi
pemerataan
dan
kewilayahan yang
bertujuan
menciptakan pemerataan pendapatan pada aspek
individual
dan
geographic
targeting

2015-2019, Pemerintah telah menetapkan Strategi Pembangunan Nasional yang
merupakan penjabaran dari

sembilan Agenda

Prioritas/ (Nawacita).

Dalam

pelaksanaannya, sebagai upaya meningkatkan efektivitas, pelaksanaan RPJMN
2015-2019 diformulasikan kedalam tiga dimensi pembangunan yang salah satu
diantaranya adalah Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan.
Sebagaimana diketahui, Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan adalah merupakan
penjabaran beberapa agenda prioritas dalam Nawacita. Agenda Nawacita yang
terintegrasi dalam dimensi ini adalah agenda nomor 3, 5, dan 6 yaitu Membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia
lainnya.
Pemerintah menyadari bahwa Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan merupakan
salah satu strategi utama yang harus diwujudkan. Hai ini penting mengingat
pembangunan dan pertubuhan ekonomi sudah seharusnya tidak hanya ditujukan
untuk kelompok tertentu, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu,
kebijakan utama yang diambil pemerintah melalui intsrumen fiskalnya dalam APBN
ditujukan untuk meningkatkan pemerataan antarkelompok pendapatan melalui
pemberdayaan

ekonomi

masyarakat

kurang

mampu

dengan

mendorong

peningkatan akses terhadap lahan dan modal bagi penduduk miskin, peningkatan
konektivitas antarwilayah, (wilayah perkotaan dan perdesaan), perbatasan dan
wilayah

kantong

dilaksanakan

kemiskinan.

dengan

Pemerataan

mempertimbangkan

antarkelompok

target

secara

pendapatan

individu

ini

(individual

targeting) yang menyasar kepada sasaran keluarga, individu dan rumah tangga dan
target kewilayahan (geographic targeting) seperti pembangunan desa, daerah
perbatasan, dan penciptaan koridor/kawasan ekonomi tertentu.
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6.1 Kontribusi Dana Desa Bagi Pemerataan Di Daerah
Salah

satu

kebijakan

pemerintah

dalam

mengimplementasikan

stategi

pembangunan nasional khususnya pada dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
adalah penyaluran Dana Desa melalui alokasi dalam APBN. Dana Desa merupakan
alokasi anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Pemerintah
Desa dan Desa Adat yang disalurkan melalui Kabupaten/Kota, dan dialokasikan
kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan berdasarkan proporsi jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis desa.
Melalui pemberian alokasi dana secara langsung kepada pemerintah desa ini
diharapkan akan mengakselerasi pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan pendapatan perkapita masyarakat desa, peningkatan akses ekonomi
dan konektifitas melalui pembangunan infrastruktur pedesaan, badan usaha milik
desa, peningkatan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Sehingga
diharapkan, akan tumbuh sumber ekonomi baru di desa-desa yang tersebar di
seluruh

pelosok

negeri

yang

bermuara

pada

menurunnya

kesenjangan

antarkelompok masyarakat.
Gambar 6.1 Pagu dan Realisasi Nasional Dana Desa, 2015 -2018
±Rp 280,3 jt/desa

±Rp 643,6 jt/desa

±Rp 800,4 jt/desa

±Rp 800,4 jt/desa

PENYERAPAN

PENYERAPAN

PENYERAPAN

PENYERAPAN

Rp 20,67 T

Rp 46,98 T

Rp 60 T

Rp 60 T

82,72%

97,65%

98,54%

99,77%

74.093 Desa

74.754 Desa

74.910 Desa

74.957 Desa

Sumber : Kemenkeu dan Kemendesa, diolah

Setelah diterbitkannya

Undang-Undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada

APBN tahun 2015 pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 20,6
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triliun untuk

74.093 desa dan mencapai Rp 60 triliun pada tahun 2018 yang

didistribusikan kepada 74.957 desa. Peningkatan pagu alokasi ini juga diikuti oleh
kenaikan realiasai dana desa yang terus membaik hingga mencapai 99,77 persen
pada tahun 2018 (Gambar VI.1). Selain itu pendekatan dengan pengakuan terhadap
hak-hak

masyarakat/desa

adat

dalam

rangka

memperkuat

sistem

sosial

kemasyarakatan merupakan wujud komitmen untuk menghadirkan pemerataan
ekonomi dan akses terhadap kesejateraaan.
6.1.1

Alokasi Dana Desa Di Nusa Tenggara Timur

Selain peningkatan dari sisi besaran alokasi dana desa, pemerintah terus berupaya
mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan pengalokasian dana desa dengan
memperhatikan aspek pemerataan dan berkeadilan. Sehingga pada tahun 2018,
pemerintah

menetapkan

penyempurnaan.

Bentuk

arah

kebijakan

dengan

penyempurnaan

melakukan

kebijakan

tersebut

beberapa
berupa

penyempurnaan formula pengalokasian dana desa.
Gambar 6.2 Penyempurnaan Formulasi Kebijakan Dana Desa 2018

2017
90 10

25 35

2018
77 3

20

10 50

0,51

0,49

Sumber : Kementerian Keuangan

Keterangan :
JP
: Jumlah Penduduk
LW : Luas Wilayah
JPM
: Jumlah Penduduk Miskin
AF : Alokasi Formula
IKK
: Indeks Kemahalan Konstruksi

AD : Alokasi Dasar
AA : Alokasi Afirmasi
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Penyempurnaan formula tersebut dilakukan dengan penyesuaian proporsi Alokasi
Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) , memberikan afirmasi pada desa tertinggal
dan desa sangat tertinggal yang mempunyai penduduk miskin tinggi, fokus pada
pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang diimplementasikan dengan
penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah, peningkatan
kualitas penyaluran dana desa melalui penyaluran secara bertahap berdasarkan
pada kinerja pelaksanaan, serta mempertajam prioritas penggunaan untuk
pembangunan

dan

pemberdayaan

masyarakat.

Gambaran

ringkas

terkait

reformulasi kebijakan dana desa tahun 2018 dijelaskan dalam Gambar VI.2 diatas.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, dana desa tahun 2018 pada Provinsi Nusa
Tenggara Timur dialokasikan sebesar Rp 2,5 triliun untuk 3.026 desa yang tersebar
dalam 21 kabupaten. Secara agregat, alokasi dana desa ini telah meningkat 3 kali
lipat dari alokasi tahun 2015 yang hanya mencapai Rp 812 miliar. Jika dirataratakan, maka setiap desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi
sebesar Rp 842 juta pada tahun 2018.
Gambar 6. 3 Perkembangan Pagu Dana Desa Nusa NTT, 2015 - 2018

2.549,55 M
2.360,35 M
1.849,35 M
812, 88 M

Sumber : Kemenkeu dan Kemendesa,diolah

Jika dipetakan secara spasial, dengan menggunakan pengelompokan berdasarkan
natural breaks atas jumlah desa per kabupaten, didapatkan peta tematik
sebagaimana dalam gambar V.4. Dari sebaran 3026 desa di Nusa Tenggara Timur,
terdapat 3 (tiga) kabupaten yang memiliki jumlah desa diatas 200 desa yaitu
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Kabupaten Timur Tengah Selatan, Flores Timur, dan Ende. Sedangkan kabupaten
dengan jumlah desa terendah yakni kurang dari 100 desa dimiliki oleh 5 (lima)
kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Nagekeo, Sabu Raijua
dan Belu.
Gambar 6.4 Peta Tematik Sebaran Desa Penerima Dana Desa Tahun 2018

Sumber : Output ArcView GIS 3.3, diolah

Berdasarkan kondisi tersebut, dengan menggunakan formulasi perhitungan Alokasi
Dasar dan Alokasi Formula tahun 2018, besaran alokasi dana desa per kabupaten di
Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan sebesar 8 % atau sekitar Rp 189 milyar
dari tahun sebelumnya. Kabupaten dengan jumlah alokasi dana terbesar dimiliki
oleh kabupaten Timur Tengah Selatan dengan nilai Rp 233,69 miliar, sedangkan
yang terendah berada di Kabupaten Sumba Tengah dengan alokasi sebesar Rp
95,27 miliar. Rincian alokasi dana desa per kabupaten di Nusa Tenggara Timur
disajikan dalam Tabel 6.1.
Jika dilihat dari persentase perubahan alokasi per kabupaten, Kabupaten Rotendao
memperoleh peningkatan alokasi terbesar yakni sebesar 37,5% yang disebabkan
selain oleh reformulasi perhitungan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula juga
disebabkan karena adanya penambahan jumlah desa sebesar 40 desa sehingga
total menjadi 112 desa pada tahun 2018. Sementara itu, reformulasi perhitungan ini
juga menyebabkan adanya penurunan alokasi dana desa di beberapa kabupaten di
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Nusa Tenggara Timur, dimana penurunan alokasi dana desa tertinggi tahun 2018
terjadi di kabupaten Flores Timur sebesar Rp 18 miliar (10%) dari alokasi tahun
sebelumnya.
Tabel 6.I Alokasi Dana Desa per Kabupaten di Nusa Tenggara Timur 2017-2018

Sumber : MEBE, Dit PA , diakses 6 Feb 2019

6.1.2

Capaian Dana Desa di Nusa Tenggara Timur

Penyaluran

dana

desa

mengimplementasikan

merupakan

pembangunan

salah

satu

kawasan

upaya

pemerintah

perdesaaan,

yang

dalam

bertujuan

mewujudkan kemandirian masyarakat dalam upaya menciptakan desa-desa mandiri
dan berkelanjutan. Oleh karenanya penggunaan dana desa ini diharapkan dapat
menjadi stimulus bagi pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal,
penciptaan akses trasportasi ke wilayah pertumbuhan serta percepatan pemenuhan
infrastruktur dasar.
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi nomor 19 Tahun 2017, prioritas penggunaan dana desa tahun 2018
digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bidang
pembangunan

desa

diarahkan

untuk

kegiatan

pengadaan,

pembangunan,

pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa, sosial pelayanan
dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup, dan lainnya, sedangkan bidang
pemberdayaan masyarakat desa diantaranya diarahkan untuk pengembangan
kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa, dukungan pengelolaan kegiatan
pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi
produktif, dukungan dalam menghadapi dan menangani bencana alam/kejadian luar
biasa, dan kegiatan lainnya.
Demi menjaga akuntabilitas dan ketepatan penyaluran, penyaluran dana desa pada
tahun 2018 dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap I (20% pagu), Tahap II (40% pagu)
dan Tahap III (40% pagu). Realisasi dilakukan dengan mekanisme transfer dari
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
untuk kemudian dikirimkan ke Rekening Kas Desa (RKD) dengan terlebih dahulu
memenuhi kelengkapan persyaratan pada tiap tahapnya antara lain: penyampaian
Perda APBD, serta persentase realisasi dan capaian output. Sejalan dengan itu,
untuk mendekatkan pelayanan dan pengawasan, sejak tahun 2017 penyaluran dana
desa

pada

pemerintah

kabupaten

dilakukan

melalui

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran
Dana Desa.
Lebih lanjut, untuk melihat sejauh mana kontribusi dana desa yang telah disalurkan
di Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan dilakukan analisa atas kinerja pelaksanaan
dana desa baik dalam aspek realisasi penyaluran maupun capaian outputnya.
Realisasi penyaluran dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018,
diuraikan dalam ilustrasi dibawah ini.
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Gambar 6.5 Realisasi Penyaluran Dana Desa, 2018
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Sumber : Online Monitoring SPAN, diakses tanggal 8 Februari 2019

Penyaluran dana desa di Nusa Tenggara Timur, berhasil mencatatkan realisasi
sebesar 99,96 % dengan total dana yang disalurkan ke 3026 desa mencapai lebih
dari Rp 2,5 triliun. Realisasi dana desa tidak bisa mencapai 100% dikarenakan
adanya permasalahan hukum di Desa Ngoranale Kabupaten Ngada, dan masih
adanya sisa dana dalam RKUD atas penyaluran tahun sebelumnya. Dari total
realisasi tersebut, 80,91% digunakan untuk kegiatan pembangunan desa, 12,5 %
dibelanjakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan sisanya
diimplementasikan untuk membiayai kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa,
penyelenggaraan pemerintah desa dan untuk penanggulangan bencana dan
keadaan darurat di desa. Sejalan dengan itu, berbagai capaian output penggunaan
dana desa dalam bentuk fisik dan non fisik telah dapat diwujudkan oleh pemerintah
desa dalam upayanya memernuhi beberapa kebutuhan dasar, meningkatkan sarana
dan prasarana ekonomi yang dapat
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menunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa. Adapun rincian capaian output
penggunaan dana desa di Nusa Tenggara Timur, dirangkum dalam Gambar 6.6
berikut ini.
Gambar 6.6 Capaian Dana Desa di Nusa Tenggara Timur, 2018
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Sumber: OM SPAN, diakses 8 Februari 2019

Hasil yang telah dicapai ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Nusa
Tenggara Timur telah sesuai dengan arah stategi pembangunan nasional khususnya
dalam dimensi pemerataan ekonomi dan kewilayahan. Penggunaan dana desa di
Nusa tenggara Timur telah diimplementasikan guna peningkatan akses ekonomi dan
konektifitas melalui pembangunan infrastruktur perdesaaan berupa 603 km jalan
desa, 399 unit jembatan, 3.961 paket saluran irigasi, 785 paket persiapan dan
pembentukan BUM Desa, 26 Unit Dermaga/Tambatan Perahu, dan 1335 unit
embung. Selain itu, dana desa juga telah digunakan untuk meningkatkan
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pembangunan 370 gedung
PAUD/TK, 407 unit posyandu/polindes, 302 ribu sambungan air bersih, 10.611 unit
sumber air bersih, 70 ribu meter sanitasi dan drainase, dan 3.787 unit fasilitas MCK.
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Disamping pembangunan desa dalam aspek fisik, penggunaan dana desa di Nusa
Tenggara Timur juga telah digunakan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan non
fisik. Berbagai capaian dalam konteks pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
berupa pelatihan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia juga telah nyata
dapat direalisasikan. Sebanyak 11.820 orang telah mendapatkan pelatihan di bidang
kesehatan, 6.078 orang di bidang pertanian, 4.968 orang pada bidang pendidikan,
10.176 orang pada bidang hukum dan kemasyarakatan, 6.569 orang di bidang
pengelolaan BUM Desa/Koperasi, serta 7.915 orang perangkat desa telah
ditingkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan penyuluhan. Selain itu,
dalam upaya peningkatan layanan kesehatan, dari posyandu/polindes yang
dibangun telah berhasil melayani

3.108 ibu hamil, dan 12.456 lansia melalui

pemberian layanan kesehatan diantaranya berupa makanan tambahan kelas ibu
hamil dan kelas lansia insentif. Detail lengkap capaian dana desa 2018.
Dengan memperhatikan kinerja capaian output penggunaan dana desa bagi
perbaikan akses dan infrastruktur ekonomi, peningkatan kualitas dan kapasitas
sumber daya manuasia, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat pedesaan,
maka diyakini akan dapat menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi
tingkat kemiskinan khususnya pada masyarakat perdesaaan yang selama ini
menjadi permasalahan besar di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, untuk
mengetahui secara empiris dampak penggunaan dana desa terhadap perbaikan
indikator ekonomi, akan dilakukan analisis outcome atas penggunaan dana desa di
Nusa Tenggara Timur.
6.1.3

Analisis Outcome Penggunaan Dana Desa

Kondisi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (21,03%) yang menempati peringkat 3
nasional setelah Papua (27,43%) dan Papua Barat (22,66%) tentunya telah menjadi
perhatian serius bagi pemerintah. Untuk itu, melalui kebijakan penyaluran dana desa
dari tahun 2015 s.d tahun 2018 ini diharapkan akan dapat memberikan daya
pengungkit bagi percepatan pertubuhan ekonomi, penigkatan pemerataan ekonomi
dan pengurangan kemiskinan khususnya di daerah daerah perdesaaan Nusa
Tenggara Timur yang selama ini diidentifikasi sebagai kantong kemiskinan.
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Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana dampak/outcome dana desa bagi
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah, akan dilakukan 2 (dua)
pendekatan pengukuran yaitu pengujian regresi terhadap penggunaan dana desa
dari tahun 2015 s.d 2018 di Nusa Tenggara Timur serta analisis diskriptif terhadap
pergerakan beberapa indikator ekonomi dan indeks potensi desa.
6.1.3.1 Analisis Regresi Data Panel
Secara teoritis, kebijakan fiskal yang diambil pemerintah melalui penyaluran dana
desa yang telah terimplementasi melalui berbagai kegiatan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakatnya akan berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup
masyarakat sehingga akan menstimulus kemampuan masyarakat desa dalam
meningkatkan aktivitas ekonominya yang bermuara pada peningkatan penghasilan
dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks makro, nilai tambah dari
aktivitas ekonomi di desa ini akan mendorong munculnya sumber pertumbuhan
ekonomi baru di wilayah-wilayah perdesaaan yang pada akhirnya akan menciptakan
pemerataan ekonomi dan menekan angka kesenjangan dan kemiskinan di daerah.
Hal ini sejalan dengan beberapa kajian ilmiah terkait kemiskinan. Menurut Friedman
(2003), kemiskinan pada dasarnya tidak hanya dipahami sebatas ketidakmampuan
secara ekonomi, melainkan juga muncul sebagai akibat dari kurangnya pemenuhan
hak-hak

manusia

secara

mendasar

seperti

tanah/perumahan,

kesehatan,

pendidikan/ketrampilan, akses informasi/keuangan, jaringan sosial. Kajian World
Bank dalam Proverty Manual nya juga menyimpulkan bahwa penyebab utama
kemiskinan adalah Regional-level characteristics (kerentanan akan bencana alam,
kualitas

pemerintahan,

lokasi/remoteness),

Community

level

characteristics

(ketersediaan infrastruktur berupa jalan, listrik, air bersih, serta fasilitas kesehatan
dan pendidikan), Household and individual characteristics (demografi, penghasilan,
sosial).
Dengan mempertimbangkan konsep tersebut, dikembangkan model ekonomi
dengan analisis regresi data panel untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh dana
desa, kebutuhan dasar manusia akan pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita
(IPM) terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Dengan menggunakan
kemiskinan sebagai variabel dependent dan variabel dana desa serta kebutuhan
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dasar manusia akan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan perkapita (IPM)
sebagai variabel independent, diharapkan dapat mengetahui faktor apa saja yang
berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Data yang
digunakan adalah berupa data panel dengan series data selama tahun 2015-2018
pada 21 kabupaten yang menjadi objek penggunaan dana desa di Nusa Tenggara
Timur (n=84).
Adapun persamaan model yang coba dikembangkan adalah sebagai berikut :
Ln(POORit) = β0 + β1 Ln(DANDESit) + β2 Ln(IPMit) + eit
Dimana:
i
t
β0
β1,β2,...β5
POOR
IPM
DANDES
e

=
=
=
=
=
=
=
=

pemerintah daerah (21 pemkab)
waktu (2015-2018)
konstanta
koefisien regresi, merupakan angka koefisien elastisitas
angka kemiskinan (%)
angka Indeks Pembangunan Manusia (lag 1 tahun)
pagu belanja dana desa per kabupaten
kesalahan pengganggu/ error term

Model persamaan diatas akan diuji dengan menggunakan model Panel Data,
dengan terlebih dahulu melakukan pemilihan Model Panel yang digunakan (PLS,
Fixed Effect atau Random Effect). Hasil pengujian hausman test menunjukkan
bahwa koefisien Prob>chi2 = 0,1304 (Prob F >alfa), sedangkan hasil pengujian,
Breusch Pagan Multiplier (LM) Test menunjukan nilai koefisien Prob>chibar2 =
0,0000 (Prob F < alfa) sehingga diambil kesimpulan bahwa model regresi yang
paling sesuai adalah Regresi Random Effect (RE). Adapun hasil lengkap pemilihan
model panel data dan hasil pengujian regresi random effect.
Selanjutnya, hasil uji regresi terhadap semua variabel di atas dengan Random
Efek pada aplikasi Stata 12.0, diperoleh hasil sebagaimana tabel IV. berikut:
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Tabel 6.2 Hasil Regresi Random Effect

Sumber : Output pengujian Stata,diolah

Dengan memasukkan hasil regresi dalam Tabel 6.2, ke dalam model yang telah
diuji, diperoleh persamaan sebagai berikut:
Ln(POORit) = 6,4104 – 0,0225 Ln(DANDESit) – 0,6702 Ln(IPMit) + eit
Dari pengujian model ekonomi tersebut, terbukti secara empiris bahwa variabel
belanja dana desa dan variabel kebutuhan dasar manusia, pendapatan masyarakat,
dan pendapatan perkapita yang masing masing diproksikan oleh pagu dana desa
Ln(DANDES) dan angka Indek Pembangunan Manusia/IPM (LnIPM), secara
simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan pada daerah
kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, kedua variabel independen
tersebut hanya mampu menjelaskan pengaruh sebesar 13,86 persen terhadap
kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, sehingga sisanya (86,14 %) dipengaruhi oleh
variabel lainnya.
Berdasarkan hasil estimasi model menjelaskan bahwa dana desa yang telah
disalurkan pemerintah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
penurunan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Nilai negatif pada koefisien regresi
pada variabel dana desa Ln(DANDES) sebesar – 0,0225 menunjukkan bahwa jika
semua faktor lain dianggap konstan, adanya kenaikan dana desa secara rata-rata
sebesar 1 persen akan menurunkan kemiskinan secara rata-rata sebesar 0,0225
persen.
Selanjutnya, variabel kebutuhan dasar manusia akan pendidikan, kesehatan dan
pendapatan perkapita yang diproksikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
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juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat α =10%. Nilai
koefisien hasil estimasi variabel ini adalah yang paling besar diantara variabel yang
lain. Nilai negatif pada koefisien regresi (LnIPM) sebesar – 0,6702 menunjukkan
bahwa jika semua faktor lain dianggap konstan, adanya kenaikan IPM secara ratarata sebesar 1 persen akan menurunkan kemiskinan secara rata rata sebesar
0,6702 persen. Hasil uji regresi di atas membuktikan secara empiris bahwa
kebijakan fiskal pemerintah dalah hal ini adalah penyaluran dana desa terbukti
berdampak signifikan bagi penurunan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur.
Sejalan dengan hasil uji secara empiris, beberapa indikator perekonomian di Nusa
Tenggara Timur khususnya di pedesaaan juga menunjukkan arah perbaikan. Hal ini
tercermin dari menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan di perdesaaan
dalam kurun waktu beberapa tahun ini sebagaimana diilustrasikan dalam Grafik 6.1.
Grafik 6.1 Tren Rasio Gini dan Kemiskinan Perdesaan
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Seiring disalurkannya dana desa sejak tahun 2015, secara gradual telah berdampak
pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa di Nusa Tenggara Timur yang
ditunjukkan melalui penurunan persentase penduduk miskin di perdesaan pada
periode maret 2018 sebesar 0,72 %. Seiring dengan itu, angka ketimpangan yang
ditunjukkan oleh rasio gini juga berangsur menurun pada satu tahun terakhir menjadi
0,297 setelah sempat menanjak naik pada periode Maret 2016 s.d Maret 2017. Hal

KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUN 2018
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ini menunjukkan bahwa dana desa telah mampu menurunkan angka penduduk
miskin di Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, meskipun ada perbaikan gini
rasio pada periode maret 2017 s.d maret 2018, tren rasio gini yang fluktuatif tersebut
menunjukkan masih terjadinya ketimpangan di desa meskipun angka kemiskinan
berhasil diturunkan. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah
untuk mengkaji lebih dalam apa yang bisa menjadi penyebannya.
6.1.3.2

Analisis Data Potensi Desa

Tolak ukur keberhasilan dana desa juga nampak pada perbaikan data potensi desa.
Data potensi desa merupakan sumber data kewilayahan yang dapat memberi
gambaran

tentang

situasi

pembangunan

suatu

wilayah

(regional)

yang

diformulasikan dalam nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD). Pergerakan nilai
Indeks Pembangunan Desa ini menjadi intrumen pengukuran untuk menunjukkan
klasifikasi tingkat perkembangan desa yang terbagi ke dalam tiga kategori yaitu desa
tertinggal, berkembang, dan mandiri. Semakin tinggi nilai IPD menunjukkan semakin
tingginya tingkat kemandirian sebuah desa.
Menurut

Peraturan

Pemerintah

Nomor

2

Tahun

2015

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019
Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan, Indeks Pembangunan Desa (IPD)
tersusun dari 5 (lima) dimensi, yaitu : (1) Ketersediaan Pelayanan Dasar yang
meliputi fasilitas pendidikan dan kesehatan; (2) Kondisi Infrastruktur yang meliputi
keberadaan/jumlah fasilitas ekonomi, bahan bakar, pengguna listrik, sumber air
minum dan mandi/cuci, serta fasilitas buang air besar, ketersediaan dan kualitas
fasilitas komunikasi seluler dan fasilitas internet; (3) Aksesibilitas/Transportasi yang
terdiri dari jenis, kualitas dan aksesbilitas jalan, keberadaan dan operasionalisasi
angkutan umum, dan kondisi transportasi dari kantor desa ke kantor camat dan
kantor bupati/walikota; (4) Pelayanan Umum yang meliputi Penanganan kejadian
luar biasa dan gizi buruk, ketersediaan fasilitas olah raga dan keberadaan kelompok
kegiatan olah raga; (5) Penyelenggaraan Pemerintahan yang meliputi kelengkapan
struktur pemerintahan desa, aset/kekayaan desa, serta kualitas SDM kepala desa
dan sekretaris desa.
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Grafik 6.2 Kenaikan Indeks Pembangunan Desa Menurut Dimensinya, 2014-2018
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Sumber : BPS Provinsi NTT, diolah

Berdasarkan data BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2018 in, secara
umum semua dimensi pengukuran IPD di Nusa Tenggara Timur mengalami
kenaikan dibandingkan IPD tahun 2014. Dimensi dengan kenaikan tertinggi berada
pada Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu naik sebesar 12,61 poin, sedangkan
kenaikan terendah berada pada dimensi Dimensi Transportasi yang hanya mampu
naik sebesar 2,44 poin. Kenaikan masing-masing IPD disajikan pada Grafik 6.2.
Kenaikan dimensi pengukuran IPD ini mencerminkan adanya kenaikan dari
instrumen/variabel yang menjadi proksi/pembentuk nilai dari ke-5 dimensi tersebut.
Adapun instrument/variabel yang mengalami kenaikan terbesar dibandingkan tahun
2014 antara lain ketersediaan dan kemudahan akses ke SMA sederajat pada
Dimensi Pelayanan Dasar, tempat buang air besar (fasilitas MCK) sebagian besar
keluarga pada Dimensi Kondisi Infrastruktur, waktu yang ditempuh per kilometer ke
Kantor Camat pada Dimensi Transportasi, penanganan gizi buruk pada Dimensi
Pelayanan Umum, serta kualitas SDM sekretaris desa pada Dimensi Pemerintahan
Desa.
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Grafik 6. 3 Perkembangan Desa Berdasarkan Status Indeks Pembangunan Desa

Sumber : BPS Provinsi NTT, diolah

Adanya kenaikan pada masing-masing dimensi pembentuk IPD ini, berkorelasi
positif terhadap pergerakan katergori tingkat perkembangan desa di Nusa Tenggara
Timur. Bila dibandingkan dengan IPD 2014, jumlah desa desa mandiri tumbuh
sebesar 0,23 persen, sementara 16,14 persen desa tertinggal telah tumbuh menjadi
desa berkembang.

Lebih lanjut, perkembangan desa menurut status IPD

ditunjukkan dalam Grafik 6. 3
Fakta adanya perbaikan nilai Indeks Pembangunan Desa dan kenaikan ke 5 dimensi
pembentuk IPD pada tahun 2018 ini dapat disimpulkan merupakan positive outcome
dari kebijakan alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan dalam periode tahun 20152018 hampir kurang lebih Rp 7,5 triliun dana desa telah disalurkan dan telah
diimplementasikan bagi pembangunan infrastruktur ekonomi desa, pemberdayaan
masyarakat desa, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM termasuk aparatur desa,
dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaaan. Namun demikian, masih
tingginya angka desa tertinggal yang mencapai 1094 desa (35,89 %) di Nusa
Tenggara Timur tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh
pemerintah daerah.
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6.2 Tantangan Dalam Penggunaan Dana Desa
Pemberian kewenangan dalam melakukan pengelolaan terhadap dana desa
dimaksudkan agar desa dapat mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan aktivitas
ekonomi di desa. Diharapkan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi maka akan
tercipta sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pinggiran/desa, sehingga
akan berimplikasi pada terciptanya lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan
dan terwujudnya pengurangan kesenjangan pendapatan di masyarakat. Jika ini
dapat terealisasi maka semangat membangun Nusa Tenggara Timur dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa akan dapat terwujud.
Dalam konteks penyaluran dana desa di Nusa Tenggara Timur, berbagai capaian
output penggunaan dana desa yang telah menciptakan berbagai pembangunan di
desa dalam aspek fisik maupun non fisik. Hal ini dirasa cukup memberikan rasa
optimisme pemerintah daerah akan keberhasilan dana desa dalam menciptakan
pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun demikian, dengan masih banyaknya
jumlah desa tertinggal dan masih rendahnya penurungan angka ketimpangan (rasio
gini) dan kemiskinan tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah
di Nusa Tenggara Timur. Adapun beberapa tantangan dana desa bagi upaya
penciptaan pertumbuhan di Nusa Tenggara Timur akan diuraikan sebagai berikut.
6.2.1

Tantangan Dalam Menciptakan Pemerataan Ekonomi

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kemiskinan merupakan permasalahan yang
dihadapi oleh Nusa Tenggara Timur. Meskipun memiliki tren menurun, pada
September 2018, persentase penduduk miskin di bumi Flobamora masih tercatat
sebesar 21,03 % (tertinggi ke 3 nasional) dimana angka itu masih jauh dari target
makro dalam RPJMD Pemerintah Provinsi NTT yaitu sebesar 15%. Selain itu,
disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaaan masih tinggi yakni 24,65 % di
perdesaaan dan 9,09% di perkotaan.
Penggunaan dana desa yang ditujukan untuk mendorong penanggulangan
kemiskinan dan pemerataan ekonomi di pedesaan nampaknya belum berdampak
secara optimal. Penurunan kemiskinan di pedesaaan dalam kurun waktu 4 tahun
sejak digulirkannya dana desa hanya terealisasi sebesar 0,72 %.

Jika dirata-
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ratakan hanya mampu menurunkan 0,18 % per tahun. Padahal dalam kurun waktu
itu, penyaluran pagu dana desa di Nusa Tenggara Timur Terus ditingkatkan hingga
mencapai 3 kali lipat di tahun 2018.
Grafik 6. 4 Tren Kenaikan Pagu Dana Desa terhadap Penurunan Kemiskinan dan
Rasio Gini Perdesaan, 2015 -2018

Sumber : BPS Provinsi NTT, MEBE Dit PA, Kemendesa diolah

Sebagaimana dijelaskan pada Grafik VI.4, penurunan kemiskinan yang relatif kecil
sampai dengan di angka 24,65 pada periode September 2018 ternyata belum
berkolerasi langsung dengan terhadap

penurunan ketimpangan di pedesaaan.

Pergerakan rasio gini di pedesaan cenderung fluktuatif, sempat menurun sampai
dengan kategori rendah (G< 0,3) pada periode Maret 2017 s.d Maret 2018, namun
sampai dengan akhir tahun 2018 rasio gini di perdesaaan tercatat kembali naik
menjadi 0,327 dan berada pada kategori sedang (0,3 ≤ G ≤ 0,5).
Menurut BPS kenaikan rasio gini pedesaaan pada tahun 2018 ini, dipicu oleh
kenaikan pengeluaran per kapita kelompok kelas masyarakat teratas dan kelompok
masyarakat kelas menengah lebih cepat sedangkan pengeluaran 40% kelompok
masyarakat bawah justru menurun hingga -0,06%. Hal ini berkorelasi dengan makin
meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan
(P2) pedesaan di Nusa Tenggara Timur hingga mencapai nilai 5,616 (P1) dan 1,819
(P2) pada periode September 2018 jauh lebih tinggi dari kondisi di perkotaan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di
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pedesaan cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan juga diantara kelompok
penduduk miskin terjadi ketimpangan pengeluaran. Dengan demikian, indikasi ini
menunjukkan bahwa dana desa yang disalurkan belum memberikan dampak yang
optimal memperbaiki kesenjangan pada kelompok masyarakat termiskin (40%
terbawah). Belajar dari keadaan tersebut, terdapat beberapa kendala yang perlu
menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam rangka
meningkatkan kinerja penyaluran serta memaksimalkan dampak ekonomi dana desa
di bumi Flobamora,
Pertama adalah masih rendahnya penyerapan dana desa oleh pemerintah desa dan
masih rendahnya realisasi program padat karya tunai. Sampai dengan posisi akhir
tahun 2018, pemerintah desa hanya mampu merealisasikan 57,46 persen dan masih
menyisakan Rp 995 juta di Rekening Kas Desa. Realisasi tertinggi berada di Belu
dan Ende, dengan masing masing mencapai 96,67 persen dan 90,96 persen.
Sedangkan realisasi terendah berada pada 6 (enam) kabupaten dengan nilai
penyerapan dibawah 50 persen. Tabel 6.3 menunjukkan realisasi penyerapan dana
di RKD per Kabupaten
Kondisi ini tentunya menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur
yang menjadi sumber pendapatan masyarakat miskin lewat mekanisme dengan
padat karya (cash for work) menjadi tidak dapat terlaksana dengan optimal. Padahal
skema swakelola dengan konsep padat karya merupakan strategi pemerintah bagi
menurunkan

ketimpangan

pendapatan

karena

langsung

ditujukan

kepada

masyarakat lokal khususnya para penganggur, setengah menganggur, dan
penduduk miskin.
Lebih lanjut, berdasarkan data dari Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari
rencana upah sebesar Rp 390,7 miliar program padat karya tunai, sampai dengan
akhir tahun 2018 hanya terealisasi sebesar Rp 131,7 miliar atau hanya 34 persen.
Dimana realisasi padat karya tunai terbesar berada pada kabupaten Ngada (77%)
dan yang terkecil berada di 2 kabupaten yaitu Sabu Rajua (18%) dan Nagekeo (16
%).
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Gambar 6.3 Realisasi Penyerapan Dana di RKD per Kabupaten (Miliar)
KABUPATEN

PENYERAPAN DESA
JUMLAH

%

SISA DI RKD
JUMLAH

%

BELU

36,451

95.67

1,649

4.33

ENDE

36,672

90.96

3,643

9.04

SUMBA TENGAH

91,165

82.70

19,068

17.30

101,053

80.34

24,732

19.66

NAGEKEO

56,525

75.36

18,482

24.64

MANGGARAI BARAT

55,327

72.84

20,626

27.16

SUMBA TIMUR

92,109

72.02

35,784

27.98

MANGGARAI

55,306

57.76

40,442

42.24

SUMBA BARAT DAYA

88,705

55.30

71,695

44.70

NGADA

59,735

53.69

51,516

46.31

ALO R

31,713

53.51

27,558

46.49

MALAKA

50,874

53.45

44,313

46.55

MANGGARAI TIMUR

55,979

52.13

51,395

47.87

FLORES TIMUR

37,722

52.07

34,729

47.93

TIMOR TENGAH SELATAN

TIMOR TENGAH UTARA

106,767

50.15

106,128

49.85

KUPANG

65,965

48.64

69,661

51.36

S IK K A

64,994

47.88

70,745

52.12

ROTE NDAO

64,571

46.85

73,260

53.15

SABU RAIJUA

71,791

46.22

83,521

53.78

LEMBATA

41,509

45.40

49,917

54.60

SUMBA BARAT

79,177

45.18

96,080

54.82

1,344,110

57.46

994,946

42.54

TOTAL

Sumber : Online Monitoring SPAN, diakses 11 Februari 2019

Padahal, jika diasumsikan dari nilai realisasi sebesar Rp 2.548.421.858.000,- dan
alokasi wajib untuk kegiatan padat karya 30% maka jumlah uang yang langsung
menjadi tambahan penghasilan adalah sekitar Rp 764.526.557.400,-. Dengan
asumsi jumlah penduduk yang dipekerjakan dalam kegiatan padat karya per desa
mencapai 100 orang, maka potensi penambahan pendapatan per orang yang
bekerja mencapai kurang lebih Rp Rp 2.526.000. Potensi tambahan penghasilan
hasil simulasi tersebut tentunya menjadi tidak terealisasi sebagai akibat masih
rendahnya serapan realisasi dari beberapa pemerintah desa.
Permasalahan kedua adalah masih minimnya kreatifitas dan kemampuan desa
dalam menentukan kegiatan prioritas, mendesign program kegiatan yang suitable
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dan profitable bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa. Sebagian besar
aparat desa masih sangat bergantung dengan pendamping desa, sehingga ketika
terkendala pada ketersediaan dan keterbatasan keahlian pendamping desa maka
bisa dipastikan outcome dari penggunaan dana desa menjadi kurang berkualitas.
Tabel 6.4 menunjukkan komposisi tingkat pendidikan aparat desa pada masingmasing kabupaten di Nusa Tenggara Timur.
Tabel 6.4 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang
Ditamatkan Aparatur Desa

Sumber : BPS Provinsi NTT, diolah

Dalam kurun 5 tahun terakhir, jumlah desa dengan kepala desa dan sekretaris desa
yang berpendidikan terakhir SMA dan sederajat masih mendominasi sebesar 65 s.d
75 %. Sedangkan pimpinan desa yang berpendidikan Sarjana (D4/S1) belum
mencapai 20%. Bahkan masih ditemukan kepala desa yang berpendidikan sampai
dengan Sekolah Dasar meskipun jumlahnya tidak banyak. Tingkat pendidikan
secara lazim digunakan sebagai indikator kualitas dan kapasitas Sumber Daya
Manusia dalam suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan
maka semakin berkualitas pula kemampuan, keahlian dan keterampilan yang
dimiliki.
Ditengah adanya keterbatasan dari segi kualitas SDM di desa, peran beberapa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) selaku pembina desa juga belum
sepenuhnya bisa berjalan secara optimal. Belum meratanya pemahaman terkait
beberapa aturan pengelolaan dana desa, pada aspek perencanaan, penganggaran,
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maupun pelaksanaan dapat berakibat pada rendahnya nilai tambah, serta kualitas
dari output yang dihasilkan dari dana desa. Sehingga pada akhirnya tujuan utama
dari penyaluran dana desa yakni penciptaan pertumbuhan dan pengurangan
ketimpangan di pedesaaan menjadi kurang maksimal.
Pemerintah menyadari bahwa perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia di Desa
harus terus diperkuat dan ditingkatkan demi keberhasilan dana desa. Untuk itu
pemerintah selalu mendukung agar keberlangsungan pendampingan dan asistensi
bagi

masyarakat

desa

terus

berjalan.

Kerjasama

dan

sinergi

antar

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus didorong dan diupayakan untuk
mewujudkan

penyaluran

dana

desa

dapat

mewujudkan

tujuannya,

yakni

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Dari perpektif tugas Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melalu Kantor Wilayah dan KPPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur
selalu berkomitmen untuk mengawal kelancaran penyaluran dana desa sampai ke
masyarakat. KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dan Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan akan terus bersinergi dan mendorong pemerintah daerah melalui
DPPKAD selaku Koordinator pada Pemerintah Daerah untuk menjamin penyaluran
dana desa dapat terserap 100%. Selain itu, melalui kegiatan pembinaan, monitoring
dan evaluasi akan dapat diidentifikasi adanya potensi kesulitan/gagal salur sehingga
dapat diantisipasi lebih cepat khususnya pada tanggal-tanggal krusial. Lebih lanjut,
kegiatan Bimbingan Teknis , FGD, Sosialisasi, dan Workshop terus kami upayakan
untuk membantu peningkatan pemahaman terkait berbagai peraturan dana desa
demi meningkatkan kinerja penyaluran dana desa di bumi Flobamora.
6.2.2

Tantangan Geografis Penggunaan Dana Desa

Besarnya alokasi dana desa yang diterima Provinsi Nusa Tenggara Timur yang
mencapai lebih dari RP 7,5 triliun sejak tahun 2015, ternyata masih menyisakan
tantangan berupa masih banyaknya desa tertinggal di bumi Flobamora. Pada tahun
2018 masih terdapat 1094 desa tertinggal yang keberadaannya tersebar merata di
seluruh pulau-pulau besar di Nusa Tenggara Timur yaitu Pulau Timor, Flores, dan
Sumba. Jika dipetakan secara spasial dengan menggunakan klasifikasi natural
breaks terhadap prosesntase desa tertinggal per kabupaten (Gambar 6.7),
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didapatkan 10 kabupaten yang masih memiliki jumlah desa tertinggal mencapai 33
– 58 persen (warna orange), 9 kabupaten dengan 10 -33 persen desa tertinggal
(warna kuning), dan 2 kabupaten dengan jumlah desa tertinggal kurang dari 10
persen (warna krem).

Gambar 6.7 Sebaran Persentase Jumlah Desa Tertinggal per Kabupaten

Sumber : Klasifikasi Natural Breaks, ArcView GIS 3.3

NTT memiliki
294 desa /
kelurahan pada pulau kecil
terluar . (terbanyak
nasional)

Lebih lanjut, tantangan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan
mengurangi desa tertinggal di Nusa Tenggara Timur melalui dana desa ini juga perlu
memperhatikan kondisi geografis desa di Nusa Tenggara Timur.
Nusa tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang memiliki 21 pemerintah
kabupaten, 1 pemerintah kota, 3026 desa penerima dana desa yang secara
kewilayahan terletak pada 9 (sembilan) gugusan pulau besar yaitu Pulau Flores,
Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote, Pantar, Adonara, dan Sabu. Kondisi ini
membawa Nusa Tenggara Timur memiliki 7 pulau kecil terluar pada 5 kabupaten,
sehingga Nusa Tenggara Timur memiliki desa/keluarahan pada pulau kecil terluar
terbanyak secara nasional, yaitu berjumlah 294 desa/kelurahan (Grafik 6 .5)
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Grafk 6.5 Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintah di Pulau Kecil Terluar, 2018
Papua Barat
Papua Barat
Maluku Utara
Maluku
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Bali
Banten
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Kepulauan Riau
Lampung
Bengkulu
Riau
Sumatra Barat
Sumatra utara
Aceh

39
2
1
76
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5 28
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Kabupaten

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Sumber : BPS Provinsi NTT

Beberapa kondisi inilah yang diduga memiliki porsi terbesar dari tantangan
penggunaan dana desa di Nusa Tenggara Timur. Dengan mempertimbangkan
kondisi infrastruktur yang memiliki nilai terendah (28,96) dari ke lima dimensi
pembentuk IPD tahun 2018, kondisi geografis yang berpulau dan lokasi desa yang
berada di daerah remote tentunya menjadi kendala tersendiri bagi terciptanya
konektivitas menuju wilayah pertumbuhan. Untuk itu, penentuan skala prioritas
pembangunan infrastruktur ekonomi bagi desa-desa di remote area perlu mendapat
perhatian.
Selain itu, untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya dana
dana desa pada pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur, dilakukan pendekatan
dengan melakukan pemetaan menggunakan scatterplot matrix terhadap masingmasing kabupaten dengan variabel penurunan jumlah persentase desa tertinggal
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(2014-2018), penurunan jumlah tingkat kemiskinan (2015-2018), dan jumlah pagu
dana desa (2018). Hasil pemetaan tersebut disajikan dalam Gambar 6.8.
Gambar 6.8

Pemetaan Kinerja Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Daerah

Sumba
Timur

Nagekeo

Sabu
Raijua

Sumber: Ouput Scatter Plot Matrix, Geoda
Berdasarkan hasil pengujian di atas, terdapat 3 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba
Timur, Sabu Raijua dan Nagekeo yang terbukti mempunyai kinerja terbaik dalam
pengelolaan keuangan daerah khususnya dana desa. Ketiga kabupaten tersebut
telah berhasil mengurangi jumlah desa tertinggal terbanyak secara berturut turut
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sebesar 34,3 %, 33,5 % dan 28,9% sekaligus berhasil menurunkan kemiskinan
sekitar 1-2 %, meskipun dengan hanya dengan nilai pagu dana desa pada kelompok
2- 4 terbawah (bukan yang tertinggi). Sementara itu, kelompok daerah yang memiliki
angka penurunan persentase desa tertinggal yang terendah dimiliki oleh Kabupaten
Rote Ndao, Sikka dan Lembata, yakni kurang dari 10 %, meskipun sebenarnya
mereka telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di daerahnya masing-masing
sebesar 2,41%, 0,46% dan 0,68% dalam periode tahun 2015 s.d 2018 dengan nilai
pagu dana desa berada pada kelompok 3 dan 4 terbawah (Gambar 6.9).
Gambar 6.9

Pemda dengan Penurunan Persentase Desa Tertinggal Terendah
Lembata

Sikka

Rote
Ndao

Sumber: Ouput Scatter Plot Matrix, Geoda

Dengan melihat hasil pemetaan diatas, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi
dan pendampingan secara menyeluruh terkait pengelolaan dana desa khususnya
pada kabupaten dengan persentase desa tertinggal yang tinggi maupun pada
kabupaten dengan kinerja penurunan persentase desa tertinggal yang terendah.
Evaluasi dan pendampingan dapat dilakukan melalui upaya mensinkronkan kegiatan
yang dibiayai dari dana desa dengan agenda pembangunan dalam APBD, supervisi
dalam perencanaan, penggunaan dana desa dan penyusunan APBDesa, prioritas
pengalokasian penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan PDRD bagi
desa-desa tertinggal, serta pemberian asistensi dan fasilitas penyusunan APBDesa
dan RKP Desa. Selain itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten
hendaknya memberikan prioritas pengalokasian anggaran selain dana desa bagi
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kabupaten yang memiliki persentase desa tertinggal lebih banyak atau daerah
dengan tingkat kemiskinan tinggi baik itu dalam bentuk prioritas besaran alokasi
dana desa (ADD), maupun melalui sumber dana yang lain. Singkronisasi dengan
agenda/program pembangunan pemerintah daerah diperlukan agar alokasi sumber
dana yang digunakan akan lebih banyak (APBN,APBD dan Dana Desa) dan lebih
fokus. Jika upaya perbaikan ini bisa diimplementasikan, ke depan diharapkan
dampak yang ditimbulkan dari aktivitas belanja pemerintah di daerah termasuk dana
desa akan lebih optimal dalam menciptakan pertumbuhan, mengurangi ketimpangan
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Dalam bab ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan
analisis data dan informasi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.
1.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat disampaikan
kesimpulan sebagai berikut :
1)

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum
menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Inflasi terjaga cukup rendah
sebesar 3,07 persen sehingga turut menunjang pertumbuhan ekonomi. Tercatat
Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mencapai 5,13 persen meningkat 0,02 persen
dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi ini
kurang berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan dan pemerataan.
Tingkat kemiskinan masih menjadi yang tertinggi ke tiga secara nasional (21,03
persen), sedangkan Gini Ratio masih berada pada kisaran 0,36 (sedang), hampir
sama dengan posisi setahun yang lalu.

2)

Kinerja pendapatan negara baik pajak maupun bukan pajak pada tahun 2018
mengalami kenaikan. Meskipun realisasi penerimaan pajak belum pernah
mencapai target dalam tiga tahun terakhir, namun realisasi pada tahun 2018
meningkat sebesar 119 miliar dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan itu, kinerja
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mampu terealisasi sebesar 180
persen dari target sehingga pada tahun 2018 total realisasi penerimaan negara
meningkat sebesar 190 miliar. Kinerja sisi penerimaan diimbangi dengan baik
oleh kinerja dari realisasi belanja Negara. Penyerapan total belanja pemerintah
pada tahun 2018 mencapai 94,98 persen, paling tinggi selama periode tahun
2016-2018. Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang merupakan
sumber penerimaan terbesar (90 %) APBD terealisasi sebesar 94,68 persen.

3)

Kinerja realisasi Pendapatan Daerah tahun 2018 tercatat mengalami peningkatan
tipis sebesar 2,04 persen dibandingkan tahun lalu. Proporsi peningkatan
pendapatan daerah terbesar bersumber dari Pendapatan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa. Sementara itu kinerja penghimpunan Pendapatan Asli Daerah justru
mengalami penurunan sebesar 0,68 persen dari tahun 2017. Dari sisi belanja
Pemerintah Daerah, realisasi belanja daerah hanya mencapai 88 persen.

KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUN 2018
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Penurunan terjadi pada realisasi belanja urusan wajib dan urusan pilihan yang
turun sebesar -6 persen dan -9 persen. Ditengarai adanya pilkada serentak di 10
kabupaten dan 1 Pemerintah Provinsi menjadi faktor yang mempengaruhi
realisasi belanja pemerintah daerah. Selain itu, berdasarkan hasil analisis regresi,
nampak bahwa belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi
perlindungan sosial yang dibelanjakan Pemerintah Daerah

belum signifikan

dapat mengurangi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, sehingga perlu dievaluasi
efektivitasnya.
4)

Belanja Pemerintah konsolidasian di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai
Rp35,110 triliun, dimana belanja pemerintah daerah mendominasi sebesar 68,93
persen. Dalam belanja pemerintah daerah porsi belanja pegawai masih menjadi
belanja terbesar dengan

porsi sebesar 39,39 persen. Hasil analisis belanja

konsolidasian secara sektoral menunjukkan bahwa rasio belanja kesehatan dan
belanja pendidikan mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Secara
konsolidasian, kontribusi Belanja Pemerintah terhadap PDRB adalah 21,35
persen sedangkan kontribusi Investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah 9,19
persen. Hal ini menunjukkan Belanja Pemerintah mempunyai kontribusi 2,3 kali
lebih besar dan akan berdampak dalam jangka waktu yang lebih pendek
dibandingkan Belanja Investasi.
5)

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tiga sektor unggulan yaitu Sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Jasa Pendidikan dan Sektor
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Pada sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, NTT memiliki potensi berupa luas padang
rumput dan tanah tegalan yang mendominasi total lahan pertanian. Sehingga
tidak heran jika dalam 2 tahun terakhir sub sektor peternakan memberikan
kontribusi terbesar terhadap PDRB sektor ini. Surplus produktivitas jagung yang
mencapai sekitar 500 ribu ton perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai peluang
pengembangan ternak unggas dan telur ayam. Lebih lanjut, munculnya Sektor
Jasa Pendidikan dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan

Sosial

sebagai

sektor

uggulan

menunjukkan

bahwa

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan baik, sehingga realisasi belanja
negara mampu memberikan kontribusi dan porsi yang lebih kepada PDRB.
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Tantangan optimalisasi belanja pemerintah dalam sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan perlu dioptimalkan guna mendapatkan daya ungkit yang lebih
optimal mengingat sektor ini merupakan leading sector dan telah menyerap 55
persen dari total perkerja.
6)

Dana desa yang telah disalurkan kepada 3026 desa di Nusa Tenggara Timur
terbukti secar empiris berpengaruh signifikan terhadap penurunan persentase
penduduk miskin di pedesaan. Disamping itu, keberhasilan dana desa juga
terlihat dari meningkatnya beberapa dimensi pengukuran dalam Indeks Potensi
Desa, sehingga mampu mengurangi jumlah desa tertinggal di Nusa Tenggara
Timur. Namun demikian, pada tahun 2018, penurunan kemiskinan di pedesaan
ini tidak serta merta diikuti dengan adanya perbaikan gini ratio di pedesaan. Hal
ini disinyalir disebabkan karena masih rendahnya penyerapan dana desa di
Rekening Kas Desa yakni hanya 57 persen sampai dengan akhir tahun. Realisasi
pelaksanaan program padat karya tunai yang hanya terealisasi sebesar 34
persen dari rencana diduga juga menjadi penyebab masih tingginya gini ratio di
pedesaaan. Selain itu, permasalahan belum optimalnya pengelolaan BUMDesa
dan permasalahan SDM aparatur desa dan kualitas pendamping desa juga masih
menjadi kendala khususnya dalam upaya penciptaan sumber ekonomi produktif
di desa dan kualitas perencanaan kegiatan dalam RKP Desa dan APBDes.

2.

REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1)

Pertumbuhan ekonomi harus dapat diarahkan untuk pengurangan kemiskinan
dan pemerataan yang menjadi masalah utama di Nusa Tenggara Timur.
Optimalisasi belanja pemerintah yang telah dialokasikan dalam program
pengurangan kemiskinan seperti fungsi ketahanan pangan, pendidikan,
kesehatan dan sosial harus benar-benar dapat terealisasi dan tepat sasaran.
Selain itu sinergitas program dan kegiatan dalam APBN dan APBD harus terus
diupayakan sehingga berbagai instrumen fiskal seperti Program Keluarga
Harapan, Dana Desa, Kredit Usaha Rakyat untuk UMKM dan Kredit Ultra Mikro
dan Program pengurangan kemiskinan dari pemerintah daerah (Desa Anggur
Merah) dapat secara simultan mendorong pemenuhan kebutuhan dasar
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masyarakat miskin dan menciptakan tumbuhnya sektor produksi dan kemandirian
masyarakat.
2)

Perlu upaya nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah dengan cara pemetaan potensi dan pajak dan retribusi daerah seperti
pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi parkir dan tempat wisata. Selain itu,
kinerja keuangan BLU Daerah dan BUMD perlu dioptimalkan sehingga dapat
men-generate revenue dengan baik yang tentunya akan berimplikasi pada
peningkatan pendapatan daerah. Dari sis belanja, adanya penurunan rasio
realisasi belanja fungsi pendidikan dan kesehatan perlu menjadi perhatian, selain
itu hambatan dan kendala penyerapan belanja modal harus diatasi agar belanja
modal dapat terealisasi secara maksimal, mengingat belanja modal merupakan
belanja produktif yang memiliki dampak multipliyer terhadap perekonomian.

3)

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu melakukan terobosan dalam
merumuskan strategi/grand design pengembangan Sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan, karena alokasi fiskal yang cukup besar belum mampu
menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. Dengan berbagai potensi yang
dimiliki, serta begitu bergantungnya masyarakat Nusa Tenggar Timur pada sektor
ini maka keberhasilan pengembangan sektor pertanian merupakan kunci
strategis bagi perbaikan ekonomi dan penurunan kemiskinan di Nusa Tenggara
Timur.

4)

Perencanaan dan penentuan kegiatan prioritas desa harus dapat disusun secara
cermat dengan disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki oleh
masing-masing desa, sehingga ketika dana desa sudah terdistribusi di Rekening
Kas Desa dapat segera terserap dan terealisasi pada tahun berjalan. Yang tidak
kalah penting, realisasi program padat karya tunai harus direalisasikan secara
maksimal demi terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat desa, dan
membantu pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di desa. Disamping itu,
pemanfaatan dan optimalisasi peran BUMDesa harus diwujudkan untuk
mengurangi ketergantungan terhadap dana desa dan dalam rangka menciptakan
sumber ekonomi produktif bagi masyarakat desa.
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5)

Peningkatan kualitas SDM aparatur Desa dan Pendamping Desa harus terus
dilaksanakan melalui pelatihan secara berkelanjutan oleh instansi terkait,
disamping itu perlu dipikirkan untuk melakukan perbaikan regulasi terkait batas
minimal pendidikan Kepala Desa. Kementerian Keuangan khususnya Ditjen
Perbendaharaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama para akademisi dari
Universitas

Nusa

Cendana

berkomitmen merancang

kegiatan

program

peningkatan kualitas SDM ini melalui kegiatan pelatihan yang akan dilakukan
secara bertahap.
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LAMPIRAN

HASIL REGRESI I
Pemilihan Model Regresi
A. PLS vs FE  PLS ditolak
. reg LnPOOR LnDANDES LnIPM
Source

SS

df

MS

Model
Residual

1.53967613
8.18353391

2
81

.769838063
.101031283

Total

9.72321003

83

.117147109

LnPOOR

Coef.

LnDANDES
LnIPM
_cons

.0065498
-2.972211
15.13768

Std. Err.
.062065
.8175575
3.10293

t
0.11
-3.64
4.88

Number of obs
F( 2,
81)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.916
0.000
0.000

=
=
=
=
=
=

84
7.62
0.0009
0.1584
0.1376
.31785

[95% Conf. Interval]
-.11694
-4.598894
8.963822

.1300396
-1.345528
21.31154

B. PLS vs RE  PLS ditolak
. xttest0
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
LnPOOR[kab,t] = Xb + u[kab] + e[kab,t]
Estimated results:
Var
LnPOOR
e
u
Test:

sd = sqrt(Var)

.1171471
.000683
.1121798

.3422676
.0261338
.3349326

Var(u) = 0
chibar2(01) =
Prob > chibar2 =

122.67
0.0000

C. FE vs RE  FE ditolak, sehingga model regresi terpilih adalah dengan Random Effect
. hausman fe re
Coefficients
(b)
(B)
fe
re
LnDANDES
LnIPM

-.0246515
-.5686005

-.0224787
-.6701844

(b-B)
Difference
-.0021728
.1015839

sqrt(diag(V_b-V_B))
S.E.
.0015544
.0708133

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test:

Ho:

difference in coefficients not systematic
chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
4.08
Prob>chi2 =
0.1304

HASIL REGRESI I

Output pengujian regresi data panel menggunakan random effect

. xtreg

LnPOOR LnDANDES LnIPM, re

Random-effects GLS regression
Group variable: kab

Number of obs
Number of groups

=
=

84
21

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

4
4.0
4

within = 0.3890
between = 0.1565
overall = 0.1386

corr(u_i, X)

Wald chi2(2)
Prob > chi2

= 0 (assumed)

LnPOOR

Coef.

Std. Err.

z

LnDANDES
LnIPM
_cons

-.0224787
-.6701844
6.410429

.0100069
.3504492
1.254203

sigma_u
sigma_e
rho

.33493259
.02613383
.99394861

(fraction of variance due to u_i)

-2.25
-1.91
5.11

P>|z|
0.025
0.056
0.000

=
=

40.31
0.0000

[95% Conf. Interval]
-.0420919
-1.357052
3.952236

-.0028656
.0166835
8.868623

HASIL REGRESI II
HASIL REGRESI II
. xtreg

LnPOOR LnEDUC LnHEALTH LnSOS LnPDRB LnIPM, re

Random-effects GLS regression
Group variable: kab

Number of obs
Number of groups

=
=

126
21

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

6
6.0
6

within = 0.2700
between = 0.5092
overall = 0.4991

corr(u_i, X)

Wald chi2(5)
Prob > chi2

= 0 (assumed)

LnPOOR

Coef.

Std. Err.

z

LnEDUC
LnHEALTH
LnSOS
LnPDRB
LnIPM
_cons

-.0075725
-.0008362
.0269735
.6144152
-3.226103
5.977084

.0309182
.0379765
.0341568
.1081364
.907481
2.388733

sigma_u
sigma_e
rho

.33827738
.09398858
.92833471

(fraction of variance due to u_i)

-0.24
-0.02
0.79
5.68
-3.56
2.50

P>|z|
0.807
0.982
0.430
0.000
0.000
0.012

=
=

57.27
0.0000

[95% Conf. Interval]
-.0681711
-.0752686
-.0399726
.4024718
-5.004733
1.295253

.0530261
.0735963
.0939196
.8263585
-1.447473
10.65892

UJI RE VS FE

HASIL REGRESI II
.

xtreg

LnPOOR

LnEDUC

Fixed-effects (within)
Group variable: kab
R-sq:

within
between
overall

corr(u_i,

Xb)

=
=
=

0.2835
0.3995
0.3936

=

0.2390

LnHEALTH

LnSOS

Obs

-.006529
-.0026558
.0210138
.4526483
-1.570158
3.950671

.030878
.0416056
.0348056
.1349711
1.096827
2.751056

sigma_u
sigma_e
rho

.42800591
.09398858
.95399584

(fraction

.
.

estimates

.
.

xtreg

all

u_i=0:

store

LnPOOR

per

Std.

F(20,

Err.

100)

t
-0.21
-0.06
0.60
3.35
-1.43
1.44

of

0.833
0.949
0.547
0.001
0.155
0.154

variance

=

due

to

LnEDUC

=
=
=

0.2700
0.5092
0.4991

=

0

LnHEALTH

LnSOS

LnPDRB

-.0075725
-.0008362
.0269735
.6144152
-3.226103
5.977084

.0309182
.0379765
.0341568
.1081364
.907481
2.388733

sigma_u
sigma_e
rho

.33827738
.09398858
.92833471

(fraction

hausman

fe

Std.

Err.

z

of

7.91
0.0000

Conf.

Interval]
.054732
.0798885
.0900672
.7204271
.6059163
9.408688

>

F

=

0.0000

per

obs
groups

group:

126
21

=
=
=

6
6.0
6

=
=

57.27
0.0000

Conf.

Interval]

min
avg
max

chi2(5)
> chi2

[95%

0.807
0.982
0.430
0.000
0.000
0.012

variance

=
=

due

-.0681711
-.0752686
-.0399726
.4024718
-5.004733
1.295253

to

.0530261
.0735963
.0939196
.8263585
-1.447473
10.65892

u_i)

re

re

LnEDUC
LnHEALTH
LnSOS
LnPDRB
LnIPM

-.006529
-.0026558
.0210138
.4526483
-1.570158

B

Uji PLS vs RE

of
of

P>|z|

-0.24
-0.02
0.79
5.68
-3.56
2.50

Coefficients
(b)
(B)
fe
re

Test:

=
=

re

Wald
Prob

LnEDUC
LnHEALTH
LnSOS
LnPDRB
LnIPM
_cons

.
.

6
6.0
6

Prob

LnIPM,

(assumed)

Coef.

store

=
=
=

min
avg
max

fe

LnPOOR

estimates

126
21

u_i)

78.54

Obs

.
.

=
=

-.0677901
-.0852001
-.0480395
.1848695
-3.746232
-1.507345

R-sq:

X)

group:

[95%

Number
Number

corr(u_i,

obs
groups

P>|t|

Random-effects GLS regression
Group variable: kab
within
between
overall

of
of

F(5,100)
Prob > F

LnEDUC
LnHEALTH
LnSOS
LnPDRB
LnIPM
_cons

that

fe

Number
Number

Coef.

test

LnIPM,

regression

LnPOOR

F

LnPDRB

Ho:

=

-.0075725
-.0008362
.0269735
.6144152
-3.226103

b
inconsistent
difference
chi2(5)

=
=
Prob>chi2 =
(V_b-V_B is

(b-B)
Difference
.0010435
-.0018196
-.0059596
-.1617669
1.655945

= consistent under Ho and
under Ha, efficient under

in

coefficients

sqrt(diag(V_b-V_B))
S.E.

not

.
.0169945
.0066891
.0807695
.6160425
Ha;
Ho;

systematic

(b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
6.26
0.2819
not positive definite)

obtained
obtained

from
from

xtreg
xtreg

HASIL REGRESI II

. xtreg

LnPOOR LnEDUC LnHEALTH LnSOS LnPDRB LnIPM, re

Random-effects GLS regression
Group variable: kab

Number of obs
Number of groups

=
=

126
21

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

6
6.0
6

within = 0.2700
between = 0.5092
overall = 0.4991

corr(u_i, X)

Wald chi2(5)
Prob > chi2

= 0 (assumed)

LnPOOR

Coef.

LnEDUC
LnHEALTH
LnSOS
LnPDRB
LnIPM
_cons

-.0075725
-.0008362
.0269735
.6144152
-3.226103
5.977084

.0309182
.0379765
.0341568
.1081364
.907481
2.388733

sigma_u
sigma_e
rho

.33827738
.09398858
.92833471

(fraction of variance due to u_i)

. XTTEST0
unrecognized command:
r(199);

Std. Err.

z

P>|z|

-0.24
-0.02
0.79
5.68
-3.56
2.50

0.807
0.982
0.430
0.000
0.000
0.012

-.0681711
-.0752686
-.0399726
.4024718
-5.004733
1.295253

. xttest0
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

Estimated results:
Var
LnPOOR
e
u
Test:

sd = sqrt(Var)

.2851043
.0088339
.1144316

.5339516
.0939886
.3382774

Var(u) = 0
chibar2(01) =
Prob > chibar2 =

231.93
0.0000

57.27
0.0000

[95% Conf. Interval]

XTTEST0 not defined by XTTEST0.ado

LnPOOR[kab,t] = Xb + u[kab] + e[kab,t]

=
=

.0530261
.0735963
.0939196
.8263585
-1.447473
10.65892

HASIL REGRESI II
PLS VS FE

. xtreg

LnPOOR LnEDUC LnHEALTH LnSOS LnPDRB LnIPM, fe

Fixed-effects (within) regression
Group variable: kab

Number of obs
Number of groups

=
=

126
21

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

6
6.0
6

within = 0.2835
between = 0.3995
overall = 0.3936

corr(u_i, Xb)

F(5,100)
Prob > F

= 0.2390

LnPOOR

Coef.

LnEDUC
LnHEALTH
LnSOS
LnPDRB
LnIPM
_cons

-.006529
-.0026558
.0210138
.4526483
-1.570158
3.950671

.030878
.0416056
.0348056
.1349711
1.096827
2.751056

sigma_u
sigma_e
rho

.42800591
.09398858
.95399584

(fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0:

Std. Err.

F(20, 100) =

t
-0.21
-0.06
0.60
3.35
-1.43
1.44

78.54

P>|t|

=
=

0.833
0.949
0.547
0.001
0.155
0.154

7.91
0.0000

[95% Conf. Interval]
-.0677901
-.0852001
-.0480395
.1848695
-3.746232
-1.507345

.054732
.0798885
.0900672
.7204271
.6059163
9.408688

Prob > F = 0.0000

