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BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
A. Produk Domestik Regional Bruto
PDRB Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut Sulsel Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) pada triwulan I 2019 sebesar Rp77,78 triliun, sedangkan untuk PDB Nasional
sebesar Rp3.782,4 triliun. Nilai ekonomi Sulsel sebesar Rp77,78 triliun mampu
menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,56 persen (yoy) lebih tinggi dari
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07 persen.
Berdasarkan

grafik

disamping

terlihat

bahwa tren perekonomian Sulsel semakin
mengalami perlambatan hal ini terlihat
pada tahun 2013 mampu tumbuh pada
angka 7,62 persen kemudian melambat
hingga menyentuh

level

6,56

persen

ditriwulan I-2019 sehingga jarak antara
PDRB dan PDB semakin menyempit.
Khusus triwulan I tahun 2019 pergerakan PDRB Sulsel belum menunjukan progres
menggembirakan dimana melambat 0,79 basis poin dari pertumbuhan ekonomi pada
periode yang sama tahun 2018 sebesar 7,35 persen.
Kondisi

ini

dikarenakan

Sulsel

hanya

mengandalkan wilayah dan sektor tertentu
untuk

mendorong

dan

menggairahkan

sektor lainnya, sehingga apabila sektor
unggulan tersebut mengalami perlambatan
secara

otomatis

perekonomian

Sulsel

melambat. Hal ini terlihat pada periode
laporan dimana tiga sektor unggulan Sulsel yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
menurun 2,71 persen dari 5,06 persen pada periode yang sama tahun 2018, sektor
konstruksi menurun 6,88 persen dari 7,76 persen dan sektor Perdagangan menurun 9,87
persen dari 11,90 persen sedangkan untuk Industri Pengolahan mengalami percepatan
yakni dari 3,34 persen pada triwulan I 2018 menjadi 8,26 persen triwulan I 2019.
Terjadi banjir pada 13 Kab/Kota di Sulsel pada triwulan I 2019 mengakibatkan 13 ribu
hektar lahan Padi dan Jagung tergenang air sehingga terjadi gagal panen raya
berdampak pada hasil produksi Padi dan Jagung menurun dari triwulan I tahun 2018.
Produksi Padi terkontraksi 31,45 persen dan Produksi Jagung menurun 11,9 persen dari
triwulan I tahun 2018, namun produksi tanaman hortikultura seperti rambutan dan durian
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masih relative baik dari triwulan I tahun 2018 selain itu produksi Kakao sebagai komoditas
ekspor utama Sulsel meningkat 25,7 persen dari triwulan I tahun 2018. Pertumbuhan
produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan I-2019 meningkat 8 persen
sehingga mendorong terjadinya pertumbuhan positif pada sektor Industri Pengolahan hal
ini disebabkan meningkatnya produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IMB)
khusunya kategori makanan/minuman meningkat hingga 20,06 persen serta produksi
Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IKM) juga tumbuh signifikan hingga mencapai 16,84
persen. Hal tersebut didukung dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat
realisasi KUR dari sektor perdagangan sampai dengan triwulan I 2019 sebesar Rp897,43
miliar.
Meskipun melambat namun sektor
unggulan Sulsel sebagaimana tersebut
diatas masih menjadi motor penggerak
ekonomi

Sulsel

terbesar

yakni

Kehutanan

dan

dengan
Sektor

shared

Pertanian,

Perikanan

shared

sebesar 21,69 persen, Industri Pengolahan shared sebesar 13,52 persen, Konstruksi
shared sebesar 13,78 persen dan Perdagangan shared sebesar 14,28 persen.
Dari sisi pengeluaran terjadi pertumbuhan signifikan pada pengeluaran Konsumsi LNPRT
meningkat 38,30 persen dari 22,53 persen pada triwulan I tahun 2018. Kondisi ini
didorong oleh pelaksanaan pesta demokrasi di Seluruh wulayah dan triwulan I 2019
merupakan puncak kampanye partai politik maupun Lembaga pendukung pasangan
Capres dan Cawapres. Sejalan dengan konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah
mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,39 persen dari 7,78 persen pada triwulan I
2018 sedangkan untuk Konsumsi Rumah Tangga terkontraksi 6,81 persen dari 6,97
persen pada triwulan I 2018.
Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh
positif dipengaruhi oleh pengeluran
Rumah
Furniture,

Tangga

untuk

Kesehatan,

Rekreasi,

makan

alas

kaki,

Komunikasi,
minum

dan

akomodasi serta barang dan jasa
lainnya. Derasnya arus informasi sosial media otomatis mendorong peningkatan
konsumsi rumah tangga salah satunya karena adanya iklan. Konsumsi Pemerintah
tumbuh positif dari triwulan I 2018 namun realisasi belanja pemerintah baik APBN
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maupun APBD masih dibawah 15 persen. Kondisi ini didorong oleh realisasi belanja
modal masih sangat rendah hanya mencapai 7,52 persen dari pagu sebesar 4,64 triliun
diakrenakan proses pengadaan akan diselesaikan pada awal triwulan II 2019 selain itu
beberapa proyek masih menunggu Jukni dari K/L.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Sulsel yang tercermin dari Investasi
melambat signifikan yakni 3,35 persen dari 8,69 persen pada triwulan I-2018 hal ini
dipengaruhi oleh menurunnya realisasi belanja modal pemerintah secara tahunan
sebesar 151 miliar. Sejalan dengan itu, impor barang modal menurun 29 persen atau
setara dengan 240 miliar penurunan tersebut antara lain pada mesin dan peralatan listrik
turun hingga 17 persen atau mencapai 2 juta USD, impor kapal laut turun hingga 100
persen atau mencapai 7,9 USD, impor minuman turun sebesar 15 persen atau setara
dengan 3 juta USD, impor makanan olahan turun 17 persen atau setara dengan 2 juta
USD dan impor pupuk menurun 40% atau senilai 3 juta USD.
Dilihat dari andil terhadap PDRB pada triwulan III-2017, lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan dengan pangsa mencapai 22,75% dan Perdagangan Besar
dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pangsa mencapai 14,93
persen. Namun laju pertumbuhan pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan belum meningkat signifikan hanya mampu menorehkan angka sebesar 2,09
persen hal ini terkait dengan masih belum kembali normalnya produksi pertanian
khususnya tanaman bahan makanan (tabama) pasca banjir yang terjadi di sentra
produksi seperti Bone, Soppeng, Wajo, dan Pinrang.
B. Inflasi
Laju inflasi Prov. Sulsel pada Triwulan I-2019 berdasarkan tahun kalender (mtm) pada
akhir triwulan I 2019 tercatat mencapai 0,22 persen dengan Indeks Harga Konsumen
(IHK) sebesar 136,65 persen berada diatas inflasi nasional sebesar 0,11 persen dengan
IHK sebesar 135,87 persen dan lebih tinggi dari inflasi periode triwulan I-2018 pada angka
minus 0,06 persen dengan IHK 132,57 persen. Laju inflasi Sulsel pada triwulan III-2017
berdasarkan tahun kalender secara keseluruhan mencapai 3,52 persen berada diatas
angka inflasi nasional sebesar 2,59 persen. Laju inflasi Sulsel meningkat dibandingkan
dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,10 persen. Sedangkan rare
inflasi Sulsel secara m to m adalah sebesar 0,2 persen berada diatas rare inflasi nasional
sebesar 0,09 persen.
Meningkatnya inflasi di Prov. Sulsel pada periode triwulan Triwulan I 2019 sejalan dengan
kegiatan ekonomi masyarakat di triwulan III yaituyang tercermin dari peningkatan
transaksi tunai, di mana arus perputaran uang kartal tercatat mengalami peningkatan
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net outflow di periode laporan dipengaruhi
oleh kenaikan
kelompok

harga

barang,

pada

beberapa

khususnya pada

kelompok bahan pangan, sandang dan
tarif

angkutan. Dari lima Kota Inflasi di

Sulsel, tiga Kota tercatat mengalami inflasi
yakni Palopo, Pare-Pare dan Makassar
sedangkan dua wilayah lainnya yakni
Bulukumba dan Watampone mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Makassar
sebesar 0,28 persen dengan IHK sebesar 137,68 sedangkan inflasi terendah terjadi di
Kota Watampone sebesar 0,28 persen dengan IHK sebesar 131,83 persen.
Inflasi yang terjadi di Sulsel pada
triwulan I 2019 ini disebabkan oleh
kenaikan harga pada enam kelompok
pengeluaran yakni Kelompok Kesehatan
meningkat 0,83 persen dengan IHK
sebesar

125,26

transportasi,

persen,

komunikasi,

keuangan meningkat 0,75 persen dengan IHK sebesar 132,37 persen

kelompok
dan

jasa

kelompok

sandang meningkat sebesar 0,50 persen dengan IHK sebesar 129,98 persen, kelompok
makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau meningkat 0,33 persen dengan IHK
sebesar 134,93 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar
meningkat 0,20 persen dengan IHK sebesar 133,35 persen, kelompok pendidikan,
rekreasi dan olahraga meningkat 0,10 persen dengan IHK sebesar

115,45 persen

sementara itu, kelompok pengeluaran bahan makanan deflasi sebesar minus 0,36 persen
dengan IHK sebesar 157,80 persen.
Meskipun berada diatas rentang inflasi nasional, namun angka inflasi Sulsel masih dapat
dikatakan normal dan masih dalam tingkat terkendali karena masih di bawah sesuai
target pemerintah. Jika dikomparasikan dengan tingkat inflasi nasional, tingkat inflasi
Sulsel berada diatas nasional hal ini ditandai dengan rare inflasi Sulsel secara mtm
sebesar 0,2 persen lebih besar dibandingkan dengan nasional sebesar 0,09 persen.
Tingkat inflasi Sulsel masih dapat terkendali ditengah laju pertumbuhan ekonomi yang
semakin melambat, karena didorong oleh beberapa faktor antara lain dua kelompok
pengeluaran mengalami penurunan harga yaitu kelompok bahan makanan dan kelompok
transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Inflasi yang terkendali juga dikarenakan
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hasil lain kerja sama dan koordinasi antara masing-masing pemerintah kabKabupaten/
kota Kota dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga kelancaran
distribusi barang dan ketersediaan bahan pokok antar daerah sehingga mencapai
stabilitas harga.
C. Indikator Kesejahteraan
1. Kemiskinan
Persentase penduduk miskin di Sulsel periode pengukuran September 2018 yang
merupakan periode pengukuran terakhir oleh BPS sebesar 779,64 ribu jiwa dengan
persentase 8,87 persen menurun sebesar 46,33 ribu jiwa jika dikomparasikan
dengan periode September

2017

yang berjumlah 825,97 ribu jiwa
dengan persentase 9,48 persen.
Secara absolut selama periode Maret
2017– September 2018, penduduk miskin didaerah perkotaan mengalami kenaikan
2,20 ribu jiwa, Periode September 2018 penduduk miskin di desa sebesar 12,15
persen atau 610,94 juta jiwa sedangkan didaerah perkotaan sebesar 4,48 persen
atau 168,7 juta jiwa. Angka kemiskinan didaerah pedesaan cenderung menurun hal
ini diindikasikan efek kebijakan penyaluran Dana Desa semakin tepat guna dan tepat
sasaran dalam menekan angka kemiskinan. Selain itu kebijakan pemerintah melalui
Kredit Program yakni skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM produktif akan menggerakkan
sektor riil dimana mulai tahun 2018 KUR diarahkan pada sektor Produksi sebesar 50
persen dari total KUR bahkan untuk tahun 2019 ditetapkan sebesar 60 persen.
2.

Gini Ratio
Koefisien gini (gini ratio) Sulsel periode September 2018 adalah sebesar 0,388
persen makin menyempit dibandingkan dengan September 2017 tercatat sebesar
0,429 persen namun masih diatas angka nasional tercatat pada September 2018
sebesar 0,384 persen hal ini mencerminkan kesenjangan ekonomi yang sedikit
terpangkas meski dalam skala yang terbatas.
Meskipun demikian gini rasio Sulsel dalam beberapa periode terakhir terus
mencatatkan perbaikan cukup signifikan yakni dari 0,407 persen periode Maret 2017
menjadi 0,388 perse periode September 2018.
Hal ini ditopang oleh beberapa faktor antara lain stimulus dari pemerintah terasa
memangkas ketimpangan ini seperti penyaluran Dana Desa, Bantuan Sosial, Kredit
Program dan Dana Bantuan Sosial untuk menjaga gini rasio dibutuhkan konsistensi
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pertumbuhan sektor pertanian dan perdagangan sebagai komoditas unggulan di
Sulsel serta melalui kebijakan pemerintah daerah mendorong pembukaan lapangan
pekerjaan hingga pemerataan kesempatan bagi masyarakat.
Dari sisi tempat tinggal, gini ratio didaerah perkotaan tercatat tren penurunan dimana
periode Maret 2018 sebesar
0,392 dari posisi 0,410 periode
Maret 2017. Kondisi berbeda
pada

rasio

didaerah

ketimpangan

pedesaan

justru

mengalami peningkatan menjadi
0,361 periode Maret 2018 dari
periode Maret 2017 sebesar
0,348 persen. Penurunan linear pada gini rasio Sulsel sejalan dengan angka
kemiskinan yang juga bergerak turun menjadi 9,06 persen periode Maret 2018 dari
9,38 persen periode Maret 2017.
3.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Jumlah penduduk Sulsel yang termasuk dalam usia kerja periode bulan Februari
2019 sebanyak 6.371.451 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang tergolong
angkatan kerja mencapai 4.159.838 orang dengan komposisi 3.934.557 adalah
penduduk yang bekerja dan 225.281 orang penduduk yang menganggur.
Dibandingkan Februari 2018, jumlah angkatan kerja Sulsel mengalami penurunan
sebesar 0,34 persen atau terjadi pengurangan angkatan kerja sebanyak 14.343
orang angkatan kerja. Jumlah orang yang bekerja juga menurun sebesar 0,37 persen
atau berkurang sebanyak 14.739 orang, sedangkan jumlah orang yang menganggur
meningkat 0,18 persen atau bertambah sebanyak 396 orang.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Sulsel pada Februari 2019 sebesar 65,29
persen,

sejalan

dengan

berkurangnya

jumlah angkatan kerja pada Februari 2019
sebesar 1,07 persen. Menurunnya TPAK
tersebut

memberikan

indikasi

adanya

potensi ekonomi dari pasokan tenaga kerja
yang semakin menurun. Penurunan TPAK berdampak terhadap meningkatnya
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dimana pada Februari 2019 TPT di Sulsel 5,42
persen meningkat dari 5,39 persen periode Februari 2018.
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BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN, antara lain melalui
perbaikan pola belanja agar lebih optimal menstimulasi perekonomian wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan. Perkembangan realisasi APBN tahun 2019 sampai dengan 31 Maret 2019
menunjukkan capaian positif dan berjalan aman sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah
yang akan mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019.
Dari sisi pendapatan negara
terdapat

kenaikan

penerimaan
sebesar

realisasi

perpajakan
4,73 persen dari

Rp1.759,17

miliar

menjadi

Rp1.842,40

miliar

ditahun

2019.

Sementara realisasi

Penerimaan
Pajak

Negara

(PNBP)

persentase

perpajakan

secara

lebih

dibandingkan

Bukan

tinggi

penerimaan
yaitu

meningkat

5,89 persen dari Rp550,95
miliar menjadi Rp583,43 miliar.
Realisasi Belanja Pemerintah
Pusat tahun 2018 sebesar 14,32 persen atau sebesar Rp.2.776,51 miliar membaik
dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 13,56 persen atau sebesar Rp2.903,64.
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triwulan I Tahun 2019
mencatatkan defisit Rp8.290.07 miliar. Angka tersebut naik 2,31 persen dibanding periode
yang sama pada tahun lalu. Namun pelaksanaan APBN sampai akhir triwulan I 2019 masih
menunjukkan tren positif, baik di sisi pendapatan dan belanja. Hal ini akan mendukung
pencapaian target pembangunan APBN 2019.
A. Pendapatan Negara
1. Penerimaan Perpajakan
a)

Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan Pajak Penghasilan

di Sulawesi Selatan pada triwulan I 2019

mengalami pertumbuhan sebesar 6,60 persen dibanding dengan periode yang
sama tahun 2018 (YoY). Penyebab utama dari pertumbuhan penerimaan pajak
ini adalah meningkatnya realisasi belanja pegawai pada triwulan I 2019
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dibanding periode yang sama tahun 2018. Peningkatan PPh dapat pula
disebabkan kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat di triwulan I 2019.
Perbandingan per bulan, penerimaan
PPh dibulan Februari 2019 menurun
dibandingkan Januari dan kemudian
meningkat kembali di bulan Maret
membentuk kurva U. Pola yang sama
terjadi di tahun 2018.

Hal tersebut

disebabkan kebijakan batas akhir
penyampaian SPT Pajak untuk wajib
pajak orang pribadi pada 31 Maret.
b) Pajak Pendapatan (PPN)
Penerimaan Pajak Pendapatan juga
mengalami

pertumbuhan

sebesar

1,15 persen jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun 2018 (YoY).
Peningkatan

realisasi

penerimaan

PPN mencerminkan kinerja sektor
industri

yang

meningkat.

Perekonomian

mengalami

pertumbuhan yang menyebabkan output industri meningkat.
Apabila dilihat secara perbulan, terjadi penurunan penerimaan PPN dibulan
Februari 2019 namun kembali meningkat dibulan Maret.
c)

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
Berdasarkan undang-undang yang
berlaku

di

Penjualan

Indonesia,

Atas

Pajak

Barang

Mewah

(PPnBM) dikenakan pada barang
yang

tergolong

dilakukan

oleh

mewah

yang

produsen

(pengusaha) untuk menghasilkan
atau mengimpor barang tersebut
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Penerimaan PPnBM pada triwulan I
2019 sebesar Rp563,8 juta, menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar
Rp1.73 miliar. Terjadi kontraksi yang cukup signifikan atas PPnBM sebesar
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206,94 persen atau senilai Rp1.16 miliar (YoY). Penurunan PPnBM sejalan
dengan berita Bank Indonesia yang merilis hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha
(SKDU) di Sulsel yang mengindikasikan kegiatan usaha pada triwulan I-2019
mengalami perlambatan (Tribun Timur.com), namun masih terdapat sektor
ekonomi yang masih meningkat yaitu Penyediaan Akomodasi & MakanMinuman, Transportasi & Pergudangan, Informasi & Komunikasi dan Jasa-jasa
lainnya yang diakibatkan meningkatnya permintaan khususnya pada sub-sektor
penyediaan makan-minuman dan sub-sektor informasi dan komunikasi.
d) Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai pada periode
triwulan I 2019 sebesar Rp1.86
miliar

mengalami

dibanding

periode

kenaikan
yang

sama

ditahun 2018 yang sebesar Rp1.61
miliar.

Terdapat

peningkatan

sebesar 18,25 persen atau senilai
Rp860,1 juta.
2.

Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan

Negara

Bukan

Pajak

Lainnya
Pendapatan PNBP lainnya terdiri dari
penerimaan

bukan

pajak

selain

penerimaan sumber daya alam, yang
terdiri dari penerimaan pengelolaan dana
pemerintah,

pengolahan

kekayaan

negara, pelayanan oleh pemerintah serta
putusan pengadilan
PNBP lainnya tumbuh 17,68 persen dibanding triwulan I Tahun 2018 atau senilai
Rp63,98 juta. Namun bila diamati perbulan dari bulan Januari sampai dengan Maret
2019 terjadi penurunan penerimaan.
B. Belanja Negara
1. Belanja Pemerintah Pusat
Pagu periode triwulan I 2019 sebesar Rp19,88 triliun mengalami penurunan sebesar
Rp296,65 miliar (1.49%) dari pagu TA 2018 yang sebesar Rp20,18 triliun. Sementara
tingkat persentase penyerapan triwulan I TA 2019 sebesar 14,59 persen mengalami
kenaikan 0,84 persen (YoY) dari TA 2018 yang mencapai 13,75 persen. Penurunan
pagu terutama pada belanja modal sebesar Rp327,16 miliar (6,61%), dan belanja
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pegawai sebesar Rp99,66 miliar (1,35%). Belanja barang naik sebesar Rp121,38
miliar (1,54%) dan belanja bansos naik sebesar Rp8,78 miliar (29,33%).
Sampai dengan triwulan I 2019, realisasi tertinggi terdapat pada belanja pegawai yang
sebesar 20,22 persen, diikuti realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai 20,11
persen. Realisasi terendah pada belanja modal yang hanya mencapai 7,51 persen
dan diikuti belanja barang yang mencapai 12,95 persen. Pada triwulan I, satuan kerja
belum banyak membelanjakan belanja barangnya karena masih banyak stok barang

habis pakai.(ATK, suplies komputer dll).
Rendahnya belanja modal di Sulawesi Selatan karena masih terdapat 8 proyek fisik
Prioritas Nasional yang belum direalisasikan hingga akhir Triwulan I karena proses
pengadaan yang baru diselesaikan
pada bulan Maret dan April 2019.
Pembayaran yang dilakukan pada
Triwulan I sebagian besar adalah Uang
Muka Kerja.
Belanja Barang memiliki tren realisasi
yang realistis yaitu terus meningkat di
sepanjang

triwulan

pertama.

Sementara Belanja Modal memiliki tren realisasi yang membentuk kurva U yang
berarti terdapat penurunan dibulan Februari dan kembali meningkat dibulan Maret.
Belanja Barang dan Belanja Modal merupakan belanja pemerintah yang dapat
mendorong perekonomian karena memiliki multiplier effect bagi peningkatan aktivitas
ekonomi disuatu daerah.
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu total Transfer ke Daerah dan Dana Desa meningkat di tahun 2019 sebesar 2,78
persen atau senilai Rp870,26 miliar. Kenaikan tersebut juga diikuti peningkatan kinerja
pelaksananaan anggaran dengan meningkatnya persentase realisasi di triwulan I 2019
dari 24,09 persen di tahun 2018 menjadi 24,24 peersen di tahun 2019.
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Dana Insentif Daerah memiliki realisasi
tertinggi pada akhir triwulan I 2019
diikuti

oleh

Dana

Alokasi

Umum.

Sementara DAK Fisik belum terdapat
realisasi, karena belum lengkapnya
persyaratan berupa reviu APIP daerah
yang merupakan persyaratan pertama
kali di tahun 2019. Realisasai Dana
Desa Tahap I mencapai 16,78 persen dengan 17 pemerintah kabupaten telah
menerima penyaluran Dana Desa dan 4 pemerintah daerah belum menerima

penyaluran dana.Pagu DAK Fisik tahun 2019 menurun dibanding 2018 sebesar 15,10
persen atau senilai Rp611,12 miliar dan belum terdapat realisasi di triwulan I.
Sementara

pagu

Dana

Desa meningkat sebesar
17,99 persen atau senilai
Rp358.63 miliar. Dari sisi
realisasi

Dana

Desa

terjadi penurunan dari 18
persen

menjadi

16,78

persen di triwulan I 2019
(YoY). Penurunan terjadi
karena terdapat 4 pemda
yang belum melengkapi
persyaratan penyaluran tahap I Dana Desa Tahun 2019 yaitu Kabupaten Wajo, Tana
Toraja, Kep Selayar dan Soppeng.
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3. Pengelolaan BLU
Tingkat kemandirian BLU merupakan kemampuan satker BLU dalam membiayai
operasional satkernya dengan menggunakan pendapatan BLUnya.
Dibandingkan tahun
2018,

tingkat

kemandirian satker
BLU meningkat dari
53,67

persen

menjadi

57,08

persen di triwulan I 2019 (YoY). Meskipun sumber pendapatan BLU dan pagu Rupiah
Murni menurun di tahun 2019 namun secara persentase terjadi kenaikan persentase
tingkat kemandirian satker BLU.
4. Manajemen Investasi Pusat
Salah satu program pemerintah dalam
meningkatkan

akses

pembiayaan

UMKM kepada lembaga keuangan
denga pola penjaminan adalah KUR
dan Umi.
C. Prognosis Realisasi APBN
Pada triwulan II Tahun 2019, Pendapatan Negara diperkirakan mengalami kenaikan yang
terlihat dari tren ekonomi sulawesi selatan triwulan I 2019 tumbuh sebesar 0,31 persen
setelah mengalami kontraksi pada triwulan IV-2018 (q to-q).
Dari sisi belanja negara yang ditargetkan sebesar 40 persen pada semester I, diharapkan
dapat mendekati angka target tersebut, hal ini diperkirakan proyek-proyek fisik yang
memiliki nilai rupiah yang besar telah menyelesaikan proses lelang di triwulan I dan akan
memulai pekerjaan fisik di triwulan II.
Bulan Ramadhan yang jatuh
pada

triwulan

diperkirakan

akan

mempengaruhi
belanja

II

2019
sedikit

menurunnya

negara,

karena

berkurangnya kegiatan-kegiatan pemerintah yang sifatnya konsumsi belanja barang.
Sementara dari sisi pendapatan negara, hadirnya bulan Ramadhan meningkatkan
konsumsi rumah tangga yang akan meningkatkan pula penerimaan perpajakan.
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BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu mesin pendorong
pertumbuhan ekonomi. Selain itu, APBD juga sebagai alat pendorong dan salah satu
penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk
mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam
mewujudkan agenda pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan
mandiri. Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (I-Account), dapat diketahui arah kebijakan
fiskal yang diterapkan.
Dari tabel diatas dapat
diketahui

bahwa

hingga Triwulan I tahun
2019

persentase

Pendapatan

Daerah

baru mencapai 18,74%
atau Rp8,31 triliun dari
total pagu Pendapatan
Daerah

sebesar

Rp44.37 triliun, hal ini
menunjukkan

bahwa

realisasi pendapatan di
triwulan I tahun 2019
sudah sangat bagus.
Sementara

untuk

realisasi belanja hingga
triwulan I ini masih
berada di angka 7,67% atau sebesar Rp6,38 triliun dari total pagu belanja sebesar Rp83,32
triliun. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran di Provinsi Sulawesi
Selatan di triwulan I masih sangat rendah karena masih jauh dibawah 15%.
A. Pendapatan Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
bersangkutan. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, sebagaimana tersebut pada
tabel diatas, yang dapat dirinci sebagai berikut:
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1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri
oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,
penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah
lainnya yang sah.
a) Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan pajak daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan per Kabupaten/Kota
adalah sebagai berikut:
Realisasi Penerimaan Pajak
Daerah
lingkup

Kabupaten/Kota
Provinsi

Sulawesi

Selatan triwulan I tahun 2019
secara aggregat mencapai
18,23% dari total pagu atau
sebesar Rp1.07 triliun dari
total pagu penerimaan pajak daerah sebesar Rp5.89 triliun. Sementara secara
individu, penerimaan pajak daerah tertinggi dimiliki oleh pemerintah provinsi
Sulawesi Selatan yang selama triwulan I tahun 2019 menerima pajak daerah
sebesar Rp544.70 miliar yang didominasi oleh penerimaan pajak kendaraan
bermotor. Sementara daerah yang memiliki penerimaan pajak terendah dimiliki
oleh pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar yang selama triwulan I tahun 2019
hanya menerima pajak daerah sebesar Rp931.68 juta.
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan

retribusi

daerah

lingkup

Provinsi

Sulawesi

Selatan

per

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi
Sulawesi Selatan triwulan I
tahun 2019 secara aggregat
mencapai 11,48% dari total
pagu atau sebesar Rp74.74
miliar

dari

total

pagu

penerimaan retribusi daerah
sebesar

Rp651.27

miliar.

Sementara secara individu, penerimaan pajak daerah tertinggi dimiliki oleh
pemerintah kota Makassar yang selama triwulan I tahun 2019 menerima retribusi
daerah sebesar Rp30.38 miliar yang didominasi oleh penerimaan retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB). Sementara daerah yang memiliki penerimaan
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retribusi terendah dimiliki oleh pemerintah kabupaten Luwu Timur yang selama
triwulan I tahun 2019 hanya menerima retribusi daerah sebesar Rp442.26 juta.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara total pada triwulan I tahun 2019
mencapai 15,19% dari total pagu PAD tahun 2019 atau sebesar Rp.1.39 triliun
dari total pagu Rp9.16 triliun, menurun jika dibandingkan dengan realisasi PAD
pada triwulan I tahun 2018 yang mencapai 17% dari total pagu PAD tahun 2018
atau sebesar Rp.1.01 triliun dari total pagu Rp8.71 triliun. Tingkat Kemandirian
Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan dimana pada
triwulan I tahun 2018 rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah adalah
sebesar 20,42% namun di triwulan I tahun 2019 rasio PAD terhadap total
Pendapatan Daerah naik sebesar 20,66%, namun Tingkat Kemandirian dan
Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara total masih
sangat rendah karena rasio masih jauh dibawah 50%.
2. Pendapatan Transfer
Realisasi penyerapan Dana Transfer di Provinsi Sulawesi Selatan secara agregat
pada triwulan I tahun 2019 sudah mencapai 20,64% atau sebesar Rp6.83 triliun
dari total pagu sebesar Rp33.08 triliun.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018, terjadi sedikit
penurunan secara persentase namun terdapat peningkatan secara jumlah dimana
pada triwulan I tahun 2018
penyerapan Dana Transfer
mencapai Rp6.64 triliun dari
pagu sebesar Rp32.09 triliun
atau sekitar 20,71% dari total
pagu.
3. Lain-lain

Pendapatan

Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah,
Pendapatan Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Pemda lain, dan Pendapatan
lainnya. Hingga triwulan I tahun 2019, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah dari keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar
Rp92.43 miliar dari total pagu sebesar Rp2.11 triliun atau hanya sebesar 4,36%
dari total pagu.
B. Belanja Daerah
Realisasi penyerapan belanja daerah di provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan I tahun
2019 masih sekitar 7,49% dari total pagu atau sebesar Rp3.26 triliun dari total pagu
belanja daerah sebesar Rp43.66 triliun. Realisasi belanja pegawai menjadi belanja
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dengan penyerapan tertinggi diantara seluruh belanja dengan persentase 13,43% dari
total pagu belanja pegawai atau sebesar Rp2.32 triliun dari total pagu belanja pegawai
sebesar Rp17.31 triliun. Sementara belanja bantuan sosial menjadi salah satu jenis
belanja daerah yang penyerapannya masih sangat rendah yaitu sebesar 1,07% dari total
pagu atau sebesar Rp603
juta dari total pagu belanja
sosial

sebesar

miliar.

Rp56.60
Rendahnya

penyerapan belanja daerah di
triwulan

I

2019

umumnya
sejumlah
dalam

pada

disebabkan
belanja

proses

masih

pengikatan

kontrak kerja sama maupun dalam tahap penunjukan penerima bantuan sosial maupun
penerima hibah sehingga penyerapan belanja daerah belum maksimal. Hal ini dapat
dilihat dari realisasi penyerapan belanja modal yang hanya sebesar 1,48% atau sebesar
Rp126.78 miliar dari total pagu sebesar Rp8.55 triliun.
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Semester I Tahun 2019
Prognosis APBD pada semester I tahun 2019, selain dipengaruhi oleh perkembangan
perekonomian domestik dan regional juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang telah
dan akan dilaksanakan. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada triwulan I tahun
2019 serta mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana diatas, realisasi pendapatan
daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir semester I tahun 2019 mencapai angka
Rp.21.37 triliun atau sebesar 48,18% dari total pagu sedangkan realisasi belanja daerah
sebesar Rp21.44 triliun atau sebesar 47.57% dari total pagu sejalan dengan peningkatan
laju pertumbuhan ekonomi
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BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Triwulan I Tahun 2019 mengalami
penurunan bila dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Konsolidasi Triwulan I Tahun
2018. Pendapatan Negara Konsolidasian Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp10,13 triliun
menurun sebesar Rp609,25 miliar atau turun sebesar 6,02 persen dibandingkan dengan
Pendapatan Negara Konsolidasian Triwulan I Tahun 2018 yang mencapai Rp10,73 triliun.
Hal ini disebabkan terjadinya penurunan pendapatan negara di sektor pajak, sektor bukan
pajak dan sektor hibah yang cukup besar mencapai minus 6,02 persen. Sedangkan
Belanja Negara Konsolidasian tercatat juga mengalami penurunan yang relatif lebih kecil
sebesar Rp28,69 miliar atau minus 3,03 persen. Belanja Negara Konsolidasi Triwulan I
Tahun 2019 hanya mencapai Rp6,20 triliun bila dibandingkan dengan Belanja Negara
Konsolidasian Triwulan I 2018 yang mencapai Rp6,34 triliun. Hal ini disebabkan oleh
belanja pemerintah
daerah

yang
mengalami

perlambatan
penyerapan
dibandingkan
triwulan

I

bila
di
tahun

2018.
B. Pendapatan Konsolidasian
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Pendapatan perpajakan konsilidasian sampai dengan triwulan I tahun 2019 sebesar
Rp2,74 triliun. Hasil ini menunjukan penurunan sebesar 1,05 persen atau Rp28,39
miliar bila dibandingkan dengan pendapatan perpajakan konsolidasian triwulan I tahun
2018 yang mencapai Rp2,76 triliun. Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian
pada triwluan I 2019 yang mencapai Rp901,23 miliar juga mengalami penurunan
sebesar Rp128,28 miliar atau 14,28 persen bila dibandingkan dengan Pendapatan
Negara Bukan Pajak Konsolidasian triwulan I 2018 yang mencapai Rp1,030 triliun.
Untuk pendapatan Hibah konsolidasian triwulan I tahun 2019 sebesar Rp12,30 miliar
menurun sangat tajam sebesar Rp500,84 miliar atau turun 4070,76 persen
dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2018 yang mencapai Rp513,11 miliar.
Pendapatan Transfer merupakan pengeluaran pemerintah pusat yang dieliminasi
dengan penerimaan pemerintah daerah. Dimana seluruh pengeluaran transfer
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pemerintah merupakan penerimaan transfer pemerintah daerah. Dimana Pendapatan
Transfer Konsolidasi triwulan I 2019 mengalami peningkatan sebesar 15,82 persen
atau sebesar Rp207,68 miliar.
Pendapatan
konsolidasian

perpajakan
pada

triwulan

I

Tahun 2019 mencapai Rp2,74
triliun atau 74,89 persen dari total
pendapatan

konsolidasian.

Pendapatan pajak ini terdiri atas
penerimaan

perpajakan

pemerintah pusat yang mencapai
Rp1,84 triliun dan penerimaan
pajak pemerintah daerah sebesar Rp895,07 miliar. Realisasi pendapatan perpajakan
konsolidasian triwulan I tahun 2019 lebih kecil Rp28.69 miliar atau menurun 1,05
persen dibandingkan dengan realisasi triwulan I Tahun 2018.
Pendapatan Negara Bukan Pajak konsolidasian triwulan I tahun 2019 sebesar
Rp901,23 miliar atau 24,68 persen dari total pendapatan konsolidasian. Pendapatan
Negara Bukan Pajak terdiri atas PNBP Pemerintah Pusat yang mencapai Rp583,49
miliar dan PNBP Pemerintah Daerah yang mencapai Rp317,79 miliar. Realisasi
Pendapatan Negara Bukan Pajak
Konsolidasian

mengalami

penurunan Rp128,80 miliyar atau
turun 24,68 persen dibandingkan
dengan realisasi Triwulan I Tahun
2018.
Pendapatan Hibah konsolidasian
triwulan I tahun 2019 sebesar Rp12
miliar atau 0.34 persen dari total pendapatan konsolidasian. Pendapatan Hibah terdiri
atas peneriman hibah pemerintah daerah sebesar Rp12,30 miliar. Realisasi
pendapatan Hibah konsolidasian triwulan I 2019 lebih kecil Rp500.84 miliar atau turun
4070,76 persen dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2018.

2. Analisis Perubahan
Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Triwulan I tahun 2019 sebesar Rp2,74 triliun
terdiri dari Pajak Dalam Negeri Konsolidasian sebesar Rp2,67 triliun dan Pajak
Perdagangan Internasional Konsolidasian sebesar Rp62,72 miliar. Pajak Dalam
Negeri Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pemerintah Pusat
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sebesar Rp1,78 triliun dan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pemerintah Daerah
sebesar Rp895,07 miliar dari total pendapatan Pajak Dalam Negeri Konsolidasian. Hal
ini berarti Pajak Dalam Negeri Konsolidasian Triwulan I Tahun 2019 lebih rendah
Rp43,99 miliar atau turun 1,05 persen dibandingkan dengan Pajak Dalam Negeri
triwulan I Tahun 2018. Pajak Perdagangan Internasional Konsolidasian sebesar
Rp62.72 miliar merupakan pajak Pemerintah Pusat yang lebih besar Rp15,29 miliar
atau naik 24,36 persen jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2019.
Penurunan

Pendapatan

perpajakan

konsolidasian

pada triwulan I tahun 2019
mengalami
dikarenakan
sektor

perubahan
oleh

ekonomi

kegiatan
khususnya

sektor pertanian yang tumbuh
melambat bila dibandingkan
triwulan I 2018 akibat banjir
yang terjadi di 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Disisi Pengeluaran
konsumsi rumah tangga yang tumbuh terlambat dan pengeluaran pemerintah yang
menurun tajam.
3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap penurunan realisasi pendapatan
konsolidasian
Realisasi Pendapatan Konsolidasian Triwulan I Tahun 2019 mengalami penurunan
bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan konsolidasian triwulan I Tahun 2018.
Pada triwulan I Tahun 2019 pendapatan konsolidasian mencapai Rp10,12 triliun
menurun 6,02 persen atau Rp609,25 miliar jika dibandingkan dengan pencapaian
triwulan I Tahun 2018 yang mencapai Rp10,73 triliun.
Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan I Tahun 2019 sebesar
Rp1,18 triliun, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pada triwulan I Tahun
2018, baik secara nominal yaitu sebesar Rp1,48 triliun maupun dalam persentase
yaitu 25,54 persen.
Pada triwulan I tahun 2019 PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan terealisasi
sebesar

Rp77,78

T

dengan

harga

konstan setara pertumbuhan ekonomi
sebesar 6.56%. Sedangkan pada periode yang sama, pendapatan yang diterima
pemerintah daerah dan pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp3,64 Triliun atau turun
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sebesar 4,33% bila bandingkan dengan triwulan I 2018. Dengan adanya selisih angka
pertumbuhan ekonomi dan penurunan pendapatan tersebut, menunjukkan terjadi
kontraksi terhadap potensi penerimaan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang
menurun khususnya pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang menurun
disebabkan karena sektor utama ekonomi Sulawesi Selatan yaitu Sektor Pertanian
mengalami perlambatan akibat panen raya yang tidak sebaik triwulan I 2018 sebagai
dampak dari terjadinya banjir di 13 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan. Pada sisi
pengeluaran juga menyumbang penurunan ekonomi dengan terjadinya perlambatan
konsumsi rumah tangga dan pemerintahan.
C. Belanja Konsolidasian
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja Konsolidasian triwulan I
tahun 2019 sebesar Rp13,86
triliun yang terdiri dari konsolidasi
Belanja

Pemerintah

sebesar

Rp10,69

belanja

pemerintah

Pusat

triliun

dan

daerah

sebesar Rp3,17 triliun. Belanja
Pemerintah Pusat berkontribusi
sebesar 77,01 persen dari total Belanja Pemerintah Konsolidasian, sedangkan
sisanya 22,51 persen merupakan belanja pemerintah daerah.
Belanja Pemerintah Konsolidasian Triwulan I tahun 2019 terdiri dari Belanja Pegawai
Konsolidasian sebesar Rp3,75 triliun, Belanja Barang Konsolidasian Rp1,77 triliun,
Belanja Modal Konsolidasian sebesar Rp352,40 miliar, Belanja Pembayaran Bunga
Utang Konsolidasian Rp2,83 miliar, Belanja Subsidi Konsolidasian Rp41,93 juta,
Belanja Hibah Konsolidasian sebesar Rp41,93 miliar, Belanja Bantuan Sosial
Konsolidasian Rp8,39 miliar, Belanja Lain-lain Konsolidasian sebesar Rp1,82 miliar
dan Transfer konsolidasian sebesar Rp7,93 triliun.
2. Analisis Perubahan
Belanja Konsolidasian Triwulan I Tahun 2019 didominasi oleh Belanja Pegawai
Konsolidasian

sebesar

27,4 persen,

yang

diikuti

dengan

Belanja

Barang

Konsolidasian 12,80 persen, Belanja Modal Konsolidasian sebesar 2,54 persen, Hibah
Konsolidasian sebesar 0,00001 persen, Transfer Konsolidasian sebesar 57,19 persen,
Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian sebesar 0,06 persen, Belanja Tak Derduga 0,01
persen. Sedangkan persentase perubahan Hibah Konsolidasian dan Subsidi sangat
kecil.
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Belanja

Konsolidasian

Triwulan I Tahun 2019
mengalami

penurunan

sebesar Rp55,02 miliar
atau turun 0,44 persen
jika

dibandingkan

dengan

Belanja

Pemerintah Konsolidasian Triwulan I Tahun 2018.
Belanja Pegawai Konsolidasian Triwulan I Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar
Rp219,49 miliar atau sebesar 5,84 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun
lalu. Belanja Barang Konsolidasian triwulan I tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar
Rp133,55 miliar atau sebesar 7,52 persen jika dibandingkan dengan periode yang
sama tahun tahun lalu. Belanja Modal Konsolidasian triwulan I tahun 2019 mengalami
penurunan sebesar Rp407,05 miliar atau minus 115,01 persen jika dibandingkan
dengan periode yang sama tahun tahun lalu. Sedangkan alokasi kewajiban
Pembayaran Bunga Utang dilakukan Pemerintah dalam memenuhi kewajiban
Pembayaran Bunga Utang secara tepat waktu seperti pemanfaatan dan pengelolaan
utang akan dilakukan secara bijaksana, agar beban pembayaran bunga cicilan pokok
utang di masa-masa mendatang tetap dalam batas kemampuan ekonomi. Belanja
Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian triwulan I tahun 2019 senilai Rp2,83 miliar
mengalami penurunan sebesar Rp5,11 miliar atau minus 30,58 persen jika
dibandingkan dengan periode yang sama tahun tahun lalu.
Belanja Subsidi Konsolidasian triwulan I tahun 2019 mencapai Rp41,94 juta
mengalami penurunan sebesar Rp404.97 juta atau minus 965,78 persen jika
dibandingkan dengan periode yang sama tahun tahun lalu.
3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional
Perlambatan ekonomi Indonesia ditandai dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi
2019 pada triwulan I sebesar 5,07 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,17
persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional ternyata juga berimbas
terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang ikut menurun.
Pada triwulan I 2019 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan hanya mencapai 6,56
persen. Bila dibandingkan dalam periode yang sama tahun 2018 yang mencapai 7,07
persen terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi 0,41 persen. Berbagai hal yang
mendorong terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan antara
lain dari sisi lapangan usaha adalah pertumbuhan sector pertanian yang melambat
akibat panen raya yang tidak maksimal sebagai akibat dari banjir yang melanda 13
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kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Penurunan jumlah wisatawan sebagai akibat
pengaruh dari kenaikan harga tiket pesawat yang berimbas juga kepada sector
akomodasi dan makanan.
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan
Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan triwulan I
Tahun 2019 Pelaporan:
Berdasarkan Laporan Operasional Statistik

NFPS

STATEMENT OF GOVERNMENT
OPERATIONS
Accounting method:

Consolidated Nonfinancial
Public Sector
(12)
Non Cash

Keuangan
Wilayah

Pemerintah
Triwulan

1
11
12
13
14

TRANSACTIONS AFFECTING NET WORTH:
Revenue ....................................................................................................................................................................................
14,794,033,733,377.0
Taxes .....................................................................................................................................................................................
2,737,284,436,518.0
Social contributions .....................................................................................................................................................
...
Grants ................................................................................................................................................................................
461,068,896,887.0
Other revenue .................................................................................................................................................................
11,595,680,399,972.0

2
21
22
23
24
25
26
27
28

Expense ......................................................................................................................................................................................
7,491,856,029,238.0
Compensation of employees ...........................................................................................................................................
3,832,582,514,293.0
Use of goods and services .................................................................................................................................................
1,686,074,151,171.0
Consumption of fixed capital .............................................................................................................................................
0.0
Interest .........................................................................................................................................................................................
2,838,899,319.0
Subsidies ........................................................................................................................................................................................
41,931,628.0
Grants ................................................................................................................................................................................
1,906,391,236,086.0
Social benefits .....................................................................................................................................................
8,396,100,000.0
Other expense .............................................................................................................................................................................
55,531,196,741.0

GOB

Gross operating balance (1-2+23+NOBz) ..................................................................................................................................
7,302,177,704,139.0

NOB

Net operating balance (1-2+NOBz)

31
311
312
313
314

TRANSACTIONS IN NONFINANCIAL ASSETS:
Net Acquisition of Nonfinancial Assets .......................................................................................................................
476,412,927,856.0
Fixed assets .............................................................................................................................................................................
446,994,001,782.0
Change in inventories .............................................................................................................................................................
0.0
Valuables ....................................................................................................................................................................................
0.0
Nonproduced assets ............................................................................................................................................................
29,418,926,074.0

NLB

Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31) .........................................................................................................................................
6,825,764,776,283.0

32
321
322

TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (FINANCING):
Net acquisition of financial assets ...............................................................................................................................
6,817,367,261,801.0
Domestic ...................................................................................................................................................................................
6,817,367,261,801.0
Foreign ........................................................................................................................................................................................
0.0

33
331
332

Net incurrence of liabilities .................................................................................................................................................
-8,397,514,482.0
Domestic ...................................................................................................................................................................................
-8,397,514,482.0
Foreign ........................................................................................................................................................................................
0.0

I

Umum
Tahun

Tingkat
2019

,

Pendapatan mencapai Rp14,79 triliun,
yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan
Konsolidasian

sebesar

Rp2,74

triliun,

Pendapatan Hibah Konsolidasian sebesar
Rp46 miliar dan Pendapatan Lainnya

c/

...............................................................................................................................................
7,302,177,704,139.0

konsolidasian

sebesar

Rp11,59

triliun.

Beban mencapai Rp7,49 triliun terdiri dari
Beban

Kompensasi

Pegawai

sebesar

Rp3,83 triliun, Penggunaan Barang dan
Jasa sebesarRp1,68 triliun, Beban Bunga

Vertical check: Difference between net lending/borrowing and
financing (1-2-31=32-33-NLBz=0) ...............................................

sebesar Rp2,83 miliar, Beban Subsidi

0.0

Sumber : LKPK Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan(diolah)

Rp41,93

juta,

Beban

Hibah

sebesar

Rp1,906 triliun, Beban Manfaat Sosial
Rp8,39 miliar, dan Beban Lainnya sebesar

Rp55,53 miliar.
Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah sebesar Rp5,52 triliun
dengan nilai PDRB sebesar Rp77,1 triliun menghasilkan kontribusi Pemerintah terhadap
PDBR sebesar 7,16 persen. Sedangkan Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDB
sebesar 0,58 persen.
Belanja Pemerintah memiliki efek yang jangka waktunya lebih pendek dalam
perekonomian dibandingkan dengan investasi terutama terkait dengan pengadaan aset
tetap. Dalam kondisi perekonomian yang melambat, kontribusi Pemerintah dari belanja
Pemerintah lebih dibutuhkan untuk dapat segera memperbaiki kondisi perekonomian.
Namun, dalam kondisi perekonomian yang relatif baik, kontribusi Pemerintah dari
investasi dirasa lebih baik untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa
yang akan datang.
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BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A. Belanda Tertarik Investasi di Sulawesi Selatan
MAKASSAR, UPEKS- Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah menyambut kedatangan 10 investor asal
Belanda, di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (23/4/2019). Delegasi pengusaha Belanda ini dipimpin Deputi
Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia, Joos Nuitjen. Kedutaan Besar (Kedubes)
Belanda mengadakan misi dagang ke Selsel mulai 23 hingga 24 April 2019. Kedatangan rombongan investor
ini untuk menyampaikan minat mereka berinvestasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu yang menarik
minat investor ini yakni pengolahan kan instalasi air bersih. Para pemimpin perusaahaan yang ingin
menanamkan modalnya di Sulsel itu diantaranya Manajer Boskalis, Hans Mooij, Manajer Deltaras Peter
Letitre, Robert Nemmers, Direktur MDF Rini Azis Marien, Founding OASA, Bas Spruijtenburg dan Direktur
Port Of Rotterdam Willem Dedden. Mereka membawa perusahaan yang berencana menanam investasinya
di daerah ini yakni Boskalis, Deltares, Engeldot Water, MDF Pasific Indonesia, OASA architects, PT
Pelabuhan Rotterdam, Royal Haskoning Indonesia, Royal IHC, Simavi dan Vestagen Spices. Joost Nuitjen
sendiri menggambarkan keahlian investor asal Belanda di berbagai bidang, sepeti sektor maritim,
pengelolaan air, pengelolaan limbah dan pertanian.
Sementara itu Gubernur Nurdin Abdullah menyambut baik keinginan para pengusaha Belanda ini, untuk
menanamkan investasi di Sulawesi Selatan, Nurdin kemudian menawarkan potensi pengelolaan air bersih
di Pangkep, Wajo dan Soppeng serta beberapa daerah lain. Ia juga menjamin kemudahan kemudahan
berinvestasi di Sulsel. “Semua perijinan selesai 30 menit dan tidak menggunakan biaya” singkat Nurdin. Lebih
lanjut, Nurdin menilai bahwa ini merupakan peluang yang harus ditangkap oleh Sulsel dengan
mempersiapkan diri. (eky/rif).

PEMBAHASAN :
Salah satu kebijakan ekonomi yang mempunyai pengaruh besar pada kondisi
perekonomian secara umum adalah kebijakan investasi atau penanaman modal. Sektor
investasi merupakan sebuah pijakan dasar atau ruang gerak dunia usaha bagi sebuah
bangsa.
Saat ini pembangunan ekonomi diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan dunia
usaha. Para investor masih ragu menanamkan investasi, Untuk mengatasi hal itu, birokrasi
terus direformasi. Pemerintah daerah dan DPRD harus berusaha keras menggarap
regulasi yang mendorong arus masuknya investasi ke daerah, antara lain dengan
melakukan penyempurnakan perangkat hukum; peninjauan daftar negatif investasi secara
berkala; menguatkan kelembagaan dan profesionalisme aparat; meningkatkan promosi
investasi di dalam dan di luar negeri; meningkatkan aliansi dengan mitra ekonomi yang
saling menguntungkan; meningkatkan negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan
multirateral.
Dalam ekonomi ada terminologi ” there is no (economic) growth with out investment”.
Pernyataan ini mengandung makna bahwa investasi mempunyai peranan yang sangat
penting untuk pembangunan ekonomi, walaupun investasi bukan satu-satunya komponen
pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, investasi mempunyai dua peran
penting dalam makro ekonomi. Pertama pengaruhnya terhadap permintaan agregat, dan
ini akan mendorong tingkat out put dan kesempatan kerja. Ini dampak atau peran jangka

23

Regional Fiscal Report Q1 2019

pendeknya. Kedua efeknya terhadap pembentukan kapital. Adanya investasi, akan
menambah berbagai peralatan, mesin, bangunan dan sebagainya.
Perlu kompetisi yang sehat untuk mengundang pemodal menanamkan modalnya disuatu
wilayah/daerah. Tujuannya adalah agar aktivitas ekonomi daerah meningkat, kesempatan
kerja bertambah, pendapatan penduduk naik, daya beli masyarakat meningkat, dan
penerimaan pemerintah pun semakin besar.

Selain itu terjadi pemanfaatkan modal,

teknologi, skill atau kemampuan yang dimiliki oleh penanam modal guna mengelola
potensi-potensi ekonomi ”economis resourcess” yang dimiliki oleh Sulsel.
Bagi daerah, menarik investor menjadi
lebih penting karena kebutuhan dampak
langsung

dan

tak

langsung

bagi

masyarakat daerah tersebut. Mata rantai
seperti inilah yang akan mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh
karena

itu

pemerintahan

seharusnya
didaerah

unsur
berlomba,

disamping juga bekerja sama untuk
menarik investasi ini, baik itu swasta asing maupun domestik.
Dari tabel 5.1 diatas terdapat 6 besar kabupaten/kota yang menarik investasi diatas 1 triliun
rupuah. Kabupaten Jeneponto merupakan kabupaten yang mampu menarik

investor

tertinggi dengan nilai Rp2,71 triliun, diikuti oleh Kota Makassar Rp2,19 triliun, Luwu Timur
Rp1,41 triliun, Bantaeng Rp1,31 triliun, Maros Rp1,17 triliun dan Sidrap Rp1,02 triliun. Kota
Pare-pare merupakan wilayah yang menerima investasi terkecil diwilayah Sulsel dengan
nilai Rp594 juta.
5 besar sektor besar yang menarik investasi di wilayah Sulawesi Selatan dengan sektor
listrik, gas dan Air masih menjadi andalan dalam menarik investor, diikuti pertambangan,
industri logam, transportasi dan industri mineral non logam.
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B. Realisasi APBD Pemprov Baru 5,27%
MAKASSAR,UPEKS- Kinerja APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2019 gagal mencapai
target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD
(TEPRA) yang dibentuk Presiden Joko Widodo, realisasi fisik pemprov Sulsel saat ini baru mencapai 5,27
persen. Padahal, asumsi target serapan anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat yakni Triwulan I, II, III dan
IV masing-masing 20, 30,25 dan 25 persen. Sedangkan untuk realisasi keuangan selama periode Januari
hingga Maret 2019, juga baru sekitar 5,27 persen dari total APBD pokok 2019 sebesar Rp9,89 triliun.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel sendiri sampai akhir April ini belum merilis data
resmi serapan APBD TW I 2019. Alasannya Bappeda terkendala masalah teknis yaitu lambatnya OPD
melaporkan realisasi anggaran. Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman sendiri membantah masalah
tersebut. Menurut dia, pihaknya saat ini masih melakukan reviu, menggabungkan beberapa paket proyek.
“Beberapa proyek mau kami percepat yang area kritikal dulu. Kritikal itu proyek yang memiliki anggaran besar
dan proses pekerjaan yang memakan waktu lama seperti DAK,” katanya. Sebelumnya, Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwin Azis mengaku, belum mengeluarkan anggaran fisik
dampai triwulan I 2019. Pada periode yang sama baru belanja tidak langsing yang sudah terealisasi sekitar
8,10 persen, atau sebesar Rp555 miliar dari total alokasi belanja tidak langsung tahun ini sebesar Rp6,8 triliun
lebih. (eky/rif).

PEMBAHASAN :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat perwujudan
desentralisasi fiskal. Dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah tanpa ada campur
tangan pemerintah pusat dalam rangka otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat
leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dalam rangka mensejahterakan
masyarakat. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, Pemerintah
daerah harus meningkatkan belanja daerah. Belanja daerah dapat mempengaruhi secara
positif tehadap pertumbuhan ekonomi.
Penyerapan anggaran berpengaruh cukup besar dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi. Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses
untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu
tertentu. Aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang akan
disajikan akan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik, hal ini
dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan
dilaksanakan sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan
anggaran. Masalah inilah yang terjadi pada pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan
dimana kita ketahui bahwa pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
yang baru untuk masa jabatan 2018-2023 baru dilantik pada bulan September tahun 2018,
sehingga perencanaan anggaran pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2019
harus mengalami berbagai penyesuaian dengan program kerja pimpinan daerah yang baru
sehingga mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2019.
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