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Kondisi ini berdampak pada perubahan dalam pengelolaan keuangan Negara dan
Daerah. Pemerintah merespon dengan cepat kondisi tersebut dengan menetapkan
strategi dan kebijakan program Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai peran
penting mengawal pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah
dengan mencermati perkembangan fiskal regional, kesinambungan fiskal dan resiko fiskal
yang berdampak pada perekonomian regional serta mendukung pencapaian tujuan
kebijakan fiskal. Penyusunan KFR merupakan wujud dalam pelaksanaan peran tersebut.
     KFR mencakup Analisis Ekonomi Regional, Analisis Fiskal Regional dan kajian tematik
yakni Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) diharapkan dapat menjadi
salah satu referensi bagi stakeholders dalam pengambilan keputusan. 
      Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada
semua pihak, yang berkontribusi dalam sharing pemikiran dan penyediaan data atau
informasi lengkap, akurat dan terkini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan kajian
masih terdapat keterbatasan, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang
konstruktif untuk penyempurnaan KFR di masa mendatang

Tabe’,
Wassalamu 'alaikum warohmatullaahi wabarokaatuh.

Makassar, 15 November 2021
Kepala Kantor

Syaiful

Assalamu 'alaykum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

   Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT
atas karunia-Nya sehingga Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Selatan dapat menyelesaikan Kajian Fiskal
Regional (KFR) Triwulan III 2021. KFR merupakan kajian
yang disusun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Kanwil DJPb sebagai pengelola fiskal di daerah yang
berperan sebagai Regional Chief Economist dan
Strategic Partner bagi stakeholders. 
 Kebijakan pemerintah dalam menangani Pandemi
Covid-19 dengan pemberlakukan PPKM masih terus
membayangi aktivitas dunia termasuk Indonesia. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) di triwulan III 2021 sebesar 3,24 persen, tumbuh 

melambat dibandingkan triwulan II 2021. Perlambatan tersebut sejalan dengan melambatnya 

pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sedikit lebih tinggi sebesar 3,51 persen (yoy). 

Hal tersebut karena kebijakan PPKM yang berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi 

dan sosial masyarakat.  

Pertumbuhan ekonomi Sulsel dipengaruhi oleh faktor tingkat inflasi Sulsel pada angka 

1,62 persen  dan perbaikan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat 

kemiskinan Sulsel periode Maret tercatat 8,78 persen dengan tingkat ketimpangan 

pendapatan masyarakat yang ditunjukkan oleh Rasio Gini Bulan Maret 2021 sebesar 0,382. 

Demikian halnya dengan kondisi ketenagakerjaan yang menunjukkan perbaikan meskipun 

belum sepenuhnya pulih. Tingkat Pengangguran Terbuka periode Agustus 2021 tercatat 5,72 

persen. Tingkat kesejahteraan petani sebagai penyumbang PDRB terbesar hanya berada 

pada kisaran rata-rata triwulan III 2021 sebesar 98,37. NTP Sulsel lebih rendah dari rata-rata 

nasional sebesar 104,61 dan target pada RKPD Sulsel sebesar 105,82. Sementara 

kesejahteraan nelayan tercatat terus membaik dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) rata-rata 

triwulan III 2021  sebesar 108,61. Capaian ini lebih tinggi dari rata-rata nasional dan target 

RKPD sebesar 103,88. 

Realisasi pendapatan negara masih tertahan oleh kebijakan perpanjangan waktu 

penerapan insentif dan kemudahan di bidang penerimaan negara. Realisasi pendapatan 

negara mencapai Rp7,9 triliun atau sebesar 61,23 persen dari target Rp13,06 triliun dan  

meningkat tipis sebesar 0,42 persen yoy. Dari sisi belanja negara secara total mencapai 

Rp34,74 triliun atau mengalami penurunan sebesar 6,11 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi 

oleh penurunan belanja TKDD sebesar Rp21,76  triliun atau terkontraksi sebesar 13,17 

persen (yoy). Sebaliknya Belanja Pemerintah Pusat tercatat Rp12,98 triliun atau meningkat 

8,69 persen (yoy). Sampai dengan triwulan III tahun 2021 APBN Sulsel masih mengalami 

defisit  sebesar 71 persen. Hal ini berarti 29 persen belanja negara Sulsel masih disubsidi 

oleh provinsi lain 

Realisasi pendapatan daerah s.d. triwulan III tahun 2021 sebesar Rp29,86 triliun 

tumbuh posistif 2,16 persen (yoy). Sementara realisasi belanja daerah s.d. triwulan III 2021. 

sebesar Rp35,74 triliun atau 84,01 persen, tumbuh positif 31,27 persen (yoy). Defisit s.d. 

triwulan III tahun 2021 tercatat sebesar Rp9,6 triliun atau sebesar 203 persen.  

Realisasi anggaran konsolidasian Sulsel sampai dengan triwulan III tercatat sebesar 

Rp38,85 triliun pada sisi pendapatan negara atau terkontraksi sebesar 2,81 persen (yoy). 

Sebaliknya sisi belanja negara meningkat sebesar 21 persen (yoy) dengan total realisasi 



 

mencapai Rp74,16 triliun. Komposisi belanja daerah tampak mendominasi belanja negara 

dengan kontribusi mencapai 53,16 persen. Hal ini menunjukkan dominasi APBD terhadap 

pertumbuhan ekonomi Sulsel. 

Struktur perekonomian Sulsel triwulan III tahun 2021, sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan merupakan kontributor terbesar dengan menyumbang 24,52  persen terhadap total 

PDRB Sulsel. Struktur ketenagakerjaan di wilayah Sulsel berdasarkan survei BPS periode 

Agustus 2021 juga menunjukkan bahwa dari 4,16 juta tenaga kerja, sebesar 37,43 persen 

diantaranya diserap oleh sektor yang sama. 

Besarnya kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan baik terhadap 

perekonomian Sulsel maupun penyerapan tenaga kerja, menjadikan sektor ini sangat 

potensial untuk dijadikan fokus intervensi fiskal pemerintah dalam mewujudkan tujuan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program strategis dalam rangka intervensi 

dimaksud telah tergambar dalam RPJMD, yang salah satunya dirancang dalam kerangka 

pengembangan kawasan strategis.  

Peningkatan kesejahteraan yang tercermin dari semakin membaiknya nilai NTN dan 

NTP karena dukungan dana yang dikucurkan pemerintah.  Perikanan budidaya menjadi salah 

satu sektor andalan dalam memperbaiki laju perekonomian dengan meningkatkan produksi 

komoditas unggulan melalui pembangunan klaster kawasan budidaya yang berkelanjutan. 

Dalam upaya peningkatan produksi ikan budidaya, pemerintah mengalokasikan anggaran 

sebesar Rp2,5 miliar untuk Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat melalui 

program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sampai dengan triwulan III 2021 telah 

terealisasi sebesar Rp1,4 miliar untuk pengadaan 93,42 juta ekor benur yang akan diserahkan 

ke masyarakat Sulawesi Selatan. 

Dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan sektor Pertanian paling banyak 

disalurkan ke anggaran Infrastruktur yang dikelola oleh satuan kerja lingkup Kementerian 

PUPR pada tahun ini mencapai Rp884,82 miliar, sampai dengan triwulan ini telah terealisasi 

Rp501,90 miliar atau 56,72 persen.  

Penyaluran DAK Fisik Sektor Pertanian hingga triwulan III 2021 mencapai Rp51,44 

miliar  di Sulawesi Selatan. Pembangunan jalan pertanian terealisasi paling tinggi yaitu 

sebesar Rp20,46 miliar dengan capaian output 101,3 km jalan pertanian. Sementara 

penyaluran DAK Fisik Perikanan hingga triwulan III 2021 mencapai Rp50,89 miliar. 

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan mendominasi pembangunan 

sektor perikanan dan kelautan yang didanai dari DAK Fisik 

Dukungan pelaku sektor pertanian dan perikanan terhadap akses permodalan dari 

program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha sektor pertanian mengalami 

pertumbuhan yang signifikan sejak program KUR mulai bergulir pada tahun 2015. Pada tahun 



 

2015, penyaluran KUR sektor pertanian sebesar Rp40,65 miliar meningkat 13 kali lipat 

menjadi Rp4,17 triliun pada triwulan III 2021. 

Kegiatan prioritas nasional di Kawasan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar 

(Mamminasata) difokuskan  pada pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda 

transportasi, pengembangan komoditas unggulan melalui industri pengolahan sumber daya 

alam komoditas pertanian, perkebunan, logam dasar, kemaritiman dan pengembangan 

kawasan wisata.  

Keunggulan kompetitif yang dimiliki Sulsel dalam pengembangan kawasan adalah 

simpul utama transportasi dan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia, direct call untuk 

mendukung ekspor, dan lumbung pangan KTI, memiliki empat PLTA dan dua PLTB dan 

mencatatkan surplus energi sebesar 400 MW yang dapat menunjang investasi. Salah satu 

program investasi Pemda Sulsel adalah Pengembangan Maros Industrial Area dengan 

menawarkan fasilitas pendukung berupa transportasi darat, laut dan udara, surplus listrik, 

sumber daya manusia dan ketersediaan lahan. Investasi ini membutuhkan investasi sebesar 

Rp770 miliar. 
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BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL 
 

1.1. Perkembangan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi 
1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) di triwulan III 2021 tumbuh melambat 

dibandingkan triwulan II 2021. Perlambatan tersebut sejalan dengan melambatnya 

pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sedikit lebih tinggi sebesar 3,51 persen 

(yoy). Pada triwulan II 2021 terjadi Low Base Effect sehingga pertumbuhan ekonomi 

pada triwulan II 2021 (yoy) terlihat signifikan. Selain itu adanya PPKM yang kembali 

ditetapkan mulai 26 Juli 2021 membatasi aktivitas ekonomi masyarakat.  

Nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sulsel pada triwulan III 2021 

sebesar Rp142,03 triliun berkontribusi 3,28 persen terhadap PDB nasional yang 

mencapai Rp4.325,4 triliun. Secara kumulatif ekonomi Sulsel hingga triwulan III 2021 

tumbuh sebesar 3,56 persen (c to c) jika dibandingkan periode triwulan III 2020. 

Berlanjutnya PC-PEN hingga akhir tahun yang diikuti dengan kebijakan relaksasi Dana 

Desa dan DAK Fisik diharapkan menjadi akselerator untuk mencapai target 

pertumbuhan ekonomi sesuai RKPD Sulsel tahun 2021 yang diharapkan tumbuh 6,10 

persen. 

Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada hampir semua sektor lapangan usaha. 

Pertanian adalah sumber pertumbuhan ekonomi terbesar yakni 1,66 persen (yoy) di 

susul oleh Sektor Konstruksi sebesar 0,58 persen (yoy). Oleh karena PDRB Sulsel 

secara dominan ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, maka 

peningkatan produksi dan pengembangan komoditas unggulan pada sektor ini akan 

berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel. Dukungan anggaran perlu 

diperkuat dalam program hilirisasi produk komoditas unggulan dan pemasaran digital 

berbasis komunitas. 

Dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen tumbuh positif, kecuali komponen 

Pengeluaran LNPRT. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan 

Jasa sebesar 10,62 persen (yoy). Dilihat dari kontribusi antar komponen pengeluaran, 

Grafik 1 -  1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (yoy) Sulawesi Selatan  

 
Sumber: BPS Sulsel dan Nasional, 2021 (diolah) 
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Konsumsi RT dalam perekonomian Sulsel memiliki share terbesar 51,01 persen. 

Percepatan penyaluran PEN khususnya pada Klaster Perlindungan Sosial mampu 

menjaga pertumbuhan komponen konsumsi RT yang pada akhirnya memacu laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sementara kontribusi belanja pemerintah 

terbagi ke dalam dua komponen pengeluaran, yakni pengeluaran konsumsi pemerintah 

dengan share 8,70 persen dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 

atau investasi yang jika digabung dengan investasi swasta berkontribusi 38,03 persen.  

Pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh melambat sebesar 1,02 persen (yoy). 

Dilihat lebih dalam, hal tersebut terjadi karena realisasi belanja pegawai pemerintah 

pusat terkontraksi sebesar 8,70 persen. Salah satu penyebabnya adalah adanya 

pergeseran pembayaran THR dan Gaji 13 yang pada tahun 2020 terealisasi pada 

triwulan II dan III namun untuk tahun 2021 direalisasikan pada triwulan II. Selain itu, 

belanja barang dan jasa terkontraksi sebesar 6,82 persen. Dari sisi belanja Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasi DAK Fisik terbilang rendah karena beberapa 

kontrak yang telah terdaftar di aplikasi OMSPAN diperkirakan disalurkan secara 

bertahap pada triwulan IV. Upaya mendorong belanja APBN dan APBD diharapkan 

mampu meningkatkan Konsumsi/Pengeluaran Pemerintah sehingga akan menjadi 

sumber pertumbuhan Sulsel pada triwulan IV mendatang.    

1.1.2. Inflasi 

Tren Inflasi Sulsel masih terpantau rendah pada triwulan III 2021. Bahkan dua bulan 

terakhir selama triwulan III 2021 mengalami deflasi. Inflasi tahunan tercatat turun ke 

angka 1,62 persen. Meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang 

sebesar 1,60 persen, namun inflasi Sulsel masih berada pada koridor target RKPD 

Sulsel tahun 2021 yakni terkendali pada kisaran tiga hingga satu persen. Dibandingkan 

dengan periode yang sama tahun 2020, inflasi tahun ini menunjukkan tren yang 

cenderung turun dibandingkan tren tahun sebelumnya, dengan level yang lebih rendah.   

Kondisi penurunan inflasi tahunan tak lepas dari perubahan inflasi bulanan yang 

tampak menurun. Lima bulan pertama level inflasi Sulsel berada pada kisaran 0,3 

Grafik 1 -  2 Inflasi Bulanan Sulsel dan Nasional 

 
Sumber: BPS Sulsel dan nasional, 2021 (diolah) 
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persen, kemudian pada Agustus turun drastis ke level –0,31 persen walaupun di 

September naik ke level -0,14 persen namun masih mengalami deflasi. Hal ini 

disumbang oleh penurunan pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan 

tembakau sebesar 0,64 persen. Komoditas yang memberikan andil terhadap deflasi 

adalah cabai rawit, telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, ikan kembung/ikan 

gembung, emas perhiasan, wortel, ikan cakalang/ikan sisik, ikan layang/ikan benggol, 

dan ikan bandeng/ikan bolu.  

Meskipun Covid-19 mulai melandai, namun antisipasi terhadap pandemi Covid-19 

masih menahan mobilitas masyarakat. Pemerintah melalui TPID melakukan sejumlah 

upaya untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pemulihan ekonomi melalui 

strategi 4K yakni Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, 

dan Komunikasi efektif.      

1.2. Perkembangan dan Analisis Indikator Kesejahteraan 

1.2.1. Kemiskinan 

Kondisi kesejahteraan masyarakat Sulsel mulai menunjukkan perbaikan setelah 

mengalami tekanan sejak pandemi covid-19 melanda pada awal tahun 2020 lalu. Tingkat 

kemiskinan Sulsel pada Maret 2021 sebesar 8,78 persen, turun 21 basis poin dari 

periode September yang mencapai 8,99 persen. Angka tersebut lebih baik dari capaian 

rata-rata nasional yang hanya turun lima basis poin menjadi 10,14 persen. Progres 

penanganan kemiskinan Sulsel menunjukkan hasil yang sesuai dengan target RKPD 

Sulsel tahun 2021 yang akibat pandemi disasar tidak sampai melebihi angka 9,1 persen. 

Dalam skala regional Sulawesi, tingkat kemiskinan Sulsel berada pada urutan ke-2 

terendah setelah Sulawesi Utara yang mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 7,77 

persen, sementara provinsi lainnya yang ada di pulau Sulawesi masih mencatatkan 

tingkat kemiskinan di atas 11 persen. Sedangkan dalam skala nasional, Sulsel 

menempati urutan ke-17 terendah dari 34 provinsi. 

Secara absolut jumlah penduduk miskin Sulsel pada Maret 2021 berkurang 15,26 

ribu jiwa dari September 2020 yang mencapai 800,24 ribu jiwa. Pengurangan jumlah 

penduduk miskin terutama terjadi pada daerah pedesaan dari 605,16 ribu jiwa 

Grafik 1 -  3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sulsel 2018-2021 

 
Sumber: BPS Sulsel dan Nasional, 2021 (diolah) 
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(September 2020) menjadi 593,48 ribu jiwa. Penanggulangan kemiskinan yang lebih 

progresif di daerah pedesaan berhubungan dengan bantuan BLT Dana Desa yang masif 

dan pencairannya relatif lebih cepat dibandingkan skema bantuan serupa di daerah 

perkotaan. Selain itu, pembatasan aktivitas masyarakat yang akhirnya berdampak pada 

menurunnya aktivitas perekonomian lebih gencar diterapkan di daerah perkotaan. 

Namun secara keseluruhan, Program PEN dengan berbagai skema bantuan yang 

tersebar pada empat klaster telah berkontribusi menekan tingkat kemiskinan Sulsel.  

1.2.2. Pengangguran 

Kondisi ketenagakerjaan Sulsel 

pada Agustus 2021 relatif membaik 

dibandingkan periode Februari 2021, 

walaupun belum sepenuhnya pulih. 

Hal ini ditandai dengan turunnya 

angka pengangguran sebesar 0,08 

poin. 

TPT Sulsel periode Agustus 2021 tercatat 5,72 persen. Pemerintah terus berupaya 

dalam menekan angka pengangguran, salah satunya melalui pemberian pelatihan dan 

pendampingan. Selain itu, hadirnya investasi akan membuka lapangan kerja bagi 

masyarakat. TPT Sulsel lebih rendah dibandingkan dengan TPT nasional. Angka TPT 

Sulsel ini sejalan dengan target RKPD Sulsel Tahun 2021 yang capaiannya tidak 

melebihi 7,2 persen.  

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan lapangan pekerjaan utama 

yang menyerap 37,43 persen dari total 4,16 juta pekerja di Sulsel, disusul sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,75 persen. Dilihat dari latar belakang 

pendidikan, pekerja di Sulsel masih didominasi oleh pekerja lulusan SD ke bawah 

dengan porsi 40 persen. Perlu digarisbawahi, bahwa jumlah pekerja yang berusaha 

sendiri meningkat dari 746,14 ribu pada Februari 2021 menjadi 874,83 ribu orang. 

Terdapat 565.541 orang (8,30 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-

19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 50.028 orang, Bukan 

Angkatan Kerja karena Covid-19 sebanyak 21.299 orang, sementara tidak bekerja 

karena Covid-19 sebanyak 38.915 orang, dan penduduk bekerja yang mengalami 

pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 455.299 orang.  

1.2.3. Ketimpangan Pendapatan 

Ketimpangan pendapatan masyarakat Sulsel pada Maret 2021 masih sama dengan 

periode September 2020 sebesar 0,382. Angka ini turun sebesar tujuh basis poin 

Grafik 1 -  4 Perkembangan TPT Sulsel dan Nasional 

 
Sumber: BPS Sulsel dan Nasional, 2021 (diolah) 
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Rata-rata NTN 
Sulsel selama 
triwulan 
terakhir lebih 
tinggi dari 
angka 
nasional 

 

dibandingkan dengan Maret 2020 yang besarnya 0,389. Capaian tersebut sesuai 

dengan RKPD Sulsel tahun 2021 yang ditargetkan tidak melebihi 0,414. Di tingkat 

nasional, rata-rata ketimpangan pendapatan turun tipis dari 0,385 pada September 2020 

menjadi 0,384 pada Maret 2021.  

1.2.4. Nilai Tukar Petani (NTP) 

Tren NTP Sulsel pada kuartal 

pertama mengalami fluktuatif hingga 

kuartal ketiga tahun 2021. NTP 

bulan September 2021 naik sebesar 

0,72 persen dibandingkan bulan 

Agustus 2021. Rata-rata NTP Sulsel 

selama triwulan III 2021 sebesar 

98,37, lebih rendah dibandingkan rata-rata NTP nasional yang mencapai 104,61. Akan 

tetapi, angka tersebut telah meningkat dari rata-rata NTP Sulsel sepanjang tahun 2020 

yang hanya sebesar 96,97. Perbaikan NTP tidak lepas dari kontribusi Belanja 

Pemerintah. Salah satunya dengan selesainya beberapa proyek bendungan yang 

merupakan proyek strategis nasional yang berdampak pada peningkatan kapasitas 

produksi pertanian. Apabila Pemerintah konsisten dalam mendukung perbaikan NTP 

melalui Belanja Pemerintah, maka target RKPD Sulsel tahun 2021 sebesar 105,82 

diharapkan dapat tercapai.  

Jika dilihat lebih rinci, NTP paling rendah disumbang oleh Subsektor Tanaman 

Pangan yang pada September tercatat hanya sebesar 93,61. Program peningkatan 

kesejahteraan petani Sulsel khususnya di subsektor ini perlu dievaluasi, mengingat 

salah satu sasaran strategis nasional adalah menjadikan Sulsel menjadi lumbung 

pangan nasional. Program subsidi pupuk dan penyuluhan pertanian perlu diperkuat 

dengan hilirisasi dan digitalisasi pemasaran.  

1.2.5. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

Pada Subsektor Perikanan 

Tangkap, NTN Sulsel lebih baik 

dibandingkan NTN nasional serta 

menunjukkan progres yang lebih baik 

dibandingkan NTP. Pada triwulan III 

2021, rata-rata NTN Sulsel sebesar 

108,61. Capaian tersebut naik tipis 

dari rata-rata NTN triwulan II 2021 yang sebesar 108,43 dan jauh lebih baik 

Grafik 1 -  5 Perkembangan NTP Sulsel dan Nasional 

 
Sumber: BPS Sulsel dan Nasional, 2021 (diolah) 
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Grafik 1 -  6 Perkembangan NTN Sulsel dan Nasional 
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dibandingkan rata-rata NTN di sepanjang tahun 2020 yang hanya 99,64. Kemudian jika 

dibandingkan dengan target pemerintah dalam RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2021, 

capaian NTN Sulsel telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 103,88. 



Pendapatan Rp7,9 T 

Belanja Rp34,74 T

Defisit Rp26,74 T

APBNAPBNAPBN

Pendapatan Rp29,86 T 

Belanja Rp35,74 T

Defisit Rp9,6 T

APBDAPBDAPBD

Pendapatan Rp37,86 T 

Belanja Rp74,17 T

Defisit Rp36,31 T

KONSOLIDASIANKONSOLIDASIANKONSOLIDASIAN

Total realisasi pendapatan negara Sulsel
sebesar Rp7,9 triliun atau 61,23 persen
dari target pendapatan tahun 2021 sebesar
Rp13,06 triliun.

Realisasi belanja negara Sulsel hingga
triwulan III 2021 sebesar Rp34,74 triliun
atau menurun sebesar 6,11 persen (yoy). 

Realisasi pendapatan dan hibah pada
triwulan III sebesar Rp29,86 triliun atau
meningkat 2,16 persen (yoy) yang
didominasi oleh pendapatan transfer
sebesar 74 persen. 

Realisasi belanja daerah tercatat sebesar
Rp35,74 triliun atau meningkat 31,21
persen (yoy). Realisasi terbesar pada
belanja pegawai sebesar Rp23,27 triliun
atau meningkat 68,70 persen (yoy)

Pendapatan konsolidasian sampai dengan
triwulan III 2021 sebesar Rp 37,86 triliun
atau turun sebesar 2,81 persen (yoy). 

Belanja konsolidasian triwulan III tahun
2021 sebesar Rp74,17 triliun dengan
perbandingan proporsi belanja pemerintah
daerah sebesar 53,16 persen dan belanja
pemerintah pusat sebesar 46,84 persen
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Realisasi APBN 
Provinsi Sulsel 
Triwulan III 
2021: 
Pendapatan 
Negara Rp7,99 
triliun; Belanja 
Negara 
Rp34,73 triliun; 
dan Defisit 
Rp26,74 triliun  

BAB II. ANALISIS FISKAL REGIONAL 

2.1. Pelaksanaan APBN 

APBN terus bekerja keras dalam pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi 

Covid-19. Hingga akhir triwulan III tahun 2021, program pemerintah dalam 

penanggulangan ekonomi nasional masih terus dilanjutkan dan ditingkatkan sebagai 

upaya memulihkan ekonomi nasional dengan melindungi masyarakat miskin yang 

rentan akan kemiskinan dan mendorong dunia usaha agar terus bangkit.  

Tabel 2 - 1 Postur APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2020 dan 2021 (Rp miliar) 

 
Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, Kanwil DJP Sultanbatara, Kanwil DJBC Sulbagsel (diolah), 2021 

2.1.1 Pendapatan Negara 

Total realisasi pendapatan negara 

Sulsel sebesar Rp7,9 triliun atau 61,23 

persen dari target pendapatan tahun 

2021 sebesar Rp13,06 triliun. Struktur 

pendapatan didominasi oleh 

penerimaan pajak dengan kontribusi 79 

persen dari total pendapatan negara. 

Dominasi penerimaan pajak perlu 

diimbangi oleh peningkatan 

penerimaan dari PNBP serta bea dan cukai untuk mengurangi ketergantungan 

penerimaan pemerintah dari penerimaan pajak. 

Kinerja penerimaan perpajakan hingga triwulan III 2021 mengalami penurunan 

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, baik dari sisi pencapaian target 

Grafik 2 - 1  Struktur Pendapatan Negara di wilayah 
Sulsel Tahun 2021 

 
Sumber: OMSPAN (diolah), 2021 
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maupun dari sisi pertumbuhannya. Realisasi sampai dengan akhir triwulan III 2021 

sebesar Rp6,48 triliun dari target Rp11,31 triliun.  

Penerimaan pajak Sulsel triwulan III 2021 tercatat sebesar Rp6,29 triliun atau 56,84 

persen dari target Rp11,06 triliun. Jenis pajak yang menjadi kontributor terbesar adalah 

PPh dan PPN yang masing-masing menyumbang Rp3,74 triliun dan Rp2,40 triliun. 

Kinerja penerimaan pajak masih tertahan oleh kebijakan perpanjangan waktu insentif 

pajak yang diterapkan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan 

kemudahan pemanfaatan insentif secara lebih luas. Bentuk insentif pajak mencakup 

insentif PPh Pasal 21, insentif pajak UMKM, insentif PPh Final Jasa Konstruksi, insentif 

PPh Pasal 22 impor, insentif angsuran PPh pasal 25, insentif PPN, dan insentif PPnBM 

atas kendaraan tertentu yang ditanggung pemerintah tahun 2021.  

 Penerimaan bea dan cukai triwulan III 2021 mencapai Rp192,22 miliar atau 78,36 

persen dari target Rp245,29 miliar. Realisasi tersebut meningkat 36,48 persen dari 

penerimaan bea dan cukai triwulan III 2020. Penerimaan bea masuk dan bea keluar 

paling besar berasal dari kota Makassar karena kegiatan impor ekspor di Provinsi Sulsel 

yang terpusat di Pelabuhan Makassar. Berkorelasi dengan membaiknya aktivitas ekspor 

impor, penerimaan cukai paling besar berasal dari kota Pare Pare karena wilayah kerja 

KPPBC TMP C Pare Pare terdapat Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Soppeng 

dan sejumlah pabrik rokok lainnya yang berjumlah 27 pabrik.  

Kinerja penerimaan PNBP Provinsi Sulsel s.d. triwulan III 2021 mencapai Rp1,52 

triliun atau 86,56 persen dari target Rp1,75 triliun. Dilihat dari komposisinya, realisasi 

PNBP didominasi oleh tiga kelompok pendapatan, yakni Pendapatan Jasa Layanan 

Rp868,49 miliar, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Rp206,81 miliar dan 

Pendapatan Bidang Pendidikan Rp159,72 miliar. Dibandingkan dengan periode yang 

sama tahun sebelumnya, realisasi tersebut menurun 9,89 persen. Penurunan itu 

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) adanya keringanan pengurangan pokok 

bunga, denda, ongkos dan biaya lainnya yang berdampak pada pengurangan nilai pokok 

piutang negara; (2) PNBP lelang berkurang akibat menurunnya produktivitas lelang dan 

daya beli masyarakat; (3) penurunan pendapatan BLU bidang kesehatan karena 

dampak pandemi Covid-19, dimana jumlah pasien non Covid berkurang sementara 

penambahan pasien covid tidak diikuti oleh percepatan proses klaim ke BPJS; dan (4) 

penurunan pendapatan BLU bidang pendidikan karena berkurangnya permintaan diklat 

di masa pandemi.  
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Realisasi 
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pemerintah 
pusat 
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sebesar 8,69 
persen (yoy)  

2.1.2. Belanja Negara 

Realisasi belanja negara Sulsel hingga triwulan 

III 2021 sebesar Rp34,74 triliun atau menurun 

sebesar 6,11 persen (yoy). Struktur belanja 

didominasi oleh Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(TKDD) sebesar 63 persen dari total realisasi 

belanja negara.  

Realisasi belanja pemerintah pusat meningkat sebesar 8,69 persen (yoy) dari 

sebesar Rp20,22 triliun menjadi Rp12,98 triliun. Realisasi paling tinggi terdapat pada 

belanja pegawai sebesar 64,19 persen dari pagu belanja pegawai sebesar Rp8,45 

triliun. Tingginya realisasi belanja pegawai tersebut antara lain berkorelasi dengan 

pembayaran THR dan gaji ke-13 serta pembayaran tunjangan kinerja guru dan dosen 

tahun 2015 s.d. 2018 sebesar Rp15,78 miliar di lingkungan Kementerian Agama.  

 Kinerja penyerapan anggaran belanja barang tumbuh positif 9,79 persen (yoy) 

yang disumbang oleh belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat yakni 

pembangunan kawasan untuk tanam kedelai, optimalisasi lahan, penyaluran benih padi 

dan jagung dan pemeliharaan jalan. Namun demikian realisasi  belanja barang masih 

59,01 persen dari pagu Rp7,89 triliun karena kegiatan tatap muka dan perjalanan dinas 

masih dibatasi serta revitalisasi pasar rakyat yang pembayaran termin pekerjaan 

diperkirakan pada triwulan IV.  

Belanja modal difokuskan untuk peningkatan konektivitas antar daerah dan 

penyediaan sarana pertanian seperti pembangunan bendungan dan jaringan. Meskipun 

belanja modal baru terserap sebesar 52,86 persen dari pagu Rp3,82 triliun namun 

tumbuh positif 18,79 persen (yoy). Beberapa isu yang mengemuka dalam belanja modal 

adalah penundaan beberapa kegiatan karena adanya refocusing anggaran dan 

keterlambatan proses pelelangan sehingga pencairan anggaran diperkirakan akan 

dilaksanakan pada triwulan IV. 

Belanja bansos yang disalurkan pemerintah pusat antara untuk pelatihan 

pendamping PKH, KIP Kuliah, dan pemberian bantuan social kepada PKH. Realisasi 

belanja bantuan sosial mencapai 62,09 persen dari pagu sebesar Rp55,23 miliar atau 

terkontraksi sebesar 35,89 persen (yoy) antara lain disebabkan karena keterlambatan 

penganggaran rehabilitasi social oleh Kementerian Sosial yang akhirnya berpengaruh 

pada lambatnya pencairan. 

TKDD telah disalurkan sebesar Rp21,76 triliun dengan tingkat penyerapan sebesar 

71,26 persen dari pagu atau terkontraksi 13,17 persen (yoy). Realisasi tertinggi pada 

Grafik 2 - 2 Realisasi Belanja Triwulan III 2021 

 
Sumber: OMSPAN, SIMTRADA (diolah), 2021 
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Pendapatan 
Negara pada 
triwulan IV 2021 
diperkirakan 
dapat tercapai 
91 persen  

DAU dan DBH karena merupakan penopang APBD sedangkan realisasi terkecil pada 

Dana DAK fisik karena keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa DAK Fisik 

dan penggunaan e-katalog. Dalam meningkatkan penyaluran DAK Fisik, telah 

dikeluarkan relaksasi penyampaian data kontrak dari 21 Juli 2021 menjadi 31 Agustus 

2021. Pemberian relaksasi ini  mengakibatkan jumlah kontrak yang semula di daftarkan 

semula 68 persen dari pagu Rp3,6 triliun menjadi 93 persen. Sementara isu pada 

penyaluran Dana Desa adalah tambahan persyaratan dari pemda selain yang diatur 

dalam PMK-222/PMK.07/2020. 

2.1.3. Surplus/Defisit 

Sampai dengan triwulan III tahun 2021 APBN Sulsel masih mengalami defisit  

sebesar 71 persen. Hal ini berarti 29 persen belanja negara Sulsel masih disubsidi oleh 

provinsi lain. Defisit sampai dengan triwulan III tahun 2020 tercatat sebesar Rp29,03 

triliun sedangkan pada triwulan III tahun 2021 ini nilai defisit sebesar Rp26,74 triliun atau 

turun 7,90 persen (yoy) karena pendapatan negara turun sehingga basis pengenaan 

pajak turun sebaliknya belanja negara meningkat karena peningkatan belanja 

pemerintah dalam mengurangi dampak pandemi. 

2.1.4. Prognosis APBN 

Pendapatan Negara 

pada triwulan IV 2021 

diperkirakan dapat tercapai 

91 persen dari target. 

Harapan ini diperkuat 

perkembangan ekonomi 

Sulsel yang tumbuh positif pada triwulan III 2021 meski relatif melambat dibandingkan 

triwulan sebelumnya. Optimisme peningkatan penerimaan negara karena kebijakan 

penurunan level PPKM yang mempengaruhi peningkatan aktivitas ekonomi serta 

peningkatan investasi pelaku usaha pertambangan pada Kab. Luwu Timur dan Kab. 

Bantaeng. Sementara dari sisi belanja negara diprediksi dapat terealisasi hingga 98 

persen. Optimisme kinerja penyerapan anggaran belanja didasarkan pada 

pertimbangan: (1) progres tingkat penyerapan pada akhir triwulan III yang telah 

mencapai 68,44 persen; (2) adanya kebijakan refocusing anggaran; (3) penerapan 

kebijakan relaksasi persyaratan penyaluran TKDD; (4) proyek fisik yang memiliki pagu 

besar memiliki jadwal pencairan pada triwulan IV; (5) Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan 

terpantau rendah dan terkendali. 

Tabel 2 - 2 Prognosis Realisasi APBN (Rp Miliar) 

 
Sumber: OMSPAN (diolah), 2021 

PAGU
REALISASI 
s.d. TW III % REAL

PERKIRAAN 
REALISASI 
s.d. TW IV

% REAL

A. PENDAPATAN NEGARA 13,061.65   7,998.12     61.23% 11,886.10   91%
B. BELANJA NEGARA 50,755.88   34,738.19   68.44% 49,740.76   98%
C. SURPLUS/DEFISIT (37,694.23)  (26,740.07) 70.94% (37,854.66)  100.43%

TAHUN 2021

URAIAN
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2.1.5.   Analisis capaian Output : Layanan Dasar Publik 

Di sektor Infrastruktur, persentase realisasi tertinggi ada pada kelompok 

pembangunan jembatan yakni sebesar 85,67 persen atau Rp41,53 miliar dengan pagu 

Rp48,48 miliar. Dan dari sisi output, kelompok pembangunan jalan dengan capaian 

output tertinggi melebihi target yakni 22 km dari target 12,05 km. Pembangunan 

infrastruktur yang tepat akan mendorong peningkatan akses bekerja bagi penduduk kota 

maupun pedesaan dan peningkatan akses perdagangan bagi penduduk, baik kota 

maupun pedesaan. Adanya infrastruktur juga meningkatkan akses kesehatan dan 

pendidikan tinggi serta relokasi sektor manufaktur ke daerah.  

Dalam sektor kesehatan, alat/obat kontrasepsi (alokon) merupakan kelompok 

yang memiliki persentase realisasi tertinggi sebesar Rp 9,17 miliar atau 99,91 persen 

dengan pagu Rp 9,18 miliar dan juga capaian output paling tinggi dengan realisasi 623 

faskes melebihi target 525 faskes. Sebagai upaya pengendalian kuantitas penduduk 

melalui pelaksanaan program KB (Keluarga Berencana) maka dipenuhi kebutuhan alat 

dan obat kontrasepsi (Alokon) yang menjadi kegiatan prioritas pemerintah.  

Sedangkan di sektor pendidikan, persentase realisasi tertinggi terdapat pada 

kelompok bantuan operasional sekolah sebesar Rp42,3 miliar atau 74,02 persen dari 

pagu Rp57,15 miliar dan output terbesar di sektor pendidikan sampai dengan triwulan III 

tahun 2021 rehabilitasi sarana pendidikan telah mencapai 81,13 persen  atau 12 unit 

dari 15 unit target capaian output. Dalam penyaluran Dana BOS di tahun 2021, ada tiga 

pokok kebijakan Dana BOS yang membedakan dari tahun sebelumnya, yaitu  nilai 

Tabel 2 - 3 Analisis Capaian Output (Rp Miliar) 

 
Sumber: OMSPAN (diolah), 2021 
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APBD  Triwulan 
III 2020 
mengalami 
defisit 9,56 
triliun 

satuan biaya BOS kini bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah, penggunaan Dana 

BOS tetap fleksibel, dan pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring. 

 

2.2  Pelaksanaan APBD  

Tidak berbeda dengan APBN, APBD terus bekerja keras dalam pemulihan 

ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Hasilnya sejak triwulan II 

pertumbuhan ekonomi Sulsel yang tumbuh positif sangat dipengaruhi oleh belanja 

daerah dalam bentuk program pemerintah daerah untuk penanggulangan ekonomi 

daerah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, stimulus kepada 

Tabel 2-4 Realisasi APBN (Rp Miliar) 

 
Sumber: Simtrada, LKPDK Sulsel Tw III 2020 dan 2021(diolah) 

 

 

PA G U R EA L ISA S I % PAG U R EA L ISA S I %

P e n d a p a ta n  d a n  H ib a h 4 4 .8 5 5 ,5 1 2 9 .5 21 ,5 1  6 5 ,8 1         4 6 .3 13 ,0 4 2 9 .8 6 0 ,4 1  6 4 ,4 8    

I . P e n d a p a ta n  A sl i  D a e ra h 9 .7 0 1 ,1 4   5 .5 0 9 ,6 5   5 6 ,7 9         1 1 .6 62 ,2 0 6 .8 9 4 ,5 5    5 9 ,1 2    

1 . P a ja k  D a e rah 6 .3 2 5 ,8 8   3 .6 7 8 ,8 7   5 8 ,1 6         7 .9 6 4 ,0 3   4 .4 8 5 ,4 5    5 6 ,3 2    

2 . R e t rib u s i D ae ra h 6 1 9 ,8 6      2 85 ,1 4      4 6 ,0 0         8 68 ,6 9      4 7 0 ,2 7       5 4 ,1 4    

3 . H a s il P K D  y a n g  D ip is ah k a n 4 0 6 ,8 3      3 39 ,2 6      8 3 ,3 9         5 12 ,3 3      3 7 3 ,0 4       7 2 ,8 1    

4 . L a in -la in  P A D  y a ng  S a h 2 .3 4 8 ,5 7   1 .2 06 ,3 8   5 1 ,3 7         2 .3 1 7 ,1 5   1 .5 6 5 ,7 9    6 7 ,5 7    

I I . P e n d a p a ta n  T ra n sfe r 3 3 .6 0 7 ,1 5 2 3 .6 61 ,00  7 0 ,4 0         3 3 .1 04 ,2 9 2 2 .2 1 9 ,0 4  6 7 ,1 2    

1 . D a n a  P e rim b a n g a n 2 8 .9 4 2 ,2 7 2 2 .0 31 ,26  7 6 ,1 2         2 8 .1 46 ,1 8 1 9 .6 8 9 ,9 4  6 9 ,9 6    

a . D a n a  B a g i H a s il  P a ja k 6 4 8 ,24      5 75 ,9 4      8 8 ,8 5         8 96 ,4 1      5 0 3 ,6 2       5 6 ,1 8    

b . D a n a  B a g i H a s il  B uk a n  P a ja k  (S D A ) 1 8 1 ,79      1 55 ,4 0      8 5 ,4 8         6 9 ,5 3       1 4 8 ,0 5       2 1 2 ,9 2  

c . D a n a  A lok a s i U m u m 1 9 .1 5 6 ,90 1 4 .5 66 ,37  7 6 ,0 4         1 7 .9 04 ,8 0 1 4 .2 6 0 ,4 1  7 9 ,6 5    

d . D a n a  A lok a s i K h us u s 8 .9 5 5 ,34   6 .7 33 ,5 5   7 5 ,1 9         9 .2 7 5 ,4 4   4 .7 7 7 ,8 7    5 1 ,5 1    

e . D a n a  In s e n t if D a e rah 5 0 0 ,25      4 90 ,1 2      9 7 ,9 8         5 36 ,5 2      2 8 6 ,4 4       5 3 ,3 9    

f. D a n a  D e s a 2 .2 2 6 ,12   1 .1 39 ,6 2   5 1 ,1 9         2 .3 7 2 ,8 1   1 .7 3 2 ,8 4    7 3 ,0 3    

2 . T ra n sfe r P e m e rin ta h  D a e ra h  L a in n ya 1 .4 4 7 ,2 0   -           -             1 .6 4 4 ,5 6   4 9 7 ,9 9       3 0 ,2 8    

3 . T ra n sfe r B a n tu a n  K e u a n g a n 4 8 5 ,3 1      -           -             4 04 ,2 2      1 1 ,8 3         2 ,9 3      

I I I . L a in -la in  P e n d a p a ta n  y a n g  S a h 1 .5 4 7 ,2 2   3 50 ,8 6      2 2 ,6 8         1 .5 4 6 ,5 4   7 4 6 ,8 2       4 8 ,2 9    

1 . P e n d a p a ta n  H ib a h 1 .2 7 1 ,4 7   3 47 ,8 6      2 7 ,3 6         4 47 ,7 0      7 7 ,4 8         1 7 ,3 1    

2 . P e n d a p a ta n  L a in n y a 2 7 5 ,7 5      3 ,0 0          1 ,0 9           1 .0 9 8 ,8 4   6 6 9 ,3 4       6 0 ,9 1    

B e la n ja  D a e ra h 4 0 .2 2 7 ,5 2 2 1 .2 16 ,88  5 2 ,7 4         4 2 .5 47 ,1 8 3 5 .7 4 3 ,3 5  8 4 ,0 1    

I . B e la n ja  O p e ra si 3 1 .3 0 7 ,3 6 1 8 .4 67 ,14  5 8 ,9 9         3 1 .9 07 ,5 2 3 2 .3 7 6 ,3 3  1 0 1 ,4 7  

1 . B e la n ja  P e g a w a i 1 7 .3 1 8 ,8 7 1 1 .3 14 ,46  6 5 ,3 3         1 7 .3 60 ,0 2 2 3 .2 6 7 ,6 3  1 3 4 ,0 3  

2 . B e la n ja  B a ra n g  d a n  Ja s a 1 1 .2 1 8 ,0 7 5 .0 3 4 ,84   4 4 ,8 8         1 3 .3 20 ,7 5 8 .3 4 3 ,7 7    6 2 ,6 4    

3 . B e la n ja  B u n g a 2 1 ,4 3       1 1 ,2 5        5 2 ,5 0         3 2 ,4 9       2 5 ,9 0         7 9 ,7 2    

4 . B e la n ja  S u b s id i 2 ,2 0         1 ,44          6 5 ,4 5         4 ,2 0         1 ,3 7          3 2 ,7 1    

5 . B e la n ja  H ib a h 2 .6 8 3 ,3 1   2 .0 81 ,4 0   7 7 ,5 7         1 .1 0 5 ,4 8   7 1 3 ,0 2       6 4 ,5 0    

6 . B a n tu a n  S os ia l 6 3 ,4 8       2 3 ,7 5        3 7 ,4 1         8 4 ,5 8       2 4 ,6 4         2 9 ,1 3    

I I . B e la n ja  M o d a l 8 .5 4 4 ,0 0   2 .2 20 ,1 3   2 5 ,9 8         1 0 .2 66 ,1 3 2 .9 5 3 ,2 2    2 8 ,7 7    

I I I . B e la n ja  T a k  T e rd u g a 3 7 6 ,1 6      5 29 ,6 1      1 40 ,7 9       3 73 ,5 3      4 1 3 ,8 0       1 1 0 ,7 8  

T ra n sfe r 6 .0 9 2 ,0 4   1 .7 08 ,3 4   2 8 ,0 4         6 .0 7 6 ,4 9   3 .6 8 6 ,7 2    6 0 ,6 7    

J U M L A H  B EL A N JA  D A N  T R A N S F ER  P EM ER IN T A H  D A ER A H  (B  +  C )4 6 .3 1 9 ,5 6 2 2 .9 25 ,22  4 9 ,4 9         4 8 .6 23 ,6 7 3 9 .4 3 0 ,0 8  8 1 ,0 9    

S u rp lu s (D e fisi t) A n g g a ra n  (A  - B  - C ) (1 .4 6 4 ,0 5 )  6 .5 96 ,2 9   (45 0 ,5 5 )      (2 .3 1 0 ,6 4 )  (9 .5 6 9 ,6 7 )   4 1 4 ,1 6  

P e m b ia ya a n 1 .4 3 9 ,0 2   8 79 ,1 6      2 8 ,9 6         3 .7 1 7 ,3 1   4 .4 7 9 ,4 4    1 2 0 ,5 0  

I . P e n e r im a a n  P e m b ia y a a n 1 .8 2 8 ,3 2   9 73 ,7 7      5 3 ,2 6         4 .0 6 5 ,4 5   4 .7 1 1 ,8 6    1 1 5 ,9 0  

I I . P e n g e lu a ra n  P e m b ia y a a n 3 8 9 ,3 0      9 4 ,6 1        24 ,3 0         3 48 ,1 4      2 3 2 ,4 2       6 6 ,7 6    

2 0 2 0 2 0 2 1
U R A IA N
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Kemandirian 
fiskal Sulsel 
sebesar 23 
persen dengan 
PAD sebesar 
Rp6,89 trilun 

 
Belanja Daerah 
meningkat 
31,21 persen 
jika di 
bandingkan 
periode yang 
sama tahun lalu  

masyarakat dan dunia usaha dan belanja modal terus digenjot untuk memberikan 

multiflier ekonomi. 

2.2.1 Pendapatan Daerah 

Realisasi pendapatan dan hibah 

pada triwulan III sebesar 29,86 triliun 

atau meningkat 2,16 persen (yoy) yang 

didominasi oleh pendapatan transfer 

sebesar 74 persen. PAD yang 

mencerminkan kemandirian fiskal suatu 

daerah sebesar 23 persen dengan 

realisasi sebesar Rp6,89 triliun atau 

meningkat 11,09% (yoy). Peningkatan PAD di dukung oleh beberapa strategi yang 

dilakukan oleh pemda diantaranya penegakan sanksi pajak, optimalisasi Barang Milik 

Daerah (BMD) yang berpotensi menjadi sumber PAD melalui skema sewa BMD, 

penerpan tax clearance (konfirmasi wajib pajak) yang bekerjasama dengan DPMPTSP 

provinsi dank ab/kota, perluasan layanan pembayaran pajak secara online dan 

melakukan kerjasama dengan BPH Migas terkait optimalisasi pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor. 

Pendapatan Transfer sampai dengan Triwulan III 2021 mencapai Rp22,21 Triliun 

terkontraksi sebesar 3,29 persen (yoy). Penurunan realisasi pendapatan transfer 

diakibatkan terlambatnya pemda memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (TKDD).  

2.2.2. Belanja Daerah 

Sampai dengan triwulan III tahun 2021, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar 

Rp35,74 triliun atau meningkat 31,21 persen (yoy). Realisasi terbesar pada belanja 

pegawai sebesar 23,27 triliun atau meningkat 

68,70 persen (yoy) karena pembayaran gaji-13 

dan THR serta penambahan pegawai baru. 

Sementara itu realisasi belanja barang dan jasa 

sebesar Rp8,34 triliun atau meningkat sebesar 

17,76 persen (yoy). Sebaliknya belanja modal 

baru tercatat sebesar Rp2,95 triliun atau sebesar 

28,7 persen dari total pagu namun tumbuh positif 

2,78 persen (yoy). Kenaikan belanja modal dibandingkan tahun lalu disumbang oleh 

pembangunan gedung dan infrastruktur yang sempat tertunda akibat pademi covid-19. 

Grafik 2.3 Porsi Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah s.d. 
Triwulan III tahun 2020-2021 

Sumber: Simtrada, LKPDK Sulsel Tw III 2020 dan 2021(diolah) 

Grafik 2-4 Realisasi Belanja  

 
Sumber: LKPDK Sulsel Tw III 2021 (diolah) 
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Diproyeksikan 
sampai dengan 
akhir tahun 
pendapatan 
mencapai 
Rp43,9 trilun  

Isu yang mengemuka dalam belanja modal adalah terlambatnya pengadaan barang dan 

jasa dan penundaan dan penghentian beberapa proyek. 

2.2.3. Surplus/Defisit APBD 

Sampai dengan triwulan III tahun 2021 APBD Sulsel masih mengalami defisit 

sebesar Rp9,6 triliun. Hal ini berarti Pemda harus berusaha keras untuk menggunakan 

sumberdaya dan dukungan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Tahun lalu, 

pada periode Triwulan III tahun 2020 APBD mengalami surplus dikarenakan adanya 

kehati-hatian pemda dalam melakukan belanja daerah akibat adanya kebijakan 

refokusing anggaran untuk PC-PEN.  

2.2.4. Pembiayaan 

 Dampak kondisi pandemic covid-19 mempengaruhi APBD baik pada sisi 

penerimaan maupun sisi pengeluaran termasuk kebiajakan pembiayaan yang akan 

diterapkan oleh pemda. Total penerimaan pembiayaan pemda di Sulsel tahun 2020 

sebesar Rp973,77 juta meningkat tajam menjadi Rp4,71 miliar. Hal ini berarti terjadi 

peningkatan pembiayaan dalam menutup defisit yang terjadi di tahun 2021. Demikian 

halnya pengeluaran pembiayaan meningkat dari Rp94,61 juta pada tahun 2020 menjadi 

232,42 juta pada tahun 2021. Pengeluaran pembiayaan digunakan antara lain 

pembayaran kembali pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah dan pembentukan 

dana cadangan. 

2.2.5. Prognosis APBD  

Analisis forecast sheet menjelaskan bahwa berdasarkan data pendapatan triwulan 

I 2020 s.d. triwulan III 2021, tingkat pendapatan APBD masih berpotensi bertambah 

sebesar Rp24,37 triliun atau sampai dengan triwulan IV 2021 diperkirakan mencapai 

92,34 persen dari target Rp43.9 triliun. Optimisme ini didukung oleh aktivitas ekonomi 

Sulsel yang semakin membaik dengan kebijakan penurunan level PPKM dan stimulus 

pemerintah pusat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 

 

Grafik 2-5 Analisis Forcast Sheet Pendapatan dan Belanja APBD s.d Triwulan IV 2021 

Sumber : Aplikasi OM SPAN (diolah) 
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Belanja 
pemerintah 
konsolidasian 
mengalami 
kenaikan 
sebesar 47 
persen 

Pada sisi belanja, selama triwulan IV diperkirakan akan ada penambahan belanja 

sebesar 13,99 persen atau secara akumulasi sampai dengan akhir tahun 2021 belanja 

APBD diperkirakan dapat mencapai 98 persen. Konsistensi penyerapan anggaran 

daerah harus dipertahankan sebagai salah satu stimulus dalam mendongkrak 

perekonomian di Sulsel. 

2.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian 

Total realisasi anggaran 

konsolidasian sampai dengan 

Triwulan III Tahun 2021 

mengalami penurunan pada sisi 

pendapatan dan kenaikan pada 

sisi belanja dibandingkan dengan 

total realisasi anggaran 

konsolidasian Triwulan III Tahun 

2020.  

Penurunan total realisasi 

pendapatan konsolidasian terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan transfer 

dan hibah. Sementara kenaikan total realisasi belanja konsolidasian dipengaruhi oleh 

kenaikan realisasi belanja pemerintah yang mengalami kenaikan sebesar 47 persen 

dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. 

2.3.1. Pendapatan Konsolidasian 

Pendapatan konsolidasian sampai dengan triwulan III 2021 sebesar Rp37,86 triliun 

atau turun sebesar 2,81 persen(yoy). Pendapatan konsolidasian berasal dari 

penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Konsolidasian 

didominasi oleh pendapatan daerah sebesar 78,87 persen dari total pendapatan 

konsolidasian.  

Tabel 2-5 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat 
Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2021 

(dalam miliar Rupiah) 

 
Sumber: OMSPAN, Simtrada, LKPDK Sulsel Tw III 2020 dan 2021(diolah) 
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Penerimaan 
pajak dan 
PNBP tumbun 
positif kenaikan 
tertinggi pasa 
penerimaan 
PNBP tumbuh 
28,86 persen 
(yoy) 

Realisasi pendapatan konsolidasian terbesar 

berasal dari komponen penerimaan transfer yang 

merupakan penerimaan pemerintah daerah yaitu 

sebesar 58,69 persen dari total pendapatan 

konsolidasian. Hal ini menandakan bahwa 

ketergantungan pemerintah daerah di Sulsel masih 

tinggi pada dana transfer pusat untuk memenuhi 

kewajibannya dalam menjalankan pembangunan dan 

pemerintahan di wilayahnya. 

Jika dibandingkan dengan realisasi 

pendapatan konsolidasian yoy, pertumbuhan 

positif sampai dengan Triwulan III 2021  pada 

penerimaan pajak dan PNBP. Pendapatan 

pajak mengalami kenaikan sebesar 10,11 

persen atau sebesar Rp1,01 triliun (yoy) 

sementara PNBP naik sebesar 26,86 persen 

atau sebesar Rp0,97 triliun (yoy).  

Penerimaan pajak dan PNBP meningkat 

sejalan dengan adanya pemulihan ekonomi. 

Kenaikan pendapatan konsolidasian dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dan 

pelayanan publik yang lebih longgar dibanding periode yang sama pada tahun lalu. 

Salah satu komponen pendapatan yang mengalami penurunan adalah Pendapatan 

Transfer Daerah, hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah dalam penyaluran 

TKDD pada tahun ini kembali normal dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

lalu yang banyak mendapatkan relaksasi dalam 

percepatan penyaluran TKDD untuk menanggulangi 

dampak pandemi. 

Rasio Pajak terhadap PDRB adalah perbandingan 

pajak konsolidasian terhadap PDRB. Rasio pajak 

konsolidasian terhadap PDRB di wilayah Provinsi 

Sulsel sampai dengan triwulan III 2021 mengalami 

kenaikan sebesar 0,11 basis point (yoy), sudah 

menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan periode 

yang sama pada tahun lalu yang sempat mengalami 

Grafik 2-6  Komposisi Pendapatan 
Konsolidasian Provinsi Sulsel  s.d. Triwulan III 

Tahun  2021(dalam triliun rupiah) 
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30,99 29,86 

Q3 2020 Q3 2021
Pusat Daerah

Grafik 2-7  Perbandingan Komposisi 
Pendapatan Konsolidasian Provinsi Sulsel  s.d. 

Triwulan III Tahun 2020 dan 2021 (dalam 
triliun rupiah) 

 
Sumber: OMSPAN, Simtrada, LKPDK Sulsel Tw III 
2021(diolah) 

Pusat Daerah Pusat Daerah

Q3 2020 Q3 2021

   Transfer 25,02 22,22

   Hibah 0,35 0,08

   PNBP 1,69 1,94 1,52 3,08

   Perpajakan 6,28 3,68 6,48 4,49

Grafik 2-8 Rasio Pajak terhadap PDRB Provinsi 
Sulawesi Selatan TW III tahun 2019 , 2020, 2021 

(dalam triliun rupiah) 

 
Sumber: OMSPAN, LKPDK Sulsel Tw III 2019, 2020 dan 
2021, BPS (diolah) 
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Belanja 
konsolidasian 
triwulan III 
tahun 2021 
Rp74,17 triliun 
dengan 
proporsi belanja 
pemerintah 
daerah sebesar 
53,16 persen  

penurunan. Kenaikan rasio pajak pada triwulan III 2021 menunjukkan bahwa potensi 

penerimaan pajak di wilayah Provinsi Sulsel mulai memperlihatkan tanda-tanda 

peningkatan setelah mengalami penurunan akibat pandemi. Hal ini sejalan dengan 

perekonomian yang sudah mulai membaik dan aktivitas masyarakat yang mulai normal. 

Untuk meningkatkan rasio pajak, pemerintah daerah maupun pusat perlu 

mengupayakan penggalian potensi dari sumber/sektor yang baru yang ada di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

2.3.2 Belanja Konsolidasian 

Belanja konsolidasian triwulan III tahun 2021 

sebesar Rp74,17 triliun dengan perbandingan 

proporsi belanja pemerintah daerah sebesar 

53,16 persen dan belanja pemerintah pusat 

sebesar 46,84 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa dari sisi pengeluaran kontribusi 

pemerintah daerah lebih besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi di wilayah Prov. Sulawesi 

Selatan.  

Total Belanja Konsolidasian triwulan III tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 21 

persen (yoy). Kenaikan tersebut disumbang oleh kenaikan realisasi belanja daerah yang 

naik cukup signifikan sebesar 62,28 persen. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah 

Grafik 2-9  Komposisi Belanja Pusat dan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III 2021 

(dalam triliun rupiah) 

  
Sumber: OMSPAN, Simtrada, LKPDK Sulsel Tw III 
2020 dan 2021(diolah) 
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Grafik 2-10  Perbandingan  Belanja dan Transfer Konsolidasian Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan III Tahun 
2020 dan 2021 (dalam triliun) 

 
Sumber: OMSPAN, Simtrada, LKPDK Sulsel Tw III 2020 dan 2021(diolah) 
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Defisit 
konsolidasian 
sebesar 
Rp36,31 triliun 
atau naik 
sebesar 62,51 
persen 

berhasil melakukan percepatan belanja untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat 

dampak pandemi covid. Komponen belanja konsolidasian yang mengalami kenaikan 

terbesar yaitu belanja pegawai yang naik sebesar 70,77 persen (yoy) diikuti oleh belanja 

barang dan belanja modal.  

Rasio belanja pemerintah konsolidasian 

terhadap PDRB di wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan pada tahun 2021 mengalami 

kenaikan sebesar 4 basis point menjadi 

15,79. Hal ini disebabkan oleh adanya 

percepatan belanja yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dengan relaksasi dan juga 

disebabkan pada periode yang sama pada 

tahun sebelumnya dilakukan recofusing 

akibat pandemi Covid.  

2.3.3. SURPLUS/ DEFISIT KONSOLIDASIAN 

Surplus/ Defisit konsolidasian adalah 

selisih kurang/ lebih antara pendapatan 

konsolidasian dan belanja konsolidasian 

dalam tahun anggaran yang sama. Pada 

triwulan III tahun 2021 terjadi defisit 

konsolidasian sebesar Rp36,31 triliun atau 

naik sebesar 62,51 persen dibandingkan 

periode yang sama pada tahun sebelumnya. Defisit terjadi baik pada pemerintah pusat 

maupun pada pemerintah daerah. Defisit yang besar tersebut terjadi karena pendapatan 

pada masa pandemi tidak dapat mengimbangi kebijakan pemerintah yang melakukan 

percepatan belanja dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.    

Tabel 2-6 Surplus/Defisit Konsolidasian Provinsi Sulawesi 
Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2021 (dalam miliar rupiah) 

 
OMSPAN, Simtrada, LKPDK Sulsel Tw III 2020 dan 2021 
(diolah) 

Grafik 2-11 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB 
Provinsi Sulawesi Selatan TW III tahun 2019 , 2020, 2021 

(dalam triliun rupiah) 

 
OMSPAN, Simtrada, LKPDK Sulsel Tw III 2020 dan 2021, 
BPS (diolah) 
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Meskipun masih 
tertinggal 
dibandingkan 
capaian nasional, 
NTP Sulsel 
menunjukkan 
perbaikan dengan 
capaian 98,90 
pada September 
2021 

BAB III ANALISIS TEMATIK 

 

3.1.  Peran Fiskal untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan: Analisis NTP dan NTN 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan 

pembangunan di sektor pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP digunakan 

untuk menilai tingkat kemampuan atau daya beli petani. Selain itu, NTP juga dapat 

digunakan untuk menunjukkan daya tukar produk yang dijual petani dengan produk yang 

dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga petani. NTP diperoleh 

dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang 

dibayar petani. Sebagai indikator proksi kesejahteraan petani, maka idealnya NTP harus 

bernilai di atas angka 

100 yang menanda-

kan bahwa petani 

memiliki surplus nilai 

daya tukar.  

Rata-rata NTP 

Sulsel pada triwulan 

III 2021 sebesar 98,37 

dengan capaian 

tertinggi pada 

September yang 

sebesar 98,90. Meskipun pergerakan bulanannya masih berfluktuasi, namun nilai rata-

rata NTP Sulsel konsisten mengalami perbaikan dari triwulan I dan triwulan II 2021 yang 

masing-masing sebesar 97,53 dan 98,30. Perbaikan NTP Sulsel didorong oleh 

perbaikan NTP di subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yang pada September 

mencapai 110,26 naik 12,35 poin dari Januari yang hanya 97,91. Akan tetapi, jika 

dibandingkan dengan perkembangan capaian NTP nasional, NTP Sulsel masih 

tertinggal dan kalah 

progresif.  

Dicermati lebih 

dalam, capaian NTP 

gabungan Sulsel 

tertahan oleh 

capaian NTP pada 

Subsektor Tanaman 

Grafik 3 - 1 Perkembangan NTP Sulsel dan Nasional Tahun 2020 dan 2021 

 
Sumber: BPS (data diolah), 2021 
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Grafik 3 - 2 Perkembangan NTP Sulsel per Subsektor Tahun 2021 

 
Sumber: BPS (data diolah), 2021 
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NTP pada 
subsentor 
Tanaman Pangan 
tercatat paling 
rendah 
dibandingkan 
subsektor lainnya 

 
Neraca beras 
Sulsel 
menunjukkan tren 
penurunan, 
berpotensi 
terhadap risiko 
menurunnya 
ketahanan pangan 
regional 

Pangan.  Sebagaimana tampak pada Grafik 3-2, capaian NTP Subsektor Tanaman 

Pangan tertinggal jauh di bawah capaian subsektor lainnya. Bahkan sejak Mei hingga 

September, hanya NTP Subsektor Tanaman Pangan yang capaiannya di bawah angka 

100.  

Kondisi ini sejatinya kontradiktif dengan potensi sumber daya alam berupa kondisi 

geografis yang sangat mendukung Sulsel sebagai produsen tanaman pangan. Beberapa 

komoditas unggulan di sektor pertanian Sulsel juga berasal dari subsektor tanaman 

pangan, yakni Padi dan Jagung.  

Untuk komoditas 

padi sendiri, Sulsel 

merupakan produsen 

terbesar keempat 

nasional setelah 

Jawa Timur, Jawa 

Tengah dan Jawa 

Barat. Namun jika 

dilihat dari 

perkembangannya dari tahun 2018 – 2020, produksi padi Sulsel memang menunjukkan 

penurunan. Di sisi lain, tingkat konsumsi beras yang merupakan produk olahan padi 

mengalami peningkatan. 

Kondisi yang berlawanan 

antara produksi dan konsumsi 

menyebabkan neraca beras 

mengalami tren penurunan. 

Walau saat ini masih surplus 

namun perlu dimitigasi lebih awal 

terhadap risiko melemahnya 

ketahanan pangan. Selain isu 

kesejahteraan petani, menurunnya ketahanan pangan juga berimbas kepada naiknya 

tingkat kemiskinan mengingat besarnya kontribusi konsumsi beras terhadap perhitungan 

kemiskinan Sulsel, khususnya di daerah pedesaan.  

 Selanjutnya untuk kesejahteraan nelayan dapat tergambar dari indikator Nilai Tukar 

Nelayan yang merupakan NTP pada Subsektor Perikanan Tangkap. Dalam skala 

regional Pulau Sulawesi, selama tahun 2021 Sulsel tampak memimpin dengan NTN 

paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Keunggulan Sulsel di bidang perikanan 

Grafik 3 - 3 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi di Sulsel Tahun 
2018-2020 

 

  
Sumber: BPS Sulsel, 2021 

Luas Panen (Ribu Hektar) Produksi Padi (Juta Ton) 

Grafik 3 - 4 Perkembangan Neraca Beras di Sulsel 2018-2020  

 
 Sumber: BPS Sulsel (data diolah), 2021 
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Sektor Pertanian, 
Kehutanan dan 
Perikanan 
merupakan 
kontributor 
terbesar dalam 
perekonomian 
Sulsel 

ditunjang oleh beberapa komoditas ekspor, seperti rumput laut, udang, dan beberapa 

jenis ikan yang tetap berkinerja baik bahkan selama masa pandemi. Hal tersebut turut 

berkontribusi terhadap konsistensi nilai Indeks yang Diterima Nelayan untuk berada 

pada level tinggi di kisaran 115. 

Berdasarkan RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2021, belum optimalnya nilai tambah 

komoditas unggulan daerah (nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan) 

menjadi salah satu isu permasalahan pembangunan daerah Sulsel. Oleh karena itu, 

sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023, pengelolaan sektor pertanian 

berbasis komoditas yang awalnya masih petik-jual digeser ke arah paradigma petik-

olah-jual.  

Dalam konteks struktur perekonomian Sulsel, sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan merupakan kontributor terbesar dengan menyumbang 23,89 persen terhadap 

total PDRB Sulsel (berdasarkan data PDRB Sulsel Triwulan II 2021). Struktur 

ketenagakerjaan di wilayah Sulsel berdasarkan survei BPS periode Februari 2021 juga 

menunjukkan bahwa dari 4,18 juta tenaga kerja, sebesar 37,98 persen diantaranya 

diserap oleh sektor yang sama. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar, disusul 

sektor perdagangan yang menyerap 17,85 persen. Sedangkan daya serap tenaga kerja 

dari 15 sektor lainnya hanya berkisar antara 0,42 – 7,28 persen. 

Besarnya kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan baik terhadap 

perekonomian Sulsel maupun penyerapan tenaga kerja, menjadikan sektor ini sangat 

potensial untuk dijadikan lokus intervensi fiskal pemerintah dalam mewujudkan tujuan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program strategis dalam rangka 

intervensi dimaksud telah tergambar dalam RPJMD, yang salah satunya dirancang 

dalam kerangka pengembangan kawasan strategis. Untuk mendukung usaha pertanian, 

Pemerintah Provinsi Sulsel memberikan dukungan APBD sebesar Rp409,19 miliar. 

Grafik 3 - 5 Perbandingan Regional NTN Pulau Sulawesi 

 
Sumber: BPS (data diolah), 2021 
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Kesejahteraan 
para petani 
Sulsel belum 
ideal sehingga 
Kebijakan fiskal 
pemerintah di 
sektor Pertanian 
tersebut perlu 
dievaluasi   

Sementara untuk Subsektor Perikanan, sesuai RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2021, 

Sulsel mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,53 triliun atau 32,58 persen dari total 

belanja daerah untuk membiayai program-program yang mendukung Sustainable 

Development Goals. Sebesar Rp66,09 miliar diantaranya dialokasikan untuk Subsektor 

Perikanan.  

Dalam upaya memacu sektor Pertanian dan Perikanan, keterbatasan anggaran 

pemerintah daerah disokong oleh pemerintah pusat melalui beberapa program. Namun 

jika kita kembali mengamati capaian NTP, kesejahteraan para petani Sulsel belum ideal. 

Kebijakan fiskal pemerintah di sektor Pertanian tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut. 

Sementara untuk sektor Pertanian tetap perlu dioptimalkan potensinya sebagai sumber 

pertumbuhan ekonomi. 

3.1.1. Reviu Program Pemerintah untuk Petani dan Nelayan 

a. Belanja K/L Sektor Pertanian dan Perikanan 

Tabel 3- 1 Belanja Output Strategis Sektor Pertanian di Kementerian Pertanian 
(dalam miliar rupiah) 

No Uraian 
Belanja  Output 

Pagu Real % Target Capaian Satuan 

1 
Sarana Pascapanen Tanaman 
Pangan 

9,23 8,23 89,23 211 222 Unit 

2 Kawasan Kedelai 4,90 4,24 86,64 3.000 6 Unit 

3 Kawasan Padi 18,73 18,73 100,00 11.374 24 Unit 

4 Area penyaluran benih padi 18,28 15,89 86,92 76.450 100.521 Unit 

5 Area penyaluran benih jagung 10,74 12,15 113,15 28.850 3 Unit 

6 Kawasan Bawang Merah 0,88 0,72 82,16 155 105 Ha 

7 Kawasan Aneka Cabai 1,50 1,43 95,42 150 75 Ha 

Tabel 3 - 2 Dukungan APBD dalam Sektor Pertanian dan Tanaman Pangan (Rp) 

 
Sumber: RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2021 

Prioritas Pembangunan Daerah No. Program Prioritas  Pagu Anggaran 2021 
2 Penyediaan dan pengembangan sarpras 

pertanian
            51.737.985.999 

5 Pengembangan dan pengelolaan irigasi          255.556.510.793 
2 Peningkatan produksi tanaman pangan               7.600.000.000 

19 Hilirisasi pertanian             94.300.000.000 

Pengembangan wilayah untuk 
mengurangi kesenjangan dan 
menjamin pemerataan

Percepatan pemulihan ekonomi dan 
reformasi perlindungan sosial

 Tabel 3 - 1 Dukungan APBD Provinsi Sulsel untuk Subsektor Perikanan (Rp) 

 
Sumber: RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2021 

T u ju a n  SD G s N o . P ro gr a m  P e m b a n gu n a n  D a e ra h P a gu  A n gga ra n  2 0 2 1
T u ju a n  1  
T a n p a  K e m is k in a n :
M e n ga k h ir i se ga la  b e n tu k  k e m is k in a n  
d i m a n a p u n

1 8
Pro gra m  Pe n in gk a ta n  P ro d u k s i Ke la u ta n  d a n  
Pe r ik a n a n

2 .5 9 8 .0 0 0 .0 0 0             

1 Pro gra m  h ilir is a s i p e r ik a n a n 4 5 .7 3 2 .0 0 0 .0 0 0           

2
Pro gra m  p e n in gk a ta n  p r o d u k s i k e la u ta n  d a n  
p e r ik a n a n 2 .5 9 8 .0 0 0 .0 0 0             

3
Pro gra m  p e n e ra p a n  m u tu , p e n ge m b a n ga n  
u s a h a  d a n  d a y a  s a in g 3 .3 7 0 .0 0 0 .0 0 0             

4
Pro gra m  p e n ga w a s a n , k o n s e rv a s i, p e n a ta a n  
d a n  re h a b ilita s i p e s is ir  d a n  la u t 1 1 .7 8 7 .0 0 0 .0 0 0           

T u ju a n  1 4
E k o s is te m  La u ta n :
M e le sta r ik a n  d a n  m e m a n fa a tk a n  
se ca r a  b e rk e la n ju ta n  s u m b e r  d a y a  
k e la u ta n  d a n  s a m u d e ra  u n tu k  
p e m b a n gu n a n  b e rk e la n ju ta n
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Dukungan 
pemerintah dari 
sisi input produksi 
padi  berupa 
pembangunan 
jaringan irigasi 
tersier, 
sisi output berupa 
sarana 
pascapanen 
tanaman pangan 

8 
Benih Sebar Umbi /RImpang 
Hortikultura 

5,35 4,54 84,71 140 0 Unit 

9 Hijauan Pakan Ternak 0,01 0,01 100,00 1 0 Unit 

10 Optimalisasi Reproduksi 4,05 3,61 89,19 38.200 1 
Kelompok 

Masyarakat 

11 Ternak Ruminansia Perah 0,58 0,19 33,06 1 0 
Kelompok 

Masyarakat 

12 Ternak Ruminansia Potong 0,31 0,20 64,50 1 0 
Kelompok 

Masyarakat 
13 Irigasi Perpipaan (PEN) 1,10 1,07 97,57 11 1 unit 

14 Embung Pertanian (PEN) 5,76 5,15 89,38 48 - unit 

15 
Irigasi Perpompaan Besar Wilayah 
Tengah (PEN) 

3,64 2,90 163,60 26 0 unit 

16 
Irigasi Perpompaan Menengah 
Wilayah Tengah (PEN) 

1,37 1,34 98,41 13 8 unit 

17 Jaringan Irigasi Tersier  (PEN) 24,75 24,12 97,45 330 0 unit 

18 Optimasi Lahan (PEN) 18,37 12,91 70,28 30 0 km2 

19 
e-RDKK untuk Pendataan 
Penerima Pupuk Bersubsidi 

4,17 2,26 54,16 617.744 - Orang 

20 
Layanan Verifikasi dan Validasi 
Penerima Pupuk Bersubsidi 

2,48 1,52 61,33 2 - layanan 

21 Asuransi Pertanian 0,29 0,14 46,45 15 - unit 

22 Diseminasi Teknologi Pertanian 3,86 2,88 74,63 6 0 Teknologi 

23 Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian 16,62 11,20 67,37 2497 1244 Orang 

24 Sertifikasi Karantina Pertanian 5,68 3,14 55,30 46.846 99 Sertifikat 

 Total 162,64 138,57 82,20    
Sumber : OM SPAN (diolah) 

Pemerintah Pusat pada tahun 2021 mengucurkan dana Rp162,64 miliar untuk 

mendukung peningkatan sektor pertanian dari sisi input maupun output yang dikelola 

oleh 16 Satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian. Sampai dengan akhir triwulan III, 

telah terealisasi sebesar Rp138,57 miliar atau 82,20 persen melebihi target yang telah 

di tetapkan yaitu 70 persen.  

Dalam rangka peningkatan produksi padi, dari sisi input pembangunan jaringan 

irigasi tersier memperoleh alokasi terbesar yaitu Rp24,75 miliar yang sampai pada 

kuartal ini telah menelan biaya sebesar Rp24,12 miliar untuk pembuatan saluran tersier, 

saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan 

pelengkapnya. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi 

Selatan sebagai penanggungjawab pembangunan jaringan irigasi tersier belum lengkap 

mengisi atau melaporkan data capaian output-nya sehingga kinerja (rincian output) 

belum menunjukkan hasil yang optimal. Dari sisi output, sarana pascapanen tanaman 

pangan memperoleh alokasi sebesar Rp9,23 miliar dan telah terealisasi 89,23 persen 

dengan capaian output melebihi target yaitu sejumlah 222 unit aslinya sehingga 

diharapkan mampu padi Sulsel memiliki daya saing baik di pasar domestik maupun 

pasar ekspor. 
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Perikanan 
budidaya menjadi 
salah satu sektor 
andalan dalam 
memperbaiki laju 
perekonomian, 
pemerintah 
mengalokasikan 
anggaran 
sebesar Rp2,5 
miliar untuk 
Benih Ikan Air 
Payau 

 
Tabel 3- 2 Belanja Output Strategis Sektor Pertanian di KKP 

(dalam miliar rupiah) 

No Uraian 
Belanja Output 

Pagu Real % Target Capaian Satuan 

1 
Sarana perbenihan ikan yang 
disalurkan ke masyarakat (PEN) 

0,2 0,0 0 4 0 unit 

2 
Bibit Rumput Laut yang didistribusikan 
ke masyarakat (SBK) (PEN) 

0,8 0,2 19,16 26230 28000 kg 

3 
Benih Ikan Air Payau yang disalurkan 
ke masyarakat (PEN) 

2,5 1,4 56,89 44.320.000 93.414.200 ekor 

4 
Benih Ikan Laut yang disalurkan ke 
masyarakat (PEN) 

0,5 0,2 41,53 88.880 255.000 ekor 

5 
Calon Induk Unggul yg disalurkan ke 
masyarakat (PEN) 

0,4 0,2 47,83 11258 6250 Ekor 

6 
Kluster kawasan tambak Udang dan 
Bandeng yang dikembangkan 

0,2 0,2 66,86 1 0 unit 

7 
Sarana produksi usaha perikanan 
budidaya yang didistribusikan ke 
masyarakat (PEN) 

2,3 0,0 1,06 12 0 unit 

8 
Pakan Ikan yang disalurkan ke 
masyarakat (PEN) 

0,7 0,1 7,64 54000 14510 kg 

9 
Kelompok Masyarakat Penggerak 
Konservasi 

0,6 0,6 89,69 4 0 
Kelompok 

Masyarakat 

 Total 8,4 2,8 2,97    

Sumber : OM SPAN (diolah) 

Perikanan budidaya menjadi salah satu sektor andalan dalam memperbaiki laju 

perekonomian dengan meningkatkan produksi komoditas unggulan melalui 

pembangunan klaster kawasan budidaya yang berkelanjutan. Komoditas unggulan 

seperti udang, lobster dan rumput laut diproduksi dengan memperhatikan jaminan mutu 

serta memiliki nilai tambah agar dapat menjadi tumpuan ekspor di Sulsel. 

Dalam upaya peningkatan produksi ikan budidaya, pemerintah mengalokasikan 

anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke 

masyarakat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN), sampai dengan 

triwulan III 2021 telah terealisasi sebesar Rp1,4 miliar untuk pengadaan 93,42 juta ekor 

benur yang akan diserahkan ke masyarakat Sulsel.  

Tabel 3- 3 Belanja Output Strategis Sektor Pertanian di Kementerian PUPR 
(dalam miliar rupiah) 

No Uraian 
Belanja Output 

Pagu Real % Target Capaian Satuan 

1 
Daerah irigasi Kampili yang direhabilitasi 
(PEN) 

22,69 8,34 36,76 1 0 unit 

2 Prasarana irigasi yang direhabilitasi (PEN) 35,42 19,66 55,5 1 0,49 unit 

3 
Daerah irigasi Baliase yang dibangun 
(PEN) 

154,15 81,19 52,67 28 17,97 Km 

4 
Daerah irigasi DI Tinco (IPDMIP) yang 
direhabilitasi (PEN) 

15,10 7,61 50,42 6 4,25 Km 

5 
Daerah irigasi Palaka (IPDMIP) yang 
direhabilitasi (PEN) 

26,10 12,18 46,68 16 11 Km 

6 
Daerah irigasi Pamukkulu (SIMURP) yang 
direhabilitasi (PEN) 

27,79 16,31 58,69 17 11,69 Km 

7 
Daerah irigasi Saddang (IPDMIP) yang 
direhabilitasi (PEN) 

26,00 13,19 50,72 1 0 Km 

8 
Bendungan Pamukkulu yang dibangun 
(PEN) 

281,51 151,63 53,86 1 0 unit 

9 Bendungan Karalloe yang dibangun (PEN) 201,82 143,39 71,05 1 0 unit 

10 Irigasi yang dioperasi dan dipelihara 94,24 48,40 94,26 33 1,79 Km 

 Total 884,82 501,90 56,72    
Sumber : OM SPAN (diolah) 
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Dukungan 
anggaran untuk 
peningkatan 
sektor Pertanian 
paling banyak 
disalurkan ke 
Infrastruktur yang 
dikelola oleh 
Kementerian 
PUPR 

 
Capaian output 
jalan pertanian 
mencapai 101,3 
km  dengan 
realiasi anggaran 
tertinggi di sektor 
pertanian 

Dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan sektor Pertanian paling banyak 

disalurkan ke anggaran Infrastruktur yang dikelola oleh satuan kerja lingkup 

Kementerian PUPR pada tahun ini mencapai Rp884,82 miliar, sampai dengan triwulan 

ini telah terealisasi Rp501,90 miliar atau 56,72 persen. Tingkat serapannya cukup 

rendah dibandingkan dengan kedua output strategis sebelumnya dengan serapan 

sebesar 38,6 persen.  

Proses pembangunan Bendungan Pamukkulu dan Bendungan Karalloe yang di 

kelola oleh Satker SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Pompengan Jeneberang 

sampai dengan tahun telah merealisasikan sebesar Rp295,02 miliar. Bendungan 

Karalloe di proyeksikan akan selesai pada akhir tahun ini dan mampu mengairi lahan 

pertanian seluas 7.004 Ha, kemudian dari Bendungan Pamukkulu ditargetkan rampung 

pada tahun 2022 mampu mengairi lahan seluas 6.430 Ha. Ketersediaan air secara 

berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian. 

b. Dana Alokasi Khusus Fisik 

Tabel 3- 4 Penyaluran DAK Fisik Sektor Pertanian di Sulsel (Nilai dalam Rp) 

No Uraian Nilai 
Capaian Output 

Volume Satuan 
1 Menu Penunjang         

1.995.945.394  
4531 Frekuens

i 
2 Menu Penunjang         

2.347.460.156  
911 Orang 

Bulan 
3 Menu Penunjang            

375.259.400  
148 Paket 

4 Pembangunan Jalan Pertanian      
20.456.019.510  

101,3 Km 

5 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat di Daerah 
Sentra Produksi dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 

        
1.069.178.030  

3.223,196 Meter 
Persegi 

6 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat di Daerah 
Sentra Produksi dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 

     
11.028.847.790  

75 Unit 

8 Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan 
dan penyediaan sarana pendukungnya 

        
3.231.604.000  

66 Paket 

9 Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan 
dan penyediaan sarana pendukungnya 

        
6.322.530.000  

66 Unit 

10 Renovasi UPTD/Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
Tanaman Perkebunan dan sarana Pendukungnya 

        
1.088.640.000  

168 Meter 
Persegi 

11 Renovasi UPTD/Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
Tanaman Perkebunan dan sarana Pendukungnya 

           
910.350.000  

18 Paket / 
unit 

12 Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan dan sarana 
Pendukungnya 

           
383.040.000  

140 Meter 
Persegi 

13 Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan dan sarana 
Pendukungnya 

        
2.232.000.000  

8 Paket / 
unit 

  Grand Total  51.440.874.280      
Sumber : OM SPAN (diolah) 
 

Hingga triwulan III 2021, Penyaluran DAK Fisik Sektor pertanian mencapai Rp51,44 

miliar se Sulawesi Selatan. Pembangunan jalan pertanian terealisasi paling tinggi yaitu 

serbesar Rp20,46 miliar dengan capaian output 101,3 km jalan pertanian. Peningkatan 

prasarana jalan pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan 

peningkatan daya saing hasil usaha pertania sehingga berpengaruh positif terhadap 

Indeks Harga Yang Dibayar Petani/Nelayan pada komponen Biaya Produksi.  
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Capaian output 
jalan pertanian 
mencapai 101,3 km  
dengan realiasi 
anggaran tertinggi 
di sektor pertanian 

Tabel 3- 5 Penyaluran DAK Fisik Sektor Perikanan dan Kelautan di Sulsel (Nilai dalam Rp) 

No Uraian Nilai 
Capaian Output 

Volume Satuan 

1 Menu Penunjang          696.364.588  861 Frekuensi 

2 Menu Penunjang          723.133.915  107 Orang Bulan 

3 Menu Penunjang          523.939.746  54 Paket 

4 Pembangunan / Rehabilitasi / Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

           98.000.000  14 Meter Persegi 

5 Pembangunan / Rehabilitasi / Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

         136.000.000  1 Paket 

6 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan di Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil 

         487.500.000  65.000 Buah 

7 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan di Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil 

     1.640.000.000  8 Paket 

8 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan 
Perikanan (UPTD Provinsi) 

         187.500.000  75 Meter 

9 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan 
Perikanan (UPTD Provinsi) 

         300.000.000  120 Meter Persegi 

10 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan 
Perikanan (UPTD Provinsi) 

         400.000.000  2 Paket 

11 Pembangunan / Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)        3.012.245.103  2.047 Meter Persegi 

12 Pembangunan / Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)        2.684.180.160  46 Paket 

13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat          840.000.000  7 Unit 

14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan 
Skala Kecil 

   14.352.809.816  11.015 Paket 

15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan 
Skala Kecil 

     1.643.832.500  556 Unit 

16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha 
Pembudidaya Ikan Skala Kecil 

     3.140.733.717  4.279 Meter 

17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha 
Pembudidaya Ikan Skala Kecil 

     9.544.993.125  151 Paket 

18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 

         300.000.000  10 Paket 

19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 

     8.907.000.000  13 Unit 

20 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan 

     1.273.060.000  7 Unit 

  Grand Total    50.891.292.670      

Sumber : OM SPAN (diolah) 

Penyaluran DAK Fisik Perikanan hingga triwulan III 2021 mencapai Rp50,89 miliar. 

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan mendomonasi 

pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang didanai dari DAK Fisik. Dari 

pembangunan sarana dan prasarana tersebut diharapkan mampu mendukung 

pemsaran dan distribusi usaha sektor pertanian. 

c. Pembiayaan KUR Sektor Pertanian dan Perikanan 

Grafik 3 - 6 Perkembangan Penyaluran KUR Sektor Pertanian dan Perikanan di Sulsel 

 
Sumber: SIKP (data diolah), 2021 
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Penyaluran KUR 
sektor pertanian  
tahun 2021 
meningkat 13 kali 
lipat jika di 
bandingkan tahun 
2015 

Dukungan akses permodalan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku 

usaha sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak program KUR 

bergulir pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penyaluran KUR sektor pertanian sebesar 

Rp40,65 miliar meningkat 13 kali lipat menjadi Rp4.168,72 miliar hingga triwulan III 2021. 

Peningkatan penyaluran ini diharapkan mampu mendongkrak produksi pertanian dari 

sisi input sehingga terjadi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Penyaluran 

KUR sektor perikanan mengalami kenaikan 10 kali lipat, tidak sebesar kenaikan pada 

sektor pertanian sehingga potensi penyaluran KUR sektor perikanan masih bisa 

ditingkatkan kembali sehingga dapat mendorong pertumbuhan usaha perikanan dan 

kelautan.  

Selain program KUR, pada tahun 2018 pemerintah juga meluncurkan skema kredit 

Ultra Mikro (UMi) yang menyasar pada pelaku usaha non bankable. Sejak 2018 hingga 

akhir triwulan III 2021 penyaluran UMi mencapai Rp458,25 miliar dengan jumlah debitur 

127.495 pelaku usaha. Diharapkan dengan penyaluran UMi pelaku usaha perikanan 

salah satunya pedagang ikan kecil atau lebih dikenal dengan pagandeng bale di 

Sulawesi Selatan dapat terakses permodalan sehingga dapat meningkatkan kapasitas 

usahanya. 

3.1.2. Analisis Perbandingan Tren antara Pengeluaran Pemerintah dengan NTP 

dan NTN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan pemerintah di sektor pertanian dan perikanan pada dasarnya menyasar 

dua sisi, yakni input dan output. Kebijakan input merepresentasikan dukungan 
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Gambar 3 -  1 Skema Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap NTP dan NTN 
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Tren NTP sejalan 
dengan tren 
Indeks Harga 
yang Diterima 
Petani, Kondisi ini 
dapat diartikan 
kebijakan di sisi 
output perlu 
diefektifkan 

pemerintah dalam mengurangi biaya petani/nelayan baik biaya pemenuhan kebutuhan 

konsumsi maupun biaya produksi. Sedangkan kebijakan output merepresentasikan 

dukungan pemerintah dalam menjamin bahwa hasil pertanian dan perikanan yang 

diperoleh berada pada level yang menguntungkan. Salah satu tujuan dari kebijakan 

tersebut adalah untuk memberikan insentif bagi para petani dan nelayan untuk terus 

melakukan produksi.  

a. Analisis tren Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dengan Kebijakan Input 

Sektor Pertanian 

Belanja pemerintah yang 

disalurkan baik melalui program 

K/L oleh satker setempat, belanja 

transfer ke daerah melalui DAK 

Fisik bidang Pertanian, perluasan 

akses permodalan melalui KUR 

dan UMi maupun belanja daerah 

melalui OPD berpengaruh 

terhadap Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Karena kebijakan-kebijakan tersebut 

membantu petani dalam menekan nilai yang harus dikeluarkan oleh mereka dalam 

berproduksi.   

 Grafik 3-7 menunjukkan bahwa sampai dengan September 2021, tren NTP lebih 

mengikuti tren Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dibandingkan dengan tren Ib. 

Pergerakan Ib seharusnya berbanding terbalik dengan kecenderungan NTP. Namun di 

sepanjang tahun 2021 hal itu hanya terjadi pada September. Kondisi ini dapat diartikan 

bahwa kebijakan di sisi output seperti kebijakan harga dasar komoditas pertanian, 

kebijakan pemasaran dan rantai distribusi untuk saat ini lebih perlu diefektifkan dalam 

mengungkit NTP. 

Diperhatikan lebih jauh, 

komponen indeks harga Konsumsi 

Rumah Tangga petani berpengaruh 

lebih besar dibandingkan indeks 

harga Biaya Produksi dan 

Penambahan Barang Modal 

(BPPBM). Artinya, volatilitas harga 

kebutuhan konsumsi rumah tangga 

berpengaruh signifikan terhadap Ib. Sementara dari sisi BPPBM, pengaruh perubahan 

Grafik 3 - 7 Perkembangan Ib dan NTP Sulsel Tahun 2021 

 
Sumber: BPS Sulsel (data diolah), 2021 
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 Grafik 3 - 8 Perkembangan Komponen Ib Sulsel Tahun 2021 

 
Sumber: BPS Sulsel (data diolah), 2021 
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Capaian NTN 
Sulsel sangat 
baik sehingga 
subsektor ini 
sangat potensial 
menjadi sumber 
pertumbuhan 
ekonomi Sulsel. 

harga pada komponen produksi kurang signifikan. Walau demikian, petani tetap 

memerlukan dukungan kebijakan input dari pemerintah mengingat trennya terus 

meningkat dari posisi awal tahun.  

Dengan memperhatikan hubungan variabel di atas, maka peranan program 

pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat khususnya di daerah perdesaan juga 

berdampak pada NTP Sulsel. Kenaikan harga pada komponen Konsumsi RT petani 

perlu diimbangi dengan optimalnya penyaluran bantuan langsung tunai baik dari 

Kementerian Sosial maupun Dana Desa.  

b. Analisis Tren Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) dengan Kebijakan Input 

Sektor Perikanan 

Senada dengan kondisi pada NTP, pergerakan garis NTN Sulsel sampai dengan 

September 2021 secara signifikan terpengaruh oleh It. Tren Ib subsektor perikanan 

tangkap nampak lebih stabil. 

Berbeda dengan garis It yang 

lebih berfluktuasi karena 

pengaruh jumlah produksi yang 

terkait dengan musim migrasi ikan 

dan kondisi cuaca yang juga 

berdampak pada harga komoditas 

perikanan tangkap. 

Capaian NTN Sulsel pada dasarnya menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan 

Sulsel tidak menjadi sebuah isu. Namun dengan dengan capaian yang sangat baik 

tersebut menjadikan subsektor ini sangat potensial menjadi sumber pertumbuhan 

ekonomi Sulsel. Untuk itu, dengan memperhatikan Grafik 3-9 maka kebijakan input 

subsektor perikanan tangkap perlu didukung dengan optimalisasi kebijakan output. 

Artinya arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulsel dengan pengelolaan hasil perikanan 

berbasis komoditas sudah tepat. 

Dalam rangka optimalisasi potensi perikanan tangkap Sulsel sebagai sumber 

pertumbuhan ekonomi Sulsel, maka pemerintah mendukung pengelolaan komoditas 

perikanan tangkap melalui proyek strategis pengembangan kawasan industri 

pengolahan perikanan. Akan tetapi, karena keterbatasan anggaran daerah maka 

pelaksanaan proyek dimaksud masih membutuhkan kolaborasi pendanaan baik dari 

pemerintah pusat melalui dukungan dalam belanja APBN maupun kolaborasi dari pihak 

swasta dalam bentuk investasi. 

 

Grafik 3 - 9 Perkembangan Ib dan NTN Sulsel Tahun 2021 

 
Sumber: BPS Sulsel (data diolah), 2021 
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Peningkatan 
kemampuan 
petani dari hanya 
memetik menjadi 
kemampuan 
mengolah 
menjadi perhatian 
dalam kebijakan 
peningkatan 
kesejahteraan 
petani  

3.1.3. Rekomendasi Kebijakan 

a. Perlu adanya konsistensi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan dalam 

rangka meningkatkan kualitas SDM petani dan nelayan 

Kebijakan pemberian subsidi kepada petani (melalui kebijakan input maupun 

kebijakan output) tidak dapat dilaksanakan secara terus menerus. Untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani berkelanjutan diperlukan adanya peningkatan kemandirian petani 

yang dapat dilakukan dengan peningkatan ketrampilan.  

Masih rendahnya NTP salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya petani 

yang hanya memetik dan menjual langsung hasil pertaniannya. Peningkatan 

kemampuan petani dari hanya memetik menjadi kemampuan mengolah menjadi 

perhatian dalam kebijakan peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin dalam 

RPJMD 2018-2023 Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian Pertanian 

Salah satu cara yang dapat dilakukan kolaborasi pelaksanaan kebijakan tersebut 

antara Pemda (dhi.Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan) dan Kementerian 

Pertanian adalah dengan melakukan pelatihan peningkatan ketrampilan petani dalam 

mengolah hasil pertanian. Di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat beberapa balai 

diklat pertanian yang merupakan satker vertikal dibawah Kementerian Pertanian.  

Dengan kolaborasi yang baik seharusnya keberadaan satker vertikal Kementerian 

Pertanian tersebut dapat dimanfaat secara maksimal untuk pelatihan peningkatan 

ketrampilan petani.  

Saat ini diklat pertanian yang ada lebih banyak dilaksanakan oleh instansi vertikal 

Kementerian dengan program diklat bersifat topdown sehingga hasilnya tidak maksimal 

karena tidak sesuai kebutuhan petani dan pasar di daerah tersebut. Tidak nampak 

kolaborasi antara pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani antara 

instansi pusat dan daerah.  

Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota yang merupakan ujung tombak dan mempunyai 

akses langsung ke petani seharusnya mampu menyerap aspirasi dan kebutuhan petani 

terhadap pelatihan yang diharapkan untuk kemudian disampaikan kepada diklat 

pertanian yang ada. Sehingga ada link and match antara kebutuhan petani dan materi 

diklat yang diadakan serta kebutuhan pasar terhadap hasil pertanian yang dihasilkan. 

Hasil akhir yang diharapkan dari kolaborasi tersebut adalah adanya peningkatan harga 

jual hasil pertanian yang akan meningkatkan NTP sebagai salah satu indikator 

kesejahteraan petani.  

Dengan adanya konsistensi dan kerjasama pelaksanaan kebijakan di lapangan 

diharapkan fungsi dan manfaat keberadaan balai diklat pertanian di daerah dapat benar 
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Digitalisasi 
pemasaran untuk 
peningkatan 
kesejahteraan 
petani 

benar dirasakan manfaatnya oleh para petani yang pada akhirnya masyarakat (terutama 

petani) benar-benar merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka. 

b. Mendukung Program Hilirisasi Produk Pertanian dan Perikanan 

Program hilirisasi produk pertanian dan perikanan sejalan dengan arah 

pembangunan Sulsel. Dukungan program hilirisasi ini dapat dilakukan melalui 

penguatan modal UMKM dengan optimalisasi jangkauan KUR. Pemda berperan dalam 

memperkuat basis data calon debitur dengan meng-update data SIKP dan pemerintah 

pusat perlu memodifikasi aplikasi SIKP agar dapat diakses oleh lembaga penyalur di 

tingkat daerah. Peran TPAKD sebagai sarana inklusi keuangan perlu ditingkatkan, 

termasuk pembukaan akses pembiayaan Syariah. Selain itu, peran BUMD atau 

BUMDes dalam membangun industri pengolahan pertanian dan perikanan juga perlu 

dioptimalkan.  

Berikutnya manajemen mutu produk, dengan pemilihan kemasan yang tepat. Saat 

ini masih banyak petani dan nelayan yang kurang memperhatikan aspek peningkatan 

kualitas melalui pemilihan kemasan yang baik. Padahal pengemasan produk selain 

mempengaruhi kualitas juga mengurangi daya tarik (estetika) produk untuk diserap 

pasar. Perlu juga memperkuat dukungan anggaran pada Badan Standardisasi Nasional 

(BSN) untuk subsidi biaya sertifikasi SNI di tingkat UMKM. 

Hal penting selanjutnya adalah upaya memperkuat rantai pasok dengan pemetaan 

sentra produksi, pembentukan komunitas budidaya rumput laut, mengakomodasi 

kontrak dengan pedagang besar, eksportir, dan industri pengolahan. Rantai pasok dapat 

dijaga melalui kerjasama government to government antara daerah yang surplus dan 

defisit. Dari aspek pembiayaan, pemerintah pusat perlu memberikan alternatif pinjaman 

daerah berbasis syariah untuk mengakomodasi daerah yang menjadikan prinsip syariah 

sebagai salah satu dasar pertimbangan keputusan pembiayaan. 

c. Maksimalisasi jaringan pemasaran melalui pemanfaatan kemajuan teknologi 

Sebagaimana analisis tren pada subbab sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

baik NTP maupun NTN lebih terpengaruh oleh indeks harga yang diterima petani dan 

nelayan. Untuk itu, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan perlu ditingkatkan 

melalui maksimalisasi jaringan pemasaran melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.  

Upaya dimaksud dapat ditempuh melalui program digitalisasi pemasaran. 

Pemerintah dapat berperan dalam penyediaan marketplace yang diikuti dengan program 

pendampingan pemanfaatan marketplace sebagai sarana pemasaran produk petani dan 

nelayan. Selain penyediaan pasar, pemerintah dapat mengarahkan pembentukan 

komunitas untuk menjaga range harga dan penyediaan produk yang lebih variatif. 
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3.2. Analisis Peluang investasi Daerah 

Lokasi Sulsel yang sangat 

strategis menjadikannya 

ditetapkan sebagai hub di 

kawasan Indonesia bagian 

timur. Selain itu, potensi 

komoditi yang dihasilkan 

berupa hasil pertanian, 

perkebunan dan kelautan membuat Sulsel dirancang sebagai lumbung pangan untuk 

wilayah Indonesia Bagian Timur.     

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulsel 2018-2023, Pemerintah Provinsi sulsel 

menetapkan salah satu misinya “mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru 

yang produktif”. Untuk mencapai misi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulsel menjalankan 

strategi salah satunya pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

3.2.1. Identifikasi Peluang Investasi di Kabupaten Maros 

Pelaksanaan pengembangan komoditas sektor unggulan dilakukan melalui 

dukungan sarana prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru 

serta mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut 

disertai dengan penanggulangan kemiskinan. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(RTRWN) dan Provinsi (RTRWP). menetapkan pusat-pusat kegiatan yang merupakan 

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan 

jasa, secara berjenjang berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah 

(PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).  

Adapun PKN ditetapkan di kawasan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar 

(Mamminasata). Kegiatan prioritas nasional di Kawasan Mamminasata difokuskan pada:  

1. Pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda transfortasi, 

pengembangan komoditas unggulan melalui industry pengolahan sumber daya 

alam komoditas pertanian, perkebunan, logam dasar, kemaritiman dan 

pengembangan Kawasan wisata 

2. Pengembangan sektor unggulan dengan mengoptimalkan hilirisasi potensi 

unggulan berbasis sumber daya alam melalui pengembangannya sebagai pusat 

pertumbuhan wilayah dan sentra pengolahan hasil produksi berbasis sumber daya 

alam serta sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak 

utama di Kawasan Timur Indonesia. 
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Gambar 3 -  2 Arah Pengembangan Kawasan di Wilayah Sulsel 

 
Sumber: Bappelitbangda Provinsi Sulsel, 2021 

Salah satu program investasi yang ditawarkan oleh Pemda Sulsel adalah 

pengembangan Maros Industrial Area. Di dalam menawarkan investasi dimaksud, 

pemda menyediakan beberapa faktor pendukung, yaitu: 

1. Infrastruktur 

a. Darat 

Dari sisi infrastruktur dasar, Kabupaten ini memiliki panjang jalan 1.032,13 km 

dengan dominasi jalan kabupaten. Panjang jalan tersebut berdasarkan 

kewenangannya adalah jalan provinsi sepanjang 371 km, jalan nasional 

sepanjang 162,8 km, dan jalan kabupaten sepanjang 498,37 km. Kondisi 

jalannya sebagian besar dalam kondisi baik sepanjang 327,08 km, kondisi 

sedang sepanjang 311,53, dan yang rusak sepanjang 152,52 km serta rusak 

berat sepanjang 241 km. Dengan demikian, transportasi di Kabupaten ini cukup 

baik dengan dukungan keberadaan transportasi umum yang memadai. 

Sebagian besar transportasi umum yang ada adalah jenis mini bus sebanyak 

6.182 buah dan truk sebanyak 1.951 unit. Selain itu, kendaraan penumpang 

pribadi mulai berkembang saat ini dengan semakin menjamurnya kendaraan 

online di seluruh Indonesia. 
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b. Udara 

Kabupaten Maros memiliki bandar udara yakni Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin. Bandara ini hanya berjarak 7,2 km dari Kawasan Industri 

Maros yang dapat ditempuh dalam kurun waktu 14 menit. Bandara Sultan 

Hasanuddin melayani berbagai penerbangan domestik dan internasional serta 

diperkirakan terjadi pergerakan pesawat 129.863 pesawat pada 2018. Bandara 

selain melayani penumpang juga barang kargo. Perkembangan jumlah 

penumpang angkutan udara di Bandara Sultan hasanuddin dapat dilihat dalam 

grafik di bawah. 

Grafik 3 - 10 Perkembangan Jumlah Penumpang Angkutan Udara Melalui Bandara Sultan Hasanuddin 
(dalam ribu orang) 

 
Sumber: BPS Sulsel, 2021 

c. Laut 

Infrastruktur laut yang ada di Kabupaten Maros yakni Pelabuhan Perikanan 

Untia serta Dermaga Sabang Tambua. Keduanya masih digunakan secara 

khusus dan belum dioptimalkan untuk transportasi massal laut. Kedua 

pelabuhan ini masih digunakan untuk pelabuhan ikan dan pariwisata lokal. 

Selain kedua dermaga diatas juga terdapat Pelabuhan Laut Soekarno Hatta di 

Kota Makasar yang melayani kapal kargo besar, kapal penumpang hingga 

sebagai tempat persinggahan kapal-kapal besar internasional. Jarak dari lokasi 

industri ke Pelabuhan Laut Soekarno Hatta di Kota Makasar hanya sejauh 20,2 

km atau dapat ditempuh dengan waktu 31 menit melalui jalan tol Ir. Sutami. 

2. Tenaga Listrik 

Untuk ketersediaan listrik, jumlah daya yang tersedia di Kabupaten Maros sebesar 

500.194.400 KW pada Tahun 2017, dengan jumlah pelanggan sebanyak 

186.914.639 rumah tangga yang memiliki meteran listrik. Jumlah daya yang telah 

digunakan/terjual sebesar 476.499.864 KWH (BPS, 2018). Ini berarti listrik di 

wilayah ini masih surplus 23.694.536 sehingga potensial mendukung pembangunan 
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investasi baru di Kabupaten Maros. Sedangkan di lingkup regional yang tentu 

berdampak terhadap aktivitas perekonomian Maros baik secara langsung maupun 

tidak langsung, keunggulan kompetitif Sulsel dalam bidang infrastruktur dan 

transportasi antara lain dirangkum dalam gambar di bawah ini. 

Gambar 3 -  3 Keunggulan Kompetitif Sulsel 

 
Sumber: Bappelitbangda Provinsi Sulsel, 2021 

3. Sumber Daya Manusia 

Dari sisi angkatan kerja, sebagian besar penduduknya secara umum memiliki 

tingkat pendidikan yang terbatas. Data BPS tahun 2016 menunjukkan angkatan 

kerja di Kabupaten Maros mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar (SD) kebawah 

dengan proporsi lebih dari 46,36 persen, sementara pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) sebesar 11,20 persen, kemudian Sekolah Menengah Atas maupun 

Kejuruan mencapai 29,59 persen dan sisanya berada pada level Perguruan Tinggi 

yakni sebesar 3,5 persen. Struktur pendidikan ini sesuai dengan karakteristik 

wilayah Kabupaten Maros yang umumnya bekerja di sektor transportasi dan 

pergudangan. Namun demikian, terdapat pula 9,84 persen penduduk yang 

berpendidikan tinggi yang dapat diandalkan untuk mengisi beragam pekerjaan 

berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Maros. 

4. Ketersediaan Lahan 

Lokasi peluang investasi pengembangan Kawasan Industri Maros pada lokasi yang 

tersedia saat ini yakni Desa Pabbentengan di Kecamatan Marussu dengan luas 100 

Ha. Di lokasi ini telah berdiri beberapa industri namun sebagian besar masih kosong 

lahan industrinya sebesar 650 Ha. Lahan ini sebagian merupakan lahan milik 
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masyarakat yang merupakan bekas sawah atau ladang yang tidak digunakan lagi. 

Posisi lahan investasi ini 5°03’04.05” LS dan 119°30’48.26” BT hanya berjarak 7,2 

km dari Bandar Udara Hasanuddin yang dapat ditempuh dalam waktu 14 menit atau 

berjarak 21,7 km dari Kota Makassar yang dapat ditempuh dalam kurun 37 menit 

lewat Jl. Tol Insinyur Sutami. 

Sementara lokasi pengembangan kawasan industri yang baru berlokasi di Desa 

Abulosi Batang, Desa Tellumpocoe dan Desa Bonto Matene dengan luasan yang 

lebih luas lagi yang dapat mencapai kurang lebih 800 Ha. Luas lahan ini sendiri 

masih bersifat bruto dan belum dilakukan pengukuran di lapangan. Lahan ini 

disiapkan apabila Kawasan Industri Maros yang saat ini ditawarkan sudah penuh 

oleh industri. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Maros, lahan untuk kawasan 

industri Maros merupakan kawasan pertanian lahan kering dan kawasan 

permukiman. Dengan demikian, terbuka peluang untuk melakukan perubahan 

RTRW sesuai dengan rencana pembangunan kawasan industri di lokasi tersebut 

Sebagai gambaran umum untuk identifikasi peluang investasi Pengembangan 

Kawasan Industri Maros dilakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, 

and Threat) sebagai berikut: 

Identifikasi Peluang Investasi Pengembangan Kawasan Industri Maros 

 
Selanjutnya berdasarkan data-data yang telah diidentifikasi di atas, dilakukan 

analisis sebagai berikut.  

 Kekuatan – Peluang (S-O) 

Kondisi KIMA yang sudah hampir terisi penuh ditambah potensi pertumbuhan 

industri yang tetap menunjukkan optimisme menciptakan peluang akan meluasnya 

cakupan area industri yang dibutuhkan. Di samping pertumbuhan industri di 
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Rencana investasi 
Pengembangan 
Kawasan Industri 
Maros merupakan 
investasi yang 
layak dijalankan. 
Kualitas 
kelayakan 
diperoleh dari 
hasil analisis S-T 
dan S-O.  

Kabupaten Maros sendiri, lokasi Kabupaten Maros yang paling dekat dengan lokasi 

KIMA membuat Maros memiliki peluang yang sangat besar sebagai daerah 

penyangga, termasuk menyangga pertumbuhan industri.  

Dengan ketersediaan fasilitas pendukung seperti infrastruktur, listrik, dan sumber 

daya alam yang memadai maka peluang pengembangan kawasan industri di Maros 

menjadi sangat potensial. Apalagi, potensi perekonomian Maros juga menunjang 

pengembangan ekonomi wilayah, utamanya transportasi, industri, dan konstruksi. 

Perpaduan antara peluang yang didukung oleh kekuatan/kelebihan yang dimiliki 

Maros menjadikan investasi pengembangan kawasan industri sebagai investasi 

yang layak dijalankan. 

 Kekuatan – Ancaman (S-T) 

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa pengembangan kawasan ini tidak 

lepas dari blueprint Pengembangan Wilayah Strategis Pemerintah Provinsi Sulsel. 

Dari analisis aspek S-O yang menunjukkan bahwa investasi pengembangan 

kawasan industri maros sebagai investasi yang layak, maka pemerintah akan 

berupaya untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk masalah lahan. 

Pembebasan lahan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Untuk itu, pemda 

dapat menyusun beberapa alternatif pendanaan. Antara lain kombinasi dukungan 

APBN dan APBD,  atau partnership dengan LMAN (Lembaga Manajemen Aset 

Negara). Meskipun pembebasan lahan biasanya menjadi masalah yang paling 

utama, namun dengan telah tercantumnya rencana kawasan dimaksud dalam 

RTRW Maros dan dengan didukung oleh insentif ganti untung pembebasan lahan 

oleh pemerintah maka ancaman status lahan yang belum clear dapat diatasi. 

Kemudian dari sisi ancaman rusaknya lingkungan akibat adanya pengembangan 

kawasan, pemda dapat berkolaborasi dengan lembaga independen yang kredibel 

untuk menyusun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) lalu pemda 

memenuhi prasyarat yang dihasilkan dari laporan AMDAL. Selain kepada 

masyarakat luas melalui berbagai media, hasil analisis dimaksud juga perlu 

dikomunikasikan secara intens kepada para tokoh masyarakat setempat untuk 

menjadi “corong” pemda yang mendukung pelaksanaan rencana investasi. 

Sedangkan kekhawatiran mengenai lunturnya kebudayaan dan kearifan lokal akibat 

pemanfaatan ruang dapat diatasi dengan kesepakatan program CSR (Corporate 

Social Responsibility) dan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada 

penggunaan tenaga kerja lokal. 
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3.2.2. Informasi Pasar 

Dilihat dari potensi pasarnya, kebutuhan suatu lahan industri meningkat seiring 

dengan berkembangnya jumlah industri di Provinsi Sulawesi Selatan. Rilis data BPS 

mencatat bahwa perkembangan industri menengah dan besar meningkat cukup besar. 

Pada survei terakhir yang dirilis oleh BPS pada tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah 

perusahaan yang pada tahun 2011 sebanyak 285 perusahaan industri besar dan sedang  

menjadi 416 perusahaan industri besar sedang dan 88 industri besar pada tahun 20181. 

Pertumbuhan industri skala menengah dan besar tersebut tentu saja membutuhkan 

lahan dan berbagai fasilitas penunjang untuk berproduksi. 

Ke depan, kondisi investasi Sulsel diproyeksikan terus membaik. Bahkan pada 

triwulan III tahun ini sektor industri menjadi primadona. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Sulsel menyebut bahwa investasi 

di Sulsel akan terus tumbuh, meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Bahkan ke 

depannya, kawasan industri diperkirakan akan menjadi sektor yang paling diminati para 

investor2.  

Lebih lanjut, DPM PTSP mencatat realisasi investasi di Sulsel pada triwulan III 2021 

saja mencapai Rp3,19 triliun yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp719 

miliar dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp2,47 triliun. sedangkan 

sepanjang Januari hingga September 2021, investasi Sulsel sudah mencapai Rp13,6 

triliun atau sudah sekitar 170 persen dari target RPJMD Sulsel tahun 2021 sebesar Rp8 

triliun dan 111 persen dari target Kementerian Investasi Rp12,3 triliun. dari jumlah 

kumulatif tersebut, sektor PMDN sebesar Rp10,79 triliun dan PMA sebesar Rp2,85 

triliun.  

3.2.3. Analisis Kelayakan 

Pengembangan Kawasan Industri Maros yang terdiri dari beberapa kegiatan 

investasi, diantaranya: — Pembebasan lahan seluas 100 Ha — Pembuatan jalan dan 

drainase — Pembangunan jaringan listrik dan infrastruktur pendukung lainnya. Untuk 

melihat kelayakan program secara ekonomi beberapa kriteria yang digunakan adalah 

NPV, PBP, PI, FIRR, BCR, dan ROI. Dikatakan layak apabila NPV dari proyek bernilai 

positif, FIRR lebih tinggi dari suku bunga pinjaman yang disepakati, BCR dan PI lebih 

besar dari satu, PBP dibawah umur atau masa pengembalian pinjaman dan ROI diatas 

100 persen (Kusuma (2014); Sitinjak (2010); Surahman (2007) dan Sudong (2002)). 

                                                           
1 BPS Sulsel. 2021. Statistik Industri Besar dan Sedang Provinsi Sulawesi Selatan 2018. BPS: hlm.8 
2 Harian Ujungpandang Ekspres. 2021. Sektor Industri Jadi Primadona. Hlm.1 
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Berdasarkan hasil perkiraan perhitungan kebutuhan biaya investasi pembangunan 

Kawasan Industri Maros maka membutuhkan investasi kurang lebih sebesar Rp770 

miliar dengan payback period selama 4 tahun 9 bulan. Menurut Dian Wijayanto dalam 

bukunya "Pengantar Manajemen" terbitan tahun 2012 mendefinisikan Payback Period 

sebagai periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi (initial 

cash investment), payback period selama 4 tahun 9 bulan layak/diterima untuk 

melakukan investasi. Internal Rate of Return (IRR) sebesar 35 persen, adalah indikator 

tingkat efisiensi dari sebuah investasi sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga 

suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan 

perhitungan kas bersih di masa mendatang. 

3.2.4. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Investasi 

Pembangunan kawasan industri menjadi faktor dari peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap PDRB, 

serta meningkatkan jumlah tenaga kerja sektor industri terhadap total tenaga kerja 

secara nasional. Dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan pendapatan 

masyarakat di suatu wilayah diharapkan terjadi perbaikan kondisi sosial ekonomi.  

Menurut UNIDO3, di negara berkembang, kawasan industri bertujuan untuk: (1) 

mendorong pertumbuhan dan lapangan kerja di tingkat nasional, regional, dan lokal; (2) 

menarik investasi asing; dan (3) memacu perkembangan sektor industri. Keberadaan 

industri di daerah dapat berperan sebagai mesin penggerak ekonomi (engine of growth) 

daerah melalui perluasan usaha dan kesempatan kerja berbasis sektor industri. Dengan 

berdirinya pabrik-pabrik di dalam kawasan industri akan memberikan efek pengganda 

yang sangat besar dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sumbangan 

dari kawasan industri dalam memajukan ekonomi antara lain meningkatnya PDRB, 

terserapnya tenaga kerja, munculnya wirausaha baru, naiknya daya beli masyarakat, 

berkembangnya pasar dan lembaga keuangan, dan lain-lain.  

Untuk mendukung rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Maros, 

di luar keunggulan kompetitif dan kebutuhan investasi terdapat beberapa hal yang perlu 

menjadi perhatian. Pertama, persuasi dan insentif pembebasan lahan. Kedua, 

ketersediaan tenaga kerja dan kebijakan ketenagakerjaaan. Ketiga, regulasi yang 

menjamin legitimasi pengembangan kawasan industri. Dan yang keempat, dukungan 

pembiayaan UMKM. 

                                                           
3 Purnasari, Nina dan Darnawaty, Friska. 2019. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan 
Kawasan Industri di Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Universitas Prima Indonesia 
vol.4 nomor 01 bulan Juni. 
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Kebutuhan lahan yang tidak sedikit membuat pembebasan lahan menjadi faktor 

utama. Dalam pelaksanaan pembebasan lahan tersebut, terkadang tidak berjalan mulus 

karena adanya resistensi dari pemilik lahan. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang 

memadai berupa tujuan dan manfaat dari proyek kawasan industri yang akan 

dikembangkan. Hal itu perlu untuk memberikan persuasi kepada masyarakat, khususnya 

bagi para pemilik lahan. Persuasi yang berhasil bisa mengurangi biaya insentif ganti-

untung yang ditawarkan oleh pemerintah kepada pemilik lahan. Selain itu, Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari lembaga yang kredibel dapat menambah 

bobot persuasi jika hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan kawasan industri tidak 

memberikan dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan dan warga sekitar 

dibandingkan dampak positifnya.  

Selanjutnya, pengembangan kawasan industri membutuhkan pasokan tenaga kerja. 

Semakin banyak jumlah penduduk menunjukkan jumlah tenaga kerja terhadap 

keberadaan industrialisasi akan semakin bertambah. Data BPS mencatat, jumlah 

angkatan kerja Maros tahun 2020 sebanyak 166.446 orang. Tingkat partisipasi angkatan 

kerja (TPAK) kabupaten Maros pada tahun yang sama tercatat 62,43 persen4. Angka 

tersebut menunjukkan porsi jumlah angkatan kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja 

dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja. Namun demikian, kualifikasi pasokan 

tenaga kerja di Maros seperti yang telah dijelaskan sebelumnya masih relatif perlu 

ditingkatkan agar memiliki daya tawar yang lebih baik untuk memperoleh penghasilan 

yang lebih tinggi. 

Selain jumlah tenaga kerja, hal lain yang tak kalah penting adalah mengenai 

kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Kebijakan dimaksud antara lain 

mencakup Upah Minimum Regional (UMR), kebijakan perlindungan ketenagakerjaan, 

serta keberpihakan pemerintah terhadap prioritas penggunaan jasa tenaga kerja lokal 

dibandingkan dari luar daerah atau bahkan tenaga kerja asing. BPS mencatat rata-rata 

pendapatan bersih sebulan pekerja formal di Kabupaten Maros pada tahun 2020 

sebesar Rp2,4 juta5. Sedangkan UMR Provinsi Sulsel pada Januari 2020 ditetapkan 

sebesar Rp3,10 juta6. 

Kemudian faktor lain yang tidak kalah penting adalah regulasi pemerintah terkait 

tata ruang yang memberikan legitimasi proyek pengembangan kawasan perindustrian di 

lokasi yang disasar. Hal ini menjadi sangat krusial untuk memberikan jaminan kepada 

                                                           
4 BPS Sulsel. 2021. Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2020. Hlm.65. 
5 ________________. Hlm.98 
6 ________________. Hlm.105 
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para calon investor bahwa lokasi atau lahan dimana akan dijadikan lokus kawasan 

perindustrian tidak akan ada sengketa di kemudian hari.  

Penetapan lokasi kawasan industri secara resmi oleh pemerintah juga diharapkan 

akan menjadi stimulus bagi berkembangnya jenis usaha pendukung yang memberi nilai 

tambah terhadap investasi. Misalnya berkembangnya UMKM baik yang menjadi 

pemasok bagi industri maupun yang menjadi distributor/pengecer atau bahkan 

pengguna/konsumen hasil produk industri. 

Untuk itu, pada saat bersamaan secara tidak langsung pemerintah perlu 

mendukung akses permodalan bagi UMKM. Saat ini, pemerintah telah menyediakan 

KUR dan Pembiayaan UMi untuk memperluas akses permodalan bagi usaha produktif. 

Berdasarkan data SIKP, sampai dengan triwulan III tahun 2021 Kabupaten Maros telah 

menerima penyaluran KUR sebesar Rp344,83 miliar dan pembiayaan UMi sebesar 

Rp5,93 miliar. Dukungan pembiayaan dimaksud diharapkan mampu meningkatkan daya 

tawar proyek investasi Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Maros.    
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

4.1.  Kesimpulan 

1. Pertumbuhan ekonomi Sulsel tumbuh triwulan III tahun 2021 sebesar 3,24 persen 

(yoy) melambat seiring dengan tren perlambatan nasional yang tercatat tumbuh 

sebesar 3,51 persen (yoy).  

2. Dari sisi produksi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  serta 

Perdagangan Besar dan Kecil memiliki peran yang sangat signifikan dengan porsi 

masing-masing sebesar 24,52 persen dan 14,73 persen. Dari sisi pengeluaran, 

hampir semua komponen tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada 

komponen ekspor barang dan jasa sebesar 10,62 persen (yoy). 

3. Isu dalam pertumbuhan ekonomi Sulsel adalah NTP dan NTN sebagai 

penyumbang PDRB terbesar, khususnya pada rata-rata NTP yang tercatat 

sebesar 98,37, lebih rendah dibandingkan rata-rata NTP nasional yang mencapai 

104,61 dan nilai yang ditetapkan dalam RKPD sebesar 105,82 namun telah 

meningkat dibandingkan rata-rata triwulan sebelumnya. Peningkatan ini karena 

alokasi anggaran pada bidang pertanian baik yang bersumber dari belanja 

pemerintah pusat maupun DAK Fisik. 

4. Adapun rata-rata NTN Sulsel sebesar 108,61  jauh lebih baik dibandingkan rata-

rata NTN di sepanjang tahun 2020 yang hanya 99,64 telah melampaui target yang 

ditetapkan dalam RKPD sebesar 103,88. 

5. Kinerja fiskal menunjukkan tren positif pada triwulan III tahun 2021 baik pada sisi 

pendapatan maupun pengeluaran sehingga peran APBN dan APBD sangat 

penting dalam memulihkan kondisi ekonomi Sulsel. 

6. Total pendapatan negara sampai triwulan III 2021 mencapai sebesar Rp7,9 triliun 

meningkat tipis 0.42 persen  dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 

dengan komposisi penerimaan perpajakan terbesar 81 persen dan PNBP sebesar 

29 persen. 

7. Belanja Negara Provinsi Sulsel pada triwulan III tahun 2021 terealisasi 68,44 

persen atau terkontraksi 6,11 persen (yoy) meliputi capaian Belanja Pemerintah 

Pusat Rp12,98 triliun  atau 64,19 persen dari pagu dan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa Rp21,56 triliun atau 71,26 persen dari pagu.  APBN Sulsel mengalami 

defisit sebesar Rp26,74 triliun.  
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8. Dalam meningkatkan penyaluran DAK Fisik, telah dikeluarkan relaksasi 

penyampaian data kontrak dari 21 Juli 2021 menjadi 31 Agustus 2021. Pemberian 

relaksasi ini  mengakibatkan jumlah kontrak yang semula didaftarkan 68 persen 

dari pagu Rp3,6 triliun menjadi 93 persen. 

9. Realisasi pendapatan dan hibah pada triwulan III sebesar 29,86 triliun atau 

meningkat 2,16 persen (yoy) yang didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 

74 persen. PAD yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah sebesar 23 

persen dengan realisasi sebesar Rp6,89 triliun atau meningkat 11,09 persen (yoy). 

10. Belanja Daerah Provinsi Sulsel triwulan III 2021 sebesar Rp335,74 triliun atau 

meningkat 31,21 persen (yoy). Realisasi terbesar pada belanja pegawai sebesar 

23,27 triliun atau meningkat 68,70 persen (yoy). Sementara realisasi belanja 

barang dan jasa sebesar Rp8,34 triliun atau meningkat sebesar 17,76 persen 

(yoy). Sebaliknya belanja modal tercatat hanya sebesar Rp2,95 triliun atau 

sebesar 28,7 persen dari total pagu namun tumbuh positif 2,78 persen (yoy). APBD 

Provinsi Sulsel mengalami defisit sebesar Rp9,6 triliun. 

11. Realisasi pendapatan konsolidasian sampai dengan triwulan III tahun  2021 adalah 

sebesar Rp37,86 triliun terkontraksi 2,81 persen (yoy). Kontributor terbesar adalah 

adalah pendapatan transfer sebesar 57 persen dan penerimaan pajak sebesar 29 

persen. 

12. Belanja konsolidasian terealisasi sebesar Rp74,17 triliun, mengalami kenaikan 21 

persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  konsolidasi anggaran pusat dan 

daerah di triwulan III tahun 2021 menunjukkan defisit sebesar Rp36,31 triliun 

dengan pembiayaan sebesar Rp4,48 triliun. Nilai defisit meningkat 62,51 persen 

dibandingkan dengan tahun lalu. 

13. Rasio pajak konsolidasian terhadap PDRB di wilayah Provinsi Sulsel sampai 

dengan triwulan III 2021 sebesar  3,55 persen  mengalami kenaikan sebesar 0,11 

basis point (yoy).  

14. Alokasi anggaran dalam meningkatkan NTP untuk  sektor Pertanian dan 

Perikanan sebesar Rp1,05 triliun dengan realisasi sebesar Rp643,27 miliar. 

Anggaran tertinggi disalurkan ke anggaran Infrastruktur yang dikelola oleh satuan 

kerja lingkup Kementerian PUPR pada tahun ini mencapai Rp884,82 miliar, 

sampai dengan triwulan ini telah terealisasi Rp501,90 miliar atau 56,72 persen. 

Sementara penyaluran DAK Fisik Sektor pertanian hingga triwulan III 2021 

mencapai Rp51,44 miliar. Capaian output pembangunan jalan pertanian 
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terealisasi paling tinggi yaitu sebesar Rp20,46 miliar dengan capaian output 101,3 

km jalan pertanian.  

15. Usaha peningkatan NTN dapat dilihat dari alokasi anggaran sebesar Rp2,5 miliar 

untuk Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat melalui program 

pemulihan ekonomi nasional (PEN), sampai dengan triwulan III 2021 telah 

terealisasi sebesar Rp1,4 miliar untuk pengadaan 93,42 juta ekor benur yang akan 

diserahkan ke masyarakat Sulawesi Selatan. Sementara penyaluran DAK Fisik 

Perikanan hingga triwulan III 2021 mencapai Rp50,89 miliar. 

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan mendomonasi 

pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang didanai dari DAK Fisik. 

16. Dukungan pelaku sektor pertanian dan perikanan terhadap akses permodalan dari 

program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha sektor pertanian 

mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak program KUR mulai bergulir pada 

tahun 2015. Pada tahun 2015, penyaluran KUR sektor pertanian sebesar Rp40,65 

miliar meningkat 13 kali lipat menjadi Rp4,17 triliun pada triwulan III 2021. 

17. Salah satu program investasi yang ditawarkan oleh Pemda Sulsel adalah 

pengembangan Maros Industrial Area. Di dalam menawarkan investasi dimaksud, 

pemda menyediakan beberapa faktor pendukung berupa infrastruktur (darat, laut 

dan udara), listrik, dan sumber daya manusia. 

18. Berdasarkan Hasil analisa SWOT, rencana investasi Pengembangan Kawasan 

Industri Maros merupakan investasi yang layak dijalankan. Kualitas kelayakan 

diperoleh dari hasil analisis S-T dan S-O. Ancaman yang diidentifikasi dapat 

menghambat pelaksanaan investasi dapat diatasi dengan mengoptimalkan 

kekuatan yang ada. Selain itu, beberapa poin kekuatan yang telah diidentifikasi 

dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan peluang. 

4.2. Rekomendasi 

1. Realisasi belanja APBN triwulan III tahun 2021 mencapai 68,44 persen. Perlu 

dilakukan langkah-langkah strategis untuk akselerasi agar target tercapai pada 

akhir tahun dengan meningkatkan koordinasi KPPN dan satker khususnya 

penyerapan  belanja modal dan penyaluran DAK Fisik.  

2. Realisasi belanja APBD triwulan III telah mencapai 84,01 persen perlu terus 

ditingkatkan dan diakselerasi khususnya pada belanja modal yang hanya  tercatat 

sebesar 28,77 persen untuk hasil yang optimal sampai dengan akhir tahun 2021. 
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3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel perlu dilakukan strategi 

belanja yang fokus pada sektor unggulan Provinsi Sulsel yaitu Sektor Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan dan sektor potensial yaitu Sektor Infrastruktur. 

4. Selain sebagai penyumbang PDRB terbesar Sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan menyerap tenaga kerja sebesar 37,43 persen dari total 4,16 juta 

pekerja. Kebijakan perlu fokus pada peningkatan kesejahteraan petani Sulsel . 

Oleh karena itu perlu adanya konsistensi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan 

dalam rangka meningkatkan kualitas SDM petani dan nelayan, mendukung 

Program Hilirisasi Produk Pertanian dan Perikanan dan maksimalisasi jaringan 

pemasaran melalui pemanfaatan kemajuan teknologi. 

5. Berdasarkan hasil analisa SWOT dan nilai IRR sebesar 35 persen serta  payback 

period 4 tahun 9 bulan program investasi Pemda Sulsel layak dijalankan sehingga 

pemda perlu mempertimbangkan beberapa alternatif pembiayaan antara lain 

melalui investasi swasta, pinjaman daerah dari PT.SMI, atau partnership dengan 

LMAN. Perlu juga dijajaki kemungkinan alternatif pembiayaan syariah. 
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