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Kata Pengantar
 Pada kesempatan ini, pertama-tama saya panjatkan puji syukur 
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan tuntunan-Nya sehingga 
penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Final Triwulan III Tahun 2021 ini dapat 
diselesaikan tepat waktu. Penyusunan kajian ini diarahkan pada analisis 
fiskal dan makroekonomi yang dapat digunakan dalam pencapaian 
tujuan kebijakan fiskal di Bumi Nyiur melambai. Adanya pandemi Covid-19 
secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi berbagai 
sendi perekonomian di Sulawesi Utara. Berbagai penyesuaian pola kerja 
pada sektor publik maupun swasta secara langsung berimplikasi pada 
kebijakan fiskal. 
Analisis fiskal diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian tujuan 
makroekonomi dalam mendukung pencapaian fungsi APBN terkait alokasi, 
distribusi dan stabilisasi seperti menyediakan informasi untuk penyusunan 
kerangka ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan 
fiskal, penyusunan APBN/APBD dan sebagai alat analisis dan evaluasi 
sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah telah sesuai dengan tujuan 
makroekonomi yang telah ditetapkan. Informasi yang tertuang dalam 
KFR diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan 
seperti penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan serta masyarakat 
maupun investor. 
Akhir kata, ijinkan kami menyampaikan ungkapan terima kasih kepada 
smua pihak yang telah membantu dalam penyusunan KFR Final Triwulan III 
2021 ini. Bagai peribahasa, tiada gading yang tak retak, kamipun menyadari 
bahwa Kajian Fiskal Regional ini masih jauh dari sempurna sehingga saran, 
masukan dan kritik perbaikan selalu kami harapkan.

 Manado, 28 Oktober 2021
 Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara,

 Ratih Hapsari Kusumawardani
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Ringkasan Eksekutif
 Memasuki Triwulan III 2021, kinerja perekonomian di Sulawesi Utara 
mendapatkan skor pertumbuhan sebesar 3,15% (y-on-y) dimana turun dari 
triwulan 2 (dua) yang bernilai 8,49%. Penurunan sebesar (5,34%) in diakibatkan 
adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Darurat yang diambil oleh pemerintah untuk membatasi kegiatan 
masyarakat terutama untuk mengurangi kerumunan yang menyebabkan 
perekonomian Sulawesi Utara tumbuh melambat. Apabila dilihat dari 
sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif, dengan 
pertumbuhan tertinggi pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
sebesar 13,94%. 
 Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Utara sendiri atas 
dasar harga berlaku pada triwulan 3 mencatatkan angka Rp35,57 triliun 
yang mengalami peningkatan dibandingkan triwulan 2. Dilihat dari sisi 
komponen penyumbang PDRB (Pengeluaran dan Lapangan Usaha). Untuk 
sisi Pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi komponen utama 
dengan nilai sebesar 15,04 trilliun, disusul  Pembentukan Modal Tetap Bruto 
(PMTB) sebesar  12,98 Triliun dan Ekspor sebesar 8,59 Triliun. Sedangkan dari 
sisi Lapangan Usaha, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi 
penyumbang terbesar sebesar 21,54%, diikuti Sektor Perdagangan Besar 
dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,31%), dan Sektor Konstuksi 
(11,92%).
Perkembangan inflasi di wilayah Sulawesi Utara (m-to-m) hingga bulan 
september mengalami fluktuasi dengan inflasi di akhir bulan september 
pada nilai 0,44%. Angka ini masih lebih tinggi dari nasional yang mengalami 
inflasi 0,12%. Sedangkan secara y-o-y, wilayah Sulawesi Utara mencatatkan 
inflasi 1,65%, yang mana lebih rendah dari nasional namun hampir 
mendekatinya yaitu sebesar 1,66%.
 Dari sisi kesejahteraan penduduk, Indeks Pembangunan  Manusia 
(IPM) Sulawesi Utara berada diatas rata-rata nasional, dimana pada 
periode tahun 2020 IPM Sulawesi Utara berada pada 72,93 sedangkan 
Nasional berada pada 71,94. Untuk tingkat kemiskinan, pada bulan maret 
2021 jumlah Penduduk miskin di Sulawesi Utara tercatat 196,35 Ribu. Dimana 
pada semester I kenaikan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara 
sebanyak 500 Jiwa dibanding periode sebelumnya. Untuk persentase 
tingkat pengangguran Semester II-September 2021 di Sulawesi Utara 
masih lebih tingggi  dibanding dengan Nasional yaitu sebesar 7,06% 
sedangkan tingkat Nasional sebesar 6,49%, namun mengalami penurunan 
dibandingkan periode seblumnya yang memiliki persentase 7,28%. Untuk 
Realisasi Pendapatan APBN di Sulawesi Utara tercatat lebih rendah 
dibanding dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
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 Faktor utama yang mempengaruhi penurunan pendapatan Negara 
masih diberlakukannya kebijakan PPKM selama periode triwulan III, namun 
disisi lain kenaikan pendapatan terjadi pada sektor Pajak Perdagangan 
internasional diakibatkan meningkatnya kegiatan ekspor impor khususnya 
pada produksi Clude Palm Oil (CPO) yang berada di kota bitung. Realisasi 
Penerimaan Perpajakan sampai dengan triwulan III baru mencapai 2.257, 
17 miliar atau 66, 87 % dari target sebesar 3.375, 27 miliar dimana Kota 
Manado menjadi kontributor utama penerimaan perpajakan dikarenakan 
merupakan pusat bisnis di Sulawesi Utara dengan total pendapatan 
sebesar  1.219,3 miliar atau 54% dari total pendaptan Sulawesi  Utara. Untuk 
realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)  di Sulawesi Utara pada 
periode triwulan III mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 6,79 
% atau sebesar 847,32 miliar dibandingkan dari periode yang sama tahun 
sebelumnya yaitu sebesar 970,25 Miliar. 
 Sedangkan untuk realisasi belanja negara yang merupakan salah 
satu stimulus fiskal dalam mendukung sektor-sektor riil dan pertumbuhan 
ekonomi yang ada justru sampai dengan akhir September 2021 baru 
mencapai nilai sebesar 15.783 miliar atau sekitar 66,33 persen dari pagu 
yang ada, lebih rendah dibanding September 2020 sebesar 16,159 miliar. Hal 
ini dipengaruhi oleh transfer daerah dan dana desa yang tingkat growtnya 
minus 13, 49%. Meskipun demikian, Realiasi belanja pemerintah pusat yaitu 
belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal dibanding periode 
yang sama tahun sebelumnya justru mengalami kenaikan mencapai 6.374 
miliar atau 61,63% yang diakibatkan dari meningkatnya realisasi pada 
pos belanja modal sebesar 3,2% dan belanja barang sebesar 1,2%. Hal 
ini dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur 
dan kegiatan perekonomian akibat dari program vaksinasi yang masif 
digalakkan oleh pemerintah. 
 Untuk kinerja pelaksanaan APBD di Provinsi Sulawesi Utara juga 
perlu dioptimalisasi, dimana untuk komponen pendapatan pada periode 
Triwulan III tahun 2021 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -23% 
dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar Rp10.255 miliar. 
Pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara  sampai dengan  
triwulan III sudah mencapai 60% dari target dengan  kontribusi  terbesar 
disumbang oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 61 % diikuti berturut-turut 
oleh Kota Manado, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung. 
Untuk Realisasi Penerimaan Pajak Daerah sampai dengan triwulan III 2021 
tercata sebesar 1.113 miliar atau sebesar 63 % dari target dimana Pemkot 
Manado menjadi daerah dengan penyumbang pajak daerah terbesar, 
yaitu sebesar 168,46 miliar yang mana pajak penerangan jalan dan pajak 
Restoran menjadi sumber utama penerimaan pajak daerahnya.    
 Sedangkan untuk realisasi belanja daerah secara keseluruhan 
(Pemprov dan Pemkab/Pemkot) tercatat sebesar 9.121 miliar atau sebesar 
52% dari pagu. Hal ini masih sangat perlu dioptimalkan dan tidak jauh 
berbeda dengan kinerja pada tahun 2020. Belanja pegawai masih 
mendominasi belanja daerah di seluruh pemda lingkup Provinsi Sulawesi 
Utara. 
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 Sementara itu realisasi belanja modal yang paling berdampak 
bagi perekonomian baru terealisasi sebesar 39%, namun mengalami 
peningkatan realisasi sebesar 17% apabila dibandingkan dengan tahun 
lalu pada periode yang sama.

Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

 Kesejahteraan Petani dan Nelayan tetap menjadi perhatian 
pemerintah dimana ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait 
dengan pembangunan nasional dimulai dari sektor-sektor pertanian. 
Ditambah sebagai salah satu daerah tropis, Sulawesi Utara memiliki 
potensi sumber daya alam berupa tanaman pangan yang melimpah 
serta dikelilingi perairan yang mengandung potensi perikanan tak kalah 
banyak. Indikator kesejahteraan petani dan nelayan ini salah satunya 
dapat dilihat melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
yang diperoleh. Konsep NTP dan NTN sebagai salah cara penggambaran 
kesejahteraan petani dan nelayan yang mengacu kepada kemampuan 
daya beli untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya.
 Untuk perkembangan Nilai Tukar Petani di Sulawesi Utara pada 
bulan Oktober 2021 mencatatkan angka 109,28% lebih tinggi daripada NTP 
Nasional yang berada pada angka 106.67%. Nilai Tukar Nelayan di Sulawesi 
Utara mengalami penurunan dari periode yang lalu, dari 107,93% ke 
106,62%. Penurunan ini disebabkan Indeks Harga yang diterima nelayan (It) 
mengalami penurunan 0,65% sedangkan Indeks Harga yang harus dibayar 
nelayan mengalami kenaikan 0,57%. Turunya It diakibatkan penurunan 
indeks pengankapan di Laut dan perarian umum masing masing sebesar 
0,59% dan 0,32% serta diakibatkan juga oleh menurunnya budidaya ikan 
yang berasal dari Indeks Budidaya Air Tawar. Oleh karena itu Pemerintah 
menargetkan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan untuk 
menjaga ketahanan pangan ditengah masa pandemi melalui Program 
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung 
Tunai (BLT), selain itu pemerintah juga memberikan insentif melalui 
program relaksasi pembayaran angsuran,dan program subsidi bunga   
yang disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Membinan Ekonomi 
Keluarga Sejahtera (Mekar) , Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Pegadaian  
dan Perusahaan Pembiayaan Lainnya.
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 Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan skor pertumbuhan ekonomi 
pada triwulan 3 sebesar 3,15% y-on-y. Angka ini turun dari triwulan 2 sebesar 
-5,34% dari semula 8,49%. Adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diambil oleh pemerintah untuk 
membatasi kegiatan masyarakat terutama untuk mengurangi kerumunan 
menyebabkan perekonomian Sulawesi Utara tumbuh melambat dibanding 
sebelumnya Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha tumbuh 
positif, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa 
Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,94 persen. Dari sisi pengeluaran, 
Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi 
sebesar 10,28 persen. 

1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

 PDRB Sulawesi Utara atas dasar harga berlaku pada triwulan 3 

mencatatkan angka Rp. 35,57 Triliun, hal ini meningkat dari sebelumnya 

yang sebesar Rp.34,77 Triliun di triwulan 2. Sedangkan berdasarkan harga 

konstans 2010, mencapai Rp.22,87 Triliun.

 1.1. Perkembangan dan  Analisis 
Indikator Makro Ekonomi

source: BPS Sulut
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1).   Menurut Pengeluaran

 Jika melihat PDRB menurut pengeluaran pada triwulan 3, maka 
Konsumsi Rumah Tangga masih akan menjadi komponen tertinggi dalam 
menyumbang PDRB menurut pengeluaran, yaitu sebesar Rp.15,04 Triliun. 
Sedangkan kenaikan tertinggi didapat dari unsur pembentukan modal 
tetap bruto (PMTB) sebesar 10,27% dari periode sebelumnya hingga naik 
ke angka Rp.12,99 Triliun. Pertumbuhan pada komponen Pembentukan 
Modal Tetap Bruto (PMTB) secara (q-to-q) disebabkan oleh naiknya 
belanja modal pemerintah, peningkatan realisasi pengadaan semen, dan 
tingginya impor barang modal seperti mesin-mesin/pesawat mekanik 
juga mengakibatkan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 
tetap tumbuh di tengah adanya kebijakan PPKM Darurat.
 Di sisi lain, terdapat 4 komponen PDRB yang mengalami penurunan, 
yaitu Konsumsi pemerintah 
yang mengalami 
penurunan sebesar -11,8% 
ke angka Rp.5,34 Triliun. 
disusul oleh penurunan 
ekspor sebesar -6,45% ke 
angka 8,59 Triliun, lalu 
penurunan impor sebesar 
-5,55% ke angka 7,13 Triliun 
dan Konsumsi Lembaga 
Non Profit untuk Rumah 
Tangga (LNPRT) sebesar 
-4.89% ke angka Rp.739 
Milyar.

Penurunan Konsumsi Pemerintah sedikit banyak disebabkan adanya 
refocusing anggaran untuk pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 
dan pengadaan vaksin.

Kontraksi pada konsumsi pemerintah diharapkan memicu percepatan 
dan optimasi belanja pemerintah untuk dapat mendukung pertumbuhan 
ekonomi di triwulan selanjutnya. Selain itu, kebijakan pemerintah 
yang mendukung ekspor impor juga diperlukan untuk menaikan nilai 
pertumbuhan ekonomi di periode selanjutnya. 

2).   Menurut Lapangan Usaha

PDRB pada Triwulan 3 2021 menurut lapangan usaha dengan posisi 3 besar 
disumbang dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 
21,54% dari total PDRB Q3 2021, yaitu senilai Rp.7,66 Triliun. Diikuti oleh sektor 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor senilai 
Rp.4,73 Triliun. Dan dari sektor Konstruksi senilai Rp.4,24 Triliun.
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Kenaikan q-to-q terbesar triwulan 3 dari triwulan 2 ditopang oleh Jasa 
Kesehatan dan Kegiatan Sosial (16,55%), disusul oleh Industri Real Estate 
(9,11%), dan Pengadaan Listrik dan Gas (9,07%) masing-masing senilai Rp.1,5 
Triliun, Rp.1,2 Triliun, dan Rp.36 Miliar.

Di sisi lain, penurunan terbesar pada triwulan 3 ada pada sektor Penyediaan 
Akomodasi dan Makan Minum (-21,97%), diikuti oleh Administrasi 
Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (-15,51%) lalu 
Transportasi dan Pergudangan (-2,72%).

Adanya kebijakan PPKM yang diambil oleh pemerintah untuk membatasi 
kegiatan masyarakat terutama untuk mengurangi kerumunan 
menyebabkan perekonomian Sulawesi Utara tumbuh melambat dibanding 
triwulan sebelumnya. Hal ini juga yang menyebabkan adanya kontraksi 
pada beberapa sektor di atas.
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1.1.2. Inflasi
 Perkembangan inflasi di wilayah Sulawesi Utara month-to-
month hingga bulan september mengalami fluktuasi dengan inflasi di 
bulan terakhir pada nilai 0,44%. Angka ini lebih tinggi dari nasional yang 
mengalami inflasi 0,12%.
Penyumbang Inflasi terbesar pada bulan Oktober 2021 yaitu cabai rawit 
sebesar 0,1205 persen, sedangkan penyumbang deflasi terbesar adalah 
telur ayam ras sebesar 0,0207 persen.
Lain halnya inflasi pada year-on-year, wilayah Sulawesi Utara mencatatkan 
inflasi 1,66%. Angka ini hampir menyentuh inflasi nasional yang sebesar 
1,66%.



5
5

1.2.1. Kemiskinan
 Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara merupakan yang paling 
sedikit dibandingkan 
dengan provinsi lain 
di pulau sulawesi. 
Pada semester 1 2021, 
yang dilakukan 
pencatatan pada 
bulan maret, 
penduduk miskin di 
Sulawesi Utara 
tercatat 196,35 Ribu 
Jiwa. Angka ini 
merupakan angka 
terkecil di seputar 
pulau Sulawesi 
walaupun terdapat kenaikan penduduk miskin sebanyak 0,25% atau 
sebanyak 500 jiwa dari periode sebelumnya.

Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh keadaan pandemi saat ini yang 
menimpa semua orang. Dapat dilihat perkembangan pada semester 
2 tahun 2019 sebelum pandemi merebak terdapat penurunan yang 
menandakan pemerintah berhasil dalam program pengentasan 
kemiskinannya di sulawesi utara. Namun kembali beranjak naik pada 
maret 2020 sampai dengan saat ini.

Walaupun demikian, jumlah penduduk miskin yang bertambah ini terjadi 
tidak hanya di Sulawesi Utara, namun di sebagian besar provinsi lainnya 
di pulau Sulawesi, kecuali di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Adanya 
provinsi yang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin adalah sebagai 
bukti bahwa perlu adanya upaya-upaya ekstra ordinary di tengah 
pandemi untuk membantu masyarakatnya keluar dari kemiskinan. 

1.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 Sulawesi Utara dalam Indeks Pembangunan Manusia berada di 
atas Nasional secara rata-rata 
setiap periodenya. Pada tahun 
2020, IPM Sulawesi Utara berada 
pada 72,93 sedangkan Nasional 
berada pada 71,94. Nasional 
berada pada 71,94.

1.2. Perkembangan dan Analisis Indikator 
Kesejahteraan 
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 Dari sisi trend pertumbuhan pun menunjukan slope yang serupa 
antara nasional dan provinsi Sulawesi Utara. Namun apabila dilihat dari 
tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan IPM dari semula 72,99 ke 72,93 atau 
menurun sebanyak 0,06. Tentu hal ini kembali lagi dari efek menurunnya 
pengeluaran per-kapita akibat pandemi di tahun 2020 tersebut. Penurunan 
ini harus disikapi pemerintah di Sulawesi Utara dengan berkomitmen 
meningkatkan kualitas kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan 
ekonomi.

1.2.3. Pengangguran
 Dalam indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Sulawesi 
Utara memiliki persentase yang lebih tinggi dibanding Nasional, yaitu 
7,06% (Nasional 6,49%) pada semester 2 - September 2021. Nilai ini menurun 
dari periode sebelumnya yaitu 7,28%. Hal ini lebih baik daripada tingkat 
nasional yang meningkat.
 Sehingga seharusnya langkah-langkah menurunkan pengangguran 
masih dapat dioptimalkan. Fluktuasi secara keseluruhan dari tahun 2016 di 
Sulawesi Utara lebih tinggi daripada secara Nasional, hal ini menandakan 
adanya kerentanan terhadap tenaga kerja yang ada. Dengan demikian 
hendaknya pemerintah Sulawesi Utara perlu membangun kebijakan 
ketenagakerjaan yang dapat mendukung kestabilan dari TPT ini.

1.2.4. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
 Sulawesi Utara pada indikator Ketimpangan Pendapatan atau 
Rasio Gini (Gini Ratio) memiliki nilai dibawah dari nasional, yaitu sebesar 
0,365 (Nasional 0,384). Hal 
ini merupakan 
indikator yang cukup 
bagus karena semakin 
mendekati nol, maka 
p e m e r a t a a n 
pendapatan akan 
semakin sempurna, dan semakin mendekati satu, maka menandakan 
ketimpangan pendapatan semakin sempurna. Jika memperhatikan 
periode yang lalu, maka kinerja pemerintah Sulawesi Utara untuk 
memperkecil ketimpangan pendapatan cukup bagus, karena mengalami 
penurunan.
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1.2.5. Nilai Tukar Petani (NTP)
 Sepanjang tahun 2021, Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan nilai 
109,28% pada Oktober 2021. Hal ini didapat dari selisih indeks harga yang 
diterima petani (It) dengan indeks harga yang harus dibayar petani (Ib) 
pada bulan bersangkutan sebesar 119,21 dan 109,09. Nilai ini turun dari 
sebelumnya, yaitu NTP 109,43%. Walaupun penurunan ini seiring dengan 
kenaikan It dan Ib. Indikator ini menunjukan bahwa Pemerintah di Sulawesi 
Utara harus meningkatkan dukungan terhadap petani yang juga masih 
merupakan mata pencaharian terbesar di Sulawesi Utara.

 
 

Walaupun NTP di Provinsi Sulawesi Utara masih lebih tinggi daripada NTP 
secara Nasional (Nasional 106,67%), Pemerintah Sulawesi Utara perlu me-
mitigasi penurunan kurva NTP ini. Pemerintah harus mengelola secara baik 
agar nilai NTP tidak bersilangan dengan nasional dan kembali di bawah 
nasional. Peningkatan dukungan terhadap sektor pertanian sangat 
diperlukan untuk hal ini.

1.2.6. Nilai Tukar Nelayan 
 Nilai Tukar Nelayan di Sulawesi Utara mengalami penurunan dari 
periode yang lalu, dari 107,93% ke 106,62%. Penurunan NTNP disebabkan 
oleh nilai It yang turun 0,65 persen, sedangkan Ib mengalami kenaikan 0,57 
persen. Semua indeks pembentuk It mengalami penurunan, Indeks Tangkap 
turun 0,57 persen dan Indeks Budidaya turun 1,62 persen. Selain NTNP, nilai 
NTUP juga turun 0,65 persen, dari 111,32 di bulan September menjadi 110,60 
pada bulan Oktober.

 Turunnya It berasal dari penurunan indeks Penangkapan di Laut 
sebesar 0,59 persen juga diikuti oleh penurunan indeks Penangkapan di 
Perairan Umum sebesar 0,32 persen. Turunnya harga Ikan Selar (Oci/Tude), 
Ikan layang, Ikan Julung-Julung (Roa) menjadi penyebab melemahnya 
Indeks Penangkapan Laut. 
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 Sedangkan perubahan pada indeks Penangkapan di Perairan umum 
disebabkan oleh turunnya harga ikan Gabus. Selain pada penangkapan 
ikan, terjadi juga penurunan pada budidaya ikan. Penurunan It budidaya 
ikan berasal dari Indeks Budidaya Air Tawar pada komoditi Ikan Mujair 
tawar, Ikan Nila tawar dan Ikan Mas/Karper Tawar.
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2.1
Pelaksanaan APBN
 Kinerja Pelaksanaan APBN di Provinsi Sulawesi Utara secara 
keseluruhan tercermin pada Format I-Account sebagaimana disajikan 
dalam tabel 2.1

Tabel 2.1  Realisasi APBN Sulawesi Utara s.d Trwulan III 2021

2.1.1. Pendapatan Negara
 Total Realisasi pendapatan APBN di Sulawesi Utara lebih 
rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, 
masih diterapkannya kebijakan PPKM selama periode triwulan III 
2021 menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi capaian 
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1. Penerimaan Perpajakan 

penerimaan. Satu-satunya sektor pendapatan yang menorehkan 
kenaikan capaian penerimaan justru berasal dari pendapatan pajak 
perdagangan internasional, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya 
kegiatan ekspor impor. Penerimaan Bea Masuk berasal dari aktivitas 
impor dari kegiatan pertambangan dan bidang lainnya serta barang 
bawaan penumpang yang berasal dari penerbangan langsung luar 
negeri. Sedangkan Penerimaan Bea Keluar di Provinsi Sulawesi Utara 
masih bersumber pada ekspor produk Crude Palm Oil (CPO) dan 
produk turunannya di Kota Bitung.

 Penerimaan perpajakan dikelompokkan menjadi dua 
kategori, yaitu Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan 
Internasional. Pajak Dalam Negeri terdiri atas lima jenis pajak yaitu 
pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB), Cukai dan Pajak Lainnya sedangkan Pajak 
Perdagangan Internasional terdiri atas Bea Masuk dan Bea Keluar. 
Sampai dengan Triwulan III ini realisasi Pendapatan Perpajakan baru 

Grafik 2.1 Realisasi Perpajakan Sulawesi Utara

s.d Tw III TA. 2021 (dalam miliar Rp)

Grafik 2.2 Struktur Realisasi Perpajakan Sulawesi 

Utara s.d Tw III TA. 2021 (persen)

Grafik 2.3 Penerimaan Perpajakan per Kabupaten/Kota di Sulut selain Kota 

Manado sd triwulan III 2021 (dalam miliar Rp)

sumber: Kanwil DJP Sulutenggomalut
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mencapai 2.257,17 miliar atau 66,87 persen dari target 3.375,27 miliar. 
Kota Manado sebagai kontributor utama penerimaan perpajakan, 
sebagai pusat bisnis di Sulut dimana sebagian besar pengusaha 
terdaftar di kota ini. Realisasi pendapatan Kota Manado mencapai 
Rp1.219,3 miliar atau 54 persen dari total penerimaan perpajakan di 
Sulut. Penerimaan Bea Keluar dari PKE terus mengalami peningkatan 
dan telah jauh melampaui target penerimaan. Penerimaan Cukai di 
Sulawesi Utara sebagian besar berasal dari produksi Pabrik MMEA 
(Minuman Mengandung Etil Alkohol). Pada masa PPKM, Pemerintah 
Daerah Sulawesi Utara membatasi jam operasional tempat hiburan 
dalam rangka meminimalisasi penyebaran Covid-19. Namun banyak 
pemilik tempat usaha memilih melakukan penutupan tempat hiburan 
sementara sehingga berdampak pada menurunnya permintaan 
konsumen MMEA lokal, berimbas secara langsung atas penurunan 
penerimaan cukai di Sulawesi Utara.

Tabel 2.2 Penerimaan PNBP Prov. Sulut s.d Triwulan III 2021

(dalam miliar Rp)

Grafik 2.4 Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai Prov. Sulut 

s.d Triwulan III TA. 2021 (dalam miliar Rp)

sumber: Kanwil DJBC Sulbagtara

sumber: Kanwil DJBC Sulbagtara

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

 Realisasi PNBP pada periode triwulan III 2021 mengalami 
pertumbuhan negatif sebesar minus 6,79 persen dibandingkan 
dengan realisasi tahun sebelumnya pada periode yang sama.
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1. Belanja Pemerintah Pusat

 Realisasi belanja APBN di Sulawesi Utara lebih rendah 
dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja 
negara sampai dengan akhir September 2021 mencapai Rp15.783 miiar 
atau sekitar 66,33 persen dari pagu APBN, lebih rendah dibandingkan 
realisasi September 2020 Rp16.159 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh 
penurunan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang 
tingkat growthnya minus 13,49 persen. Meskipun secara total, realisasi 
belanja negara lebih rendah dibandingkan periode yang sama 
tahun sebelumnya, namun untuk realisasi belanja pemerintah pusat 
yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal hingga 
September 2021 mengalami kenaikan pertumbuhan (yoy) dibanding 
periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah 
pusat ini mencapai Rp6.374 miliar atau 61,43 persen dari pagu. 
Penyebab utama naiknya realisasi belanja pemerintah pusat adalah 
meningkatnya realisasi pos belanja modal sebesar 3,2 persen dan 
belanja barang sebesar 1,2 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh mulai 
meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur dan kegiatan 
perekonomian pasca program vaksinasi yang secara masif telah 
digalakkan pemerintah.

2.1.2. Belanja Negara 
 Belanja negara berperan sebagai stimulus fiskal dalam 
mendukung sektor riil dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 
pagu belanja pemerintah setiap tahunnya, harus disertai dengan 
optimalisasi pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga. 
Sebaliknya efisiensi belanja harus tetap dilakukan agar belanja 
negara lebih berkualitas melalui penghematan belanja barang dan 
belanja yang tidak prioritas, subsidi yang lebih tepat sasaran, serta 
mendorong pembangunan infrastruktur daerah melalui anggaran 
Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). 

Grafik 2.5 Tren Realisasi Belanja s.d Triwulan III 2021 

(dalam miliar)
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Grafik 2.6 Perbandingan Pagu terhadap Realisasi Belanja Prov. Sulut 

s.d  Triwulan III 2021 (dalam miliar)

Grafik 2.6 Perbandingan Pagu terhadap Realisasi Belanja Prov. Sulut 

s.d  Triwulan III 2021 (dalam miliar)

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

 Realisasi belanja transfer ke daerah sampai akhir September 
2021 mencapai Rp9.409 miliar atau sekitar 70,12 persen dari pagu 
APBN. Persentase realisasi pos belanja ini lebih rendah dibanding 
September 2020 yang tercatat sebesar Rp11.189 miliar atau 83,61 
persen dari alokasi pagu TA 2020. Penyumbang utama menurunnya 
realisasi TKDD adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang 
mengalami penurunan pertumbuhan hingga minus 67,08 persen 
dan DAK Non Fisik minus 14,45 persen dibandingkan dengan realisasi 
tahun sebelumnya. Selain itu, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) juga 
mengalami penurunan pertumbuhan sebesar minus 3,90 persen dan 
Dana Desa sebesar minus 11,87 persen. Rendahnya realisasi dana 
transfer tidak hanya dialami di Sulawesi Utara, tapi juga dialami 
secara nasional yang disebabkan oleh permasalahan pemenuhan 
persyaratan penyaluran pada beberapa jenis transfer. Sementara 
itu, salah satu penyebab rendahnya realisasi dana desa adalah 
beberapa desa perlu melakukan revisi APBDes dikarenakan adanya 
tambahan ketentuan baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan mengenai kebijakan earmarked sebesar 8% 
dari total pagu dana desa yang ditujukan untuk penanggulangan 
Covid-19.
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Tabel 2.3. Performa Operasional Satker BLU s.d. Triwulan III 2021 (dalam miliar)

(sumber: Laporan Operasional, e-rekon DJPb)

3. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

 Terdapat 5 (lima) instansi pemerintah yang berstatus BLU di 
Provinsi Sulawesi Utara. Secara umum, realisasi belanja keseluruhan 
satker BLU sudah mencapai lebih dari 70 persen kecuali RSUP. Prof. 
DR. R.D Kandou yang baru mencatatkan realisasi sebesar 56,54 

persen. Dari sisi performa, hanya Rumkit Bhayangkara Manado 
yang menunjukkan surplus anggaran. Beralihnya kegiatan belajar 
mengajar menjadi metode daring berimbas pada turunnya biaya 
operasional satker BLU Pendidikan, sedangkan pada BLU bidang 
Kesehatan mengalami kenaikan biaya operasional sehubungan 
dengan penanganan pandemi Covid-19.

2.1.3. Surplus/ Defisit APBN

2.1.4. Prognosis APBN

 Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja 
negara di Provinsi Sulawesi Utara, defisit anggaran sampai dengan 
30 September 2021 adalah sebesar Rp12,599 miliar atau 65,83 persen 
dari target. Defisit ini lebih rendah 3.04 miliar dibanding periode yang 
sama tahun sebelumnya Rp12.602 miliar. Hal ini dilatarbelakangi oleh 
menurunnya realisasi belanja negara dibandingkan dengan triwulan 
III tahun 2020.

 Proyeksi realisasi APBN Triwulan III 2021 dilakukan secara empiris 
menggunakan analisis trend dengan variabel yang digunakan 
adalah realisasi APBN bulanan tahun 2016-2020 yang bersumber dari 
Aplikasi Monev PA dan OMSPAN. Pendapatan Sulut hingga akhir tahun 
diperkirakan mencapai Rp4.755,62 miliar atau mengalami kenaikan 9 
persen. Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal 
di Sulut tahun 2021 diprediksi mampu mencatatkan realisasi diatas 
70 persen. Pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik sejak periode 
kuartal kedua 2021 diprediksi akan terus tumbuh positif hingga kuartal 
keempat tahun 2021.
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Tabel 2.4 Prognosis Realisasi APBN sampai dengan Triwulan III TA 2021
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 Kinerja Pelaksanaan APBD di Provinsi Sulawesi Utara secara 
keseluruhan tercermin pada Format I-Account sebagaimana disajikan 
dalam tabel 2.2 berikut ini:

Sumber: Dit PA, Simtrada, GFS

2.2
Pelaksanaan APBD
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2.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja Pendapatan Daerah di Sulawesi Utara sampai dengan 
periode triwulan III tahun 2021 sebesar Rp10.255 miliar. Pertumbuhan 
Pendapatan Daerah turun 23 persen dari tahun sebelumnya untuk 
periode yang sama.

 Sampai dengan triwulan III 2021, realisasi PAD Pemda lingkup 
Sulut sebesar 60 persen dari target. Dari total realisasi tersebut, 
kontribusi terbesar disumbang oleh Prov. Sulut yang mencapai hingga 
61 persen. Sementara pada tingkat kabupaten/kota, realisasi terbesar 
berturut-turut disumbang oleh Kota Manado, Kab. Minahasa, Kab. 
Minahasa Utara dan Kota Bitung. Dominasi penerimaan PAD keempat 
daerah tersebut, tak terlepas dari faktor geografis yang strategis 
sebagai pusat perekonomian selain topangan SDA penghasil PAD

Grafik 2.8 Perbandingan Pendapatan Daerah di Sulawesi Utara

Grafik 2.9 Kontribusi Pemda terhadap Total Realisasi PAD Sulut s.d Triwulan III 2021
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2.2.2. Belanja Daerah
 Kinerja penyerapan anggaran belanja daerah untuk periode 
sampai dengan triwulan III 2021 tidak jauh berbeda dengan periode 
yang sama tahun 2020. Realisasi belanja daerah secara keseluruhan 

(Pemprov dan Pemkab/Pemkot) sebesar Rp9.121 miliar atau sebesar 
52 persen dari pagu. Ditinjau dari komposisi realisasi belanja daerah, 
belanja pegawai masih mendominasi belanja daerah di seluruh 
pemda lingkup Provinsi Sulawesi Utara. Sementara realisasi belanja 
modal yang paling berdampak bagi perekonomian baru terealisasi 
sebesar 39 persen. Namun jika dibandingkan dengan periode 
yang sama pada tahun 2020, pada sektor belanja modal terjadi 
pertumbuhan realisasi sampai dengan 17 persen. Diharapkan, pada 
sisa semester yang ada, pemerintah daerah bisa menggenjot realisasi 

 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah sampai dengan triwulan III 
2021 lingkup Provinsi Sulut sebesar Rp1.113 miliar atau sebesar 63 persen 
dari target. Pada tingkat Kab/Kota, Pemkot Manado tercatat sebagai 
daerah penyumbang pajak daerah terbesar, yaitu sebesar Rp168,46 
miliar. Sumber penerimaan Pajak Daerah Kota Manado terutama 
berasal Pajak penerangan jalan dan pajak Restoran. Realisasi pajak 
daerah di triwulan III tahun 2021 ini juga mengalami peningkatan 
dibandingkan periode sebelumnya, mengingat kondisi perekonomian 
mulai menggeliat setelah adanya penggalakan vaksin.

 Komposisi realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat 
daerah sebagian besar berasal dari transfer DAU, DAK, Dana 
Penyesuaian dan DBH. Tingginya dana DAU sejalan dengan 
penguatan desentralisasi pemerintah pusat di daerah. Sementara 
itu, perlu mendapat perhatian bahwa masih rendahnya realisasi 
dana transfer DAK Fisik di lingkup Sulawesi Utara mencerminkan 
kinerja pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal.

Grafik 2.10 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah di Sulawesi Utara
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belanja modalnya dimana belanja modal merupakan salah satu 
jenis belanja yang cukup memberikan dampak pada perkembangan 
perekonomian di suatu daerah.

2.2.3. Surplus/Defisit APBD 

2.2.4 . Pembiayaan Daerah 

 Sampai dengan triwulan III 2021 APBD Sulut mengalami surplus 
sebesar Rp1.134 miliar. Hal ini disebabkan realisasi Pendapatan 
Daerah yang sudah mencapai 55 persen sedangkan realisasi 
Belanja Daerah baru mencapai 52 persen. Namun jika dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya, surplus APBD triwulan III 2021 mengalami 
penurunan minus 69 persen. Surplus APBD pada triwulan III 2021 
secara umum disebabkan karena pendapatan daerah lebih besar 
dari belanja daerah. Secara khusus penyebab surplus adalah 
adanya peningkatan target pajak daerah dan pertumbuhan negatif 
beberapa jenis belanja khususnya belanja transfer Dana Alokasi 
Khusus yang baru mencatatkan realisasi sebesar 31 persen.

Pembiayaan daerah bertujuan untuk menutup defisit yang dialami 
Pemerintah Daerah. Pembiayaan Netto hingga akhir triwulan III 
2021 sebesar Rp266,86 miliar atau 55,5 persen dari pagu. Surplus 
Pembiayaan pada triwulan III 2021 lebih rendah dari surplus pada 
triwulan III 2020 dengan tingkat pertumbuhan minus 16 persen.

Grafik 2.10 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah di Sulawesi Utara
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2.2.5. Prognosis APBD

 Proyeksi realisasi APBN Triwulan III 2021 dilakukan secara empiris 
menggunakan analisis trend dengan variabel yang digunakan 
adalah realisasi APBD bulanan tahun 2016-2020 yang bersumber dari 
data GFS Kanwil DJPb Sulut.

 Proyeksi realisasi pendapatan Pemda sebesar Rp15.714,32 
miliar, naik 5 persen dari capaian realisasi dalam periode yang sama 
tahun anggaran yang lalu Belanja pegawai mengalami kenaikan 
pertumbuhan sekitar 6,5 persen dibandingkan poeriode yang sama 
tahun sebelumnya. Sedangkan Belanja barang dan Belanja Modal 
mengalami penurunan dengan adanya kebijakan PPKM serta 
efisiensi kegiatan perkantoran yang cukup besar dengan adanya 
WFH hingga rapat/sosialisasi yang bersifat daring serta pembatasan 
perjalanan dinas. Belanja Modal Pemda diprediksi akan terserap 
sebesar 70 persen, dengan mempertimbangkan capaian realisasi 
Triwulan III yang mencapai 1.042 miliar atau 39 persen dari total pagu 
2.693,2 miliar, diprediksi penyerapan belanja modal masih berpotensi 
melonjak pada kuartal akhir TA 2021.

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian di Provinsi Sulawesi Utara 
secara keseluruhan tercermin pada Format I-Account sebagaimana 
disajikan dalam tabel 2.8 berikut ini

Tabel 2.7 Prognosis Realisasi APBD sampai dengan Triwulan III TA 2021

2.3
Pelaksanaan Anggaran 
Konsolidasian
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2.3.1. Pendapatan Konsolidasian

Tabel 2.8 Realisasi Anggaran Konsolidasian di Sulawesi Utara s.d Triwulan III 2021

sumber: GFS Kanwil DJPb Prov. Sulut

 Realisasi pendapatan konsolidasian sampai dengan triwulan 
III 2021 adalah sebesar Rp13.493,33 miliar atau turun 17,6% dari tahun 
sebelumnya. Kontributor pendapatan konsolidasian adalah 
penerimaan pajak yaitu sebesar Rp3.450,11 miliar atau 25,67% dari 
total pendapatan konsolidasian diikuti oleh penerimaan PNBP dan 
Pendapatan Hibah yang masing-masing sebesar Rp1.280,32 miliar, 
Penerimaan Hibah  Rp53 miliar. Sedangkan realisasi pendapatan 
transfer sebesar Rp8.655,90 miliar atau 64,41% dari total Pendapatan 
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 Negara, hanya penerimaan hibah yang mengalami kenaikan realisasi 
hingga 63% dibandingkan tahun anggaran yang lalu.

2.3.2. Belanja Konsolidasian

 Sampai dengan triwulan III 2021 belanja pemerintah masih 
dominan terhadap transfer ke daerah dan dana desa, dalam 
belanja konsolidasian yaitu sebesar Rp14.379,29 miliar atau 92,80% 
dari total belanja konsolidasian, sedangkan realisasi transfer ke 
daerah dan dana desa hanya Rp1.116,30 miliar atau 7,20% dari total 
belanja konsolidasian. Realisasi belanja konsolidasian triwulan III 
2021 mengalami kenaikan 2,5% dibanding dengan tahun anggaran 
sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adannya kenaikan kinerja 
belanja yang lebih baik pada periode ini

 Sampai dengan triwulan III 2021 realisasi anggaran konsolidasian 
di Sulawesi Utara mengalami defisit sebesar Rp11.465,83 miliar. Hal ini 
disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Konsolidasian 
yang mengalami penurunan hingga 17,6%. Defisit ini lebih besar 15% 
dari defisit peiode yang sama tahun sebelumnya

2.3.2. Belanja Konsolidasian
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 Peningkatan kesejahteraan petani telah dan diyakini tetap 
menjadi prioritas pembangunan pertanian mendatang, sejalan dengan 
kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan nasional dimulai 
dari sektor-sektor pertanian. Indikator pencapaian sasaran peningkatan 
kesejahteraan petani tercermin dari peningkatan pendapatan petani, 
penurunan tingkat pengangguran di pedesaan,dan perbaikan kualitas 
hidup petani. Langkah perbaikan kesejahteraan petanidituangkan 
dalamsejumlah kebijakan dan program bidang pertanian dan diluar 
sektor pertanian terkait.
 Kebijakan di sektor pertanian pada dasarnya sudah dilaksanakan 
oleh pemerintah untuk mencapai tujuanpembangunan pertanian, yaitu 
memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih 
produktif dan efisien serta dapat meningkatkan tingkat penghidupan 
atau kesejahteraan petani. 
 Dengan didasarkan kepada konsep NTP sebagai indikator 
kesejahteraan petani, konsep NTP mengacu kepada kemampuan daya beli 
petani, yaitu  kemampuan atau pendapatan yang diterima petani untuk 
dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya. Peningkatan kesejahteraan 
identik dengan peningkatan pendapatan untuk meningkatkan kebutuhan 
konsumsinya. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan dapat 
ditempuh melalui upaya untuk meningkatkan pendapatan dan atau 
meningkatkan kebutuhan konsumsi rumah tangga petani.
 Tingkat pendapatan petani akan mempengaruhi struktur dan pola 
konsumsi rumah tangga. Sehingga tingkat pendapatan yang rendah, 
proporsi pengeluaran untuk pemenuhan makanan relatif lebih besar dan 
proporsi tersebut semakin menurun dengan meningkatnya pendapatan 
rumah tangga. Pola konsumsi tersebut dipengaruhi oleh harga-harga 
produk yang akan dibeli. Dengan beberapa kebijakan berkaitan dengan 
pembentukan pendapatan dan konsumsi rumah tangga petani, seperti 
kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian; sistem 
distribusi dan pemasaran produksi hasil pertanian, pembentukan harga 
produksi, kebijaka nsubsidi dan insentif pertanian, penyediaan infrastruktur, 
dan berbagai kebijakan diluar pertanian terkait dengan konsumsi rumah 
tangga pertanian termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro di 
sektor Pertanian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka 
memperbaiki daya beli petani adalah dengan penerapan subsidi yang 
dapat mengurangi tingkat pengeluaran rumahtangga, melalui pemberian 
bantuan langsung, subsidi harga jual dan subsidi keringanan lainnya 
yang diberikan oleh pemerintah dan langsung dirasakan oleh masyarakat 
petani.

 3.I. Peran Fiskal Untuk Kesejahteraan 
Petani dan Nelayan: Analisis NTP dan 
NTN
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3.1.1. Reviu Program Pemerintah untuk Petani dan Nelayan
 Sebagai salah satu daerah tropis, Sulawesi Utara memiliki potensi 
sumber daya alam berupa tanaman pangan yang melimpah. Sulawesi 
Utara merupakan daerah agraris yang berarti daerah yang mengandalkan 
sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai 
penopang pembangunan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang 
sangat dominan di Sulawesi Utara yang meliputi subsektor tanaman 
bahan makanan, subsektor holtikultura, subsektor perikanan, subsektor 
peternakan, dan subsektor kehutanan. 
 Sektor pertanian juga mempunyai peranan penting dalam 
mengentaskan kemiskinan, pembangunan pertanian berkaitan baik 
secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan 
kesejahteraan petani dan upaya menanggulangi kemiskinan khususnya 
di daerah perdesaan.

Grafik 3.1. Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Sumber : Data BPS 2021, diolah

 Dilihat dari struktur penopang ekonomi berdasarkan lapangan 
usaha, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor 
penopang utama di Provinsi Sulawesi Utara, dengan kontribusi sebesar 
20,87 persen di akhir triwulan 2 2021. Meskipun dari triwulan ke dua tahun 
2020 terus mengalami penurunan, sebesar 1,17 persen (yoy), tapi sektor ini 
tetap menjadi sektor yang berkontribusi utama.
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 Tabel 3.1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sumber : Data BPS Nasional dan Sulut 2021, diolah

 Pemerintah menargetkan peningkatan kesejahteraan petani dan 
nelayan setiap program strategis untuk menjaga ketahanan pangan 
ditengah pandemi saat ini. Program keluarga harapan (PKH), bantuan 
sosial tunai (BST), dan bantuan langsung tunai (BLT) Desa. Tujuan utama 
memberikan bantuan jaring pengaman sosial tersebut untuk meringankan 
beban biaya konsumsi rumah tangga keluarga yang kurang mampu 
termasuk untuk petani dan nelayan miskin. 
 Di tahun 2020 saja, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  
merupakan penyumbang/ kontributor PDRB tertinggi untuk provinsi 
Sulawesi Utara, yaitu dengan porsi lebih dari seperlima, dengan kontribusi 
pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan atas dasar harga 
berlaku adalah sebesar 21,51 persen. Subkategori perikanan dan tanaman 
perkebunan merupakan penyumbang nilai tambah kategori pertanian, 
kehutanan dan perikanan terbesar, yaitu berturut turut 37,81 persen dan 
21,63 persen dari seluruh nilai tambah pertanian (Berdasarkan data PDRB 
BPS Sulut tahun 2020).
 Selain itu, pemerintah juga memberikan Insentif kedua melalui 
program subsidi bunga kredit yang sudah diputuskan pemerintah dan 
sudah berjalan selama ini untuk membantu masyarakat agar mampu 
bertahan di tengah-tengah pandemi. Pemerintah telah menyiapkan 
program relaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga 
kredit yang disalurkan melalui kredit usaha rakyat (KUR), Membina Ekonomi 
Keluarga Sejahtera (Mekaar), pembiayaan ultra mikro (UMi), pegadaian, 
dan perusahaan pembiayaan lainnya. 
 Program KUR adalah program strategis yang diperuntukan untuk 
meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu ke hilir melalui akses yang 
lebih mudah. Program ini diharapkan mampu menopang dan memperkuat 
potensi pertanian dan perikanan di daerah-daerah.
Dari APBN, di Sulawesi Utara sendiri di alokasi untuk kegiatan strategis di 
sektor pertanian melalui Kementerian Pertanian dapat ditunjukan dalam 
rincian berikut:



30

KAJIAN FISKAL REGIONAL 
P R O V I N S I  S U L A W E S I  U T A R A
T R I W U L A N  3  2 0 2 1 

30

Tabel 3.2. Belanja Kegiatan Output Strategis Pertanian

Sumber : MEBE 2021, diolah
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 Belanja kegiatan strategis sektor pertanian APBN menunjukan 
dukungan pemerintah terhadap tumbuhnya kesejahteraan petani di 
Sulawesi Utara sebesar 93.349.617.000 rupiah dengan realisasi 78.136.191.331 
rupiah, atau sebesar 83,7 % sudah terealisasi.

Tabel 3.3. Belanja Kegiatan Strategis Pertanian

Sumber : MEBE 2021, diolah

 
 Dukungan alokasi APBN untuk pengembangan subsektor Perikanan 
dan kelautan juga sangat besar sebesar 53.015.381.000 rupiah dan sampai 
dengan september 2021 sebesar 41.286.244.170, atau sudah sebesar 79% 
terealisasikan. Dan diharapkan mendorong pertumbuhan kesejahteraan 
bagi masyarakat khususnya petani dan nelayan. Selain itu juga 
terdapat proyek pendukung yang akan memberikan sarana irigasi yaitu 
pembangunan bendungan Kuwil (Bedungan Kawongkoan) di Minahasa 
Utara yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dengan total nilai 
pagu proyek sebesar 1.359.398.293.000 rupiah dan sudah terealisasi sebesar 
927.306.230.585 rupiah.

  Tabel 3.4. Penyaluran KUR di Sektor Pertanian dan Perikanan  

Sumber : SIKP, 2021, diolah

 Di sisi kucuran kredit program pemerintah, melalui program Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Utara juga terlihat sangat positif 
perkembangannya diharapkan mampu mendorong usaha-usah pertanian 
dan perikanan / nelayan untuk menumbuhkan kembali perekonomian di 
Sulawesi Utara.
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Grafik 3.2. Penyaluran KUR Sektor Pertanian

Sumber : SIKP, 2021, diolah

Grafik 3.3. Penyaluran KUR Sektor Perikanan

Sumber : SIKP, 2021, diolah

 Pertumbuhan kredit KUR sektor pertanian dan perikanan sampai 
dengan bulan September 2021 menunjukan tren yang positif dengan 
peningkatan jumlah debitur yang cukup signifikan. Hal tersebut menunjukan 
menggeliatnya kedua sektor tersebut menuju ke arah yang positif, didorong 
oleh jumlah subsidi kredit program yang diberikan pemerintah untuk kredit 
usaha rakyat sebesar 6%. Diharapkan kredit program yang dikucurkan 
mampu memberian stimulus bagi pemulihan ekonomi mas pandemi.
Selain alokasi APBN melalui Kementerian dan Kredit program, stimulus 
pemerintah dalam pembanunan sektor pertanian dan perikanan juga 
didukung dengan penyaluran Dana ALokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik). 
Dibidang Pertanian, Kehutanan, Irigasi dan Perikanan Kelautan, adalah 
sebagaiman terinsi berikut:
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Tabel 3.5. Penyaluran KUR di Sektor Pertanian dan Perikanan

Sumber : OM-SPAN, 2021, diolah

 Dengan besarnya dukungan pemerintah pada alokasi dana yang 
diberikan melalui berbagai kanal penyaluran diharapkan, khusunya 
sektor pertanian dan perikanan di Sulawesi Utara mampu bangkit setelah 
terdampak oleh kerasnya pandemi COVID 19.

3.1.2.Analisis Perbandingan Tren Antara Belanja Pemerintah dengan NTP 
dan NTN
 Pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dimaksudkan untuk 
meningkatkan pendapatan petani dan pemerataan pembangunan 
pedesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah melakukan 
usaha-usaha seperti intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan 
rehabilitasi disektor pertanian.

Grafik 3.4. Perkembangan NTP Sulut dibanding NTP Nasional

Sumber : Data BPS Nasional dan Sulut 2021, diolah

 
 Sebagai indikator kesejahteraan petani, pertumbuhan Nilai Tukar 
Petani (NTP) di Provinsi Sulawesi Utara, sejak bulan September 2020 
terus mengalami tren peningkatan yang cukup baik. Walaupun sempat 
mengalami kontraksi di Februari 2021 akibat diberlakukannya PPKM yang 
cukup ketat, pertumbuhan NTP di Sulawesi Utara mulai April 2021 juga 
bahkan mampu melewati rata-rata NTP nasional dan terus mengalami laju 
perkembangan yang positif. Perkembangan NTP dari tahun lalu dibulan 
September menunjukan peningkatan yang sangat signifikan, sebesar 11,79 
(YoY). Hal tersebut memberikan indikasi bahwa pertumbuhan kesejahteraan 
para petani di Sulawesi Utara mulai bangkit setelah terdampak pandemi.
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Grafik 3.5. Indeks Terima (It), Indeks Bayar (Ib) dan NTP Sulawesi Utara

Sumber : Data BPS Nasional dan Sulut 2021, diolah

 Perkembangan Indeks yang diterima petani (It) di bulan september 
2021 juga meningkat apabila dibanding dengan bulan yang sama di 
tahun lalu, dari 102,71 menjadi 118,49 terlebih jika dilihat indeks harga yang 
dibayarkan (Ib) petani yang jauh dibawah It dari bulan ke bulan. Hal 
tersebut menunjukan bahwa daya beli petani semakin tinggi apabila 
dibandingkan tahun sebelumnya, dan semakin menunjukan arah yang 
positif di bulan-bulan berikutnya.

Grafik 3.6. Perkembangan NTN Sulut dibanding NTN Nasional

Sumber : Data BPS Nasional dan Sulut 2021, diolah

 Di satu sisi daya beli nelayan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) 
mengalami penurunan sejak September 2020 di bawah angka 100. Namun 
di awal januari 2021 NTN di Sulawesi Utara meningkat menjadi 102,93 dan 
selanjutnya di tahun 2021 berada di atas angka 100. Dan di September 2021 
menunjukan angka tertinggi di 107,3 atau meningkat 0.87 dibanding bulan 
yang sama di tahun 2020 (YoY).
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 Tren positif tersebut diharapkan dapat terus berlanjut seiring 
dengan meningkatnya stimulus fiskal yang diberikan kepada petani baik 
yang langsung ataupun melalui program kerja pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dengan kanal penyalurannya masing-masing. 

Analisis Pengaruh Penyaluran DAK Fisik Bidang Pertanian dan Perikanan 
terhadap Tren Pertumbuhan NTP dan NTN di Sulawesi Utara

 Dari hasil analisis dampak penyaluran DAK Fisik (DF) bidang pertanian 
terhadap NTP secara parsial, didapati bahwa penyaluran di DF di bidang 
tersebut juga berdampak positif terhadap pertumbuhan NTP (hasil analisis 
terlampir). Hal ini menunjukan dampak secara real dari penyaluran DF 
di bidang pertanian sudah secara langsung dirasakan oleh petani, 
walaupun belum meningkat secara signifikan, atau dengan kata lain apa 
yang dihasilkan dari penyaluran DF bidang pertanian masih dalam proses 
menuju kemanfaatan. Untuk selanjutnya diharapkan penggunaan dana 
alokasi khusu ini bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang langsung 
menyentuh pada masyarakat biasanya akan langsung berdampak bagi 
peningkatan daya beli masyarakat atau dalam hal ini nilai tukar petani. 
 Berdasarkan hasil analisis menggunakan data penyaluran DAK-Fisik 
bidang Pertanian dan Irigasi dengan metode Regresi OLS (data analisis 
terlampir), didapati keterkaitan dampak penyaluran DAK Fisik bidang 
Pertanian dan Irigasi ditunjukan dalam model berikut:

 Model tersebut menunjukan bahwa setiap peningkatan 1 persen 
terhadap penyaluran DAK Fisik Bidang Pertanian akan meningkatkan 
sebesar 0,516 satuan NTP (ceteris paribus). Jadi dengan sisa pagu DF bidang 
pertanian maka berdasarkan dari model tersebut makan pada bulan 
november  dan desember diperkirakan NTP akan mengalami peningkatan 
seperti terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.7. Prediksi Pertumbuhan NTP 2021

Sumber : Data BPS Sulut 2021 dan OmSPAN, diolah 
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 Tidak jauh beda dengan bidang pertanian, analisis dampak 
penyaluran DF pada bidang Perikanan Nilai Tukar Nelayan (NTN), dari 
pengolahan data penyaluran DF di bidang Perikanan diperoleh menunjukan 
pengaruh terhadap pertumbuhan NTN, namun bahwa penyaluran 
dana tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap 
peningkatan nilai tukar nelayan di Sulawesi Utara. Yang juga dimungkinkan 
karena penyaluran dana diperuntukan untuk kegiatan yang belum bisa 
menyentuh langsung kepada nelayanan/petani perikanan atau kegiatan-
kegiatan yang didanai masih on-progres menuju kemanfaatan.

 Dari permodelan yang dibuat dalam analisis menggunakan OLS, 
didapati model pengaruh penyaluran DF di bidang Perikanan sebagai 
berikut:

 Jadi dengan sisa pagu DF bidang Perikanan maka berdasarkan dari 
model tersebut makan pada bulan november  dan desember diperkirakan 
NTN diperkirakan  akan mengalami peningkatan seperti terlihat dalam 
grafik berikut:

Grafik 3.8. Prediksi Pertumbuhan NTN Sulut 2021

Sumber : Data BPS Sulut 2021 dan OmSPAN, diolah

 
Namun diharapkan di akhir tahun ini peningkatan nilai tukar petani dan 
nilai tukar nelayan yang dipicu oleh penyaluran dana alokasi khusus 
terutama di bidang pertanian, irigasi dan perikanan dapat memberikan 
dampak yang signifikan lebih dari data perkiraan hasil analisis tersebut.

Analisis Pengaruh Penyaluran KUR Sektor Pertanian dan Perikanan 
terhadap Tren Pertumbuhan NTP dan NTN di Sulawesi Utara
 
 Dari hasil analisis dampak penyaluran KUR Sektor Pertanian dan 
Perikanan terhadap tren Pertumbuhan NTP dan NTN di Provinsi Sulawesi 
Utara didapatkan bahwa penyaluran KUR berdampak positif terhadap 
peningkatan NTP. Namun seperti halnya penyaluran DF di bidang tersebut, 
pengaruh yang dihasilkan tidak terlalu signifikan terhadap pertumbuhan 
NTP dan NTN di Provinsi Sulawesi Utara.
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 Permodelan yang dihasilkan dalam analisis menggunakan metode 
OLS menggunakan SPSS (Hasil pengolahan data terlampir), dapat dilihat 
sebagai berikut:

 Dari model tersebut didapatkan perkiraan tren NTP untuk bulan 
terakhir tahun 2021 sebagai berikut:

Grafik 3.9. Prediksi Pertumbuhan NTP Sulut 2021

Sumber : Data BPS Sulut 2021 dan OmSPAN, diolah

 Dilihat dari perkiraan yang berdasar dari permodelan dengan 
asumsi penyaluran KUR rata-rata di bulan November dan Desember 
2021, didapatkan hasil perkiraan yang tidak jauh berbeda dengan hasil 
perkiraan NTP sebagai impuls dari penyaluran DAK Fisik. Sementara dari 
hasil analisis pengeruh penyaluran KUR di sektor Perikanan dengan 
menggunakan metode regresi OLS didapatkan model sebagi berikut:

 dan dari model hasil analisis tersebut dihasilkan perkiraan NTN di 
bulan-bulan terakhir tahun 2021 sebagai berikut:

Grafik 3.10. Prediksi Pertumbuhan NTN Sulut 2021

Sumber : Data BPS Sulut 2021 dan OmSPAN, diolah
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 Dari data prediksi yang dihasilkan dari pengolahan berdasarkan 
model dari penyaluran KUR di sektor perikanan tidak jauh beda dengan 
hasi perkiraan yang dihasilkan dari analisis yang dihasilakn dari pengaruh 
penyaluran DF bidang Perikanan dan Kelautan. 
 Dari prediksi hasil kedua permodelan tersebut, diperkirakan 
NTP pada bulan November 2021 akan berkisar antara 106.64-107.39 dan 
dibulan Desember 2021 NTP akan berada berada di kurang lebih 106.75-
107.47. Sedangkan untuk NTN Sulawesi Utara pada bulan November 2021, 
berdasarkan prediksi permodelan di atas akan berkisar pada angka 
104.83-106.64 dan dibulan Desember 2021 NTN Sulawesi Utara diperkirakan 
akan berkisar pad angka 105.00-106.66.
 Diharapkan dengan pertumbuhan NTP dan NTN benar benar 
terealisasi karena akan mencermikan kinerja stimulus keuangan 
pemerintah yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat petani dan 
nelayan dan benar-benar tepat sasaran dan meningkatkan daya beli di 
tengah pandemi saat ini.

3.1.3.Rekomendasi Kebijakan
 
 Dari hasil analisis yang dilakukan, terhadap tren NTP dan NTN di 
Sulawesi Utara didapatkan beberapa rekomendasi kebijakan, sebagai 
berikut:
1. Setiap belanja pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat terutam untuk petani dan nelayan diharapkan dapat 
dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh 
kepada target yaitu nelayan, seperti penyediaan benih, pupuk, bantuan 
langsung peralatan dan mesin untuk peningkatan produksi hasil 
pertanian dan perikanan, karena masih banyakkeluhan masyarakat 
terkait produksi yang masih manual dan kalah saing dengan industri 
besar;

2. Peningkatan kapasitas petani dan nelayan dengan program pelatihan 
baik itu terkait dengan peningkatan produksi maupun upaya 
pemasaran (digital maketing) agar tidak kalah bersaing;

3. Pemanfataan / optimalisasi program Direct Call Expor produk pertanian 
dan perikanan sebagai langkah pemasaran menuju go internasional 
yang sebelumnya pernah dibuka di Sulawesi Utara.
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 Pariwisata menjadi  andalan  utama sumber devisa   karena   
Indonesia  merupakan  salah satu  negara  yang  memiliki beraneka   ragam 
jenis  pariwisata, misalnya  wisata   alam, sosial maupun   wisata  budaya  
yang    tersebar   dari Sabang  hingga   Merauke. Selain  menyimpan 
berjuta pesona wisata  alamnya begitu indah, Indonesia  juga  kaya   akan  
wisata  budayanya yang terbukti dengan  begitu  banyaknya peninggalan 
- peninggalan sejarah  serta keanekaragaman seni  dan     adat  budaya 
masyarakat    lokal   yang   menarik   wisatawan lokal  maupun  wisatawan 
mancanegara, sehingga  dengan banyaknya potensi yang dimiliki  
menjadikan Indonesia sebagai    salah satu daerah tujuan wisata.
 Dalam upaya melakukan Kajian terhadap Potensi Investasi Daerah 
(APID), diperlukan adanya  identifikasi terhadap peluang investasi 
pada  proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan untuk dilakukan 
pembiayaan oleh pemerintah maupun oleh pihak  lain. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk mendorong realisasi investasi/ pembiayaan pada  
proyek  prioritas/strategis di Indonesia dengan  memberikan gambaran 
komprehensif terkait kelayakan suatu proyek yang ditawarkan suatu 
daerah.
 Kawasan Likupang awalnya ditetapkan sebagai Kawasan 
Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) di dalam RIPPARNAS Tahun 2011 
– 2025, yang merupakan salah satu bagian dari Destinasi Pariwisata 
Nasional Manado, Bunaken dan sekitarnya. Namun seiring berjalannya 
pembangunan kepariwisataan nasional, terutama berbagai destinasi di 
Sulawesi Utara, maka Likupang pun mulai dilirik sebagai suatu destinasi 
baru yang menjanjikan untuk dikembangkan di masa yang akan datang. 
Dimulai dari penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang di tahun 
2019, kemudian diangkatnya Likupang sebagai salah satu dari 6 (enam) 
Destinasi Super Prioritas bagi Indonesia.

3.2.1. Identifikasi Peluang Investasi
 
 Berdasarkan berbagai pertimbangan, Likupang yang akan diangkat 
pada kajian Pemetaan Potensi Peluang Investasi di Sektor Pariwisata Tahun 
Anggaran 2020 ini adalah Kecamatan Likupang Barat dan Kecamatan 
Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Dua kecamatan ini dipilih, 
karena di kedua kecamatan ini, terdapat aglomerasi berbagai daya tarik 
wisata beserta amenitas dan calon amenitas yang sedang dalam proses, 
yang ada di Likupang. Selain itu, KEK Likupang, dengan berbagai daya tarik 
wisatanya pun berada di Kecamatan Likupang Timur. Daya tarik wisata 
Likupang, terutama y di Kecamatan Likupang Barat dan Kecamatan 
Likupang Timur, dapat diklasifikasi menjadi daya tarik wisata alam, daya 
tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan, yang dapat dilihat 
deatilnya sebagai berikut:

 3.2. Analisis Potensi Investasi Daerah
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A. Wisata Alam
 Daya tarik wisata alam kawasan  Likupang dapat dilihat antara 
lain:
1. Pulau Lihaga (Kecamatan Likupang Barat)

Pulau Lihaga adalah sebuah pulau tidak berpenghuni di Kecamatan 
Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Pulau dengan luas 8 hektar 
ini memiliki garis pantai dengan pasir putih yang begitu lembut dan air 
laut yang sangat jernih. Pengelola  Pulau  Lihaga  sudah  menyediakan 
fasilitas camping ground yang dilengkapi dengan toilet yang memadai. 
Daya tarik Pulau Lihaga adalah tidak jauh dari bibir pantai, sudah 
terdapat snorkeling dan diving spot yang lengkap dengan terumbu 
karang dan pemandangan bawah laut yang sangat indah

2. Pulau Gangga (Kecamatan Likupang Barat)
Pulau Gangga memiliki pemandangan berpasir putih yang sangat 
indah. Selain pemandangan pantainya yang berpasir putih beradu 
dengan pohon kelapa yang melambai, menu utama lainnya dari tempat 
ini adalah diving spot, sunset-view spot, dan fishing spot. Koralnya yang 
masih terjaga, juga ragam ikannya yang menghiasi taman bawah laut 
Pulau Gangga, membuat spot menyelam ini tidak kalah indah dari 
Bunaken yang lebih dahulu terkenal di Provinsi Sulawesi Utara.

3. Pantai Surabaya (Kecamatan Likupang Timur)
Pantai Surawaya adalah salah satu dari jajaran pantai berpanorama 
indah di pesisir utara Sulawesi Utara. Ada dua alternatif rute untuk 
menuju ke Pantai Surawaya, tapi yang terbaik masih tetap lewat jalan 
yang menuju Bitung. Dari Kota Manado, di pertigaan Kayuwatu ambil 
jalur kanan yang menuju Kota Bitung melewati beberapa desa seperti 
Maumbi dan Kolongan.

4. Pantai Pulisan (Kecamatan Likupang Timur)
Pantai Pulisan memang berbeda dari kawasan wisata pantai 
lainnya di Sulawesi Utara yang namanya telah tenar lebih dulu. Tiga 
spot pemandangan pasir, batu serta padang savana itulah yang 
membuatnya istimewa. Belum lagi pemandangan bawah laut yang 
lumayan membuat mata wisatawan enggan berkedip jika melihatnya. 
Untuk snorkeling, bawah laut pantai ini menjadi pilihan yang bagus. Tak 
perlu ke tempat yang dalam, karang yang indah bisa ditemukan tak 
jauh dari bibir pantai.

5. Bukit Pulisan (Kecamatan Likupang Timur)
Berlokasi tidak jauh dari Pantai Pulisan, terdapat bukit yang relatif 
belum terjamah pembangunan pariwisata, dengan pemandangan 
laut lepas, yang dinamakan Bukit Pulisan. Bukit ini sedang viral di sosial 
media, karena keindahan pemandangannya, terutama pada saat 
matahari terbenam. Untuk menuju ke Bukit Pulisan, akses jalan masih 
sangat kecil, jalan masuknya pun masih berupa jalan rintisan tanah, 
sehingga belum terbangun layaknya sebuah obyek wisata. Di masa 
yang akan datang, Bukit Pulisan ini juga menjadi salah satu daya tarik 
wisata di kawasan Likupang.
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6. Pantai Paal (Kecamatan Likupang Timur)
Berbicara tentang keindahan pantai di Sulawesi Utara, tentu masih 
asing terdengar oleh pencinta pantai yaitu Pantai Paal yang terletak 
di Desa Marinsow, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa 
Utara, Sulawesi Utara. Setiap akhir pekan dan hari libur nasional, Pantai 
Paal selalu dipadati ribuan warga yangingin menikmati suasana pantai 
berpasir putih ini.

7. Bukit Larata (Kecamatan Likupang Timur)
Bukit Larata adalah sebuah bukit savana dengan pemandangan 
laut lepas di Desa Kinunang, Kecamatan Likupang Timur, yang tidak 
boleh dilewatkan begitu saja. Dari jalan masuk menuju Bukit Pulisan, 
wisatawan harus menempuh perjalanan darat lagi di jalan yang sama 
menuju Desa Kinunang. Wisatawan harus melewati medan yang agak 
sulit, mulai dari jalanan yang licin hingga menanjak. Saat sampai di 
puncaknya, wisatawan akan melihat keindahan hamparan rumput 
hijau yang terpapar sinar matahari.

B. Wisata Budaya
 Salah satu daya tarik wisata budaya di kawasan Likupang adalah 
pengembangan Desa Wisata Bahoi, atau yang lebih dikenal dengan 
Ekowisata Bahoi, di Kecamatan Likupang Barat. Desa Bahoi Kecamatan 
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, memiliki ragam ekosistem 
wilayah pesisir antar lain Mangrove, lamun, pantai pasir putih, dan terumbu 
karang. Ekowisata Bahoi merupakan kegiatan pariwisata dikelola secara 
partisipatif oleh masyarakat. Keindahan terumbu karang pada Daerah 
Perlindungan Laut (DPL) menjadi andalan tempat ini. Di desa ini pengunjung 
bisa juga menikmati kehidupan masyarakat yang bersahaja dan masih 
mempertahankan budaya daerah asalnya yaitu budaya Sangihe seperti 
tarian Masamper, Empat Wayer dan Pato-Pato.

C. Potensi Wisata Buatan
 Daya tarik wisata buatan saat ini masih bersifat potensi, belum 
ada yang dikembangkan secara langsung baik di Kecamatan Likupang 
Barat, maupun di Kecamatan Likupang Timur. Potensi daya tarik wisata 
buatan tersebut disampaikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Minahasa Utara, berupa wahana wisata air dan taman 
wisata di Kecamatan Likupang Selatan dan Kecamatan Likupang Barat. 
Pengembangan potensi ini belum menjadi prioritas pembangunan 
kepariwisataan di kawasan tersebut.

Dukungan Infrastruktur
a. Transportasi Laut
• Sebagai dermaga pengumpul hasil bumi dari daerah sekitar Kabupaten 

Minahasa Utara
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• Pelabuhan  Munte, Likupang
Pelabuhan penumpang dengan tujuan-tujuan utama di Provinsi 
Sulawesi Utara dan sekitarnya, seperti Sangihe, Talaud dan lain 
sebagainya, serta pelabuhan wisata, untuk melayani perpindahan 
antar pulau, antar pantai maupun ke titik-titik selam yang dituju.

• Pelabuhan Bitung
Melayani  ekspor   dan   impor,   khususnya  produk  perikanan dari 
Indonesia ke mancanegara. Kondisi  pelabuhan di Kota Bitung 
sangat  mendukung untuk  investasi di bidang perikanan, termasuk 
pengembangan pariwisata.

b. Transportasi Udara
Jarak   dari Bandara Internasional Sam  Ratulangi Manado hanya 45,9 
km  yang dapat  ditempuh selama  1 jam 21  menit perjalanan darat.   
Bandara ini melayani 2,7  juta penumpang dari dalam  negeri  serta 
internasional, termasuk dari negara  China.  Pada  tahun  2017, adapun 
rata-rata per hari  pergerakan penumpang sejumlah 8.518,  pergerakan 
pesawat sejumlah  77,   dan   kargo   sejumlah 41.051 kg. Jumlah   ini  
sangat memadai  untuk dukungan investasi  di Kabupaten Minahasa 
Utara.

c. Energi
Distribusi  energi  listrik  yang  mengalir  di  Kabupaten  Minahasa Utara  
dengan daya  terpasang sebesar 81.918.799  KW sementara produksi 
listrik  sebesar 2.271.575.572  KWh  dan  listrik terjual  sebesar 1.544.876.869 
KWh.  Artinya  distribusi energi  listrik di Kabupaten Minahasa Utara 
masih ada surplus  produksi sebesar 238.462.994 KWh  sehingga potensial 
mendukung pembangunan pengembangan kawasan  wisata.

3.2.2. Informasi Pasar
 Di Kabupaten Minahasa Utara, industri pariwisata juga berkembang 
pesat dengan ditetapkannya Kawasan Likupang sebagai Kawasan Wisata 
Prioritas Nasional. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan 
yang datang ke Kabupaten Minahasa Utara dari sejumlah 20.277 orang 
pada tahun 2011, meningkat menjadi 130.683 wisatawan pada tahun 2019.
 Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Minahasa Utara 
pun juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dari sejumlah 8.901 
orang pada tahun 2011 menjadi 93.964 wisatawan pada tahun 2018. Jumlah 
ini bahkan melebihi jumlah kedatangan wisatawan domestik sejak tahun 
2018. Perkembangan ini menunjukkan potensi  pasar  yang  besar  bagi  
pengembangan Pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara.
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Tabel 3.6. Tabel kedatangan Wisatawan di Minahasa Utara

Sumber : Data BPS Minut 2021, diolah

 Peningkatan jumlah wisatawan ke Kabupaten Minahasa Utara, khususnya ke 

kawasan Likupang juga diikuti dan juga mendorong industri pariwisata lainnya seperti 

obyek wisata, penginapan, restoran, transportasi, biro perjalanan, dan lainnya.

 Permintaan atas industri pariwisata akan terlihat dari meningkatnya jumlah 

wisatawan yang datang ke lokasi atau kawasan tersebut dari tahun ke tahun. Juga 

dapat dilihat dari berkembangnya sarana dan prasarana pariwisata yang ada seperti 

transportasi dan perhotelan.  Lebih lanjut, permintaan terhadap industri pariwisata di 

Likupang, Kabupaten Minahasa Utara juga dapat dilihat perkembangan tingkat hunian 

(occupancy rate) hotel dan penginapan yang ada. Berdasarkan tabel di bawah ini, tingkat 

hunian rata-rata sejak tahun 2011 hingga 2019 menunjukkan tren peningkatan dari 17,99% 

hingga 40,82%.

Tabel 3.7. Tingkat Hunian (Occupancy Rate) Hotel di Minahasa Utara

Sumber : Data BPS Minut 2021, diolah

 Tingkat hunian hotel berbintang lebih tinggi dari yang non bintang 
atau penginapan biasa. Tingkat hunian hotel berbintang pada tahun 
2011 sebesar rata-rata 51,63% terus meningkat menjadi 71,12% pada tahun 
2016, dan sedikit menurun pada tahun 2019 menjadi 64,4%. Penurunan ini 
sebagian besar diakibatkan adanya bencana COVID-19 di akhir tahun 2019 
dan awal tahun 2020  yang justru merupakan tingkat hunian yang tertinggi 
secara normalnya.
 Kawasan Wisata Likupang ditetapkan sebagai kawasan wisatayang 
menjadi Proyek Prioritas Nasional. Dengan demikian dukungan pemerintah 
relatif lebih besar untuk pengembangan pariwisata di kawasan ini, baik 
secara fisik maupun secara kebijakan dan regulasi pendukungnya.
 Dari uraian di atas, menunjukan bukti bahwa potensi di sektor 
pariwisata di Minahasa Utara sangatlah besar utuk dikembangkan dan 
menjadi lahan investasi yang menarik.

3.2.3. Analisis Kelayakan
 Secara umum, terkait dengan kelayakan sebuah proyek pastilah 
terkait dengan kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW), akan dianalisis mulai dari tingkat RTRW Kabupaten 
Minahasa Utara hingga Rencana Detail Tata Ruang pada lokasi 
perencanaan.
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 Karena dalam pengembangan suatu Kawasan Pariwisata, tidak 
hanya mempertimbangkan peta pola ruangnya, namun juga dengan 
dukungan rencana struktur ruang dan tujuan pemanfaatannya. Berikut 
akan dijabarkan kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Minahasa Utara 
dan gambaran awal Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah 
Perencanaan. 
 Dalam RTRW Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013-2033 yang 
tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 memiliki tujuan 
penataan ruang, yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten 
Minahasa Utara yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, dan 
harmonis berbasis agribisnis, industri, pariwisata serta lingkungan untuk 
kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
 Dikarenakan secara kesiapan KEK Likupang telah memiliki 
Masterplan yang jelas, maka pengembangan baru yang masih terbuka 
peluang  untuk Destinasi Wisata baru adalah Pantai Surabaya. Yang 
harapannya akan menjadi dukungan KEK Likupang dan menambah nilai 
potensi investasi Pariwisata di Minahasa Utara.
 Setelah ditentukan fasilitas apa saja yang akan direncanakan 
dalam Kawasan maka dengan menyesuaikan ketersediaan lahan dan 
memperhatikan Peraturan Daerah yang berlaku bagi pembangunan 
properti kawasan kemudian diperkirakan kebutuhan luasan zona-zona 
fasilitas yang akan dibangun yang disebut sebagai Program Ruang, 
dengan detail sebagai berikut:
Tabel 3.8. Program Ruang Pengembangan Kawsan Wisata Pantai Surabaya di Minahasa 

Utara
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Sumber : Data BKPM Minut 2021, diolah

a. Estimasi Kebutuhan Capital Expenditures
1)  Dasar Perhitungan :
• Perhitungan Volume terdiri atas volume bangunan dan volume 

ruang luar yang datanya diambil dari rencana luasan zona-zona 
dalam Kawasan dan ROW jalan serta ruang terbuka hijau publik 
di luar kavling zona yang masih termasuk dalam Kawasan.

• Untuk Jalan penghubung dari jalan arteri Likupang Barat-Likupang 
Timur di luar Kawasan terdiri atas jalan eksisting sebagai akses 
masuk utama, dan usulan jalan baru sebagai akses keluar dan 
akses darurat dan evakuasi.

• Luas bangunan didasarkan pada asumsi koefisien luas bangunan 
yang dibutuhkan terhadap luas masing-masing zona dengan 
memperhatikan KDB dan KLB serta garis sempadan dari Perda 
pada lokasi setempat. Kepadatan bangunan masing- masing 
zona bisa berbeda-beda tergantung pada kebutuhannya.

• KDB maksimal 40%, KLB maksimal 0,9 dan Garis sempadan pantai 
Surawaya 100 m dari garis pantai.

• Luas Ruang luar adalah sisa lahan yang tidak didirikan bangunan 
dari KDB masing- masing zona.

• Perhitungan Harga satuan didasarkan pada Perda tentang Harga 
Satuan Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Dinas PUPR 
Kabupaten Minahasa Utara
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Tabel 3.9. Harga Satuan Untuk Bangunan Gedung di Minahasa Utara

Sumber : Data BKPM Minut 2021, diolah

• Perhitungan   biaya   Bangunan   Non   Standar   yaitu   penambahan   
harga bangunan yang tidak bisa dihitung semata-mata 
berdasarkan standar per m2 akibat unsur-unsur non standar 
yang spesifik pada tiap bangunan. Unsur non standar antara lain, 
Pondasi Dalam, Interior, Peningkatan mutu (material arsitektur), 
Penanggulangan kebakaran.. Menurut Peraturan Menteri PU No. 
22 tahun 2018 ditetapkan maksimal biaya bangunan non standar 
maksimal 150% dari harga standar bangunan.

• Perhitungan Biaya Jasa Kegiatan yang terdiri atas:
a. Jasa Konsultan Perencana (DED)
b. Jasa Manajemen Konstruksi
c. Pengelola Kegiatan

2)  Perhitungan Capital Expenditures
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2)  Perhitungan Capital Expenditures

Tabel 3.11.Tabel Anggaran Biaya Operasional Pemeliharaan Fisik Fasilitas (OPEX)

Sumber : Data BKPM Minut 2021, diolah

Estimasi Struktur pendapatan dan biaya
 
 Berdasarkan estimasi jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke 
Pantai Surabaya, maka struktur pendapatan dan biaya rencana investasi 
kawasan tersebuti adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.12.  Estimasi Struktur Pendapatan dan Biaya Rencana Investasi

WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL (WACC)
 
 Untuk proyek pembangunan Kawasan Wisata Likupang khususnya 
masing- masing ketiga proyek prioritas fasilitas wisata, diasumsikan porsi 
pembiayaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya ditetapkan 
adalah 70% Pinjaman Bank (kredit investasi) dan 30% Equity/Modal Sendiri 
dari Anggaran Investasi Proyek sebelum termasuk bunga masa konstruksi 
(IDC). Faktor diskonto yang akan digunakan dalam menghitung nilai 
sekarang dari manfaat dan biaya tahunan yang diharapkan adalah 
besarnya rata-rata biaya modal yang diperoleh dari perhitungan WACC 
dengan menggunakan metode Capital Asset Price Model (CAPM) seperti 
berikut ini:
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Tabel 3.13.  Perhitungan WACC

Catatan : Khusus untuk faktordiskonto pada perhitungan NPV Ekuitas digunakan Cost 
of Equity, yaitu sebesar 10,71%

 Kelayakan ekonomi suatu proyek investasi dapat dikaji dengan 
parameter Economic Internal Rate of Return (EIRR), Economic Net Present 
Value (ENPV), Economic Benefit Cost Ratio (BCR). Keluaran akhir/final output 
dari asesmen kelayakan ekonomi mencakup nilai kini netto atau Economic 
Net Present Value (ENPV) dan Economic Internal Rate of Return (EIRR) dari 
biaya dan manfaat ekonomi dari proyek, serta Economic Cost and Benefit 
Ratio (ECBR) yang merupakan rasio dari manfaat dan biaya dari proyek 
berdasarkan nilai kini netto.
• ENPV mencerminkan nilai kini dari biaya dan manfaat yang terjadi 

selama siklus hidup proyek. ENPV harus mempunyai nilai lebih besar 
dari 0 (nol) untuk memastikan proyek tersebut layak secara ekonomi.

• EIRR mencerminkan tingkat hasil laba berdasarkan nilai kini dari biaya 
dan manfaat ekonomi dari proyek adalah sama. EIRR harus dibandingkan 
dengan tingkat hasil laba secara sosial. Proyek yang diketahui memiliki 
EIRR yang positif dan lebih tinggi dari tingkat hasil yang diharapkan 
secara sosial akan dianggap sebagai investasi ekonomi. Sebaliknya, 
bila suatu proyek dengan hasil ekonomi negatif berarti menggunakan 
terlalu banyak sumber daya sosial untuk mendapatkan manfaat yang 
terlalu kecil bagi publik.

• ECBR mencerminkan nilai perbandingan biaya dan manfaat proyek 
atas nilai kini sesuai dengan periode proyek. ECBR harus memiliki nilai 
lebih besar dari 1 (satu) yang menunjukkan kelayakan proyek tersebut 
secara ekonomi

Perhitungan Economic Net Present Value (ENPV);
 Economic Net Present Value adalah rumus yang digunakan untuk 
menentukan nilai sekarang dari investasi ekonomi dengan jumlah diskonto 
dari semua arus kas yang diterima dari proyek, yang merupakan selisih 
dari manfaat ekonomi dan biaya ekonomi selama periode proyek. Berikut 
ini adalah Rumus ENPV.
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 Untuk skenario optimis, bisa digunakan SDR rata rata tahun 2019 
dengan nilai 9,79%. Nilai ini bisa dipakai jika diperkirakan pada tahun 
2021 atau 2022 kondisi perekonomian sudah membaik dan normal seperti 
halnya tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19.

Tabel 3.14.  Implied Market Return

Sumber : Data BKPM Minut 2021, diolah
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Tabel 3.15.  Hasil Perhitungan ENPV

Sumber : Data BKPM 2021, diolah

 Dari hasil perhitungan, dalam periode 23 tahun, dan tingkat suku 
bunga sosial (SDR) 10,23% serta perbandingan nilai bersih kini (NPV) Manfaat 
dan Biaya Ekonomi, nilai Ekonomis NPV nya adalah 9,038 Triliun Rupiah. Nilai 
ini dapat dikategorikan sebagai layak, karena lebih besar dari 0 (>0).

Perhitungan Economic Internal Rate of Return (EIRR)
 Economic IRR merupakan suatu nilai petunjuk yang identik dengan 
seberapa besar suku bunga yang dapat dihasilkan oleh investasi tersebut 
dibandingkan dengan tingkat suku bunga (diskonto) sosial/Social Discount 
Rate (SDR) yang berlaku.
 Cara menghitung EIRR dipakai untuk menentukan sebuah investasi 
dilaksanakan atau tidak, biasanya digunakan acuan kalau investasi 
tersebut harus lebih tinggi dari Tingkat Diskonto Sosial yang berlaku.
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Tabel 3.16.  Perhitungan PV Interpolasi

Sumber : Data BKPM 2021, diolah

 Hasil perhitungan menyatakan bahwa nilai EIRR yang diperoleh 
sebesar 11,61%. Nilai ini masih lebih besar dari SDR yang ditetapkan. Dengan 
demikian investasi proyek ini dapat dikatakan layak.

Perhitungan Economic Benefit-Cost Ratio (BCR)

 Perhitungan ECBR atau rasio biaya dan manfaat ekonomi suatu 
proyek adalah dengan membandingkan total nilai kini (PV) dari manfaat 
ekonomi dan total nilai kini dari biaya ekonomi selama periode pelaksanaan 
proyek tersebut.
 Nilai ECBR harus lebih besar dari 1 (satu) untuk menunjukkan kelayakan 
dari investasi atas proyek yang dilaksanakan dalam periode tertentu 
tersebut. Dari data yang disusun, hasil perhitungan untuk Economic Cost 
Benefit Ratio adalah sebagai berikut:

 Dari hasil perhitungan di atas, hasil perhitungan Economic Cost 
Benefit Ratio sebesar 35,19. Hasil ini lebih besar dari 1 yang menunjukkan 
bahwa lebih besar nilai terkini (PV) manfaat ekonomi daripada nilai kini 
biaya ekonominya dengan tingkat SDR 10,23% dan periode investasi 
selama 28 tahun. Ini menunjukkan proyek investasi ini sangat layak untuk 
dilaksanakan.

 Jika ditinjau secara keseluruhan, rencana investasi proyek 
Pengembangan Pantai Surabaya yang diawali dengan kajian ekonomi 
untuk Badan Pengelola atau Pengembang dinilai sangat layak. Semua 
parameter terpenuhi dengan hasil yang relatif jauh di atas standar yang 
ditetapkan. Potensi Manfaat Ekonomi yang besar dibandingkan dengan 
Biaya Ekonomi yang ditimbulkan perlu untuk ditindaklanjuti agar manfaat 
tersebut bisa dilaksanakan dan dioptimalkan.
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3.2.4. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Investasi
 Risiko adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 
selama kelangsungan suatu proyek. Risiko tersebut dapat dinilai secara 
kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan analisis risiko adalah agar stakeholder 
dapat memperoleh manfaat keuangan sebesar-besarnya melalui 
proses pengelolaan risiko yang meliputi menghilangkan, meminimalkan, 
mengalihkan, dan menyerap/menerima risiko tersebut.
 Diperlukan identifikasi risiko merupakan suatu proses untuk 
menentukan risiko yang mungkin terjadi pada proyek infrastruktur dan 
mengenal karakteristiknya, dampak yang mungkin dihasilkan, durasi, dan 
langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasinya. Tujuan 
dari dilakukannya identifikasi risiko adalah hanya mengidentifikasi segala 
risiko yang mungkin terjadi dan bukan untuk mengeliminasi risiko maupun 
menciptakan solusi untuk mencegahnya. Berdasarkan identifikasi yang 
dilakukan terhadap Pengemabangan Kawasan Wisata  Pantai Surabaya 
Likupang, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.17.  Identifikasi Risiko 
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Sumber : Data BKPM 2021, diolah

 Risiko-risiko yang sudah teridentifikasi perlu dilakukan mitigasi 
lebih lanjut untuk mencegah gagalnya investasi dalam pengembangan 
Kawasan Wisata Pantai Surabaya
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Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan dan analisis seperti yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:: 

1. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan ketiga berada 
pada angka 3,15% y-on-y, turun dari triwulan 2 sebesar -5.34% dari semula 
8,49, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa 
Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,94 persen;

2. Produk Domestik Regional  Bruto  Sulawesi Utara triwulan tiga diperkiran 
mencapai 35,57 Triliun , meningkat dari  sebelumnya sebesar 34,77 triliun 
pada triwulan II;

3. Dari sisi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menjadi komponen 
utama penyumbang PDRB sebesar 15,04 Triliun, disusul  Pembentukan 
Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar  12,986 Triliun, Ekspor sebear 8,592 
Triliun, Impor Sebesar 7,134Triliun,  Konsumsi Pemerintah sebesar 5,3 Triliun 
dan yang terakhir adalah Lembaga Non Profit untuk Rumah Tangga 
(LNPRT) sebear 738,889 Milyar;

4. Dari sisi Lapangan Usaha Prediksi PDRB posisi 3 besar disumbang oleh 
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,54% dari total PDRB 
triwulan 3 namun disisi lain  punurunan  terbesar akan terjadi pada 
sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan minum yaitu sebesar -31,97%;

5. Perkembangan inflasi di wilayah Sulawesi Utara month-to-month 
hingga bulan september mengalami fluktuasi dengan deflasi di akhir 
bulan september pada nilai -0,44%. Angka ini masih lebih tinggi dari 
nasional yang mengalami deflasi -0,12%, lain halnya inflasi pada year-
on-year, wilayah Sulawesi Utara mencatatkan inflasi 1,66%. Angka ini 
lebih rendah dari nasional sebesar 1,66%;

6. Pada bulan maret 2021 jumlah Penduduk miskin di Sulawesi Utara 
tercatat 196,35 Ribu pada, angka ini menunjukkan jumlah penduduk 
miskin paling kecil di seputar pulau Sulawesi, pada semester I kenaikan 
jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara sebanyak 500 Jiwa dibanding 
periode sebelumnya;

7. Indeks Pembangunan  Manusia (IPM) Sulawesi Utara berada diatas 
rata-rata nasional, IPM Sulawesi Utara berada pada 72,93 sedangkan 
Nasional berada pada 71,94.

8. Pada Semester I tahun 2021  berdasarkan indikator Tingkat Pengangguran 
Terbuka di Sulawesi Utara masih lebih tingggi  dibanding dengan 
Nasional yaitu sebesar 7,06% sedangkan tingkat Nasional sebesar 
6,49%. Pada semester 2 –September 2021 nilai ini menurun dari perriode 
sebelumya yaitu 7,28%. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Sulawesi 
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Utara berada dibawah angka nasional yaitu 0.365 ( Nasional 0.384), 
semakin mendekati nol maka pemerataan pendapatan akan semakin 
sempurna;

9. Nilai Tukar Petani di Sulawesi Utara pada bulan September 2021 
mencatatkan angka 109,28% lebih tinggi daripada NTP Nasional yang 
berada pada angka 106.67%. Nilai Tukar Nelayan di Sulawesi Utara 
mengalami penuruan dari periode yang lalu, dari 107,93% ke 106.62%. 

10. Realisasi Pendapatan APBN di Sulawesi Utara mengalami penurunan 
dibanding dengan periode sebelumnya, faktor utama yang 
mempengaruhi penurunan pendapatan Negara masih diberlakukannya 
kebijakan PPKM selama periode triwulan III, namun disisi lain kenaikan 
pendapatan terjadi pada sektor Pajak Perdagangan internasional 
diakibatkan meningkatnya kegiatan ekspor impor khususnya pada 
produksi Clude Palm Oil (CPO) yang berada di kota bitung;

11. Realisasi Penerimaan Perpajakan sampai dengan triwulan III baru 
mencapai 2.257, 17 miliar atau 66, 87 % dari target sebesar 3.375, 27 miliar, 
Kota Manado menjadi kontributor utama penerimaan perpajakan  
sebagai pusat bisnis di Sulawesi Utara dengan total pendapatan 
sebesar  1.219,3 miliat atau 54% dari total pendaptan Sulawesi  Utara, 
realisasi PNBP Sulawesi Utara pada periode triwulan III mengalami 
pertumbuhan negative sebesar minus 6,79 % atau sebesar 919,54 miliar 
dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 970,25 Miliar;

12. Sampai dengan akhir September 2021 realisasi belanja Negara sebesar 
15.785 miliar lebih rendah dibanding September 2020 sebesar 16,159 miliar 
hal ini dipengaruhi oleh transfer daerah dan dana desa yang tingkat 
growtnya minus 13, 49%. Realiasi belanja pemerintah pusat yaitu belanja 
Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal dibanding periode yang 
sama tahun sebelumnya mengalami kenaikan mencapai 6.374 miliar 
atau 61,63% yang diakibatkan meningkatnya realiasi pos belanja modal 
sebesar 3,2% dan belanja barang sebesar 1,2%. Realisasi Belanja Transfer 
ke daerah sampai dengan akhir bulan September 2021 sebesar  9.409 
miliar atau mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun 
sebelumnya yaitu sebesar  11.189 miliar.  penyumbang utama menurunan 
realisasi TKDD dikarenakan penurunan pertumbuhan DAK Fisik sebesar 
minus 67,08% dan DAK Non Fisik minus 11,87%, namun penurunan ini jjuga 
dialami secara nasional;

13. Dari 5 Badan Layanan Umum di Sulawesi Utara hanya Rumah Sakit 
Bayangkaran yang menunjukkan surpulus anggaran, Beralihnya 
kegiatan belajar mengajar menjadi metode daring berimbas pada 
turunnya biaya operasional satker BLU Pendidikan, sedangkan pada 
BLU bidang Kesehatan mengalami kenaikan biaya operasional 
sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19;

14. Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara di 
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Provinsi Sulawesi Utara, defisit anggaran sampai dengan 30 September 
2021 adalah sebesar 12,599 miliar atau 65,83 % dari target. Defisit ini lebih 
rendah 3.04 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya 
12.602 miliar. Hal ini dilatarbelakangi oleh menurunnya realisasi belanja 
negara dibandingkan dengan triwulan III tahun 2020;

15. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara  sampai dengan  triwulan 
III sudah mencapai 60% dari target, kontribusi  terbesar disumbang oleh 
Provinsi Sulawesi Utara sebesar 61 % diikuti berturut-turut disumbang 
oleh Kota Manado, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara dan Kota 
Bitung. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah sampai dengan triwulan 
III 2021 lingkup Provinsi Sulut sebesar 1.113 miliar atau sebesar 63 % dari 
target, Pemkot Manado tercatat sebagai daerah penyumbang pajak 
daerah terbesar, yaitu sebesar 168,46 miliar, Sumber penerimaan Pajak 
Daerah Kota Manado terutama berasal Pajak penerangan jalan dan 
pajak Restoran;

16. Realisasi belanja daerah secara keseluruhan (Pemprov dan Pemkab/
Pemkot) sebesar 9.121 miliar atau sebesar 52% dari pagu, belanja 
pegawai masih mendominasi belanja daerah di seluruh pemda lingkup 
Provinsi Sulawesi Utara, Sementara realisasi belanja modal yang paling 
berdampak bagi perekonomian baru terealisasi sebesar 39 %;

17. Sampai dengan Triwulan III APBD Sulawesi Utara mengalami surplus 
sebesar 1.134 miliar, penyebab surplus adalah adanya peningkatan 
target pajak daerah dan pertumbuhan negatif beberapa jenis belanja 
khususnya belanja transfer Dana Alokasi Khusus yang baru mencatatkan 
realisasi sebesar 31 %. Pembiayaan Netto hingga akhir triwulan III 2021 
sebesar 266,86 miliar atau 55,5 % dari pagu. Surplus Pembiayaan pada 
triwulan III 2021 lebih rendah dari surplus pada triwulan III 2020 dengan 
tingkat pertumbuhan minus 16 %;

18. Proyeksi realisasi pendapatan sebesar 15.714,32 miliar, naik 5 % dari 
capaian realisasi dalam periode yang sama tahun anggaran yang 
lalu. Belanja pegawai mengalami kenaikan pertumbuhan sekitar 6,5 
% dibandingkan poeriode yang sama tahun sebelumnya, Belanja 
Modal Pemda diprediksi akan terserap sebesar 70 %, dengan 
mempertimbangkan capaian realisasi Triwulan III yang mencapai 1.042 
miliar atau 39 % dari total pagu 2.693,2 miliar, diprediksi penyerapan 
belanja modal masih berpotensi melonjak pada kuartal akhir TA 2021;

19. Realisasi pendapatan konsolidasian sampai dengan triwulan III 2021 
adalah sebesar Rp13.493,33 miliar atau turun 17,6% dari tahun sebelumnya. 
Kontributor pendapatan konsolidasian adalah penerimaan pajak 
yaitu sebesar Rp3.450,11 miliar atau 25,67% dari total pendapatan 
konsolidasian diikuti oleh penerimaan PNBP dan Pendapatan Hibah 
yang masing-masing sebesar Rp1.280,32 miliar, Penerimaan Hibah  Rp53 
miliar. Sedangkan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp8.655,90 
miliar atau 64,41% dari total Pendapatan Konsolidasian triwulan III 2021
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20. Sampai dengan triwulan III 2021 belanja Konsolidasian pemerintah masih 
dominan terhadap transfer ke daerah dan dana desa, dalam belanja 
konsolidasian yaitu sebesar Rp14.379,29 miliar atau 92,80% dari total 
belanja konsolidasian, sedangkan realisasi transfer ke daerah dan dana 
desa hanya Rp1.116,30 miliar atau 7,20% dari total belanja konsolidasian. 
Realisasi belanja konsolidasian triwulan III 2021 mengalami kenaikan 
2,5% dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya. Sampai dengan 
triwulan III 2021 realisasi anggaran konsolidasian di Sulawesi Utara 
mengalami defisit sebesar Rp11.465,83 miliar

21. Pertanian merupakan salah satu sektor yang paling dominan di Sulawesi 
Utara, sektori ini diandalkan sebagai sumber mata pencaharian 
maupun sebagai penopang pembangunan, selain itu sektor pertanian 
juga mempuanya peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan;

22. Pemerintah menargetkan peningkatan kesejahteraan petani dan 
nelayan untuk menjaga ketahanan pangan ditengah masa pandemi 
melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), 
Bantuan Langsung Tunai (BLT), selain itu pemerintah juga memberikan 
insentif melalui program relaksasi pembayaran angsuran,dan program 
subsidi bunga   yang disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), 
Membinan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar) , Pembiayaan Ultra 
Mikro (UMi), Pegadaian   dan Perusahaan Pembiayaan Lainnya;

23. Belanja kegiatan Strategis Sektor Petanian APBN menunjukkan 
dukungan pemerintah terhadap tumbuhnya kesejahteraan  petani di 
Sulawesi Utara sebesar 93.349.617.000 rupiah dengan realisasi 78.136.191.331 
rupiah, atau sebesar 83,7 % sudah terealisas, Dukungan alokasi APBN 
untuk pengembangan subsektor Perikanan dan kelautan juga sangat 
besar sebesar 53.015.381.000 rupiah dan sampai dengan september 2021 
sebesar 41.286.244.170, atau sudah sebesar 79% terealisasikan;

24. Pertumbuhan kredit KUR sektor pertanian dan perikanan sampai 
dengan bulan September 2021 menunjukan tren yang positif dengan 
peningkatan jumlah debitur yang cukup signifikan. Hal tersebut 
menunjukan menggeliatnya kedua sektor tersebut menuju ke arah yang 
positif, didorong oleh jumlah subsidi kredit program yang diberikan 
pemerintah untuk kredit usaha rakyat sebesar 6% 

Rekomendasi 
 Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas beberapa 
rekomendasi yang diajukan diantaranya:

1. Pemerintah agar mendorong faktor-faktor pertumbuhan ekonomi 
salah satunya adalah mendorong realisasi belanja dan  kegiatan 
pemerintah sebagai salah satu komponen PDRB;

2. Pengendalian laju inflasi yang dengan cepat hampir setara dengan 
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nasional dari sebelumnya dibawah nasional diperlukan secepatnya 
untuk menjaga kestabilan harga di Sulut;

3. Kontraksi pada konsumsi pemerintah diharapkan memicu percepatan 
dan optimasi belanja pemerintah untuk dapat mendukung 
pertumbuhan ekonomi di triwulan selanjutnya. Selain itu, kebijakan 
pemerintah yang mendukung ekspor impor juga diperlukan untuk 
menaikan nilai pertumbuhan ekonomi di periode selanjutnya;

4. Pemerintah di Sulawesi Utara harus dapat mengoptimalkan lapangan 
usaha terutama pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 
yang juga merupakan mayoritas mata pencaharian masyarakat di 
wilayah ini. Namun tetap memperhatikan sektor lainnya, terutama yang 
berpotensi mengalami penurunan seperti pada sektor Penyediaan 
Akomodasi dan Makan;

5. Diperlukan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi;

6. Setiap belanja pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat terutama untuk petani dan nelayan diharapkan dapat 
dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh 
kepada target yaitu nelayan, seperti penyediaan benih, pupuk, bantuan 
langsung peralatan dan mesin untuk peningkatan produksi hasil 
pertanian dan perikanan, karena masih banyakkeluhan masyarakat 
terkait produksi yang masih manual dan kalah saing dengan industri 
besar;

7. Peningkatan kapasitas petani dan nelayan dengan program pelatihan 
baik itu terkait dengan peningkatan produksi maupun upaya 
pemasaran (digital maketing) agar tidak kalah bersaing;

8. Pemanfataan / optimalisasi program Direct Call Expor produck 
pertanian dan perikanan sebagai langkah pemasaran menuju go 
internasional yang seblumnya pernah dibuka di Sulawesi Utara;
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