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Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan terus menurun dari tahun
2012 sebesar 8,87% dan triwulan II 2019 sebesar 7,01%, namun
masih diatas angka nasional

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi LPNRT yang tumbuh sebesar 45,04%

Dari sisi produksi,
pertumbuhan didorong oleh
hampir semua lapangan
usaha dengan pertumbuhan
teritinggi pada lapangan
usaha Informasi dan
Komunikasi sebesar 13,19%
Sumber : BPS Prov Sulawesi Selatan
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Defisit Konsolidasian semakin curam dengan gap 11.22%
dibandingkan dengan Triwulan II 2018 karena adanya
penurunan pendapatan negara dari 23,34T menjadi 21.92T

Penyaluran KUR di Sulsel mencapai 4T dan 157 ribu debitur
dengan sektor perdagangan besar dan eceran terbesar
yaitu 1.8 T dari target penyaluran 6.63T pada 2019
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BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut Sulsel dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sampai dengan Triwulan II 2019 masih on track. Hal ini terlihat dari
realisasi Prioritas Pembangunan Daerah Sulsel antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi yang
ditetapkan sebesar 7,5%, Inflasi sebesar 4,5%, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,7%
dan Kemiskinan sebesar 8%.
Secara

umum

sampai

dengan

triwulan

II-2019

hampir

seluruh

realisasi

indikator

pembangunan
masih belum mencapai target yang ditetapkan, hanya laju inflasi yang berada dibawah target.
Pertumbuhan Ekonomi Sulsel pada triwulan II-2019 adalah 7,46% (yoy)/7,01% (ctoc) belum
mencapai target yang ditetapkan namun angka ini mengalami peningkatan dibandingkan
periode triwulan II-2018 yang hanya mencapai 7,33% (yoy).
Untuk laju inflasi di Sulsel pada periode laporan masih dalam tingkat terkendali berada pada
level 2,98%, angka ini merupakan laju inflasi terendah sepanjang 3 tahun terakhir dimana
bulan Juni lazimnya identik dengan peningkatan harga dengan inflasi yang tinggi dikarenakan
momentum Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Terkendalinya laju inflasi Sulsel pada bulan Juni
2019 didukung oleh inflasi bahan makanan yang relatif stabil bahkan lebih rendah
dibandingkan polanya hal ini sebagai salah satu keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) Sulsel dalam pengendalian inflasi.
Sejalan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan
Kemiskinan di Sulsel masih belum mencapai target yang ditetapkan. TPT Sulsel adalah 5,42%
sedangkan Kemiskinan berada pada level 8,69%. Disparitas antar wilayah di Sulsel masih
sangat tinggi merupakan salah satu penyebab masih tingginya persentase penduduk miskin
di Sulsel misalnya di Kota Jeneponto mencapai 15,4% sedangkan untuk Kota Makassar
hanya 4,59%. Oleh karenya dibutuhkan effort dari masing-masing Pemda dalam
memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Ekonomi (SDE) karena
Pemda sebagai interpreneur yang harus terlibat aktif dan inovatif untuk mendorong aktifitas
dan kreatifitas bisnis didaerah.
Diperlukan pendirian industrialisasi untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang
tentunya akan meningkatkan harga jual di pasar internasional. Dalam hal ini dibutuhkan
alokasi belanja modal yang lebih untuk membeli mesin dan pembangunan infrastruktur
pendukung, selain itu Pemda harus mampu mendatangkan investor untuk berinvestasi
tentunya dengan memberikan berbagai insentif fiskal dan mempermudah proses perizinan
bagi investor.
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A. Produk Domestik Regional Bruto
Pada

Triwulan

II-2019,

kinerja

perekonomian Sulsel yang diukur
berdasarkan
Harga

PDRB

Berlaku

Atas

(ADHB)

Dasar
adalah

sebesar Rp245,14 triliun sedangkan
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
adalah sebesar Rp160,81 triliun.
Penciptaan nilai tambah sebesar
Rp160,81 triliun berdampak pada laju
perekonomian Sulsel tumbuh sebesar 7,46% (yoy) meningkat dari triwulan II-2018 yang
hanya tumbuh sebesar 7,33% (yoy) dan berada diatas PDB Nasional yang tumbuh
sebesar 5,05%. Walapun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Sulsel belum mencapai
target yang ditetapkan Pemrov Sulsel untuk triwulan II-2019 sebesar 7,5%.
Jika

di-breakdown

lebih

dalam

meningkatnya perekonomian Sulsel
dari sisi lapangan usaha didorong
oleh meningkatnya laju pertumbuhan
5 dari 17 lapangan usaha. Lapangan
usaha yang mengalami peningkatan
pertumbuhan antara lain Industri
Pengolahan meningkat dari minus
1,18% pada triwulan II-2018 menjadi
11,26%

pada

triwulan

II-2019,

Konstruksi meningkat dari 6,30%
pada triwulan II-2018 menjadi 8,13% pada triwulan II-2019, Informasi dan Komunikasi
meningkat dari 9,53% pada triwulan II-2018 menjadi 13,24% pada triwulan II-2019, Real
Estate meningkat dari 3,49% pada triwulan II-2018 menjadi 5,21% pada triwulan II-2019
dan Administrasi Pemerintah meningkat dari 8,58% pada triwulan II-2018 menjadi 12,64%
pada triwulan II-2019. Dari lima lapangan usaha tersebut, Industri Pengolahan mengalami
pertumbuhan signifikan pada triwulan II-2019 hal ini didorong oleh produksi Industri
Manufaktur Besar Sedang (IBS) meningkat tajam hingga mencapai 31,92% hal yang sama
terjadi pada Industri Logam Dasar dan Furniture yang meningkat signifikan.
Komoditas utama Sulsel dengan shared terbesar dalam PDRB yaitu Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan mengalami perlambatan dari 7,50% pada triwulan II-2018 menurun
menjadi 5,44% pada triwulan II-2019. Penurunan tersebut diakibatkan oleh luas panen
pada Padi dan Jagung sebagai komoditas utama sektor pertanian menurun dikarenakan
terjadi Banjir sehingga menyebabkan gagal panen. Luas panen komoditas padi menurun
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sebesar minus 4,53% sedangkan untuk luas panen jagung menurun sebesar minus 6,26
persen. Menurunnya produktifitas pada sektor Pertanian, dapat diimbangi dengan
peningkatan produksi sektor Perikanan dan Perkebunan dimana volume hasil tangkap
ikan nelayan di Sulsel pada triwulan II-2019 meningkat sebesar 27,97% dari triwulan II2018 selain itu produksi biji-bijian berminyak salah satunya rumput laut dan tanaman obat
mengalami peningkatan yang berdampak pada nilai ekspor Sulsel meningkat 48,2 juta
USD meningkat 14,92% dari triwulan II-2019. Produksi sektor perkebunan khususnya
produksi Kakao jauh lebih baik dari triwulan II-2019 berdampak pada peningkatan nilai
ekspor Sulsel untuk Kakao sebesar 50,8 juta USD atau meningkat 88,8% dari triwulan II2018.
Dari sisi Pengeluaran peningkatan laju perekonomian Sulsel didorong oleh peningkatan
pada hampir seluruh komponen,
hanya Pembentukan Modal Tetap
Bruto

(PMTB)

Inventori

dan

yang

perlambatan.

Perubahan
mengalami

Konsumsi

Rumah

Tangga meningkat menjadi 7,45%,
Konsumsi
menjadi

LNPRT

meningkat

51,69%,

Konsumsi

Pemerintah

meningkat

menjadi

17,69% untuk ekspor dan impor meningkat menjadi 8,98% untuk Ekspor dan 6,69% untuk
Impor.
Konsumsi Rumah Tangga di triwulan II 2019 meningkat terutama didorong oleh
pengeluaran seasonal pada momen Bulan Puasa dan Idul Fitri hal ini didukung dengan
pembayaran THR dan Gaji ke-13. Komponen konsumsi Pakaian dan Makanan terlihat
paling mencolok dari pengeluaran konsumsi Rumah Tangga lainnya. Dibandingkan
triwulan II 2018, terjadi perlambatan konsumsi transportasi dan rekreasi dari 8% menjadi
7% hal ini dipengaruhi mahalnya harga tiket pesawat. Konsumsi pemerintah meningkat,
terutama disebabkan realisasi belanja pegawai APBN maupun APBD karena pengeluaran
untuk CPNS baru, kenaikan gaji dan Gaji ke-13 serta THR.
Untuk terus menjaga stabilitas makro ekonomi di Sulsel perlu didukung oleh pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan
dua kebijakan penting yakni pemenuhan berbagai faktor pendukung (enabelrs) bagi
pertumbuhan

ekonomi

dan

penyerapan

tenaga

kerja

khususnya

percepatan

pembangunan infrastruktur. Selain itu pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial
yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi
digital dan e-commerce. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah
sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing
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daerah. Menjadi tantangan bagi Pemrov Sulsel untuk menggali keunggulan komparatif di
masing-masing daerah dengan menggerakan pembangunan antar pusat pertumbuhan
yang memiliki kemajuan ekonomi lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.
B. Inflasi
Sampai dengan bulan Juni 2019
inflasi Sulsel terkendali pada level
yang sangat positif sebesar 2,98%
(yoy),

jauh

lebih

rendah

dibandingkan dengan periode Juni
2018 sebesar 4,14% angka tersebut
juga

lebih

rendah

dibandingkan

inflasi nasional yang pada bulan Juni
2019

mencapai

3,28%.

Tingkat

inflasi Sulsel sebesar 2,98% memberikan gambaran bahwa sepanjang Semester I-2019
keadaan barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan sebesar 2,98% laju inflasi
tersebut masih berada dibawah target indikator makroekonomi Sulsel tahun 2019 sebesar
4,50%.
Jika dilihat pada grafik diatas, terlihat bahwa kurun waktu 4 tahun terakhir laju inflasi Sulsel
cenderung menurun hal ini mengindikasikan bahwa Pemprov Sulsel berhasil menekan
pergerakan harga dan menjaga ketersediaan barang dan jasa ditengah tingginya tingkat
konsumsi masyarakatyang dipengaruhi oleh inflation caused by administrated price.
Program 4 K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan
Komunikasi Ekspektasi) menjadi kunci terjaganya tingkat inflasi di Sulsel).
Beberapa

komoditas

andil/sumbangan

yang

tertinggi

memberikan

terhadap

inflasi

Sulawesi Selatan pada Juni 2019 antara lain
cabai merah, kacang panjang, ikan bandeng,
roti manis, daging ayam ras, air minum
kemasan, emas perhiasan, kue basah, tarif
angkutan

antarkota,

apel.

Sedangkan

komoditas yang dominan memberikan andil
deflasi antara lain tarif angkutan udara, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, telur
ayam ras, tomat buah, jagung manis, tahu mentah, jeruk, beras. Pada perubahan indeks
harga konsumen Juni 2019, enam kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan
positif terhadap inflasi dan satu kelompok lainnya memberikan andil negatif. Adapun
kelompok pengeluaran dengan andil positif yaitu kelompok bahan makanan sebesar
0,151%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,120%;
kelompok sandang sebesar 0, 051%; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan
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bakar sebesar 0,039%; kelompok kesehatan sebesar 0,005%; dan kelompok pendidikan,
rekreasi, dan olahraga sebesar 0,001%. Sedangkan kelompok pengeluaran transportasi,
komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil negatif sehingga menahan laju inflasi
di Sulsel sebesar 0,163%.
Jika dilihat dari inflasi secara bulanan
(mtm), inflasi terendah terjadi pada
bulan Februari, Maret dan Juni. Laju
inflasi yang rendah di bulan Juni 2019
merupakan prestasi tersendiri bagi
Pemprov Sulsel dimana lazimnya
pada bulan Juni laju inflasi meningkat
tajam. Hal ini berkorelasi dengan
Bulan

Ramadhan

dan

Idul

Fitri

dimana pengeluaran masyarakat cukup tinggi. Kurun 4 tahun terakhir bulan Juni 2019
inflasi Sulsel selalu berada diatas level 4%.
C. Indikator Kesejahteraan
1. Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih
menghadapi permasalahan kemiskinan. Meskipun menjadi salah satu provinsi yang
mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi cukup baik, angka kemiskinan di Provinsi
Sulawesi Selatan masih terbilang tinggi. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh BPS
hingga bulan Maret 2019, penduduk miskin di Sulsel mencapai 767,8 jiwa angka ini setara
dengan 8,69% dari total penduduk yang bermukim di Sulsel. Jumlah penduduk miskin ini
sebagian besar masih didominasi oleh daerah perdesaan yang mencapai 12,25 persen,
sedangkan di perkotaan mencapai 11,95%. Meskipun demikian persentase penduduk
miskin di Sulsel senantiasa mengalami penurunan dapat dilihat pada tabel C.1 bahwa
persentase kemiskinan di Sulsel menurun dari 9,38% periode Maret 2017 menjadi 8,69%
periode Maret 2019.
Dapat

pada

tabel

bahwa

tingkat

disamping

kemiskinan

di

daerah pedesaan masih sangat
tinggi terdapat sejumlah faktor
penyebab terjadinya kemiskinan
di daerah pedesaan antara lain
adanya

keterbelakangan

dan

ketertinggalan

Sumber

Daya

Manusia

(SDM),

ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas.
Kondisi ini mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima dan akan berdampak
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pada rendahnya tabungan dan investasi di desa hal ini akan mengakibatkan rendahnya
akumulasi modal sehingga penciptaan lapangan pekerjaan rendah.
Selain dari itu, tingginya kemiskinan di desa dipengaruhi oleh Tingkat kemiskinan di Sulsel
yang salah satunya didorong Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus meningkat.
Pada Februari 2019, angka TPT Sulsel mencapai 5,42% atau sekitar 218.311
pengangguran. Nilai ini meningkat dibandingkan Februari 2018 dimana tingkat
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan hanya mencapai 5,39% pengangguran.
Semakin tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah tentu saja
akan menjadi beban pembangunan, sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam
menetapkan kebijakan program yang melalui alokasi dana APBN/APBD untuk programprogram penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan
dengan program-program pembangunan pemerintah di antaranya dengan penyediaan
kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan
kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem
kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan program
lainnya.
2. Ketenagakerjaan
Tingkat

pengangguran

terbuka

(TPT) di Sulsel periode Februari
2019 adalah 5,42% angka tersebut
mengalami

peningkatan

dibandingkan

periode

Agustus

2018 sebesar 5,34 persen. Tingkat
pengangguran
pedesaan

di

jauh

wilayah

lebih

tinggi

dibanding perkotaan.
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam usia kerja 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
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.
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Masalah pengangguran ini adalah mengenai kualitas tenaga kerja. Jika melihat tingkat
pendidikan tenaga kerja di Sulsel, penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh
penduduk berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah sebanyak 50,46 juta orang atau 40,69
persen. Sedangkan lulusan diploma ke atas hanya 12,18 persen. Lapangan kerja yang
dominan masih di sektor pertanian. Sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang besar di
perdesaan. Namun, upah terendah justru diterima oleh buruh yang bekerja di sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan. Bisa jadi ini yang menggerus minat generasi milenial
untuk menjadi petani. Jumlah petani pun kian menurun dan didominasi oleh generasi tua.
Ini menjadi tantangan pemerintah dari pusat hingga daerah melalui pemanfaatan dana
desa yang jumlahnya puluhan triliun rupiah.
Peningkatan angka TPT perlu mendapat perhatian khusus pemerintah desa sehingga
dapat mengurangi angka pengangguran. Proyek-proyek melalui program dana desa
diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di perdesaan. Baik program padat karya
maupun yang bersinggungan dengan sektor pertanian. Tetapi, fakta yang diperoleh
berdasarkan rilis data ketenagakerjaan mengungkapkan adanya peningkatan jumlah
orang yang menganggur di desa. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh
rencana pembangunan di desa yang dianggarkan dari dana desa. Pemerintah daerah
dapat berperan aktif dalam memilah program yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa. Program pemberdayaan yang tidak produktif dalam dana desa dialihkan
ke kegiatan yang produktif dan merakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh orang banyak.
Proyek infrastruktur di perdesaan menggunakan tenaga kerja lokal. Pemberdayaan
tenaga kerja lokal akan menurunkan angka pengangguran di tingkat desa, sehingga dana
desa dapat dirasakan dampaknya dalam bentuk upah. Keberadaan Bumdes juga perlu
terus ditingkatkan karena menjadi perantara untuk meningkatkan perekonomian desa.
Dari sisi akuntabilitas, pengawasan dana desa tidak hanya dituntut dari pemerintah, tetapi
juga membutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat. Tidak hanya sampai di situ,
sosialisasi yang menyasar aparat desa dan juga masyarakat sangat penting untuk
dilaksanakan. Sehingga anggaran dana desa yang sangat besar itu bisa digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat setempat.
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Jalan Layang Non Tol Camba

BAB II

PERKEMBANGAN DAN
PELAKSANAAN APBN

ANALISIS

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Perkembangan realisasi APBN sampai dengan 30 Juni 2019 menunjukkan capaian positif
dan berjalan sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah yang akan mendukung pencapaian
target pembangunan APBN 2019.

Dari sisi pendapatan negara terdapat kenaikan

realisasi penerimaan perpajakan sebesar 4,59 persen dari Rp4.063,43 miliar menjadi
Rp4.263,42 miliar ditahun 2019 (YoY). Sementara realisasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) secara persentase lebih tinggi dibandingkan penerimaan
perpajakan yaitu meningkat
22,17 persen dari Rp912,98
miliar menjadi Rp1.115,42
miliar(YoY).
Realisasi Belanja Pemerintah
Pusat tahun 2019 sebesar
39,04 persen atau sebesar
Rp.8.227,55

miliar

(YoY)

membaik dibandingkan tahun
2018 yang sebesar 34,57
persen atau sebesar Rp7.079,68 miliar. Realisasi tersebut mendekati target realisasi
semester I sebesar 40 persen. Tidak tercapainya target tersebut karena kontribusi
belanja barang dan modal yang memiliki pagu besar sementara realisasi masih
dibawah 40 persen, terutama belanja modal yang baru mencapai 21,61 persen.
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Triwulan II 2019
mencatatkan defisit Rp18.876,82 miliar yang artinya penerimaan negara terutama pajak dan
lainnya belum mampu menutupi pengeluaran tahun berjalan. Angka tersebut naik 6,14 persen
dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Namun pelaksanaan APBN sampai akhir
triwulan II 2019 masih menunjukkan tren positif, baik di sisi pendapatan dan belanja.
A. Pendapatan Negara
1. Penerimaan Perpajakan
a. Pajak Dalam Negeri
Total realisasi penerimaan pajak dalam negeri di Sulawesi Selatan sampai dengan
triwulan II 2019 sebesar Rp4,15 triliun. Berdasarkan jenis pajak, proporsi terbesar dari
total realisasi pajak dalam negeri di Sulawesi Selatan yaitu berasal dari PPh Non Migas
yaitu sebesar 63,77 persen, diikuti PPN sebesar 34,32 persen. Turunnya penerimaan
PPN sebesar 2,45 persen dan cukai 11,26 persen pada semester I 2019 (yoy) antara lain
disebabkan kebijakan pemungutan pajak serta bea dan cukai dibatasi oleh ketentuan
pemungutan sesuai alamat wajib pajak atau tempat transaksi. Banyak pengusaha
konstruksi dari daerah luar Sulsel yang melalukan pekerjaan di Sulsel sehingga penarikan
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pajak

sesuai

alamat

WP.

Sedangkan komoditi ekspor asli
Sulsel, banyak di ekspor melalui
Surabaya dan Jakarta sehingga
penerimaan bea dan cukai sesuai
tempat transaksi ekspor.
1) Pajak Penghasilan (PPh) Non
Migas
Penerimaan Pajak Penghasilan

di Sulawesi

Selatan pada triwulan II 2019 sebesar Rp2.650,20
miliar (YoY) mengalami

pertumbuhan sebesar

13,87 persen dibanding dengan periode yang
sama tahun 2018 yang sebesar Rp2.327,33 miliar.
Pertumbuhan

penerimaan

pajak

disebabkan

meningkatnya realisasi belanja pegawai pada
triwulan II 2019 dibanding periode yang sama tahun 2018. Momen pembayaran
Tunjangan Hari Raya berupa gaji dan tunjangan kinerja bagi pegawai disektor
pemerintah dan swasta menjadi penyebab meningkatnya PPh Non Migas, selain itu
dapat pula disebabkan kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat di triwulan II 2019.
2) Pajak Pendapatan (PPN) dan PPnBM
Penerimaan Pajak Pendapatan mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar 2,45
persen (YoY) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Penurunan
realisasi penerimaan PPN disebabkan karena kebijakan restitusi yang dipercepat.
Januari-April 2019 pertumbuhan pembayaran restitusi mencapai 34% secara tahunan
(YoY).
Ditinjau dari sektornya, restitusi terbesar di
sektor

industri

pengolahan

yang

menyebabkan pertumbuhan penerimaan
pajak dari industri pengolahan turun 2%.
Kemudian

disusul

oleh

sektor

pertambangan menyebabkan penerimaan pajak dari pertambangan turun 21,5%.
Restitusi lainnya berasal dari sektor perdagangan, jasa keuangan, konstruksi dan real
estate, serta transportasi dan pergudangan. Tantangan lain atas penerimaan 2019
terutama dari serapan anggaran pemerintah

belum maksimal, yang berakibat

menurunnya PPN terutama untuk sektor usaha Jasa Konstruksi yang sebagian besar
merupakan rekanan pemerintah. Selain hal tersebut pemenang proyek di wilayah
Sulawesi Selatan belum tentu Wajib Pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Sultanbatara
sehingga sebagian besar pajak terutama PPN masuk ke penerimaan dimana Wajib
Pajak terdaftar.
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3) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
Berdasarkan undang-undang yang berlaku di
Indonesia,

Pajak

Penjualan

Atas

Barang

Mewah (PPnBM) dikenakan pada barang yang
tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen
(pengusaha)

untuk

menghasilkan

atau

mengimpor barang tersebut dalam kegiatan
usaha atau pekerjaannya. Penerimaan PPnBM
pada triwulan II 2019 sebesar Rp3,42 miliar (YoY), menurun dibanding tahun 2018
yang sebesar Rp3,74 miliar. Terjadi kontraksi yang cukup signifikan atas PPnBM
sebesar 8,05 persen atau senilai Rp320,48 juta.
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) dan dampak tersebut
masih terasa sampai berakhirnya semester I 2019.
4) Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai pada periode triwulan II 2019
sebesar

Rp9,51

miliar

mengalami

penurunan

dibanding periode yang sama ditahun 2018 yang
sebesar Rp10,72 miliar. Terdapat pertumbuhan negatif
sebesar 11,26 persen atau senilai Rp1,20 miliar.
Penurunan signifikan terutama dari penurunan hasil
pendapatan cukai hasil tembakau dari Rp7,08 miliar
(2018) menjadi Rp6,02 miliar di Tw II 2019 (YoY).
b. Pajak Internasional
Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, total realisasi pajak internasional di
Sulsel mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan tersebut berasal dari Bea
Masuk naik 6,55 persen serta Bea Keluar/pungutan ekspor 135,15 persen. Kenaikan
persentase tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan aktivitas ekspor impor
yang terjadi di Sulsel tahun 2019 dibanding tahun 2018.
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 Pendidikan, pengelolaan dana pemerintah,
pengolahan kekayaan negara, pelayanan oleh pemerintah
serta putusan pengadilan dll. PNBP lainnya pada Tw II
2019 (YoY) tumbuh 18,96 persen (Rp89,45 miliar) dibanding tahun 2018. Pendapatan
pendidikan mendominasi PNBP Lainnya 2019 yaitu mencapai 20,91 persen atau senilai
Rp117,31 miliar, diikuti oleh Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
sebesar 20,10 persen atau senilai Rp.112,77 miliar.
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B. Belanja Negara
1. Belanja Pemerintah Pusat
Pagu

periode

triwulan

II

2019

sebesar

Rp21.073,19 miliar mengalami kenaikan sebesar
Rp280,04 miliar (1,34%) dari pagu TA 2018 yang
sebesar Rp20.793,15 miliar. Sementara dari sisi
kinerja, tingkat persentase penyerapan triwulan II
TA 2019 sebesar 39,04 persen mengalami
kenaikan 4,99 persen (YoY) dari TA 2018 yang sebesar 34,05 persen.
Sampai dengan triwulan II 2019, realisasi tertinggi
terdapat pada belanja pegawai yang sebesar 51,31
persen, diikuti realisasi belanja barang yang
mencapai 38,57 persen.
Realisasi terendah pada belanja modal
hanya

mencapai

21,61

persen.

yang

Rendahnya

realisasi belanja modal disebabkan dari 20 Proyek
Prioritas Nasional terbesar di Sulsel, masih terdapat 3 proyek yang belum direalisasikan
di triwulan II, sementara lainnya termasuk rendah karena proses pengadaan baru selesai
bulan Maret dan April 2019 sehingga pembayaran pada triwulan I dan II sebagian besar
adalah Uang Muka Kerja.
Belanja Pegawai, Barang dan modal
memiliki kurva realisasi yang seragam
yaitu terus meningkat sampai dibulan
Mei yang kemudian menurun kembali
dibulan Juni. Hal tersebut disebabkan
pembayaran Tunjangan Hari Raya
berupa gaji dan tunjangan kinerja serta
satuan kerja melaksanakan berbagai
kegiatan untuk memenuhi target kinerja semester I. Satker juga telah menyelesaikan
proses pengadaan barang/jasa dan mulai membayar uang muka kerja. Memasuki
ramadhan, beberapa satker mengurangi kegiatannya sehingga kurva menurun.
Percepatan 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 tidak diikuti peningkatan kinerja
pelaksanaan anggaran dengan sedikit menurunnya persentase realisasi di triwulan II 2019
dari 49,96 persen di tahun 2018 menjadi 49,87 persen di tahun 2019 (YoY). Pagu Dana
Desa tahun 2019 meningkat sebesar 17,99 persen atau senilai Rp358.63 miliar di banding
tahun 2018.
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Dari sisi realisasi Dana Desa relatif sama
dengan tahun lalu karena tidak ada perubahan
persyaratan.
Dana Desa (DD) memiliki realisasi tertinggi
pada akhir triwulan II 2019 sebesar 59,83
persen diikuti oleh DAU sebesar 58,21%. DD
pada akhir triwulan II telah menyelesaikan
penyaluran

tahap

II

dengan target realisasi
60 persen. Penyaluran
DD

sampai

dengan

tahap II relatif lebih
cepat

karena

persyaratan capaian output menjadi syarat penyaluran tahap III.
Sementara DAK Fisik dari sisi pagu di 2019 menurun dibanding 2018. Penurunan pagu
tersebut terjadi pula pada
kinerja

penyaluran.

Sampai

dengan

akhir

triwulan

II

baru

2019

menyalurkan 7,82 persen
dari

total

pagu,

lebih

rendah dari kinerja 2018
yang

mencapai

11,07

persen. Namun realisasi
tersebut

masih

terus

bergerak

karena

batas

penyampaian

dokumen

penyaluran tahap I tanggal
22 Juli 2019. Diproyeksikan penyaluran tahap I dapat mencapai 23,24 persen dari target
sebesar 25 persen. Tidak tercapainya target disebabkan terdapat 3 bidang yang tidak salur
karena gagal lelang (Bidang Air Minum di Kota Makassar, bidang Industri Kecil Menengah
di Kab. Bone dan bidang Trasnportasi di Kab. Jeneponto) dan DAK Fisik Sekaligus
Campuran baru disalurkan awal Agustus 2019.
Dari hasil identifikasi penyaluran, lambatnya realisasi karena belum lengkapnya
persyaratan berupa reviu APIP daerah. Tahun 2019 sebagai tahun pertama reviu APIP
sebagai persyaratan sehingga masih terdapat beberapa kendala.
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 52,69 persen menjadi 58,25 persen
di triwulan II 2019 (YoY).
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Hal tersebut karena terdapat satker BLU
yang penerimaannya melampaui target
dan merevisi pagu PNBP.

Selain itu,

total pagu PNBP satker BLU di Sulsel
tahun 2019 meningkat 10,14 persen
(Rp117,95 miliar) dibanding 2018 (yoy)
dan total pagu Rupiah Murni turun 12,07
persen(Rp126,07 miliar) sehingga meningkatkan angka kemandirian BLU. Di Sulsel,
kinerja satker BLU bidang kesehatan lebih baik dibanding bidang pendidikan.
Balai Kesehatan Mata Masyarakat Sulsel memiliki tingkat kemandirian tertinggi yaitu
sebesar 91,62 persen, diikuti oleh Rumkit Bhayangkara sebesar 89,35 persen. Pada
bidang pendidikan, satker dengan tingkat kemandirian tertinggi adalah Balai Diklat Ilmu
Pelayaran (57,66 persen)
4. Manajemen Investasi Pusat
Salah satu program pemerintah
dalam

meningkatkan

pembiayaan

akses

UMKM

kepada

lembaga keuangan dengan pola
penjaminan adalah KUR dan UMi.
Sampai dengan Triwulan II 2019
telah

tersalurkan

Rp4.063,34

sebesar

miliar.

Realisasi

tertinggi sampai dengan triwulan II 2019 adalah penyaluran KUR dan UMi pada sektor
perdagangan sebesar 46,48 persen (Rp1.888,63 miliar), diikuti sektor pertanian dengan
36,13 persen (Rp1.467,93 miliar) dan jasa kemasyarakatan sebesar 5,94 persen
(Rp241,43 miliar). Sementara penyaluran terendah pada sektor jasa pendidikan dengan
0,03 persen (Rp1,20 miliar). Penyaluran untuk sektor perdagangan di Sulsel tahun 2019
(46,48 persen)
menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar 47,93 persen. Hal tersebut sejalan dengan
kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penyaluran ke sektor produksi (Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan) sebesar 60 persen.
Dibandingkan

dengan

Sektor

produksi pertanian (36,13 persen),
penyaluran ke sektor perikanan
masih jauh tertinggal (2,86 persen).
Untuk

meningkatkan

penyaluran

KUR dan UMi di sektor perikanan,
harus

diikuti

edukasi

terkait

pengolahan ikan, jaminan mutu,
mutu

bahan

baku,

pelayanan

pelanggan, dan kemampuan teknologi.
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C. Prognosis Realisasi APBN
Pada triwulan III Tahun 2019, Pendapatan Negara diperkirakan mengalami kenaikan
yang terlihat dari tren ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan III 2018 tumbuh sebesar
7,17 persen (YoY) setelah menurun pada triwulan III-2017 (yoy).
Dari olah data regresi dengan
variabel PDRB dan Inflasi didapat
persamaan

bahwa

setiap

kenaikan 1% dari persentase
penerimaan

pajak

akan

meningkatkan 0,016% laju inflasi
dan menurunkan 0,017% PDRB
Ekonomi

Sulawesi

Selatan

triwulan II-2019 terhadap triwulan
sebelumnya mengalami kenaikan
sebesar 0,31 persen (q-to-q). Dari
sisi produksi, pertumbuhan ini disebabkan oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh 13,90 persen. Dari sisi pengeluaran,
pertumbuhan disebabkan oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit
yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 43,47 persen.
Sementara dari sisi belanja, target sebesar 60 persen pada triwulan III, diharapkan dapat
mencapai angka tersebut. Proyek-proyek fisik yang memiliki nilai rupiah yang besar telah
menyelesaikan proses lelang di triwulan II. Pada triwulan II dilakukan pembayaran uang
muka kerja dan akan memulai pekerjaan fisik secara penuh di triwulan III. Sampai
dengan akhir 2019, diharapkan target penyerapan minimal sebesar 90 persen dapat
tercapai mengingat pada TA 2016 realisasi mencapai 90,58 persen, TA 2017 sebesar
91,59 persen dan TA 2018 sebesar 90,67 persen.
Dari hasil FGD Perkembangan Regional Ekonomi semester I 2019, diproyeksikan bahwa
pendapatan APBN mengalami penurunan dari target, yang disebabkan oleh PPN Dalam
Negeri tumbuh negatif karena belanja pemerintah lebih rendah dari tahun lalu, terutama

untuk rekanan yang bergerak di sektor jasa konstruksi & meningkatnya restitusi untuk
bulan Maret (Rp31 M), April (Rp13 M), & Mei (Rp26 M). PPh Psl 22 Impor & PPN Impor
tumbuh negatif karena penurunan kegiatan impor oleh WP importir di wilayah Sulawesi
Selatan. Dari sisi pengeluaran, belanja negara diperkirakan mengalami penurunan
sebagai langkah antisipasi terhadap rencana penghematan.
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Kota Pare-pare

BAB III

PERKEMBANGAN DAN
PELAKSANAAN APBD

ANALISIS

BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran
dan

Pendapatan

Belanja

merupakan

Daerah

salah

mesin

satu

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
dalam

tantangan
mewujudkan

agenda pemerintah untuk
mewujudkan masyarakat
yang

sejahtera

dan

mandiri. Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (I-Account), dapat diketahui arah kebijakan fiskal
yang diterapkan.
Dari tabel diketahui bahwa hingga Triwulan II 2019 persentase Pendapatan Daerah baru
mencapai 35,37 persen atau Rp. 15.695,33 miliar dari total pagu Pendapatan Daerah sebesar
Rp. 44.373,09 miliar, hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan di Triwulan II 2019
masih rendah karena belum mencapai target pendapatan untuk semester I yaitu 40 persen.
Sementara untuk realisasi belanja hingga triwulan II ini masih berada di angka 26,32 persen
atau sebesar Rp. 11.866,73 miliar dari total pagu belanja sebesar Rp. 45.080,54 miliar. Hal
ini menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran di Provinsi Sulawesi Selatan di
triwulan II masih sangat rendah karena masih jauh dibawah 40 persen.
Pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan penyerapan belanja di semester II 2019, terutama di sektor belanja modal yang
penyerapannya sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pembuatan perencanaan
teknis rata-rata disusun pada awal tahun 2019 sehingga berimbas pada melambatnya
pelaksanaan proses lelang, yang hingga triwulan II baru memasuki tahapan persiapan
penandatanganan kontrak. Selain itu, besarnya alokasi belanja modal jika dibandingkan tahun
lalu membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih hati-hati agar dapat meminimalisir adanya
praktek korupsi.
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Pergantian beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

juga ikut menghambat proses pengikatan kontrak yang mengakibatkan adanya proyek
kegiatan yang tertunda sehingga menghambat penyerapan belanja modal.
A. Pendapatan Daerah
1.

Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri
oleh pemerintah daerah. Hingga akhir Triwulan II 2019 jumlah PAD yang diterima oleh
pemerintah kabupaten maupun provinsi di Sulawesi Selatan mencapai 3.013,66 miliar
atau sebesar 32,87 persen dari total pagu sebesar 9.168,60 miliar.
a. Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan triwulan II
tahun 2018 secara aggregat mencapai
40,90 persen dari total pagu atau
sebesar Rp. 2.214,01 miliar dari total
pagu penerimaan pajak daerah sebesar
Rp. 5.412,87 miliar. Sementara realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Triwulan II 2019 secara aggregat mencapai 33,46 persen dari total pagu atau
sebesar Rp. 1.970,98 miliar dari total pagu penerimaan pajak daerah sebesar Rp.
5.890,91 miliar. Dari grafik perbandingan diatas dapat diketahui bahwa terjadi
penurunan realisasi penerimaan pajak daerah di provinsi Sulawesi Selatan di Triwulan
II 2019 sekitar 11 persen jika dibandingkan penerimaan pajak daerah di triwulan II
tahun 2018. Rendahnya penerimaan pajak daerah di semester I tahun 2019 ini
diakibatkan salah satunya oleh lesunya sektor pariwisata akibat naiknya harga tiket
pesawat terbang yang berimbas pada penerimaan pajak daerah dari sektor hotel dan
restoran menurun.
b. Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:
Realisasi
Daerah

Penerimaan
di

Provinsi

Retribusi
Sulawesi

Selatan triwulan II tahun 2018
mencapai 31,39 persen dari total
pagu atau sebesar Rp. 195,05
miliar dari total pagu penerimaan
retribusi

daerah

sebesar

Rp.

621,46 miliar. Sementara realisasi Penerimaan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi
Selatan Triwulan II 2019 hanya 20,35 persen
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dari total pagu atau sebesar Rp. 132,55 miliar dari total pagu penerimaan retribusi
daerah sebesar Rp. 651,28 miliar. Terjadi penurunan signifikan terhadap realisasi
penerimaan retribusi daerah di provinsi Sulawesi Selatan pada Triwulan II 2019 jika
dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi daerah pada triwulan II tahun
2018. Realisasi penerimaan retribusi menjadi yang terendah diantara semua
pendapatan asli daerah (PAD) lainnya. Salah satu penyebab dari rendahnya
penerimaan retribusi ini adalah dampak dari sektor pariwisata akibat melambungnya
harga tiket pesawat.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara total pada Triwulan II 2019 mencapai 32,87
persen dari total pagu PAD tahun 2019 atau sebesar Rp 3.013,66 miliar dari total pagu
Rp. 9.168,60 miliar, menurun jika dibandingkan dengan realisasi PAD pada triwulan II
tahun 2018 yang mencapai 40,60 persen dari total pagu PAD tahun 2018 atau sebesar
Rp.3.506,78 miliar dari total pagu Rp. 8.636,67 miliar.
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami
kenaikan dimana pada triwulan II tahun 2018 rasio PAD terhadap total Pendapatan
Daerah adalah sebesar 20,42 persen namun di Triwulan II 2019 rasio PAD terhadap
total Pendapatan Daerah naik sebesar 20,66 persen, namun Tingkat Kemandirian dan
Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara total masih sangat
rendah karena rasio masih jauh dibawah 50 persen.
2.

Pendapatan Transfer
Realisasi penyerapan Dana Transfer di
Provinsi

Sulawesi

agregat

pada

Selatan

Triwulan

secara
II

2019

mencapai 36,99 persen atau sebesar
Rp. 12.268,43 miliar dari total pagu
sebesar Rp. 33.168,52 miliar. Jika
dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018, terjadi sedikit penurunan
dimana pada triwulan II tahun 2018 penyerapan Dana Transfer mencapai Rp.
15.549,96 miliar dari pagu sebesar Rp. 32.451,88 miliar atau sekitar 47,92 persen 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 II tahun 2019, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari
keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 609,80 miliar
dari total pagu sebesar Rp. 2.259,66 miliar atau baru sebesar 26,99 persen dari total
pagu.

B. Belanja Daerah
Realisasi penyerapan belanja daerah di provinsi Sulawesi Selatan pada Triwulan II 2019
masih sekitar 26,32 persen dari total pagu atau sebesar Rp. 11.866,73 miliar.
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Realisasi belanja pegawai
menjadi belanja dengan
penyerapan

tertinggi

diantara seluruh belanja
dengan persentase 36,74
persen dari total pagu
belanja

pegawai

sebesar

Rp.

atau

6.351,05

miliar dari total pagu belanja pegawai sebesar Rp. 17.285,20 miliar. Sementara
belanja modal menjadi salah satu jenis belanja daerah yang penyerapannya
masih sangat rendah hanya sebesar 6,53 persen dari total pagu atau sebesar Rp.
558,96 miliar dari total pagu belanja modal sebesar Rp. 8.555,68 miliar.
Rendahnya penyerapan belanja daerah di triwulan I 2019 mengakibatkan
rendahnya pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan I
yang hanya sekitar 6,56 persen, imbasnya penyerapan belanja pada triwulan II
juga masih sangat rendah terutama untuk belanja modal yang penyerapannya
hanya sebesar 6,53 persen dari total pagu.
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Semester II Tahun 2019

Dari analisis disamping dapat
dijelaskan

bahwa

setiap

penambahan 1 angka dari laju
PDRB akan menambah sekitar
18,64 persen pendapatan dan
sekitar

14,57

persen

belanja.

Realisasi pendapatan di provinsi
Sulawesi Selatan hingga akhir
Triwulan II 2019 baru mencapai 35,32 persen, sedangkan realisasi belanja hanya
sekitar 26,32 persen. Dengan laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi
Selatan di pertengahan tahun 2019 yang 7,01 persen maka diharapkan pada
semester berikutnya akan terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan
adanya peningkatan terhadap laju pertumbuhan ekonomi maka di akhir triwulan
III diharapkan persentase realisasi pendapatan bisa menjadi sekitar 69 persen
dan persentase realisasi belanja menjadi sekitar 58 persen. Dan diakhir tahun
2019 persentase realisasi pendapatan diprediksi dapat mencapai 94 persen dan
persentase realisasi belanja mencapai diatas 90 persen.
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BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN
(APBN DAN APBD)

BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Triwulan II 2019 mengalami kenaikan defisit
sebesar 11.22% (YoY) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran
yang lalu semula minus Rp12,954.52 miliar menjadi minus Rp14,408.06 miliar.
Penurunan ini diakibatkan oleh penurunan pendapatan negara konsolidasian sebesar
6.08% (YoY) dan Kenaikan belanja negara konsolidasian sebesar 0.10% (YoY).
Pendapatan Negara Konsolidasian Triwulan II 2019 sebesar Rp21,917.32 miliar menurun
sebesar Rp1,418.29 miliar jika dibandingkan dengan Pendapatan Negara Konsolidasian
Triwulan II Tahun 2018 yang mencapai Rp23,335.61 miliar. Hal ini disebabkan adanya
penurunan pendapatan transfer dan pendapatan lainnya pemerintah daerah yang cukup
signifikan. Penyebab menurunnya pendapatan transfer karena pengurangan alokasi DAK
Fisik sebesar 15% (Rp611,12 miliar), DBH sebesar 4.22% (Rp45,48 miliar) dan DID
sebesar 1.32 % (Rp53,63 miliar). Kurangnya pendapatan transfer mengharuskan
pemerintah daerah lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan lainnya guna
membiayai APBD.
Dari

sisi

Belanja

Negara Konsolidasian
tercatat

mengalami

kenaikan yang relatif
kecil

yaitu

sebesar

0,10 persen. Belanja
Negara
Triwulan

Konsolidasi
II

2019

mencapai
Rp36.325,38 miliar bila
dibandingkan dengan
periode yang sama tahun anggaran yang lalu hanya mencapai Rp36.290,13 miliar. Hal
ini disebabkan adanya kenaikan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
B. Pendapatan Konsolidasian
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Pendapatan Transfer konsolidasian sampai dengan Triwulan II 2019 menjadi pendapatan
dengan proporsi terbesar jika dibandingkan dengan pendapatan pajak, bukan pajak dan
hibah yaitu 59,08%. Nilai tersebut sangat tinggi jika dibandingkan proporsi pendapatan
konsolidasian terbesar kedua yaitu pendapatan pajak sebesar 30,08%. Hal ini
menunjukan bahwa pendapatan yang ada di Sulawesi Selatan belum mampu menutup
kebutuhan pendanaan sehingga ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari
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menutup

kebutuhan

pendanaan

sehingga ketergantungan terhadap
pendapatan transfer dari pemerintah
pusat masih mendominasi.
Dari grafik disamping terlihat bahwa
kenaikan pendapatan hibah cukup
signifikan yaitu 246,83 % dimana
pendapatan hibah pada Triwulan II
2019 mencapai Rp115,47 miliar
sedangkan di triwulan II tahun 2018
hanya mencapai Rp33 miliar.
2. Analisis Perubahan
Pendapatan

negara

konsolidasian Triwulan II 2019
mengalami penurunan sebesar
6.08% (YoY) jika dibandingkan
dengan periode yang sama
tahun anggaran yang lalu yaitu
dari Rp23.335,61 miliar pada
triwulan II tahun 2018 menjadi
Rp21,917.32 miliar. Hal ini
disebabkan adanya penurunan pendapatan transfer dan pendapatan lainnya pemerintah
daerah yang cukup signifikan.
Berbeda dari pendapatan negara konsolidasian, pendapatan perpajakan Konsolidasian
Triwulan II 2019 mengalami kenaikan sebesar 6.74% (YoY) jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun anggaran yang lalu yaitu dari Rp6,176.88 miliar pada triwulan
II tahun 2018 menjadi Rp 6,593.14miliar.
Pendapatan perpajakan Konsolidasian
terdiri

dari

Pajak

Dalam

Konsolidasian

sebesar

miliar

Pajak

dan

Internasional

Negeri

Rp6.485,42
Perdagangan

Konsolidasian

sebesar

Rp107,72 miliar. Pajak Dalam Negeri
Konsolidasian terdiri dari Pendapatan
Pajak Dalam Negeri Pemerintah Pusat
sebesar Rp4.155,47 miliar dan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pemerintah Daerah
sebesar Rp2.329,72 miliar. Hal ini berarti Pajak Dalam Negeri Konsolidasian Triwulan II
2019 lebih tinggi Rp403,66 miliar atau tumbuh 6,64% (YoY) jika dibandingkan dengan
Halaman | 20

periode yang sama tahun anggaran yang lalu. Seluruh Pajak Perdagangan Internasional
Konsolidasian merupakan pajak Pemerintah Pusat yaitu sebesar Rp 107,72 miliar lebih
tinggi Rp12,60 miliar atau tumbuh 13% (YoY) jika dibandingkan dengan periode yang
sama tahun anggaran yang lalu.
Konsumsi pemerintah yang mempengaruhi penerimaan perpajakan tumbuh namun tidak
siginifikan, hal ini mengindikasikan pertumbuhan pendapatan perpajakan konsolidasian
pada Triwulan II 2019 dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga.
3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan
Rasio Penerimaan Pajak terhadap
PDRB

Sulawesi

Selatan

terus

meningkat jika dibandingkan dengan
periode

yang

sebelumnya.

sama

Hal

ini

tahun

disebabkan

realisasi penerimaan pajak yang tumbuh namun PDRB Sulawesi Selatan mengalami
penurunanan. Data tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat
dalam membayar pajak mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama pada
tahun sebelumnya. Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan serta pengawasan
yang lebih intensif pada sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap
penerimaan perpajakan diharapkan mampu dilakukan pemerintah untuk lebih
meningkatkan realisasi pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.
Rasio Pajak dan Rasio Pendapatan terhadap PDRB Sulawesi Selatan triwulan II 2019
juga mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan kinerja pemerintah di sektor
perpajakan cukup baik dalam menggali sumber penerimaan.
C. Belanja Konsolidasian
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Dalam rangka pemerataan kemampuan fiskal
antar daerah dan desentralisasi, sampai
dengan

Triwulan

membelanjakan

II

2019

pemerintah

dana transfer yang cukup

besar yaitu 46,92% persen dari total realisasi
belanja (konsolidasian). Belanja operasional
pemerintah yaitu Belanja Pegawai serta
Belanja Barang dan Jasa masih mendominasi dibandingkan dengan belanja modal yang
hanya 4.72%. Tingginya Belanja operasional pemerintah pada triwulan II 2019
diakibatkan karena adanya momen pembayaran THR dan Gaji 13.
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Belanja Bantuan Sosial pemerintah pusat
mencapai Rp11.95 miliar atau lebih tinggi 70.09%
jika dibandingkan dengan pemerintah daerah
hanya sebesar Rp 5.10 miliar. Namun demikian
Belanja Subsidi, Belanja Pembayaran bunga
hutang dan belanja hibah yang realisasinya
mencapai Rp829.35 miliar hanya terdapat pada
pemerintah daerah.
2. Analisis Perubahan
Belanja Konsolidasian Triwulan II
2019 sebesar Rp36,325.38 miliar
atau

naik

0,10%

(YoY)

jika

dibandingkan dengan periode yang
sama tahun anggaran lalu yang
terealisir

Rp36,290.13

miliar.

Kenaikan belanja tertinggi pada
belanja

barang

dan

jasa

konsolidasian, pada Triwulan II 2019 sebesar Rp6,276.62 miliar meningkat dari Rp
5,662.72 miliar pada Triwulan II Tahun 2018 atau 10,84% (YoY). Sedangkan penurunan
terjadi pada belanja subsidi konsolidasian, pada Triwulan II 2019 hanya sebesar Rp0.14
miliar menurun dari Rp3.72 miliar pada Triwulan II Tahun 2018 atau minus 96.19% (YoY).
Sementara itu realisasi belanja modal konsolidasian yang diharapkan akan memberikan
efek berganda ke sektor perekonomian, khususnya melalui pembangunan infrastruktur,
mengalami penurunan sebesar 35% (YoY) atau pada Triwulan II 2019 hanya mencapai
Rp1,715.95 miliar menurun dari Rp2,655.95 miliar pada Triwulan II Tahun 2018, hal ini
perlu mendapatkan perhatian serius agar realisasi dan output tercapai sampai dengan
akhir tahun anggaran.
3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional
Sampai dengan Triwulan II 2019, rasio belanja Operasional terhadap PDRB sebesar
21,62 persen meningkat dari periode yang sama tahun yang lalu namun untuk rasio
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belanja modal terhadap PDRB menurun menjadi 2.22 persen pada triwulan I tahun 2019
dari 3.34 persen pada Triwulan II 2019 (YoY).
Peningkatan belanja modal dalam
bentuk

alokasi

didasarkan

belanja

pada

modal

kebutuhan

sarana dan prasarana baik untuk
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik berupa tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya, diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di
daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk kegiatan
produksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi
Selatan.
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Berdasarkan Laporan Operasional Statistik
Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah
Triwulan

II

Tahun

2019,

Pendapatan

mencapai Rp 33.224,91 miliar, yang terdiri dari
Pendapatan

Perpajakan

Konsolidasian

sebesar Rp6.592,64 miliar, Pendapatan Hibah
Konsolidasian sebesar Rp 53.01 miliar dan
Pendapatan Lainnya konsolidasian sebesar
Rp

26.579,25

Rp21.661,35

miliar.
miliar

Beban

terdiri

mencapai

dari

Beban

Kompensasi Pegawai sebesar Rp10.608,56
miliar, Penggunaan Barang dan Jasa sebesar
Rp 5.886,64 miliar,
Beban Bunga sebesar Rp5,569 miliar, Beban
Subsidi Rp141,931 juta, Beban Hibah sebesar
Rp4.827,540 miliar, Beban Manfaat Sosial
Rp17,052 miliar, dan Beban Lainnya sebesar
Rp315,842 miliar. Dari Laporan Operasional
Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat
Wilayah Triwulan II 2019 diperoleh angka pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar
Rp21.661,35 miliar sedangkan angaka investasi diperoleh sebesar Rp 1.715,95 miliar.
Dari perhitungan angka rasio belanja
pemerintah terhadap PDRB sebesar
28.01%

artinya

pemerintah

kontribusi

terhadap

PDRB

belanja
cukup

signifikan berbeda dengan angka rasio
investasi terhadap PDRB yang hanya menyumbang 2.22 persen.
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BAB V

BERITA/ISU FISKAL REGIONAL
TERPILIH

BAB V BERITA/ISU FISKAL TERPILIH
Insentif Kepabeanan Gairahkan Ekspor
MAKASSAR 15/7, FAJAR--Perusahaan orientasi ekspor terus didorong memanfaatkan
insentif kepabeanan. Insentif ini diandalkan bisa gairahkan ekspor.
Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan menyatakan bahwa pihaknya sudah sangat
memudahkan administrasi kelengkapan ekspor. Bea Cukai tidak mensyaratkan dokumen
apapun untuk melakukan kegiatan ekspor asalkan telah memliki akses kepabeanan, bahkan
jika sudah disubmit dengan benar dan lengkap dalam hitungan beberapa menit, barang dapat
di ekspor tanpa perlu datang ke pelabuhan.
Namun terkadang pengekspor yang terhambat dokumen di instansi teknis terkait, misal untuk
hasil hutan ada dokumen tertentu yang dipersyaratkan Kementrian Kehutanan. Kemudian
produk perikanan dan perikanan perlu ada izin Balai Karantina Ikan, demikian juga produk
pertanian.

Data PEB di Bea Cukai Makassar periode Januari-Juni tercatat ada 6.863

dokumen dengan total 355 pengekspor aktif.
Sejumlah insentif kepabeanan sudah diberikan ke enam perusahaan. Ada empat perusahaan
untuk Kawasan Berikat (KB) dan dua perusahaan untuk fasilitas Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor (KITE). Perusahaan penerimaan insentif ini beroperasi lancar dengan rasio neraca
ekspor impor naik menjadi 4,42 (setiap US$ 1,- bahan baku yang diimpor, setelah diekspor
nilainya menjadi US$ 4,4,-).
Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sulselbar, Arief Pabettingi
menuturkan layanan kepabenan di Sulsel sudah cukup baik, pihak Bea Cukai sangat proaktif
membantu pengusaha terkait dokumen ekspor.
Pembahasan
Nilai ekspor yang dikirim melalui pelabuhan Sulawesi Selatan pada bulan Mei 2019 tercatat
mencapai US$ 103,54 Juta. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 45,78 persen bila
dibandingkan nilai ekspor bulan April 2019 yang mencapai US$ 71,02 Juta. Selaras dengan
itu, capaian Mei 2019 tercatat mengalami penurunan sebesar 2,02 persen dari kondisi bulan
yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$ 105,67 Juta.
Setidaknya tiga kriteria utama yang dapat digunakan untuk menilai ekspor unggulan yaitu,
kontribusi terhadap neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga
kerja.
Lima komoditas utama yang diekspor pada Mei 2019 yaitu nikel, biji-bijian berminyak dan
tanaman obat, garam, belerang dan kapur, besi dan baja, serta lak, getah dan damar dengan
distribusi persentase masing-masing sebesar 64,22 persen, 12,41 persen, 6,08 persen, 5,13
persen dan 3,44 persen.
Khusus komoditi nikel, pada triwulan I pangsa nikel yang mencapai 42% dari total keseluruhan
ekspor Sulsel tercatat menurun 25,8% (yoy) yang disebabkan lebih rendahnya harga
komoditas nikel di pasar internasional. Sebaliknya, dengan kemudahan administrasi ekspor
Halaman | 24

yang diterapkan, turut mengangkat pertumbuhan nilai ekspor garam, biji besi, lak, getah,
damar, daging, ikan olahan, biji kakao, udang segar dan buah-buahan tercatat mengalami
pertumbuhan.
Tabel 5.1 Komoditas Ekspor di Sulawesi Selatan
Nilai FOB (Juta US$)
Kelompok Komoditas (HS)

(1)
Nikel
Biji-bijian berminyak dan
Tanaman Obat
Garam, belerang dan kapur
Besi dan Baja
Kakao /coklat
Lak, Getah dan Damar
Ikan, Udang dan Hewan Air
Tidak Bertulang Belakang
Lainnya
Ampas/Sisa Industri
Makanan
Daging dan Ikan Olahan
Buah buahan
Total 10 kelompok
komoditas
Lainnya
Total Ekspor

Mei
2018

JanuariMei 2018

April
2019

Mei
2019

JanuariMei
2019

(6)

Peran
thdp
Total Mei
2018 (%)

Perubahan
Mei 2019
Thd April
2019 (%)

Perubahan
Mei 2019
Thd Mei
2018 (%)

Perubahan
JanuariMei 2019
Terhadap
JanuariMei 2018
(%)

(7)

(8)

(9)

(10)

(2)

(3)

(4)

(5)

73.19

296.29

36.09

64.22

226.74

62.03

77.95

-12.26

-23.48

9.39

46.27

10.38

12.41

45.71

11.99

19.61

32.11

-1.22

3.97
0.80
1.07
2.16

17.68
2.20
6.65
10.76

5.59
5.07
4.71

6.08
5.13
2.34
3.44

26.04
22.40
17.46
16.04

5.87
4.96
2.26
3.32

8.87
1.22
-27.05

53.02
543.13
119.64
59.50

47.31
917.41
162.43
49.07

3.23

14.13

3.20

2.24

10.27

2.16

-30.00

-30.63

-27.31

0.88

7.42

2.24

2.84

8.12

2.74

26.63

222.14

9.38

0.26
0.70

1.63
1.94

0.44
0.84

1.38
0.30

5.48
4.01

1.34
0.29

212.00
-64.14

438.21
-57.17

235.33
106.32

95.65

404.99

68.56

100.39

382.27

96.96

46.43

4.96

-5.61

10.02
105.67

36.37
441.36

2.46
71.02

3.15
103.54

12.13
394.39

3.04
100.00

27.79
45.78

-68.57
-2.02

-66.66
-10.64

Meskipun secara nilai total ekspor Sulsel menurun (-10,64 persen) namun beberapa komoditi
masih tercatat mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekspor tertinggi pada besi dan baja
yang mencapai 917,41 persen, diikuti Daging dan ikan olahan (235,53 persen) kemudian biji
kakao (162,43 persen).
Biji kakao dan ikan olahan merupakan salah satu produk unggulan Sulawesi Selatan yang
menyentuh para pengusaha kecil menengah sebagai debitur KUR dan UMi. Telah menjadi
perhatian pemerintah daerah untuk memberdayakan pengusahan kecil menengah sektor
pertanian dan perikanan dapat memperluas pemasaran produk olahan ke pasar ekspor.
Sebagian besar ekspor pada
bulan Mei 2019 ditujukan ke
Jepang, Tiongkok,
Malaysia,
dengan

Filipina,

dan

Australia

proporsi

masing-

masing 66,77 persen, 24,93
persen, 2,54 persen, 2,51
persen, dan 1,97 persen.
Dengan kondisi perekonomian global yang tidak stabil, diharapkan kebijakan pemerintah
dalam memberikan insentif kepabeanan menjadi salah satu pendorong eksportir nasional
untuk tetap memiliki gairah melakukan ekspor produk asli Sulsel ke pasar dunia.
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NOTA DINAS
NOMOR : ND-571/WPB.25/2019
Yth.
Dari
Sifat
Lampiran
Hal
Tanggal

:
:
:
:
:
:

Direktur Pelaksanaan Anggaran;
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan;
Segera
1 berkas
Penyampaian Kajian Fiskal Regional Triwulan II tahun 2019
7 Agustus 2019

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-61/PB/2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, dengan ini kami sampaikan Kajian Fiskal Regional
Triwulan II tahun 2019 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Dokumen ini sah, dan telah ditandatangani secara elektronik

Sudarmanto
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