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alam rangka menjalankan tugas 

sebagai pengelola fiskal, Kanwil 

Ditjen Perbendaharaan selaku 

representasi Kementerian 

Keuangan di daerah menjalankan fungsi 

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah. 

Salah satu pelaksanaan fungsi tersebut, 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh 

telah menyusun dan dalam tahap 

menyempurnakan Kajian Fiskal Regional 

Triwulan III Tahun 2021.  

 Kajian Fiskal Regional ini diarahkan pada 

analisis fiskal dan ekonomi makro yang dapat 

digunakan dalam pencapaian tujuan 

kebijakan fiskal. Kajian ini memaparkan 

informasi mengenai profil dan dinamika 

kondisi fiskal Provinsi Aceh yang antara lain 

tentang analisis ekonomi regional, analisis fiskal regional, dan analisis tematik daerah.  

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam kajian ini, untuk itu 

diharapkan masukan dan saran yang konstruktif guna perbaikan selanjutnya.  

 Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak baik Pemerintah Daerah dan SKPD dalam lingkup Kabupaten/Kota/Provinsi Aceh, 

para perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, serta stakeholders terkait yang telah 

membantu dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2021. Semoga 

dengan adanya informasi yang tertuang dalam kajian ini dapat memberi manfaat dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh.  

 

Syafriadi 

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh 
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Pertumbuhan ekonomi Triwulan III 

Tahun 2021 mencapai 2,82 persen 

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada 

Triwulah III Tahun 2021 mencapai 2,82 

persen, angka ini lebih tinggi 

dibandingkan dengan pertumbuhan 

ekonomi Aceh pada Triwulan II Tahun 

2021 (2,56 persen).  

Perekonomian Aceh tumbuh positif 

sejalan dengan investasi di sektor-

sektor ekonomi di Aceh mulai tumbuh 

dan berkembang. Tren pertumbuhan 

positif ekonomi Aceh terlihat pada sektor 

pertanian, perdagangan hingga 

pariwisata. Pertumbuhan ekonomi yang 

positif ini merupakan implementasi dari 

rekomendasi kebijakan yang ditetapkan 

oleh Gubernur Aceh pada awal tahun 

2021.  Pemerintah Provinsi Aceh 

mengusulkan kepada semua 

pemerintah kabupaten/kota untuk 

memprioritaskan pembukaan sektor 

ekonomi produktif yang berorientasi 

pada pembukaan lapangan usaha dan 

lapangan pekerjaan, yaitu sektor 

pertanian, perikanan dan kehutanan. 

Sektor-sektor tersebut juga memiliki 

kriteria yang tepat yaitu memiliki dampak 

tinggi terhadap perekonomian Aceh 

dengan risiko penularan Covid-19 yang 

rendah.  

 

Tingkat inflasi Aceh di level 2,12 

persen 

Tingkat inflasi Aceh tahun kalender 

sebesar 0,28 persen dan tingkat inflasi 

secara y-on-y sebesar 2,12 persen. 

Pada tiga bulan terakhir, inflasi Aceh 

mengalami fluktuasi hingga Aceh 

mengalami deflasi pada bulan 

September sebesar –0,20 persen 

berdarkan m-to-m. Inflasi Aceh masih 

lebih tinggi apabila dibandingkan 

dengan tingkat inflasi nasional sebesar -

0,04 persen.  

 

Tingkat kemiskinan regional pada 

Maret 2021 menunjukkan angka 15,33 

persen 

Persentase penduduk miskin Aceh pada 

periode Maret 2021 sebesar 15,33 

persen atau sebesar 834,24 ribu jiwa. 

Angka ini mengalami penurunan 

dibanding periode September 2020 

yang sebesar 15,43 persen. APBN 

mempunyai peran penting dalam 

mengurangi tingkat kemiskinan. Melalui 

berbagai program perlindungan sosial 

yang diberikan kepada masyarakat 

Aceh, tingkat kemiskinan ditargetkan 

dapat berkurang. 

 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
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Periode September 2021 NTP berada 

di level 103,26 dan NTN di level 105,21  

NTP di Aceh sampai dengan September 

2021 berada di angka 103,26 

sedangkan NTN di Aceh sebesar 

105,21. NTP Aceh masih tergolong 

rendah dengan besarnya potensi 

pertanian dan perkebunan yang ada, 

untuk itu diperlukan bantuan bagi petani 

berupa bantuan alat dan mesin 

pertanian serta pembangunan 

infrastruktur yang memadai.   

 

Ketergantungan Aceh terhadap dana 

transfer masih tinggi sebagai 

kontributor pendapatan 

Proporsi realisasi pendapatan APBN 

menunjukkan bahwa kontribusi 

pendapatan pajak sebesar 76,06 

persen, sementara kontribusi PNBP 

sebesar 23,94 persen.  Total realisasi 

penerimaan pajak di Aceh sampai 

dengan Triwulan III Tahun 2021 sebesar 

Rp2,48 triliun. Realisasi PNBP Aceh 

sampai dengan Triwulan III yaitu 

sebesar Rp780,06 miliar, mengalami 

peningkatan sebesar 26,59 persen 

secara y-on-y.  

Pendapatan pemerintah daerah Aceh 

sampai Triwulan III 2021 sebagian besar 

masih berasal dari Transfer Pemerintah 

Pusat dengan realisasi sebesar 

Rp21,56 triliun dengan realisasi 

terendah sebesar 31,90 persen. PAD 

Aceh mengalami penurunan sebesar -

15,50 persen secara y-o-y, yang 

menunjukkan pemungutan pajak daerah 

atau penerimaan lain belum optimal.  

Masih tingginya total pendapatan Aceh 

pada transfer pemerintah daerah 

mengindikasikan tingginya 

ketergantungan Aceh terhadap dana 

transfer.  

 

Belanja Negara maupun Belanja 

Daerah mengalami keterlambatan 

diakibatkan proses lelang  

Dari sisi Belanja, realisasi Belanja APBN 

sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 

adalah sebesar Rp31,34 triliun (65,22 

persen). Proporsi realisasi Belanja 

APBN sebesar 31,23 persen merupakan 

kontribusi Belanja Pusat, dan 68,77 

persen merupakan TKDD. 

Realisasi belanja pemerintah daerah 

pada triwulan III tahun 2021 sebesar 

Rp21,79 triliun (50,74 persen). Adapun 

proporsi realisasi belanja pemerintah 

daerah yang sebesar 77,81 persen dan 

21,22 persen merupakan belanja 

transfer pemerintah daerah.  

Lambatnya realisasi belanja daerah di 

Aceh diakibatkan oleh keterlambatan 

proses lelang. Hal ini sangat 

berpengaruh terhadap jenis belanja 

modal.  
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Analisis tematik: tingkat 

kesejahteraan petani masih rendah 

dan perlu program lanjutan untuk 

peningkatan kesejahteraan nelayan 

Rendahnya NTP di Aceh disebabkan 

oleh masih tingginya BPPBM yang 

dipengaruhi oleh benih, pupuk, 

pestisida, sewa atau pengeluaran lain, 

transport, barang modal, dan upah 

buruh. Bantuan yang telah ada saat ini 

yaitu berupa bantuan pemberian bibit. 

Namun diperlukan bantuan berupa 

pupuk untuk dapat memenuhi 

kebutuhan pupuk petani. Mahalnya 

harga subsidi pupuk dan kelangkaan 

pupuk dapat diatasi dengan adanya 

program pupuk organik.  

Aceh telah memiliki olahan pengalengan 

ikan yang hasilnya di ekspor ke negara 

lain. Namun iklim investasi di Aceh 

masih perlu dukungan pemerintah 

daerah terkait dengan masa sewa. 

Selain itu masih terdapat beberapa 

ancaman yang perlu diwaspadai seperti 

adanya illegal unregulated and 

unreported fishing, serta rendahnya 

produktivitas dan daya saing usaha 

kelautan dan perikanan akibat 

terbatasnya sarana dan prasarana.   

 

 

 

 

Analisis tematik: peluang investasi 

daerah 

Mayoritas masyarakat Gampong Kuala 

Langsa sangat bergantung pada 

sumber daya alam mangrove. Maka 

apabila pemerintah menanamkan 

investasi pada pengolahan makanan 

dari mangrove tersebut, akan sangat 

berdampak terhadap pertumbuhan 

perekonomian masyarakat sekitarnya. 

Dengan adanya industri pengolahan 

yang skala kuantitas lebih besar, maka 

akan membutuhkan tenaga kerja yang 

lebih besar juga. Pastinya akan 

meningkatkan peluang lapangan 

pekerjaan di Kota Langsa, dan 

berdampak pada meningkatnya 

kegiatan perekonomian sehingga akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

secara keseluruhan di Kota Langsa. 

Efek domino yang positf terhadap 

lingkungan masyarakat sekitar 

diharapkan juga dapat menunjang 

pertumbuhan perekonomian secara 

nasional. 
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ampai dengan Triwulan III 

2021, ekonomi Aceh tumbuh 

sebesar 2,82 persen (y-on-y), 

persentase penduduk miskin 

15,33 persen (per Maret 2021), Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 

6,30 persen (per Agustus 2021), 

ketimpangan/gini ratio sebesar 0,324 

(per Maret 2021), inflasi sebesar 2,12 

persen (y-on-y per September 2021), 

Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,26 

dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 

105,21. Beberapa capaian indikator 

pembangunan di Aceh belum mencapai 

target yang ditetapkan dalam KUA, 

karena adanya pandemi Covid-19. 

Dampak dari pandemi Covid-19 masih 

dirasakan oleh masyarakat, untuk itu 

pemerintah tetap mendorong 

peningkatan pembangunan melalui 

berbagai program maupun peningkatan 

belanja baik pusat maupun daerah.  

 

 

I. Perkembangan dan Analisis 

Indikator Makro Ekonomi 

a. Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) 

 

PDRB Aceh (ADHB) pada Triwulan III 

2021 sebesar Rp47,51 triliun (agregat 

2021 sebesar Rp134,58 triliun) dan 

pertumbuhan ekonomi Aceh pada 

Triwulan III 2021 mencapai 2,82 persen. 

Pertumbuhan tersebut ditopang sektor 

Transportasi dan Pergudangan yang 

tumbuh sebesar 17,07%. Jika komponen 

migas dihilangkan, ekonomi Aceh 

mencatat pertumbuhan sebesar 2,79 

persen. Pertumbuhan tanpa migas 

tersebut turun dibandingkan Triwulan II 

2021 disebabkan oleh beberapa sektor 

utama yang mengalami pertumbuhan 

negatif seperti, Pertanian, Kehutanan, 

41,68 45,39 47,5140,39 43,97 44,82
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Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Nominal 
Aceh dan Nasional Triwulanan (Dalam Triliun 

Rp)

PDRB Aceh (dengan Migas) PDRB Aceh (tanpa Migas)

YoY Aceh (dengan Migas) YoY Aceh (tanpa Migas)

YoY Nasional

S 

Indikator Ekonomi 
Makro 

Target 
KUA 
Aceh 
2021 

Aceh Q3 
2021 

Nasional 
Q3 2021 

Pertumbuhan Ekonomi 5,75% 2,82% 3,51% 

Kemiskinan 12,43% 15,33% 10,14% 

Pengangguran 6,22% 6,3% 6,49% 

Gini Ratio 0,324 0,324 0,384 

Inflasi (y-o-y) 4,00 2,12 1,6 

Nilai Tukar Petani 105 103,26 105,68 

Nilai Tukar Nelayan 103 105,21 105,60 

Sumber: BPS Aceh & Nasional, 2021 (diolah) 

BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL 

Perbandingan Target dalam KUA Provinsi 

Aceh dengan Capaian s.d Triwulan III 2021 

Sumber:    Bappeda Aceh, BPS Aceh, 2021 (diolah) 
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dan Perikanan sebesar 3,25 persen dan 

Konstruksi sebesar 2,99 persen.  

1) Menurut Pengeluaran 

 

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah 

Tangga masih menjadi kontributor 

tertinggi dalam ekonomi Aceh sebesar 

(56,70%), diikuti PMTB (34,65%) dan 

Belanja Pemerintah (20,56%).  

Sementara itu, Dikurangi Impor Luar 

Negeri mengalami kenaikan paling besar 

yaitu sebesar 94,74% persen 

disebabkan terjadi peningkatan secara 

signifikan pada impor yang masuk dalam 

kelompok komoditas mesin/pesawat 

mekanik (pembangkit listrik). 

2) Menurut Sektoral/Lapangan Usaha 

Dari 5 jenis lapangan usaha 

penyumbang terbesar terhadap PDRB, 

sektor Pertambangan mengalami 

pertumbuhan tertinggi sebesar 9,17 

persen karena adanya peningkatan 

produksi batu bara sebagai salah satu 

faktor. 

b. Inflasi 

Secara m-to-m, pada tiga bulan terakhir 

tercatat inflasi Aceh berfluktuasi hingga 

bulan September mengalami deflasi 

sebesar 0,20 persen. Deflasi tersebut 

terjadi karena adanya penurunan harga 

yang ditunjukkan oleh turunnya indeks 

kelompok makanan, minuman, dan 

tembakau sebesar 1,16 persen. Tingkat 

inflasi tahun kalender (Januari-

September) 2021 sebesar 0,28 persen. 

Secara y-on-y, kelompok Makanan, 

Minuman, dan Tembakau mengalami 

26,94

0,90

9,77

16,46

0,02 1,51 0,18

-7,913,04% -4,85% 0,49%

-1,45%
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peningkatan inflasi yang paling signifikan 

yaitu sebesar 5,16 persen, diikuti 

Kelompok Kesehatan sebesar 1,89 

persen, dan Kelompok Transportasi 

sebesar 1,83 persen.  

Kelompok 
Pengeluaran 

IHK 
September 

2020 

IHK 
September 

2021 

Tingkat 
Inflasi 
(y-o-y) 

Makanan, 
Minuman, dan 
Tembakau 

103,56 108,9 5,16 

Pakaian dan Alas 
Kaki 

106,96 107,5 0,5 

Perumahan, Air, 
Listrik, Gas dan 
Bahan Bakar 
Rumah Tangga 

101,58 102,91 1,31 

Perlengkapan, 
Peralatan, dan 
Pemeliharaan Rutin 
Rumah Tangga 

103,09 104,88 1,74 

Kesehatan 111,31 113,42 1,89 

Transportasi 103,93 105,83 1,83 

Informasi, 
Komunikasi, dan 
Jasa Keuangan 

99,87 100,21 0,34 

Rekreasi, Olahraga, 
dan Budaya 

108,87 109,5 0,58 

Pendidikan 104,64 105,25 0,58 

Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman/Restoran 

107,24 108 0,71 

Perawatan Pribadi 
dan Jasa Lainnya 

115,04 112,66 -2,07 

II. Perkembangan dan Analisis 

Indikator Kesejahteraan 

a. Kemiskinan 

Persentase penduduk miskin Aceh 

cenderung mengalami penurunan 

penurunan pada Maret 2021 

dibandingkan September 2020. 

Walaupun secara persentase menurun, 

jumlah penduduk miskin meningkat 

apabila dibandingkan dengan periode 

September 2020. Pada Periode 

September 2020 angka kemiskinan Aceh 

berada di level 15,43 persen atau 

sebesar 833,91 ribu jiwa dan pada 

periode Maret turun menjadi 15,33 

persen atau sebesar 834,24 ribu jiwa. 

Apabila dibandingkan dengan 

persentase penduduk miskin secara 

nasional, angka tersebut lebih tinggi di 

mana persentase penduduk miskin 

secara nasional pada Maret 2021 berada 

pada level 10,14 persen. Kondisi ini telah 

terjadi dalam beberapa periode terakhir. 

b. Pengangguran 

 

Dari sisi angka pengangguran tercatat 

jumlah pengangguran Aceh per Agustus 

2021 sebanyak 159 ribu orang, turun jika 

136 147 138 167 161 159
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dibandingkan jumlah pengangguran 

pada periode Februari 2021 yang 

sebanyak 161 ribu orang. Meski 

mengalami penurunan secara jumlah, 

TPT di Provinsi Aceh pada Agustus 2021 

masih berada pada angka 6,30 persen, 

tidak mengalami perubahan 

dibandingkan dengan periode Februari 

2021. Hal tersebut disebabkan oleh 

turunnya angkatan kerja sebanyak 29 

ribu orang. Tren TPT Aceh mengalami 

fluktuasi sejak Februari 2019, meskipun 

demikian dalam 4 tahun terakhir secara 

mayoritas TPT Aceh selalu lebih tinggi 

dibandingkan TPT secara nasional 

kecuali pada bulan Agustus 2020 tercatat 

6,59 persen yang lebih rendah 

dibandingkan TPT Nasional sebesar 

7,07%.  

c. Ketimpangan Pendapatan 

Dari sisi ketimpangan pendapatan, posisi 

rasio gini Aceh per Maret 2021 berada 

pada level 0,324. Angka ini mengalami 

kenaikan dibanding September 2020 

yang tercatat sebesar 0,319. Angka 

tersebut juga terhitung lebih rendah jika 

dibandingkan dengan rasio gini nasional 

yang sebesar 0,384. Ketimpangan 

pendapatan cenderung lebih rendah 

dibandingkan ketimpangan pendapatan 

nasional. Namun demikian, PDRB per 

kapita Aceh juga selalu lebih rendah 

dibanding PDRB per kapita secara 

nasional. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendapatan masyarakat Aceh 

mengalami rata ke bawah, yang mana 

hal ini juga terlihat dari angka kemiskinan 

Aceh yang masih tinggi. Pemerintah 

diharapkan dapat membuka lapangan 

pekerjaan di sektor formal untuk 

menyerap tenaga kerja.  

d. Nilai Tukar Petani 

Indeks Harga yang Diterima Petani (lt) 

untuk Aceh pada September 2021 

berada pada angka 110,27 sementara 

terhadap Indeks Harga yang Dibayar 

Petani (lb) mencapai 106,78. Dengan 

demikian NTP Aceh hingga September 

2021 berada diangka 103,26 persen. 

Indeks lt mengalami peningkatan 

sebesar 0,85 persen dibanding periode 

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh 

naiknya lt pada semua subsektor selain 

subsektor tanaman pangan dan tanaman 

0,329
0,325

0,318 0,319 0,321 0,323
0,319

0,324

0,391 0,389
0,384 0,382 0,38 0,381

0,385 0,384

0,3

0,32

0,34

0,36

0,38

0,4

Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21

Perkembangan Gini Rasio Aceh dan 
Nasional

Aceh Nasional

103,26 104,68
105,68

99,03

102,34

103,26

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep

NTP Aceh dan Nasional 

NTP Nasional NTP Aceh

Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2021 (diolah) 

Sumber: BPS Aceh, 2021 (diolah) 
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holtikultura. Namun, tingkat 

pertumbuhan kemampuan atau daya beli 

petani di Aceh masih di bawah NTP 

Nasional yang mencapai 105,68. Untuk 

itu, perlu adanya penguatan oleh 

Pemerintah Daerah melalui bantuan bagi 

petani berupa bantuan alat dan mesin 

pertanian, serta pembangunan 

infrastruktur diantaranya jaringan irigasi 

dan Rice Milling Unit (RMU). 

e. Nilai Tukar Nelayan 

NTN Aceh di September 2021 tercatat 

sebesar 105,21, sedikit di bawah 

nasional sebesar 105,60. Namun 

mengalami kenaikan indeks sebesar 

0,84 persen dibandingkan bulan Agustus 

2021. Hal ini dikarenakan It naik sebesar 

0,85 persen dengan tingginya harga ikan 

laut di sejumlah daerah (tuna, kembung, 

dan udang).

102,83

105,46
105,60

103,19

104,33

105,21

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep

NTN Aceh dan Nasional 

NTN Nasional NTN Aceh

Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2021 (diolah) 
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I. Pelaksanaan APBN 

ampai dengan Triwulan III 

2021, realisasi pendapatan 

APBN adalah sebesar 

Rp3,26 triliun (61,01 

persen). Realisasi tersebut 

mengalami kenaikan secara nominal 

dan persentase dibanding periode 

yang sama tahun sebelumnya 

sebesar Rp3,05 triliun (47,33 

persen). Atas capaian tersebut, 

proporsi realisasi pendapatan APBN 

tersebut menggambarkan bahwa 

kontribusi pendapatan pajak sebesar 

76,06 persen, sementara kontribusi 

PNBP sebesar 23,94 persen.  

Di sisi belanja, realisasi belanja 

APBN sampai dengan Triwulan III 

2021 adalah sebesar Rp31,34 triliun 

(65,22 persen). Capaian ini 

mengalami penurunan secara 

nominal dan persentase dibanding 

periode yang sama pada tahun 

sebelumnya sebesar Rp35,69 triliun 

(75,18 persen). Proporsi realisasi 

belanja APBN sebesar 31,23 persen 

merupakan kontribusi Belanja Pusat, 

dan 68,77 persen merupakan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(TKDD).  

 

a. Pendapatan Negara 

Total realisasi penerimaan pajak di 

Aceh sampai dengan Triwulan III 

2021 sebesar Rp2,48 triliun. 

Pendapatan pajak dalam negeri 

masih mendominasi sebesar Rp2,42 

triliun atau sebesar 97,97 persen dari 

total penerimaan pajak. Sedangkan 

pajak luar negeri terealisasi sebesar 

S 
BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL 

LRA APBN Lingkup Provinsi Aceh (dalam miliar rupiah) 

Sumber: OMSPAN dan SIMTRADA, 2021 (diolah) 

Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah) 
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Rp 50,29 miliar atau berkonstribusi 

sekitar 2,03 persen. 

PPh Non Migas merupakan jenis 

pajak dalam negeri yang masih 

dominan memberikan kontribusi 

sekitar 55,46 persen dan terealisasi 

sebesar Rp 1,34 triliun. Secara y-on-

y, PPh Non-migas mengalami 

penurunan sebesar -3,76 persen.  

Pajak Perdagangan Internasional di 

Aceh sampai dengan Triwulan III 

2021 terealiasi sebesar Rp50,29 

miliar yang terdiri dari Bea Masuk 

sekitar Rp474,51 juta dan Bea Keluar 

sebesar Rp49,81 miliar. Realisasi 

Bea Masuk mengalami peningkatan 

sekitar 1.546,35 persen seiring 

dengan terjadinya peningkatan nilai 

ekspor tahun 2021 (per Agustus) 

sekitar USD 71,41 juta secara y-on-y. 

Komoditas Bahan Bakar Mineral 

berperan besar dalam meningkatkan 

nilai ekspor dengan komoditas utama 

berupa batu bara. Permintaan 

komoditas tersebut meningkat seiring 

dengan berjalannya recovery 

ekonomi negara-negara lain.  

Bila dilihat per sektor, penerimaan 

pajak sebagian besar berasal dari 

sektor Administrasi Pemerintahan 

dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 

Rp632,92 miliar atau sekitar 24,31 

persen dari total penerimaan pajak. 

Kemudian diikuti sektor Perdagangan 

Besar dan Eceran (Rp457,55 miliar) 

dan sektor Konstruksi (Rp417,22 

miliar). Tingginya penerimaan pajak 

pada sektor Administrasi 

Pemerintahan, Perdagangan, dan 

Kontruksi sejalan dengan tingginya 

PDRB nominal pada masing-masing 

sektor tersebut. Hal ini menunjukkan 

pemungutan pajak masih sejalan 

dengan perkembangan besarnya 

nilai tambah yang dihasilkan dari 

ketiga sektor di atas. 

PNBP di Aceh berkontribusi sekitar 

23,94 persen dari total pendapatan 

APBN di Aceh sampai dengan 

Triwulan III 2021. Realisasi PNBP 

Aceh sampai dengan Triwulan III 

yaitu sebesar Rp780,06 miliar, 

mengalami peningkatan sebesar 

26,59 persen secara y-on-y. PNBP 

Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah) 

0,04 
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1.346,69 

988,73 

27,09 
0,38 

65,32 

424,54%

-3,76% 3,93% 9,40%

-67,79%

26,84%

-450,00%

-350,00%

-250,00%

-150,00%

-50,00%

50,00%

150,00%

250,00%

350,00%

450,00%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

PPh Migas PPh Non
Migas

PPN PBB Cukai Pajak
Lainnya

Realisasi Pajak Dalam Negeri Per Jenis Pajak 
(dalam miliar rupiah)

Q3 2020 Q3 2021 % Kenaikan/Penurunan

427 

142 

251 

277 

417 

458 

633 

16%

5%

10%

11%

16%

18%

24%

Lainnya

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Jasa Keuangan dan Asuransi

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi dan Perawatan…

Administrasi Pemerintahan dan
Jaminan Sosial Wajib
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pada periode berjalan didominasi 

oleh pendapatan Badan Layanan 

Umum (BLU) sebesar Rp418,55 

miliar atau 53,66 persen dari total 

PNBP. 

  

Berdasarkan tabel di atas terlihat 

bahwa penerimaan dalam rangka 

peningkatan kualitas layanan umum 

memiliki kontribusi terbesar dalam 

PNBP Lainnya. Pendapatan 

Pendidikan, Budaya, Riset, dan 

Teknologi berkontribusi pada PNBP 

Lainnya sebesar Rp159,46 miliar. 

Pendapatan Pendidikan, Budaya, 

Riset, dan Teknologi mengalami 

peningkatan dari periode yang sama 

pada tahun sebelumnya yang 

sebesar Rp152,76 miliar. 

Peningkatan kualitas pendidikan 

masih menjadi fokus pemerintah 

Aceh untuk meningkatkan taraf hidup 

di Aceh, hal ini selaras dengan 

peningkatan IPM setiap tahunnya.  

Sumber PNBP Lainnya yang terbesar 

kedua adalah Pendapatan 

Administrasi dan Penegakan Hukum 

dengan realisasi sebesar Rp112,04 

miliar pada triwulan III tahun 2021 ini. 

Realisasi ini mengalami penurunan 

dibandingkan periode yang sama 

pada tahun lalu yang sebesar 

Rp114,32 miliar. Kontributor terkecil 

pada PNBP Lainnya adalah 

Pendapatan Jasa Lainnya yang 

hanya menyumbang sebesar Rp0,46 

miliar.  

b. Belanja Negara 

 

Belanja Pegawai masih menjadi jenis 

belanja dengan proporsi terbesar 

dalam struktur belanja pusat di Aceh 

yaitu sebesar 48,07 persen dari total 

pagu belanja pusat. Pada Tahun 

2021, Belanja Bantuan Sosial 

mengalami penurunan pagu akibat 

dari penyesuaian anggaran seiring 

dengan upaya pemerintah 

mengendalikan dampak 

Jenis PNBP 
Realisasi 
Q3 2020 

Realisasi 
Q3 2021 

Pendapatan dari 
Penjualan, Pengelolaan 
BMN, dan Iuran Badan 
Usaha 

8,65 12,19 

Pendapatan Administrasi 
dan Penegakan Hukum 

114,32 112,04 

Pendapatan Kesehatan, 
Perlindungan Sosial, dan 
Keagamaan 

83,28 34,71 

Pendapatan Pendidikan, 
Budaya, Riset, dan 
Teknologi 

152,76 159,46 

Pendapatan Jasa 
Transportasi, 
Komunikasi, dan 
Informatika 

11,08 31,26 

Pendapatan Jasa Lainnya 0,19 0,46 

Pendapatan Bunga, 
Pengelolaan Rekening 
Perbankan, dan 
Pengelolaan Keuangan 

1,80 3,07 

Pendapatan Denda 1,58 2,61 

Pendapatan Lain-Lain 7,59 5,70 

Total 381,24 361,50 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

PNBP Lainnya per Jenis 
(dalam miliar rupiah) 

 

Jenis PNBP 
Realisas

i Q3 
2020 

Realisas
i Q3 
2021 

Pendapatan 
dari 
Penjualan, 
Pengelolaan 
BMN, dan 
Iuran Badan 
Usaha 

8,65 12,19 

Pendapatan 
Administrasi 
dan 
Penegakan 
Hukum 

114,32 112,04 

Pendapatan 
Kesehatan, 
Perlindungan 
Sosial, dan 
Keagamaan 

83,28 34,71 

Pendapatan 
Pendidikan, 
Budaya, Riset, 
dan Teknologi 

152,76 159,46 

Pendapatan 
Jasa 
Transportasi, 
Komunikasi, 
dan 
Informatika 

11,08 31,26 

Pendapatan 
Jasa Lainnya 

0,19 0,46 

Pendapatan 
Bunga, 
Pengelolaan 
Rekening 
Perbankan, 
dan 
Pengelolaan 
Keuangan 

1,80 3,07 

Pendapatan 
Denda 

1,58 2,61 

Pendapatan 
Lain-Lain 

7,59 5,70 

Total 381,24 361,50 

 (dalam miliar rupiah) 

Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah) 

 

Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah) 
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perekonomian sejak pandemi Covid-

19. Penurunan beberapa alokasi 

anggaran pada program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) di 2021 

juga mempengaruhi penurunan pagu 

Belanja Bantuan Sosial di Tahun 

2021. Secara keseluruhan, realisasi 

belanja mengalami peningkatan baik 

secara nominal maupun secara 

persentase dibandingkan periode 

yang sama tahun sebelumnya. 

Berdasarkan 11 Fungsi Belanja 

dalam dua tahun terakhir, prioritas 

pembangunan pemerintah pusat di 

Aceh adalah Fungsi Pelayanan 

Umum, diikuti Fungsi Pendidikan 

sebagai prioritas berikutnya. 

Tingginya porsi Belanja Fungsi 

Pelayanan Umum dan Pendidikan di 

Aceh mengarahkan kebijakan fiskal 

untuk membangun pelayanan umum 

dan kualitas sumber daya manusia di 

Aceh. Dampaknya tercermin dari 

peningkatan angka IPM Aceh secara 

stabil dalam beberapa tahun terakhir, 

yang mana unsur pendidikan menjadi 

salah satu indikatornya.  

Fungsi 
Pagu 
2020 

Pagu 
2021 

% Kenaikan/ 
Penurunan 

Pagu 

% Kenaikan/ 
Penurunan 

Realisasi 

Pelayanan 
Umum 

8.625,55 9.124,51 5,78% -19,68% 

Pertahanan 2.329,67 2.322,31 -0,32% 1,98% 

Ketertiban 
Dan 
Keamanan 

2.325,80 2.519,14 8,31% 7,53% 

Ekonomi 2.479,61 3.069,45 23,79% 26,30% 

Lingkungan 
Hidup 

247,48 301,18 21,70% 30,62% 

Perumahan 
Dan Fasilitas 
Umum 

450,41 798,05 77,18% 115,25% 

Kesehatan 236,41 255,83 8,21% 10,43% 

Pariwisata 
Dan Budaya 

1,90 - -100,00% 0,00% 

Agama 377,70 414,54 9,75% 9,81% 

Pendidikan 4.017,18 4.045,09 0,69% 10,60% 

Perlindungan 
Sosial 

17,89 27,48 53,59% -12,76% 

Total 21.109,59 22.877,58 8,38% -1,18% 

Prognosis realisasi pendapatan dan 

belanja negara tahun 2021 diperoleh 

dengan menggunakan data 

triwulanan yang diolah dengan 

metode Auto Regression Integrated 

Moving Average (ARIMA). Hasilnya, 

realisasi pendapatan dan belanja 

tahun 2021 diproyeksikan meningkat 

masing-masing sebesar 1,58 persen 

dan 9,35 persen dari tahun 2020. 

Nilai realisasi pda tahun 2021 

diperkirakan pendapatan mencapai 

92,74 persen sedangkan belanja 

mencapai 97,76 persen. 

 

Pagu TKDD Tahun 2021 mengalami 

kenaikan sebesar 5,78 persen dari 

tahun sebelumnya. Berbanding 

terbalik dengan penurunan realisasi 

TKDD sampai dengan Triwulan III 

2021 sebesar 13,99 persen 

dibanding periode yang sama pada 

tahun sebelumnya. Jika diuraikan per 

jenis transfer, Dana Bagi Hasil 

mengalami penurunan pagu yang 

Belanja per Fungsi (dalam miliar rupiah) 

 

Belanja per Fungsi (dalam miliar rupiah) 

Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 
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cukup besar yaitu sebesar 46,29 

persen dibandingkan tahun 2020. 

Dari segi realisasi sampai dengan 

Triwulan III 2021, tidak ada 

peningkatan realisasi pada seluruh 

jenis TKDD.  

 

c. Surplus/Defisit 

APBN per September menunjukkan 

defisit anggaran sebesar minus 

Rp28,07 triliun, terealisasi sebesar 

65,31 persen. Nilai tersebut terjadi 

penurunan sebesar minus 13,99 

persen. Meskipun terjadi peningkatan 

realisasi pendapatan, realisasi 

belanja mengalami perlambatan.  

Perlu adanya monitoring belanja agar 

realiasinya dapat berjalan lebih cepat 

dan optimal. 

d. Analisis Capaian Output: Layanan 

Dasar Publik 

Total belanja sektor infrastruktur  

sebesar Rp179,72 miliar, didominasi 

oleh realisasi kelompok sanitasi dan 

persampahan. Kelompok 

pembangunan jaringan irigas 

memiliki persentase realisasi tertinggi 

(48,93%) dengan capaian output 

pembangunan sepanjang 3 km.  

Capaian output pada sektor 

kesehatan tertinggi terdapat pada 

kelompok sekolah dengan Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 

dengan realisasi 38 sekolah atau 

terealisasi sebesar 95%. Di sektor 

pendidikan, kelompok Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) 

mendominasi dengan total belanja 

sebesar Rp111,57 miliar. BOS telah 

disalurkan kepada 70.217 orang.  

Jenis 
Transfer 

Pagu 
2021 

% 
Realisasi 
Q3 2021 

% 
Kenaikan/ 
Penurunan 

Pagu 

% 
Kenaikan/ 
Penurunan 

Realisasi 

DBH 612,56 89,40% -46,29% -32,92% 

DAU 14.051,12 81,57% -1,85% -2,87% 

DAK 5.961,19 55,28% 11,56% -24,02% 

DAK Fisik 2.530,64 38,04% 29,52% -46,83% 

DAK Non 
Fisik 

3.430,55 68,00% 1,21% -7,66% 

Dana 
Otsus dan 
DID 

8.074,99 31,90% -0,65% -57,95% 

Dana 
Otsus 

7.555,83 30,00% 0,01% -60,00% 

DID 519,16 59,53% -9,36% -32,65% 

Dana 
Desa 

4.986,62 73,58% 0,13% -10,22% 

Perkembangan TKDD 
(dalam miliar rupiah) 

 
Perkembangan TKDD (dalam miliar 
rupiah) 

Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

Capaian Output Layanan Dasar Publik 

Sumber: Dit. PA, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

 Pagu  Realisasi*) 

Persen 

Realisasi 

(%)

Target Satuan

 Capaian 

Output 

(RVRO) 

Persen 

Capaian 

Output 

(RVRO) 

(%)

Infrastruktur Pembangunan Jaringan Irigasi 71.829,35   55.980,00   77,93     6             Km 3            48,93    

Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan 116.034,84 57.625,64   49,66     14.956   KK 7.091     47,41    

Infrastruktur Bandar Udara 7.418,32     3.355,79     45,24     3             Paket 1            33,33    

Infrastruktur Pembangunan Jembatan 81.240,21   52.570,97   64,71     410         m 132        32,20    

Infrastruktur Prasarana Keselamatan Bandar Udara 17.512,46   10.188,12   58,18     6             Paket 1            8,33      

Kesehatan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 586,82         441,34         75,21     40           Sekolah 38          95,00    

Kesehatan Desa Pangan Aman 778,39         575,07         73,88     13           Desa 12          92,31    

Kesehatan Pasar Aman 400,00         305,02         76,25     9             Pasar 8            88,89    

Kesehatan Sarana Distribusi Obat-obatan 1.478,00     1.000,56     67,70     1.391     Persen 1.145     82,31    

Pendidikan Rehabilitasi Sarana Pendidikan 12.957,92   9.168,69     70,76     13           Unit 11          84,62    

Pendidikan KIP Kuliah - Kemenag 18.084,00   6.131,40     33,91     1.810     Orang 738        40,77    

Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah 166.271,40 111.582,54 67,11     181.796 Orang 70.217   38,62    

Pendidikan Tunjangan Profesi Guru - Kemenag 38.381,66   15.881,31   41,38     1.649     Orang 332        20,13    

Kinerja (Rincian Output)

Sektor Kelompok

 Belanja 
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II. Pelaksanaan APBD 

a. Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah Aceh sampai 

Triwulan III 2021 masih berasal dari 

Transfer Pemerintah Pusat dengan 

realisasi sebesar Rp21,56 triliun dengan 

proporsi terbesar dari DAU. Transfer 

pemerintah pusat pada Triwulan III 

mengalami penurunan sebesar -23,31 

persen yang terjadi karena tertundanya 

pencairan dana transfer. PAD Aceh juga 

mengalami penurunan sebesar -15,50 

persen secara y-o-y, yang menunjukkan 

pemungutan pajak daerah atau 

penerimaan lain belum optimal.  

Di antara transfer pemerintah pusat, 

dana otsus dan DID memiliki persentase 

realisasi terendah sebesar 31,90%.  

Dasar hukum Dana Otonomi Khusus 

Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh menetapkan bahwa 

dana otonomi khusus Aceh merupakan 

penerimaan Pemerintah Aceh yang 

dialokasikan untuk membiayai 

pembangunan, terutama pembangunan 

dan pemeliharaan infrastruktur 

pemberdayaan ekonomi rakyat, 

pengentasan kemiskinan, serta 

pendanaan pendidikan, sosial dan 

Kesehatan.  Dana Otonomi Khusus 

berlaku untuk jangka waktu 20 tahun 

dengan perincian tahun pertama sampai 

 Pagu   Realisasi 
% 

Realisasi
Pagu Realisasi

% 

Realisasi

Pertumbuhan 

y-o-y

40.068,02    31.537,75    78,71% 39.820,03    24.551,48    61,66% -22,15%

5.666,69      3.354,10      59,19% 5.378,32      2.834,31      52,70% -15,50%

33.759,72    28.099,39    83,23% 33.686,48    21.549,66    63,97% -23,31%

1.140,42      1.131,34      99,20% 612,56 547,62         89,40% -51,60%

14.315,42    11.859,01    82,84% 14051,12 11.461,65    81,57% -3,35%

5.260,14      4.749,18      90,29% 5.961,19      3.295,45      55,28% -30,61%

8.063,65      6.193,36      76,81% 8.074,99      2.575,82      31,90% -58,41%

4.980,09      4.166,50      83,66% 4.986,62      3.669,13      73,58% -11,94%

641,61         84,26           13,13% 755,23         167,50         22,18% 98,79%

49.066,49    20.385,95    41,55% 42.949,43    21.792,51    50,74% 6,90%

38.251,88    17.004,65    44,45% 36.917,74    16.956,76    45,93% -0,28%

15.862,03    8.723,25      54,99% 13.221,29    8.513,04      64,39% -2,41%

12.565,19    4.946,04      39,36% 12.375,10    5.355,50      43,28% 8,28%

8.398,09      2.073,98      24,70% 8.144,38      2.180,33      26,77% 5,13%

234,81         442,70         188,54% 840,11         233,85         27,84% -47,18%

262,11         273,23         104,24% 512,13         55,06           10,75% -79,85%

929,65         545,45         58,67% 1.824,73      618,97         33,92% 13,48%

10.814,61    3.381,30      31,27% 6.031,69      4.835,76      80,17% 43,01%

980,86         17,05           1,74% 870,27         511,22         58,74% 2898,35%

9.833,75      3.364,25      34,21% 5.161,42      4.324,54      83,79% 28,54%

8.998,47-      11.151,80    -123,93% 3.129,40-      2.758,96      -88,16% -75,26%

2.431,75      3.524,92      144,95% 3.129,40      4.683,93      149,67% 32,88%

2.485,78      3.546,92      142,69% 3481,02 4.705,57      135,18% 32,67%

54,03           22,00           40,72% 351,62 21,64           6,15% -1,63%

6.566,72-      14.676,72    -223,50% 0,00             7.442,89      0,00% -49,29%

D. Pembiayaan

     Penerimaan Daerah

     Pengeluaran Daerah

E. SILPA

2021

        Belanja Tak Terduga

        Belanja Lainnya

     Transfer

        Belanja Bagi Hasil

        Belanja Bantuan Keuangan

C. Surplus/Defisit

B. Belanja

     Belanja Daerah

        Belanja Pegawai

        Belanja Barang dan Jasa

        Belanja Modal

        Belanja Bantuan Sosial

        DBH

        DAU

        DAK

        Dana Otsus dan DID

        Dana Desa

     Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian

2020

A. Pendapatan

     Pendapatan Asli Daerah

     Transfer Pemerintah Pusat

LRA APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Lingkup Provinsi Aceh (dalam miliar rupiah) 

 

LRA APBD (APBA + APBK) Lingkup Provinsi Aceh (dalam miliar rupiah) 

Sumber: Dit. PA dan BPKA, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 
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dengan tahun kelima belas besarnya 

setara dengan 2 persen pagu DAU 

nasional. Kemudian pada tahun keenam 

belas sampai dengan tahun kedua puluh 

besarnya setara Dalam Rencana Induk 

Otonomi Khusus Aceh terdapat tujuan 

Otonomi Khusus Aceh untuk 

mewujudkan integrasi program 

pembangunan berdasarkan fungsi 

pemerintah, pemerintah provinsi serta 

pemerintah kabupaten/kota sesuai 

dengan wilayah, ruang, dan waktu. 

Kemudian keterkaitan dan konsistensi 

pembangunan antara perencanaan, 

penganggaran dan pelaksanaan, serta 

perwujudan penggunaan sumber daya 

secara efektif, efisien serta berkeadilan 

dan berkelanjutan. 

Aceh telah melakukan berbagai upaya 

untuk meningkatkan PAD seperti 

menambah fasilitas layanan 

pembayaran Pajak Aceh berbasis 

pembayaran online bekerjasama 

dengan Lembaga Keuangan Nasional 

(Perbankan) dan Finansial Teknologi 

(Fintek) seperti Link Aja dan Tokopedia, 

serta menambah unit pelayanan 

pembayaran pajak secara mobile 

melalui Samsat Keliling. Disisi lain, 

mengoptimalkan kinerja Badan Usaha 

Milik Gampong (BUMG) Aceh yang 

memiliki nilai ekonomis juga turut 

dimanfaatkan untuk dapat 

meningkatkan nilai PAD Aceh. 

b. Belanja Daerah 

Dari sisi belanja, secara keseluruhan 

mengalami peningkatan sebesar 

6,90 persen secara y-o-y dengan 

pertumbuhan tertinggi terletak pada 

Belanja Tranfer sebesar 43,01 

persen. Pertumbuhan yang signifikan 

tersebut disebabkan oleh masih 

berjalannya distribusi penyaluran 

dana untuk penanganan pandemi 

Covid-19. 

Diantara enam jenis belanja dalam 

struktur Belanja Daerah di Aceh, 

sampai dengan Triwulan III Tahun 

2021 persentase realisasi tertinggi 

berada pada Belanja Pegawai yaitu 

64,39 persen, mengalami kenaikan 

dibandingkan periode yang sama 

pada tahun sebelumnya yang 

sebesar 54,99 persen. Belanja Tak 

Terduga dan Belanja Modal 

terealisasi sangat rendah sampai 

dengan Triwulan III Tahun 2021, 

dengan masing-masing sebesar 

10,75 persen untuk Belanja Tak 

13.221
12.375

8.144

840
512

1.825

8.513

5.355

2.180
234 55 619

64,39%

43,28%

26,77%

27,84% 10,75%
33,92%

54,99%

39,36%

24,70%

188,54%

104,24%

58,67%
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Pegawai

Belanja
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Belanja
Modal

Belanja
Bantuan

Sosial
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Terduga

Belanja
Lainnya

Realisasi Belanja Daerah per Jenis Belanja
(Miliar Rp)

Pagu 2021 Realisasi Q3 2021

% Realisasi Q3 2021 % Realisasi Q3 2020

Sumber: Dit. PA dan BPKA, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 
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Terduga, dan 26,77 persen pada 

Belanja Modal. Belanja Tak Terduga 

mengalami penurunan yang sangat 

signifikan dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun 

sebelumnya, disebabkan karena 

adanya pengalihan anggaran ke 

program belanja satuan kerja 

perangkat daerah yang berkaitan 

dengan penanganan Covid-19. 

Sedangkan rendahnya Belanja 

Modal diakibatkan terlambatnya 

proses lelang program dan kegiatan, 

serta terdapat kesalahan dalam 

proses penganggaran sehingga 

menunggu adanya perubahan/ 

pergeseran anggaran.  

Belanja Tak Terduga mengalami 

penurunan yang sangat signifikan 

dibandingkan dengan periode yang 

sama tahun sebelumnya, disebabkan 

karena adanya pengalihan anggaran 

ke program belanja satuan kerja 

perangkat daerah yang berkaitan 

dengan penanganan Covid-19. 

Sedangkan rendahnya Belanja 

Modal diakibatkan terlambatnya 

proses lelang program dan kegiatan, 

serta terdapat kesalahan dalam 

proses penganggaran sehingga 

menunggu adanya perubahan/ 

pergeseran anggaran. 

 

 

c. Surplus/Defisit 

Pada tahun 2021 defisit anggaran 

ditargetkan sebesar Rp3,12 triliun. 

Sampai Triwulan III 2021, terjadi 

surplus sebesar Rp2,75 triliun. 

Perbedaan antara pagu dan realisasi 

yang masih jauh disebabkan oleh 

kurang optimalnya sistem 

penganggaran dan pelaksanaan di 

Pemda. Perlu adanya transfer 

knowledge dan penguatan sinergi 

antara Pemerintah Pusat dan Pemda 

mengenai optimalisasi 

penganggaran dan pelaksanaan 

anggaran, misalnya pemberlakuan 

Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) pada Pemda. 

c. Pembiayaan Daerah 

Realisasi penerimaan pembiayaan 

meningkat meningkat sebesar 32,67 

persen sedangkan realisasi 

pengeluaran pembiayaan menurun 

sebesar -1,63 persen. Hal ini 

menunjukkan pengeluaran 

pembiayaan belum optimal dalam 

mendanai program-program 

pembangunan di daerah. Bila dilihat 

efektivitas rasio SILPA 

(SILPA/belanja APBD) sebesar 34,15 

persen, menunjukkan sekitar 34,15 

persen belanja yang tidak digunakan 

secara efektif oleh pemerintah 

daerah.  
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III. Pelaksanaan Anggaran 

Konsolidasian 

Dari realisasi Anggaran Konsolidasian 

(sampai dengan Triwulan III 2021) 

terdapat penurunan secara y-on-y 

sebesar 7,90 persen pada realisasi 

pendapatan pada tahun ini, dan terjadi 

kenaikan sebesar 4,75 persen pada 

realisasi belanja. Penurunan realisasi 

pendapatan negara memberikan sinyal 

bahwa pemerintah perlu memperluas 

potensi penerimaan negara di Aceh 

demi meningkatkan kemandirian fiskal 

daerah. Disisi lain, kenaikan pada 

realisasi belanja memberikan sinyal 

positif, di mana Aceh memerlukan 

stimulus dari belanja pemerintah untuk 

mendongkrak laju pertumbuhan 

ekonomi Aceh yang pada beberapa 

tahun terakhir masih belum stabil.  

a. Pendapatan Konsolidasian 

Diantara semua jenis pendapatan 

negara konsolidasian, realisasi 

pendapatan pajak memiliki porsi 

paling besar dibandingkan jenis 

pendapatan yang lain, yaitu sebesar 

60,48 persen dari seluruh 

pendapatan. Pendapatan perpajakan 

didominasi oleh pendapatan dari 

pemerintah pusat dengan persentase 

67,26 persen dari total pendapatan 

pajak. Pendapatan PNBP 

realisasinya juga didominasi dari 

pemerintah pusat, dengan rasio 

67,45 persen. Sedangkan 

pendapatan hibah keseluruhan 

sumbernya berasal dari pemerintah 

daerah. Rasio Penerimaan Pajak 

terhadap PDRB Aceh menurun jika 

dibandingkan dengan periode yang 

sama tahun sebelumnya. Hal ini 

disebabkan realisasi penerimaan 

yang menurun, di saat PDRB Aceh 

meningkat. Penurunan realisasi 

Realisasi Anggaran Konsolidasi Lingkup Provinsi Aceh (dalam miliar rupiah) 

 

LRA APBD (APBA + APBK) Lingkup Provinsi Aceh (dalam miliar rupiah) 

Sumber: OMSPAN, Dit. PA, BPKA, 2021 (diolah) 

 

Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah) 
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penerimaan juga tidak terlepas dari 

dampak wabah pandemi Covid-19. 

Tidak hanya kesehatan manusia, 

wabah pandemi Covid-19 ini juga 

mengganggu kesehatan ekonomi di 

seluruh dunia. Ketiadaan kegiatan 

diluar rumah oleh seluruh 

masyarakat sangat memukul sektor-

sektor usaha terutama UMKM. 

Sejalan dengan penurunan Rasio 

Pajak, maka Rasio Pendapatan 

(gabungan penerimaan pajak dan 

bukan pajak) terhadap PDRB Aceh 

Triwulan III 2021 juga mengalami 

penurunan. Hal ini mengindikasikan 

perlunya pemerintah untuk menggali 

sumber penerimaan dari sektor-

sektor produksi untuk meningkatkan 

penerimaan pendapatan di Aceh. 

Salah satunya dengan mendorong 

peningkatan penerimaan dari sektor 

industri di Aceh.   

 

Uraian Q3 2019 Q3 2020 Q3 2021 

 
Penerimaan Pajak 
(Pusat + Daerah) 

3890,1 4025,33 3685,25  

Penerimaan 
Bukan Pajak 
(Pusat + Daerah) 

2741,47 2776,11 1156,53 
 

Total Penerimaan 
(Pusat + Daerah) 

6631,57 6801,44 4841,78  

PDRB Aceh 
Semester I (ADHB) 

121390 123440 87070  

Rasio Pajak (%) 0,032 0,0326 0,0423  

Rasio Pendapatan 
Terhadap PDRB 

0,0546 0,0551 0,0556  

b. Belanja Konsolidasian 

Belanja pegawai masih menjadi 

kontributor terbesar dalam struktur 

belanja negara, dengan proporsi 

sebesar 43,32 persen dari total realisasi 

belanja konsolidasian sampai dengan 

Triwulan III 2021. Ketika dibandingkan 

dengan realisasi belanja pada Triwulan 

III 2020, terjadi kenaikan realisasi pada 

empat jenis belanja, yaitu Belanja 

Barang (9,69 persen), Belanja Modal 

(7,55 persen) Belanja Transfer (43,01 

persen), dan Belanja Lainnya (13,48 

persen). Sedangkan Belanja Pegawai, 

Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja 

Tak Terduga, mengalami penurunan 

realisasi dibandingkan dengan peride 

yang sama tahun sebelumnya.  

Uraian  Q3 2019   Q3 2020  
 Q3 

2021  

 
Realisasi Belanja 
Pemerintah (Non 
Transfer) 

27354,35 26766,25 31580,1 
 

PDRB Aceh s.d Triwulan 
II 2021 (ADHB) 

121390 123440 87070  

Rasio Belanja 
Pemerintah Terhadap 
PDRB 

0,2253 0,2168 0,3627 
 

Rasio belanja pemerintah terhadap 

PDRB Aceh sebesar 36,72 persen, 

mengalami kenaikan jika dibandingkan 

dengan rasio pada Triwulan III 2020 

yang sebesar 21,68 persen, sedangkan 

PDRB Aceh sampai dengan Triwulan III 

2021 juga mengalami peningkatan. Hal 

ini menunjukkan bahwa pada tahun 

2021, realisasi belanja pemerintah 

mempengaruhi percepatan 

pertumbuhan ekonomi Aceh. Rumah 

Tangga dan PMTB.  

Perkembangan Belanja Aceh terhadap 
PDRB Aceh (dalam miliar rupiah) 

Sumber: OMSPAN, BPS Aceh, GFS Q2, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

Perkembangan Rasio Pajak Aceh 
terhadap PDRB Aceh (dalam miliar rupiah) 

Sumber: OMSPAN, BPS Aceh, GFS Q2, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 
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I. Peran Fiskal untuk Kesejahteraan 

Petani dan Nelayan: Analisis NTP 

dan NTN 

a. Reviu Program Pemerintah untuk 

Petani dan Nelayan 

Kedaulatan pangan adalah salah 

satu prioritas dari dimensi 

pembangunan yang menjadi salah 

satu visi Nawa Cita. Komitmen 

pemerintah untuk menguatkan 

ketahanan pangan dan peningkatan 

kesejahteraan petani atau nelayan 

dengan menyiapkan stimulus 

ekonomi untuk menyokong sektor 

pertanian dan perikanan. Program 

ketahanan pangan 2021 diarahkan 

untuk peningkatan produksi pangan 

serta dukungan pemulihan ekonomi. 

Dalam rangka mendukung 

pencapaian sasaran prioritas 

tersebut, pemerintah mengalokasi-

kan anggaran kedaulatan pangan 

melalui belanja K/L (Kementerian 

Pertanian, Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, serta 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan). Secara khusus stimulus 

dan insentif di sektor pertanian dan 

perikanan, antara lain Program Padat 

Karya Pertanian dan Perikanan, 

Banpres Produktif UMKM Sektor 

Pertanian, Subsidi Bunga 

Mikro/Kredit Usaha Rakyat, dan 

Dukungan Pembiayaan Koperasi 

dengan Skema Dana Bergulir.  

1) Belanja K/L Sektor Pertanian dan 

Perikanan 

Pemerintah memberikan banyak 

program stimulus yang dinikmati 

petani dan nelayan agar tetap dapat 

melakukan aktivitas kembali di 

tengah masa pandemi Covid-19 ini. 

Selain program bantuan sosial 

(bansos), belanja kementerian/ 

lembaga dari Kementerian Pertanian 

dan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan juga diprioritaskan untuk 

memberikan bantuan kepada petani 

dan nelayan. Belanja pemerintah 

melalui Kementerian Pertanian 

seperti bantuan bibit, mesin 

pertanian, bantuan sarana perikanan 

tangkap, irigasi, dan bantuan 

kelompok tani. Sedangkan belanja 

pemerintah yang melalui 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

adalah pelatihan nelayan, bantuan 

kapal dan sarana dan prasarana 

pengolahan ikan.  

Jika dilihat berdasarkan laporan 

capaian output yang dilaporkan 

satuan kerja (satker) Kementerian 

Pertanian, belanja output strategis di 

sektor pertanian sebesar Rp50,69 

miliar. Masih terdapat beberapa 

satker yang belum melaporkan 

capaian outputnya, namun terdapat 

beberapa belanja yang telah 

mencapai realisasi 100 persen. 

Adapun rinciannya sebagai berikut:  

BAB III ANALISIS TEMATIK 
 

BAB III ANALISIS TEMATIK 
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Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

Belanja Output Strategis Kementerian Pertanian 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

Penggunaan terbesar tercatat pada 

pembangunan jaringan irigasi tersier 

sebesar Rp18,83 miliar dan 

menghasilkan 251 unit. Salah satu 

usaha meningkatkan produktivitas suatu 

lahan pertanian, ketersediaan air 

merupakan faktor yang penting. 

Pembangunan jaringan irigasi tersier 

berfungsi sebagai prasarana pelayanan 

air irigasi dalam petak tersier yang terdiri 

dari saluran tersier, saluran kuarter dan 

saluran pembuang, boks tersier, boks 

kuarter, serta bangunan pelengkapnya. 

Manfaat dari pembangunan jaringan 

irigasi tersier ini yaitu dapat 

meningkatkan produksi pertanian serta 

terjalinnya hubungan baik antar 

kelompok petani. Pembangunan 

jaringan irigasi tersier di Aceh 

dilaksanakan di beberapa 

kabupaten/kota seperti Kabupaten Aceh 

Besar, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota 

Langsa.   

Untuk belanja output strategis sektor 

perikanan di Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, telah terealisasi sebesar 

Rp6,12 miliar. Adapun rincian belanja 

output strategis sektor perikanan di 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

adalah sebagai berikut:  

 
Belanja Output Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 
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Belanja Output Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Penggunaan terbesar pada KKP 

merupakan produksi ikan calon bibit 

unggul. Jika dirinci belanja tersebut lebih 

besar diperuntukan untuk ikan air payau 

daripada ikan air laut. Aceh memiliki 

Balai Perikanan Budidaya Air Payau 

Ujung Batee (BPBAP-UB) yang terletak 

di Aceh Besar. BPBAP Ujung Batee 

bertugas untuk melaksanakan 

penerapan teknik budidaya air payau 

bidang pembenihan dan 

pembudidayaan ikan serta pelestarian 

sumber daya ikan dan lingkungan di 

wilayah Indonesia bagian barat 

khususnya Pulau Sumatera. 

Penggunaan benih yang bermutu bagi 

masyarakat akan meningkatkan 

keberhasilan proses budidaya, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan 

kesejahteraan petani budidaya. 

Budidaya ikan payau merupakan salah 

satu potensi perikanan yang 

menjanjikan di garis pantai Kota Banda 

Aceh maupun Kabupaten Aceh Besar. 

Adapun potensi ikan yang dapat 

dibudidayakan adalah ikan kakap, 

kerapu, nila, udang, dan lobster.  

Belanja ouput strategis pada 

Kementerian PUPR yaitu berupa 

pembangunan bendungan dan 

pembangunan jaringan irigasi. 

Pembangunan bendungan di Aceh yaitu 

Bendungan Keureto dan Bendungan 

Rukoh telah teralisasi sebesar 

Rp278,16 miliar, sedangkan untuk 

pembangunan jaringan irigasi Jambo 

Aye dan Lhok Guci terealisasi sebesar 

Rp55,98 miliar. Belanja output strategis 

pada Kementerian PUPR telah 

terealisasi sebesar Rp334,14 miliar dari 

total belanja Kementerian PUPR. 

2) Kredit Usaha Rakyat (KUR)  

Pemerintah tengah berfokus 

terhadap penyaluran KUR dari sektor 

perdagangan menuju sektor 

pertanian dan perikanan. Hal ini 

karena sektor pertanian dan 

perikanan memiliki daya ungkit tinggi 

dalam ekosistem dari hulu ke hilir, 

baik dalam penyerapan tenaga kerja 

maupun peningkatan ekspor. 

Penyaluran KUR dalam jangka 

pendek akan membantu menangkal 

dampak pandemi Covid-19, dan 

dalam jangka panjang akan 

menumbuhkan kekuatan stok 

pangan nasional.  

Pemerintah juga mengupayakan 

kemudahan akses petani dan 

nelayan untuk dapat mempermudah 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 
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proses pengajuan. Dengan 

menciptakan ekosistem kalangan 

petani dan nelayan (kelompok petani 

dan kelompok nelayan) dapat 

mempermudah proses pengajuan, 

pencairan, dan penjaminan kredit, 

bahkan sampai pemasaran produk.  

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah dalam 

meningkatkan pembiayaan petani 

dan nelayan. Sesuai dengan 

kebijakan prioritas KUR tahun 2021, 

pelaksanaan KUR digunakan untuk 

mendukung korporatisasi petani dan 

nelayan, serta disalurkan kepada 

kelompok/klaster dengan skema 

KUR Khusus.  

Program KUR dalam 

pelaksanaannya juga menjadi salah 

satu solusi dalam meningkatkan daya 

tahan UMKM selama masa pandemi. 

Upaya pemerintah ini juga terlihat 

dari pertumbuhan ekonomi yang 

tumbuh pada triwulan II tahun 2021 

sebesar 7,07 persen dan 

pertumbuhan di Aceh sebesar 2,56 

persen.  

Selama masa pandemi, pemerintah 

telah mengeluarkan relaksasi 

kebijakan KUR antara lain, 

peningkatan KUR tanpa agunan 

tambahan dari Rp50 juta menjadi 

Rp100 juta, tambahan subsidi bunga 

KUR sebesar 6 persen pada tahun 

2020 dan 3 persen pada tahun 2021, 

penundaan pembayaran angsuran 

pokok KUR, perpanjangan jangka 

waktu dan penambahan limit KUR 

serta relaksasi persyaratan 

administrasi.  

Adanya kebijakan baru terkait 

pembiayaan KUR dengan adanya 

program KUR Super Mikro sebagai 

bagian dari program PEN. KUR 

Super Mikro diberikan dengan plafon 

kredit/pembiayaan sampai dengan 

Rp10 juta. Program ini diprioritaskan 

kepada ibu rumah tangga dan/atau 

pekerja yang terkena Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). 

Kebijakan peningkatan KUR tanpa 

agunan tambahan dari Rp50 juta 

menjadi Rp100 juta ditujukan untuk 

meningkatkan penyaluran kredit di 

perbankan. Di masa pandemi ini, 

banyaknya pelaku usaha yang 

gulung tikar karena adanya dampak 

dari berbagai kebijakan untuk 

penanganan pandemi Covid-19. 

Untuk itu KUR diharapkan dapat 

menjadi suntikan dana kepada 

UMKM agar dapat melanjutkan 

usahanya dan menjaga konsumsi 

rumah tangga pelaku usahanya. 

Selain itu, kebijakan subsidi bunga 3 

persen juga diberlakukan sampai 

dengan akhir tahun 2021. Kebijakan 

tersebut sebagai respon antusiasme 
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yang tinggi para pelaku usaha 

terhadap suku bunga KUR yang 

rendah serta harapan pemulihan 

usaha UMKM.   

Pada saat ini penyaluran KUR di 

wilayah Aceh hanya melalui Bank 

Syariah Indonesia (BSI). Adanya 

migrasi perbankan dari konvensional 

menjadi syariah, kemudian merger 

perbankan-perbankan syariah 

menjadi BSI, mengakibatkan 

kesulitan pencatatan penyaluran 

KUR di Sistem Informasi Kredit 

Program (SIKP). Secara akumulasi 

dari tahun lalu, penyaluran KUR pada 

Sektor Pertanian, Perburuan, dan 

Kehutanan sebesar Rp988 miliar 

kepada 38.692 debitur, meningkat 16 

persen dibandingkan dengan total 

penyaluran tahun 2020.  

Sedangkan untuk Sektor Perikanan 

telah tersalur sebesar Rp74,20 miliar 

kepada 2.794 debitur, meningkat 1 

persen dibandingkan dengan total 

penyaluran tahun 2020. 

 

3) Pembiayaan UMi 

Pemerintah dalam memberikan 

stimulus untuk modal kerja bagi 

usaha petani dan nelayan, juga 

memperhatikan kondisi usaha petani 

dan nelayan yang akan menerima 

program tersebut. Untuk petani dan 

nelayan yang bankable, dapat 

menikmati program KUR. Namun 

bagi usaha petani dan nelayan yang 

tidak bankable tetap dapat 

mendapatkan stimulus modal kerja 

melalui pembiayaan UMi.  

Pemerintah menunjuk Badan 

Layanan Umum (BLU) Pusat 

Investasi Pemerintah (PIP) 

sebagai coordinated 

fund pembiayaan UMi. Pembiayaan 

UMi disalurkan melalui Lembaga 

Keuangan Bukan Bank (LKBB). Saat 

ini lembaga yang menyalurkan 

pembiayaan UMi antara lain: PT 

Pegadaian, PT Bahana Artha 

Ventura, serta PT Permodalan 

Nasional Madani. Sumber 

pendanaan berasal dari APBN, 

kontribusi pemerintah daerah dan 

lembaga-lembaga keuangan, baik 

domestik maupun global. Dukungan 

pemerintah terhadap penyaluran UMi 

pada masa pandemi ini yaitu 

lembaga PIP memberikan pinjaman 

ke LKBB dengan bunga 2 persen - 4 

persen.  
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Program UMi dapat menjadi titik awal 

masyarakat mengembangkan usaha 

dimulai dari skala mikro. Pembiayaan 

UMi akan mendapatkan pendampingan 

dalam mengembangkan usahanya. 

Setelah usahanya berkembang, pelaku 

usaha dapat mengajukan peningkatan 

pembiayaan untuk modal usaha melalui 

KUR. Pelaku usaha mikro juga dapat 

mengajukan pembiayaan secara 

berkelompok karena dapat 

memudahkan proses dan 

pendampingan.  

Sampai dengan tahun 2021 

pembiayaan UMi di sektor pertanian 

telah mencapai Rp16,70 miliar yang 

disalurkan kepada 4.481 debitur. Pada 

tahun 2020 jumlah debitur dan 

penyaluran meningkat drastis di atas 

1.000 persen. Sebaliknya, pembiayaan 

di sektor UMi di sektor perikanan 

cenderung kecil dengan total 

penyaluran sebesar Rp1,85 juta yang 

disalurkan kepada 2 debitur.  

 

4) 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, perkebunan 

dan peternakan serta 

penyediaan sarana 

pendukungnya; 

2. Pembangunan/renovasi UPTD/ 

laboratorium kesehatan hewan, 

laboratorium kesehatan 

masyarakat veteriner, 

laboratorium pakan dan 

penyediaan sarana 

pendukungnya; 

Sumber: SIKP UMi  dan SMI, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 
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Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

3. Pembangunan/renovasi UPTD 

Otoritas Kompeten Keamanan 

Pangan Daerah (OKKPD) dan 

sarana pendukungnya. 

Sejalan dengan DAK Fisik Perikanan, 

juga diarahkan untuk meningkatkan 

penggunaan sarana dan prasarana 

bidang kelautan dan perikanan dalam 

rangka meningkatkan pembangunan 

ekonomi masyarakat. Untuk kegiatan 

DAK Fisik Bidang Kelautan dan 

Perikanan diprioritaskan untuk: 

1. Peningkatan sarana dan 

prasarana produksi perikanan, 

garam, dan pengolah hasil 

pertanian; 

2. Pengelolaan kawasan 

konservasi dan pulau-pulau 

kecil; 

3. Pengawasan sumber daya 

kelautan dan perikanan, dan 

4. Pemberdayaan nelayan dan 

pembudidaya ikan. 

Sejauh ini realisasi DAK fisik bidang 

pertanian telah terealisasi sebesar 

Rp35,26 miliar atau sekitar 47,82 

persen sedangkan realisasi pada 

bidang perikanan sebesar Rp19,51 

miliar atau sekitar 56,20 persen.  

b. Analisis Perbandingan Tren antara 

Belanja Pemerintah dengan NTP dan 

NTN 

NTP mengalami tren peningkatan 

dengan nilai terakhir sebesar 103,26 

atau meningkat sebesar 0,90 persen 

per September 2021. Hal ini 

disebabkan It naik sebesar 0,85 

persen, sementara Ib turun sebesar 

0,05 persen. Nilai tersebut lebih 

rendah dibandingkan dengan 

provinsi-provinsi lain di regional 

Sumatera. 

Rendahnya NTP di Aceh disebabkan 

oleh masih tingginya Indeks Biaya 

Produksi dan Penambahan Barang 

Modal (BPPBM). BPPBM 

dipengaruhi oleh benih, pupuk, 

pestisida, sewa atau pengeluaran 

lain, transport, barang modal, dan 

upah buruh.  

Per September 2021, terjadi 

kenaikan indeks BPPBM pada 

seluruh subsektor NTP di Aceh. 

Komponen terbesar yang 

mempengaruhi indeks BPPBM yaitu 

bibit tanaman. Kementerian 

Pertanian memberikan bantuan 

kepada petani untuk dapat 

mendorong produksi petani dan 

berdampak kepada peningkatan nilai 

NTP. Berdasarkan data ouput 

strategis, Kementerian Pertanian 

telah merealisasikan penyaluran bibit 

tanaman padi sebesar Rp881,84 
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miliar dan bibit tanaman kedelai 

sebesar Rp426,88 miliar. Untuk 

pengembangan bibit padi, adanya 

penyaluran benih padi yang telah 

terealisasi sebesar Rp10,12 triliun. 

Besarnya belanja strategis 

Kementerian Pertanian untuk petani 

padi, diharapkan dapat 

meningkatkan ketahanan pangan.  

Di sisi lain, indeks BPPBM juga 

dipengaruhi oleh pembelian pupuk. 

Pemerintah memberikan bantuan 

berupa subsidi pupuk, namun subsidi 

pupuk tersebut belum cukup untuk 

dapat memenuhi kebutuhan pupuk 

para petani di Aceh. Mahalnya harga 

dan kelangkaan pupuk di Aceh bisa 

mengakibatkan gagal panen di sektor 

pertanian masyarakat. Mahalnya 

harga pupuk non subsidi juga dapat 

diatasi dengan adanya program 

pupuk organik, selain itu pemerintah 

juga harus melakukan pengawasan 

dalam menjaga stabilitas harga 

pupuk non subsidi.  

No Provinsi 
Nilai 
NTP 

 
1 Riau 141,32  

2 Bengkulu 136,04  

3 Jambi 130,94  

4 Bangka Belitung 128,65  

5 Sumatera Utara 120,61  

6 
Sumatera 
Selatan 112,07 

 

7 Sumatera Barat 110,69  

8 Kepulauan Riau 105,05  

9 Lampung 103,4  

10 Aceh 103,26  

 

Berdasarkan data di atas dapat 

dilihat bahwa Riau merupakan 

provinsi dengan NTP tertinggi secara 

di pulau Sumatera per September 

2021. NTP Riau juga merupakan 

NTP tertinggi secara nasional. Hal ini 

dikarenakan tingginya harga barang 

atau produk pertanian yang 

dihasilkan oleh rumah tangga yang 

berpengaruh terhadap meningkatnya 

It.  Harga jual rata-rata minyak 

sawit mentah (crude palm oil) dari 

Pelabuhan Belawan dan Dumai yang 

menguat signifikan hingga mencapai 

angka Rp13.140 per kilogram. 

Kenaikan harga CPO di Indonesia 

merupakan dampak dari tingginya 

harga CPO internasional. Riau 

sebagai daerah penghasil sawit 

terbesar sangat diuntungkan oleh 

tingginya harga komoditi sawit.  

Sedangkan Aceh menjadi provinsi 

dengan nilai NTP terendah di 

Sumatera, karena terjadinya 

penurunan produksi padi yang 

disebabkan pergeseran puncak 

musim panen dari Bulan Maret ke 

April. Pada triwulan III petani 

sebagian besar tidak bisa menanam 

karena adanya kerusakan irigasi di 

beberapa wilayah sentra padi, yaitu 

Kab. Bireun, Kab. Pidie dan Kab. 

Aceh Utara. Untuk palawija juga 

Sumber: BPS Nasional, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

NTP Provinsi-Provinsi di Regional Sumatera 

https://www.suara.com/tag/minyak-sawit
https://www.suara.com/tag/minyak-sawit
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mengalami sedikit penurunan karena 

di Kab. Bireun terjadi penurunan 

penanaman serta di Kab. Aceh 

Tenggara terjadi kekeringan. 

Berdasarkan subsektor pertanian, 

NTP yang sudah di atas angka 100 

hanya subsektor tanaman 

perkebunan, sedangkan sektor 

lainnya masih di bawah 100. NTP 

tanaman perkebunan meningkat dari 

awal bulan Januari sebesar 99,42 

menjadi 114,86 pada bulan 

September. Kenaikan tersebut 

disebabkan oleh mulai meningkatnya 

permintaan kelapa sawit baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri.  

 

Aceh membutuhkan industri 

pengolahan untuk dapat mengelola 

lapangan usaha dari hulu ke hilir 

terkait produksi pengolahan hasil 

perkebunan terutama komoditas 

unggulan Aceh. Industri pengolahan 

diperlukan untuk dapat meningkatkan 

nilai NTP yang ada di Aceh. 

Beberapa komoditas unggulan Aceh 

seperti kopi, kokoa, kelapa sawit, dan 

nilam.  

Aceh memiliki 242.819 Ha 

perkebunan kelapa sawit dengan 

produksi sebanyak 444.436 ton pada 

tahun 2020. Jika melihat potensi 

perkebunan kelapa sawit di Aceh, 

akan lebih baik jika Aceh memiliki 

pabrik pengolahan minyak kelapa 

sawit sendiri dibandingkan dengan 

menjual hasil sawit mentah ke daerah 

lain. Contoh hasil pengolahan minyak 

kelapa sawit, seperti minyak makan 

yang dimungkinkan ada di sepanjang 

daerah barat Aceh (Meulaboh-

Tapaktuan).  

Selain itu, di Aceh bagian tengah juga 

diunggulkan oleh tanaman nilam 

sebagai bahan untuk pengobatan 

maupun parfum.  Kualitas nilam Aceh 

diakui oleh dunia bahkan telah 

membuka pangsa pasar hingga ke 

Prancis. Namun dalam beberapa 

tahun terakhir, harga minyak nilam 

sempat turun drastis akibat adanya 

permainan harga dari penampung. 

Pemerintah Aceh juga telah 

melakukan intervensi terkait 

penurunan harga. Begitu juga 

upayah pemerintah daerah untuk 

mencari investor yang mampu 

menanamkan modalnya pada 

investasi mesin pemeras minyak 

nilam. 

Tidak kalah menarik, Kopi Aceh juga 

merupakan komoditas utama yang 

terkenal di Indonesia maupun 

Sumber: BPS Aceh, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 
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mancanegara. Kopi terbagi menjadi 

dua yaitu kopi arabika dan robusta. 

Kopi Arabika Aceh telah terjamin 

kualitasnya dan diakui sampai ke luar 

negeri. Bahkan brand coffee shop 

Starbucks juga telah mengimpor kopi 

dari Aceh. Namun seiring dengan 

adanya pandemi Covid-19, impor 

kopi sempat terhenti akibat dari 

adanya pembatasan eskpor impor. 

Namun saat ini keadaan ekspor 

impor kopi telah membaik dan 

perlahan mulai berjalan lancar. Untuk 

mengurangi resiko pemberhentian 

atau pembatasan kegiatan ekspor 

impor di kemudian hari, maka 

pemerintah Aceh juga telah 

melakukan strategi pemasaran kopi 

Aceh pada pasar domestik. Terbukti 

dengan dikenalnya kopi Aceh pada 

pasar domestik juga turut membantu 

mempertahankan kesejahteraan 

petani kopi di Aceh.  

Program DAK Fisik juga salah satu 

program yang menyasar petani dan 

nelayan yang salah satunya 

meningkatkan nilai NTP. Tiga 

kabupaten/kota penyalur DAK Fisik 

terbesar di bidang pertanian berada 

di Kabupaten Pidie, diikuti dengan 

Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten 

Aceh Besar.  Hal ini didukung karena 

Kabupaten Pidie memiliki luas area 

persawahan sebesar 29.758 Ha, 

hutan rakyat 23.698 Ha, hutan 

negara 81.448 Ha, dan perkebunan 

21.021 Ha. Penggunaan DAK Fisik 

secara umum dialokasikan untuk 

sawah dan perkebunan. Selain itu, 

jenis tanah di kabupaten Pidie 

tergolong dalam jenis tanah alluvial, 

hydromof, dan podsolik, yang cocok 

untuk lahan pertanian karena 

memiliki kadar air yang sangat tinggi. 

Selain itu, kandungan unsur hara 

yang terdapat di dalamnya juga dapat 

menjadi nutrisi yang baik bagi 

pertumbuhan tanaman.  

Kabupaten Pidie dikenal sebagai 

kota “kerupuk muling/melinjo” 

terenak dibanding kabupaten lain. 

Beras sebagai salah satu kebutuhan 

pangan salah satunya dihasilkan oleh 

Kabupaten Pidie. Beras yang 

berkualitas di Kabupaten Pidie 

adalah beras Tangse (salah satu 

kecamatan di Kabupaten Pidie) yang 

sudah sangat dikenal di kalangan 

pedagang dan rumah tangga. Hal ini 

tentunya sejalan dengan amanat 

Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan 

Bidang Pertanian salah satunya 

adalah bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan produksi 

bahan pangan dalam negeri untuk 

pengamanan kebutuhan pangan 

nasional. 

Pemerintah Aceh tetap berupaya 

untuk dapat meningkatkan NTP di 

seluruh subsektor pertanian. 
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Pemerintah Kota Langsa sebagai 

salah satu kota di Aceh menjalankan 

program pemanfaatan pekarangan 

masyarakat untuk tanaman pangan. 

Program pemanfaatan perkarangan 

untuk tanaman pangan ini dilakukan 

secara berkelompok dengan 

kelompok wanita di Kota Langsa. 

Dalam pengelolaannya, pemerintah 

daerah melakukan bimbingan teknis 

serta pendampingan kepada 

kelompok wanita tani untuk 

pengelolaan pemanfaatan 

pekarangan tersebut. Pemerintah 

daerah juga memberikan bantuan 

dalam bentuk bantuan bibit kepada 

kelompok wanita tani. Pemberian 

bibit tersebut melalui Dana DAK Non 

Fisik Bidang Pertanian yang ada di 

Langsa, adapun data pemerian bibit 

adalah sebagai berikut:  

 
No Nama Kegiatan Pagu Realisasi % 

1 
Kelompok Wanita Tani 
Mekar 

55,00 55,00 100% 

2 
Kelompok Wanita Tani 
Nanas Madu 

55,00 27,50 50% 

3 
Kelompok Wanita Tani 
Srikandi 

55,00 55,00 100% 

4 
Kelompok Wanita Tani 
Usaha Baru 

55,00 55,00 100% 

Total 222,00 192,5 87,50% 

 

Selain bantuan dari DAK Non Fisik, 

pemerintah Langsa juga memberikan 

bantuan bibit pada subsektor 

perkebunan. Adapun data pemberian 

bantuan bibit dari pemerintah daerah 

adalah sebagai berikut:  

 

Belanja Bantuan 
Sosial Kepada 

Kelompok 
Masyarakat 

Pagu 
(Rp 

juta) 

Realisasi  

Realisasi 
(Rp juta) 

% % Fisik 

Pengadaan Bibit 
Durian untuk KTNA 

Kota Langsa 
99,98 99,44 99,46 99,46 

Pengadaan Bibit 
Mangga untuk KTNA 

Kota Langsa 
14,75 14,74 100 100 

Total 114,73 114,2 99,53  

 
Aceh memiliki luas daratan sebesar 

57.365 km2 dan luas perairan 

mencapai 295.370 km2 dengan garis 

pantai terpanjang di Indonesia 

mencapai 2.666,3 km. Kondisi 

geografis yang didominasi perairan 

memiliki potensi kekayaan laut yang 

membuat sebagian masyarakat 

berprofesi sebagai nelayan. Tahun 

2019 produksi perikanan tangkap di 

laut mencapai 156.417 ton. Di 

samping itu, wilayah Aceh yang 

didominasi wilayah pedesaan 

dengan banyak lahan kosong, juga 

memiliki potensi pengembangan 

budidaya air tawar. Produksi 

perikanan perairan umum daratan 

mencapai 2.683 ton. 

Aktivitas perekonomian di sektor 

kelautan dan perikanan yang mulai 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan 

dari Pandemi Covid-19 memengaruhi 

NTN di Aceh. Komoditi unggulan 

Aceh berupa cakalang dan tuna 

menjadi komoditi ekspor yang 

diminati oleh negara-negara lain. 

Potensi nilai produksi cakalang 

mencapai Rp585,59 miliar 

Sumber: Dinas Pertanian Langsa, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 
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Sumber: Dinas Pertanian Langsa, 2021 (diolah) 
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27 
 

sedangkan tuna mencapai Rp404,71 

miliar.  

NTN di wilayah Aceh dari bulan 

Januari hingga September mencapai 

lebih dari nilai 100 dengan data 

terakhir 105,21 per September 2021. 

Data indeks diterima nelayan telah 

lebih besar daripada indeks dibayar. 

Dengan NTN tersebut, Aceh 

menduduki posisi keempat dengan 

NTN tertinggi di regional Sumatera. 

Bila dibandingkan dengan NTN 

subsektor pembudidayaan ikan, NTN 

dengan subsektor perikanan tangkap 

lebih tinggi. Hal ini menunjukkan 

proporsi produksi perikanan tangkap 

lebih besar dibandingkan produksi 

perikanan budidaya. Produksi jenis 

ikan tangkap yang diperoleh 

sebagian besar dikonsumsi oleh 

masyarakat lokal.   

Aceh juga memiliki olahan 

pengalengan ikan yang hasilnya 

diekspor ke negara-negara lain, 

contohnya PT Lampulo Aceh Jaya 

Bahari. Adapun negara tujuan ekspor 

perikanan Aceh seperti Singapura 

dan China. Saat ini, sedang berjalan 

sertifikasi produk pengalengan ikan 

untuk produk-produk olahan dari 

UMKM di Aceh. Salah satu produk 

pengalengan ikan dari UMKM adalah 

produk ikan kayu/keumamah Makjar. 

Terkait dengan kondisi investasi di 

Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan 

(DKP) Aceh telah bekerja sama 

dengan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) terkait penyusun 

Peraturan Gubernur untuk regulasi 

perpanjangan masa sewa bagi 

investor. Masa sewa yang relatif 

singkat mengurangi minat investor 

untuk menanamkan modalnya di 

Aceh. Untuk meningkatkan minat 

investor dan pertumbuhan produksi 

pengolahan perikanan di Aceh, maka 

masa sewa yang awalnya 5 tahun 

diajukan untuk ditambah menjadi 25 

tahun.  

Penyaluran terbesar DAK Fisik 

Bidang Perikanan berada pada 

provinsi Aceh. DKP Aceh aktif 

melakukan terobosan untuk 

mendukung iklim usaha di sektor 

perikanan. Contohnya seperti sedang 

mengawal pembentukan Integrated 

Cold Storage (ICS). Saat ini Aceh 

memiliki 3 ICS yaitu pelabuhan di 

Kutaradja, Pelabuhan Sabang, dan 

Pelabuhan Ujong Baroh di Kab. Aceh 

Barat. Adanya penambahan ICS 

diharapkan dapat menjaga mutu ikan 

tetap tinggi dan menjaga kestabilan 

nilai NTN.  

Terdapat berbagai isu pengelolaan 

perikanan laut di Aceh yang 

berpotensi mengancam kelestarian 
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sumber daya ikan dan lingkungan 

serta mengancam produksi 

perikanan. Seperti sering terjadi 

praktik-praktik Illegal Unregulated 

and Unreported (IUU) Fishing yang 

terjadi di Wilayah Pengelolaan 8 

Perikanan Aceh baik oleh kapal 

perikanan Indonesia (KII) maupun 

oleh kapal perikanan asing (KIA). Hal 

ini menyebabkan kerugian baik dari 

aspek sosial, ekologi/lingkungan, 

maupun ekonomi. Ancaman IUU 

Fishing dipicu kondisi sektor 

perikanan global, dimana beberapa 

negara mengalami penurunan stok 

ikan. Di sisi lain, kemampuan 

pengawasan sumber daya kelautan 

dan perikanan di Aceh belum 

memadai. 

Dalam pengembangan perikanan 

budidaya, masih dihadapkan pada 

permasalahan implementasi 

kebijakan tata ruang dan rencana 

zonasi wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil, terbatasnya prasarana 

saluran irigasi, terbatasnya 

ketersediaan dan distribusi induk dan 

benih unggul, kesiapan dalam 

menanggulangi hama dan penyakit, 

penyediaan fasilitas kolam dan air 

yang baik serta permasalahan bahan 

baku pakan dan kestabilan harga, 

serta tingginya harga pakan. 

Rendahnya produktivitas perikanan 

budidaya juga disebabkan karena 

struktur pelaku usaha perikanan 

budidaya adalah skala 

kecil/tradisional (± 80 persen). 

Disamping itu serangan hama dan 

penyakit ikan/udang, serta adanya 

pencemaran yang mempengaruhi 

Karakteristik Penduduk Bekerja pada Sektor Pertanian dan Perikanan Per Februari 2021 

Sumber: BPS Aceh, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 
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kualitas lingkungan perikanan 

budidaya.  

Permasalahan lain yang dihadapi 

terkait dengan masih rendahnya 

produktivitas dan daya saing usaha 

kelautan dan perikanan yang 

disebabkan antara lain oleh belum 

optimalnya integrasi sistem produksi 

di hulu dan hilir, serta masih 

terbatasnya penyediaan sarana dan 

prasarana. Selain itu, sebagian besar 

ikan yang dikonsumsi oleh 

masyarakat Aceh bukan merupakan 

ikan olahan, hal ini berdampak 

terhadap rendahnya nilai tambah dan 

daya saing produk ikan olahan yang 

ada di Aceh.  

Sektor pertanian dan perikanan juga 

menyumbang jumlah tenaga kerja 

yang ada di Aceh. Per Februari 2021, 

lapangan kerja di sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan 

menyumbang 37,40 persen dari total 

penduduk bekerja yang ada di Aceh. 

Sektor ini merupakan sektor 

penyumbang tenaga kerja terbesar, 

diikuti oleh sektor Perdagangan 

Besar dan Eceran yang 

menyumbang sebesar 14,27 persen. 

Sektor pertanian dan perikanan 

masih menjadi mata pencaharian 

utama masyarakat Aceh. Dengan 

besarnya potensi Aceh di bidang 

pertanian dan perikanan, didukung 

dengan banyaknya penduduk yang 

bekerja pada sektor tersebut, 

diharapkan sektor pertanian dan 

perikanan dapat menjadi penunjang 

pertumbuhan ekonomi yang akan 

berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi nasional.  

Berdasarkan persentase penduduk 

berumur 15 tahun ke atas, jenis 

kelamin laki-laki masih mendominasi 

sebagai pekerja di sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan yaitu 

sebesar 39,25 persen dan umumnya 

bekerja di daerah pedesaan (48,87 

persen) dibanding perkotaan (13,88 

persen).  

Aceh juga dikenal sebagai daerah 

agraris dengan tanaman utama 

adalah padi. Kegiatan bercocok 

tanam padi oleh masyarakat Aceh 

memiliki beberapa prosesi adat 

istiadat yang sangat berbeda dan 

penuh dengan nuansa religius. 

Setiap tahapan menunjukkan 

kesiapan masyarakat Aceh 

menyambut musim tanam. Setiap 

tahapan juga menggambarkan 

semangat gotong royong yang tinggi, 

kemauan bekerja keras, dan 

kedisiplinan dengan tetap meyakini 

bahwa setiap upaya yang dilakukan 

haruslah disertai permohonan 

kepada Allah SWT agar setiap upaya 

yang dilakukan diberi balasan yang 

setimpal. 
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Adapun prosesi adat dalam bertani 

yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat Aceh adalah sebagai 

berikut: 

1. Kauri Peu Phon Meuah/Peusijeuk 

Blang/Peu Phon Blang 

(Permulaan Bersawah) 

Kauri Peu Phon Blang atau 

peusijeuk blang atau Kauri Peu 

Phon Meuah adalah sebuah 

tradisi kenduri yang dilakukan 

pada saat menjelang musim 

tanam padi. Pelaksanaan Kauri 

Peu Phon Blang menandakan 

bahwa para petani yang ada di 

gampong tersebut akan mulai 

membersihkan dan membajak 

sawah mereka. Sebagai langkah 

awal dalam  mempersiapkan Kauri 

Peu Phon Blang, Keujruen Blang 

gampong akan memperkirakan 

waktu awal musim hujan serta 

menentukan tanggal pelaksanaan 

kenduri sebagai awal musim 

tanam. Biasanya hal ini dilakukan 

melalui musyawarah yang dihadiri 

oleh Tuha Peut dan pejabat 

pemerintah. Selain menentukan 

kapan kenduri dilaksanakan 

sebagai awal musim tanam, 

mereka juga menentukan benih 

padi yang akan ditanam.  

2. Kauri Abah Meuah/Babah Meuah 

(Menyiapkan Saluran Air) 

Dulu irigasi pertanian terbuat dari 

kayu dan tidak tahan lama, oleh 

sebab itu setiap kali akan mulai 

menanam padi para petani akan 

merenovasi irigasi di sekitar 

sawah mereka.  

3. Kauri tanam padi 

Kauri tanam padi atau yang lebih 

dikenal dengan nama peusijeuk 

tanam padi adalah tanda bahwa 

sang pemilik sawah telah siap 

untuk menanam padi. Kauri 

dilaksanakan oleh pemiliki sawah 

pada saat ia akan mulai menanam 

sawahnya. Dibanding kauri 

lainnya di Aceh, kauri tanam padi 

relatif kecil dan tidak memakan 

waktu yang panjang karena hanya 

melibatkan pemilik sawah dan 

beberapa orang lainnya. 

4. Kauri kaweuh/Kauri Blang (Saat 

Padi Berbuah) 

Kauri kaweuh yang lebih dikenal 

dengan sebutan kauri blang 

dilakukan pada saat padi mulai 

berbuah dan merupakan kauri 

yang paling besar dalam proses 

menanam padi. Kauri blang 

bertujuan untuk mensyukuri hasil 

kerja yang telah dilakukan dan 

memohon kepada Allah SWT agar 

dijauhkan dari segala gangguan 

serta diberikan hasil panen yang 

melimpah. Kauri raya ini 

menghabiskan dana yang cukup 
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besar dimana biasanya dana 

operasional pelaksanaan Kauri 

Blang dikumpulkan oleh keujeren 

blang. Lokasi pelaksanaan kauri 

mengambil tempat di sekitar 

persawahan (biasanya pada tanah 

kosong, kuburan tua atau lokasi 

lain) (Nazamuddin, 2008). 

Selain keunikan sektor pertanian di 

Aceh, ada juga keunikan nelayan di 

Aceh. Untuk mengatur ribuan 

nelayan yang ada, di Aceh memiliki 

Panglima Laot (yang artinya 

panglima laut). Setiap panglima laot 

mengawasi setiap wilayah kerjanya 

dari aktivitas nelayan asing, 

penggunaan bom ikan, dan jaring 

tertentu yang bisa merusak terumbu 

karang. Tidak hanya itu, Panglima 

Laot juga membantu menyelesaikan 

konflik yang mungkin sewaktu-waktu 

terjadi di antara para penangkap 

ikan. Panglima Laot akan menjadi 

penengah di antara dua kelompok 

yang berselisih. Jika masalah itu 

tidak kunjung selesai, barulah pihak 

yang berwajib akan turun tangan. 

Selain hal-hal tersebut, ada hal lain 

yang spesial di Aceh, seperti 

pantangan untuk melaut pada hari 

Jumat. Pantangan ini secara spesifik 

berlaku dari jam 4 sore hari Kamis 

sampai dengan jam 4 sore di hari 

Jumat. Jika ada yang melanggar 

aturan ini, maka mereka akan 

menerima sanksi adat yang berlaku. 

Biasanya di waktu libur seperti hari 

Jumat itu, para nelayan semuanya 

menyandarkan perahu dan kapalnya 

di pelabuhan. 

Perubahan iklim merupakan hal yang 

tidak dapat dihindari akibat global 

warming dan akan berdampak luas 

terhadap berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, tidak terkecuali sektor 

pertanian dan perikanan. Perubahan 

pola curah hujan, peningkatan 

frekuensi kejadian iklim ekstrem, 

serta kenaikan suhu udara dan 

permukaan air laut merupakan 

dampak serius dari perubahan iklim 

yang dihadapi Indonesia. Pertanian 

merupakan sektor yang mengalami 

dampak paling serius akibat 

perubahan iklim ini, karena 

berpengaruh secara langsung 

terhadap tingkat produksi tanaman 

pangan. Sektor pertanian sangat 

rentan terhadap perubahan iklim 

karena berpengaruh terhadap pola 

tanam, waktu tanam, produksi, dan 

kualitas hasil. Perubahan iklim itu 

sendiri merupakan suatu kondisi 

yang ditandai dengan berubahnya 

pola iklim dunia yang mengakibatkan 

fenomena cuaca yang tidak menentu. 

Perubahan iklim terjadi karena 

adanya perubahan variabel iklim, 

seperti suhu udara dan curah hujan 

yang terjadi secara terus menerus 
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dalam jangka waktu yang panjang 

antara 50 sampai 100 tahun. 

Perubahan iklim juga dipengaruhi 

oleh kondisi cuaca yang tidak stabil 

sebagai contoh curah hujan yang 

tidak menentu, sering terjadi badai, 

suhu udara yang ekstrim, serta arah 

angin yang berubah drastis. Sebagai 

contoh, ketika curah hujan tinggi 

maka intensitas air menjadi 

meningkat, hal ini tentunya akan 

menyebabkan banjir. Banjir 

umumnya menyebabkan gagal 

panen.  

Selain sektor pertanian, perubahan 

iklim juga dapat mempengaruhi 

sektor perikanan. Hal ini dikarenakan 

perubahan iklim juga turut 

memengaruhi distribusi dan 

penyebaran ikan di laut. Sektor 

perikanan sangat dipengaruhi oleh 

berbagai perubahan kondisi alam 

yang kini terus menekan hasil 

tangkapan ikan di laut, seperti faktor 

seperti ketidakpastian cuaca, kondisi 

cuaca ekstrem, dan kenaikan suhu 

permukaan laut. Perubahan iklim 

memberikan dampak bagi produksi 

perikanan (baik tangkap maupun 

budidaya) dan keanekaragaman 

hayati ikan. Perubahan iklim 

merupakan satu dari sekian faktor 

ancaman bagi keanekaragaman 

hayati ikan. Penurunan kondisi 

perikanan salah satunya disebabkan 

karena migrasi jenis ikan akibat 

perubahan iklim. Diperkirakan 

beberapa lokasi di daerah beriklim 

sedang (sub-tropis) akan menjadi 

lokasi tetap dari ikan-ikan yang 

biasanya hidup di wilayah tropis. 

Akibatnya, stok perikanan akan 

menurun, namun dilain pihak pola 

migrasi tetap ini sekaligus juga akan 

memindahkan tingkat 

keanekaragaman biota laut dari 

tropis ke sub-tropis.  

 

C. Rekomendasi Kebijakan 

Dalam pembangunan sektor 

pertanian dan perkebunan, beberapa 

permasalahan yang sering dihadapi 

diantaranya kurang intensifnya 

pemeliharaan terhadap komoditas 

perkebunan, penggunaan bibit yang 

tidak bersertifikat serta SDM petani 

yang masih kurang adaptif terhadap 

penggunaan teknologi pertanian dan 

perkebunan. Selain itu juga fluktuasi 

harga komoditas perkebunan masih 

menjadi permasalahan yang dapat 

mempengaruhi rendahnya daya 

saing komoditas perkebunan 

tersebut. Beberapa langkah yang 

dapat dilakukan yakni dengan 

meningkatkan kualitas SDM petani 

dan ekstensivikasi pertanian serta 

menjaga kestabilan harga komoditas 

perkebunan melalui sistem resi 

gudang.  
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Pembiayaan Resi Gudang di Aceh 
(dalam jutaan rupiah) 

Pemerintah perlu menyusun 

mekanisme terkait Skema Subsidi 

Resi Gudang (SSRG). Bank Aceh 

Syariah sebagai bank umum syariah 

pertama yang menyalurkan skema 

resi gudang.  

Berdasarkan data Bank Aceh Syariah 

(BAS), penyaluran resi gudang telah 

disediakan untuk 5 kabupaten di 

Aceh, namun baru terealisasi kepada 

3 kabupaten yaitu di Kab. Aceh 

Besar, Kab. Pidie, dan Kab. Bener 

Meriah. Kab. Bireueun dan Kab. 

Aceh Tengah belum dapat terealisasi 

karena belum adanya SSRG Bank 

Syariah. BAS telah berkoordinasi 

dengan Kementerian Keuangan dan 

Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 

terkait SSRG bagi Bank Syariah dan 

saat ini dalam proses pembahasan.  

 

No. Wilayah 
Jenis 

Komoditas 
Segmen Sektor Plafond Debitur 

1 Aceh Besar Gabah UMKM Pertanian 70,00 1 

2 Pidie Gabah UMKM Pertanian 38,00 1 

3 Bireuen Gabah - - - - 

4 
Bener 
Meriah 

Kopi UMKM Pertanian 1.355,00 3 

5 
Aceh 
Tengah 

Kopi - - - - 

Total 1.463,00 5 

 

II. Analisis Peluang Investasi Daerah 

a. Identifikasi Peluang Daerah 

Proses pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi tidak dapat 

berjalan secara maksimal apabila 

proses pembangunan tidak 

disesuaikan dengan potensi yang 

dimilikinya. Untuk itu, pemerintah 

daerah sangat berperan dalam 

melakukan identifikasi sektor 

ekonomi potensial di daerahnya. 

Dalam menentukan sektor ekonomi 

potensial daerah dapat berupa sektor 

yang memiliki manfaat terbanyak 

baik dalam segi ekonomi maupun 

manfaat sosial kepada daerah, 

termasuk sektor yang berpeluang 

untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi daerah melalui 

pemanfaatan sumber daya alam 

yang ada.  

RPJM Aceh 2017-2022 merupakan 

tahapan pembangunan ketiga dari 

RJP Aceh 2005-2025. Tahapan ini 

memfokuskan pada pemantapan 

basis pengembangan industri 

manufaktor. Sejalan dengan hal 

tersebut fokus pembangunan juga 

menguatkan agroindustri yang belum 

berkembang secara optimal. 

Agroindustri merupakan bagian dari 

kompleks industri pertanian sejak 

produksi bahan pertanian primer, 

industri pengolahan atau transformasi 

sampai penggunaannya oleh 

konsumen.  

Salah satu potensi di Aceh berada di 

Kota Langsa. Kota Langsa 

merupakan salah satu kota di Aceh 

yang terkenal dengan potensi pesisir 

timurnya. Kedudukan Kota Langsa 

Sumber: Bank Aceh Syariah, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 
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yang berada di lintas jalan nasional di 

wilayah pantai Timur merupakan 

suatu nilai strategis sebagai potensi 

sekaligus peluang Aceh, yang perlu 

dimanfaatkan secara optimal. Di Kota 

Langsa tepatnya di daerah pesisir 

Desa Kuala Langsa, Kecamatan 

Langsa Barat, keberadaan mangrove 

manjadi aset strategis yang sangat 

penting untuk dikembangkan dengan 

landasan kegiatan ekonomi. Dalam 

menjaga habitat pesisir dan 

menghasilkan produk perikanan 

bernilai ekonomis yang bersekala 

lanjut, pemerintah daerah Kota 

Langsa melakukan pengembangan 

potensi ekowisata mangrove dan 

produk pengolahan mangrove.  

Hutan Mangrove Langsa merupakan 

taman ekowisata yang berkelas 

internasional yang terletak di 

kawasan lindung. Hutan Mangrove 

Langsa memiliki 38 jenis bakau dan 

dengan luas sekitar 3800 hektar, 

hutan mangrove ini disebut sebagai 

hutan mangrove terlengkap di 

Indonesia. Awalnya hutan mangrove 

hanya untuk tujuan penelitian oleh 

aktivitas lingkungan dan kalangan 

akademik pada tahun 1999, namun 

baru diresmikan sebagai taman 

ekowisata pada tahun 2015 dan 

berkembang hingga saat ini. Adapun 

pengelolaan taman ekowisata ini 

berada dibawah Badan Usaha Milik 

Gampong (BUMG) Kuala Langsa. 

Taman ekowisata ini juga menjadi 

objek wisata baik bagi kalangan 

akademis maupun keluarga, masih 

sangat terjaga ekosistemnya.  

Ekosistem Mangrove merupakan 

suatu ekosistem khas pada daerah 

pantai yang memiliki produktivitas 

tinggi dan berperan sebagai fungsi 

fisik, ekologis dan ekonomis. Secara 

fisik hutan mangrove memiliki 

peranan penting dalam melindungi 

pantai dari gelombang besar, angin 

kencang, badai, dan lain sebagainya. 

Secara ekologis ekosistem mangrove 

memiliki nilai penting sebagai 

penyedia makanan bagi organisme 

yang tinggal disekitar mangrove, 

seperti udang, kepiting, ikan, burung, 

dan mamalia. Selain itu pada 

ekosistem hutan Mangrove terdapat 

beragam jenis sumberdaya hayati 

yang dapat dimanfaatkan untuk 

kesejahteraan manusia. 

Sehubungan dengan besarnya 

manfaat ekosistem hutan mangrove 

secara ekologis dan ekonomis, 

ekosistem hutan mangrove harus 

dipertahankan keberadaannya. 

Terutama dengan pertumbuhan 

penduduk yang semakin cepat, 

kebutuhan hidup manusia juga akan 

semakin meningkat terutama di 

daerah pesisir yang pemenuhan 

kebutuhan hidupnya langsung dari 
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alam. Meningkatnya kebutuhan ini 

akan menimbulkan tekanan terhadap 

sumber daya alam, dimana 

pemanfaatan yang dilakukan 

masyarakat cenderung tidak 

memperhitungkan kerugian secara 

ekologis.  

Mangrove yang selama ini dikenal 

sebagai tumbuhan yang mampu 

mencegah erosi dan abrasi ternyata 

dapat diolah dan menghasilkan 

berbagai produk olahan makanan. 

Olahan makanan yang terkenal dari 

tumbuhan mangrove di Kota Langsa 

adalah olahan kerupuk mangrove, 

sirup mangrove, selai mangrove dan 

dodol mangrove. Pengolahan 

makanan dari tumbuhan mangrove 

ini juga berada dibawah BUMG Kuala 

Langsa. Kelompok usaha perempuan 

yang berada di daerah Kuala Langsa 

dan Kuala Maju memulai usaha 

pengelolaan sari buah beureubang 

(buah pohon mangrove) menjadi 

olahan sirup mangrove sejak tahun 

2018. Terhitung sudah empat tahun 

kelompok usaha perempuan ini 

berkembang bahkan telah menjajaki 

pasar supermarket. 

b. Uraian dan Kebutuhan Investasi 

Kota Langsa mempunyai luas hutan 

mangrove sebesar 6.172,42 ha. 

Peruntukan kawasan hutan 

mangrove di Kota Langsa adalah 

seluas 1.687,76 ha sebagai hutan 

lindung mangrove, seluas 3.657,12 

ha sebagai hutan produksi, seluas 

676,44 sebagai hutan produksi 

konversi dan seluas 151,1 ha 

sebagai area penggunaan lain. 

Dengan luas hutan mangrove di 

Langsa kiranya pengolahan 

makanan dari mangrove menjadi 

sangat berpotensi untuk mendorong 

peningkatan perekonomian di Kota 

Langsa.  

Pengolahanan makanan dari 

mangrove sangat bergantung pada 

terjaganya kuantitas komiditi 

mangrove yang ada. Seiring 

berjalannya waktu, timbul beberapa 

potensi yang dapat mengurangi 

luasnya hutan mangrove. Seperti 

adanya pembukaan pemukiman bar, 

dan perluasan tambak. Disamping itu 

adanya illegal logging yang masih 

muncul juga menjadi salah satu 

potensi berkurangnya hutan 

mangrove. Untuk itu, diperlukan 

kontrol pemerintah daerah dalam 

menjaga kelestarian dan kuantitas 

komiditi mangrove. Terkait beberapa 

kebijakan pemerintah daerah yang 

dapat mengurangi luas hutan 

mangrove, diperlukan adanya 

rehabilitasi mangrove agar kuantitas 

komiditi mangrove yang diperlukan 

untuk pengolahan tetap terjaga. 
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Pengolahan makanan dari mangrove 

menggunakan jenis mangrove 

tertentu. Ada tiga jenis mangrove 

yang dapat digunakan untuk program 

rehabilitasi, yaitu: Rhizophora spp., 

Avicennia spp., dan Sonneratia spp. 

Jenis mangorve Sonneratia memiliki 

potensi yang bisa dikembangkan 

menjadi sumber pangan lokal. Buah 

Sonneratia memiliki keunikan dari 

buah mangrove lainnya, yakni sifat 

buahnya tidak beracun, dapat 

dimakan langsung. Rasa asam dan 

aroma yang khas serta tekstur buah 

yang lembut membuat buah 

Sonneratia cocok diolah menjadi 

sirup dan dodol. Sedangkan untuk 

buah jenis Rhizophora, dapat diolah 

menjadi kerupuk. Jenis Rhizophora 

merupakan jenis yang paling banyak 

di Gampong Kuala Langsa. Selain 

dimanfaatkan menjadi pengolahan 

makanan, jenis Rhizophora ini yang 

sering dimanfaatkan untuk bakau 

(arang).  

Pengolahan buah mangrove menjadi 

makanan menggunakan metode 

yang tradisional, namun sebagai 

bentuk efisiensi pekerjaan 

dibutuhkan bantuan berupa mesin 

untuk memudahkan pengolahan 

bahan mentah tersebut. Dalam 

mengolah buah Sonneratia menjadi 

sirup, menggunakan proses 

pemerasan olahan buah untuk dapat 

diambil sarinya. Maka petani 

mangrove memerlukan investasi 

berupa mesin peras. Selain mesin 

peras, dalam pembuatan dodol juga 

memerlukan mesin penggiling.   

No Nama Investasi Harga 

1 Mesin Pemeras Buah 10.500.000,- 

2 Mesin Penggiling 5.800.000,- 

3 Mesin Pengupas Buah 6.000.000,- 

Total 22.300.000,- 

c. Informasi Pasar 

Sebagai daerah dengan potensi laut 

dan budidaya mangrove, Kota 

Langsa pun melimpah dengan hasil 

pengolahan tumbuhan mangrove. 

Bahkan Gampong Kuala Langsa 

selain pengolahan makanan dari 

mangrove, juga menciptakan objek 

wisata dengan pemanfaatan 

tumbuhan mangrove seperti restoran 

apung mangrove. Maka tidak heran 

tumbuhan mangrove tersebut sangat 

dimanfaatkan sebagai sumber daya 

alam yang menjadi tumpuan hidup 

masyarakat di Gampong Kuala 

Langsa.  

Mangrove yang di kalangan 

masyarakat hanya dikenal sebagai 

penahan abrasi air laut, pengolahan 

tumbuhan mangrove dianggap 

menjadi pengolahan makanan yang 

cukup unik. Karena keunikan 

tersebut permintaan atas produk 

olahan mangrove juga berasal dari 

Uraian Kebutuhan Investasi 

Sumber: www.kiosmesin.com, 2021 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 
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luar daerah di wilayah Aceh, bahkan 

sudah menjajaki pasar sampai 

pembeli dari Jakarta. Sejalan dengan 

cita-cita untuk mengenalkan produk 

olahan mangrove tersebut ke pasar 

lebih luas, pemerintah daerah juga 

turut serta mengambil peran untuk 

produk olahan mangrove. Produk 

olahan mangrove selalu dipajang dan 

dipasarkan dalam berbagai kegiatan 

pemerintahan. Bahkan sejak tahun 

2020, sirup mangrove menjadi ikon 

pemerintah Kota Langsa.  

Secara bisnis juga produk olahan 

makanan mangrove ini sudah mulai 

berkembang kepada kelas pasar 

yang lebih besar. Produk olahan 

makanan mangrove ini telah 

menjajaki pasar kelas supermarket di 

daerah Kota Langsa dan sekitarnya. 

Target pasar dari produk olahan 

makanan mangrove ini diharapkan 

dapat sesuai pada semua kalangan 

masyarakat. Harga yang ditentukan 

juga murah, seperti untuk 1 bungkus 

kerupuk mangrove seharga Rp25 

ribu dan sirup mangrove hanya 

seharga Rp20 ribu. Dengan harga 

yang terhitung wajar, masyarakat 

kelas menengah kebawah juga dapat 

menikmati olahan makanan ini. 

Sebagai hasil olahan makanan yang 

cukup unik, olahan mangrove ini 

berpotensi untuk dapat melakukan 

perluasan pasar. Perluasan pasar 

dapat dilakukan dengan penjajakan 

penjualan ke daerah baru yang tidak 

memiliki olahan mangrove, seperti 

provinsi Sumatera Utara yang juga 

masih merupakan provinsi terbesar 

keempat di Indonesia. Dengan 

luasnya daerah, banyaknya 

penduduk, serta keunikan produk, 

olahan mangrove akan menjadi daya 

tarik yang kuat untuk dipasarkan. 

Selain itu, strategi bisnis melalui 

pemasaran online juga perlu 

dilakukan dalam memasarkan olahan 

mangrove di Kota Langsa ini. 

Sebagai daerah yang berada di ujung 

barat Indonesia, teknologi menjadi 

salah satu kemudahan yang dapat 

membantu untuk menghubungkan 

dengan daerah-daerah lain di luar 

Sumatera. Hal ini juga membutuhkan 

komitmen untuk menjaga kestabilan 

kualitas olahan mangrove yang telah 

baik. Selain itu, pemasaran melalui 

supermarket besar seperti Carrefour 

dan Giant juga dapat 

dipertimbangkan. 

Di Kota Langsa terdapat Gerai 

Mangrove Center, gerai yang berada 

di hutan mangrove Kota Langsa ini 

menjual berbagai produk hasil olahan 

hutan mangrove yang dikeluarkan 

Aceh Wetland Foundation (AWF). 

AWF ini salah satu LSM yang fokus 

pada kepedulian degradasi hutan, 

habitat alam di tanah basah. Gerai ini 
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juga didukung oleh Kamar Dagang 

dan Industri (Kadin) Kota Langsa, 

dan berperan dalam memberikan 

dukungan penuh terhadap 

pembuatan izin BPOM agar tidak 

hanya dipasarkan di dalam kota saja.      

d. Analisis Kelayakan 

Mayoritas masyarakat Gampong Kuala 

Langsa sangat bergantung pada 

sumber daya alam mangrove. Maka 

apabila pemerintah menanamkan 

investasi pada pengolahan makanan 

dari mangrove tersebut, akan sangat 

berdampak terhadap pertumbuhan 

perekonomian masyarakat sekitarnya. 

Dengan adanya industri pengolahan 

yang skala kuantitas lebih besar, maka 

akan membutuhkan tenaga kerja yang 

lebih besar juga. Pastinya akan 

meningkatkan peluang lapangan 

pekerjaan di Kota Langsa, dan 

berdampak pada meningkatnya 

kegiatan perekonomian sehingga akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

secara keseluruhan di Kota Langsa. 

Efek domino yang positf terhadap 

lingkungan masyarakat sekitar 

diharapkan juga dapat menunjang 

pertumbuhan perekonomian secara 

nasional. 

1) Perhitungan Arus Kas 

Perkiraan arus kas keluar merinci 

biaya-biaya yang digunakan untuk 

kegiatan operasional industri. Untuk 

mendukung perkiraan arus kas 

tersebut, diperlukan asumsi indikator 

makroekonomi dan indikator masing-

masing biaya. Adapun rincian 

asumsi-asumsi tersebut: 

a) Inflasi, diasumsikan stabil di angka 

2,45-2,95. 

b) Biaya listrik, biaya yang dibutuhkan 

untuk kegiatan pengolahan buah 

mangrove menjadi produk antara 

sebelum menjadi produk final.  

c) Biaya pembibitan, keseluruhan 

biaya yang dialokasikan atau 

dikeluarkan untuk merehabilitasi 

kawasan hutan mangrove. 

d) Biaya gaji karyawan, total biaya 

yang dibayarkan kepada para 

tenaga kerja yang terlibat di dalam 

kegiatan operasional. Asumsi 

kenaikan gaji pegawai sebesar 5% 

setiap tahunnya. 

e) Biaya bahan, biaya yang 

dikeluarkan untuk pembelian 

komposisi produk (seperti gula, 

tepung, minyak goreng dsb.) serta 

wadah untuk pengemasan.  Biaya 

ini diasumsikan sekitar 81% dari 

nilai produk final. 

f) Biaya pembelian mesin, pembelian 

mesin dilakukan 1 kali dalam 10 

tahun dan beban penyusutannya 

sekitar 10% per tahun. 

g) Biaya penyusutan hutan, biaya 

implisit kehilangan lahan akibat 

kerusakan alami dan illegal logging 
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diasumsikan sebesar 0,5% dari 

total luas hutan setiap tahunnya. 

Berdasarkan hasil estimasi, selama 10 

tahun arus kas masuk rata-rata sekitar 

Rp225,15 juta/tahun sedangkan arus 

kas keluar sebesar Rp 213,23 juta. 

Pada akhir tahun ke-10 industri 

diproyeksikan akan mencatat arus kas 

bersih sekitar Rp131,15 juta 

2) Perhitungan Kelayakan 

Analisis kedua yang dilakukan yaitu 

analisis cost and benefit (CBA) yang 

dilakukan untuk menentukan 

alternatif terbaik dari beberapa 

alternatif. Terdapat 3 batasan pada 

analisis ini, yaitu (1) pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) 

dengan industri produk olahan 

mangrove, pemerintah daerah, dan 

Kementerian Pertanian; (2) Batasan 

kewilayahan, lingkup Kota Langsa 

dan Provinsi Aceh; dan (3) periode 

waktu analisis selama 10 tahun.   

Terdapat 3 alternatif yang akan 

dianalis, yaitu: 

a) Opsi 1 – Tidak melakukan 

apapun (do nothing) 

Pada opsi ini proyek dijalankan 

tanpa adanya tambahan 

investasi, inovasi, untuk 

ekspansi bisnis.  

b) Opsi 2 – Memperoleh hak 

merek 

Target utama pada opsi ini 

yaitu memperoleh hak merek. 

Dengan adanya hak merek 

diharapkan dapat 

meningkatkan keyakinan 

masyarakat untuk membeli. 

Selanjutnya seiring dengan 

konsumsi masyarakat yang 

meningkat, perusahaan 

menambah modal atau 

meningkatkan kapasitas 

produksi. 

c) Opsi 3 – Ekspansi bisnis 

dengan sasaran konsumen 

masyarakat Provinsi Aceh 

Proyek dikembangkan dengan 

optimalisasi penggunaan 

mesin. Penggunaan mesin 

tersebut bertujuan untuk 

menambah kapasitas produksi 

lebih banyak dan lebih cepat. 

Produk yang didistribukan tidak 

hanya memenuhi kebutuhan 

masyarakat Kota Langsa, 

tetapi juga masyarakat di luar 

Kota Langsa, contohnya 

seperti kabupaten/kota lain. 

Pemilihan opsi dilakukan dengan 

cara memilih opsi yang memiliki 

rasio-rasio keuangan yang lebih 

baik daripada opsi lainnya. 

Analisis kelayakan finansial 

dilakukan dengan mengolah data 

menggunakan kriteria kelayakan 

investasi, seperti Net Present 
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Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR), Net Benefit-Cost 

Ratio (NBCR), dan Payback 

Period (PP).  

Berdasarkan hasil perhitungan 

CBA, terlihat bahwa opsi 

pendaftaran hak merek memiliki 

kelebihan dibandingkan opsi lain, 

pada segi arus kas kumulatif, 

NPV, dan PP. Opsi do nothing dan 

opsi berbasis mesin juga layak 

dilaksanakan namun memiliki 

kekurangan masing-masing. Pada 

opsi do nothing hanya unggul 

pada nilai IRR sebesar 33 persen. 

Sedangkan opsi produksi berbasis 

mesin hanya memiliki kelebihan 

pada nilai PP sebesar 2,0. 

Besarnya modal investasi pada 

opsi ini di tiga tahun pertama 

menjadikan rasio-rasio 

keuangannya relatif lebih kecil 

sehingga membutuhkan proyeksi 

penjualan dan permodalan yang 

besar.  

a) NPV yang dihasilkan positif 

sebesar Rp52,26 juta. Dengan 

demikian, investasi ini secara 

ekonomi dikategorikan layak 

dilaksanakan 

b) Nilai NBCR sebesar 2,05 yang 

artinya proyek layak 

dilaksanakan karena nilai 

tersebut lebih besar daripada 1 

dan memberikan manfaat 

sebesar 2,05 kali lipat dari 

biaya yang dikeluarkan industri 

c) IRR menunjukkan persentase 

sebesar 29%, menunjukkan 

bahwa proyek ini mampu 

memberikan return yang layak 

hingga asumsi tingkat bunga 

279%. Di mana nilai NPV dari 

proyek ini adalah 0 (nol) pada 

saat tingkat bunga tersebut 

d) PP dari proyek ini adalah 2,0 

tahun, artinya proyek ini akan 

mengembalikan seluruh nilai 

investasi dalam 2,0 tahun, 

dengan asumsi tingkat bunga 

12% per tahun. 

Efek pendaftaran hak merek 

produk olahan mangrove baru 

dirasakan sekitar satu tahun 

Do Nothing
Pendaftaran Hak 

Merek

Produksi berbasis 

mesin

Arus kas kumulatif 131.154.659 151.161.459       145.734.868         

NPV 51.154.806   52.262.408         46.971.439           

NBCR 2,02              2,05                    1,94                      

IRR 33% 29% 27%

PP 2,9 2,0 2,0

Kebijakan Investasi

Indikator Keuangan

Hasil Estimasi Rasio Keuangan dengan 3 Skenario 

Sumber: Olahan Penulis, 2021 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 
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berikutnya setelah resmi 

mendapatkan hak merek. 

Penjualan diproyeksikan akan 

meningkat seiring dengan 

meningkatnya keyakinan 

masyarakat pada produk. Produk 

sirup akan mengalami 

peningkatan penjualan yang lebih 

tinggi daripada produk lainnya 

karena permintaannya yang tinggi. 

Untuk memastikan hal tersebut, 

perlu dilakukan strategi promosi 

yang kreatif dan masif. 

e. Faktor yang Berpengaruh terhadap 

Investasi 

1) Faktor Daerah yang Mendukung 

Pelaksanaan Investasi 

a) Ketenagakerjaan  

Di Kota Langsa, jumlah 

penduduk Kota Langsa 

sebanyak 185.971 jiwa dengan 

jumlah angkatan kerjanya 

sebanyak 86.007 jiwa. Dari 

sekian banyak jiwa yang 

merupakan angkatan kerja, 

tidak semuanya telah bekerja. 

Mereka yang telah bekerja 

adalah sebanyak 77.618 jiwa 

dan sebanyak 9,78 persen 

angkatan kerja yang belum 

bekerja terdaftar sebagai 

pencari kerja 

b) Sarana dan Prasarana 

Dalam menilai sebuah peluang 

investasi juga harus melihat 

beberapa faktor pendukung 

dan faktor penghambat 

sebagai kajian yang objektif 

dalam menentukan sebuah 

prospek peluang investasi yang 

baik. Kota Langsa sebagai 

daerah yang terletak pada 

kawasan Timur Pulau 

Sumatera yang berbatasan 

dengan laut Selat Malaka, 

sangat tepat untuk 

dikembangkan sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi dan 

perdagangan baik lokal, 

regional maupun internasional. 

Adanya pelabuhan Kawasan 

Industri Kuala Langsa (KIKL) 

Alue Raya Baru sebagai 

pelabuhan ekspor-impor, juga 

menjadi dukungan potensi 

daerah yang cukup dan 

berpeluang untuk kegiatan 

ekspor dan impor.  

Di sisi lain Kota Langsa juga 

berada di perbatasan dengan 

provinsi Sumatera Utara. Bagi 

pengguna jalan darat melalui 

lintas timur, Kota Langsa juga 

sebagai tempat persinggahan 

juga menjadi salah satu potensi 

dalam menjajaki dan 

mengenalkan produk unggulan 

daerah. Sebagai daerah 

persinggahan yang sering 

dilalui pengguna jalan darat 
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lintas timur, sektor 

perdagangan dan eceran di 

Kota Langsa juga tumbuh dan 

dapat dimanfaatkan untuk 

mengenalkan produk olahan 

mangrove. Bahkan sebagai 

produk olahan yang unik, 

olahan mangrove ini memiliki 

peluang yang besar untuk 

menjajaki pasar ke Kota Medan 

yang lebih metropolitan di 

Sumatera Utara. Hal ini juga 

tentunya memerlukan 

dukungan dari pemerintah 

daerah agar membantu 

melakukan promosi produk 

unggulan tersebut sampai ke 

daerah lainnya. 

c) Peranan Budaya Syariah pada 

fiskal di Aceh 

Aceh merupakan daerah 

istimewa yang diberi 

kewenangan khusus untuk 

mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan 

serta kepentingan masyarakat 

setempat, termasuk kebijakan 

fiskal yang mengatur tentang 

penyertaan modal Aceh pada 

Badan Usaha Milik Aceh 

(BUMA). BUMA berkedudukan 

di Aceh dengan prinsip saling 

menguntungkan dan memiliki 

asas Maqasid Syariah. 

Maqasid Syariah merupaakn 

suatu pendekatan yang 

dilaksanakan untuk mengkaji 

ekonomi Islam dalam aktivitas 

dan sistem ekonomi dengan 

tujuan untuk kesejahteraan 

seluruh manusia. Asas Maqaid 

Syariah adalah segala 

transaksi dan aktivitas yang 

dijalankan oleh BUMA harus 

berlandaskan pada maksud 

dan tujuan syariah yang bebas 

dari segala unsur haram dan 

dilaksanakan sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah.  

Berdasarkan pendekatan 

Maqasid, ekonomi Islam 

mempunyai kerangka 

pemikiran yang khas dan 

dengan tujuan khas serta 

konsepsi ekonomi Islam 

berperan sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan kesejahteraan 

hidup umat manusia. Terkait 

dengan hal tersebut, intitusi 

perbankan berperan sebagai 

perlindungan untuk 

kesejahteraan hidup manusia.  

Berdasarkan Qanun No 5 tahun 

2020 tentang Penyertaan 

Modal Pemerintah Aceh pada 

BUMA, maksud Penyertaan 

Modal adalah memperkuat 

struktur permodalan BUMA 

guna meningkatkan kinerja 

badan usaha dan 
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Investasi Non Permanen dan Permanen 
Pemerintah Aceh (dalam miliar rupiah) 

F 

meningkatkan efisiensi, 

ekonomis, efektifitas dan 

produktifitas pemanfaatan 

sumber daya yang ada atau 

yang dimiliki dalam rangka 

peningkatan perekonomian 

Aceh berbasis syariah. 

Sedangkan tujuan penyertaan 

modal pemerintah Aceh pada 

BUMA bertujuan untuk 

mendorong pertumbuhan 

Aceh, meningkatkan PAD Aceh 

melalui pembagian hasil dan 

perolehan keuntungan, 

mendorong dan menciptakan 

kesempatan kerja, 

meningkatkan kinerja BUMA 

sehingga memberikan jasa 

pelayanan optimal kepada 

masyarakat serta perluasan 

pembiayaan berdasarkan 

prinsip ekonomi berbasis 

syariah, dan memenuhi modal 

dasar BUMA. Dalam rangka 

mengimplementasi-kan 

ketentuan pada Qanun 

tersebut, Pemerintah Aceh 

telah melakukan investasi 

melalui penyertaan modal pada 

Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah 

Mustaqim Aceh.  

 

 

 

No Badan Usaha  Nilai Investasi  

Investasi Non Permanen 90,08 

1 

Investasi Dana Bergulir 
Dinas Perindustrian. 
Perdagangan. Koperasi 
dan UKM 

42,25 

2 
Investasi Dana Bergulir 
PER 

                  
36,70  

3 
Investasi Dana Bergulir 
PINBUK 

                     
0,55  

4 

Investasi Dana Bergulir 
Lembaga Usaha 
Ekonomi Perdesaan 
(LUEP) 

                  
10,58  

Investasi Permanen  1.592,87  

1 PT Bank Aceh  1.522,40 

2 PD BPR Mustaqim 67,60 

3 PT Pembangunan Aceh 
                     

2,86  

 

Nilai Investasi penyertaan modal 

Pemerintah Aceh pada PT Bank 

Aceh Syariah per 31 Desember 

2020 (audited) adalah sebesar 

Rp1.522,40 miliar dengan nilai 

rincian sebagai berikut: 

Uraian 
 Jumlah (Rp 

miliar)  

Investasi awal/nilai 
terakhir di Neraca 31 
Desember 2019 

   1.512,46  

Penambahan Tahun 2020: 

Penambahan 
investasi-pengeluaran 
pembiayaan Tahun 
2020 

                -    

Pengumuman 
laba/rugi Bank Aceh 
Tahun 2020 (58,89% x 
Rp325,43 miliar) 

       191,65  

Koreksi atas kesalahan 
pencatatan tahun 
sebelumnya 

                -    

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, 2020 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 
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Pembagian Deviden 
Tahun Anggaran 2020 

-      158,28  

Dana Pembangunan 
Tahun 2020 

-        23,42  

Jumlah Tahun 2020            9,95  

Jumlah Investasi s.d 
Tahun 2020 

   1.522,40  

 

Nilai Investasi penyertaan modal 

pemerintah Aceh pada BPRS 

Mustaqim per 31 Desember 2019 

(audited) Rp67,60 miliar. 

Penyertaan modal pada Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah 

Mustaqim dengan rincian sebagai 

berikut: 

Uraian  Jumlah (Rp miliar)  

Investasi 
awal/nilai 
terakhir di 
Neraca 31 
Desember 2019 

          69,55  

Penambahan Tahun 2020: 

Penambahan 
investasi-
pengeluaran 
pembiayaan 
Tahun 2020 

                 -    

Pengurangan 
Ekuitas PD BPR 
Mustaqim per 31 
Desember 2020 

           (1,95) 

Jumlah Tahun 
2020 

-           1,95  

Jumlah Investasi 
s.d Tahun 2020 

          67,60  

 

Kontribusi Badan Usaha Milik 

Aceh (BUMA) berbasis Syariah 

memiliki kontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Aceh, 

maka Penyertaan modal 

pemerintah Aceh tahun 2021 

pada PT. Bank Aceh Syariah 

dapat dipertimbangkan.  

2) Faktor Daerah yang Berpotensi 

Menghambat Pelaksanaan 

Investasi 

a) Dukungan informasi dan 

Asistensi Daerah 

Berdasarkan hasil kunjungan 

tim Kanwil DJPb Aceh ke 

pemerintah Kota Langsa dalam 

rangka menemukan peluang 

investasi daerah ini, ditemukan 

beberapa kendala yang 

disampaikan oleh kepala 

gampong Kuala Langsa. 

Kendala yang selama ini 

ditemukan adalah belum 

adanya hak kekayaan 

intelektual (HAKI) terhadap 

produk olahan mangrove 

tersebut. Pendaftaran HAKI 

sudah pernah diajukan oleh 

Kepala gampong Kuala 

Langsa, namun ditolak dan 

tidak dilakukan tindakan lebih 

lanjut. Seharusnya pemerintah 

daerah Kota Langsa juga 

berperan dalam melakukan 

asistensi pendaftaran HAKI 

atas produk olahan mangrove 

tersebut. Jika dilihat 

berdasarkan dampak dan 

manfaatnya, produk olahan 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, 2020 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, 2020 (diolah) 

 

Sumber: MEBE, 2021 (diolah) 
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mangrove yang telah 

memperoleh HAKI akan lebih 

memilki nilai jual yang tinggi 

dan privilege yang lebih 

dibandingkan dengan produk 

yang terkesan industri 

rumahan.    

Hal-hal yang dapat 

dikembangkan dalam 

pembangunan ekonomi Kota 

Langsa adalah meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dengan 

akselerasi yang lebih dinamis, 

berkesinambungan, berdaya 

saing dengan didukung 

kemandirian lokal untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pencapaian 

tersebut berbasis pada 

perekonomian yang bertumpu 

kepada daya dukung sumber 

daya lokal dan 

mengoptimalkan usaha untuk 

pembangunan daerah dari 

segala sisi. Analisis 

pengolahan mangrove sebagai 

sektor ekonomi potensial 

dibutuhkan untuk 

memposisikan sektor unggulan 

sekaligus menjadi potensi 

daerah yang berdaya saing 

agar dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. 

b) Keadaan alam 

Gempa bumi dan perubahan 

iklim juga berpotensi 

menghambat pelaksanaan 

investasi. Kota Langsa 

merupakan daerah yang rawan 

gempa. Gempa terakhir kali 

terjadi pada akhir tahun 2020 

dengan kekuatan 4,9. Di sisi 

lain, perubahan iklim yang 

ekstrem seperti kenaikan suhu 

dapat memengaruhi 

perkembangan pohon 

mangrove dan waktu masa 

panen. 
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I. Kesimpulan 

Dari uraian Bab-bab sebelumnya 

dapat disampaikan kesimpulan KFR 

Triwulan III Tahun 2021 adalah 

sebagai berikut:  

1. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada 

Triwulan III tahun 2021 berada di 

level 2,82 persen, lebih rendah 

dari pertumbuhan ekonomi 

nasional yang mencapai level 

sebesar 3,51 persen. Apabila 

komponen migas dihilangkan, 

pertumbuhan ekonomi Aceh 

berada pada level 2,79 persen.  

2. Pada tiga bulan terakhir, secara m 

to m, Inflasi berfluktuasi hingga 

bulan September 2021 mengalami 

deflasi sebesar 0,20 persen, 

angka ini masih lebih tinggi 

dibandingkan nasional yang 

mengalami deflasi sebesar 0,04 

persen. Sedangkan secara y-on-y, 

pada tiga bulan terakhir tercatat 

inflasi Aceh mengalami 

penurunan, namun inflasi Aceh 

masih lebih tinggi dari inflasi 

nasional. Penurunan inflasi ini 

disebabkan oleh turunnya indeks 

kelompok makanan, minuman, 

dan tembakau sebesar 1,16 

persen.  

3. Persentase penduduk miskin 

Aceh cenderung mengalami 

penurunan pada Maret 2021 

meskipun sempat mengalami 

kenaikan pada September 2020. 

Meskipun tingkat kemiskinan 

mengalami penurunan secara 

persentase pada Maret 2021, 

namun tingkat kemiskinan 

tersebut mengalami kenaikan 

secara jumlah penduduk miskin 

apabila dibandingkan dengan 

periode September 2020.  

4. Pengangguran di Aceh per 

Agustus 2021 sebanyak 159 ribu, 

menurun jika dibandingkan jumlah 

pengangguran pada Agustus 2020 

sebanyak 161 ribu orang. Tingkat 

pengangguran Terbuka (TPT) di 

Provinsi Aceh pada Februari 2021 

sebesar 6,30 persen, tidak 

mengalami perubahan jika 

dibandingkan dengan TPT 

Februari 2021. 

5. Berdasarkan Data BPS, tingkat 

ketimpangan pendapatan 

menunjukkan posisi rasio gini 

Aceh per Maret 2021 berada pada 

level 0,324, meningkat dibanding 

di periode September 2020 yang 

berada pada level 0,319. Rasio 

gini Aceh lebih rendah dibanding 

dengan rasio gini nasional yang 

sebesar 0,384. 

6. Dari enam indikator ekonomi 

makro yang ditargetkan dalam 

KUA Provinsi Aceh capaian s.d. 

Triwulan III tahun 2021, 

(pertumbuhan ekonomi, tingkat 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
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kemiskinan, pengangguran, rasio 

gini, inflasi, nilai tukar petani, nilai 

tukar nelayan), empat di 

antaranya masih sesuai target 

antara lain kemiskinan, 

pengangguran, rasio gini, dan 

Nilai Tukar Nelayan. 

7. Sampai dengan Triwulan III tahun 

2021, pemerintah pusat 

mengalokasikan belanja APBN di 

provinsi Aceh adalah sebesar 

Rp21,54 triliun yaitu sebesar 

63,97 persen. Realisasi ini 

mengalami penurunan secara 

nominal dan persentase dibanding 

periode yang sama pada tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 

Rp27,16 triliun (80,12 persen). 

Proporsi realisasi belanja APBN 

sebesar 31,23 persen merupakan 

kontribusi Belanja Pusat dan 

68,77 persen merupakan Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa 

(TKDD). 

8. Total realisasi penerimaan di Aceh 

sampai dengan triwulan III tahun 

2021 sebesar Rp2,46 triliun 

meningkat jika dibandingkan 

Triwulan III tahun 2020 sebesar 

2,43 triliun. Sedangkan total 

realisasi PNBP pada Triwulan III 

tahun 2021 adalah sebesar 

Rp780,06 miliar meningkat jika 

dibandingkan triwulan III tahun 

2020 adalah sebesar 616,21 

miliar. 

9. Realisasi belanja pada triwulan III 

tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 

21,792 triliun, yang mengalami 

peningkatan dibandingkan 

triwulan III tahun 2020 yaitu 

sebesar Rp20,385,95 triliun.  

10. Ketergantungan Aceh terhadap 

kucuran dana transfer dari 

pemerintah pusat masih tinggi. Di 

tahun 2021, total pendapatan 

transfer untuk seluruh pemerintah 

daerah di Aceh (Dana 

Perimbangan, Dana Alokasi 

Umum, Dana Alokasi Khusus, 

Dana Otonomi Khusus dan Dana 

Investasi Daerah, dan Dana Desa) 

memiliki proporsi sebesar 87,77 

persen dengan jumlah 21,551 

triliun. Sedangkan Pendapatan 

Asli Daerah hanya memiliki 

proporsi sebesar 11,54 persen 

dengan jumlah 2,83 triliun. 

II. Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang dapat 

kami berikan adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan Pemerintah Daerah 

a. Pemerintah Aceh perlu 

mengalokasikan belanja untuk 

peningkatan sarana dan 

prasarana pelabuhan 

perikanan di beberapa lokasi 

seperti PPS Kutaraja, PPN Idi 

dan PPP Labuhan Haji. 
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Kemudian, juga diberikan 

bantuan dana untuk pembelian 

alat tangkap kepada kelompok 

nelayan seperti rumpon laut 

dalam, jaring dan GPS, 

sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan 

nelayan.  

b. Pemerintah Aceh perlu 

memperluas basis penerimaan 

misalnya dengan 

mengidentifikasi pembayaran 

pajak baru/potensial dan 

jumlah pembayar pajak, 

memperbaiki basis data objek, 

memperbaiki penilaian pajak 

dan menghitung kapasitas 

penerimaan dari setiap 

pungutan.  

c. Pemerintah Aceh perlu 

mengalokasikan Belanja 

Negara dan Belanja Daerah 

untuk menurunkan Biaya 

Produksi dan Penambahan 

Modal (BPPM) dengan 

melaksanakan program-

program yang menjamin 

ketersediaan benih, pupuk, 

pestisida, dan barang modal. 

d. Pemerintah Aceh perlu 

membuat kebijakan yang 

mendorong subsektor tanaman 

pangan dan hortikultura, dan 

peternakan. Berdasarkan data 

NTP per September 2021, 

ketiga sub sektor masih di 

bawah 100, sehingga perlu 

pemusatan kebijakan di ketiga 

sub sektor.  Selain itu, perlu 

adanya penguatan produksi di 

sektor hulu dan hilir di bidang 

pertanian. 

e. Tingkat pertumbuhan 

kemampuan atau daya beli 

petani di Aceh masih di bawah 

NTP Nasional yang mencapai 

105,68. Jadi, Pemerintah Aceh 

perlu melaksanakan penguatan 

melalui bantuan bagi petani 

berupa bantuan mesin dan alat 

pertanian, serta pembangunan 

infrastruktur seperti irigasi dan 

Rice Milling Unit (RMU). 

f. Perbankan di Aceh (Bank Aceh 

Syariah) perlu memperluas 

pemberian KUR kepada sektor 

pertanian dan perikanan. 

Selama ini, pemberian kredit 

usaha rakyat memberikan 

prioritas kepada Aparatur Sipil 

Negara. Selain itu, perbankan 

tersebut mempercepat dan 

mempermudah proses 

penyaluran Kredit Usaha 

Rakyat untuk usaha mikro kecil 

dan menengah (UMKM).  

g. Pemerintah Kota Banda Aceh 

perlu mendukung penuh 

penyalur di LKBB Non Afiliasi 

Pemerintah, yaitu PT LKMS 
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Mahirah Muamallah. Melalui 

penetapan lembaga penyalur 

tersebut, pemerintah Kota 

Aceh telah mendukung 

perluasan pembiayaan UMi 

melalui penambahan Penyalur 

LKBB (Lembaga Keuangan 

Non Bank) Non Afiliasi selain 

yang sudah ada saat ini, yaitu 

Koperasi Mitra Dhuafa yang 

ada di Darussalam, Aceh. 

Pemerintah Kota Banda Aceh 

dapat mendukung melalui 

pemenuhan syarat-syarat 

sebagai LKBB yaitu 

pengalaman dua tahun di 

pembiayaan UMKM, berkinerja 

baik dan kondisi sehat (NPL<5 

persen), terkoneksi dengan 

SIKP dan melakukan pencairan 

menggunakan uang elektronik. 

Pemerintah Kota Banda Aceh 

dapat membuat Perjanjian 

Kerja Sama dengan PT LKMS 

Mahirah Muamallah dalam 

kerja sama pembiayaan yang 

mengatur tentang persiapan 

dan pendampingan.  Dengan 

demikian, kinerja penyaluran 

UMi akan bertambah dengan 

baik dengan ditunjukkan 

jangkauan layanan meluas 

yaitu sektoral di bidang 

perikanan dan peternakan 

(pembibitan, penangkapan, 

budidaya, hortikultura). 

h. Melakukan percepatan 

sertifikasi produk pengalengan 

ikan untuk produk-produk 

olahan dari UMKM di Aceh.  

i. Perlunya investor dalam 

pengembangan pengelolaan 

sawit, agar petani di Aceh 

dapat mengelola sawit di Aceh. 

2. Kebijakan Pemerintah Pusat 

a. PIP dapat melaksanakan 

penyaluran lebih banyak 

melalui LKBB yang berada di 

Aceh yang memiliki jangkauan 

lebih luas dari Lembaga 

Perbankan. Pemerintah Pusat 

mengimplementasikan 

perluasan tipe penyalur yang 

ada di Aceh yang dapat bekerja 

sama dengan Pusat Investasi 

Pemerintah (PIP) sesuai 

dengan PMK 193/2020. 

Selanjutnya, Ditjen 

Perbendaharaan dan PIP 

senantiasa melakukan 

monitoring dan evaluasi 

pembiayaan UMi berupa 

monitoring ketepatan data dan 

penyaluran, pengukuran nilai 

keekonomian debitur dan 

monitoring dan evaluasi 

lainnya. Tujuan akhir yang 

diharapkan agar UMKM di 
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Aceh dapat bertahan di masa 

pandemi Covid 19. 

b. Mendorong K/L pada sektor 

Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan yang merupakan 

sektor unggulan di Aceh untuk 

mengalokasikan belanja yang 

mendukung peningkatan di 

sektor pertanian dan 

perikanan, sehingga Belanja 

APBN di daerah bisa lebih tepat 

sasaran dan berdampak pada 

kenaikan pertumbuhan 

ekonomi. Seperti 

pengembangan lahan 

perkebunan dan pertanian 

untuk membuka lahan baru.  

3. Kebijakan Pemerintah Pusat dan 

Daerah 

a. Perlu adanya transfer 

knowledge dan penguatan 

sinergi antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah 

mengenai optimalisasi 

pelaksanaan penganggaran. 

Optimalisasi pelaksanaan 

penganggaran dapat 

diwujudkan melalui penerapan 

IKPA pada Pemerintah Daerah. 

Penerapan IKPA di K/L telah 

memberikan dampak yang baik 

bagi kinerja pelaksanaan 

anggaran pada K/L. Dampak 

yang baik tersebut perlu 

diperluas dalam penerapan 

pelaksanaan anggaran pada 

`pemerintah Aceh. 

b. Dalam melakukan pembiayaan 

Ultra Mikro, BLU Mikro dapat 

melakukan kerja sama dengan 

Pemerintah Aceh dalam 

melaksanakan kerja sama 

program. Kerja sama program 

tersebut bertujuan untuk 

mengembangkan Program 

Pembiayaan Ultra Mikro 

termasuk sinergi program 

antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Sinergi 

program yang dimaksud dapat 

berfokus pada sektor-sektor 

unggulan di Aceh yaitu sektor 

Pertanian dan Perikanan.  
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