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I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
 
Pertumbuhan PDRB Sulawesi Utara pada periode triwulan I 2018 (YoY) tumbuh lebih cepat 
dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ekonomi Sulut tercatat tumbuh sebesar 6,68 

persen, diatas capaian triwulan 1 2017 sebesar 

6,43 persen. Jika dibandingkan dengan 

pertumbuhan ekonomi rata-rata daerah lainnya 

(dicerminkan dengan pertumbuhan ekonomi 

nasional) sebesar 5,06 persen, maka capaian 

Sulut pada periode masih lebih baik. Hal ini 

mencerminkan bahwa perekonomian di wilayah 

ini pada periode triwulan I tahun 2018 mampu 

bergerak lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata daerah-daerah lainnya di Indonesia.  Gejolak 

sektor pariwisata pada dua tahun terakhir, yang kemudian berlanjut sampai dengan awal tahun 

2018, menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Pada triwulan I 2018, 

kunjungan wisman telah mencapai 29.413 orang, meningkat 63,3 persen (yoy) dibandingkan tahun 

sebelumnya (BPS). Peningkatan tersebut membawa multiplier effect ke sektor lainnya, seperti 

sektor Penyediaan Makan & Minum, sektor Transportasi & Pergudangan dan sektor Perdagangan.                 

Ditinjau dari sisi penawaran, perekonomian  daerah ini terutama didorong oleh pertumbuhan 5 

sektor utama PDRB, yaitu peningkatan sektor Konstruksi, seiring lebih progresifnya aktivitas 

pembangunan, dan sektor Transportasi yang tercermin pada peningkatan volume ekspor (barang 

& jasa), baik melalui bandara maupun pelabuhan. 

 

Sementara pada sisi penawaran, perekonomian terutama ditopang peningkatan Konsumsi 

Masyarakat (C) yang dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk dan adanya kenaikan UMP. Selain 

itu, kinerja Ekspor (X) juga meningkat cukup signifikan, terutama komoditi unggulan Sulawesi Utara, 

seperti kopra dan minyak kelapa.  

Grafik   Laju PDRB Sisi Penawaran 5 Sektor Utama 
PDRB Sulut (yoy) 
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Inflasi  
 
 

Sampai dengan akhir triwulan I 2018 inflasi Sulawesi Utara dapat ditekan dan terkendali. 
Inflasi Sulut tercatat sebesar 1,12 persen (yoy), atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi 

nasional sebesar 3,4 persen dan asumsi APBN 2018 sebesar 3,5 persen. Kestabilan inflasi di 

daerah ini terutama dipengaruhi 

melandainya inflasi volatile foods, seiring 

pasokan bahan makanan yang relatif 

terjaga.  

Selain karena faktor cuaca yang kondusif, 

inflasi harga pangan yang rendah tak 

lepas dari upaya Pemerintah untuk 

menstabilkan harga pangan dalam negeri 

dengan melibatkan pihak-pihak terkait, 

seperti Bank Sentral, Bulog (Badan Urusan Logistik), dan asosiasi perdagangan. Upaya tersebut 

antara lain: Pemerintah mengizinkan impor bawang putih, daging sapi, dan gula untuk 

meningkatkan stok pangan, memastikan stok pada gudang beras, sidak pasar untuk memastikan 

ketersediaan dan kestabilan harga kebuthan pokok, program Tol Laut sejak tahun 2015. 
 

Indikator Kesejahteraan  
 

Kondisi ketenagakerjaan Sulawesi pada periode laporan Februari 2017 menunjukkan kinerja 
positif.                                                                                                                                                                                 
Sebagaimana data BPS, Tingkat 

Pengangguran Terbuka Sulut pada 

periode ini menurun menjadi 6,06 

persen dibandingkan periode 

sebelumnya sebesar 7,18 persen. 

Dengan capaian tersebut target 

Pemprov Sulut untuk menurunkan 

pengangguran dibawah 6,75 persen 

pada tahun 2018 telah tercapai (KUA-2018). 

Berdasarkan kajian BPS Sulut, sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor 

tersier (perdagangan, rumah makan, dan akomodasi; transportasi, dan pergudangan, dan 

informasi; lembaga keuangan; real estate; usaha persewaan dan jasa keuangan; jasa-jasa 

kemasyarakatan, sosial dan perorangan). Bila dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, 

persentase pekerja di sektor ini naik 2,36 poin. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan persentase 

pekerja di sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 

penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Adanya kenaikan jumlah wisatawan 
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mancanegara mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor tersebut. Selain itu, fenomena 

keberadaan kendaraan online turut mendorong kenaikan persentase pekerja di sektor transportasi. 
 

Jumlah penduduk miskin di Sulut sebesar 198,88 ribu jiwa dengan sebaran 70 persen di 
pedesaan dan 30 
persen di perkotaan. 
Tingkat Kemiskinan di 

Sulut per Maret 2017 

sebesar 8,10 persen,  

turun sebesar 0,1 persen 

dibandingkan data BPS 

per September 2016. 

Beberapa kebijakan 

pemerintah daerah, 

salah satunya di bisnis 

pariwisata dengan dibukanya penerbangan langsung dari Cina, berimbas pada berbagai macam 

industri seperti makanan, perhotelan dan transportasi. Berkembangnya industri tersebut mampu 

memberikan mulplier effect termasuk peningkatan penghasilan masyarakat miskin di Provinsi Sulut. 

  



 
   
 

 4 

 

 

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 
 

APBN adalah merupakan instrument yang sangat penting untuk mencapai tujuan Negara 

sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD Negara kita .Berbagai upaya Pemerintah untuk 

memberbaiki tata kelola keuangan negara dan peningkatan kualitas belanja membawa dampak 

positif terhadap pencapaian target makro ekonomi di Sulawesi Utara. Kualitas dari target APBN 

diukur dari capaian output dan outcome yang dihasilkan dengan dengan tata kelola APBN yang 

efektif dan efisien.Secara rinci, pelaksanaan APBN di daerah ini adalah sebagai berikut :   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komitmen Pemerintah Pusat untuk menggerakkan perekonomian dan pembangunan 

Sulawesi Utara tercermin pada peningkatan alokasi belanja Negara sebesar 3 persen dari tahun 

sebelumnya. Dengan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun sebelumnya diharapkan dapat 

memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Sulawesi Utara. 

Penerimaan Pajak Dalam Negeri yang masih menunjukan kinerja yang baik s.d. triwulan I tahun 

2018. Jika dibanding dengan periode yang sama tahun 2017, penerimaan pajak bertumbuh positif 

sebesar 0,2 persen. Estimasi Penerimaan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional juga 

mengalami penurunan sebesar 17 persen dari tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Direktorat 

Jenderal Pajak terus melakukan usaha-usaha untuk mengali setiap potensi pajak, peningkatan 

 Estimasi  Real.  %  Estimasi  Real.  % 
5,072.8           913.6              18.0% 5,123.6                       891.1                       17.4% -0.6%

1 4,390.1           644.4              14.7% 4,324.6                       643.7                       14.9% 0.2%

a Pendapatan Pajak Dalam 
Negeri

4,354.8           632.5              14.5% 4,299.5                       634.1                       14.7% 0.2%

b Pend. Pajak Perdagangan 
Internasional

35.2                11.8                33.6% 25.1                            9.7                           38.5% 4.8%

2 682.8              269.2              39.4% 799.0                          247.4                       31.0% -8.5%

c Pend. PNBP Lainnya 330.5              183.1              55.4% 211.5                          123.9                       58.6% 3.2%

d Pendapatan BLU 352.3              86.2 24.5% 587.5                          123.5                       21.0% -3.4%

3 -                  -                  0% -                             -                          0% 0.0%

Belanja Negara 22,712.0         4,515.0           19.9% 24,207.1                     4,643.2                    19.2% -0.7%

I 9,007.7           1,066.3           11.8% 10,171.6                     1,181.6                    11.6% -0.2%

1 Belanja Pegaw ai 2,719.7           480.1              17.7% 2,733.2                       530.5                       19.4% 1.8%

2 Belanja Barang 3,174.0           334.0              10.5% 3,835.5                       424.1                       11.1% 0.5%

3 Belanja Modal 3,101.2           252.1              8.1% 3,588.3                       227.0                       6.3% -1.8%

4 Belanja Bansos 12.8                0.1                  0.8% 14.6                            -                          0.0% -0.8%

II 13,704.3         3,448.7           25.2% 14,035.6                     3,461.6                    24.7% -0.5%

1 Dana Bagi Hasil 414.4              124.8              30.1% 568.3                          90.4                         15.9% -14.2%

2 Dana Alokasi Umum 8,489.9           2,827.6           33.3% 8,518.5                       2,837.3                    33.3% 0.0%

3 Dana Alokasi Khusus Fisik 1,880.0           -                  0.0% 1,899.2                       -                          0.0% 0.0%

4 Dana Insentif  Daerah 262.4              135.8              51.8% 293.3                          97.8                         33.3% -18.4%

5 Dana Alokasi Khusus Nonfisik 1,496.2           360.5              24.1% 1,690.4                       222.9                       13.2% -10.9%

6 Dana Desa 1,161.4           -                  0.0% 1,065.9                       213.2                       20.0% 20.0%

Surplus/ (Defisit) (17,639.17)      (3,601.38)        20.42% (19,083.54)                 (3,752.10)                19.66% -0.76%

Tabel Realisasi APBN Sulawesi Utara s.d. Triwulan I 2018
 

Perubahan 
Realisasi 

Pendapatan Negara dan Hibah

Penerimaan Perpajakan

Belanja Pem. Pusat

Transfer Ke Daerah & Dana 
Desa

PNBP

Penerimaan Hibah

Uraian

 s.d. Triwulan I TA 2017  s.d. Triwulan I TA 2018 

Sumber : Monev PA, Simtrada, Kanwil DJP Suluttenggo & Malut, Kanwil DJBC 

(dalam miliar rupiah) 
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tindakan penagihan terhadap WP yang memiliki hutang pajak serta penggalian potensi wajib pajak 

Sektoral . 

Pendapatan Negara  
   

1. Penerimaan Perpajakan  
a) Pajak Penghasilan (PPH)  
Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan triwulan I tahun 

2018 mencapai Rp 351,8 miliar atau sebesar 15,2 persen 

dari estimasi yang ditetapkan. Kota Manado masih menjadi 

penyumbang terbesar penerimaan pajak penghasilan 

dengan jumlah penerimaan Rp 217,3 miliar atau 61.8 persen 

dari total penerimaan pajak penghasilan. Meskipun jumlah 

penerimaan PPh lebih rendah dari periode yang sama tahun 

sebelumnya namun secara kinerja penerimaan Pajak 

Penghasilan tumbuh positif sebagai kelanjutan dampak 

positif pasca kebijakan amnesti pajak. Selain itu untuk 

meningkatkan potensi penerimaan pajak, Pengawasan 

Kepatuhan WP Pasca Amnesti Pajak terus dilakukan secara 

rutin termasuk kepada Pengawasan Bendahara Pemerintah. 

Optimalisasi peran KP2KP dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada WP juga 

dilakukan untuk mengali potensi-potensi pajak yang dapat digali.  

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
 Berdasarkan data Kanwil DJP Suluttenggo penerimaan 

perpajakan dari jenis pajak pertambahan nilai (PPN) 

terrealisasi sebesar Rp270,9 miliar atau sebesar 14,5 

persen dari estimasi penerimaan yang telah ditetapkan. 

Seperti periode sebelumnya, Kota Manado masih menjadi 

penyumbang terbesar penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai sebesar Rp124,8 miliar atau 46,1 persen  dari total 

penerimaan PPN di Sulut. Penerimaan PPN triwulan I tahun 

2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan 

tindakan penagihan terhadap WP yang memiliki utang pajak 

menjadi langkah strategis dalam pencapaian target penerimaan. Meningkatnya pertumbuhan 

sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Kecil juga memberikan dampak terhadap 

peningkatan penerimaan PPN. 

2317,0 2286,5

351,8 353,3

2018 2017

Grafik Realisasi PPh s.d. Triwulan I 
TA 2018 (miliar)

Estimasi Realisasi

Sumber : Kanwil DJP Suluttenggo & Malut 

1857,4 1998,3

270,9 267,8

2018 2017

Grafik Realisasi PPN s.d. Triwulan I 
TA 2018 (miliar)

Estimasi Realisasi

Sumber : Kanwil DJP Suluttenggo & Malut 
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c) Pajak Bumi dan Bangunan 
Pendapatan PBB di Sulut tergolong kecil karena bukan 

daerah pertambangan. Dari 15 Kab/Kota, hanya 3 daerah 

yang memiliki realisasi penerimaan. Berdasarkan 

konfirmasi ke Pemda terkait, perlu perubahan NJOP di 

beberapa daerah, karena terdapat daerah yang cukup 

ramai dengan nilai transaksi penjualan tanah cukup tinggi, 

namun memiliki NJOP yang sangat rendah. Hal ini 

menyebabkan penerimaan PBB triwulan I tahun 2018 lebih 

kecil jika dibandingkan dengan penerimaan PBB triwulan 

yang sama tahun sebelumnya. Optimalisasi peran KP2KP 

didaerah sangat penting untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan. 
 

d) Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk & Bea Keluar) dan Pendapatan Cukai  
Gambar di samping menunjukkan bahwa sampai dengan 

triwulan I tahun 2018, Pajak Perdagangan Internasional 

mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kanwil Bea 

Cukai Sulbagtara penerimaan Bea Masuk di Sulut ditopang 

oleh kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksi 

yang cukup tinggi, sementara penerimaan Bea Keluar dipicu 

oleh kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) yang berdampak 

bea keluar CPO, sedangkan peningkatan penerimaan Cukai 

disebabkan adanya kebijakan kenaikan tarif Cukai Rokok 

pada awal tahun 2018. Pemerintah melalui Kanwil Bea Cukai 

Sulbagtara telah menetapkan langkah-langkah strategis 

dalam pencapaian target penerimaan Kepabeanan dan 

Cukai di Sulawesi Utara tahun 2018 antara lain peningkatan 

pengawasan melalui pendataan jalur distribusi dan surveillance peredaran Barang Kena Cukai.  
 

e) Pendapatan Pajak Lainnya 
Penjualan Meterai memiliki kontribusi 92,1 persen dari total 

Penerimaan Pajak Lainnya. Sampai dengan triwulan I tahun 

2018, realisasi Pajak Lainnya mencapai Rp 11.4 miliar. 

Terdapat 8 Kab/kota yang menjadi penyumbang 

penerimaan pajak lainnya. Sebesar 83 persen dari nilai 

tersebut bersumber dari Kota Manado yang lebih 

disebabkan karena sebagian besar aktivitas ekonomi yang 

menggunakan materai terpusat di Kota Manado sebagai 

Ibukota Provinsi.  

59,94

22,65

0,06 0,46

2018 2017

Grafik Realisasi PPB s.d. Triwulan 
I TA 2018 (miliar)

Estimasi Realisasi

Sumber : Kanwil DJP Suluttenggo & Malut 

9,19 10,17

0,47 

1,68
0,91 1,09

2018 2017

Grafik Perkembangan Penerimaan 
Pajak Perdagangan Internasional 
s.d. Triwulan I Tahun 2018 (miliar)

Bea Masuk Bea Keluar Cukai

Sumber : Kanwil DJBC Sulbagtara 

65,1
57,3

11,4 9,84

2018 2017

Grafik Perkembangan Penerimaan 
Pajak Lainnya s.d. Triwulan I 

Tahun 2018 (miliar)

Estimasi Realisasi

Sumber : Kanwil DJP Suluttenggo & Malut 
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2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
 

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersumber dari 

Pendapatan Badan Layanan Umum  (BLU) dan Pendapatan 

Lainnya yang merupakan pendapatan Fungsional maupun 

non fungsional K/L. Realisasi Penerimaan Negara Bukan 

Pajak menagalami penurunan 8,5 persen dari realisasi 

triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan badan 

layanan umum mencapai 21 persen atau Rp123,5 miliar dari 

total penerimaan negara bukan pajak, secara kinerja lebih 

baik jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 

sebelumnya yang mencapai 24,5 persen dengan total 

penerimaan Rp86,2 miliar. Sebaliknya untuk pendapatan 

PNBP lainnya kinerja realisasi penerimaan mengalami 

penurunan yaitu pada triwulan I 

tahun 2018 mencapai 58,6 persen 

atau Rp123,9 miliar sedangkan 

realisasi triwulan yang sama tahun 

sebelumnya mencapai 55,4 persen 

atau Rp183,1 miliar. 

Belanja Negara  
 

Belanja negara berperan sebagai stimulus fiskal dalam mendukung sektor riil dan pertumbuhan 

ekonomi. Peningkatan pagu belanja pemerintah setiap tahunnya, harus disertai dengan 

optimalisasi pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga. Sebaliknya efisiensi belanja harus 

tetap dilakukan agar belanja negara lebih berkualitas melalui penghematan belanja barang dan 

belanja yang tidak prioritas, subsidi yang lebih tepat sasaran, serta mendorong pembangunan 

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

1. Belanja Pemerintah Pusat 
 

Penyerapan belanja APBN di Prov. Sulut 

menunjukkan tren kenaikan yang proporsional 

setiap bulannya, dengan capaian 11,6 persen 

secara agregat pada triwulan I tahun 2018. 

Belanja pegawai masih mendominasi realisasi 

belanja pemerintah pusat hingga triwulan I 

sebesar Rp530.5 Miliar atau 19,4 persen. 

Realisasi belanja pegawai meningkat sebesar 1,8 

persen dari realisasi belanja pegawai triwulan 

682,76

799,02

269,23 247,38

2017 2018

Grafik Penerimaan Negara Bukan 
Pajak s.d. Triwulan I TA 2018

Estimasi Realisasi

Sumber : SPAN 

Estimasi Realisasi % Estimasi Realisasi %
Pend. PNBP 
Lainnya 330.5 183.1 55.4% 211.5 123.9 58.6%
Pendapatan 
BLU 352.3 86.2 24.5% 587.5 123.5 21.0%

Uraian
20182017



 
   
 

 8 

 

yang sama di tahun 2017. Selain itu untuk mendukung program pemerintah dalam hal 

pembangunan infrastuktur tercermin dari peningkatan alokasi belanja modal, sedangkan tren 

realisasi belanja modal proposional setiap bulannya atau mencapai 6,3 persen pada triwulan I tahun 

2018 namun lebih kecil dibandingkan realisasi belanja modal triwulan yang sama di tahun 2017 

atau mengalami penurunan sebesar 1,8 persen.  

Capaian Realisasi belanja modal relatif kecil pada triwulan I tahun 2018 disebabkan proyek-proyek 

pemerintah yang dibiayai dengan belanja modal masih dalam proses tender. Secara keseluruhan 

kinerja Belanja Pemerintah Pusat belum dapat dikategorikan baik dikarenakan target realisasi 

kinerja sebesar 15 persen belum tercapai.   

2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
 

 Sampai dengan Triwulan I tahun 2018, 

realisasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana 

Desa mencapai 24,7 persen dari pagu atau 

sebesar Rp3.461,6 Miliar, cendrung lebih kecil 

dari triwulan yang sama tahun 2017 atau 

mengalami penurunan sebesar 0.5 persen. 

Dana Alokasi Khusus Fisik sampai dengan 

triwulan I tahun 2018 belum ada realisasi 

sedangkan realisasi tertinggi yaitu Dana Alokasi 

Khusus sebesar Rp2.837,3 atau sebesar 33,3 

persen. Dari hasil monitoring dan evaluasi 

penyaluran DAK Fisik triwulan I tahun 2018 mengalami kendala disebabkan Pemda belum 

menyelesaikan Laporan Penyerapan Anggaran dan Output DAK Fisik tahun 2017 dan terkendala 

aplikasi OMSPAN yang dalam proses pengembangan oleh kantor pusat. 

3. Pengelolaan BLU 

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat  PPK  BLU  adalah  

pengelolaan  keuangan  yang  memberikan  fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 

praktek-praktek bisnis yang sehat 

untuk meningkatkan  pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka 

memajukan kesejahteraan dan  

mencerdaskan kehidupan bangsa,  

sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan negara pada 

umumnya. Pada triwulan I tahun 2018 realisasi BLU satker RSUP Prof. Kandou telah mencapai 

20,6 persen, hal tersebut menandakan  kontrak/kegiatan BLU telah berjalan efektif sehingga dapat 

memberikan stimulus yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Sementara itu, realisasi belanja Universitas Sam Ratulangi yang ditetapkan sebagai satker yang 

124,8

2.827,60 

- 135,8 360,5

-
90,4 

2.837,3 

97,8 
222,9 213,2 

Dana Bagi
Hasil

Dana
Alokasi
Umum

Dana
Alokasi
Khusus

Fisik

Dana
Insentif
Daerah

Dana
Alokasi
Khusus
Nonfisik

Dana
Desa

Realisasi Dana Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa

Realisasi TW I 2017 Realisasi TW I 2018

Sumber : SPAN 

Tabel Realisasi Satker BLU s.d Maret 2018 (dalam miliar) 
NO Satker Pagu Realisasi % 

1 Universitas Sam 
Ratulangi 439,09 49,6 11,3% 

2 
RSUP 
Prof.DR.R.D. 
Kandou 

630,11 129,8 20,6% 

Total 1.069,2 179,4 16,8% 
Sumber : Monev. PA 



 
   
 

 9 

 

menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU pada Triwulan I 2018 baru mencapai 11,3 persen. 

Kedepannnya, satker tersebut masih perlu pembinaan yang intensif sehingga dalam masa transisi, 

pelaksanaan kegiatan operasionalnya tidak mengalami kendala yang akan berdampak terhadap 

kualitas layanan kepada masyarakat. 

4. Manajemen Investasi Pusat 
a) Hasil Rekonsiliasi outstanding pinjaman dengan debitur Pemda dan PDAM pada tanggal  8 

Januari 2018 untuk posisi pinjaman per 31 Desember 2017  dengan hasil sebagaimana tersaji 

pada tabel berikut. 

Secara umum permasalahan outstanding pinjaman di Provinsi Sulawesi Utara telah dapat 

diselesaikan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat baik melalui restrukturisasi dan debt swapt 

untuk pinjaman Pemkot Manado dan Pemkot Bitung, serta melalui skema Hibah-PMD Pemda 

untuk penyelesaian pinjaman PDAM Sangihe.  

b) Hasil monitoring laporan penyaluran KUR wilayah Kanwil DJPb Sulawesi Utara menunjukkan 

bahwa jumlah realisasi kredit program kepada seluruh Kabupaten/Kota berjumlah Rp784,23 

miliar dengan outstanding pinjaman sebesar Rp581,29 miliar dari 33.298 debitur. 

Prognosis Realisasi APBN   
 

Berdasarkan tren realisasi pendapatan-belanja pemerintah pusat pada triwulan II dari tahun 2014-

2017 di lingkup pemerintah Prov Sulut menunjukkan tren cendrung naik, dengan rata-rata realisasi 

pendapatan mencapai 32,7 persen dan realisasi belanja 40,7 persen dari target. Namun demikian, 

untuk memperkirakan besar realisasi pendapatan dan belanja pusat pada kuartal II tahun 2018, 

perlu mempertimbangkan kondisi makro perekonomian wilayah Sulut. Pelaksanaan beberapa 

proyek strategis pemerintah di Sulut seperti penyelesaian pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, 

Jalan Penghubung Manado-Gorontalo, dan beberapa bendungan akan menjadi kunci pergerakan 

realisasi belanja, selain transfer daerah dan dana desa. Belanja pemerintah tersebut juga sekaligus 

Profil dan Perkembangan Outstanding Pinjaman BUMD/Pemda Sulawesi Utara Posisi per 31 Desember 
2017 

NO NAMA 
DEBITUR 

NO. 
PENERUSAN 
PINJAMAN 

Outstanding 
Pokok 

PEMBAYARAN POKOK TUNGGAKAN HAK TAGIH 
PEMERINTAH KAS RESTRUK

TURISASI 
POKOK NON 

POKOK 
1 Pemkot 

Manado 
RDA.P5-
132/DP3/1993 

10.932,82 - 10.932,82 - 33.368,93 33.368,93 

2 Pemkot 
Manado 

AMA-
163/RDA.P5-
132 

10.932,82 10.932,82 - - - - 

3 Pemkot 
Bitung 

RDA-
243/DP3/1996 

4.217,37 2.219,34 1.988,03 - 5.162,92 5.162,92 

4 Pemkot 
Bitung 

RDA.P5-
125/DP3/1993 

1.758,28 871,61 886,66 - 3.067,27 3.067,27 

5 PDAM Kab 
Sangihe 
Talaud 

RDA-
213/DP3/1994 

2.501,81 996,31 - 1.505,49 4.244,72 5.750,22 

TOTAL 30.343,11 15.020,09 13.817,52 1.505,49 45.843,86 47.349,36 
Sumber : Aplikasi SLIM Dit. SMI 
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akan menggerakkan angka penerimaan negara dari sektor perpajakan, mengingat tren perpajakan 

di Sulut selalu berbanding lurus dengan tren belanja negara. 

Demikian juga tren peningkatan nilai 

ekspor Sulut yang didominasi oleh 

lemak dan minyak hewani atau nabati 

(CCO) diharapkan mampu bertahan. 

Meskipun konsumsi rumah tangga 

mengalami tren penurunan, namun 

dengan tingginya laju pertumbuhan 

sektor konstruksi dan sektor lainnya 

diharapkan mampu berkontribusi pada 

penerimaan perpajakan. Sektor konstruksi pula yang akan menjadi tumpuan dari penyerapan 

belanja negara terkait penyelesaian proyek-proyek nasional, penyelesaian DAK Fisik, maupun 

proyek yang didanai oleh Dana Desa yang nilainya cukup besar. 

Berdasarkan data diatas, dan didukung membaiknya kondisi perekonomian dunia dan nasional 

maka realisasi pendapatan negara pada Provinsi Sulut sampai dengan triwulan II tahun 2018 

diperkirakan akan dikisaran 40 persen. Sedangkan dari sisi belanja negara, realisasi penyerapan 

anggaran belanja pusat lebih di pengaruhi oleh komitmen pemerintah untuk terus mendorong 

penyelesaian berbagai proyek pemerintah dan penyerapan alokasi DAK Fisik dan Dana Desa.   

Kualitas dari target APBN dapat diukur dari ouput dan outcomes yang dihasilkan dari pelaksanaan 

anggaran K/L oleh sebab itu K/L diharapakan dalam menanamkan jiwa yang kompetitif dalam 

melaksanakan kegiatan agar menjadi lebih baik dan target penyerapan anggaran yang dapat 

terwujud dengan tetap efektif dan efisien. Dengan ditunjang kondisi ekonomi dan kinerja pemerintah 

yang terus membaik maka realisasi belanja sampai dengan triwulan II diperkirakan akan mencapai 

45 persen 

Proyeksi Realisasi APBN s.d. Triwulan II TA 2018 (dalam miliar) 

Uraian Pagu 
Realisasi s.d. Triwulan I TA 

2018 
Proyeksi s.d. Triwulan II TA 

2018 
Nilai % Nilai % 

Pendapatan Negara      5,123.61                       891.12  17.4%                  2,049.4  40% 
Belanja Negara    24,207.15                    4,643.23  19.2%                10,893.2  45% 

 

 

 
 
 

  

40% 33%
45% 45%

34%
27% 31%

39%

2014 2015 2016 2017

Sumber : SPAN

Grafik Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja 
APBN Triwulan II Tahun 2014-2017

Realisasi Belanja
Realisasi Pendapatan
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III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 
 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu mesin pendorong 

pertumbuhan ekonomi dan penentu tercapainya target dan sasaran ekonomi makro daerah yang 

diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok dalam mewujudkan 

agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. APBD berdasarkan klasifikasi ekonomi 

pemerintah daerah pada wilayah Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.  
 

Uraian 
Triwulan I 2017 Triwulan I 2018 Growth 

Pagu Pagu Realisasi Pagu Realisasi 
Pendapatan 15.998,98 3.752,50 16.735,96 3.965,05 4,6% 
PAD 1.926,66 422,47 2.135,49 504,67 10,8% 
 Pajak daerah 1.324,87 291,03 1.455,23 323,35 9,8% 
 Retribusi daerah 297,53 48,83 351,80 43,98 18,2% 
 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan 67,41 42,88 56,19 69,14 -16,6% 
 Lain-lain PAD yang sah 236,85 39,72 272,26 68,20 15,0% 
Pendapatan Transfer 13.878,85 3.304,13 14.148,42 3.338,28 1,9% 
 Transfer Pemerintah Pusat 13.430,17 3.247,04 13.758,20 3.275,49 2,4% 
 DBH 362,23 104,59 568,31 88,06 56,9% 
 DAU 8.507,34 2.733,26 8.518,50 2.770,02 0,1% 
 DAK 3.362,84 308,01 3.527,37 227,51 4,9% 
 Dana penyesuaian 1.197,75 101,18 1.144,02 189,89 -4,5% 
 Transfer Pemerintah Provinsi 448,68 57,09 390,22 62,79 -13,0% 
Lain-lain Pendapatan  yang Sah 193,46 25,90 452,06 122,11 133,7% 
 Hibah 51,91 25,42 146,66 4,42 182,5% 
 Dana darurat - - 8,00 6,03  
 Lain-lain 141,55 0,48 297,39 111,66 110,1% 
Belanja 16.441,25 1.747,56 17.906,79 1.995,71 8,9% 
 Belanja Pegawai 6.181,85 1.053,61 6.280,05 1.080,18 1,6% 
 Belanja Barang 3.632,49 335,26 4.352,99 369,21 19,8% 
 Belanja Modal 3.707,94 159,46 4.187,04 117,49 12,9% 
 Belanja Bunga - - 20,81 -  
 Belanja Subsidi 1,45 - 2,81 - 93,8% 
 Belanja Hibah 721,29 126,88 787,11 223,81 9,1% 
 Belanja Bantuan sosial 53,62 4,16 68,06 7,06 26,9% 
 Belanja BanKeu ke Prov/Kab/Kota dan 

Pemdes 1.548,64 4,36 1.216,00 78,95 -21,5% 
 Belanja Takk Terduga 30,85 2,86 25,85 1,80 -16,2% 
 Transfer Hibah/Bantuan Keuangan 563,12 60,98 966,06 117,21 71,6% 

Surplus/Defisit -      442,27 2.004,93 -   1.170,83 1.969,34 164,7% 

Pembiayaan Netto 442,54 -      
10,95 1.163,07 4,02 162,8% 

Penerimaan Pembiayaan 492,11 492,11 492,11 492,11  
 SiLPA TA sebelumnya 491,56 - 478,98 13,21 -2,6% 
 Pecairan Dana Cadangan - - 20,50 -  

 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 
Daerah 0,50 0,02 - - -100,0% 

 Penerimaan Kembali Investasi Non 
Permanen Lainnya 

- - 0,55 0,02  

(dalam miliar rupiah) 
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 Penerimaan Kembali Pemberian 
Pinjaman 

  570,00 -  

 Penerimaan Pinjaman Daerah dari 
BUMN - - 200,00 -  

 Penerimaan Dana Bergulir 0,05 0,01   -100,0% 
Pengeluaran Pembiayaan 49,57 10,97 106,96 9,21  
 Pembayaran Dana Cadangan - - 20,00 -  

 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 32,58 5,50 70,25 8,00 115,6% 
 Pembayaran Pokok Utang 7,34 - 15,11 1,21 105,8% 
 Pembayaran Utang Pihak Ketiga 8,40 5,47 - - -100,0% 
 Pembayaran Pinjaman Daerah - - 1,60 -  

 Investasi Non Permanen Lainnya 1,25 - - - -100,0% 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 
Tahun Berjalan 0,27 1.993,99 -           7,76 1.973,36 -2954% 

                                                                                                                             Sumber : LRA Pemda 

Pada APBD Tahun 2018, mayoritas pemerintah daerah di Sulawesi Utara menerapkan 
kebijakan anggaran defisit sebagai wujud upayanya untuk memacu perekonomian dan 
pembangunan. Tercatat dari 16 pemda di Sulawesi Utara, hanya Kab. Bolaang Mongondow 

Timur  yang menerapkan kebijakan anggaran surplus dan hanya Kab. Bolaang Mongondow 

Selatan menerapkan kebijakan anggaran berimbang.  

Penganggaran belanja yang lebih besar dari pendapatan tersebut tentunya tak lepas dari 

dukungan Pemerintah Pusat melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Sebagaimana tahun 

sebelumnya, transfer pemerintah pusat masih menjadi sumber pendapatan daerah utama Sulut. 
 

Pendapatan Daerah   
1. Pendapatan Asli Daerah 

Target PAD Sulut pada tahun 2018 secara agregat meningkat sebesar 10,8 persen, terutama pada 

pos Retribusi dan Pajak Daerah, masing-masing sebesar 18,2 persen dan 9,8 persen. Naiknya 

target PAD di tahun 2018 antara lain disebabkan oleh realisasi TA sebelumnya yang tergolong 

tinggi (secara agregat sebesar 96,1 persen) dan faktor tren peningkatan kunjungan wisman asal 

Tiongkok yang masih berlanjut hingga tahun ini.    
 

a. Penerimaan Pajak Daerah 

Realisasi Pajak Daerah Agregat sampai 

dengan Triwulan I Provinsi Sulut sebesar 

Rp323,4 miliar atau  22,2 persen dari 

target, dengan penyumbang terbesar 

berasal dari Pemprov Sulut (Rp232,61 

miliar) dan Pemkot Manado (Rp52,59 

miliar). Sumber penerimaan Pajak Daerah 

Pemprov Sulut terbesar berasal dari Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor, sementara Pemkot Manado 
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berasal Pajak Restoran dan Rumah Makan. Realisasi pendapatan asli daerah memang cenderung 

bias karena capaian akan lebih tinggi di daerah yang lebih padat penduduknya sehingga obyek 

pengenaan pajak daerah akan lebih bervariasi dan lebih banyak.  
 

b. Penerimaan Retribusi Daerah 

Penerimaan Retribusi Daerah Sulut 

hingga Triwulan I 2018 secara agregat 

sebesar Rp43,98 miliar atau 12,5 

persen dari target, dengan nilai retribusi 

tertinggi pada Provinsi Sulut sebesar 

Rp11,78 Miliar.  

Pada periode ini, penerimaan Retribusi 

Pemkot Kotamobagu meningkat 

signifikan, yakni sebesar 140 persen 

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh 

peningkatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD, sejalan dengan membaiknya pengelolan 

bidang kesehatan daerah ini, terbukti dengan perolehan penghargaan Swasti Saba Padapa dari 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilan Kota Kotamobagu meningkatkan 

pelayanan menuju kota sehat (http://www.kliksulut.com/167-kotamobagu-terima-penghargaan-

kota-sehat.html).  
 

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

Triwulan I sebesar 69,14 miliar atau 123 persen dari target yang telah ditetapkan. Dari data LRA 

Pemda, dapat diketahui bahwa 

penetuan target pendapatan dari pos 

Penerimaan Hasil Kekayaan yang 

dipisahkan kurang menjadi fokus. 

terbukti dengan realisasi yang 

mencapai diatas 100 persen pada 

triwulan 1 2018, bahkan terdapat 

realisasi yang cukup besar meski tidak 

dianggarkan seperti pada Kab. 

Minahasa Tenggara.    
 

d. Lain-Lain PAD Yang Sah 
Secara agregat, realisasi pos Lain-Lain PAD Yang Sah di Sulut tercatat di Triwulan I 2018 sebesar 

68,2 miliar atau 25 persen dari target yang telah ditetapkan. Sumber penerimaan pos ini disemua 

pemda di Sulawesi Utara berasal dari penerimaan Jasa Giro Kas Daerah. 
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2. Pendapatan Transfer 
Realisasi pendapatan transfer hingga kuartal I tahun 2018 pada pemda lingkup Provinsi Sulut 

sebesar Rp3.338,28 miliar, 23,6 persen dari target. Dari total realisasi tersebut, sebesar 98,1 

persen merupakan Transfer Pemerintah Pusat. 

Sampai dengan Triwulan 1 2018, realisasi DAU lingkup Sulut tercatat sebesar 32,5 persen dari 

pagu, realisasi penerimaan DBH sebesar 15,5 persen  dan rata-rata realisasi DAK cukup rendah, 

hanya sebesar 6,4 persen. Rendahnya reralisasi DAK disebabkan sampai dengan periode laporan 

belum ada satupun pemda yang mengajukan pencairan DAK Fisik. 
 

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Capaian realisasi pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hingga kuartal I 2018 yang sebesar 

27 persen dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Hibah mencapai Rp4.42 miliar, Dana 

Darurat sebesar 6,03 miliar, sementara realisasi pendapatan lain-lain 111,66 miliar Hanya 

beberapa pemda yang memasang target untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Belanja Daerah   
1. APBD Berdasarkan Jenis Belanja 

Bersama-sama dengan APBN, APBD merupakan wujud nominal kebijakan fiskal regional. 

Kebijakan Belanja Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2018 diarahkan untuk 

memenuhi program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagaimana hasil 

Memorandum of Understanding (MoU) tentang KUA-PPAS Tahun 2018 antara pihak eksekutif dan 

legislatif.  

 

Pemprov Sulawesi Utara dan DPRD telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2018 yang tetap memperhatikan isu-isu strategis 
pembangunan daerah, seperti pengembangan pariwisata dan Iklim investasi yang kondusif; 
kemiskinan dan pengangguran; kualitas SDM yang berdaya saing (melalui pendidikan dan 
kesehatan); pengembangan kawasan pertumbuhan baru dan KEK; dan Ketahanan Pangan. 
(https://trensulut.com/eksekutif/gubernur-dan-ketua-dprd-sulut-teken-mou-kua-ppas-apbd-2018/) 

Grafik Realisasi DBH, DAU & DAK s.d Triwulan I 2018 

 
Sumber : LRA Pemda se-Sulut 

 

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

di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut 

Anggaran belanja yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara 

pada APBD tahun 2018 secara agregat mengalami kenaikan sebesar  sebesar 8,9 persen. 

Perkembangan positif ditunjukan pada anggaran belanja modal yang naik signifikan sebesar 12,9 

persen. Naiknya pagu belanja modal tersebut terutama disumbang oleh pagu belanja modal 

Pemprov Sulawesi Utara yang bertumbuh hingga 64 persen atau sekitar 449 miliar dibanding tahun 

sebelumnya. 

Sebagaimana KUA-PPAS Pemprov Sulawesi Utara Tahun 2018, anggaran tersebut sebagian 

besar digunakan untuk pembangunan 4 rumah sakit sekaligus, yaitu RSUD Tipe B, RS Rujukan di 

Bolmong, RS Jiwa, dan RS Mata. Menurut Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandou, pembangunan 

RS ini sangat penting dan sesuai road map Gubernur Olly Dondokambey, pengadaan rumah sakit 

sudah sangat mendesak. Pembangunan tersebut dirancang tak hanya Manado namun 

kabupaten/kota lain diharapkan  memiliki RS yang representatif 

(http://manadopostonline.com/read/2017/11/08/2018-Bangun-Empat-Rumah-Sakit/27614). 

2. Rasio Belanja  

Salah satu arah kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja  dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah serta untuk menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas 

pelayanan dasar bagi masyarakat adalah dengan meningkatkan rasio belanja modal dan 

mengurangi rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Untuk itu dalam sasaran 
sebagaimana RPJMN tahun 2015-2019 diharapkan rata-rata belanja modal seluruh pemda 
telah mencapai 30 persen dan rata-rata belanja pegawai mencapai 35 persen untuk kab/kota 
dan 13 persen untuk provinsi pada tahun 2019. 

 

Tabel Realisasi Belanja APBD Lingkup Sulut s.d Triwulan I 2018 (Miliar Rupiah) 

No. Uraian 
2017 2018 

Growth 
Triwulan 1 2018 

Pagu Pagu Realisasi % 
1 Belanja Pegawai 6.181,8 6.280,1 1,6% 1.080,2 17,2% 
2 Belanja Barang 3.632,5 4.353,0 19,8% 369,2 8,5% 
3 Belanja Modal 3.707,9 4.187,0 12,9% 117,5 2,8% 
 Belanja Bunga - 20,8  - 0,0% 

4 Belanja Subsidi 1,5 2,8 93,8% - 0,0% 
5 Belanja Hibah 721,3 787,1 9,1% 223,8 28,4% 
6 Belanja Bantuan Sosial 53,6 68,1 26,9% 7,1 10,4% 
8 Belanja BanKeu ke Prov/Kab 1.548,6 1.216,0 -21,5% 79,0 6,5% 
9 Belanja Tak Terduga 30,9 25,9 -16,2% 1,8 7,0% 

10 Transfer Bagi Hasil/Bantuan 
Keu kpd Kab/Kota 563,1 966,1 71,6% 117,2 12,1% 

Jumlah 16.441,2 17.906,8 8,9% 1.995,7 11,1% 
Sumber : LRA Pemda 
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Pada TA 2018, terdapat lima kab/kota yang menganggarkan belanja pegawai dibawah target 

RPJMN 2015-2019, yaitu Kota Manado, Kota Kotamobagu, Kab. Bolmut, Kab.Kep. Sitaro dan Kab. 

Bolsel. Sebaliknya, Kab. Minahasa merupakan salah satu dari 235 daerah di Indonesia yang 

menganggarkan belanja pegawai dengan rasio diatas 50 persen. Dampaknya, pada tahun ini Kab. 

Minahasa satu-satunya daerah yang diperkenankan melakukan penerimaan CPNS daerah 

(https://asn.id/berita/11244/cpns-2018-ini-daerah-dengan-rasio-anggaran-belanja-lebih-dari-60-

persen). 

Sementara itu, Pemprov Sulawesi Utara adalah satu-satunya pemda yang proporsi anggaran 

belanja modalnya diatas 30 persen. Rendahnya rasio belanja modal di sebagian besar pemda di 

Sulawesi Utara tahun 2018 disebabkan rata-rata pemda yang sangat bergantung pada anggaran 

DAK Fisik untuk kegiatan belanja modal. Padahal pada tahun 2018 pagu anggaran DAK Fisik di 

Sulawesi Utara berkurang dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.443,6 miliar (termasuk DAK 

Tambahan sebesar Rp563 miliar) menjadi sebesar Rp1.899,2 miliar. 

Prognosis Realisasi APBD sampai dengan Triwulan IV  
Downtrend realisasi pendapatan daerah Sulut pada periode tahun 2013-2016 mengalami rebound 

di tahun 2017 pada posisi 98,5 persen.  Tren realisasi pendapatan daerah pada 5 tahun terakhir  

tercermin pada grafik disamping. Sejalan 

dengan itu, belanja daerah melanjutkan 

uptrend dengan rata-rata capaian sebesar 

89 persen dari pagu yang telah ditetapkan.  

Selanjutnya untuk memperkirakan besar 

realisasi pendapatan dan belanja daerah 

sampai dengan triwulan IV tahun 2018, 

perlu mempertimbangkan karakteristik 

APBD Sulut. 

Grafi Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Modal Tahun 2018 

 
Sumber : LRA Pemda (Pagu transfer tidak dihitung) 

34,1%
37,6%

54,0%
41,8%36,5% 33,7%

38,7%
38,2% 46,9%39,6% 34,1%36,1% 30,6% 30,5%39,7% 28,7%

30,8%
17,6%

13,8%
29,4%27,5% 26,6%

14,6%
24,8% 27,0%17,4% 24,0%22,0% 26,2% 25,5%25,9% 23,5%

Rasio Belanja Pegawai Rasio Belanja Modal
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Kondisi pendapatan daerah Sulut 

menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan 

pendapatan daerah seluruh pemda terhadap 

Dana Transfer Pemerintah Pusat secara 

agregat tergolong tinggi. Dalam kurun waktu 

5 tahun terakhir, proporsi Transfer 

Pemerintah Pusat mendominasi 

Pendapatan Daerah dengan besaran rata-

rata 82 persen. Sementara dalam kurun 

waktu yang sama proporsi PAD dan Lain-

Lain Pendapatan Yang Sah tidak ada 

peningkatan signifikan. 

Sementara itu, peningkatan realisasi PAD TA 2017 sebesar 20,4 persen dibanding tahun 2016, 

yang terutama disumbang oleh Kota Manado dan Kota Bitung masih akan berlanjut hingga TA 

2018. Meningkatnya pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran di Kota Manado, seiring 

meningkatnya kunjungan wisata ke Sulawesi Utara sejak tahun 2016 menjadi pendorongnya. 

Sedangkan penetapan KEK Bitung yang diikuti dengan pembangunan infrastruktur penunjang 

mulai berdampak pada peningkatan penerimaan BPHTB dan retribusi perizinan.  

Pada tingkat provinsi, sumber PAD yang didominasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan 

Pajak Kendaraan Bermotor, juga diprediksi meningkat bila mempertimbangkan capaian PAD TA 

2017 sebesar 105 persen dan intensifnya usaha pemda dalam meningkatan penerimaan pada TA 

2018, antara lain melalui pembentukan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Bapenda di 

15 kabupaten/kota dan inovasi aplikasi program see_SAMRAT_smart, yakni sistem penagihan 

pajak kendaraan bermotor Sulut untuk meningkatkan pelayanan. 

(http://finansial.bisnis.com/read/20180410/10/782291/bapenda-sulut-bentuk-satgas-penagihan-

pajak-kendaraan-bermotor) 

Mengacu pada kondisi diatas, realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan  triwulan IV dikisaran 

98 – 99 persen. Sedangkan perkiraan realisasi belanja daerah akan lebih didukung pada komitmen 

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

Tren di lima tahun sebelumnya menunjukkan kenaikan, dan sangat mungkin tahun ini akan kembali 

menunjukkan peningkatan. Realisasi belanja sampai dengan akhir triwulan IV dikisaran 91–93 persen. 
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IV. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian  
(APBN dan APBD) 

 
 

 

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

laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Prov Sulut Konsolidasian dalam periode triwulan I tahun 2018. 
Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Sulawesi Utara Triwulan I 2018 (miliar rupiah) 

 
 

Pendapatan Konsolidasian  
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan  

Grafik disamping menegaskan bahwa proporsi pembentuk 

pendapatan konsolidasian masih sama antara tahun 2017 

dan 2018. Penerimaan dari sisi perpajakan masih menjadi  

sumber utama penerimaan konsolidasian, baik di Pusat 

maupun Daerah.  

Dari sisi penerimaan pusat, perpajakan sangat mendominasi 

jika dibandingkan PNBP. Peningkatan produksi Industri 

Manufaktur Besar dan Sedang maupun Mikro dan Kecil serta 

peningkatan industri pariwisata, yang tercermin pada 

tingginya jumlah kunjungan wisman dibandingkan Triwulan 

yang sama tahun 2017, mampu menjaga kesinambungan penerimaan perpajakan. Sedangkan, 

porsi PNBP sebagian besar bersumber dari penerimaan BLU dengan berubah statusnya RS 
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Kandou menajdi Tipe A serta terdapatnya BLU baru di sektor pendidikan Sulut, yakni Universitas 

Negeri Manado, selain Universitas Sam Ratulangi.  

Sedangkan penerimaan daerah relatif berimbang antara penerimaan perpajakan dibandingkan 

PNBP. Pajak kendaraan bermotor dan sektor akomodasi dan tempat makan  masih menjadi 

andalan penerimaan pajak daerah. Sedangkan PNBP Daerah disokong dari retribusi daerah 

maupun hasil kekayaan daerah yang dipisahkan seperti deviden dan Jasa Giro Kas Daerah.   

2. Analisis Perubahan 

Kenaikan pendapatan pusat pada triwulan I 2018 lebih 

disebabkan oleh penerimaan perpajakan dalam negeri yang 

meningkat hingga 13 persen dibanding tahun sebelumnya 

seiring dengan usaha penagihan terhadap utang pajak dan 

penghimpunan sumber potensi pajak baru.  

Sedangkan pertumbuhan pendapatan daerah bersumber 

dari peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang 

meningkat sebesar 12,9 persen. Peran sektor pariwisata dan 

industri manufaktur yang terus menggeliat sebagai 

pendorong sektor lainnya (perhotelan, hiburan, industri UKM 

dll) untuk bertumbuh, berlanjut sebagai sumber penerimaan 

negara maupun daerah di Sulawesi Utara.       

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian  
 

Pertumbuhan ekonomi regional y-to-y terlihat mampu meningkatkan penerimaan negara. Dengan 

kata lain, pada periode ini PDRB berkorelasi positif kepada penerimaan negara di regional prov. 

Sulut. Bahkan peningkatan penerimaan sangat signifikan meskipun peningkatan PDRB relatif 

kecil. Naiknya PDRB yang bersumber 

dari pesatnya pertumbuhan di sektor 

Perdagangan besar dan eceran, 

transportasi dan pergudangan dan 

sektor konstruksi diindikasikan menjadi 

penyebab utama peningkatan 

penerimaan negara, meskipun sektor 

pertanian sebagai kontributor terbesar 

PDRB sedikit mengalami perlambatan. 

Kondisi tersebut diharapkan mampu dipertahankan pada triwulan selanjutnya dengan harapan 

terjadi peningkatan juga di sektor pertanian. 

 

  



 
   
 

 20 

 

Belanja Konsolidasian  
1. Analisa Proporsi dan Perbandingan  

 

Proporsi realisasi belanja antara pusat dan daerah untuk 

triwulan I tahun 2018 relatif sama, yakni didominasi oleh 

Belanja Pegawai, Barang dan Modal. Belanja pegawai 

mengambil prosi terbesar baik di pusat maupun daerah. 

Belanja operasional daerah tampak sangat dominan 

dengan porsi sebesar 80,6 persen dengan rincian 60,1 

persen belanja pegawai dan 20,5 persen belanja barang. 

Total nilai belanja operasional daerah triwulan I sudah 

mencapai Rp1,45 triliun. Sedangkan belanja modal 

daerah porsi realisasi hanya 6,5 persen dengan nilai 

Rp117 miliar. Hal tersebut cukup normal mengingat pada 

triwulan I sebgaian besar kegiatan yang melibatkan 

Belanja Modal masih dalam tahap lelang tender. Hal yang 

menarik adalah besarnya realisasi belanja bansos pemda dengan porsi 12,4 persen dengan nilai 

Rp223 miliar.  

Proporsi lain yang menonjol adalah besarnya porsi belanja barang pemerintah yang mencapai 

35,9 persen, bahkan jika  dilihat dari total porsi realisasi belanja operasional, untuk triwulan I 2018, 

realisasi pemerintah pusat sebesar 80,8 persen. Porsi tersebut sedikit lebih besar dibanding 

belanja operasional daerah, namun secara nilai sebesar Rp954 miliar. Sedangkan porsi realisasi 

belanja modal pemerintah pusat jauh lebih besar jika dibandingkan daerah yang mencapai 19,2 

persen dengan nilai Rp227 miliar. Hal tersebut menunjukkan, perencanaan kegiatan 

pembangunan fisik satuan kerja pusat jauh lebih baik dibandingkan satuan kerja daerah (SKPD).  

2. Analisis Perubahan  
Realisasi konsolidasian Sulut kuartal I 2017 

tercatat sebesar Rp2.986,45 Miliar, dengan 

struktur belanja relatif sama dari periode yang 

sama tahun sebelumnya. Dominannya belanja 

pegawai menunjukkan belanja yang dialokasikan 

lebih bersifat operasional rutin pemerintahan. 

Perubahan yang menarik adalah turunnya proporsi 

realisasi belanja modal yang mencapai 4,5 persen, 

Selain itu juga tingginya porsi realisasi belanja 

bantuan sosisal yang mencapai 7,5 persen. 

Sedangkan proporsi belanja pegawai dan belanja 
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barang terjadi peningkatan diatas 1-2 persen. Dominannya kedua jenis belanja tersebut 

mengindikasikan bahwa pada periode ini belanja negara lebih besar digunakan untuk membiayai 

belanja yang bersifat mengikat dan wajib.  

3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional  

Kebijakan fiskal pemerintah terutama dari sisi belanja, diharapkan mampu berkontribusi secara 

optimal, tidak hanya pertumbuhan ekonomi regional, namun juga terhadap pemerataan 

pendapatan maupun peningkatan daya beli masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan 

positif berbagai indikator ekonomi regional.    

 

Data diatas menunjukkan bahwa peningkatan realisasi belanja pemerintah di Sulut sebesar 10,54 

persen yang mampu menekan angka inflasi Sulut sebesar 0,10 persen. Inflasi di Sulut sesuai siklus 

inflasi bulanan, pada kuartal awal selalu berada diangka yang relatif rendah. Di sisi lain, belanja 

tersebut sekilas menunjukkan dampak positif terhadap angka pengangguran dengan menunjukkan 

korelasi negatif dengan turunnya jumlah pengangguran sebesar 0.87 persen dibandingkan data 

pengangguaran per Februai 2017. Namun ternyata berdasar indikator jumlah angkatan kerja yang 

bekerja juga mengalami penurunan sebesar 0,37 persen. Dari total angkatan kerja per Februari 

2018 memang menunjukkan penurunan baik dari dari sisi jumlah pengangguran maupun angkatan 

kerja sebesar 5.080 jiwa, dan justru angka terbesar terdapat di sisi angkatan kerja yang mencapai 

4.413 jiwa.   

Hal tersebut mengindikasikan peran kebijakan fiskal di daerah kurang menyentuh usaha yang 

mampu meningkatkan indikator-indikator ekonomi regional terutama tingkat pengangguran. Badan 

Pusat Statistik Sulut menyebutkan bahwa TPT pada periode kuartal I lebih disebabkan antara lain 

berakhirnya masa panen beberapa komoditas pertanian, yang berimbas pada penurunan 

penyerapan tenaga kerja terutama terjadi pada sektor Pertanian. Pemerintah daerah perlu 

memetakan kembali sektor-sektor yang perlu menjadi perhatian yang berdampak langsung 

terhadap perubahan struktur angkatan kerja. Penyediaan lapangan kerja yang bersifat sementara 

atau informal perlu dipertimbangkan dan dipacu sebagai antisipasi penambahan pengangguran 

sementara, seperti yang terjadi pada sektor pertanian. Hal tersebut tentunya untuk menstabilkan 

tingkat pendapatan masyarakat maupun daya beli masyarakat. 
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Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan jika 

dibandingkan dengan Triwulan yang sama tahun 2017 dimana PDRB triwulan I sebesar 6,68 

persen. Pertumbuhan ekonomi Prov Sulut tergolong 

tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian 

ekonomi secara nasional sebesar 5,06 persen.  

Grafik disamping menunjukkan kontribusi Pengeluaran 

Pemerintah (APBN & APBD) terhadap PDRB untuk 

Triwulan I 2018 yakni sebesar 17,25 persen, naik 

sebesar 0,08 persen dibanding periode yang sama 

tahun sebelumnya. 

 

Tabel disamping menunjukkan korelasi 

pertumbuhan realisasi belanja 

pemerintah per triwulan I 2018 (y-o-y) 

dengan laju pertumbuhan berbagai sektor 

lapangan usaha di Sulut. Peningkatan 

realisasi belanja pemerintah di Sulut 

secara umum berkorelasi positif terhadap 

pertumbuhan di hampir semua sektor 

lapangan usaha, kecuali sektor 

Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa belanja 

pemerintah juga turut berkontribusi 

terhadap pertumbuhan sektor-sektor 

tersebut. Pertumbuhan terbesar terdapat 

pada sektor Jasa lainnya, diantaranya meningkatnya kegiatan tempat rekreasi dan pariwisata. 

Hak tersebut dapat dilihat dari cukup tingginya jumlah kunjungan wisman pada kuartal I 2018 

yang mencapai 29.413 orang,  jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 yang hanya 

mencapai 17.941 orang. Dan lebih dari itu, sektor tersebut juga mampu mendorong sektor-

sektor lainnya seperti Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum.   

Namun demikian, yang perlu menjadi perhatian, terutama bagi pemerintah daerah, adalah 

untuk menyusun strategi kebijakan fiskal yang lebih berdampak langsung tidak hanya sekedar 

angka pertumbuhan ekonomi namun juga dapat menurunkan angka gini ratio atau kesenjangan 

ekonomi penduduk Sulut.     
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V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 

 
Analisa Distribusi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Prov. Sulut  

 
 

Evaluasi KUR 2017 
BPS melaporkan dalam Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016 setidaknya terdapat 60 juta UMKM 

pada tahun 2016 di Indonesia dengan serapan tenaga kerja mencapai 53,6 juta orang atau 97% 

total tenaga kerja nasional (bps.go.id). Berdasarkan hal tersebut, cukup wajar jika pemerintah 

semakin meningkatkan alokasi penyaluran dana KUR tiap tahunnya, mengingat sebuah ironi 

yang ada di kalangan bisnis dimana UMKM sebagai jenis usaha yang di-gadang sebagai tulang 

punggung perekonomian di masa krisis justru sulit mendapatkan kredit dari lembaga keuangan.  

Jumlah UMKM di Sulut tercatat sebanyak 293.184 usaha atau 98,67% dari total perusahaan 

pada periode tersebut (sulut.bps.go.id). Sedangkan dari sisi jenis lapangan usaha, 

Perdagangan besar dan eceran mendominasi dengan jumlah 133.541 usaha, dengan sebaran 

terbesar di Kota Manado dengan jumlah 63.196 usaha. Program ini seharusnya dapat 

dioptimalkan sebagai sumber pendanaan untuk modal awal dan pengembangan UMKM di Sulut 

dengan pertimbangan rendahnya bunga KUR yang ditawarkan. 

Penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan akhir tahun 2017 masih tergolong 

rendah. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, 

jumlah dana yang disalurkan pada tahun 2017 sebesar Rp748,6 miliar atau hanya 1,08% dari 

total KUR yang disalurkan secara nasional sebesar Rp69,7 triliun. Hal yang sama juga terjadi 

pada jumlah debitur penerima KUR. Jumlah debitur penerima KUR di Provinsi Sulawesi Utara 

tercatat sebanyak 31.758 debitur atau 1,02% dari total debitur penerima KUR secara nasional. 

Angka tersebut bahkan hanya 10,8% dari jumlah UMKM yang tercatat pada BPS Sulut.  

Skema penyaluran KUR Mikro, yakni KUR dengan dana sampai dengan Rp25 juta, 

mendominasi penyaluran KUR berdasarkan jenis skema di Sulut yang mencapai 70,9% senilai 

Rp558 miliar kepada 31.566 debitur. Sedangkan KUR Ritel tersalurkan sebesar Rp216 miliar 

atau 28,9% kepada 1.175 debitur.  

Aplikasi SIKP memberikan data bahwa pada tahun 2017 di Sulawesi Utara terdapat 9 Bank 

Penyalur KUR. Penyalur dana KUR terbesar di Sulawesi Utara adalah BRI yang mencapai 

Rp565 miliar, yang didominasi penyaluran KUR Mikro sebesar Rp496,7 miliar. Sedangkan 

penyaluran KUR Ritel di Bank BRI hanya mencapai Rp97 miliar. Meskipun demikian angka 

tersebut masih mencatatkan BRI sebagai penyalur terbesar jenis skema KUR Ritel.   
 

Penyaluran KUR per sektor usaha, PDRB per sektor usaha, dan distribusi lokasi 
penyaluran 
Penyaluran KUR terbesar per sektor usaha terdapat pada sektor perdagangan besar dan 

eceran yakni sebesar 52,08 persen. Dibandingkan dengan kontribusi sektor tersebut pada 

PDRB Sulawesi Utara, sektor tersebut hanya berada di posisi ketiga kontributor PDRB terbesar. 
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Demikian juga sebaliknya, sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan yang 

merupakan kontributor terbesar PDRB 

Sulawesi Utara merupakan sektor 

terbesar kedua untuk penyaluran KUR. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penyaluran KUR per sektor usaha tidak 

selalu in-line dengan kontribusi sektor 

tersebut terhadap PDRB.   

 

Namun cerminan distribusi penyaluran 

KUR lebih terlihat jika ditandingkan antara 

sektor usaha dengan distribusi KUR per 

lokasi. Dari gambar disamping terlihat 

bahwa penyaluran terbesar terdapat di 

Kota Manado, dan hal tersebut sesuai 

dengan distribusi penyaluran KUR per 

sektor usaha, yaitu sektor perdagangan 

besar dan eceran yang memang 

sebagian besar berlokasi di Kota Manado. 

Sektor perdagangan juga lebih mudah di-

uji kelayakannya oleh Bank Penyalur dibandingkan sektor pertanian, perikanan dan perkebunan 

sehingga memudahkan Bank Penyalur untuk menetapkan nasabah yang mengajukan 

kredit/calon debitur sebagai penerima KUR. 

Selanjut dapat kita analisa bahwa pada PDRB per lapangan usaha Prov. Sulut, sektor 

pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan sektor yang paling dominan. Hal tersebut 

menggambarkan mayoritas mata pencaharian penduduk Sulut. Meskipun demikian, angka gini 

ratio juga menunjukkan nilai yang tidak kecil dan terjadi kenaikan di tahun 2017 dibandingkan 

tahun 2016. Angka gini ratio Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 sebesar 0,397 yang 

mencerminkan lebarnya ketimpangan pengeluaran dan kondisi kemerataan pendapatan 

penduduk Sulut. Kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa penduduk yang bermata pencaharian 

petani berpenghasilan rendah semakin bertambah, sedangkan sebagian penduduk kelas 

menengah mengalami kenaikan kelas, sehingga melebarkan ketimpangan yang ada di Sulut. 

Dari kedua data penyaluran KUR dan data PDRB dapat ditarik benang merah bahwa 

penyaluran KUR cukup berhasil khususnya untuk pengusaha UKM yang sebelumnya ber-status 

ekonomi sebagai kelas menengah, meningkat sebagai kelas atas. Treatment selanjutnya oleh 

bank penyalur terhadap UMKM yang telah suskes adalah meningkatkan status debiturnya 

sebagai status debitur kredit komersil dan tidak lagi menerima KUR. 

Sumber: 
SIKP 
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Rendahnya peran pemda pada program KUR 
Setidaknya terdapat 4 (empat) instansi pemerintah di daerah yang terlibat dalam usaha 

mensukseskan pelaksanaan program KUR, yaitu: Kementerian Keuangan c.q Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan sebagai pengelola SIKP, Perwakilan OJK sebagai pengawas lembaga 

keuangan yang menjadi bank penyalur dan penjamin, Perwakilan Badan Pengawas Keuangan 

Pemerintah sebagai instansi yang mengawasi dan mengevaluasi program KUR di daerah serta 

Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UKM yang bertugas mengidentifikasi data 

calon debitur potensial di daerahnya serta mensosialisasikan program KUR. 
 

Dari keempat instansi tersebut, peran aktif pemda dinilai sangat vital karena mereka-lah yang 

memiliki akses langsung kepada UMKM sehingga dapat dengan segera mengidentifikasi calon 

debitur potensial yang berhak mendapatkan dana KUR dan selanjutnya mengunggah ke 

aplikasi SIKP untuk dapat dimanfaatkan Bank Penyalur. Dengan tersedianya data calon debitur 

di masing-masing daerah akan mempercepat pihak bank penyalur untuk menggelontorkan 

dana KUR. Namun berdasarkan pantauan pada data SIKP, hanya Pemkot Bitung yang terlihat 

cukup aktif melakukan pengunggahan data calon debitur potensial di daerah-nya. Sedangkan 

ke-empat belas pemda lainnya tercatat terakhir kali mengakses SIKP pada akhir tahun 2016. 

Rendahnya partisipasi pemda juga dikeluhkan oleh bank penyalur, dimana kurang 

terinformasikannya program KUR ini kepada komunitas UMKM di Sulawesi Utara. Hal tersebut 

juga mengakibatkan rendahnya penyaluran KUR di Sulawesi Utara. 
 

Kesimpulan dan rekomendasi 
Setidaknya ada beberapa hal yang dapat diupayakan oleh instansi pemerintah di daerah yang 

terlibat di program KUR. Pertama, dengan memanfaatkan Tim Percepatan Akses Keuangan 

Daerah yang telah dibentuk OJK untuk berkoordinasi terkait usaha pengembangan UMKM 

khususnya terkait penyaluran KUR. Selanjutnya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sebagai 

koordinator selalu memonitor unit di Kabupaten/Kota dalam mengumpulkan data calon debitur 

dan penyaluran KUR di daerah. Sedangkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota perlu 

membentuk tim kecil untuk mengumpulkan data calon debitur di masing-masing daerah serta 

secara rutin melakukan pengunggahan data pada SIKP. Lebih lanjut, perlu adanya sosialisasi 

terkait program KUR kepada masyarakat secara lebih detail baik manfaat, peruntukan, limit 

kredit, persyaratan pengajuan KUR untuk mengembangkan UMKM. Kegiatan sosialisasi dapat 

dilakukan secara bersama antara Dinas Koperasi dan UKM dengan Bank Penyalur secara 

langsung kepada komunitas UMKM sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.  

Kesuksesan program KUR di daerah, tidak hanya sebatas meningkatkan perekonomian pelaku 

UMKM, namun juga pertumbuhan ekonomi regional serta pengurangan tingkat pengangguran 

dan kemiskinan di daerah. Efek domino tersebutlah yang pemerintah pusat inginkan yakni 

kesejahteraan rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi regional secara langsung juga akan 

menyokong pertumbuhan nasional. 


