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Segala puji syukur kami panjatkan ke 

hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan 

karunia-Nya, Kajian Fiskal Regional (KFR) 

Triwulan III 2021 Provinsi Kalimantan 

Tengah dapat diselesaikan dengan baik dan 

tepat waktu. Kami juga mengucapkan 

apresiasi kepada seluruh pihak yang telah 

mendukung dan terlibat dalam proses 

penyusunan kajian ini, yang mana bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas fiskal 

pemerintah dan mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Sampai saat ini, ketidakpastian kondisi 

pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan 

bagi pemerintah dalam melakukan berbagai 

upaya perbaikan aktivitas ekonomi 

masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sudah 

mulai membaik dengan keberhasilan 

pengendalian pandemi oleh pemerintah. 

Namun demikian, penerapan kebijakan 

fiskal ekspansif melalui akselerasi belanja 

pemerintah masih diperlukan untuk 

memulihkan sepenuhnya perekonomian 

Indonesia.  

Sebagai bentuk penyempurnaan kebijakan 

fiskal di level regional, maka diperlukan  

sejumlah kajian atas implementasi 

kebijakan pemerintah secara periodik, salah 

satunya dalam bentuk KFR. Sehingga dapat 

diketahui efektifitas dan dampak kebijakan 

fiskal tersebut terhadap perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat secara regional.  

KFR juga merupakan wujud terjalinnya 

sinergi antara Kementerian Keuangan 

dengan pihak lainnya di daerah, seperti 

Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, OJK, 

Badan Pusat Statistik, dan pihak eksternal 

lainnya. Sehingga pada kajian ini, kolaborasi 

data dan bahan analisis dari pihak-pihak 

tersebut mewujudkan suatu pemahaman 

yang komprehensif terhadap perkembangan 

fiskal dan ekonomi pada regional 

Kalimantan Tengah.  

Namun demikian, kami sadar bahwa masih 

terdapat sejumlah kekurangan dan 

keterbatasan dalam penyusunan kajian ini, 

sehingga kami tetap mengharapkan 

masukan, saran, dan kritik yang konstruktif 

dalam rangka penyempurnaan kajian ini. 

Akhir kata, kami berharap bahwa kajian ini 

dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

dan manfaat seluruh pihak yang terkait 

dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang 

lebih berkualitas dan memberikan manfaat 

yang setingi-tingginya bagi kesejahteraan 

masyarakat dan pemulihan ekonomi di 

Provinsi Kalimantan Tengah.  

 

 

Palangkaraya, 10 November 2021 

Kepala Kanwil, 

 

 

 

 

Hari Utomo 
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Perkembangan Indikator Ekonomi 

Makro dan Kesejahteraan 

 

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah 

periode Triwulan III 2021 mengalami 

perlambatan jika dibandingkan dengan 

kondisi pada triwulan sebelumnya, yaitu 

3,57% (y-o-y) dan minus 0,21 (q-to-q). Hal 

ini uatamanya disebabkan oleh penurunan 

kegiatan masyarakat akibat adanya 

penerapan PPKM pada periode Juli s.d. 

September 2021. Sehingga aktivitas 

ekonomi masyarakan dan pemerintah juga 

mengalami perlambatan. 

Penerapan PPKM tersebut disertai dengan 

bencana banjir yang mengenai sejumlah 

wilayah juga menyebabkan tingkat inflasi 

bulanan (m-to-m) Kalimantan Tengah pada 

periode triwulan III 2021 mengalami 

fluktuasi. Kondisi deflasi pada bulan Agustus 

2021 dilanjutkan dengan inflasi sebesar 0,08 

persen pada bulan September 2021. Angka 

tersebut masih lebih tinggi dibandingkan 

angka nasional sebesar minus 0,04 persen. 

Dari sisi indikator kesejahteraan, capaian 

Kalimantan Tengah lebih baik jika 

dibandingkan nasional. Persentase penduduk 

miskin 5,16 persen sementara nasional 

mencapai 10,14 persen, persentase TPT 4,25 

persen dibawah nasional 6,26 persen, 

ketimpanagn 0,323 lebih baik dibanding 

nasional 0,384, dan NTP 123,63 di atas 

nasional 105,68. Maka dari itu, pemanfaatan 

belanja pemerintah pada Triwulan IV perlu 

ditingkatkan untuk me-rebound laju 

pertumbuhan ekonomi di Kalteng. 

Perkembangan dan Pengaruh Fiskal di 

Daerah (APBN dan APBD) 

Penerimaan APBN s.d. Triwulan III mencapai 

Rp4,27 triliun (74,6 persen), atau meningkat 

sebesar 38,4 persen (y-o-y). Sedangkan 

belanja APBN mencapai Rp17,12 triliun (68,4 

persen) dari  alokasi sebesar Rp25,03 triliun. 

Berdasarkan jenis belanja, masih terdapat 

realisasi jenis belanja yang belum optimal, 

yaitu Belanja Modal (47,68 persen) dan DAK 

Fisik (42,88 persen).  

Kurang optimalnya belanja modal antara lain 

disebabkan oleh (i) karakter belanja modal 

yang baru dibayarkan setelah termin 

pekerjaan selesai serta (ii) keterlambatan 

pelaksanaan pekerjaan akibat permasalahan 

lelang atau kurangnya sinergi antar satker 

pada pekerjaan lintas K/L. Sedangkan 

reaalisasi DAK Fisik dipengaruhi oleh batas 

waktu tahap II tanggal 21 Oktober 2021. 

Pada APBD lingkup Kalimantan Tengah, 

realisasi pendapatan telah mencapai 

Rp13,16 triliun (63,5 persen). Sedangkan 

realisasi belanja APBD sampai dengan akhir 

triwulan III 2021 berhasil mencapai nilai 

Rp11.514 miliar (51,8 persen) atau tumbuh 

2,2 persen (yoy). Adapun capaian tersebut 

disebabkan oleh adanya perlambatan belanja 

modal yang baru mencapai Rp1.641 miliar 

(36,2 persen) atau tumbuh negatif 13,4 

persen (yoy). Hal ini disebabkan karena 

adanya sejumlah keterlambatan logistik 

belanja modal akibat PPKM dan bencana 

banjir yang melanda sejumlah wilayah di 

Kalimantan Tengah. 



 

 

 

NTP dan Analisis Peluang Investasi 

Tren NTP regional Kalimantan Tengah 

cenderung mengalami kenaikan pasca 

dimulainya pandemi Covid-19. Hal ini 

menunjukan recovery yang sangat cepat dari 

sektor pertanian dalam kondisi 

ketidakpastian Covid-19 sekaligus 

mengindikasikan bahwa sektor pertanian 

tidak terlalu terdampak kebijakan pandemi. 

Berdasarkan analisis tren perbandingan data 

pengeluaran pemerintah dan Indeks harga 

yang dibayar petani (Ib), terlihat bahwa 

belanja pemerintah pada sektor pertanian 

memberikan dampak positif pada daya beli 

petani. Namun demikian, besaran dan jangka 

waktu dampak belanja tersebut sangat 

tergantung dari karakteristik belanja 

pemerintah tersebut. Selain itu, kontribusi 

pembentuk nilai NTP didominasi oleh 

subsektor perkebunan sebesar 144,04. 

Sedangkan sub sektor hortikultura dan 

tanaman pangan justru mempunyai nilai NTP 

yang cenderung menurun dan berada 

dibawah batas NTP sepanjang TA 2021. 

Terkait dengan analisis peluang investasi 

daerah, proyek industri minyak goreng pada 

Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai 

potensi untuk diberikan pembiayaan karena 

telah memenuhi aspek pasar (memanfaatkan 

hasil perkebunan sawit yang melimpah), 

aspek kelayakan keuangan (memberikan 

return yang layak), dan aspek kelayakan 

ekonomi (memberikan kontribusi positif 

terhadap PDRB dan menyerap tenaga kerja).  

Rekomendasi Kebijakan 

Terdapat sejumlah rekomendasi yang 

dihasilkan pada kajian ini. Pertama, 

pemerintah daerah dan K/L perlu 

meningkatkan akselerasi belanjanya untuk 

me-rebound perlambatan ekonomi yang 

terjadi pada periode Triwulan III, khususnya 

belanja modal fisik dan lintas K/L. 

Kedua, pendapatan daerah dapat lebih 

dioptimalkan oleh pemerintah daerah dengan 

memanfaatkan teknologi informasi, misalnya 

optimalisasi penggunaan smart register dan 

mekanisme pembayaran pajak daerah secara 

online dengan kerjasama bank daerah.  

Ketiga, pengaturan batas waktu penyaluran 

DAK Fisik tahap II pada tahun berikutnya 

dapat dipercepat paling lambat pada periode 

Triwulan III untuk lebih mendorong 

akselerasi belanja fisik. Hal ini tentunya 

disertai dengan percepatan penyiapan juknis 

pada awal tahun anggaran oleh K/L teknis. 

Keempat, pemerintah agar meningkatkan 

alokasi belanja yang berdampak langsung 

pada peningkatan daya beli petani, misalnya 

bantuan benih, dan alat pertanian, serta 

belanja yang berdampak pada peningkatan 

kapasitas petani, seperti penyuluhan. 

Proporsi alokasi juga lebih diarahkan pada 

subsektor yang mempunyai nilai NTP kurang 

dari 100, seperti hortikultura dan tanaman 

pangan. Selain itu, pemerintah daerah perlu 

berperan aktif dalam pemanfaatan 

pembiayaan melalui KUR dan UMi. 

Kelima, pemerintah dapat memper-

timbangkan untuk melakukan investasi pada 

proyek pembangunan Industri Minyak 

Goreng di Kabupaten Kotawaringin Barat 

mengingat proyek ini layak secara keuangan, 

ekonomi dan sosial bagi masyarakat. 



Indikator Ekonomi Makro 

Perekonomian Kalimantan Tengah Triwulan III
2021 tumbuh sebesar 3,57% (y-on-y). PDRB
Kalimantan Tengah berkontribusi sebesar 11,83%
terhadap PDRB regional Pulau Kalimantan.

Sekilas Fiskal
Kalimantan Tengah
Triwulan III 2021

Tingkat Inflasi 
Sept 2021

0,08%

Tingkat Kemiskinan
Maret 2021

5,16%

Tingkat Pengangguran
Terbuka Agt 2021

4,53%

Indikator Kesejahteraan

Capaian APBD

Transfer Pem. Pusat

Pendapatan
(Realisasi 63,5%) 

2.217 MPAD

10.879 M

Belanja
(Realisasi 51,8%) 

Operasi

Modal

Tak TerdugaLain-lain Pend. yg sah 64 M

Transfer

8.098 M

1.641 M

95 M

1.680 M

Realisasi  per Jenis Belanja s.d. Tw III (milyar)

PPh Barang
& Jasa

Bunga Subsidi Hibah Bansos Blj
Lainnya

Modal Tak
Terduga

Bagi
Hasil

Bantuan
Keuangan

4.880

2.499

3,7 4,2

677

34 -

1.641

95
498

1.182

Tw I
2020

Tw II
2020

Tw III
2020

Tw IV
2020

Tw I
2021

Tw II
2021

Tw III
2021

 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah (y-on-y)

2,95%

-3,15%

-3,12%
-2,10%

-3,12%

5,56%

3,57%

Palangka Raya

Sampit

0,04%

0,17%

Tingkat Inflasi 
Tahun Kalender 2021

1,24%
Tingkat Inflasi 

Sept 2021 thd Sept 2020
2,17%

Jumlah Penduduk Miskin
Maret 2021

140,04 ribu orang
(berkurang 1,74 ribu orang

dibanding September 2020)

Rasio Gini
Maret 2021

0,323
Pedesaan

Perkotaan

0,353

0,292

151,54
ribu orang

Penduduk usia kerja yang
terdampak Covid-19

Nilai Tukar Petani
Sept 2021

123,63
Indeks harga yg diterima petani

134,52
Indeks harga yg dibayar petani

108,81

Capaian APBN

Realisasi  Penerimaan Perpajakan s.d. Tw III

PPh PPN PBB Cukai Pajak
Lainnya

Bea
Masuk

Bea
Keluar

1.763,72 M
1.569,24 M

238,41 M

0,14 M 53,32 M 2,65 M

384,12 M

PNBP

Pendapatan
(Realisasi 74,64%) 

4.011,61 MPerpajakan

263,42 M

Belanja
(Realisasi 68,40%) 

5.267,78 MBelanja Pem. Pusat

 10.913,76  MTransfer ke Daerah

 936,8  MDana Desa



Capaian Output Strategis
Layanan Dasar Publik

Jalan
3 km

Jembatan
674 m

Bandar Udara
4 Paket

Alat/Obat
Kontrasepsi
184 Faskes

Desa Pangan
Aman

12 Desa

Sarana Distribusi
Obat-obatan

12 Desa

109,43 110,15 112,16 113,07 114,45 116,66 117,39
120,44

123,63

BOS
17.604 orang

Rehabilitasi Sarana
Pendidikan

3 unit

Tunjangan
Profesi Guru
586 orang

Tematik Nilai Tukar Petani dan
Analisis Peluang Investasi

Pendapatan 
per Tahun

674,73 M

Biaya per
tahun
674,73 M

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

Nilai Tukar Petani 
Kalimantan Tengah sd Tw III 

Infrastruktur

Realisasi

4.011,61 MPagu

263,42 M

Capaian Volume Rincian Output

Kesehatan

Realisasi

8,38 MPagu

7,31 M

Capaian Volume Rincian Output

Pendidikan

Realisasi

Pagu

45.45 M

Capaian Volume Rincian Output

64.25 M

Alokasi Belanja K/L Sektor Pertanian

406 M
Kementerian Pertanian

1.329 M
Kementerian PUPR

Pembiayaan KUR dan UMi 
Sektor Pertanian dan Perikanan

KUR (s.d. Tw III)
17.369 debitur

Jumlah Debitur
KUR (s.d. Tw III)
744,25 M

Jumlah Penyaluran

UMi (2017-2021)
70 debitur

UMi (2017-2021)
270,15 juta

Tren Belanja Pemerintah dan 
Indeks Harga Bayar Petani (Ib) tahun 2021

Kenaikan belanja pemerintah memberikan dampak
positif pada daya beli petani.

Analisis Peluang Investasi Daerah
Pengembangan Industri Minyak Goreng
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nilai Investasi

407,13 M

Total Kapasitas Produksi per Tahun

Minyak Goreng
(RBD Olein)

30.870 ton

Stearin
13.230 ton

Net Present
Value

650.377,05

Internal Rate
of Return
39,09%

Benefit Cost
Ratio
1,24

Payback
Period

2,21



 

 

 

 

1.1 Perkembangan Dan 

Analisis Indikator Makro 

Ekonomi 

1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto 

Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah 

triwulan III 2021 terhadap triwulan II 2020 

(y-on-y) tumbuh sebesar 3,57 persen. Nilai 

PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 

Rp42.212,4 miliar, sedangkan nilai PDRB 

atas dasar harga konstan 2010 mencapai 

Rp25.286,1 miliar. PDRB Kalimantan Tengah 

berkontribusi sebesar 11,83 persen terhadap 

PDRB regional Pulau Kalimantan. 

Struktur PDRB menurut lapangan usaha 

triwulan III 2021 masih didominasi oleh 

sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 

22,98%. Sumber pertumbuhan ekonomi 

tertinggi adalah sektor Pertambangan dan 

Penggalian yang menyumbang 1,15 persen, 

dikarenakan terjadi peningkatan produksi 

dan volume ekspor batubara (y-on-y).  

Kontribusi sektor Administrasi Pemerintahan 

menurun seiring menurunnya realisasi 

belanja pegawai (y-on-y) dikarenakan 

pergeseran pembayaran gaji ke-13 yang 

dilakukan pada triwulan II-2021, sementara 

pada tahun 2020 dibayarkan pada periode 

triwulan III. Meskipun kontribusi sektor 

Administrasi Pemerintah menurun, 

pemerintah turut berperan pada peningkatan 

pada sektor Konstruksi melalui realisasi 

belanja modal pemerintah untuk bangunan. 

Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi 

menurut pengeluaran adalah sektor Ekspor 

yaitu sebesar 5,41 persen seiring 

meningkatnya nilai ekspor luar negeri (y-on-

y). Sektor PMTB menjadi penyumbang 

sumber pertumbuhan tertinggi kedua dengan 

1,88 persen karena terjadi peningkatan 

signifikan pada realisasi belanja modal 

pemerintah, realisasi pengadaan semen, 

pembelian kendaraan dan impor barang 

modal.  

Grafik 1.1: Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah 

(y-on-y) 

 
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah, 2021 (diolah) 

7,67
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Grafik 1.2: Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah 

(q-to-q) 

 
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah, 2021 (diolah) 

-5,62
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Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah 

triwulan III terhadap triwulan II 2021 (q-to-

q) terkontraksi sebesar 0,21 persen. Menurut 

lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi 

dicapai oleh sektor Konstruksi yaitu sebesar 

13,51 persen, sedangkan kontraksi paling 

dalam dialami sektor Pertambangan dan 

Penggalian. Menurut pengeluaran, 

pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor 

PMTB sebesar 5,53 persen, sedangkan 

Ekspor menjadi satu satunya sektor yang 

mengalami kontraksi yaitu sebesar 5,37%. 

Secara umum, perlambatan pertumbuhan 

ekonomi disebabkan oleh penurunan 

kegiatan masyarakat akibat penerapan PPKM 

pada periode Juli s.d. September 2021. 

1.1.2 Inflasi 

Pada akhir triwulan III yaitu bulan 

September 2021, Kalimantan Tengah 

mengalami inflasi sebesar 0,08 persen. 

Angka tersebut merupakan gabungan dari 

dua kota pantauan Indeks Harga Konsumen, 

yaitu Palangka Raya yang mengalami inflasi 

sebesar 0,04 persen dan Sampit sebesar 

0,17 persen. Inflasi di Palangka Raya terjadi 

karena peningkatan indeks kelompok 

makanan, minuman dan tembakau (0,05 

persen) kelompok perumahan, air, listrik, 

dan bahan bakar rumah tangga (0,05 

persen), serta kelompok perlengkapan, 

peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah 

tangga (0,04 persen), sedangkan inflasi di 

Sampit dipengaruhi oleh peningkatan indeks 

harga pada kelompok pendidikan (2,20 

persen), kelompok kesehatan (0,32 persen), 

serta kelompok pakaian dan alas kaki (0,18 

persen). 

Berbeda dengan Kalimantan Tengah, pada 

tingkat nasional terjadi deflasi sebesar 0,04 

persen. Dari 90 kota IHK, 56 kota mengalami 

deflasi dan 34 kota mengalami inflasi. Jika 

dilihat dari inflasi tahun kalender 2021 pun 

laju inflasi Kalimantan Tengah lebih tinggi 

daripada nasional, yaitu 1,24 persen 

dibanding 0,80 persen. 

1.2. Perkembangan dan 

Analisis Indikator 

Kesejahteraan 

Indikator kesejahteraan terdiri dari tingkat 

kemiskinan, tingkat pengangguran, 

ketimpangan pengeluaran masyarakat dan 

Nilai Tukar Petani. 

Grafik 1.3: Inflasi Bulanan Kalimantan Tengah dan Nasional (%) 

 
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah dan Nasional, 2021 (diolah) 
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 1.2.1 Kemiskinan 

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan 

Tengah pada Maret 2021 berkurang 1,74 ribu 

orang dibandingkan September 2020 

menjadi 140,04 ribu orang. Berdasarkan 

daerah tempat tinggal, jumlah penduduk 

miskin di wilayah perkotaan bertambah 

sebanyak 0,12 ribu orang, sedangkan di 

wilayah pedesaan berkurang sebanyak 1,87 

ribu orang. Searah dengan jumlah penduduk 

miskin, tingkat kemiskinan juga mengalami 

penurunan sebesar 0,10 persen dibanding 

September 2020. Tingkat kemiskinan di 

wilayah perkotaan berkurang 0,06 persen, 

sedangkan di wilayah pedesaan berkurang 

0,12 persen. Tingkat kemiskinan Kalimantan 

Tengah masih tetap berada di bawah tingkat 

kemiskinan nasional. 

Garis Kemiskinan (GK) pada Maret 2021 

adalah sebesar Rp506.982,- per kapita per 

bulan, naik 2,92 persen dari bulan 

September. Komponen Garis Kemiskinan 

Makanan (GKM) menyumbang 78,21 persen 

terhadap Garis Kemiskinan, jauh lebih besar 

daripada Garis Kemiskinan Non Makanan 

(GKNM) yang menyumbang 21,79 persen. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 

2021 sebesar 0,71, mengalami penurunan 

0,17poin jika dibandingkan dengan 

September 2020 yang mencapai 0,88. Hal ini 

berarti rata-rata pengeluaran penduduk 

miskin semakin mendekati GK. Ketimpangan 

pengeluaran diantara penduduk miskin pun 

cenderung semakin kecil, dibuktikan dengan 

turunnya Indeks Keparahan Kemiskinan dari 

0,22 menjadi 0,15. 

1.2.2 Pengangguran 

Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah 

tercatat sebesar 4,53 persen, lebih rendah 

dari TPT Nasional sebesar 6,49 persen. TPT 

Kalimantan Tengah juga merupakan yang 

terendah pada regional Pulau Kalimantan. 

Jika dibandingkan dengan periode Februari 

2021, terjadi peningkatan TPT baik di lingkup 

Kalimantan Tengah maupun nasional. 

Selaras dengan peningkatan TPT, jumlah 

pengangguran di Kalimantan Tengah juga 

mengalami peningkatan sebanyak kurang 

lebih 3.670 orang. Kondisi tersebut salah 

satunya disebabkan karena sektor Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan sebagai sektor 

Grafik 1.4: Perkembangan Kemiskinan Kalimantan Tengah dan Nasional TA 2017-2021 

 
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah dan Nasional, 2021 (diolah) 
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yang paling banyak menyerap tenaga kerja 

mengalami penurunan presentase pekerja. 

Selain itu, berdasarkan status pekerjaan 

utama, jumlah penduduk yang bekerja di 

sektor informal juga mengalami penurunan. 

Jumlah penduduk usia kerja yang terdampak 

pandemi Covid-19 juga mengalami 

peningkatan menjadi 151,54 ribu orang. 

Angka tersebut terdiri dari Pengangguran 

karena Covid-19 sebanyak 6,21 ribu orang, 

Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-

19 sebanyak 2,78 ribu orang, Sementara 

Tidak Bekerja karena Covid-19 sebanyak 

13,97 ribu orang, dan Pengurangan Jam 

kerja karena Covid-19 sebanyak 128,57 ribu 

orang. 

1.2.3 Ketimpangan 

Ukuran ketimpangan pengeluaran 

masyarakat ditunjukkan oleh Gini Ratio. Nilai 

Gini Ratio berkisar antara 0 sampai dengan 

1, semakin mendekati angka satu, 

menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan 

semakin tinggi. 

Jika ditinjau berdasarkan wilayah, Gini Ratio 

Maret 2021 di perkotaan turun 0,004 poin 

dibandingkan periode September 2020, 

sedangkan di pedesaan naik 0,002 poin. Gini 

Grafik 1.5: Perkembangan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional TA 2017-2021 

 
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah dan Nasional, 2021 (diolah) 
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Grafik 1.6: Perkembangan Gini Rasio Kalimantan Tengah dan Nasional TA 2017-2021 

 

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah dan Nasional, 2021 (diolah) 

0,370 0,343
0,387

0,369 0,372 0,367 0,361 0,357 0,353

0,310
0,303

0,295

0,318

0,297 0,293 0,289 0,290 0,292

0,343
0,327

0,342 0,344
0,336 0,335 0,329

0,320 0,323

0,393 0,391 0,389 0,384 0,382 0,380 0,381 0,385 0,384

0,250

0,290

0,330

0,370

0,410

Mar'17 Sep'17 Mar'18 Sep'18 Mar'19 Sep'19 Mar'20 Sep'20 Mar'21

Perkotaan Pedesaan Kalteng (perkotaan+pedesaan) Nasional



 

 

 

Ratio Kalimantan Tengah selalu berada 

dibawah nasional, menunjukkan 

ketimpangan yang terjadi di Kalimantan 

Tengah lebih rendah daripada nasional. Di 

kawasan regional Kalimantan, gini ratio 

Kalimantan Tengah menempati urutan ketiga 

terendah, meskipun angka gini ratio wilayah 

pedesaan Kalimantan Tengah merupakan 

yang tertinggi. 

1.2.4 Nilai Tukar Petani 

Kondisi NTP Kalimantan Tengah pada 

September 2021 adalah sebesar 123,63. 

Angka tersebut merupakan gabungan dari 

lima subsektor pertanian di Kalimantan 

Tengah. 

Nilai NTP September 2021 lebih rendah dari 

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian 

(NTUP) di periode yang sama yang sebesar 

124,81. Selisih antara NTP dan NTUP, 

mencerminkan tingkat reduksi terhadap nilai 

tukar, sebagai dampak dari naiknya tingkat 

harga kebutuhan konsumsi rumah tangga 

petani produsen, termasuk peternak dan 

nelayan. 

Indeks harga yang diterima petani mencapai 

134,52, lebih tinggi dibandingkan indeks 

harga yang dibayar petani yang sebesar 

108,81. Secara umum, indeks harga yang 

diterima petani mengalami peningkatan 

(2,94 persen) lebih besar dibanding 

peningkatan indeks harga yang dibayar 

petani (0,28 persen). 

Ditinjau dari subsektor pertanian, nilai tukar 

tertinggi selama September 2021 berasal 

dari tanaman perkebunan rakyat (144,04), 

diikuti oleh peternakan (106,06), perikanan 

(102,80), hortikultura (98,42) dan tanaman 

pangan (95,23). Dari kelima subsektor 

tersebut, empat subsektor mengalami 

peningkatan nilai tukar dibanding periode 

sebelumnya, sedangkan holtikultura menjadi 

satu-satunya subsektor yang mengalami 

penurunan nilai tukar. 

 

Grafik 1.7: Perkembangan Nilai Tukar Petani Kalimantan Tengah dan Nasional TA 2017-2021 

 

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah dan Nasional, 2021 (diolah) 
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2.1. Pelaksanaan APBN 

Sampai dengan triwulan III tahun 2021, 

realisasi pendapatan APBN Kalimantan 

Tengah mencapai Rp4,27 triliun atau 74,72 

persen dari target. Penerimaan perpajakan 

mendominasi dengan proporsi 93,91 persen, 

sedangkan PNBP berkontribusi 6,09 persen.  

Di sisi belanja, realisasi belanja APBN sampai 

dengan triwulan III tahun 2021 mencapai 

Rp17,12 triliun atau 68,40 persen, dimana 

sebesar 30,78 persen merupakan kontribusi 

Belanja Pemerintah Pusat dan 69,22 persen 

adalah Transfer ke Daerah dan DanaDesa.  

2.1.1. Pendapatan Negara 

Realisasi pendapatan negara di Kalimantan 

Tengah, baik secara nominal maupun 

persentase, lebih tinggi dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya. 

Realisasi pendapatan negara hingga akhir 

September 2021 tercatat Rp4,27 triliun atau 

sebesar 74,72 persen dari target. Realisasi 

pendapatan negara tumbuh 38,39 persen.   

Penerimaan perpajakan pada regional 

Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan 

III 2021 tercatat Rp4,01 triliun atau 72,78 

persen dari target. Berdasarkan jenisnya, 

realisasi penerimaan perpajakan terbesar 

adalah PPh mencapai Rp1,76 triliun, dengan 

kontribusi terbesar yaitu PPh Pasal 21 

mencapai Rp676,41miliar. Realisasi kedua 

terbesar yaitu PPN dan PPnBM sebesar 

Rp1,57 triliun, didominasi PPN DN, Rp1,56 

triliun. Realisasi terbesar ketiga Bea Keluar 

Tabel 2.1 I-Account Pagu dan Realisasi APBN Triwulan III TA 2020-2021 (Rp miliar) 

Uraian 
2020 2021 Growth 

(%) Pagu Real % Pagu Real % 

PENDAPATAN NEGARA 4.919,3 3.089,1 62,8 5.727,9 4.275,0 74,6 38,4 

   Penerimaan Perpajakan 4.702,7 2.822,0 60,0 5.512,0 4.011,6 72,8 42,2 

   Penerimaan Negara Bukan Pajak 216,6 267,1 123,3 215,9 263,4 122,0 (1,4) 

BELANJA NEGARA 23.020,7 17.189,7 74,7 25.027,4 17.118,4 68,4 (0,4) 

   Belanja Pemerintah Pusat (BPP) 6.211,5 3.621,1 58,3 8.846,1 5.267,8 59,5 45,5 

        Belanja Pegawai 2.090,6 1.498,6 71,7 2.107,3 1.600,5 75,9 6,8 

        Belanja Barang 2.686,4 1.278,8 47,6 3.173,8 1.963,4 61,9 53,5 

        Belanja Modal 1.420,3 834,2 58,7 3.548,8 1.692,2 47,7 102,8 

        Bantuan Sosial 14,1 9,4 66,3 16,2 11,7 72,5 25,1 

   Transfer Ke Daerah Dan Dana 

Desa (TKDD) 
16.809,3 13.568,6 80,7 16.181,3 11.850,6 73,2 (12,7) 

        Transfer Ke Daerah 15.421,7 12.489,4 81,0 14.754,4 10.913,8 74,0 (12,6) 

        Dana Bagi Hasil 2.077,5 1.328,1 63,9 1.669,0 1.442,6 86,4 8,6 

        Dana Alokasi Umum 9.395,1 7.904,5 84,1 9.239,5 7.206,1 78,0 (8,8) 

        Dana Alokasi Khusus Fisik 1.472,7 1.406,2 95,5 1.645,3 705,5 42,9 (49,8) 

        Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.886,8 1.334,2 70,7 1.960,6 1.408,1 71,8 5,5 

        Dana Insentif Daerah 589,6 516,4 87,6 240,0 151,4 63,1 (70,7) 

        Dana Desa 1.387,6 1.079,3 77,8 1.426,9 936,8 65,7 (13,2) 

SURPLUS (DEFISIT) (18.101,5) (14.100,6) 77,9 (19.299,5) (12.843,3) 66,5 (8,9) 

Sumber: OMSPAN, Simtrada, DJPK, Kanwil Pajak Kalselteng dan Kanwil DJBC KalBagSel, 2021 (diolah)  



 

 

 

Rp384,12 miliar. Seiring keberhasilan 

program pemulihan ekonomi nasional di 

Kalimantan Tengah serta peningkatan ekspor 

Kalimantan Tengah, realisasi penerimaan 

perpajakan triwulan III 2021 tumbuh cukup 

tinggi pada PPh (22,51%), PPN (34,32%), 

PBB (139,73%), Pajak Lainnya (81,57%), 

dan Bea Keluar (367,06%), sedangkan untuk 

penerimaan perpajakan yang lain cenderung 

stagnan.  

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 

Kalimantan Tengah hingga triwulan III 2021 

mencapai Rp263,42 miliar atau 125,70 

persen dari target. Realisasi PNBP turun 1,93 

persen dibanding tahun lalu. Kontribusi 

terbesar berasal dari Pendapatan Biaya 

Pendidikan sebesar Rp89,72 miliar, di mana 

84,62 persennya dihasilkan oleh Universitas 

Palangka Raya dan PNBP terbesar kedua 

adalah Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah 

Sakit sebesar Rp48,00 miliar yang berasal 

dari BLU RS Bhayangkara Palangka Raya.   

 

2.1.2. Belanja Negara 

Alokasi belanja negara di Kalimantan Tengah 

meningkat 8,72 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

Peningkatan alokasi merupakan andil dari 

belanja pemerintah pusat, sedangkan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), 

mengalami penurunan 3,74 persen (yoy). 

Alokasi belanja pemerintah pusat meningkat 

signifikan pada Belanja Barang dan Belanja 

Modal, dalam rangka membiayai Program 

Strategis Nasional Food Estate yang 

dilaksanakan oleh satker-satker lintas 

Kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, 

Kementerian PUPR, Kementerian 

Perhubungan, Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi dan Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan.  

Alokasi TKDD menurun signifikan pada DBH, 

sedangkan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan 

Dana Desa meningkat, tentunya merupakan 

dukungan Pemerintah dalam penanganan 

Covid-19 dan pemulihan ekonomi serta 

menyokong pertumbuhan ekonomi daerah di 

masa pandemi. 

Belanja pemerintah pusat sampai dengan 

triwulan III 2021 terealisasi Rp5,27 triliun, 

mengalami kenaikan 45,48 persen 

dibandingkan periode yang sama tahun 

sebelumnya. Semua jenis belanja 

mengalami kenaikan, bahkan realisasi 

belanja modal tumbuh pesat (102,84 

persen, yoy). Tingginya realisasi belanja 

modal dipengaruhi secara signifikan oleh 

realisasi pada kegiatan pembangunan 

prasarana jaringan Sumber Daya Air dan 

Grafik 2.1. Realisasi Penerimaan Perpajakan s.d. 

Triwulan III TA 2020-2021 (Rp miliar) 

 
Sumber: OMSPAN, 2020 dan 2021 (diolah) 

1.439,6 

1.168,3 

99,5 
0,1 29,4 2,8 

82,2 

1.763,7 

1.569,2 

238,4 

0,1 

53,3 

2,6 

384,1 

0,2 

0,3 

1,4 

(0,0)

0,8 

(0,1)

3,7 

 (0,9)

 (0,4)

 0,1

 0,6

 1,1

 1,6

 2,1

 2,6

 3,1

 3,6

 4,1

 -

 200,0

 400,0

 600,0

 800,0

 1.000,0

 1.200,0

 1.400,0

 1.600,0

 1.800,0

 2.000,0

PPh PPN PBB Cukai Pajak
Lainnya

Bea
Masuk

Bea
Keluar

Q3 2020 Q3 2021 % Growth



 

 

 

irigasi dan prasarana bidang konektivitas 

darat (jalan) pada satker-satker 

Kementerian PUPR, serta penyediaan 

sarpras bidang konektivitas darat dan udara 

yang dilaksanakan oleh satker-satker 

Kementerian Perhubungan.  

Berdasarkan target realisasi, capaian tingkat 

serapan belanja pemerintah pusat berada 

dibawah 60 persen, yang dipengaruhi belum 

optimalnya serapan dana pada satker-satker 

pelaksana program Food Estate. 

Permasalahan yang terjadi antara lain 

adanya perubahan juknis kegiatan 

intensifiksi dan ekstensifikasi lahan 

persawahan sehingga kegiatan tertunda, 

kondisi iklim yang cukup ekstrim (angin 

kencang, air laut pasang, intansitas hujan 

yang tinggi) sejak akhir tahun 2020 hingga 

Juli 2021, menyebabkan pengolahan lahan 

dan penanaman terkendala, pekerjaan yang 

diswakelolakan terkait ekstensifikasi lahan 

lambat karena kurangnya alat pengolahan 

lahan, dan adanya arahan dari Kementerian 

PUPR untuk menunda kegiatan Food Estate 

karena akan ada penarikan pagu. Atas 

permasalahan tersebut dorongan akselerasi 

pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana 

telah dilakukan secara terus menerus 

sebagai bagian dalam fungsi pembinaan 

pengelolaan APBN.  

Sampai dengan triwulan III 2021, realisasi 

TKDD di Kalimantan Tengah mencapai 

Rp11,85 triliun atau 72,24 persen pagu. 

Realisasi tertinggi DBH, mencapai 86,44 

persen pagu. Sedangkan capaian DAK Fisik 

masih cukup rendah, tersalur 42,88 persen 

(Rp705,54 miliar), bahkan mengalami 

penurunan cukup signifikan apabila 

dibanding periode yang sama tahun lalu 

(49,83 persen). Beberapa permasalahan 

yang mempengaruhi kelambatan penyaluran 

DAK Fisik secara umum yaitu terutama 

menyebabkan Pemda perlu menindaklanjuti 

dengan melakukan perubahan perencanaan 

anggaran sehingga memerlukan waktu 

tambahan dalam memenuhi syarat 

penyaluran. adanya perubahan peraturan 

Grafik 2.2 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah 
Pusat s.d. Triwulan III TA 2020-2021 (Rp miliar) 

 
Sumber: OMSPAN, 2020 dan 2021 (diolah) 
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Grafik 2.3 Pagu dan Realisasi TKDD s.d. Triwulan III TA 
2020-2021 (Rp miliar) 
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yang cepat dan dinamis (terkait refocusing 

anggaran)   

Selain itu, belum tersedianya barang dalam 

e-katalog sesuai spesifikasi yang telah 

ditentukan Pemda pada awal tahun, adanya 

perubahan mekanisme pengadaan dari 

swakelola menjadi kontraktual pada 

beberapa OPD penerima DAK Fisik, 

terlambatnya pelaksanaan lelang, 

keterbatasan dan kompetensi SDM juga 

turut andil menyebabkan kelambatan 

penyaluran DAK Fisik.  

2.1.3. Surplus/Defisit 

Sampai dengan triwulan III 2021, APBN 

Kalteng defisit Rp12,84 triliun, lebih kecil 

dibandingkan tahun lalu Rp14,10 triliun. Hal 

ini dipengaruhi kenaikan pendapatan karena 

belanja negara cenderung stagnan dibanding 

tahun lalu. Penurunan defisit setidaknya 

menandakan keberhasilan program 

pemulihan ekonomi di Kalimantan Tengah.  

2.1.4.  Prognosis APBN 

Seiring membaiknya kondisi ekonomi 

sebagai hasil program pemulihan ekonomi 

dan masih berlanjutnya program stimulus 

bantuan sosial sebagai pendorong konsumsi 

masyarakat serta akselerasi kegiatan   dan   

belanja Pemerintah pada triwulan terakhir 

tahun 2021, diprediksi realisasi pendapatan 

dan belanja masih dalam kisaran tren 

realisasi lima tahun sebelumnya, di mana 

pendapatan akan terealisasi 88,3% dan 

belanja 94,5%. 

2.1.5. Analisis Capaian Output: 

Layanan Dasar Publik 

Dalam rangka layanan dasar publik, pada 

output strategis sektor infrastruktur alokasi 

anggaran terbesar ada pada kelompok 

Pembangunan Jembatan Rp102,01 miliar 

terrealisasi 4,54 persen, dengan capaian 

pembangunan sepanjang 674 meter dari 

target sepanjang 929 meter. Sedangkan 

capaian output tertinggi ada pada kelompok 

Prasarana Keselamatan Bandar  Udara 

mencapai 100 persen dari  target 2 paket, 

dengan  realisasi belanja 96,54 persen. Pada 

sektor kesehatan, capaian output 100 persen 

ada pada kelompok Desa Pangan Aman 

Grafik 2.4 Defisit APBN s.d. Triwulan III TA 2020-2021 

(Rp miliar) 

 
Sumber: OMSPAN, 2020 dan 2021 (diolah) 
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Tabel 2.2. Prognosis Pendapatan dan Belanja APBN Wilayah Kalimantan Tengah (Rp miliar) 

Uraian 
Tahun Anggaran & Realisasi Prognosis 

2021 

Pagu          
TA 

2021 

Hasil 
Prognosis 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pendapatan Negara 77,1% 86,8% 86,8% 92,3% 98,7% 88,4% 5.727,9  5.060,6  

Belanja Negara 93,6% 87,3% 97,5% 96,4% 97,6% 94,5% 25.027,4  23.638,3  

Surplus (Defisit) (18,577,8) 

Sumber: KFR Kanwil DJPb Kalteng Tahun 2017-2020 (diolah) 



 

 

 

(target 12 desa), Pasar Aman (target 4 

pasar), Penyidikan Perkara Bidang Obat-

obatan dan Makanan (target 8) serta Sekolah 

dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 

(target 40 sekolah), meskipun realisasi 

belanjanya masih relatif rendah. Sedangkan 

kelompok dengan alokasi terbesar yaitu 

Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) dengan 

output telah mencapai 88,04 persen dari 

target 209 faskes. Pada sektor pendidikan, 

kelompok Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) mendominasi dengan total belanja 

sebesar Rp20,72 miliar (72,33 persen) dan 

telah disalurkan kepada 17.604 orang (61,05 

persen) dari target 28.836 orang.  

2.2. Pelaksanaan APBD 

2.2.1. Pendapatan Daerah 

Target pendapatan APBD seluruh pemerintah 

daerah di wilayah Kalimantan Tengah pada 

tahun 2021 hanya mengalami kenaikan 

sebesar 0,5 persen. Namun demikian, 

terdapat trade-off antar komponen 

pendapatan daerah akibat optimisme 

pemerintah daerah atas keberhasilan 

pemulihan ekonomi di tahun 2021. 

Optimisme tersebut terlihat dari kenaikan 

target PAD yang diproyeksikan akan 

meningkat akibat dikuranginya pembatasan 

sosial masyarakat. Selain itu, pandemi yang 

terjadi menuntut pemerintah daerah untuk 

lebih berkreasi dalam memperoleh alternatif 

sumber PAD nya. 

Pendapatan Transfer juga diproyeksikan 

mengalami sedikit kenaikan karena adanya 

bantuan keuangan pemerintah pusat dalam 

penanganan pandemi. Namun demikian, 

kenaikan kedua komponen tersebut 

diimbangi dengan persepsi bahwa akan 

terdapat penurunan signifikan pada akun 

Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya 

Tabel 2.3. Capaian Output Strategis Layanan Dasar Publik Wilayah Kalteng s.d. Triwulan III 2021 (Rp miliar) 

Sektor Kelompok Output 
Belanja (Miliar Rp) Capaian Volume Rincian Output 

Pagu Real  % Target Satuan Real  % 

Infrastruktur Bandar Udara 46,67 43,62 93,47 6 Paket 4 66,67 

Layanan Angkutan Jalan Perintis 3,98 2,42 60,96 1 Trayek - 0,00 

Pembangunan Jalan 33,56 17,52 52,20 6 km 3 52,29 

Pembangunan Jembatan 102,01 4,64 4,54 929 m 674 72,53 

Prasarana Keselamatan Bandar Udara 4,86 4,69 96,54 2 Paket 2 100,00 

Rumah Susun Dan Rumah Khusus 49,98 25,56 51,14 147 unit - 0,00 

Sanitasi Dan Persampahan 50,63 38,05 75,15 16.550 KK - 0,00 

Kesehatan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) 5,60 5,49 98,09 209 Faskes 184 88,04 

Desa Pangan Aman 0,61 0,20 33,71 12 Desa 12 100,00 

Pasar Aman  0,13 0,05 37,85 4 Pasar 4 100,00 

Pemeriksaan Sampel Makanan 0,39 0,36 93,27 594 Persen 460 77,44 

Pemeriksaan Sampel Obat2an 0,56 0,53 95,34 1.323 Persen 1.077 81,41 

Penyidikan Perkara Bidang Obat2an 

Dan Makanan 

0,39 0,30 76,12 8 Persen 8 100,00 

Sarana Distribusi Obat2an 0,32 0,21 66,59 461 Persen 436 94,58 

Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS) 

0,38 0,17 44,09 40 Sekolah 40 100,00 

Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah 28,65 20,72 72,33 28.836 Orang 17.604 61,05 

Kip Kuliah - Kemenag 13,48 9,04 67,01 1.085 Orang 750 69,12 

Program Indonesia Pintar - Kemenag 0,02 0,02 100,00 17 Orang 17 100,00 

Rehabilitasi Sarana Pendidikan 7,59 7,44 97,98 4 unit 3 75,00 

Tunjangan Profesi Guru - Kemenag 14,51 8,23 56,70 590 Orang 587 99,46 

Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah) 

 

 



 

 

 

akibat lesunya kapasitas ekonomi pada 

seluruh elemen masyarakat. 

Sampai dengan akhir periode triwulan III 

2021, tingkat realisasi pendapatan APBD di 

Kalimantan Tengah telah mampu mencapai 

Rp13,16 triliun (63,5 persen) dari target. Jika 

dibandingkan dengan besaran realisasi tahun 

2020, pendapatan APBD terkontraksi sebesar 

minus 8,3 persen. Kondisi tersebut 

dipengaruhi oleh realisasi Pendapatan 

Transfer Pemerintah Pusat yang mengalami 

penurunan sebesar Rp1,44 triliun (minus 

12,2 persen, yoy) akibat keterlambatan 

pertanggungjawaban kegiatan dan 

pengajuan pencairan oleh pemerintah 

daerah. Keterlambatan yang terjadi 

disebabkan oleh dua hal utama, yaitu kondisi 

birokrasi pemerintah daerah dan bencana 

banjir pada sejumlah wilayah, antara lain 

Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung 

Mas pada bulan September dan Oktober 

2021. 

2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Komponen pembentuk PAD terdiri 

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

Tabel 2.4. Pendapatan dan Belanja APBD Kalimantan Tengah s.d. Triwulan III TA 2020-2021 (Rp miliar) 

Akun 
2020 2021 Growth (%) 

Pagu Real % Pagu Real % Pagu Real 

PENDAPATAN 20.616  14.353  69,6  20.719  13.160  63,5  0,5  (8,3) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2.840  1.958  69,0  3.315  2.217  66,9  16,7  13,2  

  Pajak Daerah 1.607  1.182  73,5  1.969  1.356  68,9  22,5  14,8  

  Retribusi Daerah 123  61  49,6  162  73  44,9  31,3  18,8  

  
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 
198  189  95,5  233  226  97,0  17,5  19,4  

  Lain-lain PAD yang Sah 911  526  57,7  951  562  59,1  4,3  6,9  

Pendapatan Transfer 16.836  12.052  71,6  17.070  10.879  63,7  1,4  (9,7) 

  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 16.213  11.827  72,9  16.367  10.388  63,5  0,9  (12,2) 

  Pendapatan Transfer Antar Daerah 623  225  36,1  703  491  69,9  12,9  118,3  

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 940  343  36,5  334  64  19,1  (64,5) (81,4) 

  Pendapatan Hibah 318  22  7,0  112  64  57,2  (64,9) 188,3  

  Dana Darurat 0  0  - 0  0  - - - 

  Lain-lain Pendapatan  622  321  51,7  222  0  0,0  (64,2) (100,0) 

BELANJA 22.462  11.266  50,2  22.212  11.514  51,8  (1,1) 2,2  

Belanja Operasi 14.157  7.905  55,8  14.407  8.098  56,2  1,8  2,4  

  Belanja Pegawai 8.117  4.828  59,5  7.826  4.880  62,4  (3,6) 1,1  

  Belanja Barang dan Jasa 4.367  2.297  52,6  5.453  2.499  45,8  24,9  8,8  

  Belanja Bunga 13  2  18,9  10  4  38,8  (24,5) 55,2  

  Belanja Subsidi 7  4  55,3  8  4  51,1  15,7  6,9  

  Belanja Hibah 1.423  686  48,2  955  677  70,9  (32,9) (1,3) 

  Belanja Bantuan Sosial 230  87  38,0  153  34  22,0  (33,3) (61,3) 

  Belanja lainnya 0  0  - 0  0  - - - 

Belanja Modal 4.496  1.896  42,2  4.535  1.641  36,2  0,9  (13,4) 

  Belanja Modal 4.496  1.896  42,2  4.535  1.641  36,2  0,9  (13,4) 

Belanja Tidak Terduga 808  334  41,4  241  95  39,3  (70,2) (71,7) 

  Belanja Tidak Terduga 808  334  41,4  241  95  39,3  (70,2) (71,7) 

Belanja Transfer 3.001  1.131  37,7  3.029  1.680  55,5  1,0  48,6  

  Belanja Bagi Hasil 669  292  43,6  690  498  72,2  3,1  70,7  

  Belanja Bantuan Keuangan 2.332  839  36,0  2.340  1.182  50,5  0,3  40,9  

SURPLUS (DEFISIT) (1.846) 3.087  - (1.493) 1.646  - (19,1) (46,7) 

Sumber: Simtrada dan LRA Pemda lingkup Kalteng, 2020 dan 2021 (diolah) 

 

 



 

 

 

pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.  

Pada tahun 2021, target PAD seluruh 

pemerintah daerah lingkup Kalimantan 

Tengah sebesar Rp3.315 miliar dan 

mengalami kenaikan sebesar Rp475 (16,7 

persen, yoy). Komponen pajak daerah 

menjadi kontributor utama dengan kenaikan 

sebesar Rp 362 miliar. 

Pajak daerah menjadi potensi utama 

peningkatan PAD di masa pandemi karena 

terdapat sejumlah sektor yang tidak terlalu 

terpengaruh oleh kondisi pandemi, misalnya 

pajak terkait kendaraan bermotor, PBB dan 

BPHTB. 

Hingga akhir periode triwulan III 2021, 

tingkat realisasi PAD telah mencapai Rp2.217 

miliar (66,9 persen). Capaian tersebut 

mengalami peningkatan secara nominal jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

yang hanya mencapai Rp1.182 miliar. Hal ini 

menunjukkan bahwa tinglat kemandirian 

daerah tetap dapat dipertahankan walaupun 

terdapat dampak pandemi yang menurunkan 

kemampuan ekonomi masyarakat.   

Jika melihat perbandingan target dan 

realisasi PAD dalam tiga tahun terakhir, 

besaran target dan potensi realisasi PAD 

tahun 2021 telah kembali meningkat menuju 

normal sebagaimana tahun 2019. Hal ini 

terjadi karena penanganan pandemi dan 

pembatasan sosial telah dikelola dengan 

lebih baik dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.  

Berdasarkan komponen pembentuk PAD, 

pajak daerah sebagai kontributor utama PAD 

memberikan kontribusi sebesar 61,2 persen 

PAD. Keberhasilan peningkatan pendapatan 

daerah didukung oleh sejumlah obyek pajak 

yang bersifat statis dan periodik, misalnya 

Pajak Kendaraan BermotorPajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor, PBBP2, dan 

BPHTB. Sedangkan perlambatan penerimaan 

pajak yang hanya terjadi pada sektor 

perhotelan dan hiburan masih dapat 

diimbangi oleh peningkatan pajak-pajak 

lainnya. 

Selain itu, komponen pendapatan diluar 

pajak daerah, yaitu dividen atas penyertaan 

Grafik 2.5 Pagu dan Realisasi PAD s.d. Triwulan III 
Tahun 2019-2021 (Rp miliar, %) 

 

Sumber: LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah) 

 

 

3.315 

2.840 
3.187 

2.217 
1.958 

2.168 

66,9 

69,0 

68,0 

65,5

66,0

66,5

67,0

67,5

68,0

68,5

69,0

69,5

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2021 2020 2019

Pagu Real %

Grafik 2.6 Pagu dan Realisasi PAD per komponen s.d. 
Triwulan III Tahun 2019-2021 (Rp miliar, %) 

 

Sumber: LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah) 
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modal di BUMD sebesar Rp203 miliar dan 

Pendapatan BLUD sebesar372 miliar, 

menjadi kontributor yang signifikan terhadap 

peningkatan PAD. 

2.2.1.2. Pendapatan Transfer 

Target pendapatan transfer pemerintah 

daerah pemerintah daerah lingkup 

Kalimantan Tengah tahun 2021 sebesar 

Rp17.070 miliar dan mengalami kenaikan 

sebesar Rp1,4 miliar (1,4 persen, yoy). 

Namun demikian, terdapat sedikit kontraksi 

pada realisasi pendapatan yaitu sebesar 9,7 

persen, dimana secara nominal telah 

mencapai Rp10.879 miliar. 

Dari total target pendapatan transfer seluruh 

pemerintah daerah Kalimantan Tengah tahun 

2021, DAU mempunyai porsi terbesar yaitu 

57,1 persen, dan diikuti oleh DAK sebesar 

22,3 persen. Kondisi tersebut 

mengindikasikan tingginya tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat, baik dalam pemenuhan 

kebutuhan operasional maupun 

pembangunan infrastruktur. Sumber: OMSPAN 

dan Simtrada, 2021 (diolah) 

Terlebih pemerintah daerah masih cenderung 

kesulitan untuk mengoptimalkan PAD-nya di 

masa pandemi yang masih terjadi. Namun 

demikian, sejumlah refokusing anggaran 

transfer yang dilakukan pada tahun 2021 

diharapkan dapat mendorong pemerintah  

daerah untuk meningkatkan kreativitasnya 

untuk mencari alternatif sumber pendapatan 

daerah, baik melalui optimalisasi potensi 

daerah maupun mencari pembiayaan 

alternatif yang produktif. Bersamaan dengan 

hal tersebut, pengurangan DAU dan DAK 

secara bertahap melalui sejumlah 

reformulasi yang berbasiskan pada kinerja 

daerah, disertai dengan pendampingan 

pengelolaan keuangan dapat dilakukan oleh 

pemerintah pusat dapat membantu 

mengurangi ketergantungan daerah 

terhadap dana transfer tersebut.  

2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 

Berdasarkan laporan APBD seluruh 

pemerintah daerah di Kalimantan Tengah 

sampai dengan triwulan III, lain-lain 

pendapatan daerah yang sah hanya 

diperoleh dari pendapatan hibah sebesar 

RP64 miliar (57,2 persen). Nominal tersebut 

meningkat sebesar 188 persen (yoy). 

Pemerintah daerah yang menjadi kontributor 

komponen ini antara lain Kab. Kotawaringin 

Timur sebesar Rp14,6 miliar, Kab. Gunung 

Mas sebesar Rp 15,9 miliar, Kab. Murung 

Raya sebesar Rp 16,4 miliar, dan Kab. Barito 

Timur sebesar Rp10,8 miliar. 

 

Grafik 2.7 Pagu, Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan 

Transfer di Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2021 (Rp 

miliar, %) 

 

Sumber: LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah) 

 

 

1.669 

9.239 

1.645 

240 

1.961 
1.427 1.443 

7.206 

706 
151 

1.408 
937 

86,4% 78,0%

42,9%
63,1% 71,8% 65,7%

8,6%
-8,8%

-49,8%
-70,7%

5,5%
-13,2%

-150,0%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

 9.000

 10.000

DBH DAU DAK Fisik DID DAK Non
Fisik

Dana
Desa

Pagu Real Real (%) Growth (%)



 

 

 

 

2.2.2. Belanja Daerah 

Alokasi belanja APBD seluruh pemerintah 

daerah di wilayah Kalimantan Tengah pada 

tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp22.212 

miliar atau hanya mengalami penurunan 

sebesar 1,1 persen (yoy). Namun, pada level 

jenis belanjanya, terdapat kenaikan yang 

cukup signifikan pada belanja barang dan 

jasa sebesar Rp1.086 miliar atau naik 

sebesar 24,5 persen (yoy). Salah satu tujuan 

dari kenaikan belanja barang ini adalah untuk 

membantu percepatan belanja pemerintah 

karena sifat belanja barang yang lebih 

fleksibel dan lebih cepat untuk dibelanjakan. 

Alokasi belanja barang tertinggi terdapat 

pada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah 

sebesar Rp1.143 miliar datau 21% dari total 

belanja barang. Kebutuhan akan kenaikan 

belanja barang tersebut diimbangi dengan 

pengurangan pada alokasi belanja pegawai, 

belanja hibah, dan belanja tidak terduga.  

Alokasi belanja pegawai yang mempunyai 

porsi alokasi APBD sebesar 70 persen 

menjadi sasaran penghematan sebesar 

Rp290 miliar (minus 3,6 persen, yoy). 

Ketidakmampuan kapasitas fiskal daerah 

dalam menahan tekanan ekonomi akibat 

pandemi menyebabkan pemerintah daerah 

memilih untuk menahan belanja hibah ke 

pihak lainnya karena jenis belanja ini 

merupakan prioritas terakhir belanja 

operasional daerah. Sehingga terdapat 

penurunan alokasi belanja hibah sebesar 

Rp468 miliar (minus 33 persen, yoy). Selin 

itu belanja tidak terduga mengalami 

penurunan terbesar yaitu Rp568 miliar atau 

turun sebesar 70,2 persen (yoy).  

Adapun tiga belanja daerah dengan alokasi 

terbesar adalah belanja pegawai dengan 

porsi 35 persen, belanja barang dan jasa 

sebesar 25 persen, dan belanja modal 

sebesar 20 persen. 

Dengan alokasi yang realatif sama dengan 

tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah 

sampai dengan akhir triwulan III 2021 

berhasil mencapai nilai Rp11.514 miliar (51,8 

persen) atau tumbuh 2,2 persen (yoy).  

Sumber: Simtrada dan OMSPAN, 2021 (diolah) 
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Grafik 2.8 Komposisi Alokasi Belanja Daerah lingkup Kalimantan Tengah TA 2021 

(Rp miliar, %)
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Jenis belanja yang menjadi kontributor 

utama atas kenaikan tersebut adalah jenis 

belanja barang dan jasa yang mengalami 

kenaikan sebesar Rp202 miliar (8,8 persen, 

yoy) dan belanja transfer yang mengalami 

kenaikan sebesar Rp549 miliar (48,6 persen, 

yoy). Untuk kenaikan jenis belanja transfer 

didominasi oleh hasil percepatan penyaluran 

Dana Desa dalam rangka membantu 

pembangunan desa dan menahan ekonomi 

masyarakat desa akibat adanya pandemi. 

Namun demikian, terlihat adanya 

perlambatan belanja modal yang baru 

mencapai Rp1.641 miliar (36,2 persen) atau 

tumbuh negatif 13,4 persen (yoy). Salah 

satu kontributor ketidakserapan belanja 

modal berasal dari lambatnya penyerapan 

DAK Fisik oleh Pemda. Hal ini dipengaruhi 

oleh batas waktu penyampaian usulan 

penyaluran tahap I di akhir Agustus 2021 dan 

batas waktu penyampaian usulan penyaluran 

tahap II dengan batas waktu tanggal 21 

Oktober 2021. Sehingga terdapat sebagain 

besar pelaporan atas penyerapan DAK Fisik 

oleh OPD dilakukan setelah 30 September 

2021. Untuk mengatasi kondisi ini, 

dibutuhkan sinergi antar instansi lingkup 

pemerintah daerah dan percepatan 

pertanggungjawaban kegiatan oleh pihak-

pihak tersebut. 

Namun demikian, ketidakpastian kondisi 

akibat pandemi selama dua tahun terakhir 

juga berkontribusi pada rendahnya capaian 

belanja modal. Penerapan PPKM level 4 pada 

awal triwulan III 2021 karena peningkatan 

jumlah kasus Covid-19 yang signifikan 

menyebabkan tertundanya penyerapan 

anggaran, baik karena supply logistik 

kegiatannya terhambat maupun karena SDM 

pengelolaan keuangannya yang harus 

menjalankan karantina. 
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Grafik 2.9 Pagu dan Realisasi per Jenis Belanja Pemda per Triwulan III 2021 (Rp 
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Disamping itu, bencana banjir yang melanda 

sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah juga 

menyebabkan penghentian pelaksanaan 

pekerjaan, terputusnya akses ke lokasi 

kegiatan, kerusakan output fisik yang telah 

dibangun, serta hilangnya sejumlah laporan 

pertanggungjawaban yang telah disusun. 

2.2.2.1. Prognosis Belanja Daerah 

Jika melihat tingkat realisasi tingkat realisasi 

pendapatan dan belanja triwulan III dan 

capaian realisasi tahunan pada periode 

beberapa tahun terakhir, maka prognosis 

capaian realisasi pendapatan dan belanja 

pada akhir tahun anggaran akan cenderung 

lebih besar dari realisasi tahun 2020 (93,35 

belanja untuk pendapatan dan 82,63 persen 

untuk belanja dan transfer) namun belum 

mampu mendekati rata-rata realisasi pada 

kondisi ekonomi yang normal (98 persen 

untuk pendapatan dan 90 persen untuk 

belanja dan transfer). Dengan beberapa 

pertimbangan diperkirakan prognosis pada 

akhir tahun 2021 adalah pada kisaran 95 

persen untuk pendapatan dan 87 persen 

untuk belanja. 

Selain berdasarkan data historis APBD, 

prognosis tersebut juga dilandasi dengan 

pertimbangan sebagai berikut: (1) Mobilitas 

masyarakat yang sudah meningkat akibat 

level PPKM yang rendah dapat mendorong 

peningkatan aktivitas perekonomian di 

wilayah Kalimantan Tengah. Namun 

demikian, hal ini juga masih tergantung pada 

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 

penerapan protokol kesehatan; (2) 

Pemerintah daerah masih dimungkinkan 

untuk melakukan pergeseran alokasi 

anggaran untuk kebutuhan penanganan 

Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah.  

 

2.3. Pelaksanaan Anggaran 

Konsolidasian 

2.3.1. Pendapatan Konsolodasian 

a. Analisis kontribusi komponen 

Pendapatan Konsolidasian terhadap 

Total Pendapatan Konsolidasian 

Menurut kaidah penyusunan LKPK, transaksi 

yang bersifat resiprokal (timbal balik) harus 

dieliminasi. Pendapatan Transfer Pemerintah 

Daerah karena bersumber dari belanja 

Sumber: SIKD, 2021 (diolah) 

Tabel 2.5 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Progvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021 (Rp miliar, %) 

Uraian 

Triwulan III 
2020 

Triwulan III 2021 

Konsolidasi Pusat Daerah Konsolidasi % Growth 

PendapatanKonsolidasian 4.044,47 4.275,02 13.160,12 5.584,54 38,08 

  PenerimaanPerpajakan 4.003,67 4.011,61 1.356,06 5.367,67 34,07 

  PenerimaanNegaraBukanPajak 1.364,67 263,42 861,09 1.124,51 -17,60 

  PenerimaanHibah 22,14 - 63,84 63,84 188,34 

  PedapatanTransfer (1.346,01) - 10.879,13 (971,47) 27,83 

Belanja Konsolidasian 14.887,53 17.118,38 11.513,86 16.781,64 12,72 

  BelanjaPemerintah 13.756,77 5.267,78 9.833,87 15.101,64 9,78 

  TransferKeDaerahdanDanaDesa 1.130,77 11.850,60 1.679,99 1.679,99 48,57 

Surplus/(Defisit) Anggaran  (10.843,06) (12.843,36) 1.646,26 (11.197,09) (3,27) 

Pembiayaan 1.181,90 - 336,47 336,47 (71,53) 

  PenerimaanPembiayaanDaerah 1.282,19 - 526,42 526,42 -58,94 

  PengeluaranPembiayaanDaerah 100,28 - 189,95 189,95 89,42 

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan 
Anggaran 

(9.661,16) (12.843,36) 1.982,73 (10.860,63) 12,42 

Sumber: SIKD, 2021 (diolah) 



 

 

 

transfer Pemerintah Pusat. Sehingga 

pendapatan transfer antar pemda bernilai 

negative yang mengurangi nilai realisasi 

pendapatan konsolidasi sebesar 971,47 

miliar atau 17,40%.  Secara keseluruhan 

Realisasi pendapatan konsolidasian sampai 

dengan triwulan 3 2021 sebesar Rp5.584,54 

miliar atau naik 38,06 % dari tahun 

sebelumnya dikarenakan Kontributor 

terbesar pada pendapatan konsolidasian 

adalah penerimaan pajak yaitu sebesar 

Rp5.367.54 miliar atau 96,12% dari total 

pendapatan konsolidasian diikuti oleh 

penerimaan PNBP dan pendapatan hibah 

yang masing-masing sebesar Rp1.124,51 

miliar dan Rp63,84triliun atau 20,14% dan 

1,14%.  

b. Analisis Pertumbuhan (Growth) 

Komponen Pendapatan 

Konsolidasian 

 

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 

sebelumnya pendapatan konsolidasian 

triwulan 3 tahun 2021 mengalami kenaikan 

sebesar 38,06%. Kenaikan ini dipicu oleh 

kenaikan penerimaan perpajakan dan 

penerimaan hibah. Kenaikan tertinggi terjadi 

pada penerimaan hibah yaitu sebesar 

188,34% diikuti oleh penerimaan perpajakan 

yaitu sebesar 34,07%. Sedangkan untuk 

penerimaan penerimaan negara bukan pajak 

dan pendapatan transfer mengalami 

penurunan yaitu masing-masing sebesar 

17,60% dan 27,83%.  

c. Analisis Tax Ratio Konsolidasian 

Tax ratio pajak konsolidasian triwulan 3 2021 

meningkat dibandingkan tahun 2020 menjadi 

sebesar 12,72% atau naik 2,15 %. Peningkatan 

ini menunjukan efektifnya kinerja perpajakan di 

Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat 

mendorong perbaikan ekonomi di masa pandemic 

Covid-19. 

2.3.2. Belanja Konsolidasian 

a. Analisis Komposisi Komponen 

Belanja Pemerintah terhadap Total 
Belanja Konsolidasian 

Sampai dengan triwulan 3 2021 belanja 

pemerintah masih dominan terhadap transfer 

ke daerah dan dana desa dalam belanja 

konsolidasian yaitu sebesar Rp15101,64 

      Grafik 2.10. Komposisi Pendapatan Konsolidasian 

 

       Sumber: OMSPAN, SIKD, dan LRA Pemda (diolah) 
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Grafik 2.11 Perkembangan Pendapatan Konsolidasian  

 

Sumber: SIKD, 2020-2021 (diolah) 
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Tabel 2.6. Rasio Pajak Konsolidasian terhadap PDRB 
Triwulan III (Rp miliar) 

Tahun Pajak 
Konsolidasian  

PDRB Tax 
Ratio 

Tw III 2021  5.367,7  42.212,4  12,72% 

Tw III 2020 4.003,7  37.879,3  10,57% 

Sumber: OMSPAN dan BPS Kalteng, 2021 (diolah) 

 



 

 

 

miliar atau 89,99% dari total belanja 

konsolidasian, sedangkan realisasi transfer 

ke daerah dan dana desa hanya Rp1679,99 

miliar atau 10,01% dari total belanja 

konsolidasian. 

b. Analisis Pertumbuhan (Growth) 

Belanja Pemerintah dan TKDD 

Realisasi belanja konsolidasian mengalami 

kenaikan dibanding dengan tahun 

sebelumnya sebesar 12,72% yaitu sebesar 

Rp16.781,64 Miliar dibanding periode yang 

sama tahun sebelumnya sebesar Rp469,96 

triliun.  

c. Analisis Rasio Belanja Pemerintah 

Konsolidasian 

Pada triwulan 3 2021 rasio belanja 

konsolidasian turun sebesar 0,54% 

dibandingkan dengan rasio tahun 2020. Hal 

ini mengindikasikan bahwa rasio Kontribusi 

belanja pemerintah terhadap PDRB 

mengalami penurunan walaupun nilainya 

mengalami kenaikan.  

2.3.3. Surplus/Defisit Konsolidasian 

Analisis Perbandingan (Growth) 

Surplus/Defisit Konsolidasian 

Pada triwulan 3 2021 surplus APBD 

mengalami kenaikan sebesar 12,42% 

dibandingkan tahun sebelumnya pada 

periode yang sama. Hal ini disebabkan 

kenaikan surplus pemerintah pusat yang 

cukup signifikan yaitu dari Rp9.661,16 miliar 

pada triwulan 3 2020 menjadi Rp10.860,63 

miliar pada triwulan 3 tahun 2021. 

Grafik 2.12. Komposisi Belanja Konsolidasian 

 

Sumber: OMSPAN, SIKD, dan LRA Pemda, 2021 

(diolah) 
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        Grafik 2.13 Perkembangan Belanja Konsolidasian  

 

         Sumber: SIKD, 2020-2021 (diolah) 
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Tabel 2.7. Rasio Pajak Konsolidasian terhadap PDRB  

Tahun 
Blj.Pemerintah 
Konsolidasian 

PDRB Rasio 

Tw III 2021 15.101,6  42.212,4  35,78% 

Tw III 2020 13.756,8  37.879,3  36,32% 

Sumber: OMSPAN dan BPS Kalteng, 2021 (diolah) 

Grafik 2.14 Perkembangan Surplus/Defisit 
Konsolidasian  

 

Sumber: SIKD, 2020-2021 (diolah) 
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3.1 Peran Fiskal Untuk 

Kesejahteraan Petani: 

Analisis NTP  

Pertanian dan kelautan merupakan sektor 

strategis yang harus dikelola dengan baik 

oleh pemerintah menjadi salah satu sektor 

yang berpengaruh dalam pembentukan nilai 

pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan 

jumlah penduduk yang sangat besar, maka 

tingkat keberhasilan pembangunan sektor 

pertanian dan kelautan berpengaruh pada 

pengendalian nilai inflasi bahan pangan dan 

sekaligus mewujudkan kesejahteraan petani 

dan nelayan yang semakin membaik.  

Pada saat ini, kesejahteraan para petani dan 

nelayan dapat dilihat secara langsung melalui 

indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai 

Tukar Nelayan (NTN). Angka NTP dan NTN 

menunjukkan tingkat daya saing produk 

pertanian dan dan kelautan dibandingkan 

dengan produk lain. Berdasarkan hal 

tersebut, upaya produk spesialisasi dan 

peningkatan kualitas produk pertanian dan 

kelautan dapat dilaksanakan. 

Dalam konteks regional Kalimantan Tengah, 

pengembangan produk yang dilakukan 

dikonsentrasikan pada sektor pertanian. 

Luasnya lahan yang tersedia diharapkan 

dapat menjadi penyokong sektor pertanian 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 

regional yang selama ini sangat tergantung 

pada sektor pertambangan. Adapun sektor 

perikanan laut belum menjadi pilihan utama 

sebagai penggerak kegiatan keonomi 

masyarakat. 

Maka dari itu, kajian ini hanya terdiri dari 

analisis kesejahteraan petani yang tercermin 

    Grafik 3.1: Nilai Tukar Petani Kalimantan Tengah tahun 2019-2021 (Rp) 

 
     Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah, 2021 (diolah) 
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dari nilai NTP. Disampin itu, ketersediaan 

data NTN juga tidak tersedia pada BPS 

Kalimantan Tengah. 

Data tren tiga tahun terakhir menunjukkan 

bahwa NTP regional Kalimantan Tengah 

cenderung mengalami kenaikan pasca 

dimulainya pandemi Covid-19. Tren 

peningkatan pada saat pandemi menunjukan 

recovery yang sangat cepat dari sektor 

pertanian dalam kondisi ketidakpastian 

Covid-19. Penurunan pada triwulan II 2020 

yang merupakan awal pandemi direspon 

dengan kenaikan pada triwulan III 2020 

sampai dengan saat ini. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sektor pertanian 

tidak terlalu terdampak oleh adanya 

pembatasan sosial yang dilakukan dalam 

pencegahan penularan Covid-19. 

3.1.1. Reviu Program Pemerintah 

3.1.1.1. Belanja K/L Sektor Pertanian 

Alokasi belanja K/L yang mendukung 

kenaikan NTP secara langsung  di regional 

Kalimantan Tengah mencapai nilai  Rp1.735 

miliar yang tersebar pada dua K/L, yaitu 

Kementerian Pertanian sebesar Rp406 miliar 

dan Kementerian PUPR sebesar Rp1.329 

miliar.  

Tabel 3.1: Daftar Output Pendukung Pertanian di wilayah Kalimantan Tengah 

No K/L Output Satuan Volume Pagu Real % 

1 Pertanian Cetak Sawah km2 225 324.010 170.833 52,7% 

2 Pertanian Kawasan Padi Unit 21.064 31.754 23.464 73,9% 

3 Pertanian Optimasi Lahan km2 48 23.446 15.180 64,7% 

4 Pertanian Area penyaluran benih 
jagung/padi/kedelai 

Unit 18.308 8.239 7.433 90,2% 

5 Pertanian Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian Orang 882 4.633 2.758 59,5% 

6 Pertanian Sarana Pascapanen dan Pengolahan 
Hasil Tanaman Pangan 

Unit 63 2.685 2.662 99,1% 

7 Pertanian Optimalisasi Reproduksi Kelompok 
Masyarakat 

2.370 1.488 394 26,5% 

8 Pertanian Jaringan Irigasi Tersier Unit 18 1.350 1.350 100,0% 

9 Pertanian Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Unit 6 956 930 97,3% 

10 Pertanian Benih jagung/padi/kedelai Unit 38.000 949 796 83,9% 

11 Pertanian Fasilitasi Modernisasi Irigasi 
Strategis dan Rehabilitasi Mendesak  

Kelompok 
Masyarakat 

24 706 376 53,4% 

12 Pertanian Embung pertanian Unit 4 480 480 100,0% 

13 Pertanian Irigasi Perpompaan Menengah 
Wilayah Tengah 

Unit 3 375 365 97,2% 

14 Pertanian Percontohan penerapan Teknologi 
Pertanian (PEN) 

Kelompok 
Masyarakat 

30 314 86 27,3% 

15 PUPR Food estate di kawasan eks PLG 
Kalimantan Tengah 

Km 3.853 1.201.652 458.541 38,2% 

16 PUPR Embung danau Unit 1 51.787 40.562 78,3% 

17 PUPR Pembangunan drainase Km 4 42.046 33.874 80,6% 

18 PUPR Pemngamanan pantai Km 4 20.357 15.820 77,7% 

19 PUPR Rehab jaringan irigasi Km 1 201 82 40,9% 

Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah) 



 

 

 

Sampai dengan akhir triwulan III, realisasi   

belanja mencapai 44,9 persen dari pagu.  

Tingkat capaian tersebut dipengaruhi oleh  

pembangunan food estate di kawasan eks 

PLG seluas 3.853 km dengan alokasi 

mencapai Rp 1.200 miliar.   Output tersebut 

baru tercapai seluas 780 km dengan tingkat 

realisasi 44,15 persen. Sehingga fluktuasi 

yang terjadi  pada realisasi tergantung dari 

jatuh tempo pembayaran kegiatan 

pembangunan food estate tersebut.   

Dalam hal ini, Food estate merupakan output 

strategis di sektor pertanian yang ditujukan 

untuk pembangunan pertanian nasional, 

yaitu sebagai lumbung penyediaan pangan 

untuk seluruh rakyat, sarana peningkatan 

kesejahteraan petani dan peningkatan 

ekspor pangan.  

Jika dilihat berdasarkan outputnya, terdapat 

19 output yang berkaitan dengan   kegiatan 

pertanian sebagaimana terdapat pada Tabel 

3.1. 

3.1.1.2. Pembiayaan KUR Sektor 

Pertanian dan Perikanan 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah 

salah satu program pemerintah dalam 

meningkatkan akses pembiayaan kepada 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

yang disalurkan melalui lembaga keuangan 

dengan pola penjaminan. Program KUR 

dimaksudkan untuk memperkuat 

kemampuan permodalan usaha dalam 

rangka pelaksanaan kebijakan percepatan 

pengembangan sektor riil dan pemberdayaan 

UMKM.  

Pengembangan usaha para Petani dan 

Nelayan untuk meningkatkan pendapatan 

sangat membutuhkan permodalan usaha, 

baik untuk meningkatkan skala usahanya 

maupun yang berkaitan dengan 

teknologinya. Dalam rangka memenuhi 

kebutuhan tersebut Pemerintah telah 

menetapkan strategi melalui adanya skema 

penyaluran KUR yang disalurkan pada sektor 

Pertanian dan sektor Perikanan. Program 

KUR diharapkan dapat dimanfaatkan secara 

 Grafik 3.2: Penyaluran dan Proporsi KUR Wilayah Kalteng sd Triwulan III 2021 

 
   Sumber: SIKP, 2021 (diolah) 
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maksimal oleh para Petani dan Nelayan 

mengingat banyaknya keuntungan yang 

akan dirasakan diantaranya pendampingan 

dalam pengembangan usaha. 

Penyaluran KUR sektor pertanian, perburuan 

dan kehutanan di Kalimantan Tengah sampai 

dengan triwulan III 2021 telah dimanfaatkan 

oleh 17.369 debitur/petani sebesar Rp744,25 

miliar. Penyaluran KUR sektor ini 

berkontribusi 34,40 persen dari total 

penyaluran KUR di Kalimantan Tengah 

sebesar Rp2,16 triliun, dan merupakan 

jumlah penyaluran terbesar kedua setelah 

sektor perdagangan besar dan eceran. 

Namun, penyaluran KUR sektor perikanan 

masih relatif rendah jika dibandingkan 

dengan sektor lain. Penyaluran KUR sektor 

perikanan tersalur Rp47,26 miliar ataua 2,18 

persen dari total penyaluran, yang 

dimanfaatkan oleh 1.336 debitur. 

Pemanfaatan KUR oleh para petani/nelayan 

di Kalimantan Tengah selaku pelaku usaha 

sektor pertanian dan sektor perikanan 

semestinya masih bisa ditingkatkan menjadi 

sektor dengan penyaluran terbesar. Selain 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

para petani dan nelayan, juga mengingat 

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 

merupakan sektor dengan kontribusi 

tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi 

Kalimantan Tengah pada triwulan III 2021. 

3.1.1.2 Pembiayaan UMi Sektor 

Pertanian dan Perikanan 

UMi adalah program fasilitas pembiayaan 

kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk 

kredit konvensional maupun pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah. Sasaran UMi 

adalah Usaha Ultra Mikro di lapisan 

terbawah, yang belum bisa difasilitasi 

perbankan melalui program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas 

pembiayaan maksimal Rp10 juta, dan sejak 

tahun 2021 Rp20 juta per nasabah dan 

disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan 

Bank (LKBB).  

Pembiayaan UMi merupakan alternatif dari 

KUR, sehingga UMi juga diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan permodalan usaha 

bagi para petani dan nelayan melalui adanya 

skema penyaluran pada sektor Pertanian dan 

sektor Perikanan.   

Pemanfaatan UMi pada sektor Pertanian dan 

Sektor Perikanan di Kalimantan Tengah 

masih sangat rendah. Selama lima tahun 

terakhir UMi Sektor Pertanian, perburuan dan 

kehutanan hanya dimanfaatkan oleh 63 

debitur dengan jumlah penyaluran Rp239,65 

juta. Sedangkan untuk Sektor Perikanan UMi 

baru dimanfaatkan oleh 5 debitur dengan 

jumlah peyaluran Rp24,5 juta. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa UMi masih kurang 

dimanfaatkan oleh para petani/nelayan 

dalam mengembangkan skala usaha atau 

meningkatkan hasil produksi/ tangkapan. 

 

Tabel 3.2: Tabel Penyaluran UMi Sektor Sektor 

Pertanian dan Perikanan Wilayah Kalteng 

2017-2021 

SEKTOR DEBITUR PENYALURAN (Rp) 

Pertanian, 
Perburuan dan 
Kehutanan 

65 245.650.000  

Perikanan 5 24.500.000  

Total 70 270.150.000  

Sumber: SIKP UMi, 2021 (diolah) 



 

 

 

3.1.1.3. DAK Fisik 

DAK Fisik DAK Fisik Pertanian 2021 

diarahkan untuk pembangunan atau 

perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar 

pembangunan pertanian guna mendukung 

pencapaian ketahanan pangan dan 

peningkatan komoditas pertanian strategis. 

Adapun kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian 

yaitu berupa:  

1. Pembangunan/renovasi Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD)/balai proteksi/balai 

perbenihan/ perbibitan, tanaman pangan, 

holtikultura dan perkebunan serta 

penyediaan sarana pendukungnya; 

2. Pembangunan/renovasi Balai Penyuluh 

Pertanian (BPP) dan penyediaan sarana 

pendukungnya. 

3. Pembangunan/renovasi Jalan Usahata, 

Jalan Produksi Perkebunan, Lumbung 

Pangan Masyarakat dan sarana 

pendukungnya.  

Sejalan dengan itu, DAK Fisik Perikanan, juga 

diarahkan untuk meningkatkan penggunaan 

sarana dan prasarana bidang perikanan darat 

dalam rangka meningkatkan pembangunan 

ekonomi masyarakat. Untuk kegiatan DAK 

Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan 

diprioritaskan untuk: 

1. Peningkatan sarana dan prasarana 

produksi perikanan dan garam.  

2. Pengawasan sumber daya kelautan dan 

perikanan. 

3. Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya 

ikan. 

Sejauh ini realisasi DAK fisik bidang 

pertanian telah terealisasi sebesar Rp10,85 

miliar atau sekitar 45,66 persen sedangkan 

realisasi pada bidang perikanan sebesar 

Rp10,92 miliar atau sekitar 50,64 persen. 

3.1.2. Analisis Perbandingan Tren 

Antara Pengeluaran 

Pemerintah dan NTP 

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

petani, digunakan indeks yang disebut Nilai 

Tukar Petani (NTP) yang dirilis oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS). NTP tersebut 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

tukar produk yang dijual petani dengan 

produk yang dibutuhkan petani dalam 

produksi dan konsumsi rumah tangga.  

NTP merupakan perbandingan antara Indeks 

harga yg diterima petani (It) dengan Indeks 

harga yg dibayar petani (Ib). NTP merupakan 

salah satu indikator untuk mengukur daya 

beli petani, yang menunjukkan daya tukar 

dari produk pertanian dengan barang atau 

jasa yang dikonsumsi maupun biaya 

produksi. Dengan demikian, semakin tinggi 

    Grafik 3.3: DAK Fisik Bidang Pertanian dan 

Perikanan Wilayah Kalteng s.d. Triwulan 

III 2021 

 
    Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah) 
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NTP dapat menjadi indikator tingginya 

tingkat kemampuan/daya beli petani.  

NTP tersebut sangat responsif terhadap 

setiap kebijakan pemerintah di sektor 

pertanian baik kebijakan terkait berupa 

subsidi input maupun kebijakan harga output 

untuk memberikan insentif bagi petani untuk 

terus berproduksi dan berdiversifikasi. Maka 

dari itu, untuk melihat besarnya peran 

belanja pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan petani, analisis akan 

difokuskan pada hubungan antara sejumlah 

kebijakan input pertanian yang diperkirakan 

akan mempengaruhi Indeks Harga yang 

Dibayar oleh Petani (Ib). Kebijakan input 

tersebut direpresentasikan oleh besaran 

belanja pemerintah melalui belanja K/L, DAK 

Fisik, dan pemberdataan Usaha Mikro dan 

Kecil melalui KUR dan UMi pada sektor 

pertanian. 

Berdasarkan Grafik 3.4. yang 

memperlihatkan perbandingan antara total 

belanja pemerintah di sektor pertanian per 

bulan dan nilai Indeks Harga yang Dibayar 

Petani (Ib), maka dapat dilihat bahwa 

terdapat kemiripan tren antara belanja 

pemerintah dan Indeks Harga Bayar Petani. 

Hal ini menunjukan bahwa kenaikan belanja 

pemerintah memberikan dampak positif pada 

daya beli petani.  

Namun demikian, jika dilihat tingkat realisasi 

per bulan, terdapat sejumlah bulan yang 

tidak selaras dengan pergerakan Indeks 

Daya Beli secara bulanan. Kondisi ini 

mengindikasikan adanya lag dampak belanja 

pemerintah di sektor pertanian. Dengan kata 

lain, terdapat belanja pemerintah yang tidak 

langsung memberikan dampak terhadap 

daya beli petani. Sebagai contoh, 

pembangunan irigasi, bendungan, dan 

penyiapan lahan baru akan dimanfaatkan 

oleh petani setelah pembangunan selesai. 

Sehingga belanja tersebut baru akan 

memberikan dampak beberapa waktu 

setelah fasilitas fisik tersebut digunakan oleh 

petani.  

Pada sisi lain, belanja pemerintah yang 

bersifat bantuan langsung, seperti bantuan 

alat pertanian, bantuan penyediaan benih, 

pelatihan, serta bantuan pembiayaan KUR 

    Grafik 3. 4: Tren Belanja Pemerintah dan Indeks Harga Bayar Petani (Ib) Tahun 2021 

 
    Sumber: OMSPAN dan BPS Provinsi Kalteng, 2021, 2021 (diolah) 
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dan UMi dapat langsung memberikan 

dampak pada tingkat daya beli petani karena 

langsung dipergunakan oleh petani. 

Kesimpulannya adalah bahwa belanja 

pemerintah di sektor pertanian mempunyai 

tren yang searah dengan kemampuan daya 

beli petani, yang mana dapat diartikan 

bahwa belanja pemerintah berbanding lurus 

dengan tingkat NTP. Namun demikian, 

besaran dampak pengeluaran pemerintah 

tersebut belum dapat diukur karena adanya 

variasi lag waktu untuk timbulnya dampak 

belanja pemerintah terhadap tingkat daya 

beli petani.   

Selanjutnya, untuk mengetahui dampak 

peran kebijakan fiskal pada kesejahteraan 

petani secara lebih rinci, maka diperlukan 

nilai NTP per subsektor. Berdasarkan 

perbandingan NTP per sektor, dapat dilihat 

bahwa tingkat kesejahteraan petani 

perkebunan menjadi kontributor utama 

pembentuk NTP. Produksi sawit yang relatif 

stabil disertai dengan harga sawit yang 

cenderung naik selama tahun 2021 menjadi 

penyebab utama kenaikan NTP subsektor 

perkebunan. Sehingga nilai tren NTP 

subsektor perkebunan mempunyai tren yang 

meningkat signifikan dengan nilai 144,04 di 

bulan September 2021. 

Untuk tren peternakan dan perikanan, nilai 

NTP-nya cenderung stabil tipis diatas garis 

batas NTP. Hal ini mengindikasikan bahwa 

petani cenderung mengalami sedikit surplus, 

dimana fluktuasi harga produksi selalu 

hampir diimbangi oleh harga konsumsinya. 

Sedangkan untuk sub sektor hortikultura dan 

tanaman pangan justru mempunyai nilai NTP 

yang cenderung menurun dan berada 

dibawah batas NTP sepanjang TA 2021. 

Kondisi ini memerlukan dukungan lebih dari 

pemerintah karena. Perhatian tersebut dapat 

diwujudkan melalui sejumlah bantuan 

langsung berupa benih dan alat-alat 

pertanian, serta bantuan pelatihan dan 

penyuluhan pertanian sesuai subsektor 

hortikultura dan tanaman pangan. 

 

    Grafik 3.5: Nilai Tukar Petani per subsektor Tahun 2021 

 
    Sumber: BPS Provinsi Kalteng, 2021, 2021 (diolah) 
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3.2. Analisis Peluang Invetasi 

Daerah 

3.2.1.  Identifikasi Peluang Investasi  

3.2.1.1. Latar Belakang Kebutuhan 

Investasi  

Secara geografis, Kotawaringin Barat 

terletak di antara 1° 19' – 3° 36' Lintang 

Selatan dan 110° 25' – 112° 50' Bujur Timur, 

dengan luas wilayah daratan mencapai 

10.759 km². Kabupaten Kotawaringin barat 

merupakan salah satu kabupaten yang 

terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 

peran penting, khususnya di Kalimantan 

Tengah, Hal tersebut dikarenakan kabupaten 

kotawaringin barat memilki banyak sektor 

potensial yang dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan perekonomian di kalimantan 

tengah dan juga khususnya bagi 

kemakmuran penduduk Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

Sektor potensial yang berada di Kotawaringin 

Barat adalah sektor pariwisata dan 

perkebunan. Sektor pariwisata merupakan 

salah satu sektor yang memiliki kontribusi 

besar pada pemasukan daerah di Kabupaten 

Kotawaringin Barat, sedangkan untuk wisata 

yang berada di Kabupaten Kotawaringin 

Barat antara lain Taman Nasional Tanjung 

Puting, desa wisata Pasir Panjang, desa 

wisata Batu Atas dan Kotawaringin Lama. 

Pada sektor perkebunan di Kabupaten 

Kotawaringin Barat di dominasi oleh 

perkebunan kelapa sawit dan perkebunan 

karet, dimana perkebunan kelapa sawit yang 

ada sebesar 45,315 hektar dengan hasil 

produksi 75,765 ton. Sehingga Kabupaten 

kotawaringin barat sendiri dikenal sebagai 

distirk produsen minyak kelapa sawit. 

Mengingat sebagian besar distribusi olah 

perkebunan kelapa sawit berada di pulau 

Sumatra dan pulau Kalimantan, dimana 

kontribusi kabupaten kotawaringin barat di 

provinsi Kalimantan tengan sendiri mencapai 

23,28% dengan produksi tertinggi mencapai 

5,04 ton / ha (CPO), sehingga dapat dilihat 

bahwa perkebunan sawit yang ada di 

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 

potensi yang sangat tinggi untuk 

dikembangkan. Namun nyatanya industri 

pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit di 

Kabupaten Kotawaringin Barat belum optimal 

sampai dengan sekarang, sebagian besar 

hanya industri skala kecil dan juga produk 

dari kelapa sawit hanya sebatas dalam 

bentuk Crude Palm Oil (CPO). Sedangkan 

produk turunan dari kelapa sawit tidak hanya 

crude palm oil (CPO), masih banyak produk 

turunan dari kelapa sawit salah satunya 

sterin dan minyak goreng. 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 

adanya penambahan luas perkebunan kelapa 

sawit dikuti dengan produksi yang konsisten 

sehingga kecukupan pasokan kelapa sawit 

dan bahan bakunya akan terjamin 

kedepanya. Dengan pasokan hasil 

Tabel 3.3: Tabel Perkebunan, Produksi dan rata-

rata produksi Kelapa Sawit Di Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

Tahun Perkebunan Produksi 
Rata2 

Produksi 

  (ha)  (ton)  (kw/ha) 

2016 36,021,00  68,213  18,94 

2017 45,217,10  73,776  16,32 

2018 54,314,10  73,765  13,58 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin 

Barat 2019 



 

 

 

perkebunan kelapa sawit yang berkembang, 

maka prospek pengembangan hilirisasi 

kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin 

Barat diharapkan dapat berkembang. Salah 

satu peluang investasi yang baik 

dikembangkan untuk hilirisasi kelapa sawit 

adalah Industri Minyak Goreng.  

Adanya pengembangan Industri Minyak 

Goreng menjadi salah satu simpul penting 

dalam mengoptimalkan potensi di wilayah 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang 

berpotensi besar memberikan multiplier 

effect kepada tingkat kemakmuran dari 

penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat 

serta mendukung tercapainya arah kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat sebagaimana tercantum di dalam Misi 

ketiga di dalam RPJMD Kabupaten 

Kotawaringin Barat yaitu “Mendorong 

penguatan kemandirian ekonomi yang 

berbasis pada pertanian dalam arti luas, 

kelautan, industri serta pengelolaan potensi 

daerah dan sumber energi melalui 

infrastruktur dan memperhatikan lingkugan 

hidup”. 

3.2.1.2. Ruang Lingkup 

Jenis Proyek: Pengembangan Industri Minyak 

Goreng 

Lingkup Wilayah: Kabupaten Kotawaringin 

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah 

Periode Waktu Analisis: 2021 (Menggunakan 

beberapa sumber data pada tahun 2019 ) 

3.2.1.3. Analisis Aspek Biaya 

Pabrik Minyak Goreng yang dirancang dalam 

hal ini merupakan pabrik dengan kapasitas 

pengolahan 1.50 ton CPO per-hari yang 

menepati lahan dengan seluas 2,5 (dua 

setengah) hektar. Asumsi  hari kerja adalah 

300 hari  kerja setahun. Produk yang 

dihasilkan  adalah  minyak goreng (RBD 

Olein) dan Stearin dengan komposisi 70:30. 

Untuk mendirikan industri minyak goreng 

dibutuhkan investasi berupa: 

a. Mesin dan Peralatan Produksi: 

b. Fasilitas Pendukung:  

c. Peralatan Kantor  

d. Bangunan Produksi  

e. Bangunan Pendukung  

f. Modal Kerja  

Nilai Investasi untuk pengembangan industri 

ini adalah Rp 407.128.923.000 sebagaimana 

disajikan dalam rincian berikut ini. 

3.2.1.4. Analisis Aspek Teknis 

Fasilitas transportasi di Kabupaten 

Kotawaringin Barat sudah sangat memadai. 

Jalan sepanjang 1.222, 85 KM telah 

menghubungkan semua kecamatan. Untuk 

transportasi air saat ini sudah jarang 

digunakan karena telah adanya jalan darat 

yang banyak dimanfaatkan masyarakat 

untuk berkegiatan ekonomi, transportasi air 

dikembangkan untuk keperluan wisata. Di 

Kabupaten Kotawaringin Barat juga terdapat 

pelabuhan yang cukup besar yaitu Pelabuhan 

Tabel 3.4 Kebutuhan Investasi (Dalam Juta) 

Unit Prasarana Jumlah Harga 

Sebelum PPN 

Mesin dan Perlatan  

Produksi 

179.752.040 

Fasilitas Pendukang 21.948.443 

Peralatan Kantor dan  

Kendaraan 

7.620.186 

Bangunan Utama 50.887.730 

Bangunan Penunjang 16.015.272 

Modal Kerja 130.905.253 

Total 407.128.924 

Sumber: BKPM (PT. Surveyor Indonesia, 2019) 



 

 

 

kumai untuk transportasi penumpang dan 

juga Pelabuhan Pangkalan Bun untuk 

transportasi barang.  

Selain transportasi, ketersediaan jaringan 

energi, listrik, komunikasi juga sangat 

memadai. Hanya Sebagian kecil desa yang 

belum teraliri listrik dan telah ada target 

pemenuhan listrik untuk seluruh desa. 

Pasokan air bersih juga tersedia walaupun 

belum secara keselurahan PDAM dapat 

mengcover keseluruhan wilayah Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Sedangkan jaringan 

komunikasi juga sudah tersedia jaringan 2G, 

3G dan 4G. Sumber bahan mentah untuk 

pembuatan minyak goreng dijamin cukup 

dimasa depan dengan peningkatan luas 

panen dan produksi, pasokan minyak sawit 

terus tumbuh. Dari sisi tenaga kerja, kondisi 

tahun 2018 tercatat 162.602 penduduk yang 

masuk dalam kelompok pekerja populasi dari 

304.082 proyeksi populasi, sehingga cukup 

tersedia tenaga kerja. 

3.2.2. Informasi Pasar 

Berdasarkan data dari BPS bahwa hasil 

pengolahan CPO menjadi minyak goreng 

Provinsi Kalimantan Tengah berupa minyak 

goreng kemasan dipasarkan ke luar provinsi 

dan luar negeri. Sedangkan tangan pertama 

perdagangan yaitu distributor melakukan 

pembelian dari luar provinsi. Tujuan 

pemasaran dari distributor yakni agen, 

pedagang grosir dan pedagang eceran, 

supermarket, dan konsumen akhir. Tidak 

hanya distributor yang melakukan pembelian 

dari luar Kalimantan Tengah, pedagang 

grosir, pedagang eceran, dan 

supermarket/swalayan pun mencukupi 

permintaan akan minyak goreng dari luar 

Kalimantan Tengah. Pedagang grosir 

mendistribusikan barang dagangannya 

sebagian besar ke pedagang eceran dan 

sisanya ke konsumen akhir (rumah tangga, 

kegiatan usaha lainnya, dan industri 

pengolahan). Sementara itu, pedagang 

eceran menjual minyak goreng selain ke 

rumah tangga juga ke kegiatan usaha 

lainnya seperti catering, rumah makan, dan 

lain-lain. Untuk pola distribusi perdagangan 

Berdasarkan data diatas juga dapat dilihat 

bahwa pola utama distribusi minyak goreng 

di Kalimantan Tengah memiliki 4 rantai 

dengan pendistribusian melibatkan 3 

pedangan perantara dengan MPP total = 

23,67%. Sehingga dapat dilihat margin 

perdangan pengankutan (MPP) untuk sampai 

ke konsumen akhir cukup besar di Provinsi 

Kalimantan Tengah. Sehingga dengan 

adanya pembagunan industri minya goreng 

di Kabupaten Kotawaringin barat akan 

mengurangi MPP di keseluruhan Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

Perkembangan konsumsi minyak goreng 

sawit di tingkat rumah tangga di Indonesia 

selama tahun 2002-2019 pada umumnya 

mengalami peningkatan dengan rata-rata 

peningkatan 4,47% per tahun. Peningkatan 

Tabel 3.5 Alur Distribusi Minyak Goreng 

        

Sumber: BPS 2020 



 

 

 

terbesar terjadi di tahun 2007, 2012, dan 

2015, dimana konsumsi dalam rumah tangga 

naik masing-masing sebesar 23,48%, 

13,29% dan 16,73% dibandingkan tahun 

sebelumnya. Sebaliknya penurunan 

konsumsi minyak goreng sawit dalam rumah 

tangga terjadi di tahun 2003, 2010, 2013, 

dan 2017, dengan penurunan konsumsi 

terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu 

8,23%. Pada tahun 2017, konsumsi minyak 

goreng sawit sebesar 10,72 

liter/kapita/tahun atau 8,56kg/kapita/tahun. 

Prediksi Konsumsi minyak goreng sawit di 

tingkat rumah tangga tahun 2020 yaitu 

sebesar 11,28 liter/kapita/tahun. Konsumsi 

ini mengalamin sedikit peningkatan 

dibandingkan tahun 2019. Begitu juga tahun 

2021 dan 2022 diprediksi bahwa konsumsi 

minya goreng sawit mengalami sedikit 

peningkata tahun 2021 dan 2020 masing-

masing sebesar 11,54 liter/kapita/tahun atau 

6,75 kg/kapita/tahun dan 11,81 

liter/kapita/tahun atau 9,45 kg/kapita/tahun. 

Data pada tabel diatas menyajikan 

Perkembangan Konsusmsi Minyak Goreng 

Sawit dalam Rumah Tangga di Indonesia 

Tahun 2002-2019 serta Prediksi tahun 2020-

2022 

3.2.3. Analisis Kelayakan  

Dalam menganalisis kelayakan proyek ini, 

beberapa asumsi perkiraan yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

3.2.3.1 Biaya 

Biaya merupakan pengeluaran yang 

diperkirakan untuk kegiatan operasional 

yang terdiri dari gaji karyawan, biaya 

pemeliharaan, biaya pembelian bahan bak, 

biaya bahan pembantu, serta biaya 

administrasi dan penjualan. 

a. Biaya Pembelian Bahan Baku 

Biaya Pembelian Bahan Baku merupakan 

kebutuhan pendanaan untuk pengadaan 

bahan baku berupa CPO dengan asumsi 

harga pembelian USD 650/ton dengan 

asumsi kurs Rupiah terhadap USD 

Rp14.500,-/USD. Asumsi ini berlaku untuk 

pembelian CPO selama jangka waktu 

proyeksi. Pasokan CPO diasumsikan lancar 

dalam jumlah berapapun. dan kualitasnya 

Tabel 3.6: Tabel Perkembangan konsumsi minyak 

goreng sawit dalam rumah tangga di 

Indonesia tahun 2002-2019 serta Prediksi 

2020-2022 

Tahun Konsumsi(1) Growth 
% 

(Liter/kap 
/minggu) 

(Liter/kap 
/tahun) 

(Kg/kap 
/tahun) 

2002 0,105 5.475 4380  

2003 0,104 5.423 4.338 -0,95 

2004 0,112 5.840 4.672 7,69 

2005 0,115 5.996 4.797 2,68 

2006 0,115 5.996 4.797 0,00 

2007 0,142 7.404 5.923 23,48 

2008 0,153 7.978 6.382 7,75 

2009 0,157 8.186 6.549 2,61 

2010 0,154 8.030 6.424 -1,91 

2011 0,158 8.239 6.591 2,60 

2012 0,179 9.334 7.467 13,29 

2013 0,171 8.916 7.133 -4,47 

2014 0,184 9.604 7.683 7,71 

2015 0,215 11.211 8.969 16,73 

2016 0,224 11.680 9.344 4,19 

2017 0,206 10.719 8.575 -8,23 

2018 0.208 10.865 8.692 1,36 

2019 0.211 11.023 8.818 1,46 

Rata2 0.162 8.440 6.752 4.47 

2020*) 0.216 11.278 9.022 2.31 

2021*) 0.221 11.543 9.235 2.36 

2022*) 0.226 11.809 9.447 2.30 

 

Sumber: Pusdatin, BPS 

Keterangan: (1)  Merupakan konsumsi minyak  goreng 

sawit 
(*) angka prediksi Pusdatin, Kementan, 

asumsi 1 liter = 0,8 Kg 

 



 

 

 

memenuhi kualitas Standar Nasional 

Indonesia (SNI) CPO. 

b. Biaya Bahan Pembantu 

Biaya Bahan Pembantu merupakan 

kebutuhan pendanaan untuk pengadaan 

bahan bahan pembantu berupa H3PO4 dan 

Diatomec. Kebutuhan H3Po4 adalah 750 

ton/tahun dengan harga beli diasumsikan 

Rp1.34 juta/ton.  Sementara kebutuhan 

Diatomec adalah 675 ton/tahun dengan 

harga beli diasumsikan Rp2.52 juta/ton. 

Total kebutuhan pendanaan untuk bahan 

pembantu adalah Rp1.821,29 juta per-

tahun. 

c. Biaya BBM 

Biaya BBM dihitung berdasarkan kebutuhan 

pendanaan untuk pengadaan bahan bakar, 

yaitu solar industri untuk menggerakkan 

genset dan boiler. Harga solar industri harga 

asumsi Rp12.385,-/liter. Total kebutuhan 

untuk genset dan boiler diperkirakan 

mencapai 991.180 liter/tahun. Total 

kebutuhan pendanaan untuk bahan bakar 

Rp12.374,67 juta/tahun. 

d. Biaya Tenaga Kerja 

Kebutuhan pendanaan karyawan untuk 

industri dihitung berdasarkan Upah Minimum 

Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019. 

Hasil perhitungan kebutuhan pendanaan 

karyawan untuk industri dapat di lihat pada 

tabel berikut ini : 

e. Biaya Perawatan dan Overhead 

Biaya Perawatan adalah seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan perawatan dan 

pemeliharaan terhadap keseluruhan aset. 

Biaya perawatan diasumsikan 1,5% dari total 

investasi. Sementara itu Biaya Overhead 

adalah biaya-biaya yang dibebankan kepada 

keseluruhan kegiatan operasi perusahaan 

yang berasal dari kegiatan penjualan, 

legalitas, logistik, dan kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan kegiatan pendukung 

operasi yang tidak terkait langsung dengan 

kegiatan produksi. Biaya Overhead 

diasumsikan sebesar 1% dari nilai penjualan. 

3.2.3.2 Pendapatan 

Pendapatan merupakan arus kas masuk yang 

diperkirakan dengan memperhatikan harga 

jual minyak goreng (RBD Olein) dengan 

asumsi harga minyak goreng (RBD Olein) 

Rp9.000.000,-/ton dan harga Stearin 

Rp30.000.000,-/ton pada tahun pertama, 

dan seterusnya selama masa proyeksi.  

Tabel 3.7 Tabel Kebutuhan Gaji Karyawan 

Industri Minyak Goreng 

          (Dalam Juta) 

Uraian Jumlah Pengali 
Gaji/ 
Bulan 

Gaji/Tahun 
( 14Kali) 

Pimpinan 1 5,0 15,238 213,332 

Manajer 6 3,0 54,856 767,984 

Operator 120 1,5 548,556 7.679,784 

Tenaga 
Lepas 

- 1,0 - - 

Total   618,65 8.661,10 

Sumber: BKPM (PT. Surveyor Indonesia, 2019) 

Tabel 3.8 Tabel Biaya (Cost) 

    (Dalam Juta) 

Jenis Biaya Biaya per Tahun 

Biaya Pembelian BB 424.125 

Biaya Bahan Pembantu 1.821 

Biaya BBM 12.375 

Biaya Tenaga Kerja 8.661 

Biaya Perawatan 6.107 

Total 457.160 

Sumber: BKPM (PT. Surveyor Indonesia, 2019) 



 

 

 

Total Kapasitas Produksi per-tahun adalah 

30.870 ton minyak goreng (RBD Olein) dan 

13.230ton Stearin dengan asumsi production 

loss sebesar 2%. Kapasitas produksi 

mengikuti skenario 50% pada tahun 

pertama, 70% pada tahun kedua, 100% 

pada tahun ketiga, dan selanjutnya selama 

masa proyeksi. Adapun hasil proyeksi 

pendapatandari proyek ini dapat dilihat 

dalam rincian berikut ini: 

3.2.3.3 Cashflow dan Project 

Profitability 

Analisis Kelayakan Finansial (profitabilitas 

proyek) dilakukan dalam rangka 

perencanaan investasi untuk mendapatkan 

gambaran mengenai tingkat kelayakan 

finansial dari pelaksanaan pembangunan di 

suatu kawasan. Analisis Kelayakan Finansial 

dilakukan dengan mengolah data 

menggunakan kriteria kelayakan Net Present 

Value (NPV). Internal Rate of Return (IRR). 

dan Payback Period (PP). 

a. Net Present Value 

Net Present Value adalah selisih nilai 

sekarang dari penerimaan (manfaat) dengan 

nilai sekarang dari pengeluaran (biaya) pada 

tingkat suku bunga tertentu. Rumus yang 

digunakan dalam penghitungan NPV adalah: 

  

 

Dimana : 

• Bt= Penerimaan (manfaat) yang diperoleh 

pada periode ke t 

• 𝐶𝑡 = Pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan 

pada periode ke t 

• t = Periode penelaahan 

• I = Tingkat suku bunga (diskonto) yang 

diperhitungkan  

Penilaian kelayakan berdasarkan NPV 

adalah: 

• Jika NPV > 0; berarti secara finansial 

proyek layak untuk dilaksanakan. Karena  

manfaat yang diperoleh lebih besar dari pada 

biaya yang dikeluarkan. 

• Jika NPV = 0; berarti secara finansial 

proyek sulit untuk dilaksanakan. karena 

manfaat yang diperoleh akan habis untuk 

menutupi biaya yang dikeluarkan. 

• Jika NPV < 0; berarti secara finansial 

proyek tidak layak untuk dilaksanakan. 

karena manfaat yang diperoleh lebih kecil 

dari pada biaya yang dikeluarkan. 

Net Present Value dari perhitungan Arus Kas 

Bersih dengan asumsi tingkat bunga sebesar 

12% yang menunjukkan hasil positif sebesar 

Rp650.377,05-. Artinya investasi ini secara 

ekonomi layak. 

b. Internal Rate of Return 

Internal Rate of Return adalah tingkat suku 

bunga (discount rate) yang membuat nilai 

Tabel 3.9 Tabel Pendapatan (Dalam Juta) 

Jenis Produk Nominal 

Penjualan RBD Olein 277.830 

Penjualan Stearin 396.900 

Total 674.730 

Sumber: BKPM (PT. Surveyor Indonesia, 2019) 



 

 

 

NPV proyek sama dengan nol. Nilai IRR 

diperoleh dengan menggunakan rumus: 

 

 Di mana: 

• i = Suku bunga yang menghasilkan NPV 

Positif 

• i′= Suku bungan yang menghasilkan NPV 

Negatif 

• NPV = NPV bernilai positif 

• NPV’ = NPV bernilai negatif 

Penilaian kelayakan berdasarkan IRR adalah: 

• Jika IRR > discount rate; berarti secara 

finansial proyek layak untuk dilaksanakan. 

• Jika IRR < discount rate; berarti secara 

finansial proyek tidak layak untuk 

dilaksanakan. 

IRR dari proyek ini adalah 39,09% dengan 

asumsi tingkat bunga 12%. Hal ini 

menunjukkan bahwa proyek ini mampu 

memberikan return yang layak hingga 

asumsi tingkat bunga 39,09%, di mana Nilai 

NPV dari proyek ini adalah 0 (nol) pada saat 

tingkat bunga tersebut. 

C. Payback Period 

Payback Period adalah metode analisis 

kelayakan yang dikhususkan untuk menilai 

persoalan investasi menurut jangka waktu 

pengembalian seluruh modal yang 

diinvestasikan. Metode ini mengukur 

seberapa cepat investasi bisa kembali. Bila 

periode pengembalian ini lebih pendek 

(cepat) dari umur proyek yang diisyaratkan, 

maka proyek dikatakan menguntungkan; 

sedang jika periode pengembalian lebih 

panjang (lama) dari umur proyek yang 

diisyaratkan, maka proyek dikatakan tidak 

menguntungkan (ditolak). 

Selain itu, metode ini dapat mengukur 

seberapa cepat suatu investasi bisa kembali. 

Dasar yang digunakan dalam metode ini 

adalah aliran kas, bukan laba. Untuk itu perlu 

dihitung aliran kas setiap proyek. Metode 

Payback Period juga menunjukkan terjadinya 

arus permintaan/arus kas masuk (cash 

inflow) secara kumulatif sama dengan jumlah 

investasi dalam bentuk present value. Atau 

dengan kata lain, Payback Period merupakan 

jangka waktu yang diperlukan untuk 

mengembalikan seluruh modal yang telah 

diinvestasikan, yang biasanya dinyatakan 

dalam satuan tahun. 

 

Tabel 3.40 Tabel Profitabilitas Dalam Juta) 

Tahun 
Disc. 

Arus kas 
Masuk 

Disc. 
Arus kas 
Keluar 

Disc. Arus 
kas Bersih 

Pra 
Operasi 

(0) 
- (407.129) (407.129) 

1 301.219 (218.837) 82.382 

2 376.523 (263.012) 113.511 

3 480.259 (325.397) 154.862 

4 428.803 (290.533) 138.270 

5 382.860 (259.405) 123.455 

6 341.839 (231.611) 110.228 

7 305.214 (206.796) 98.418 

8 272.512 (184.639) 87.873 

9 243.314 (164.856) 78.458 

10 217.245 (147.193) 70.052 

NPV 650.377,05 

IRR 39,09% 

BenfitCR 1,24 

PP 2,21 

Sumber: BKPM (PT. Surveyor Indonesia, 2019) 



 

 

 

Penilaian kelayakan investasi dengan 

menggunakan metode Payback Period 

didasarkan pada lamanya investasi tersebut 

dapat tertutup dengan aliran-aliran kas 

masuk (cash inflow). Dengan demikian, jika 

arus kas dari suatu rencana investasi 

berbeda  jumlahnya setiap tahun 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Dimana: 

𝑡 = Tahun terakhir di mana arus kas masih 

belum bisa menutupi investasi awal 

• 𝐼0 = Jumlah investasi awal 

• c = jumlah kumulatif arus kas pada periode 

t 

• d = jumlah kumulatif arus kas sebelum 

periode t 

Penilaian kelayakan berdasarkan PP adalah: 

• Jika PP > umur proyek; berarti secara 

finansial proyek layak untuk dilaksanakan. 

• Jika PP < umur proyek; berarti secara 

finansial proyek tidak layak untuk 

dilaksanakan.  

Payback Period dari proyek ini adalah 2,21 

tahun, artinya proyek ini akan berhasil 

menutupi seluruh nilai investasi dalam 2,21 

tahun atau 2 tahun 3 bulan, dengan asumsi 

tingkat bunga 12% per-tahun. 

D. Benefit Cost Ratio: adalah rasio antara 

nilai cashflow dengan cash outflow termasuk 

dengan nilai awal investasi. Untuk nilai BCR 

dari proyek ini adalah 1,24 yang berate 

proyek ini memiliki keuntungan lebih tinggi 

dari pada biaya yang dikeluarkan untuk 

proyek ini dengan asumsi tingkat bunga 12% 

per-tahun. 

3.2.3.4 Analaisis Kelayakan Ekonomi 

a. Analisis Biaya dan Manfaat 

Adanya industri minyak goreng di 

Kotawaringin Barat akan bermanfaat dalam 

memberikan kontribusi positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan indikator 

kesejahteraan masyarakat di Kotawaringin 

Barat, setidaknya sebagai berikut: 

1. Tingkat kebutuhan kelapa sawit di 

Kotawaringin Barat akan semakin 

meningkat sehingga dapat memacu 

tingkat produksi kelapa sawit. Dari sisi 

lapangan usaha, peningkatan produksi ini 

akan berkontribusi positif terhadap PDRB 

sektor pertanian; 

2. Meningkatkan pertumbuhan industri 

pengolahan; 

3. Dengan adanya perputaran penjualan 

minyak goreng maka komponen 

perdagangan juga dapat meningkat 

4. Menyerap tenaga kerja dari masyarakat 

sekitar, sehingga dapat mengurangi 

tingkat pengangguran; 

5. Tenaga kerja akan memperoleh 

penghasilan dan pada gilirannya konsumsi 

rumah tangga juga kan meningkat. 

Biaya yang ditimbulkan atas adanya proyek 

tersebut antara lain : 

1. Dapat menimbulkan pencemeran 

lingkungan seperti penurunan kualitas 

udara, kebersihan lingkungan, rusaknya 

habitat flora dan fauna akibat 

pembangunan pabrik dan penggundulan 

lahan 



 

 

 

2. Mendorong inflasi dan harga lahan 

semakin tinggi 

3. Untuk menjamin produktivitas para petani 

sawit perlu dilakukan semacam pelatihan 

yang akan menimubulkan biaya tambahan 

dikarenakan adanya GAP antara produksi 

Perusahaan dan petani sawit 

4. Agar produk dikenal masyarakat dan 

kampanye produk lokal mungkin bisa juga 

timbul biaya dari proyek yang dijalankan 

5. Biaya untuk dapat membuat harga jual 

terjangkau oleh masyarakat terutama 

pada saat sulit ekonomi juga memerlukan 

biaya-biaya seperti subsidi. 

b. Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas merupakan analisis 

finansial dari suatu proyek yang sering 

didasarkan pada kejadian yang tidak tentu 

dikemudian hari dan data yang tidak akurat. 

Analisis sensitivitas dilakukan untuk 

mengetahui parameter pokok yang 

diperkirakan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kelayakan investasi. Berikut 

merupakan hasil analisis dari beberapa 

parameter yang memliki pengaruh signifikan 

terhadap kelayakan investasi di dalam 

pembangunan industri minyak goreng. 

1. Fluktuasi harga CPO  

Adanya fluktuasi harga CPO yang menjadi 

bahan baku minyak goreng sawit yang 

disebabkan oleh Faktor-faktor diantaranya, 

pajak ekspor CPO, harga CPO di pasar 

internasional dan volume ekspor CPO serta 

faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kondisi makro ekonomi seperti, tingkat suku 

bunga kredit, PDB dan Exchange rate atau 

nilai tukar secara serempak mempunyai 

pengaruh terhadap fluktuasi harga minyak 

goreng sawit di dalam negeri. 

2. Kompetisi harga jual 

Adanya kompetisi harga jual adanya seperti 

kenaikan harga jual produk minyak goreng 

kelapa sawit akan menurunkan volume 

penjualan secara signifikan. Semakin tinggi 

harga jual yang ditetapkan perusahaan maka 

volume penjualan akan mengalami 

penurunan dalam jumlah yang besar (nyata). 

Keadaan tersebut disebabkan permintaan 

terhadap produk perusahaan cukup sensitif 

terhadap perubahan harga. Persentase 

kuantitas penjualan akan menurun lebih 

besar dibanding dengan peningkatan harga 

jual produk. 

c. Analisis Risiko 

1. Dukungan bahan baku yang cukup sangat 

diperlukan mengingat ketersedian bahan 

baku akan mempengaruhi produksi dari 

minyak goreng 

2. Produktivitas komoditas kelapa sawit yang 

diusahakan di lahan masyarakat dan lahan 

PKS memiliki kesenjangan yang sangat 

tinggi. Perlu upaya keras untuk 

meningkatkan produktivitas di 

masyarakat. 

3. Perusahaan harus bekerja sama dengan 

perusahaan distribusi yang layak 

 

3.2.4. Faktor Yang Berpengaruh 

Terhadap Investasi 

3.2.4.1 Faktor-faktor Pendukung 

Investasi 

a. Dukungan Pemerintah 

Dengan adanya proyek industri minyak 

goreng sawit akan memberikan manfaat bagi 

ekonomi di kotawaringin barat serta akan 

memberikan kontribusi pada peningkatan 



 

 

 

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 

dukungan pemerintah sesuai dengan misinya 

untuk Mendorong penguatan kemandirian 

ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam 

arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan 

potensi daerah dan sumber energi melalui 

infrastruktur. 

b. Sarana dan Prasarana 

Transportasi yang menghubungkan 

Kabupaten Kotawaringin barat dengan 

daerah lain dapat dibagi menjadi tiga yaitu 

darat, udara, dan air. Secara umum kondisi 

sarana dan prasarana transportasi di 

Kabupaten Kotawaringin barat sangat 

mendukung investasi Industri Minyak 

Goreng. Selain sarana transportasi, sarana 

lain seperti telekomunikasi yang sudah 

tersedia 2g, 3g dan 4g. 

c. Ketenagakerjaan 

Dari seluruh angkatan kerja di Kabupaten 

Kotawaringin Barat yang bekerja atau bukan 

pengangguran (162.602 orang), sebanyak 

42,1 persen (45.687 orang) bekerja di 

lapangan usaha pertanian, kehutanan dan 

perikanan. Jumlah tenaga kerja sektor 

tersebut menjadi yang terbesar dalam 

struktur tenaga kerja diantara 17 

sektor/lapangan usaha lainnya sehingga 

banyak yang memiliki pengalaman dan 

pengetahuan dalam pengolahan hasil kelapa 

sawit. Adanya industri pengolahan minyak 

goreng sawit akan memberikan dampak bagi 

kenaikan pendapatan petani melalui 

penyediaan hasil panen kelapa sawit untuk 

bahan baku. Selain itu, industri akan 

menyerap tenaga kerja dan mendorong 

industri/usaha pendukung lainnya, 

dikarenakan dari keseluruhan angkatan 

kerja, jumlah pengangguran di Kab. 

Kotawaringin barat  sebesar 4.902 orang 

atau 40,55 persen dari total yang telah 

terdaftar sebagai pencari kerja di Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

Selain faktor pendukung diatas, Kalimantan 

merupakan salah satu produsen CPO 

terbesar di Indonesia, dengan volume ekspor 

yang cukup banyak. sebagaijamin kualitas 

dari produk hasil turunan olahan kelapa sawit  

3.2.4.2. Faktor-faktor Penghambat 

Investasi 

Adanya industri minyak goreng di 

Kotawaringin Barat akan bermanfaat dalam 

meningkatkan perekonomian daerah, namun 

tentunya akan ada hal-hal yang berpotensi 

sebagai faktor pengahambat seperti 

ketersedian sumber daya manusia yang siap 

untuk rencana kegiatan proyek tersebut dan 

konsistensi ketersedian bahan baku yang 

berkualitas baik atau sesuai dengan standar 

yang diperlukan. Hambatan-hambatan 

tersebut dapat diantisipasi dengan adanya 

dukungan pemerintah dalam memberikan 

edukasi dan tersedianya fasilitas untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

di bidang pertanian khususnya terkait 

pengelolaan hasil kelapa sawit. 

3.2.4.3. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan, proyek investasi industri minyak 

goreng sudah layak dan siap untuk dibangun 

karena telah memenhi setiap aspek yang 

telah diteliti. Pertama, berdasarkan aspek 

pasarnya, pembangunan industri minyak 

goreng akan memanfaatkan hasil produk 

perkebunan sawit yang melimpah dan 



 

 

 

mengurangi margin distribusi minyak goreng 

di Kalimantan Tengah. Biaya yang diperlukan 

untuk investasi tersebut adalah sebesar Rp 

407.128.923.000.  

Kedua, setelah melalui analisis kelayakan 

keuangan investasi dengan parameter NPV, 

IRR, BCR, dan PP, proyek investasi 

pembangunan industri minyak goreng layak 

secara ekonomi dan memberikan return yang 

layak. Lama waktu proyek ini akan berhasil 

menutupi seluruh investasi adalah selama 2 

tahun 3 bulan. Sedangkan untuk aspek 

kelayakan ekonomi, terdapat beberapa 

manfaat dari proyek tersebut, antara lain 

kontribusi positif terhadap PDRB dan 

penyerapan tenaga kerja dari masyarakat 

sekitar sehingga dapat mengurangi tingkat 

pengangguran. 

Sedangkan biaya yang akan timbul dari 

adanya investasi ini adalah potensi timbulnya 

kerusakan lingkungan, dorongan inflasi dan 

harga lahan semakin tinggi. 

Rekomendasi yang diberikan bahwasanya 

pemerintah dapat mempertimbangkan untuk 

menanamkan modalnya pada investasi 

Pembangunan Industri Minyak Goreng di 

Kabupaten Kotawaringin Barat mengingat 

proyek ini layak secara keuangan dan layak 

secara ekonomi, serta akan memberikan 

manfaat baik secara ekonomi dan sosial bagi 

Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di 

kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

 

 

 



 

 

 

  

       Tabel 3.10 Tabel Aliran Kas Industri Minyak Goreng 

                              (Dalam Juta) 

Keterangan PraOperasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Investasi Awal (407.129)           

Arus Kas Masuk            

 Penjualan RBD 
Olein 

 138.915 194.481 277.830 277.830 277.830 277.830 277.830 277.830 277.830 277.830 

 Penjualan Stearin  198.450 277.830 396.900 396.900 396.900 396.900 396.900 396.900 396.900 396.900 

             

Jumlah Arus Kas 
Masuk 

- 337.365 472.311 674.730 674.730 674.730 674.730 674.730 674.730 674.730 674.730 

Arus Kas Keluar            

             

Biaya Operasional            

 Biaya Pembelian 
BB 

 (212.063) (296.888) (424.125) (424.125) (424.125) (424.125) (424.125) (424.125) (424.125) (424.125) 

 Biaya Bahan 
Pembantu 

 (1.821) (1.821) (1.821) (1.821) (1.821) (1.821) (1.821) (1.821) (1.821) (1.821) 

 Biaya BBM  (12.375) (12.375) (12.375) (12.375) (12.375) (12.375) (12.375) (12.375) (12.375) (12.375) 

 Biaya Tenaga Kerja  (8.661) (8.661) (8.661) (8.661) (8.661) (8.661) (8.661) (8.661) (8.661) (8.661) 

 Biaya Perawatan  (6.107) (6.107) (6.107) (6.107) (6.107) (6.107) (6.107) (6.107) (6.107) (6.107) 

 Biaya Overhead  (4.071) (4.071) (4.071) (4.071) (4.071) (4.071) (4.071) (4.071) (4.071) (4.071) 

             

Jumlah ArusKeluar (407.129) (245.098) (329.923) (457.160) (457.160) (457.160) (457.160) (457.160) (457.160) (457.160) (457.160) 

Arus Kas Bersih (407.129) 92.268 142.389 217.570 217.570 217.570 217.570 217.570 217.570 217.570 217.570 

Arus Kas Akumulatif (407.129) (314.862) (172.473) 45.096 262.666 480.236 697.805 915.375 1.132.945 1.350.515 1.568.084 

        Sumber: BKPM (PT. Surveyor Indonesia, 2019) 



 

 

 

 

3.1 Kesimpulan 

1. Pada periode Triwulan III 2021, 

pertumbuhan ekonomi Kalimantan 

Tengah mengalami perlambatan 

dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya, yaitu 3,57% (y-o-y) dan 

minus 0,21 (q-to-q). Hal ini salah satunya 

disebabkan oleh penurunan kontribusi 

sektor pemerintahan serta penurunan 

kegiatan masyarakat akibat adanya 

penerapan PPKM pada periode Juli s.d. 

September 2021. 

2. Tingkat inflasi bulanan (m-to-m) 

Kalimantan Tengah pada periode triwulan 

III 2021 masih mengalami fluktuasi. 

Kondisi deflasi pada bulan Agustus 2021 

dilanjutkan dengan inflasi sebesar 0,08 

persen pada bulan September 2021. 

Angka tersebut masih lebih tinggi 

dibandingkan angka nasional yang 

mengalami deflasi sebesar  minus 0,04 

persen. Begitu pun jika dilihat dari inflasi 

tahun kalender 2021 laju inflasi 

Kalimantan Tengah lebih tinggi daripada 

nasional, yaitu 1,24 persen dibanding 0,80 

persen. 

3. Dari sisi indikator kesejahteraan, capaian 

Kalimantan Tengah lebih baik jika 

dibandingkan nasional. Persentase 

penduduk miskin 5,16 persen sementara 

nasional mencapai 10,14 persen, 

persentase TPT 4,25 persen dibawah 

nasional 6,26 persen, ketimpanagn 0,323 

lebih baik dibanding nasional 0,384, dan 

NTP 123,63 di atas nasional 105,68. 

4. Total realisasi penerimaan perpajakan di 

Kalimantan Tengah sampai dengan 

Triwulan III 2021 sebesar Rp4,01 triliun 

(72,8 persen), atau meningkat sebesar 

42,2 persen (y-o-y). Sedangkan, total 

realisasi PNBP mencapai Rp263,42 miliar, 

atau mengalami penurunan sebesar 

267,13 miliar (minus 1,4 pesen, y-o-y) 

5. Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, 

pemerintah pusat mengalokasikan belanja 

APBN di provinsi Kalimantan Tengah 

sebesar Rp25,03 triliun dan telah 

terealisasi 68,40 persen sebesar Rp17,12 

triliun. Realisasi ini mengalami penurunan 

secara nominal dan persentase dibanding 

periode yang sama tahun sebelumnya 

sebesar Rp17,19 triliun (74,67 persen). 

Proporsi realisasi belanja APBN sebesar 

30,77 persen merupakan kontribusi 

Belanja Pemerintah Pusat dan 69,23 

persen merupakan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa (TKDD). Dalam hal ini, 

kurang optimalnya tingkat realisasi 

belanja pemerintah disebabkan oleh 

rendahnya capaian Belanja Modal (47,68 

persen) dan Belanja DAK Fisik (42,88 

persen). 

6. Komponen terbesar dari TKDD yang 

diterima Kalimantan Tengah adalah DAU 

(57 persen) yang digunakan untuk 



 

 

 

membiayai tata kelola pemerintahan dan 

dimasa pandemi digunakan untuk 

penanganan covid-19, dukungan 

vaksinasi dan pemberian insentif tenaga 

kesehatan.   

7.Target pendapatan APBD regional 

Kalimantan Tengah pada tahun 2021 

hanya mengalami kenaikan sebesar 0,5 

persen. Namun, sampai dengan akhir 

periode triwulan III 2021, tingkat realisasi 

pendapatan APBD di Kalimantan Tengah 

telah mampu mencapai Rp13,16 triliun 

(63,5 persen). Kondisi tersebut 

dipengaruhi oleh realisasi Pendapatan 

Transfer Pemerintah Pusat yang 

mengalami penurunan sebesar Rp1,44 

triliun (minus 12,2 persen, yoy) akibat 

digunakan untuk refokusing anggaran 

dalam rangka penanganan covid-19. 

8. Dengan alokasi belanja APBD sebesar 

Rp22.212 miliar atau hanya mengalami 

penurunan sebesar 1,1 persen (yoy), 

realisasi belanja daerah sampai dengan 

akhir triwulan III 2021 berhasil mencapai 

nilai Rp11.514 miliar (51,8 persen) atau 

tumbuh 2,2 persen (yoy). Adapun capaian 

tersebut disebabkan oleh adanya 

perlambatan belanja modal yang baru 

mencapai Rp1.641 miliar (36,2 persen) 

atau tumbuh negatif 13,4 persen (yoy). 

Hal ini disebabkan karena adanya 

sejumlah keterlambatan logistik material 

belanja modal akibat PPKM dan bencana 

banjir yang melanda sejumlah wilayah di 

Kalimantan Tengah. 

9. Tren NTP regional Kalimantan Tengah 

cenderung mengalami kenaikan pasca 

dimulainya pandemi Covid-19. Hal ini 

menunjukan recovery yang sangat cepat 

dari sektor pertanian dalam kondisi 

ketidakpastian Covid-19. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sektor pertanian 

tidak terlalu terdampak oleh adanya 

pembatasan sosial yang dilakukan dalam 

pencegahan penularan Covid-19. 

10. Berdasarkan analisis tren perbandingan 

data pengeluaran pemerintah dan Indeks 

harga yang dibayar petani (Ib), dapat 

disimpulkan bahwa menunjukan bahwa 

belanja pemerintah pada sektor pertanian 

memberikan dampak positif pada daya 

beli petani. Namun demikian, besaran dan 

jangka waktu dampak belanja tersebut 

sangat tergantung dari karakteristik 

belanja pemerintah tersebut.  

11. Berdasarkan jenis pengeluaran 

pemerintah di sektor pertanian: (a) 

realisasi belanja K/L terkait dengan sektor 

pertanian masih rendah akibat belum 

optimalnya tingkat realisasi program food 

estate sebesar Rp1.200 miliar. Namun, 

kondisi tersebut tidak terlalu berpengaruh 

terhadap nilai Ib mengingat karakter jenis 

belanjanya yang bersifat fisik jangka 

panjang. (b) penyaluran DAK Fisik sektor 

pertanian juga kurang optimal pada 

periode Triwulan III karena batas waktu 

pengajuan usulan DAK Fisik Tahap II 

adalah pada 21 Oktober 2021. (c) 

Penyaluran KUR juga masih rendah, 

dimana sektor Pertanian berkontribusi 

34,40 persen sedangkan sektor Perikanan 

berkontribusi 2,16 persen dari total 

penyaluran. (d) Penyaluran UMi 

penyaluran sektor Pertanian selama lima 

tahun terakhir sebesar Rp239,65 juta dan 



 

 

 

sektor Perikanan Rp24,5 juta dengan lima 

debitur. 

12. Berdasarkan perbandingan NTP per 

sektor, tingkat kesejahteraan petani 

perkebunan menjadi kontributor utama 

pembentuk NTP. Produksi sawit yang 

relatif stabil disertai dengan harga sawit 

yang cenderung naik selama tahun 2021 

menjadi penyebab utama kenaikan NTP 

subsektor perkebunan. Sehingga nilai tren 

NTP subsektor perkebunan mempunyai 

tren yang meningkat signifikan dengan 

nilai 144,04 di bulan September 2021. 

Sedangkan untuk sub sektor hortikultura 

dan tanaman pangan justru mempunyai 

nilai NTP yang cenderung menurun dan 

berada dibawah batas NTP sepanjang TA 

2021. Kondisi ini memerlukan dukungan 

lebih dari pemerintah yang dapat 

diwujudkan melalui sejumlah bantuan 

langsung berupa benih dan alat-alat 

pertanian, serta bantuan pelatihan dan 

penyuluhan pertanian sesuai subsektor 

hortikultura dan tanaman pangan. 

13. Pada Kabupaten Kotawaringin Barat, 

terdapat proyek investasi industri minyak 

goreng yang sudah layak dan siap 

dibangun karena telah memenuhi aspek 

pasar (memanfaatkan hasil perkebunan 

sawit yang melimpah), aspek kelayakan 

keuangan (memberikan return yang 

layak), dan aspek kelayakan ekonomi 

(memberikan kontribusi positif terhadap 

PDRB dan menyerap tenaga kerja). 

Namun demikian, biaya yang timbul dari 

pembangunan industri minyak goreng ini 

adalah potensi kerusakan lingkungan, 

dorongan inflasi, dan kenaikan harga 

lahan. 

4.2. Rekomendasi  

1. Pemerintah daerah dan K/L perlu 

meningkatkan akselerasi belanjanya 

untuk me-rebound perlambatan ekonomi 

yang terjadi pada periode Triwulan III, 

khususnya belanja yang bersifat modal 

dan fisik. 

2. Capaian indikator kesejahteraan yang 

sudah cukup baik di Kalimantan Tengah 

perlu terus dikuatkan dengan 

memanfaatkan pendanaan yang 

disediakan pada APBN dan APBD. Dengan 

demikian, perlu terus di dorong 

pengelolaan APBN dan APBD di Kalteng 

secara efisien dan efektif dengan 

mengedepankan good government. 

2. Pendapatan daerah dapat lebih 

dioptimalkan oleh pemerintah daerah 

dengan memanfaatkan teknologi 

informasi, misalnya optimalisasi 

penggunaan smart register pada rumah 

makan dan mekanisme pembayaran pajak 

daerah secara online melalui kerjasama 

dengan bank daerah.  

3. Kementerian/Lembaga dan pemerintah 

daerah agar lebih konsisten untuk 

melaksanakan akselerasi belanja yang 

dikelolanya, dengan perhatian khusus 

pada jenis belanja modal fisik dan belanja 

lintas K/L, salah satunya adalah program 

food estate. Untuk belanja lintas K/L perlu 

sinergi antar satuan kerja terkait yang 

berada di daerah. 

4. Pada tahun anggaran berikutnya, 

pengaturan batas waktu penyaluran DAK 



 

 

 

Fisik tahap II agar dapat dipercepat 

menjadi periode Triwulan III dalam 

rangka mendorong akselerasi belanja 

fisik. Hal ini tentunya disertai dengan 

percepatan penyiapan juknis pada awal 

tahun anggaran oleh K/L teknis. 

5. Lebih meningkatkan alokasi belanja yang 

berdampak langsung pada peningkatan 

daya beli petani, misalnya bantuan benih, 

pupuk, dan alat pertanian, serta belanja 

yang berdampak pada peningkatan 

kapasitas petani, seperti penyuluhan 

pertanian. Proporsi alokasi juga lebih 

diarahkan pada subsektor yang 

mempunyai nilai NTP kurang dari 100, 

seperti hortikultura dan tanaman pangan. 

6. Sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan merupakan sektor dengan 

kontribusi tertinggi dalam pertumbuhan 

ekonomi dan menjadi sektor unggulan 

Kalimantan Tengah. KUR dan UMi dapat 

dijadikan komponen untuk mendorong 

perkembangan sektor tersebut sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan 

petani/nelayan. Dengan demikian, 

Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah 

perlu mendorong pemanfaatan 

pembiayaan melalui KUR dan UMi oleh 

masyarakat secara optimal. 

7. Untuk analisis investasi daerah, 

pemerintah dapat mempertimbangkan 

untuk menanamkan modalnya pada 

investasi Pembangunan Industri Minyak 

Goreng di Kabupaten Kotawaringin Barat 

mengingat proyek ini layak secara 

keuangan dan layak secara ekonomi, 

serta akan memberikan manfaat baik 

secara ekonomi dan sosial bagi Provinsi 

Kalimantan tengah khususnya di 

kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) adalah sebuah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan negara 

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat  

Badan Layanan Umum (BLU) adalah 

instansi di lingkungan Pemerintah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat berupa penyediaan 

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan 

pada prinsip efisiensi dan produktivitas.  

Bea adalah pungutan yang dikenakan atas 

keluar masuknya barang/komoditas yang 

berkaitan yang masuk dan keluar wilayah 

pabean. Pungutan bea ini bersifat wajib dan 

dikenakan pada produk hasil ekspor dan 

impor. Bea yang dikenakan atas barang 

impor disebut bea masuk, dan bea yang 

dikenakan atas barang keluar disebut bea 

keluar.  

Belanja Daerah adalah kewajiban 

pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih.  

Belanja Negara adalah kewajiban 

pemerintah pusat yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih.  

Cukai adalah pungutan negara yang 

dikenakan terhadap barang-barang tertentu 

yang mempunyai sifat atau karakteristik 

yang ditetapkan dalam Undang-undang 

Cukai.  

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) adalah dokumen pelaksanaan 

anggaran yang disusun oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang 

disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran 

atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.  

Ekspor barang adalah transaksi 

perpindahan kepemilikan ekonomi (baik 

berupa penjualan, barter, hadiah ataupun 

hibah) atas barang dari residen suatu 

wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi 

luar negeri (non-resident).  

Impor barang adalah transaksi 

perpindahan kepemilikan ekonomi 

(mencakup pembelian, barter, hadiah 

ataupun hibah) atas barang dari pelaku 

ekonomi luar negeri (non-resident) terhadap 

residen suatu wilayah Provinsi.  

Indeks Harga konsumen (IHK) adalah 

Indeks yang menghitung rata-rata 

perubahan harga dari suatu paket barang 

dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah 

tangga dalam kurun waktu tertentu.  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

atau Human Development Index (HDI) 

adalah pengukuran perbandingan dari 



 

 

 

harapan hidup, pendidikan, dan standar 

hidup untuk  

semua negara. IPM menjelaskan bagaimana 

penduduk dapat mengakses hasil 

pembangunan dalam memperoleh 

pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan 

sebagainya.  

Inflasi adalah kecenderungan naiknya 

harga barang dan jasa pada umumnya yang 

berlangsung secara terus menerus.  

Inventori adalah persediaan yang dikuasai 

oleh unit yang menghasilkan untuk 

digunakan alam proses lebih lanjut, dijual, 

atau diberikan pada pihak lain, atau 

digunakan dengan cara lain.  

Laju pertumbuhan ekonomi adalah 

proses perubahan kondisi perekonomian 

suatu negara secara berkesinambungan 

menuju keadaan yang lebih baik selama 

periode tertentu.  

Nilai tukar adalah sejumlah uang dari 

suatu mata uang tertentu yang dapat 

dipertukarkan dengan unit mata uang 

negara lain.  

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio 

antara indeks harga yang diterima nelayan 

(It) dengan indeks harga yang dibayar 

nelayan (Ib) dinyatakan dalam persentase. 

Secara konsepsional, NTN pengukur 

kemampuan tukar produk perikanan 

tangkap yang dihasilkan nelayan dengan 

barang atau jasa yang dikonsumsi oleh 

rumah tangga nelayan dan keperluan 

mereka dalam menghasilkan produk 

perikanan tangkap.  

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator 

proxy kesejahteraan petani sebagai 

perbandingan antara Indeks harga yg 

diterima petani (It) dengan Indeks harga yg 

dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah 

satu indikator untuk melihat tingkat 

kemampuan/daya beli petani di perdesaan.  

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak 

yang dikenakan kepada orang pribadi atau 

badan atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dalam satu tahun pajak.  

Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM) adalah pajak yang dikenakan 

pada barang yang tergolong mewah kepada 

produsen untuk menghasilkan atau 

mengimpor barang dalam kegiatan usaha 

atau pekerjaannya.  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 

pajak yang dikenakan dalam setiap proses 

produksi maupun distribusi/pungutan 

terhadap konsumsi Barang Kena Pajak/Jasa 

Kena pajak di dalam daerah Daerah Pabean.  

Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(PMTB) adalah pengeluaran unit produksi 

untuk menambah aset tetap dikurangi 

dengan pengurangan aset tetap bekas.  

Pembiayaan adalah setiap penerimaan 

yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun-tahun 

anggaran berikutnya.  

Pendapatan Daerah adalah hak 

pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih.  

Pendapatan Hibah adalah setiap 

penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk 

uang, barang, jasa dan/atau surat berharga 

yang diperoleh dari pemberi hibah yang 



 

 

 

tidak perlu dibayar kembali, yang berasal 

dari dalam negeri atau luar negeri, yang 

atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah 

mendapat manfaat secara langsung yang 

digunakan untuk mendukung tugas dan 

fungsi K/L, atau diteruskan kepada 

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik 

Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.  

Pendapatan Negara adalah hak 

pemerintah pusat yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih.  

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) adalah seluruh penerimaan 

Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari 

penerimaan perpajakan.  

Penerimaan Perpajakan adalah semua 

penerimaan yang terdiri dari pajak dalam 

negeri dan pajak perdagangan 

internasional.Pajak Penghasilan (PPh) 

adalah  

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 

adalah nilai seluruh jenis output pemerintah 

dikurangi nilai output untuk pembentukan 

modal sendiri dikurangi nilai penjualan 

barang/jasa (baik yang harganya signifikan 

dan tdk signifikan secara ekonomi) 

ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari 

produsen pasar untuk diberikan pada RT 

secara gratis atau dengan harga yang tidak 

signifikan secara ekonomi (social transfer in 

kind-purchased market production).  

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

(PKRT) merupakan pengeluaran atas 

barang dan jasa oleh rumah tangga untuk 

tujuan konsumsi.  

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu negara 

tertentu, atau merupakan jumlah nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga 

berlaku menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada 

setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar 

harga konstan menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa tersebut yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada satu 

tahun tertentu sebagai dasar.  

Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang 

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam 

suatu daerah tertentu, atau merupakan 

jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada 

suatu daerah. 

Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Perkapita adalah pendapatan 

rata-rata penduduk di suatu daerah, yang 

diperoleh dari hasil pembagian pendapatan 

penduduk suatu daerah (PDRB) dengan 

jumlah penduduk regional tersebut.  

Rasio gini (gini ratio) yang merupakan 

salah satu alat yang mengukur tingkat 

kesenjangan pembagian pendapatan relatif 

antar penduduk suatu wilayah.  

Rasio pajak (tax ratio) adalah 

perbandingan atau persentase penerimaan 

pajak terhadap produk domestik bruto 

(PDB) dimana hal itu juga merupakan salah 

satu indikator untuk menilai kinerja 

penerimaan pajak.  

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah 

rencana pembangunan tahunan nasional, 



 

 

 

yang memuat prioritas pembangunan 

nasional, rancangan kerangka ekonomi 

makro yang mencakup gambaran 

perekonomian secara menyeluruh termasuk 

arah kebijakan fiskal, serta program 

kementerian/lembaga, lintas 

kementerian/lembaga kewilayahan dalam 

bentuk kerangka regulasi dan pendanaan 

yang bersifat indikatif. RKP merupakan 

pedoman bagi penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) merupakan penjabaran RPJMD, 

memuat rancangan kerangka ekonomi 

daerah, prioritas pembangunan daerah, 

serta rencana kerja dan pendanaan untuk 

satu tahun, mengacu pada RKPD.  

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) merupakan 

penjabaran visi, misi dan program Gubernur 

terpilih yang menjadi pedoman pelaksanaan 

pembangunan dalam lima tahun 

pemerintahan.  

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) adalah 

penjabaran dari visi, misi dan program 

Presiden yang penyusunannya berpedoman 

pada RPJPN, yang memuat strategi 

pembangunan Nasional, kebijakan umum, 

program Kementerian/Lembaga dan lintas 

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan 

lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi 

makro yang mencangkup gambaran 

perekonomian secara menyeluruh termasuk 

arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja 

yang berupa kerangka regulasi dan 

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJP Daerah) adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 20 (dua puluh).  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJP Nasional) adalah 

dokumen perencanaan pembangunan 

nasional untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun.  

Suku bunga adalah persentase dari pokok 

utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa 

(bunga) dalam suatu periode tertentu.  

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

adalah persentase jumlah pengangguran 

terhadap jumlah angkatan kerja.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


