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Nazuar 

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  

Provinsi Kalimantan Utara

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. 

Dengan penuh rasa syukur atas rahmat Allah SWT, Kajian Fiskal Regional Provinsi 

Kalimantan Utara dapat kami selesaikan tepat waktu. Terima kasih yang sebesar-

besarnya juga kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu 

penyelesaian Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Utara ini. 

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian 

Keuangan di daerah selaku pengelola fiskal, salah satu tugasnya adalah melaksanakan 

penyusunan Kajian Fiskal Regional. Penyusunan kajian tersebut merupakan aktivitas 

telaah makro sebagai salah satu sarana untuk dapat membantu mengukur sejauh mana 

efektivitas pelaksanaan APBN dan APBD untuk mencapai target-target pembangunan 

nasional dan daerah yang telah direncanakan.

Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2021 disajikan secara komprehensif mengenai 

pencapaian target-target makro ekonomi melalui kinerja pendapatan dan belanja yang 

tertuang dalam APBN dan APBD di wilayah Kalimantan Utara. Gambaran kondisi 

ekonomi dan kesejahteraan, serta intervensi fiskal pemerintah tersebut diulas dengan 

menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif atas data-data sekunder serta analisis 

kualitatif (indepth-interview) dalam rangka pendalaman informasi kepada pihak-pihak 

terkait. Selain itu, pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2021 ini dilakukan 

analisis secara khusus terkait peran fiskal untuk kesejahteraan petani dan nelayan 

(analisis NTP dan NTN) serta analisis peluang investasi daerah. 

Sebagai suatu hasil kajian, informasi dalam Kajian Fiskal Regional ini diharapkan 

dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan khususnya dalam peningkatan 

peran fiskal untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan regional tetap 

positif serta menciptakan pemerataan kesejahteraan. Kami menyadari bahwa meskipun 

telah melakukan upaya maksimal, namun masih terdapat sejumlah kekurangan 

dan keterbatasan dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional ini, untuk itu saran 

yang membangun sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Kajian ini di masa 

mendatang. 

Terima Kasih,  

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tanjung Selor, 10 November 2021

Nazuar

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara



BAB I. ANALISIS EKONOMI REGIONAL......................................................... 1

A. Perkembangan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi................................. 1

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)................................................... 1

a. Menurut Pengeluaran............................................................................... 1

b. Menurut Sektoral/Lapangan Usaha......................................................... 1

c. Inflasi..........................................................................................................	 2

B. Perkembangan dan Analisis Indikator Kesejahteraan.................................... 3

1. Kemiskinan.................................................................................................... 3

2.	 Pengangguran............................................................................................... 4

3. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)....................................................... 4

4. Nilai Tukar Petani (NTP)................................................................................ 5

5. Nilai Tukar Nelayan (NTN)............................................................................. 5

BAB II. ANALISIS FISKAL REGIONAL............................................................ 6

A. Pelaksanaan APBN............................................................................................ 6

1. Pendapatan Negara....................................................................................... 6

2.	 Belanja Negara............................................................................................... 8

3. Surplus/Defisit...............................................................................................	 8

4. Prognosis APBN........................................................................................... 9

5. Analisis Capaian Output : Layanan Dasar Publik...................................... 9

B. Pelaksanaan APBD............................................................................................ 10

1. Pendapatan Daerah....................................................................................... 10

2.	 Belanja	Daerah...............................................................................................	 12

3. Surplus/Defisit...............................................................................................	 13

4. Pembiayaan Daerah...................................................................................... 13

5. Prognosis APBD............................................................................................ 13

C. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian............................................................ 14

1. Pendapatan Konsolidasian.......................................................................... 14

2.	 Belanja Konsolidasian.................................................................................. 15

3. Surplus/Defisit	Konsolidasian......................................................................	 16

BAB III. ANALISIS TEMATIK............................................................................. 19

A. Peran Fiskal Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan:      

Analisis NTP dan NTN........................................................................................ 17

1. Reviu Program Pemerintah untuk Petani dan Nelayan.............................. 19

a. Belanja K/L Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan dan Kelautan...... 19

b. Kredit Usaha Rakyat................................................................................. 19

c. Kredit	Ultra	Mikro......................................................................................	 21

d. DAK	Fisik...................................................................................................	 22

2.	 Analisis Perbandingan Tren Antara Belanja Pemerintah dengan   

NTP	dan	NTN..................................................................................................	 22

a. Analisis tren pembentuk Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib)   

dengan	kebijakan	input	sektor	pertanian...............................................	 22

b. Analisis tren pembentuk Indeks Harga Yang Dibayar Nelayan (Ib)  

dengan	kebijakan	input	sektor	perikanan...............................................	 25

3. Rekomendasi	Kebijakan................................................................................	 28

B. Analisis	Peluang	Investasi	Daerah...................................................................	 29

1. Identifikasi	Peluang	investasi	di	Daerah.....................................................	 29

2.	 Informasi Pasar.............................................................................................. 30

3. Analisis Kelayakan........................................................................................ 31

4. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Investasi............................................ 41

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI................................................. 45

A. Kesimpulan......................................................................................................... 45

B. Rekomendasi...................................................................................................... 48

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 



Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN s.d. Q3 2020-2021........................ 6

Tabel 2.2  Realisasi PNBP s.d. Q3 2020-2021........................................ 7

Tabel 2.3  Prognosis APBN di Kaltara s.d. Akhir Tahun 2021.................. 9

Tabel 2.4  Realisasi Capaian Output Layanan Publik di Kaltara s.d.    

  Q3 2021................................................................................... 9

Tabel 2.5  Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Utara s.d.    

  Q3 2021................................................................................... 10

Tabel 2.6 Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Per Pemda di    

  Kaltara s.d. Q3 2020-2021....................................................... 13

Tabel 2.7  Prognosis APBD di Kaltara s.d. Akhir Tahun 2021................... 14

Tabel 2.8   Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian Tingkat    

  Wilayah Provinsi Kaltara s.d. Q3 2020-2021............................. 15

Tabel 2.9    Growth Pendapatan Konsolidasian dan PDRB Kaltara s.d.    

  Q3 2020-2021............................................................................ 15

Tabel 2.10  Growth Per Jenis Belanja Konsolidasian s.d. Q3 2020-2021.... 16

Tabel 3.1  Pagu dan Realisasi Belanja Satker Lingkup Kementerian    

  Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Wilayah   

  Kalimantan Utara s.d. Q3 2021.................................................. 19

Tabel 3.2  Penyaluran KUR per Sektor se-Kaltara s.d. Q3 2021................ 20

Tabel 3.3  Alokasi dan Realisasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Bidang 

  Perikanan dan Pertanian s.d. Q3 2021....................................... 23

Tabel 3.4  Realisasi Capaian Output Sektor Pertanian di Kaltara s.d.    

  Q3 2021....................................................................................... 23

Tabel 3.5  Pagu, Nilai Kontrak, dan Penyaluran DAK Fisik Sektor    

  Pertanian s.d. Q3 2021............................................................. 24

Tabel 3.6  Realisasi Capaian Output Sektor Perikanan di Kaltara    

  s.d. Q3 2021.............................................................................. 26

Tabel 3.7  Pagu, Nilai Kontrak, dan Penyaluran DAK Fisik Sektor    

  Perikanan s.d. Q3 2021............................................................ 26

Tabel 3.8  Perbandingan Tren Antara Pengeluaran Pemerintah dan NTN 27

Tabel 3.9  Kebutuhan Investasi Awal......................................................... 37

Tabel 3.10  Biaya Gaji Karyawan................................................................. 38

Tabel 3.11  Arus Kas Pabrik Pengolahan Rumput Laut............................... 38

Tabel 3.12  Net Present Value..................................................................... 39

Tabel 3.13  Performa Profitabilitas............................................................... 39



Grafik 1.1  Pertumbuhan Ekonomi Nasional & Kaltara Q3 2018-2021 (y-o-y)..................... 1

Grafik 1.2  Pertumbuhan Ekonomi Nasional & kaltara Q3 2018-2021 (c-to-c).................... 1

Grafik 1.3  Pertumbuhan 5 Lapangan Usaha dengan Share Terbesar Tw III 2021 di    

  Kaltara  (y-o-y)................................................................................................... 1

Grafik 1.4  Pertumbuhan PDRB berdasarkan Pengeluaran (y-o-y)..................................... 2

Grafik 1.5  Tingkat Inflasi Bulanan dan Kalender Nasional-Kaltara s.d. Q3 2021............... 2

Grafik 1.6  Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kaltara (%)................................................ 3

Grafik 1.7  Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2015-2021... 3

Grafik 1.8  Perkembangan Tingkat Pengangguran Nasional-Kaltara (%)............................ 4

Grafik 1.9  Perkembangan Gini Ratio Kaltara s.d. Maret 2021............................................ 4

Grafik 1.10  Perkembangan NTP Nasional-Kaltara 2021...................................................... 5

Grafik 1.11 Perkembangan NTN Nasional-Kaltara 2021...................................................... 5

Grafik 2.1  Perbandingan Realisasi Perpajakan s.d. Q3 2020-2021................................... 6

Grafik 2.2  Komposisi Agregat Pendapatan Daerah s.d. Q3 2021....................................... 10

Grafik 2.3  Perkembangan Realisasi PAD s.d. Q3 2020-2021............................................ 11

Grafik 2.4  Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer s.d. Q3 2020-2021.................. 11

Grafik 2.5  Perkembangan Realisasi LLPDYS s.d. Q3 2020-2021...................................... 11

Grafik 2.6  Rasio Ruang Fiskal Pemda se-Kaltara s.d. Q3 2020-2021................................ 11

Grafik 2.7  Komposisi Belanja Daerah s.d. Q3 2020-2021 se-Kaltara................................. 12

Grafik 2.8  Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah s.d. Q3 2020-2021...................... 12

Grafik 2.9  Rasio Surplus Terhadap Pendapatan Daerah se-Kaltara s.d. Q3 2020-2021..... 13

Grafik 2.10  Rasio SiLPA/SiKPA Terhadap Total Belanja Kaltara s.d. Q3 2020-2021............. 13

Grafik 2.11  Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Kaltara s.d. Q3    

  2020-2021........................................................................................................... 14

Grafik 2.12  Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Kaltara Triwulan III 2021 14

Grafik 2.13  Komposisi Belanja Konsolidasian Kaltara s.d. Q3 2020-2021............................ 15

Grafik 2.14  Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap   

  Belanja dan Transfer Konsolidasian Kaltara Triwulan III 2021............................ 16

Grafik 3.1  Perkembangan Nilai Tukar Petani Kalimantan Utara s.d. September 2021....... 17

Grafik 3.2  Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Kalimantan Utara S.d September 2021..... 17

Grafik 3.3  Penyaluran KUR Nasional Tahun 2015-2021...................................................... 20

Grafik 3.4  Penyaluran KUR Kaltara Tahun 2015-2021........................................................ 20

Grafik 3.5  Penyaluran UMi se-Kaltara s.d. Q3 2021............................................................ 21

Grafik 3.6  Perkembangan NTN dan Indeks Harga Dibayar/Diterima Nelayan s.d.    

  September 2021.................................................................................................. 24



EXECUTIVE SUMMARY
1. Kondisi Ekonomi Regional

Produk Domestik Bruto (PDRB) Kalimantan Utara (Kaltara) Atas Dasar Harga Berlaku 

(ADHB) pada triwulan III tahun 2021 tercatat sebesar Rp28,08 triliun, dan Atas Dasar 

Harga Konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp15,98 triliun. Perekonomian Kaltara tumbuh 

5,24 persen, masih ditopang oleh sektor pertambangan dimana peningkatan harga 

batubara yang mencapai 220,52 persen (yoy) menjadi faktor pendorong. Dari sisi 

pengeluaran, peningkatan kinerja terjadi pada komponen Ekspor, Impor, dan Konsumsi 

Rumah Tangga. Sedangkan konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah dan PMTB 

mengalami kontraksi.

Kaltara mencatat deflasi di sepanjang Q3 2021 dengan tingkat deflasi di bulan September 

sebesar -0,03 persen. Momentum tahun ajaran baru yang menyebabkan inflasi pada 

komponen pendidikan belum cukup mendorong tingkat inflasi. Komponen utama yang 

menyebabkan deflasi adalah kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau serta 

kelompok transportasi. Terjadi over supply pada komoditas daging ayam ras, bawang 

merah, dan cabai karena terjadinya panen raya. Pada kelompok Transpotasi terjadi  

penurunan penumpang pada moda transportasi udara di bulan Juli  karena diterapkannya 

PPKM Darurat.

Tingkat kemiskinan yang tercatat pada periode pelaporan bulan Maret 2021, mengalami 

penurunan sebesar 0,05 persen poin. Diperluasnya program perlindungan sosial 

memberikan dampak dalam pengurangan jumlah penduduk miskin. Namun kondisi ini 

tidak sejalan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan yang bertambah 0,013 poin dari 

0,859 menjadi 0,872.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) regional Kaltara pada bulan Agustus 2021 tercatat 

sebesar 4,58 persen, turun 0,90 persen poin terhadap bulan Februari 2020. Penurunan 

ini salah satunya disebabkan oleh adanya program kartu prakerja yang sudah terealisasi 

sebesar Rp229,67 miliar dan menjangkau 64.667 orang. Selain itu sektor pertanian 

sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar juga terus menunjukan pertumbuhan 

positif sehingga mampu terus menyerap tenaga kerja. Pada bulan Agustus, sektor 

konstruksi mengalami kontraksi paling dalam yang salah satunya disebabkan kinerja 

belanja modal APBD yang mengalami penurunan.

Pada bulan Maret 2021, nilai Gini Ratio di Kaltara sebesar 0,292 mengalami penurunan 

sebesar 0,008 poin dari angka gini ratio pada periode September 2020. Namun demikian 

capaian ini lebih baik bila dibandingkan dengan capaian secara nasional yang rata-rata 

mencapai 0,399.  

NTP di Kalimantan Utara pada September 2021 sebesar 106,71 atau naik 0,54 persen 

poin dari Agustus 2021. Peningkatan tersebut dikarenakan fenomena panen raya dari 

sentra wilayah pemasok. Adapun NTN di Kalimantan Utara pada September 2021 sebesar 

106,16 menunjukkan kenaikan sebesar 0,15 persen dari Agustus 2021. Peningkatan 

tersebut dipengaruhi meningkatnya produksi perikanan tangkap laut karena kondisi 

cuaca yang mendukung.

2.	 Kondisi Fiskal Regional

a. Pelaksanaan APBN

Realisasi penerimaan perpajakan tercatat sampai dengan Q3 2021 sebesar Rp1.359,85 

miliar atau sebesar 75,81 persen dari target. Secara nominal tumbuh positif seiring dengan 

pemulihan kondisi perekonomian. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) masih menjadi sumber utama penerimaan Perpajakan dengan kontribusi 

87,36 persen. Peningkatan penerimaan PPN didukung oleh perluasan pelaksanaan 

vaksinasi di Kaltara yang turut meningkatkan optimisme masyarakat untuk kembali 

melaksanakan aktivitas perekonomian. Penerimaan PPh masih terkontraksi sejalan 

dengan kondisi ketenagakerjaan yang sebagian masih terdampak oleh Covid-19 dan  

tingginya pemanfaatan insentif pajak penghasilan.

Realisasi PNBP tercatat sebesar Rp131,39 miliar atau 76,15 persen dari target, tumbuh 

negatif dibanding periode yang sama tahun 2020. Penurunan PNBP dari Denda 

Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah turut berimplikasi terhadap turunnya pendapatan 

PNBP. PNBP Lainnya berkontribusi secara dominan dengan sumber terbesar berasal 

dari Penerimaan Jasa Transportasi, Komunikasi, dan Informatika yang mencapai 

Rp52,01 miliar. PNBP BLU tumbuh positif didukung oleh optimalisasi pendapatan atas 

kegiatan non operasional yang berasal dari pemanfaatan aset BLU, yang terdiri dari 

tanah, gedung, ruangan, serta peralatan dan mesin. Pendapatan BLU UPBU Juwata 

Tarakan masih dapat tumbuh positif meskipun tingkat permintaan pengguna jasa 
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pesawat tumbuh negatif. Hal ini disebabkan tingkat permintaan pengiriman barang 

(kargo) yang tumbuh positif.Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp2.518,38 

miliar atau 60,19 persen dari alokasi, tumbuh positif sebesar 47,82 persen dibandingkan 

periode tahun 2020. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kinerja realisasi yang tumbuh 

positif hampir di seluruh jenis belanja. Realisasi belanja modal didukung kelanjutan 

pembangunan pos lintas batas negara dan beberapa proyek strategis nasional. Realisasi 

belanja barang terus didorong  sebagai bentuk stimulus fiskal dan belanja bantuan sosial 

dalam Program Indonesia Pintar telah tersalur 100 persen.

Realisasi penyaluran TKDD tercatat sebesar Rp4.797,78 miliar atau mencapai 72,73 

persen dari alokasi, tumbuh negatif sebesar 15,98 persen. Penurunan signifikan terjadi 

pada penyaluran DAK Fisik yang tumbuh negatif sebesar 69,92 persen (yoy). Hal ini 

disebabkan oleh beberapa kebijakan relaksasi di tahun 2020 yang sudah tidak dilakukan 

di tahun 2021.

Defisit anggaran tercatat sebesar Rp5.824,92 miliar. Kondisi ini masih sesuai dengan 

kondisi defisit anggaran pada periode-periode sebelumnya.Provinsi Kaltara merupakan 

provinsi termuda di Indonesia yang masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah 

lain dalam bentuk perimbangan pendapatan sambil terus menggali potensi peningkatan 

PAD.  

Sampai dengan akhir Q4 2021, pendapatan negara diproyeksi akan mencapai 93,79 

persen  dari target dan belanja negara mencapai  90,60 persen dari pagu. Prognosis 

diukur menggunakan pendekatan forecasting dengan time series regression 

menggunakan data historis pendapatan dan belanja triwulanan tahun 2018-2021, 

dengan turut memperhatikan berbagai kebijakan dan fokus belanja pemerintah 

secara nasional. Pemerintah masih fokus terhadap percepatan pemulihan ekonomi 

dan penanganan pandemi. Namun seiring dengan perluasan pemberian vaksin dan 

kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), perekonomian 

Indonesia akan terus bergeliat pada akhir September dan tren pemulihannya diprediksi 

akan berlanjut hingga akhir tahun.

Dilihat dari  output Belanja di Kaltara masih didominasi oleh sektor Infrastruktur. Meskipun 

demikian, fokus belanja di Kaltara tetap dialokasikan pada beberapa sektor prioritas 

lainnya sebagai upaya untuk mengentaskan isu-isu strategis di Kaltara yaitu kualitas 

sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan.

b. Pelaksanaan APBD

Pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dengan kontribusi 

sebesar 85,57 persen, meskipun terdapat peningkatan kontribusi PAD bila dibandingkan 

dengan periode sebelumnya. Hingga akhir periode Q3 2021, agregat pendapatan 

daerah di kaltara mencapai Rp5.556,19 miliar atau 68,39 persen dari target. Komponen 

pendapatan daerah terdiri dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. Realisasi PAD sudah mencapai 65,31 persen dari pagu,  realisasi 

pendapatan transfer sebesar 68,27 persen dari pagu dan realisasi lain-lain pendapatan 

daerah yang sah sebesar  117,27 persen dari pagu.

Secara agregat realisasi PAD baik secara nominal maupun persentase mengalami 

peningkatan dibanding periode sebelumnya.  Secara agregat realisasi PAD sudah 

mencapai Rp702,53 miliar atau 65,31 persen dari target. Peningkatan ini didukung 

oleh peningkatan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan  Daerah yang Dipisahkan yang diakibatkan peningkatan mobilitas masyarakat.

Baik dari sisi nominal maupun persentase realisasi transfer pemerintah pusat terhadap 

alokasinya mengalami penurunan bila dibandingkan capaian tahun lalu. Secara agregat 

realisasi transfer pemerintah pusat mencapai Rp4,55 triliun atau 68,27 persen. Penurunan 

ini diakibatkan penurunan kinerja realisasi DAK Fisik karena kebijakan relaksasi syarat 

salur yang sudah tidak diberlakukan di tahun 2021.

Secara rata-rata, rasio ruang fiskal Q3 2021 untuk Provinsi Kaltara adalah 40,24 

persen dengan Pemkab Malinau mencatatkan Rasio Ruang Fiskal tertinggi. Sedangkan 

Pemkab Nunukan memiliki Rasio Ruang Fiskal yang terendah dengan capaian 27,18 

persen. Rendahnya rasio ruang fiskal pada Pemkab Nunukan mengindikasikan APBD 

lebih banyak dibebani untuk membiayai belanja wajib

Realisasi belanja daerah di Kaltara telah mencapai Rp4,11 triliun atau 48,77 persen dari 

pagu. Realisasi total belanja (tanpa transfer) seluruh Pemda di Kaltara tercatat menurun 

dari Rp4,31 triliun di triwulan III 2020 menjadi Rp3,54 triliun di Q3 2021. Penurunan 

yang cukup signifikan pada Belanja Hibah dan Belanja Modal yang menyebabkan 
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pertumbuhan negatif secara agregat Belanja Daerah di Kaltara. Penurunan belanja hibah 

disebabkan adanya belanja hibah pilkada pada tahun 2020 yang sudah tidak ada lagi 

di tahun 2021. Belanja modal masih dalam proses pelelangan dan masih berjalannya 

pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran TKDD. Untuk belanja tidak terduga dan 

belanja pegawai masih mencatatkan pertumbuhan. Belanja pegawai di Kaltara masih 

mendomiasi total belanja daerah dengan kontribusi sebesar 56,85 persen terhadap total 

realisasi Belanja Daerah (tanpa transfer).

Secara agregat, sampai dengan Q3 2021 regional Kalimantan Utara mengalami kondisi 

surplus sebesar Rp1,44 triliun. Mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun lalu namun masih mengindikasikan tidak selarasnya realisasi 

peningkatan pendapatan dengan realisasi belanja. Hal tersebut ditunjukan oleh beberapa 

komponen Belanja Daerah yang mengalami pertumbuhan negatif

Realisasi SiLPA secara agregat turun signifikan dibandingkan dengan realisasi di Q3 

2020 dengan growth mencapai -62,53 persen. Hampir seluruh pemda di wilayah Kaltara 

mencatatkan penurunan rasio bila dibandingkan dengan capaian di periode yang sama 

tahun lalu. Penurunan rasio SiLPA secara agregat pada tahun 2020 mengindikasikan 

semakin meningkatnya kualitas perencanaan pemerintah daerah.

c. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi

Kinerja realisasi Pendapatan dan Hibah konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Kaltara 

sampai dengan Q3 2021 tercatat sebesar Rp2.215,35 miliar atau tumbuh positif sebesar 

10,11 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada periode Q3 2020. Kenaikan ini 

ditopang oleh kenaikan penerimaan perpajakan yang merupakan kontributor terbesar 

Pendapatan Konsolidasian. Penerimaan perpajakan tumbuh seiring pulihnya aktivitas 

perekonomian dan kenaikan mobilitas masyarakat. Penerimaan perpajakan konsolidasi 

ditopang sebesar 78,49 persen dari penerimaan perpajakan dari Pemerintah Pusat.  

Namun demikian, PNBP dan hibah konsolidasian mencatatkan pertumbuhan negatif 

yang diakibatkan penurunan penerimaan hibah Pilkada. Untuk PNBP konsolidasian 

kontribusi terbesar berasal dari komponen LLAPDYS dari BLUD.

Realisasi Belanja Konsolidasian di Kaltara sampai dengan periode Q3 2021 tercatat 

sebesar Rp6.595,31 miliar atau tumbuh positif sebesar 0,56 persen dibandingkan 

realisasi Belanja pada periode Q3 2020. Belanja pemerintah memberikan porsi yang 

dominan dibandingkan belanja transfer. Belanja pemerintah meningkat 12 basis poin 

dibandingkan periode Q3 2020. Peningkatan ini diakibatkan peningkatan belanja 

operasi  yang merupakan salah satu strategi pemerintah melalui percepatan penyerapan 

anggaran pada belanja sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek untuk 

menstimulus perekonomian.

Belanja Pemerintah yang dihitung dari akumulasi kompensasi pegawai, pengadaan 

barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan manfaat sosial pemerintah sampai dengan 

Q3 2021 berkontribusi sebesar 14,94 persen terhadap PDRB Kaltara periode Q3 2021. 

Mengalami penurunan dibandingkan Q3 2020 yang disebabkan oleh pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Belanja Pemerintah.

Sampai dengan Q3 2021 di Kaltara terjadi defisit konsolidasian sebesar Rp4.379,96 

miliar. Kondisi surplus pada APBD tidak dapat menopang agar kondisi konsolidasian 

senantiasa mengalami surplus, mengingat sumber pendapatan APBD masih didominasi 

oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat

3. Peran Fiskal Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung 

perekonomian. Berdasarkan data BPS pada Q3 tahun 2021, dari tingkat pertumbuhan 

ekonomi nasional sebesar 1,55 persen (q-to-q) sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 1,88% (q-to-q). Sedangkan jika kita lihat 

secara regional, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kaltara mempunyai 

kontribusi terbesar kedua  sebesar 16,6 persen terhadap struktur ekonomi.

Selama periode tahun 2021 nilai NTP Kaltara sampai dengan periode September 2021 

bernilai diatas 100 dan cenderung meningkat. Rata-rata nilai NTP di Provinsi Kalimantan 

Utara sebesar 105,17, lebih tinggi dari nilai rata-rata NTP secara nasional yang sebesar 

103,71 namun yang paling kecil di regional Kalimantan.

Nilai NTN Kaltara selama tahun 2021 terus mengalami kenaikan searah dengan 

kenaikan NTN secara nasional. Secara rata-rata, nilai NTN kaltara sampai dengan 

periode September 2021 sebesar 103,70 masih dibawah nilai rata-rata nasional yang 

sebesar 104,20 namun peringkat kedua di regional Kalimantan setelah Kalbar.
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Belanja Pemerintah yang telah disalurkan melalui Kementerian Pertanian dan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan Q3 2021 di wilayah Provinsi 

Kalimantan Utara sebesar Rp42,88 miliar Kementerian Pertanian telah merealisasikan 

Rp23,75 miliar dari total pagu Rp39,03 miliar. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk 

pelaksanaan 28 jenis kegiatan dengan realisasi terbesar ada di kegiatan dukungan 

manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Badan Karantina Pertanian. Kementerian 

Kelautan dan Perikanan telah merealisasikan Rp19,13 miliar dari total pagu Rp29,00 

miliar. Realisasi terbesar digunakan untuk kegiatan program Dukungan Manajemen 

Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.Kontribusi 

realisasi terbesar dari Kementerian Pertanian berasal dari jenis belanja modal yaitu 

sejumlah 99,45 persen dari pagunya. Sementara itu pada Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, belanja pegawai memberikan kontribusi realisasi terbesar yaitu mencapai 

71,85 persen dari pagunya.

Penyaluran KUR diprioritaskan pada Sektor Produksi yaitu sektor yang menambah jumlah 

barang dan/atau jasa termasuk didalamnya sektor pertanian serta sektor kelautan dan 

perikanan.Penyaluran KUR untuk sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 

Rp83,39 miliar untuk 2.214 debitur atau 21,26 persen dari total debitur. Selanjutnya 

penyaluran KUR sektor perikanan sebesar Rp65,16 miliar untuk 1.571 debitur atau 

15,08 persen dari total debitur. Secara nominal penyaluran KUR sektor pertanian dan 

perikanan mencapai Rp148,55 miliar atau 26,9 persen dari total penyaluran KUR di 

Kaltara. Jumlah ini seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi dimana para petani dan 

nelayan mendapat modal untuk meningkatkan produksi usahanya.

Total alokasi DAK Fisik tahun 2021 bidang Pertanian sebesar Rp10,679 miliar, bidang 

perikanan sebesar Rp 16,741 miliar sehingga total alokasi untuk bidang pertanian 

dan perikanan sebesar Rp27,421 miliar. Progres penyaluran untuk bidang pertanian 

mencapai Rp5,361 miliar dan bidang Kelautan dan Perikanan mencapai Rp11,34 miliar.

Kebijakan input sektor pertanian (Belanja K/L Sektor Pertanian, DAK Fisik Bidang 

Pertanian, KUR dan UMi Sektor pertanian) berpengaruh terhadap nilai tukar petani (NTP). 

Realisasi belanja Kementerian/Lembaga output strategis Sektor Pertanian di Kalimantan 

Utara mencapai sebesar Rp1,33 miliar dari total pagu Rp11,40 miliar. Penyaluran DAK 

Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp.5,36 miliar yang digunakan untuk pembangunan atau 

perbaikan jalan usaha tani dan jalan produksi, pembangunan atau perbaikan sumber 

air, pembangunan atau perbaikan balai/instalasi pembibitan dan hijauan pakan ternak, 

Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), serta Rumah Potong Hewan (RPH). Penyaluran 

KUR untuk sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp83,39 miliar menjadi 

modal dalam meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor pertanian. Pada akhir Q3 

2021, Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,59 persen dibanding It 

Agustus 2021, yaitu dari 111,83 menjadi 112,49. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

harga barang pertanian yang dihasilkan pada September 2021 mengalami peningkatan 

secara rata-rata 12,49 persen terhadap produk yang sama pada tahun dasar. Pada akhir 

September 2021, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) Provinsi Kalimantan Utara 

naik sebesar 0,09 persen bila dibandingkan dengan ib Agustus 2021, yaitu dari 105,33 

menjadi 105,42. Persentase kenaikan ib di Kaltara lebih kecil dibandingkan dengan 

kenaikan It, sehingga nilai NTP mengalami kenaikan. 

Kebijakan input sektor perikanan (Belanja K/L Sektor Perikanan, DAK Fisik Bidang 

Kelautan dan Perikanan, KUR dan UMi Sektor Kelautan dan Perikanan) berpengaruh 

terhadap nilai tukar nelayan (NTN). Realisasi belanja K/L output strategis Sektor Perikanan 

di Kalimantan Utara s.d Q3 2021 sebesar Rp1,95 miliar  dari total pagu Rp3,63 miliar. 

Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan sangat efektif 

dalam mengurangi angka praktik illegal fishing  sehingga  mampu meningkatkan hasil 

tangkapan nelayan. Sementara itu untuk penyaluran DAK Fisik Bidang Kelautan dan 

Perikanan sebesar Rp11,34 miliar yang digunakan antara lain untuk pengadaan sarana 

pendukung kegiatan penangkapan ikan , pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan 

Tengkayu II Tarakan dan pembangunan tempat pelelangan ikan. Penyaluran KUR sektor 

perikanan sebesar Rp65,16 miliar menjadi modal dalam meningkatkan produksi dan nilai 

tambah sektor perikanan. Pada akhir Q3 2021, Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) 

mengalami kenaikan sebesar 0.19 persen jika dibandingkan dengan It Agustus 2021, 

yaitu dari 112,22 menjadi 112,43. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga barang-barang 

yang dihasilkan nelayan sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan 

sektor perikanan pada September 2021 mengalami peningkatan secara rata-rata 12.43 

persen terhadap produk yang sama pada tahun dasar. Pada akhir September 2021, 

KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KFR TRIWULAN III 2021 KFR TRIWULAN III 2021

KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

EXECUTIVE SUMMARY EXECUTIVE SUMMARY



Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (ib) Provinsi Kalimantan Utara naik sebesar 0,05 

persen apabila dibandingkan ib bulan Agustus 2021, yaitu dari 105,85 menjadi 105,91. 

Persentase kenaikan ib di Kaltara lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan It, sehingga 

nilai NTN mengalami kenaikan.

4. Analisis Peluang Pembangunan Pengolahan Rumput Laut di Kabupaten 

Nunukan

Letak Geografis Provinsi Kaltara memiliki lokasi yang sangat strategis dan 

menguntungkan. Dilewati oleh alur pelayaran kategori Alur Laut Kawasan Indonesia II 

(ALKI II) sehingga dilewati oleh kapal-kapal yang berlayar dari perairan Indonesia ke alur 

pelayaran internasional. Memiliki wilayah pesisir yang panjang dengan panjang garis 

pantai yang mencapai 3.995 km. Memiliki wilayah perairan laut yang memiliki potensi 

sumber daya perikanan yang besar.

Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Rumput 

laut produk olahan berupa gelatin, karagenan, dan alginat atau disebut juga tepung 

rumput laut, sangat bermanfaat baik dalam industri makanan, farmasi, kosmetik, tekstil, 

industri kulit, dan industri lainnya. Produksi rumput laut di Indonesia dapat berlangsung 

sepanjang tahun dengan potensi areal budidaya sebesar 1,11 juta hektar, dimana 77,66 

persen nya berada di Kaltara. Setiap tahun Kalimantan Utara mampu memproduksi 

rumput laut sebanyak 311.037 ton yang berasal dari tiga kabupaten kota yaitu Kabupaten 

Nunukan (256.200 ton),  Kabupaten Bulungan (1.400 ton),  dan Kota Tarakan (53.615 

ton).

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut di Kalimantan 

Utara yang memiliki potensi rumput laut yang baik. Jenis rumput laut yang dibudidayakan 

adalah Kappaphycus Alvarezii (E.Cottonii) yang dapat diproduksi menjadi tepung 

karaginan. Rumput laut hasil panen petani di Kabupaten Nunukan hanya diekspor dalam 

bentuk bahan mentah. Rumput laut mentah dari petani dikumpulkan terlebih dahulu 

untuk selanjutnya dikirim ke Surabaya atau Makassar untuk diproses lebih lanjut. Kondisi 

ini menunjukkan perlunya pabrik pengolahan rumput laut menjadi tepung karaginan di 

Kabupaten Nunukan. Dengan produksi rumput laut yang melimpah dan peluang ekspor 

yang besar, industri pengolahan Rumput Laut yang sudah ada saat ini hanya mampu 

mengolah 300 ton per bulan. 

Tingkat permintaan rumput laut secara internasional sangat tinggi. Tahun 2015 Tiongkok 

dan Singapura memesan rumput laut Indonesia hingga 58 juta dollar AS, setara Rp 

782,71 miliar. Proyeksi permintaan rumput laut negara-negara Asia Pasifik sebagai 

pasar terbesar, mencapai USD23,04 miliar di tahun 2027. Nilai industri rumput laut untuk 

pasar Amerika Serikat sebesar USD311,4 juta pada tahun 2019. Jumlah ini diperkirakan 

berkembang pesat dengan meningkatnya pemanfaatan untuk industri farmasi.  Selain 

itu, kebutuhan rumput laut merah pada 2020 – 2027 diprediksi akan tumbuh 9,2 persen 

dengan  produk utama semi-olahan dan olahan, khususnya karaginan.

Sangat sedikit pabrik yang mampu mengolah rumput laut menjadi Refine Carrageenan 

(RC) di Indonesia. Pabrik di Indonesia harus menghadapi kuatnya penguasaan 

produk Refine Carrageenan Tiongkok di pasar Internasioanal. Sebagian besar Pabrik 

pengolahan rumput laut yang ada di Indonesia adalah mengolah rumput laut menjadi 

bahan setengah jadi berupa Chip ATC dan Semi Refine Carrageenan (SRC).

Analisis kelayakan yang dilakukan terhadap pembangunan pabrik pengolahan rumput 

laut di Kabupaten Nunukan meliputi analisis aspek teknis, analisis aspek keuangan dan 

analisis kelayakan ekonomi.

a. Analisis Aspek Teknis

Lokasi proyek berada di kawasan Marine Technopark yang terletak di Kecamatan 

Mensapa Kabupaten Nunukan. Pembangunan pabrik membutuhkan waktu 1 tahun 

dan diperkirakan akan mampu beroperasi selama 10 tahun. Pabrik pengolahan 

diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian 1.912 rumah tangga petani 

rumput laut. Setiap tahun Kaltara mampu memproduksi rumput laut sebanyak 

311.037 ton yang berasal dari tiga kabupaten kota yaitu Kabupaten Nunukan 

(256.200 ton),  Kabupaten Bulungan (1.400 ton),  dan Kota Tarakan (53.615 ton). 

Luas perairan Kabupaten Nunukan untuk budidaya rumput laut adalah 17.679,58 

ha, namun sampai saat ini realisasinya baru 2.652 ha.Tersedianya Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) yang dapat mensuplai air bersih ke pabrik. PLN nunukan 

saat mampu menjual listrik 6.294.995 kWh dimana 65,46 persen di antaranya 

dijual kepada pelanggan non rumah tangga. Kabupaten Nunukan dapat dicapai 
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dengan kapal laut atau speedboat dari Tarakan dengan waktu tempuh sekitar 2,5 

jam perjalanan. Sedangkan jika menggunakan pesawat, dapat diakses melalui 

Kota Tarakan atau Tanjung Selor. Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Nunukan 

tersedia dalam 2G, 3G, dan 4G. 

Pabrik pengolahan rumput laut diasumsikan dapat menghasilkan produksi Tepung 

Karaginan mencapai 300 ton/tahun dengan asumsi 300 hari kerja per tahun, yang 

menggunakan tingkat kapasitas sebesar 50 persen pada tahun pertama, 75 persen 

pada tahun kedua, 100 persen pada tahun ketiga dan seterusnya. Bangunan 

pabrik akan dibangun dengan strutur konstruksi yang kuat, dengan ukuran luas 

2.250 m2 .

b. Analisis Kelayakan Keuangan

Nilai investasi untuk pembangunan pabrik pengolahan rumput laut ini ini adalah 

Rp21,24 miliar. Harga satuan nilai investasi di Kabupaten Nunukan dihitung 

berdasarkan Indeks Biaya Konstruksi di mana Indeks Harga Konstruksi Dasar 

tahun 2020 ditetapkan pada 124,45 atau Rp5.631.000/m2. 

Arus Kas dihitung  dengan asumsi harga jual tepung karaginan sebesar 

Rp170.000.000/ton pada tahun pertama dan seterusnya. Produksi Tepung 

Karagenan berkapasitas 300 ton/tahun dengan asumsi 300 hari kerja per tahun, 

dengan tingkat kapasitas yang digunakan sebesar 50 persen pada tahun pertama, 

75 persen pada tahun kedua, 100 persen pada tahun ketiga dan seterusnya. 

Kapasitas input pabrik tahunan adalah 1.200 ton rumput laut per tahun. Hasil 

dalam bentuk rumput laut kering diasumsikan 25 persen per unit berat.

Arus Kas Keluar adalah perkiraan pengeluaran untuk kegiatan operasional yang 

terdiri dari Gaji Karyawan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pembelian Bahan Baku, 

Biaya Pendukung Bahan, dan Biaya Administrasi dan Penjualan.

Selanjutnya dilakukan analisis kelayakan keuangan pembangunan pabrik 

pengolahan rumput laut di Kabupaten Nunukan dengan menggunakan NPV, IRR, 

Payback Period dan BCR dengan menggunakan discount rate sebesar 12 persen. 

Hasil analisis diperoleh hasil  NPV sebesar Rp21,69 miliar; IRR (tingkat bunga = 

12%) sebesar 34 persen; Payback Period 2,9 tahun, Benefit Cost Ratio sebesar 

1,1. Hal ini menunjukkan bahwa investasi untuk pembangunan pabrik pengolahan 

rumput laut di Kabupaten Nunukan layak secara keuangan.

c. Analisis Kelayakan Ekonomi

Dalam analisis kelayakan ekonomi  pembangunan pabrik pengolahan rumput laut  

menggunakan analisis  biaya dan manfaat.

1. Biaya

Dari segi biaya ekonomi biaya investasi awal sebesar Rp21,24 miliar ditambah 

biaya operasional perusahaan selama 10 tahun sebesar Rp367,44 miliar. Dari 

segi dampak lingkungan hampir tidak ada dampak negatif, bahkan memberikan 

dampak positif seperti lokasi budidaya yang bisa menjadi penahan abrasi pantai. 

Selain itu, limbah dari rumput laut dapat digunakan sebagai media tanam jamur 

dan padi. Dari segi dampak sosial, perlu diantispasi adanya konflik sosial yang 

disebabkan adanya pekerja pendatang dari luar daerah. 

2.	 Manfaat

Pabrik pengolahan rumput laut memberikan manfaat antara lain peningkatan 

PDRB, kesejahteraan petani, penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan 

devisa ekspor dan menumbuhkan UMKM.

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap investasi pengolahan 

rumput laut di Kabupaten Nunukan antara lain:

• Aspek Produksi.

Aspek produksi yang menjadi perhatian khususnya terkait dengan 

ketersediaan bahan baku rumput laut. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Nunukan, produksi rumput laut di lingkup Kabupaten 

Nunukan rata-rata mencapai 1.500 ton per bulan. Dari jumlah tersebut  

diproduksi oleh 1.912 rumah tangga petani dengan luas lahan mencapai 

2000 hektar lebih yang tersebar di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.

• Aspek Pasar dan Pemasaran

Dari sisi permintaan dan penawaran, rumput laut di Indonesia sebagian 

besar diborong Tiongkok dan Singapura. Kondisi tersebut menandakan 
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tingginya permintaan rumput laut di Indonesia. Namun kondisi ini tidak lepas 

dari adanya indikasi kartel yang menyebabkan petani tidak dapat secara 

leluasa menjual hasil produksinya. Petani hanya bisa menjual hasil rumput 

lautnya dalam bentuk bahan mentah. Saat ini sangat sedikit pabrik yang 

mampu mengolah Refine Carrageenan (RC) di Indonesia karena kuatnya 

kartel.

• Aspek Sosial dan Lingkungan

Pembangunan pabrik pengolahan rumput laut sangat diharapkan masyarakat 

di Nunukan. Hal tersebut karena ketergantungan masyarakat secara ekonomi 

dari adanya budidaya rumput laut. Adanya pengolahan pabrik rumput laut  

dapat meningkatkan harga jual rumput laut dan pendapatan petani rumput 

laut. Walaupun didukung masyarakat dan Pemerintah Daerah, permasalahan 

lingkungan juga menjadi perhatian khususnya penggunaan sumber daya air. 

Tingginya keperluan air dalam pengolahan rumput laut dikhawatirkan akan 

berdampak berkurangnya pasokan air bagi masyarakat.

• Aspek Keuangan

Adapun aspek keuangan yang perlu menjadi perhatian yaitu:

a. Kebutuhan investasi dan modal awal.

b. Sumber pembiayaan.

c. Harga jual rumput laut

d. Biaya proses produksi

e. Proyeksi Laporan Laba Rugi

f. Metode penilain investasi yang dapat meliputi metode payback period, 

NPV dan IRR.

5. Rekomendasi

Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan dan sebagai upaya perbaikan ke depan, 

maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

• Mendorong peningkatan lapangan kerja di luar sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan yang dapat menjadi sektor penyerap tenaga kerja yang baru

• Memprioritaskan pembangunan pada sektor Jasa Transportasi, Komunikasi, dan In-

formatika guna meningkatan konektivitas antar wilayah 

• Peningkatkan koordinasi K/L dan  Pemerintah Daerah  guna memfasilitasi pelaksa-

naan anggaran pusat di daerah maupun TKDD untuk mengantisipasi dan memini-

malisir kendala teknis dan operasional. 

• Alokasi subsidi silang dari daerah lain di Indonesia guna mendukung Provinsi Kali-

mantan Utara dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan wilayah un-

tuk menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD.

• Peningkatan alokasi Kebijakan Input Sektor Pertanian serta Kelautan dan Perikanan 

dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif terhadap NTP dan NTN.

• Meningkatkan alokasi belanja pemerintah baik dalam belanja K/L maupun TKDD 

khususnya untuk sektor Pertanian dan Perikanan, mengingat posisinya sebagai sek-

tor yang menjadi tulang punggung perekonomian di Kalimantan Utara.

• Peningkatan penyaluran KUR sektor Pertanian dan Perikanan yang dapat digu-

nakan sebagai tambahan modal petani dan nelayan untuk meningkatkan produksi 

usahanya.

• Investasi pemerintah dalam bentuk  pembangunan pabrik pengolahan rumput laut 

layak secara keuangan dan ekonomi serta memberi manfaat bagi kesejahteraan 

masyarakat terutama petani rumput laut
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Produk Domestik Bruto (PDRB) Kalimantan Utara (Kaltara) ADHB pada Q3 tahun 2021 

tercatat sebesar Rp28,08 triliun, dan ADHK 2010 mencapai Rp15,98 triliun. Pada Q3 

2021, perekonomian Kaltara tumbuh 5,24 persen terhadap Q3 tahun 2020. Kebijakan 

countercyclical Belanja Pemerintah serta pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas 

masyarakat, secara umum turut mendorong membaiknya kondisi ekonomi baik nasional 

maupun di Kaltara. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kaltara dari triwulan ke triwulan juga 

menunjukan pertumbuhan positif dengan capaian 2,35 persen. Pertumbuhan positif 

dari triwulan ke triwulan tersebut berhasil menumbuhkan optimisme masyarakat dalam 

beraktivitas seiring dengan pelonggaran kebijakan PPKM sebagai dampak respon 

penanganan Covid-19 yang semakin baik.

Struktur ekonomi Kaltara pada Q3 2021, 

masih menunjukan ketergantungan 

regional ini terhadap komoditas batubara. 

Perekonomian global terutama negara-

negara tujuan ekspor batubara yang 

berangsur pulih disertai peningkatan 

harga batubara internasional yang terus 

A. Perkembangan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Grafik	1.1	Pertumbuhan	Ekonomi	Nasional	&
Kaltara	Triwulanan	2018-2021	(yoy)

Sumber: BPS Provinsi Kaltara

Grafik	1.2	Pertumbuhan	Ekonomi	Nasional	&
Kaltara	Triwulanan	2018-2021	(q-to-q)

Sumber: BPS Provinsi Kaltara

Grafik	1.3	Pertumbuhan	5	Lapangan	Usaha	
dengan Share	Terbesar	Tw	III	2021	di	Kaltara		

Sumber: BPS Provinsi Kaltara

mengalami peningkatan mencapai 220,52 persen (yoy) pada Q3 2021 pada bulan 

September, menjadi faktor pendorong mulai bangkitnya sektor utama penopang ekonomi 

kaltara ini.

Grafik	1.5	Tingkat	Inflasi	Nasional	dan	Kaltara	s.d.	Triwulan	III	2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara

Dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja 

terjadi pada komponen Ekspor, Impor, 

dan Konsumsi Rumah Tangga. Meskipun 

komponen sisi pengeluaran lainnya 

masih mengalami kontraksi, namun 

arah pertumbuhan pada Q3 2021 (yoy) 

mengalami perbaikan yang ditopang oleh 

Grafik	1.4	Pertumbuhan	PDRB	berdasarkan	
Pengeluaran	Triwulan	III	2021	di	Kaltara

Sumber: BPS Provinsi Kaltara

komponen Ekspor Barang dan Jasa dengan sumber pertumbuhan terbesar, yakni 11,10 

persen. Peningkatan nilai dan volume pada komoditas utama Kaltara, antara lain lemak 

dan minyak hewan/nabati (CPO, udang, kepiting, dan biota laut lainnya) termasuk 

juga komoditas batubara dan biji logam menyebabkan peningkatan Komponen Ekspor 

barang dan jasa di Kaltara.

2.	 Inflasi

Pergerakan inflasi pada Q3 2021 salah satunya dipengaruhi oleh momentum tahun 

ajaran baru yang menyebabkan inflasi pada komponen Pendidikan selama bulan Juli 

dan Agustus. Meski begitu, momentum tersebut belum cukup kuat mendorong tingkat 

inflasi di Kaltara dimana Kaltara selalu mencatatkan deflasi selama Q3 2021. Adapun 

komponen utama yang mempengaruhi terjadinya deflasi di Kaltara masih berasal dari 

kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Faktor 

pendorong terjadinya deflasi pada kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau 

adalah komoditas daging ayam ras, bawang merah, dan cabai yang mengalami kondisi 

over supply buntut dari hasil panen raya dari sentra wilayah pemasok seiring dengan 

masih relatif tertahannya demand dari masyarakat. Di sisi lain, deflasi pada kelompok 

transportasi disebabkan adanya penurunan penumpang pada moda transportasi udara 
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Tingkat kemiskinan yang tercatat pada periode Maret 2021, mengalami penurunan 

sebesar 0,05 persen poin. Tren pemulihan ekonomi di awal tahun serta stimulus fiskal 

Pemerintah melalui Belanja Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang diperluas untuk 

masyarakat rentan terdampak pandemi, mendorong jumlah penambahan penduduk 

miskin di Kaltara menurun sebanyak 750 jiwa dari penambahan pada periode September 

2020. 

Pada periode September 2020 – Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang 

menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis 

Kemiskinan meningkat dari 0,859 menjadi 0,872. Kondisi yang berbeda terlihat dari  

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang tercatat mengalami penurunan dari 0,186 

menjadi 0,177.

Persentase jumlah penduduk miskin yang mengalami penurunan pada Maret 2021, tidak 

serta menyebabkan Indeks P1 juga bergerak turun. Indeks P1 yang bergerak ke arah 

sebaliknya disebabkan oleh kenaikan Garis Kemiskinan yang komposisinya mayoritas 

atau sebesar 73,49 persen disumbangkan oleh komoditas makanan. Upaya pemerintah 

dalam merespon dampak pandemi Covid-19 melalui stimulus perlindungan sosial yang 

diperluas tentunya diharapkan akan mampu mendorong capaian Indeks P1 dan P2 

selaras dengan penurunan Tingkat Kemiskinan yang ditargetkan.

di bulan Juli dengan growth -69,27 persen (mtm). Penurunan tersebut disebabkan 

adanya pengetatan peraturan perjalanan dalam negeri dan transportasi di masa PPKM 

darurat di bulan Juli guna menekan pergerakan masyarakat terutama selama hari raya 

Idul Adha 1442 Hijriah.

B. Perkembangan dan Analisis Indikator Kesejahteraan 

1. Kemiskinan
Grafik	1.6	Perkembangan	Tingkat	Kemiskinan
Kaltara	2017-2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara

Grafik	1.7	Grafik	Indeks	Kedalaman	(P1)	dan	Indeks	
Keparahan	Kemiskinan	(P2)	2015-2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara

2.	 Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

regional Kaltara pada bulan Agustus 2021 

tercatat sebesar 4,58 persen, turun 0,90 

persen poin terhadap bulan Februari 2021. 

Penurunan angka TPT di Kaltara berbanding 

terbalik dengan kondisi di tingkat nasional 

yang mengalami peningkatan.

Grafik	1.9	Perkembangan	Gini Ratio Provinsi 
Kaltara

Sumber: BPS Provinsi Kaltara

Berdasarkan hasil survei BPS Kaltara yang secara khusus untuk mengetahui dampak 

Covid-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kaltara, menunjukkan jumlah penduduk 

usia kerja yang terdampak Covid-19 mengalami peningkatan dari sebesar 10,01 persen 

pada Februari 2021 menjadi 10,22 persen pada Agustus 2021. Dalam rangka melindungi 

masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah melalui kebijakan fiskal yang 

responsif berupaya untuk mengurangi shock yang timbul di masyarakat melalui sejumlah 

insentif dari sisi demand maupun supply. Salah satu insentif tersebut diwujudkan melalui 

program Kartu Prakerja, yang sampai dengan periode pelaporan telah terdaftar sebanyak 

64.667 orang dengan nilai manfaat Rp229,67 miliar.

Bila dilihat dari struktur lapangan kerja utama, sektor pertanian masih menjadi lapangan 

usaha dengan pangsa paling besar yang menyerap tenaga kerja di Kaltara. Pada bulan 

Agustus 2021, sektor perdagangan dan konstruksi tercatat distribusinya  mengalami 

kontraksi paling dalam dibandingkan dengan periode Agustus 2020. Kinerja belanja 

APBD sampai dengan Q3 yang mengalami penurunan secara year on year yang 

berimplikasi pada ketenagakerjaan di sektor Perdagangan dan Konstruksi di Kaltara.

3. Ketimpangan Pendapatan

Grafik	1.8	Perkembangan	Tingkat	
Pengangguran

Sumber: BPS Provinsi Kaltara

Tingkat ketimpangan pendapatan (gini 

ratio) antar penduduk di Kaltara tercermin 

melalui gini ratio  pada Maret  2021 sebesar 

0,292, mengalami penurunan sebesar 0,008 

poin dari data September 2020 serta lebih 

baik dari rata-rata secara nasional yang 

mencapai 0,399. Indikasi membaiknya 

tingkat ketimpangan ini, selaras dengan tingkat kemiskinan yang juga menurun.
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4. Nilai Tukar Petani (NTP)

Grafik	1.10	Perkembangan	NTP	Jan-Sep	2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara

Grafik	1.11	Perkembangan	NTN	Jan-Sep	2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara

NTP di Kalimantan Utara pada September 2021 sebesar 106,71 atau naik 0,54 persen 

poin dari Agustus 2021. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya perubahan Indeks 

Harga yang Diterima Petani (It) lebih tinggi dibandingkan  Indeks Harga yang Dibayar 

Petani (Ib) seiring dengan fenomena panen raya dari sentra wilayah pemasok. Sejak 

bulan Januari 2021, NTP Kaltara konstan mengalami peningkatan meskipun mengalami 

sedikit penurunan di bulan Juli.

Adapun NTN di Kalimantan Utara pada September 2021 sebesar 106,16 menunjukkan 

kenaikan sebesar 0,15 persen dari Agustus 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi 

oleh kenaikan indeks harga yang diterima nelayan untuk komoditas penangkapan laut 

yang diduga disebabkan oleh meningkatnya produksi perikanan tangkap laut karena 

kondisi curah hujan yang berada di level menengah ke bawah sehingga nelayan dapat 

meningkatkan trip penangkapannya.

Tabel	2.1		Pagu	dan	Realisasi	APBN	Triwulan	III	2020-2021	(Miliar	Rp)
A. Pelaksanaan APBN

1. Pendapatan Negara

a. Penerimaan Perpajakan
Hingga akhir Q3 2021, realisasi penerimaan 

perpajakan di regional Kaltara tercatat sebesar 

Rp1.359,85 miliar atau sebesar 75,81 persen 

dari target. Dilihat dari sisi persentase lebih 

rendah dibandingkan periode yang sama tahun 

2020 sehubungan dengan naiknya target 

penerimaan pada tahun 2021, namun dari sisi

Sumber : Kanwil DJP Kaltimtara, Kanwil DJBC Kalbagtim, Simtrada, OMSPAN (diolah)

Grafik	2.1		Perbandingan	Realisasi	
Perpajakan	Q3	2020-2021	(Miliar	Rp)

Sumber: Kanwil DJP Kaltim Kaltara

nominal tumbuh positif seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai mengalami tren 

pemulihan sejak awal tahun 2021.

Secara nominal, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih 

menjadi sumber utama penerimaan Perpajakan di Kaltara, dimana kontribusi dari kedua 

jenis pajak tersebut sebesar  87,36 persen terhadap total penerimaan Perpajakan.
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Sumber: Kanwil DJP Kaltim Kaltara

Pada periode pelaporan, seluruh komponen penerimaan Perpajakan di Kaltara tumbuh 

positif dibandingkan periode yang sama tahun 2020 kecuali penerimaan PPh. Peningkatan 

penerimaan PPN pada periode pelaporan didukung oleh perluasan pelaksanaan vaksinasi di 

Kaltara yang turut meningkatkan optimisme masyarakat untuk kembali melaksanakan aktivitas 

perekonomian, yang tercermin melalui pengeluaran konsumsi rumah tangga yang turut 

mengalami pertumbuhan pada Q3 2021. Adapun yang mempengaruhi peningkatan PBB dan 

pendapatan Bea Keluar adalah meningkatnya aktivitas ekspor serta berlanjutnya tren kenaikan 

harga komoditas ekspor utama Kaltara sejak akhir tahun 2020, yaitu batubara dan Crude Palm 

Oil (CPO). Di sisi lain, penerimaan PPh yang masih terkontraksi pada Q3 2021 sejalan dengan 

kondisi ketenagakerjaan di Kaltara yang sebagian masih terdampak oleh Covid-19 dan masih 

tingginya pemanfaatan insentif PPh dalam rangka PEN yang diperpanjang hingga akhir tahun 

2021.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Hingga akhir Q3 2021, realisasi PNBP di Kaltara 

tercatat sebesar Rp131,39 miliar atau 76,15 

persen dari target yang ditetapkan, tumbuh negatif 

dibandingkan realisasi pada periode yang sama 

tahun 2020. 

Jika dilihat dari jenisnya, PNBP Lainnya masih 

berkontribusi secara dominan dengan sumber 

terbesar berasal dari Penerimaan Jasa Transportasi, 

Komunikasi, dan Informatika yang mencapai Rp52,01 miliar, yang didominasi oleh Pendapatan 

Jasa Kepelabuhanan sejalan dengan kondisi geografis Kaltara yang letak antar wilayahnya 

dipisahkan oleh sungai dan laut. Di sisi lain, meskipun tidak berkontribusi secara dominan, 

penurunan yang signifikan pada pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 

berdampak terhadap turunnya pendapatan PNBP di Kaltara, dan mengindikasikan bahwa 

implementasi new normal serta ditetapkannya berbagai regulasi terkait pelaksanaan proyek di 

tengah pandemi dapat mendukung berjalannya berbagai proyek agar berjalan normal, efektif, 

dan tepat waktu. 

Realisasi PNBP BLU yang dikelola oleh UPBU Juwata Tarakan tumbuh positif dibandingkan 

periode Q3 2020, didukung oleh meningkatnya tingkat permintaan pengiriman barang (kargo) 

meskipun tingkat permintaan pengguna jasa pesawat tumbuh negatif dibandingkan periode Q3 

Tabel	2.2	Realisasi	PNBP	Triwulan	III	2020-2021	
(Miliar Rp)

2020. Di samping itu, peningkatan PNBP BLU juga didukung oleh optimalisasi pendapatan atas 

pemanfaatan aset tanah, gedung, ruangan, serta peralatan dan mesin.

2.	 Belanja Negara

a. Belanja Pemerintah Pusat

Secara keseluruhan, Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir Q3 2021 telah terealisasi sebesar 

Rp2.518,38 miliar atau 60,19 persen dari alokasi, tumbuh positif sebesar 47,82 persen 

dibandingkan periode Q3 2020 akibat kinerja realisasi yang tumbuh positif hampir di seluruh 

jenis belanja. Pertumbuhan positif pada realisasi Belanja Modal sejalan dengan dilanjutkannya 

pembangunan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ditargetkan akan selesai di tahun 2022 

mendatang, serta beberapa proyek strategis dan infrastruktur konektivitas sebagai dukungan 

Belanja APBN terhadap prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kaltara. 

Pertumbuhan positif pada realisasi Belanja Barang juga merupakan salah satu strategi pemerintah 

untuk menggenjot penyerapan anggaran sebagai stimulus fiskal, yang terbukti dapat menahan 

perekonomian Kaltara agar tidak terkontraksi terlalu dalam akibat realisasi belanja APBD yang 

tumbuh negatif dibandingkan periode Q3 2020.

b. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Hingga akhir Q3 2021, realisasi penyaluran TKDD di Kaltara telah tercatat sebesar Rp4.797,78 

miliar atau mencapai 72,73 persen dari alokasi, tumbuh negatif sebesar 15,98 persen terhadap 

realisasi pada Q3 2020. Penurunan terjadi di seluruh komponen TKDD, dan penurunan yang 

signifikan tercatat pada kinerja penyaluran DAK Fisik yang tumbuh negatif sebesar 69,92 persen 

(yoy). Penurunan ini disebabkan oleh beberapa kebijakan relaksasi pada tahun 2020 yang tidak 

diberlakukan kembali di tahun 2021 sehingga penyaluran DAK Fisik tahun 2021 disalurkan 

menggunakan mekanisme sebagaimana tertuang dalam PMK 130/PMK.07/2019.

3. Surplus/Defisit

Pada periode Q3 2021, realisasi pendapatan  APBN di Kaltara tercatat sebesar Rp1.491,24 

miliar dan belanja APBN tercatat sebesar Rp7.316,16 miliar, sehingga mengalami defisit sebesar 

Rp5.824,92 miliar. Jumlah defisit ini masih on track jika dibandingkan dengan periode-periode 

sebelumnya, dan merupakan hal yang wajar mengingat Provinsi Kaltara merupakan provinsi 

termuda di Indonesia yang masih membutuhkan subsidi silang dari daerah lain di Indonesia 

untuk melakukan pembangunan wilayah dalam rangka menggali potensi daerah yang dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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4. Prognosis APBN

Prognosis realisasi APBN di Kaltara diukur menggunakan pendekatan forecasting dengan time 

series regression menggunakan data historis pendapatan dan belanja tahun 2018-2021 dengan 

turut memperhatikan berbagai kebijakan dan fokus belanja pemerintah secara nasional yang 

dapat mempengaruhi kinerja APBN, sehingga diperoleh prognosis sebagai berikut.
Tabel	2.3	Prognosis	APBN	di	Kaltara	s.d.	Akhir	Tahun	2021

5. Analisis Capaian Output : Layanan Publik

*) Output detail per sektor terdapat pada lampiran
Sumber : Dit. PA (per tanggal 15 Oktober 2021)

Dilihat dari keenam sektor output 

tersebut, Belanja di Kaltara 

masih diprioritaskan pada sektor 

Infrastruktur, sejalan dengan 

prioritas pembangunan yang 

B. Pelaksanaan APBD

Hingga akhir Q3 2021 Pendapatan Daerah yang terealisasi secara agregat mencapai Rp5,56 

triliun atau 68,39 persen dari target. Pada periode yang sama, alokasi Belanja dan Transfer 

seluruh Pemda di Kaltara terealisasi sebesar Rp4,11 triliun atau 48,77 persen dari pagu. Baik 

dari sisi nominal maupun persentase, realisasi Pendapatan, Belanja, dan Transfer di wilayah 

Kaltara mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama 

pada tahun 2020.

Sumber: BPKAD se-Kaltara (diolah)

Tabel	2.5	Realisasi	APBD	Lingkup	Provinsi	Kaltara	Q3	2020-2021	(Miliar	Rp)

Grafik	2.2	Komposisi	Agregat	Pendapatan	
Daerah	s.d.	Q3	2020-2021

Kemandirian fiskal suatu daerah dapat diukur dari 

seberapa besar komposisi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terhadap total Pendapatan Daerah tersebut. 

Secara agregat, realisasi Pendapatan Daerah di 

wilayah Kaltara sampai dengan Q3 2021 mencapai 

Rp5,56 triliun atau 68,39 persen dari target dengan 

didominasi oleh Pendapatan Transfer dengan Sumber: BPKAD se-Kaltara (diolah)

kontribusi sebesar 85,57 persen dari total Pendapatan Daerah. Berdasarkan grafik 2.2, 

komponen PAD di wilayah Kaltara menunjukan peningkatan kontribusi dari 9,70 persen menjadi 

12,64 persen di Q3 2021. Hal ini menunjukan peningkatan kinerja dari seluruh Pemda di Kaltara 

dalam mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan daerah yang dimiliki.

Sampai dengan Q3 2021, realisasi PAD secara agregat mencapai Rp702,53 miliar atau 65,31 

persen dari target. Baik dari sisi nominal maupun persentase terhadap targetnya mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalu. Mobilitas masyarakat 

yang terus menunjukan peningkatan seiring dengan perekonomian yang mulai pulih sehingga 

berdampak pada peningkatan pada  komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. 

Tabel	2.4	Capaian	Output	APBN	s.d	Q3	2021	Di	Kalimantan	Utara

tertuang dalam RPJMD Provinsi Kaltara. Meskipun demikian, fokus belanja di Kaltara tetap 

dialokasikan pada beberapa sektor prioritas lainnya sebagai upaya untuk mengentaskan isu-

isu strategis di Kaltara. Dukungan APBN disalurkan melalui belanja sektor Pendidikan dan 

Kesehatan, baik dukungan melalui sarana dan prasarana, dukungan terhadap para siswa dan 

pengajar, pengawasan makanan, serta distribusi obat-obatan untuk mewujudkan Sumber Daya 

Manusia yang sehat dan berkualitas. Di samping itu, untuk mengentaskan isu ekonomi dan 

ketahanan pangan, belanja pada sektor Ketahanan Pangan disalurkan melalui belanja sektor 

Pertanian, berupa pemberian bibit, pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang 

kegiatan pertanian, serta dukungan terhadap para penyuluh pertanian sebagai salah satu 

pendukung ketahanan pangan di Kaltara.

1. Pendapatan Daerah
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Realisasi Transfer Pemerintah Pusat di wilayah Kaltara sampai dengan Q3 2021 mencapai 

Rp4,55 triliun atau mencapai 68,27 persen dari alokasi nya. Baik dari sisi nominal maupun 

persentase terhadap alokasinya mengalami penurunan bila dibandingkan capaian tahun lalu. Hal 

tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja penyaluran DAK Fisik di Kaltara yang kurang optimal 

bila dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalu dengan pertumbuhan negatif 

mencapai 49,10 persen (yoy). Penurunan capaian realisasi DAK Fisik di Kaltara disebabkan oleh 

sejumlah kebijakan relaksasi syarat penyaluran tahun lalu berupa Percepatan penyaluran DAK 

Fisik Bidang Kesehatan dan percepatan penyampaian kontrak kegiatan DAK Fisik pada aplikasi 

OMSPAN  yang sudah tidak diberlakukan pada tahun ini.

Hingga akhir periode pelaporan, komponen LLPDYS 

mengalami penurunan realisasi pada beberapa 

pemda dibandingkan dengan periode yang sama 

tahun lalu. Hanya Pemprov Kaltara, Pemkot Tarakan, 

dan Pemkab Tana Tidung yang mencatatkan 

peningkatan realisasi. Peningkatan signifikan pada 

LLPDYS Pemprov Kaltara berasal dari komponen 

Sumber: BPKAD se-Kaltara (diolah)

Grafik	2.3	Perkembangan	Realisasi	PAD	Q3	
2020-2021	

Grafik	2.4	Perkembangan	Realisasi	Pendapata	
Transfer	Q3	2020-2021	

Sumber: BPKAD se-Kaltara (diolah)

Grafik	2.5	Perkembangan	Realisasi	LLPDYS	
Q3	2020-2021	

Sumber: BPKAD se-Kaltara (diolah)

Grafik	2.6	Rasio	Ruang	Fiskal	Pemda	
se-Kaltara	s.d.	Q3	2021	

Sumber: BPKAD se-Kaltara (diolah)

Rasio Ruang Fiskal tertinggi. Rendahnya rasio ruang fiskal mengindikasikan APBD lebih 

banyak dibebani untuk membiayai belanja wajib. Hal tersebut dapat berpengaruh pada alokasi 

belanja untuk membiayai pembangunan karena kekhawatiran terganggunya solvabilitas fiskal.

2.	 Belanja Daerah

Grafik	2.7	Komposisi	Belanja	Daerah	s.d.	Triwulan	III	
2020-2021	se-Kaltara

Sumber: BPKAD se-Kaltara (diolah)

Sampai dengan akhir Q3, realisasi belanja di Kaltara telah mencapai Rp4,11 triliun atau 48,77 

persen dari pagu. Belanja Daerah di Kaltara masih didominasi Belanja Pegawai yang mencapai 

56,85 persen terhadap total realisasi Belanja Daerah (tanpa transfer). Hal ini mengindikasikan 

bahwa APBD lebih banyak dibebani untuk membiayai Belanja Pegawai dibandingkan untuk 

membiayai Belanja dalam rangka pembangunan daerah.

Realisasi total belanja (tanpa transfer) seluruh Pemda di Kaltara tercatat menurun dari Rp4,31 

miliar di Q3 2020 menjadi Rp3,54  miliar di Q3 2021. Penurunan yang cukup signifikan pada 

Belanja Hibah dan Belanja Modal menyebabkan pertumbuhan negatif secara agregat Belanja 

Daerah di Kaltara. Belanja Hibah dari Pemprov Kaltara berkontribusi besar terhadap penurunan 

Belanja secara agregat dengan penurunan yang mencapai Rp225,37 miliar. Hal ini dikarenakan 

realisasi Belanja Hibah Pemprov Kaltara pada tahun 2020 yang ditujukan untuk pengadaan 

sarana prasarana pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Kaltara. Adapun capaian realisasi 

Belanja Modal di Kaltara mengalami penurunan dikarenakan mayoritas kegiatan fisik Pemda 

di regional Kaltara masih dalam proses pengadaan barang dan jasa serta mengupayakan 

pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran TKDD. Di sisi lain, Kinerja penyerapan Belanja 

Tidak Terduga mampu tumbuh positif terhadap kinerja Q3 2020, merupakan belanja dalam 

rangka mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah. 

Selain itu, penyerapan Belanja Pegawai juga mencatatkan pertumbuhan positif yang sangat 

dipengaruhi rekrutmen CPNS yang dilakukan oleh Pemda di wilayah Kaltara.

Grafik	1.6	Perkembangan	Tingkat	Kemiskinan

Sumber: BPKAD se-Kaltara (diolah)

Grafik	2.8	Pertumbuhan	Realisasi	Pendapatan	
Daerah	s.d.	Q3	2021	

Pendapatan Atas Pengembalian Hibah yang disebabkan adanya pengembalian hibah TAYL oleh 

seluruh Pemda di Kaltara yang tersisa dari pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020.

Ruang fiskal mencerminkan ketersediaan ruang 

gerak pemda untuk menyediakan alokasi belanja 

sesuai arah pembangunan tanpa mengganggu 

solvabilitas fiskal atau harus mengorbankan belanja 

wajib berupa belanja pegawai. Secara rata-rata, rasio 

ruang fiskal Q3 2021 untuk Provinsi Kaltara adalah 

40,24 Persen dengan Pemkab Malinau mencatatkan 
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Secara agregat, sampai dengan Q3 2021 

regional Kaltara mengalami kondisi surplus 

sebesar Rp1,44 triliun. Meskipun mengalami 

sedikit penurunan bila dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun lalu, kondisi surplus 

yang relatif tinggi tersebut mengindikasikan 

tingginya Pendapatan Daerah di wilayah 

Penggunaan perhitungan rasio SiLPA 

terhadap Belanja Daerah bertujuan untuk 

mengetahui proporsi belanja atau kegiatan 

yang tidak digunakan dengan efektif oleh 

Pemerintah Daerah. Realisasi SiLPA secara 

agregat turun signifikan dibandingkan 

dengan realisasi di Q3 2020 dengan growth 

Grafik		2.9	Rasio	Surplus	terhadap	Pendapatan	
Daerah	se-Kaltara	Tw	III	2020-2021

Sumber: BPKAD se-Kaltara (diolah)

3. Surplus/Defisit

Grafik	1.6	Perkembangan	Tingkat	KemiskinanGrafik	2.10	Rasio	SiLPA/SIKPA	terhadap	Total	
Belanja	Kaltara	Tw	III	2020-2021	

Sumber: BPKAD se-Kaltara (diolah)

Kaltara namun tidak diimbangi dengan realisasi Belanja Daerah yang optimal. Hal tersebut 

ditunjukan oleh beberapa komponen Belanja Daerah yang mengalami pertumbuhan negatif.

4. Pembiayaan Daerah

mencapai -62,53 persen. Berdasarkan grafik 2.13, hampir seluruh pemda di wilayah 

Kaltara mencatatkan penurunan rasio bila dibandingkan dengan capaian di periode 

yang sama tahun lalu. Penurunan rasio SiLPA secara agregat pada tahun 2020 

mengindikasikan semakin meningkatnya kualitas perencanaan pemerintah daerah.

4. Prognosis APBD
Tabel	2.6	Prognosis	APBD	di	Kaltara	s.d.	Akhir	Tahun	2021

Prognosis realisasi APBD disusun dengan mempertimbangkan hasil pengukuran 

menggunakan pendekatan forecasting dengan metode Seasonal Forecast with Trend 

terhadap realisasi pendapatan dan belanja pada beberapa periode sebelumnya. Prognosis ini 

juga mempertimbangkan kondisi yang diperkirakan akan mempengaruhi realisasi anggaran.

C. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Tabel	2.7	LRA	Konsolidasian	Tingkat	Wilayah	Provinsi	Kaltara	Triwulan	III	2020-2021	(Miliar	Rupiah)	

*) Seluruh Pengeluaran Transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer pemerintah daerah
sumber : Laporan GFS Triwulan III 2020 s.d. 2021 Kanwil DJPb Prov. Kaltara

1. Pendapatan Konsolidasian

Kinerja realisasi Pendapatan dan Hibah konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Kaltara sampai 

dengan Q3 2021 tercatat sebesar Rp2.215,35 miliar atau tumbuh positif sebesar 10,11 persen 

dibandingkan realisasi pendapatan pada periode Q3 2020.
Grafik	2.11	Perbandingan	Komposisi	Pendapatan	
Konsolidasian	Kaltara	Triwulan	III	2020-2021

sumber : Laporan GFS Triwulan III 2020 s.d. 2021 Kanwil 
DJPb Prov. Kaltara

Penerimaan Perpajakan sebagai kontributor 

terbesar Pendapatan Konsolidasian tumbuh 

positif sebesar 16,22 persen, turut meningkatkan 

kontribusi Penerimaan Perpajakan terhadap total 

Pendapatan Konsolidasian. Hal ini disebabkan oleh 

meningkatnya Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah 

seiring dengan pulihnya aktivitas perekonomian 

dan meningkatnya mobilitas masyarakat yang tercermin melalui pertumbuhan signifikan pada 

Penerimaan PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Namun demikian, Hibah 

Konsolidasian tumbuh negatif yang disebabkan oleh adanya Pendapatan Hibah Pemerintah 

Daerah pada tahun 2020 sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada.

Grafik	2.12	Perbandingan	Komposisi	Pendapatan	
Konsolidasian	Kaltara	Triwulan	III	2021

sumber : Laporan GFS Triwulan III 2021 Kanwil DJPb 
Prov. Kaltara

Dilihat dari kontribusinya, kontribusi Pendapatan 

dan Hibah Pemerintah Pusat (tanpa pendapatan 

transfer) terhadap Pendapatan Konsolidasian 

hampir mencapai 2 kali lipat dibandingkan  

Pendapatan dan Hibah yang berasal dari 

Pemerintah Daerah. Pada pos Penerimaan 

Perpajakan, Pemerintah Pusat menopang 78,49 

persen Pendapatan Pajak Konsolidasian di Provinsi 
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Kaltara. Namun pada pos PNBP, penerimaan ditopang oleh PNBP Daerah yang memiliki share 

sebesar 75,19 persen, didominasi oleh Pendapatan yang berasal dari kelima BLUD di Kaltara.
Tabel	2.8	Perbandingan	Pendapatan	Konsolidasian	dan	PDRB	Kaltara

sumber : Laporan GFS Triwulan III 2020-2021 Kanwil DJPb Prov. Kaltara dan BPS (diolah)

Kinerja realisasi pendapatan Konsolidasian di Kaltara mengalami pertumbuhan seiring 

dengan pertumbuhan ekonomi pada periode Q3 2021, yang ditopang oleh kinerja Penerimaan 

Perpajakan, baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah.

2.	 Belanja Konsolidasian

Grafik	2.13		Komposisi	Belanja	Konsolidasian	
Kaltara	Triwulan	III	2021

sumber : Laporan GFS Triwulan III 2020 s.d. 2021 Kanwil DJPb Prov. Kaltara

Tabel	2.9	Growth	Per	Jenis	Belanja	Konsolidasian	Triwulan	III	
2020-2021

Realisasi Belanja Konsolidasian di Kaltara sampai dengan periode Q3 2021 tercatat sebesar 

Rp6.595,31 miliar atau tumbuh positif sebesar 0,56 persen dibandingkan realisasi Belanja pada 

periode Q3 2020.

Belanja Pemerintah yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja 

Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Lain-lain masih memiliki proporsi 

yang dominan pada Belanja Konsolidasian, dan tercatat mengalami peningkatan sebesar 12 

basis poin dibandingkan periode Q3 2021.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa jenis belanja yang tumbuh positif dibandingkan 

periode Q3 2020, meskipun beberapa jenis belanja lainnya mengalami penurunan. Peningkatan 

yang terjadi pada sebagian dari belanja operasi ini merupakan salah satu strategi pemerintah 

melalui percepatan penyerapan anggaran pada belanja sehari-hari yang memberikan manfaat 

jangka pendek untuk menstimulus perekonomian.

Jika dilihat per jenis belanja, Belanja yang didominasi oleh Belanja Pemerintah Pusat adalah 

Grafik	2.14	Perbandingan	Belanja	Pemerintah	
Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan 
Transfer	Konsolidasian	Kaltara	Triwulan	III	2021

sumber : Laporan GFS Triwulan III 2020 s.d. 2021 Kanwil DJPb 
Prov. Kaltara

Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial, dan 

Belanja Transfer. Sedangkan Belanja yang 

didominasi oleh Belanja Daerah adalah 

Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja 

Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Lain-

lain.

Tabel	2.10	Laporan	Operasional	Statistik	Keuangan	Pemerintah	Umum	Tingkat	Wilayah	Provinsi	Kaltara	
Triwulan	III	2020-2021

sumber : Laporan GFS Triwulan III 2020 s.d. 2021 Kanwil DJPb Prov. Kaltara

Berdasarkan tabel 2.10, nilai Belanja Pemerintah yang dihitung dari akumulasi kompensasi 

pegawai, pengadaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan manfaat sosial pemerintah 

sampai dengan Q3 2021 tercatat sebesar Rp4,19 triliun dan berkontribusi sebesar 14,94 

persen terhadap PDRB Kaltara periode Q3 2021. Kontribusi Belanja Pemerintah pada periode 

pelaporan mengalami penurunan dibandingkan periode Q3 2020 meskipun secara nominal 

Belanja Pemerintah mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi 

yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Belanja Pemerintah. Sedangkan kontribusi 

investasi pemerintah terhadap PDRB yang dihitung berdasarkan nilai Aset Tetap pada Transaksi 

Aset Non Keuangan Neto periode Q3 2021 tercatat sebesar 4,90 persen atau Rp1,38 triliun, 

mengalami peningkatan dibandingkan periode Q3 2020 seiring dengan nominal PMTB yang 

juga mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan nominal PMTB yang 

berasal dari tumbuhnya Belanja Modal pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kaltara.

3. Surplus/Defisit	Konsolidasian

Sampai dengan Q3 2021, Pendapatan dan Hibah Konsolidasian di Kaltara tercatat sebesar 

Rp2.215,35 miliar, dan Belanja Konsolidasian sebesar Rp6.595,31 miliar sehingga menimbulkan 

defisit sebesar Rp4.379,96 miliar. Kondisi surplus pada APBD tidak dapat menopang agar 

kondisi konsolidasian senantiasa mengalami surplus, mengingat sumber pendapatan APBD 

masih didominasi oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat.
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Nilai NTN Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2021 terus mengalami kenaikan 

searah dengan kenaikan NTN secara nasional. Secara rata-rata, nilai NTN Provinsi 

Kalimantan Utara sampai dengan periode September 2021 sebesar 103,70 masih 

dibawah nilai rata-rata nasional yang sebesar 104,20. Secara regional nilai rata-rata 

NTN Provinsi Kalimantan Utara menempati tempat kedua setelah nilai NTN Provinsi 

Kalimantan Barat

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar penduduk mempunyai 

mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, namun petani dan nelayan di Indonesia 

masih memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

September 2020 mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 27,55 juta yang 46,30 

persen menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian di Indonesia. Jumlah ini tentu 

tidak sedikit. Penyebab utama kurangnya kesejateraan petani di Indonesia adalah karena 

pertanian di Indonesia masih berkutat pada budidaya, sementara itu nilai tambah berada 

diproses bisnisnya. Paradigma yang seperti ini sudah pasti harus segera diubah secara 

besar-besaran. Kuncinya, bagaimana mengkonsolidasikan para petani agar mampu 

memiliki skala usaha yang lebih besar, skala perekonomian yang besar pula.

Untuk meningkatkan kehidupan yang sejahtera bagi para petani dan nelayan diperlukan 

kebijakan atau program sektor pertanian dan perikanan (laut dan darat). Kebijakan atau 

program ini pada dasarnya adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan 

dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan. Tujuan tersebut 

adalah memajukan pertanian dan perikanan, mengusahakannya agar menjadi lebih 

produktif dan efisien serta dapat meningkatkan tingkat penghidupan/kesejahteraan 

petani dan nelayan. Ukuran keberhasilan tujuan didasarkan kepada konsep angka Nilai 

Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai indikator kesejahteraan. 

Konsep NTP/NTN mengacu kepada kemampuan daya beli petani dan nelayan, yaitu 

kemampuan pendapatan yang diterima petani/nelayan dari hasil produksinya untuk 

dapat ditukar dengan sarana pemenuhan kebutuhan. Peningkatan kesejahteraan 

identik dengan naiknya pendapatan untuk memperbaiki kemampuan konsumsi. Dengan 

demikian peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh melalui upaya untuk meningkatkan 

pendapatan dan/atau meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan rumah 

tangga sehari-hari dalam menjalani hidup.

Grafik	3.2	Perkembangan	NTN	Lingkup	
Regional	Kalimantan	s.d.	Triwulan	III	2021

A. Peran Fiskal Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan: Analisis NTP dan NTN

Sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung 

perekonomian. Berdasarkan data BPS pada triwulan III tahun 2021, dari tingkat 

pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,51 persen (y-on-y), lapangan usaha Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan merupakan  lapangan usaha yang memiliki kontibusi paling 

tinggi kedua yaitu sebesar 14,30 persen. Sedangkan jika kita lihat secara regional, 

sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga mempunyai kontribusi terbesar kedua 

terhadap struktur ekonomi di Kalimantan Utara. Sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan di Kalimantan Utara mempunyai kontribusi sebesar 16,6 persen terhadap 

struktur ekonomi. 

Salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dan nelayan adalah 

Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Secara konsep, NTP/NTN  

membandingkan antara indeks harga yg diterima petani/nelayan dengan indeks 

harga yang dibayar petani/nelayan. NTP/NTN mempunyai kegunaan untuk mengukur 

kemampuan tukar produk yang dijual petani/nelayan dengan produk yang dibutuhkan 

petani/nelayan dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

Grafik	3.1		Perkembangan	NTP	Lingkup
Regional	Kalimantan	s.d.	Triwulan	III	2021

Selama periode tahun 2021, nilai NTP Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan periode 

September 2021 bernilai diatas 100 dan cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan 

bahwa secara umum kesejahteraaan petani di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami 

peningkatan. Secara rata-rata nilai NTP di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 105,17, 

lebih tinggi dari nilai rata-rata NTP secara nasional yang sebesar 103,71. Namun jika kita 

bandingkan dengan nilai NTP di regional Kalimantan, nilai NTP di Provinsi Kalimantan  

Utara merupakan yang paling kecil.

Sumber: BPS Provinsi Kaltara Sumber: BPS Provinsi Kaltara
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Grafik	3.3	Penyaluran	KUR	Nasional	tahun	
2015-2021

Sumber: SIKP (diolah)

Grafik	3.4	Penyaluran	KUR	Provinsi	
Kaltara	tahun	2015-2021

Sumber: SIKP (diolah)

Hingga akhir Q3 2021, penyaluran KUR di wilayah Kalimantan Utara secara kumulatif 

telah mencapai Rp551,60 miliar dan memfasilitasi sebanyak 10.412 debitur, meningkat 

signifikan terhadap penyaluran tahun lalu yang tercatat sebesar Rp450,7 miliar untuk 

8.800 debitur. Berdasarkan sebaran wilayah, jumlah debitur KUR terbesar tercatat di 

Kabupaten Nunukan sebanyak 3.741 debitur, lalu diikuti oleh Kota Tarakan sebanyak 

2.823 debitur. 

Tabel	3.2	Penyaluran	KUR	per	Sektor	se-Kaltara	Tw	III	2021

Berdasarkan sektor usaha, mayoritas debitur KUR di Kaltara bergerak pada sektor 

usaha Perdagangan Besar dan Eceran dengan persentase sebanyak 4.999 debitur atau 

48 persen dari total jumlah debitur di Kalimantan Utara, sehingga kinerja penyaluran 

KUR sangat bergantung pada pertumbuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat. 

Sementara itu penyaluran KUR untuk sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 

Rp83,39 miliar untuk 2.214 debitur atau 21,26 persen dari total debitur. Selanjutnya 

1. Reviu Program Pemerintah untuk Petani dan Nelayan

a. Belanja K/L Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan dan Kelautan

Belanja Pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian di wilayah 

Kalimantan Utara sebesar Rp23,75 miliar dari total pagu Rp39,03 miliar. Sedangkan 

Belanja Pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan di 

wilayah Kalimantan Utara sebesar Rp19,13 miliar dari total pagu Rp28,99 miliar.

Tabel 3.1 Pagu dan Realisasi Belanja Satker Lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan	s.d.	Triwulan	III	2021

Pada Kementerian Pertanian, kontribusi realisasi terbesar berasal dari jenis belanja 

modal yaitu sejumlah 99,45 persen dari pagunya. Dengan kata lain hampir seluruh pagu 

belanja modal pada Kementerian Pertanian telah terealisasi. Sementara itu pada satker 

lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, belanja pegawai memberikan kontribusi 

realisasi terbesar jika dibandingkan dengan jenis belanja barang dan belanja modal, 

yaitu mencapai 71,85 persen dari pagunya.

b. Kredit Usaha Rakyat untuk Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan dan Kelautan

Pembiayaan KUR Sektor Pertanian dan Perikanan di Kalimantan Utara terus meningkat. 

KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/

perseorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun 

belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Penyaluran KUR 

diprioritaskan pada Sektor Produksi yaitu sektor yang menambah jumlah barang dan/

atau jasa termasuk didalamnya sektor pertanian serta sektor kelautan dan perikanan. 

Target penyaluran KUR untuk sektor produksi terus mengalami kenaikan dari tahun 

2017 yang hanya ditargetkan 40 persen menjadi 60 persen sejak tahun 2019.

Sumber: Aplikasi OM SPAN (diolah)

Sumber: SIKP (diolah)
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Grafik	3.5	Penyaluran	UMi	se-Kaltara	Tw	III	2021

Hingga akhir periode Q3 2021, penyaluran UMi di Kalimantan Utara tercatat sebesar 

Rp1,22 miliar yang menjangkau 348 pelaku usaha. Masih rendahnya penyaluran UMi 

di Kalimantan Utara salah satunya disebabkan oleh masih minimnya pilihan penyalur 

pembiayaan UMi, dimana penyalur pembiayaan UMi yang ada di Kaltara hanya PT 

Pegadaian dan PT PNM, sedangkan koperasi yang layak untuk menjadi penyalur UMi 

baru ada 1 koperasi yaitu KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA dengan penyaluran 

1 debitur sebesar 10 juta di Kota Tarakan.

d. DAK Fisik

Belanja DAK Fisik yang merupakan bagian dari TKDD terdiri atas 15 bidang, diantaranya 

Bidang Pertanian serta Bidang Kelautan dan Perikanan. Pembangunan infrastruktur 

DAK Fisik yang menyasar kedua bidang tersebut berpengaruh terhadap Indeks Harga 

Yang Dibayar Petani/Nelayan (ib) pada komponen Biaya Produksi dan Penambahan 

Barang Modal.

Tabel	3.3	Alokasi	dan	Realisasi	DAK	Fisik	Bidang	Kelautan	&	Perikanan	dan	Pertanian	Tw	III	2021

penyaluran KUR sektor perikanan sebesar Rp65,16 miliar untuk 1.571 debitur atau 

15,08 persen dari total debitur.

Secara nominal penyaluran KUR sektor pertanian dan perikanan Rp148,55 miliar 

atau sebesar 26,9 persen dari total penyaluran KUR di Kalimantan Utara. Jumlah ini 

seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi dimana para petani dan nelayan mendapat 

modal untuk meningkatkan produksi usahanya.

Untuk dapat meningkatkan sektor pertanian dan perikanan ini, maka perlu peningkatan 

penyaluran KUR untuk dua sektor tersebut. Penyaluran KUR Khusus sektor pertanian 

dan perikanan menjadi fokus bagi pemerintah, mengingat kebutuhan peremajaan 

perkebunan, pengembangan ternak rakyat, serta pengadaan kapal nelayan sudah 

mendesak untuk segera dilaksanakan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam 

penyaluran KUR seperti kendala administrasi yang harus dipenuhi oleh calon debitur 

KUR Khusus bagi petani dan nelayan yang masih kesulitan mengakses KUR karena 

masalah agunan untuk pinjaman diatas Rp50 juta.

c. Kredit Ultra Mikro

Selain KUR Pemerintah juga menggulirkan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 

Sektor Pertanian dan Perikanan yang diperuntukkan bagi usaha-usaha mikro yang 

belum terjangkau oleh program KUR. 

UMi adalah program fasilitas pembiayaan 

kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam 

bentuk kredit konvensional maupun 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

Sasaran UMi adalah Usaha Ultra Mikro 

di lapisan terbawah, yang belum bisa 

difasilitasi perbankan melalui program 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi 

Sumber: OMSPAN (diolah)

Di Kalimantan Utara, pada tahun 2021 DAK Fisik bidang Pertanian memiliki pagu 

alokasi sebesar Rp10,68 miliar serta bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp16,74 

miliar sehingga totalnya untuk 2 bidang ini mencapai Rp27,42 miliar. adapun progres 

penyaluran untuk bidang pertanian mencapai Rp5,36 miliar dan bidang kelautan dan 

perikanan mencapai Rp11,34 miliar.

2.	 Analisis Perbandingan Tren Antara Belanja Pemerintah dengan NTP dan NTN

a. Analisis Tren Pembentuk Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib) dengan 

Kebijakan Input Sektor Pertanian

Realisasi belanja K/L output strategis Sektor Pertanian di Kalimantan Utara mencapai 

sebesar Rp1,33 miliar dari total pagu Rp11,40 miliar. Kegiatan Pengelolaan Produksi 

Tanaman Serealia Tanaman Pangan (Kode 1762) memiliki alokasi pagu terbesar jika 

Sumber: SIKP UMI (diolah)

memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pada tahun 2020, dengan terbitnya PMK 193/

PMK.05/2020 tentang Pembiayaan UMi, plafon pinjaman UMi juga naik menjadi paling 

tinggi Rp20 juta. Kebijakan Program KUR dan UMi merupakan bagian dari Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional.
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dibandingkan Kegiatan lainnya untuk Belanja K/L Sektor Pertanian. Namun jika dilihat 

dari presentase realisasinya, maka Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian 

(Kode 1794) memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp0,95 miliar atau 78,4 persen dari 

pagunya sejumlah Rp1,21 miliar.

Penyaluran DAK Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp.5,36 miliar dari nilai kontrak Rp10,12 

miliar dan total pagu Rp10,68 miliar.

Tabel	3.5	Pagu,	Nilai	Kontrak,	dan	Penyaluran	DAK	Fisik	Sektor	Pertanian	Tw	III	2021

Sumber: Direktorat Pelaksanaan Anggaran (diolah)

paling besar dalam merealisasikan alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian yaitu 70 

persen dari pagunya. Untuk Kabupaten Tana Tidung, perlu dilakukan upaya akselerasi 

penyaluran DAK Fisik Bidang Pertanian. Mengingat saat ini baru tersalur 25 persen dari 

alokasinya.

DAK Fisik Bidang Pertanian diantaranya digunakan untuk pembangunan atau 

perbaikan jalan usaha tani dan jalan produksi, pembangunan atau perbaikan sumber 

air, pembangunan atau perbaikan balai/instalasi pembibitan dan hijauan pakan ternak, 

Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), serta Rumah Potong Hewan (RPH).

Sementara itu penyaluran KUR untuk sektor pertanian, perburuan dan kehutanan 

sebesar Rp83,39 miliar untuk 2.214 debitur. Dana  tersebut disalurkan kepada usaha 

pertanian dimana menjadi modal dalam meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor 

pertanian. 

Kebijakan input sektor pertanian (Belanja K/L Sektor Pertanian, DAK Fisik Bidang 

Pertanian, KUR dan UMi Sektor pertanian) berpengaruh terhadap nilai tukar petani 

(NTP).  Kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan 

petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga, yang mana harga yang diterima 

petani (it) lebih tinggi dari harga yang harus dibayar petani (ib) untuk produksi dan 

konsumsi rumah tangga petani.

Sumber: OM SPAN (diolah)

Tabel	3.4	Realisasi	Capaian	Output	Sektor	Pertanian	di	Kaltara	s.d.	Triwulan	III	2021

Penyaluran DAK Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp5,36 miliar dari nilai kontrak Rp10,12 

miliar dan total pagu Rp10,68 miliar. Kabupaten Malinau memiliki alokasi pagu paling 

besar jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di lingkup Kalimantan Utara, yaitu senilai 

Rp3,56 miliar. Sedangkan jika dilihat presentase realisasinya, Kabupaten Bulungan

Grafik	3.6	Perkembangan	NTP	dan	Indeks	Harga	
Dibayar/Diterima Petani

Tabel 3.6 Perbandingan Tren antara 
Pengeluaran Pemerintah dengan NTP

Sumber: BPS (data diolah)
Peningkatan NTP akhir Q3 2021 dipengaruhi oleh naiknya NTP di tiga subsektor 

pertanian, yaitu Tanaman Perkebunan Rakyat naik sebesar 2,25 persen; Subsektor 

Peternakan naik 0,85 persen dan Perikanan naik sebesar 0,32 persen.  Sedangkan NTP 

pada Subsektor Tanaman Pangan turun sebesar 0,15 persen dan Subsektor Hortikultura 

turun 0,61 persen.

Sumber: data diolah
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Dari Indeks Harga yang Diterima Petani (it) dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang 

yang dihasilkan petani. Pada akhir Q3 2021, it naik sebesar 0,59 persen dibanding it 

Agustus 2021, yaitu dari 111,83 menjadi 112,49; menunjukkan bahwa tingkat harga 

produksi pertanian pada September 2021 mengalami peningkatan secara rata-rata 

12,49 persen terhadap produk yang sama pada tahun dasar (2018=100).

Peningkatan it pada bulan September 2021 disebabkan naiknya it di empat subsektor 

pertanian, yaitu Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,02 persen, Tanaman Perkebunan 

Rakyat sebesar 2,34 persen, Subsektor Peternakan sebesar 0,84 persen dan Perikanan 

sebesar 0,36 persen.

Melalui Indeks Harga yang Dibayar Petani (ib) dapat dilihat fluktuasi harga barang dan 

jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani yang merupakan 

bagian terbesar dari masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang 

diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.

Pada akhir September 2021, ib Provinsi Kalimantan Utara naik sebesar 0,09 persen 

bila dibanding Ib Agustus 2021, yaitu dari 105,33 menjadi 105,42. Peningkatan ib terjadi 

karena IKRT naik sebesar 0,12 persen. Peningkatan ib terjadi di semua subsektor 

pertanian terkecuali peternakan.

b. Analisis tren pembentuk Indeks Harga Yang Dibayar Nelayan (Ib) dengan 

kebijakan input sektor perikanan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas lautan seluas 11.579 km² (13 persen dari luas 

wilayah total). Wilayah laut yang luas tentunya terdapat potensi yang dapat dikembangkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. untuk itu  kebijakan 

fiskal pemerintah melalui input sektor perikanan (Belanja K/L Sektor Perikanan, DAK 

Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, KUR dan UMi Sektor Kelautan dan Perikanan) 

diberikan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Realisasi belanja K/L output strategis Sektor Perikanan di Kalimantan Utara s.d Q3 2021 

sebesar Rp1,95 miliar dari total pagu Rp3,63 miliar. Kegiatan Pemantauan, Operasi 

Armada, dan Infrastruktur Pengawasan (Kode 2350) secara nominal memiliki alokasi 

dan realisasi terbesar jika dibandingkan Kegiatan lainnya untuk Belanja K/L Sektor 

Perikanan. Selain itu, terdapat kode kegiatan (2337), yaitu alokasi anggaran untuk 

kegiatan penyaluran bantuan kapal kepada nelayan sebanyak 8 unit kapal. Namun 

anggaran tersebut kemudian ditarik kembali oleh Kantor Pusat Kementerian Kelautan 

dan Perikanan pada saat refokusing anggaran sehingga pengadaan kapal tersebut 

dibatalkan. 

Tabel	3.7	Realisasi	Capaian	Output	Sektor	Perikanan	di	Kaltara	s.d.	Triwulan	III	2021

Tabel	3.8	Pagu,	Nilai	Kontrak,	dan	Penyaluran	DAK	Fisik	Sektor	Perikanan	Tw	III	2021

Sumber: Direktorat Pelaksanaan Anggaran (diolah)

Sementara itu untuk penyaluran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar 

Rp11,34 miliar dari nilai kontrak Rp15,01 miliar dan total pagu Rp16,74 miliar. Pemprov 

Kalimantan Utara memiliki DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan alokasi pagu 

paling besar jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di lingkup Kalimantan Utara, yaitu 

senilai Rp10,04 miliar. Sedangkan jika dilihat dari persentase realisasinya, Kabupaten 

Tana Tidung paling besar dalam merealisasikan alokasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan 

Perikanan yaitu 99,35 persen dari pagunya.

Sumber: OMSPAN (data diolah)
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DAK Fisik ini diantaranya digunakan untuk pengadaan sarana pendukung kegiatan 

penangkapan ikan (jaring dan Coolbox 96 unit serta fishfinder 8 unit), pembangunan sarana 

dan prasarana Pelabuhan Tengkayu II Tarakan seperti pembangunan Drainase 250 m, 

pembangunan dermaga 120 m2, pembangunan fasilitasi air bersih 1 paket, pembangunan 

turap 300 m dan pembangunan tempat pelelangan ikan 500 m2. Pengadaan sarana 

pendukung kegiatan penangkapan fishfinder dan jaring dapat meningkatkan jumlah 

dan coolbox dapat menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan. Pembangunan sarana 

prasarana Pelabuhan Tengkayu II Tarakan secara tidak langsung memberikan pengaruh 

terhadap Nilai Tukar Nelayan, dimana pelabuhan tersebut memberikan kemudahan bagi 

nelayan dalam menjual hasil tangkapan laut. Hasil tangkapan yang dapat dijual segera 

tentu tidak mengurangi kualitas ikan dan harga jualnya sehingga bisa meningkatkan 

indeks harga yang diterima nelayan (it) dan dapat menurunkan biaya atau indeks harga 

yang dibayar nelayan (ib).

Sementara itu penyaluran KUR sektor perikanan sebesar Rp65,16 miliar untuk 1.571 

debitur. Dana  tersebut disalurkan kepada usaha perikanan dimana menjadi modal 

dalam meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor perikanan. 

Grafik	3.7	Perkembangan	NTN	dan	Indeks	Harga	
Dibayar/Diterima Nelayan

Tabel 3.9 Perbandingan Tren antara 
Pengeluaran Pemerintah dengan NTN

Sumber: BPS (data diolah)Sumber: data diolah

Kebijakan input sektor perikanan (Belanja K/L Sektor Perikanan, DAK Fisik Bidang 

Kelautan dan Perikanan, KUR dan UMi Sektor Kelautan dan Perikanan) berpengaruh 

terhadap nilai tukar nelayan (NTN). Kemampuan tukar produk yang dijual nelayan 

dengan produk yang dibutuhkan nelayan dalam produksi dan konsumsi rumah tangga, 

dimana harga yang diterima nelayan (it) lebih tinggi dari harga yang dibayar nelayan (ib) 

untuk produksi dan konsumsi rumah tangga nelayan.

Dari Indeks Harga yang Diterima Nelayan (it) dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang 

yang dihasilkan nelayan. Jika dibandingkan, tingkat kesejahteraan petani sedikit lebih 

baik daripada tingkat kesejahteraan nelayan di Kalimantan Utara. Hal tersebut dibuktikan 

dengan NTN yang presentasenya lebih rendah apabila dibandingkan dengan NTP.  

Pada akhir Q3 2021, it mengalami kenaikan sebesar 0.19 persen jika dibandingkan 

dengan it Agustus 2021, yaitu dari 112,22 menjadi 112,43. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa harga barang-barang yang dihasilkan nelayan sebagai data penunjang dalam 

penghitungan pendapatan sektor perikanan pada September 2021 mengalami 

peningkatan secara rata-rata 12.43 persen terhadap produk yang sama pada tahun 

dasar (2018=100).

Pada akhir September 2021, ib Provinsi Kalimantan Utara naik sebesar 0,05 persen 

apabila dibandingkan ib bulan Agustus 2021, yaitu dari 105,85 menjadi 105,91. Melalui 

Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (ib) dapat dilihat fluktuasi harga barang dan 

jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat nelayan, khususnya nelayan yang mayoritas 

merupakan bagian dari masyarakat pedesaan/pesisir, serta fluktuasi harga barang dan 

jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan.

3. Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil analisis dan penjelasan atas peran fiskal untuk kesejahteraan petani dan 

nelayan, maka rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan adalah :

a. Sebagai sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian di Kalimantan Utara, 

maka perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan alokasi belanja pemerintah baik 

dalam belanja K/L maupun TKDD khususnya untuk sektor Pertanian dan Perikanan. 

Mengingat lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan  

lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling signifikan. Sedangkan jika 

dilihat secara regional, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai 

kontribusi terbesar kedua terhadap struktur ekonomi di Kalimantan Utara. 

b. Mengembangkan program penyaluran KUR sektor Pertanian dan Perikanan. Dari 

realisasi dan jumlah debitur KUR saat ini, kiranya dapat lebih diintensifkan lagi 

sehingga para petani dan nelayan memperoleh modal untuk meningkatkan produksi 

usahanya. Agar dapat meningkatkan sektor pertanian dan perikanan ini, maka 

penyaluran KUR untuk dua sektor tersebut perlu ditingkatkan. Penyaluran KUR 
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untuk sektor Pertanian dan Perikanan hendaknya menjadi fokus bagi pemerintah, 

mengingat kebutuhan peremajaan perkebunan, pengembangan ternak rakyat, serta 

pengadaan kapal nelayan merupakan keperluan yang mendesak untuk segera 

dilaksanakan.

B. Analisis Peluang Investasi Daerah

Letak Geografis Provinsi Kalimantan Utara memiliki lokasi yang sangat strategis dan 

menguntungkan. Dilewati oleh alur pelayaran kategori Alur Laut Kawasan Indonesia II 

(ALKI II) sehingga dilewati oleh kapal-kapal yang berlayar dari perairan Indonesia ke alur 

pelayaran internasional. Memiliki wilayah pesisir yang panjang dengan panjang garis 

pantai yang mencapai 3.995 km. Memiliki wilayah perairan laut yang memiliki potensi 

sumber daya perikanan yang besar. 

1. Identifikasi	Peluang	Investasi	di	Daerah

Pembangunan Pabrik Pengolahan Rumput Laut  di Kab Nunukan

Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Rumput 

laut produk olahan berupa gelatin, karagenan, dan alginat atau disebut juga tepung 

rumput laut, sangat bermanfaat baik dalam industri makanan, farmasi, kosmetik, tekstil, 

industri kulit, dan industri lainnya. Selain permintaan yang lebih tinggi untuk tepung 

rumput laut, permintaan rumput laut kering juga semakin meningkat, bahkan untuk 

memenuhi kebutuhan tepung rumput laut dalam negeri, Indonesia harus mengimpornya 

dari negara lain. Oleh karena itu, kebanyakan rumput laut Indoneisa diekspor ke luar 

negeri. 

Produksi rumput laut di Indonesia dapat berlangsung sepanjang tahun dengan potensi 

areal budidaya sebesar 1,11 juta hektar, dimana 77,66 persen nya berada di Kaltara.  

Setiap tahun Kalimantan Utara mampu memproduksi rumput laut sebanyak 311.037 

ton yang berasal dari tiga kabupaten kota yaitu Kabupaten Nunukan (256.200 ton),  

Kabupaten Bulungan (1.400 ton),  dan Kota Tarakan (53.615 ton)

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut di Kalimantan 

Utara yang memiliki potensi rumput laut yang baik. Jenis rumput laut yang dibudidayakan 

adalah Kappaphycus Alvarezii (E.Cottonii) yang dapat diproduksi menjadi tepung 

karaginan. Tepung karaginan bermanfaat untuk berbagai keperluan industri dan rumah 

tangga untuk proses produksi makanan, minuman dan kebutuhan farmasi.

Rumput laut hasil panen petani di Kabupaten Nunukan hanya diekspor dalam bentuk 

bahan mentah. Rumput laut mentah dari petani dikumpulkan terlebih dahulu untuk 

selanjutnya dikirim ke Surabaya atau Makassar untuk diproses lebih lanjut. Hasil olahan 

rumput laut tersebut kemudian langsung diekspor ke negara lain seperti cina, Hongkong, 

Malaysia, Filipina dan Negara Eropa.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pengolahan rumput laut menjadi tepung karaginan 

di Kabupaten Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan sendiri telah berupaya 

untuk mengembangkan Marine Technopark yang di dalamnya terdapat Lahan Industri 

Pengolahan yang terletak di Pulau Nunukan bersebelahan dengan Pulau Sebatik yang 

berbatasan langsung bersebelahan dengan Kota Tawau, Malaysia.

Dengan produksi rumput laut yang melimpah dan peluang ekspor yang besar, industri 

pengolahan Rumput Laut yang sudah ada saat ini hanya mampu mengolah 300 ton per 

bulan. Oleh karena itu di Kalimantan Utara masih dibutuhkan sekitar 5 (lima) unit industri 

olahan lagi untuk dapat mengolah produksi yang ada.

2.	 Informasi Pasar

Permintaan rumput laut secara internasional sangat tinggi. Tahun 2015 Tiongkok dan 

Singapura memesan rumput laut Indonesia hingga 58 juta dollar AS, setara Rp 782,71 

miliar.Transaksi pembelian rumput laut kering dilakukan oleh tiga importir asal negeri 

tirai bambu dan satu perusahaan dari Singapura.

Proyeksi permintaan rumput laut negara-negara Asia Pasifik sebagai pasar terbesar, 

mencapai USD23,04 miliar di tahun 2027. Lonjakan permintaan terjadi karena 

meningkatnya permintaan untuk industri pangan, pakan, obat-obatan dan kosmetik. 

Menurut Fortune Business Insights, Pasar akan terus tumbuh dengan meningkatnya 

permintaan dan produksi dari negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, India dan 

Jepang, termasuk Indonesia untuk bahan pangan, kosmetik, farmasi, bahan perekat dan 

gel. Pemanfaatan rumput laut untuk konsumsi manusia menyumbang lebih dari 77% 

dari keseluruhan pangsa pasar global. Kebutuhan ini diproyeksikan meningkat di masa 

mendatang karena perubahan lifestyle kebiasaan makan yang sehat, dan meningkatnya 

populasi penduduk.
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Nilai industri rumput laut untuk pasar Amerika Serikat sebesar USD311,4 juta pada tahun 

2019. Jumlah ini diperkirakan berkembang pesat dengan meningkatnya pemanfaatan 

untuk industri farmasi. Selain itu, kebutuhan rumput laut merah pada 2020 – 2027 

diprediksi akan tumbuh 9,2% dengan  produk utama semi-olahan dan olahan, khususnya 

karaginan. Permintaan pasar rumput laut di AS didominasi oleh jenis merah, diikuti oleh 

coklat dan hijau.

Sangat sedikit pabrik yang mampu mengolah rumput laut menjadi Refine Carrageenan 

(RC) di Indonesia. Pabrik di Indonesia harus menghadapi kuatnya penguasaan 

produk Refine Carrageenan Tiongkok di pasar Internasioanal. Sebagian besar Pabrik 

pengolahan rumput laut yang ada di Indonesia adalah mengolah rumput laut menjadi 

bahan setengah jadi berupa Chip ATC dan Semi Refine Carrageenan (SRC).

3. Analisis Kelayakan

Analisis kelayakan yang dilakukan terhadap pembangunan pabrik pengolahan rumput 

laut di Kabupaten Nunukan meliputi analisis aspek teknis, analisis aspek keuangan dan 

analisis kelayakan ekonomi.

I. Analisis Aspek Teknis

a. Pemilihan lokasi proyek yang tepat serta ketersediaan lahan yang clean and clear 

Pabrik akan dibangun dengan lokasi di Kabupaten Nunukan dengan lahan 

disediakan oleh milik pemerintah daerah yang dikelola oleh BUMD. Lahan 

tersebut berada dalam kawasan Marine Technopark adalah terletak di Kecamatan 

Mensapa. Penetapan kawasan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan 

Nomor : 169 Tahun 2005 dan Nomor : 47 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan lokasi 

pelabuhan perikanan nusantara dan pengembangan Terpadu Industri Perikanan di 

Mansapa dengan luas 50 (lima puluh) hektar.

b. Periode waktu pembangunan dan pengoperasiannya 

Pembangunan pabrik mulai dari konstruksi bangunan dan pengadaan mesin 

pengolahan rumput laut diperikirakan dapat dilaksanakan selama 1 tahun (tahun 

awal). selanjutnya mulai beroperasi pada tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10 

(selama 10 tahun). setelah itu dapat ditinjau ulang operasional pabrik (bangunan 

dan mesin) apakah perlu dilakukan penggantian atau modernisasi peralatan mesin 

pengolahan.

c. Ketersediaan tenaga kerja (SDM)

Tenaga kerja yang dapat diserap dari usaha ini juga sangat besar, khususnya 

dalam memberdayakan masyarakat setempat yang tinggal di wilayah pesisir laut. 

Pada tahun 2018 jumlah penduduk  Kabupaten Nunukan sebesar 99.233 jiwa. 

Penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja berjumlah 72.182 

orang, sedangkan yang menganggur berjumlah 2.834 orang rakyat. Dari jumlah 

mereka yang bekerja, jenis kelamin didominasi oleh laki-laki, yaitu sebesar 52.266 

orang, sedangkan sisanya perempuan berjumlah 19.916 orang. Penduduk yang 

tidak termasuk dalam angkatan kerja untuk laki-laki adalah mereka yang masih 

bersekolah, sedangkan perempuan adalah mereka yang mengurus rumah tangga.

d. Letak konsumen atau penerima manfaat 

Pabrik pengolahan ini dapat memberikan manfaat kepada petani rumput laut 

di Kalimantan Utara khususnya Kabupaten nunukan. Di Kabupaten Nunukan, 

berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, Kalimantan 

Utara (2014) terdapat 1.912 rumah tangga petani rumput laut dengan luas lahan 

mencapai 2.000 hektar lebih yang tersebar di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. 

e. Kebutuhan bahan baku

Setiap tahun Kalimantan Utara mampu memproduksi rumput laut sebanyak 311.037 

ton yang berasal dari tiga kabupaten kota yaitu Kabupaten Nunukan (256.200 ton),  

Kabupaten Bulungan (1.400 ton),  dan Kota Tarakan (53.615 ton). Dari produksi ini 

kabupaten nunukan mempunyai produksi terbesar di Kalimantan Utara. 

Luas perairan Kabupaten Nunukan untuk budidaya rumput laut adalah 17.679,58 

hektar, namun sampai saat ini realisasinya baru 2.652 hektar. Pemkab Nunukan 

sedang mengembangkan Marine Technopark sebagai kawasan terpadu yang 

menyatukan dunia industri, konsumen, universitas, pusat penelitian dan pelatihan, 

kewirausahaan, perbankan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi 

satu lokasi yang memungkinkan arus barang, informasi dan teknologi, tenaga ahli, 

dan transaksi secara lebih efisien dan cepat.
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f. Sumber daya penunjang: air, listrik, pasar, sarana transportasi, dan lain-lain

Sumber daya penunjang seperti air bersih, listrik, pasar, sarana transportasi 

dan  telekomunikasi, serta rumah sakit sangat penting untuk mendukung pabrik 

pengolahan rumput laut. Penyediaan air bersih yang layak untuk keperluan sehari-

hari dapat dipenuhi dengan tersedianya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

PDAM yang beroperasi di Kabupaten Nunukan berlokasi di Kecamatan Nunukan, 

Sebatik dan Lumbis. Jumlah Pelanggan PDAM Nunukan Tahun 2018 mencapai 

10.921 pelanggan atau dengan kata lain meningkat 14,34% dibandingkan tahun 

sebelumnya. Sedangkan banyak air yang disalurkan mencapai 256.230,74 m3

Untuk listrik pabrik pengolahan dapat disediakan oleh PLN. Jumlah pelanggan 

yang terdaftar di PLN Nunukan pada Desember 2018 mencapai 31.595. Total 

daya listrik yang terjual mencapai 6.294.995 kWh, 65,46 persen di antaranya dijual 

kepada pelanggan non rumah tangga.

Secara umum transportasi yang digunakan di Kabupaten Nunukan (khususnya 

Kota Nunukan) masih didominasi oleh angkutan umum, mobil dan sepeda motor. 

Kota ini jauh dari lalu lintas karena jalannya lebar. Pada bulan Agustus 2016, 

Pemerintah melalui Dinas Transportasi, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten 

Nunukan telah menetapkan besarnya tarif angkutan darat yaitu tarif reguler 

dan tarif sewa. Reguler transportasi tidak menerima subsidi operasional dari 

Pemerintah Daerah, oleh karena itu tarifnya masih mahal dan cukup memberatkan 

warga. Kondisi jalan baik terpanjang ada di Kecamatan Nunukan, disusul Nunukan 

Selatan Kecamatan dan Tulin Onsoi. Kondisi jalan sedang terpanjang berada di 

Kecamatan Sei Penggaris. Sedangkan kondisi jalan rusak terpanjang berada di 

Kecamatan Krayan Selatan dan Sembakung Atulai.

Kabupaten ini dapat dicapai dengan kapal laut atau speedboat yang akan berlabuh 

di 2 (dua) pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan Pelabuhan Sungai 

Nyamuk. Waktu yang dibutuhkan dari Tarakan ke Nunukan berjarak sekitar 2,5 

(dua setengah) jam perjalanan. Pelabuhan Tunon Taka adalah pelabuhan terbesar 

di Kabupaten Nunukan sebagai tempat untuk menampung beberapa Kapal Pelni 

dan kapal swasta lainnya. Pelabuhan ini melayani penumpang yang melakukan 

perjalanan ke Tarakan, Balikpapan, Makassar, Pare-Pare, Pantoloan, Toli Toli, 

Surabaya dan Nusa Tenggara Timur. Selain melayani penumpang domestik, 

pelabuhan ini juga melayani rute Nunukan – Tawau di Malaysia. Bagi warga Kota 

Nunukan yang ingin pergi ke Tawau (Negara Malaysia), diperlukan dokumen PLB 

(Pos Lintas Perbatasan). Setiap hari rata-rata sekitar 8 (delapan) unit Fast Boat 

dengan kapasitas kurang lebih 100 (seratus) orang melakukan perjalanan dari/ke 

Nunukan dan Tawau.

Sungai masih menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di Kabupaten Nunukan. 

Tapi di satu sisi lain, transportasi sungai masih menjadi andalan masyarakat di 

Kabupaten Nunukan. Keselamatan penumpang, awak, dan pengelola pelabuhan 

belum menjadi perhatian Daerah Pemerintah. Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat, sebagai lembaga yang menaungi angkutan sungai, harus lebih intensif di 

daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan pengaturan standar keselamatan 

sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Peraturan Menteri Perhubungan No.25/2015. Saat ini, 

keamanan air transportasi terus digaungkan dan transportasi lanjutan ke sana juga 

semakin meningkat dipertimbangkan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan 

pelayanan transportasi umum yang murah dan aman.

Sementara itu transportasi udara merupakan cara tercepat untuk mencapai 

Kabupaten Nunukan adalah dengan pesawat dari Balikpapan atau Kota 

Tarakan. Pesawat perintis baling-baling ganda seperti Susi Air dan Kalstar siap 

mengantarkan penumpang dari Kota Tarakan ke Kota Nunukan dalam waktu 20 

(dua puluh) menit. Pesawat akan mendarat di Bandara Nunukan yang memiliki 

ukuran runway 1.800 x 30 meter. Jarak bandara juga tidak jauh dari pusat kota, 

yaitu sekitar 1 (satu) kilometer.

Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Nunukan sebagai bagian dari Wilayah 

Kalimantan adalah tersedia dalam 2G, 3G, dan 4G. selanjutnya Terdapat Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Nunukan yang beralamat di Jl. Ujang 

Fatimah RT. 04, Nunukan Barat.

Untuk pengiriman ekspor hasil pengolahan rumput laut dapat melalui pelabuhan 
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utama seperti Pelabuhan Laut Malundung Tarakan yang berperan sebagai outlet 

di Kalimantan Utara dalam statusnya sebagai Pelabuhan Internasional.

g. Kapasitas produksi 

Pabrik pengolahan rumput laut diasumsikan dapat menghasilkan produksi 

Tepung Karaginan 300 ton/tahun dengan asumsi 300 hari kerja per tahun, yang 

menggunakan tingkat kapasitas sebesar 50 persen pada tahun pertama, 75 persen 

pada tahun kedua, 100 persen pada tahun ketiga dan seterusnya. Kapasitas input 

pabrik tahunan adalah 1.200 ton rumput laut per tahun. Hasil dalam bentuk rumput 

laut kering/rendaman diasumsikan 25 persen per unit berat yaitu 3.600.000  ton 

per tahun rumput laut basah dan 1.200.000 ton per tahun rumput laut kering. 

h. Penggunaan peralatan dan teknologi yang tepat untuk proses pengolahan

Penggunaan peralatan dan teknologi yang tepat untuk proses pengolahan akan 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk yang ditargetkan 300 ton/tahun. 

untuk itu perlu dipilih mesin berkualitas untuk proses pengolahan mulai dari mesin 

pencuci, peniris, perajang, pemasak/perendam, pengering, penepung, pegering 

karaginan.

i. Bangunan sipil yang akan dibangun

Bangunan pabrik akan dibangun dengan strutur konstruksi yang kuat, dengan 

ukuran luas 2.250 m2  dengan harga satuan Rp.5.631.000/meter2 dengan total 

Rp.12.669.750.000. Secara umum konstruksi bangunan harus memenuhi 5 syarat 

agar bangunan dapat dikatakan layak bangun dan huni. Berikut ini syarat-syaratnya 

yaitu: Kuat dan awet artinya tidak mudah rusak dan tahan lama, sehingga biaya 

pemeliharaan relatif menjadi murah. Fungsional sama dengan bentuk, ukuran 

dan organisasi ruangan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsi dan 

kegunaannya. Indah artinya bentuk dan model bangunan nyaman dipandang 

mata. Higienis artinya memiliki ruang udara atau sirkulasi udara dan pencahayaan 

yang cukup sehingga penghuni dapat merasa nyaman dan sehat. Ekonomis 

artinya biaya yang dikeluarkan relatif efisien dan efektif sehingga meminimalisir 

terjadinya pemborosan.

j. Lingkungan masyarakat sekitar yang mendukung 

Adanya pembangunan pabrik pengolahan rumput laut sangat diharapkan 

masyarakat. Hal ini karena ketergantungan masyarakat secara ekonomi dari 

adanya budi daya rumput laut. Misalnya di Kabupaten Nunukan, hampir 70 persen 

penduduknya secara langsung bekerja berkaitan dengan rumput laut. Masyarakat 

mengharapkan adanya pengolahan pabrik rumput laut dapat meningkatkan harga 

jual rumput laut dan pendapatan petani rumput laut. Tidak hanya petani yang 

mengharapkan adanya pabrik pengolahan rumput laut. Pemerintah daerah pun 

mendukung adanya pembangunan pabrik rumput laut. Misalnya di Kabupaten 

Nunukan, mendukung penuh pembangunan pabrik pengolahan rumput laut di 

Kabupaten Nunukan. Di mulai dari pembangunan pabrik pengolahan rumput laut 

PT Manrapi, meskipun hingga saat ini PT Manrapi belum menunjukan kemajuan 

yang nyata.

k. Peraturan Perundang-undangan yang terkait, secara regulasi RTRW Kabupaten 

Nunukan Tahun 2013-2033 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan 

Tahun 2013-2033.

II. Analisis Kelayakan Keuangan

Kebutuhan investasi awal untuk pembangunan pabrik pengolahan rumput laut menjadi 

karaginan  terdiri dari: 1) Gedung Pabrik, Gudang dan Kantor, 2) Lingkungan Jalan dan 

Lansekap, 3) Mesin dan Peralatan, 4) Peralatan Laboratorium , 5) Peralatan Kantor dan 

Alat Tulis, 6) Kendaraan Operasional, 7) Biaya Pra-operasional , dan 8) Modal Jaringan.

Nilai investasi untuk pembangunan pabrik pengolahan rumput laut ini adalah Rp 

21.242.050.000. Harga satuan nilai investasi di Kabupaten Nunukan dihitung berdasarkan 

Indeks Biaya Konstruksi dimana Indeks Harga Konstruksi Dasar tahun 2020 ditetapkan 

pada 124,45 atau Rp 5.631.000/m2..
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Tabel 3.10 Kebutuhan Investasi Awal (dalam Rp. ribuan)

Proforma Arus Kas 

Arus Kas masuk adalah pendapatan yang diperkirakan dengan memperhitungkan harga 

jual karaginan tepung dengan asumsi Rp170.000.000/ton pada tahun pertama dan 

selanjutnya Industri saja memproduksi tepung karaginan dalam kemasan 25 Kg/bulk. 

Produksi Tepung Karagenan kapasitas 300 ton/tahun dengan asumsi 300 hari kerja per 

tahun, dengan tingkat kapasitas yang digunakan sebesar 50 persen pada tahun pertama, 

75 persen pada tahun kedua, 100 persen pada tahun ketiga dan seterusnya. yang 

optimal kapasitas ditetapkan sebesar 100 persen dari kapasitas terpasang. Kapasitas 

input pabrik tahunan adalah 1.200 ton rumput laut per tahun. Hasil dalam bentuk rumput 

laut kering diasumsikan 25 persen per unit berat.

Arus Kas Keluar adalah perkiraan pengeluaran untuk kegiatan operasional yang terdiri 

dari Gaji Karyawan Biaya, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pembelian Bahan Baku, Biaya 

Pendukung Bahan, dan Biaya Administrasi dan Penjualan.

a. Biaya Gaji Karyawan, dihitung berdasarkan Upah minimum Kabupaten (UMK) Kab 

Nunukan 2021 sebesar Rp3.083.182/bulan.

 sumber : Analysis Results dari PT. Surveyor Indonesia-2019, BPS-2021 (data diolah)

b. Biaya pemeliharaan mesin diasumsikan 1% dari nilai investasi awal.

c. Biaya Pembelian Bahan Baku Rumput Laut Kering diasumsikan dengan harga Rp. 

22.000/Kg pada tahun pertama, kemudian Rp 24.200/Kg di tahun kedua, dan tetap 

stabil di tahun kedua. harga Rp 26.400/Kg di tahun ketiga, dan seterusnya. Untuk 

tujuan produksi, adalah Asumsikan kebutuhan rumput laut kering setiap tahunnya 

mencapai 1.200 ton.

d. Biaya untuk Biaya tambahan ingr/Bahan Pendukung diasumsikan sebesar 11,5% 

dari total penjualan

e. Biaya Administrasi dan Penjualan diasumsikan sebesar 0,5% dari total penjualan.

Tabel	3.12	Arus	Kas	Pabrik	Pengolahan	Rumput	Laut	(dalam	Rp	miliar)	

 sumber : Analysis Results dari PT. Surveyor Indonesia-2019, BPS-2021 (data diolah)

Tabel 3.11 Biaya Gaji Karyawan

Sumber : Analysis Results dari PT. Surveyor Indonesia-2019, UMK Pemkab 
Nunukan-2021, BPS, Pemprov Kaltara (data diolah)
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Tabel	3.14	Performa	Profitabilitas

III. Analisis Kelayakan Ekonomi

Dalam analisis kelayakan ekonomi dalam pembangunan pabrik pengolahan rumput laut 

di Kabupaten Nunukan dengan melihat biaya dan manfaat, antara lain:

a. Biaya

1. Biaya ekonomi 

Biaya investasi awal sebesar Rp21,242 milyar yang digunakan untuk 1). 

Pembangunan Gedung Pabrik, Gudang dan Kantor, 2). Lingkungan Jalan dan 

Lansekap, 3). Mesin dan Peralatan, 4). Peralatan Laboratorium, 5). Peralatan 

Kantor dan Alat Tulis, 6). Kendaraan Operasional, 7). Biaya Pra-operasional, 8). 

Modal Jaringan.

Selanjutnya biaya operasional selama pabrik pengolahan rumput laut ini beroperasi 

antara lain gaji karyawan, biaya pemeliharaan mesin, biaya bahan baku, biaya 

tambahan ingr, biaya administrasi dan penjualan. Biaya operasional ini harus 

dikeluarkan selama beroperasi pabrik pengolahan rumput laut. Dalam skenario 

operasi selama 10 tahun dibutuhkan biaya operasional sebesar Rp367,44 miliar

Selanjutnya dilakukan analisis kelayakan keuangan pembangunan pabrik pengolahan 

rumput laut di Kabupaten Nunukan dengan menggunakan NPV, IRR, Payback Period 

dan BCR dengan menggunakan discount rate sebesar 12 persen.

Sesuai perhitungan analisis kelayakan keuangan dilakukan dengan menggunakan 

asumsi nilai discount rate yang digunakan sebesar 12 persen, maka nilai NPV, IRR, 

Payback Period dan BCR adalah sesuai tabel dibawah ini:
Tabel 3.13 Net Present Value (Miliar Rupiah)

2. Biaya sosial dan lingkungan 

Pembudidayaan rumput laut secara umum, hampir tidak ada berdampak negatif. 

Beberapa dampak yang ditimbulkan. namun biaya lingkungan atas dampak pendirian 

pabrik pengolahan rumput laut terhadap komponen lingkungan fisik perlu diperhitungkan, 

seperti antara lain:

• Kerusakan lokasi pembudidayaan rumput laut berfungsi sebagai penahan dari abrasi 

pantai akibat terpaan ombak, dapat menyelamatkan ekosistem terumbu karang dan 

dapat berfungsi sebagai objek wisata pantai. 

• Dampak terhadap komponen fauna; Kegiatan budidaya rumput laut tidak akan 

mempengaruhi kehidupan hewan laut, seperti ikan, udang, kepiting dan lainnya. 

• Banyaknya limbah rumput laut yang perlu ditangani, meskipun Limbah rumput laut 

digunakan sebagai media tanam jamur dan padi. Limbah rumput laut memang 

berpotensi digunakan sebagai pupuk organik yang kaya unsur hara K, Ca, Mg, Mn, 

dan B yang bermanfaat bagi tanaman dan tanah. 

Selanjutnya biaya sosial yang dapat timbul atas pembangunan pabrik antara lain potensi 

konflik sosial jika banyak pekerja pendatang dari luar daerah. 

b. Manfaat

Pembangunan pabrik pengolahan rumput laut di Kabupaten Nunukan ini tentunya 

memberikan manfaat antara lain: 

1. Meningkatkan PDRB dan pendapatan daerah (PAD dan pajak daerah). 

2. Meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut. Dengan adanya pabrik pengolahan 

dapat memacu petani rumput laut di Nunukan untuk meningkatkan hasil produknya. 

Disamping itu lebih mudah dan cepat dalam menjual panen rumput laut karena tidak 

perlu lagi menjual melalui Surabaya dan Makasar. dengan hasil rumput laut yang 

melimpah dan kemudahan penjualan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan 

petani rumput laut.

3. Mengurangi pengangguran, merujuk data BPS Provinsi Kalimantan Utara mencatat 

tingkat pengangguran di Kabupaten Nunukan 3,76 (2019) dan 4,14 (2020). Dengan 

pembangunan pabrik pengolahan ini akan dapat membuka lapangan kerja baru 
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mulai dari pekerja dalam budidaya rumput laut dan karyawan pabrik pengolahan 

sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran.

4. Meningkatkan devisa dari ekspor hasil pengolahan rumput laut. 

5. Menumbuhkan UMKM di sekitar pabrik pengolahan rumput laut seperti toko, warung 

kelontong dan rumah makan. 

4. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Investasi

Beberapa faktor yang  berpengaruh terhadap investasi pembangunan pabrik rumput laut 

di Kabupaten Nunukan antara lain:

a. Aspek Produksi
Aspek produksi menjadi hal penting dalam kelayakan pembangunan pabrik pengolahan 

rumput laut. Aspek produksi yang menjadi perhatian khususnya terkait dengan 

ketersediaan bahan baku rumput laut. Hal tersebut karena pabrik tidak dapat mengolah 

rumput laut jika ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku rumput laut tidak tersedia.  

Peluang untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi rumput laut masih sangat 

terbuka, karena rumput laut sendiri mampu menghasilkan lebih dari 500 jenis produk 

turunan. Untuk saat ini sebagian besar hasil produksi rumput laut nasional masih 

diekspor dalam bentuk rumput laut kering.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, produksi rumput 

laut di lingkup Kabupaten Nunukan rata-rata mencapai 1.500 ton per bulan. Dari jumlah 

tersebut  diproduksi oleh 1.912 rumah tangga petani dengan luas lahan mencapai 2000 

hektar lebih yang tersebar di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Dengan tingkat produksi 

yang tinggi, kebutuhan akan pabrik pengolahan rumput laut baru menjadi semakin 

mendesak. Satu pabrik pengolahan rumput laut tersebut memiliki kapasitas 300 ton per 

bulan dengan nilai investasi diperkirakan Rp15 miliar - Rp20 miliar.

Berbicara kualitas, ternyata rumput laut di Nunukan jauh lebih baik apabila dibandingkan 

kualitas rumput laut di Sulawesi, bahkan bisa dibilang sebagai salah satu yang terbaik di 

Indonesia. Prospek komoditi rumput laut di Nunukan jika dikembangkan dengan standar 

kualitas yang baik dan manajemen kerja yang profesional akan berpeluang untuk mengisi 

pasar ekspor luar negeri. Produk rumput laut sangat dibutuhkan sebagai bahan baku 

utama untuk produk pangan, kosmetik, farmasi/obatan, dan industri pesawat terbang. 

Mengacu pada prospek permintaan dan semakin tingginya kesadaran konsumen akan 

makanan sehat, membuat prospek rumput laut ini dalam memberdayakan perekonomian 

Kabupaten Nunukan.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Pada aspek berikut, kelayakan pembangunan pabrik rumput laut akan dilihat dari 

sisi permintaan dan penawaran, jumlah perusahaan pengolah rumput laut. Dari sisi 

permintaan dan penawaran, rumput laut di Indonesia sebagian besar diborong Tiongkok 

dan Singapura. Transaksi pembelian rumput laut kering dilakukan oleh tiga importir 

asal negeri tirai bambu, yakni Green Fresh (Fujian) Foodstuff Co., Ltd., Xiamen DSC 

Import & Export Co., LT., dan Fujian Province LVQI Food Colloid Co., Ltd. dari PT. 

Phoenix Jaya. Selain itu, pembelian juga dilakukan oleh Shanghai Brilliant Gum Co., 

Ltd. atas produk rumput laut PT Rika Rayhan Mandiri. Perusahaan lain yang melakukan 

penandatanganan yaitu PT Sumber Makmur, PT Agro Niaga, serta PT Simpul Distribusi. 

Adapun perusahaan Singapura, Gills & Fins Pte., Ltd. melakukan kontrak kerjasama 

produk rumput laut dengan PT Jaringan Sumber Daya.

Kondisi tersebut menandakan tingginya permintaan rumput laut di Indonesia. Namun 

kondisi ini tidak lepas dari adanya indikasi kartel. Berdasarkan hasil wawancara di 

lapangan, diketahui adanya indikasi kartel dalam penjualan hasil rumput laut. Misalnya 

di Kabupaten Nunukan, hasil produksi rumput laut petani rumput laut yang dibawa keluar 

dari Nunukan dalam bentuk gelondongan alias mentah ke Surabaya atau Makassar. 

Petani tidak berdaya terkait dengan penjualan hasil rumput laut. Hal ini terjadi akibat 

adanya dominasi Tiongkok dalam perdagangan rumput laut di Indonesia. Saat ini sangat 

sedikit pabrik yang mampu mengolah Refine Carrageenan (RC), jika pabrik di Indonesia 

mampu mengolah RC maka akan menghadapi masalah untuk pemasarannya karena 

kuatnya kartel China. Sebagian besar Pabrik pengolahan rumput laut yang ada di 

Indonesia adalah mengolah rumput laut menjadi bahan setengah jadi berupa Chip ATC  

dan Semi Refine Carrageenan (SRC).

Petani  tidak dapat melakukan ekspor kecuali melalui perusahaan-perusahaan yang 

ada di Surabaya dan Makassar. Jadi jika adanya pabrik dibangun di Nunukan, maka 

masalah pemasaran yang akan dihadapi perusahaan adalah menghadapi kartel rumput 

laut di Surabaya dan Makassar. Di sisi lain, ada pula beberapa petani yang menjual 
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hasil produksinya ke Tawau (Malaysia). Namun penjualan ke Tawau diindikasi ilegal sehingga 

dapat merugikan petani. Kondisi ini yang menyebabkan industri pengolahan rumput laut 

kekuarangan bahan baku, karena banyaknya penjualan ekspor ilegal. Dengan kata lain, 

jumlah rumput laut yang dijual mentah ke luar negeri masih cukup besar.

Adanya proyek pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah 

Kuning Mangkupadi di Bulungan yang merupakan proyek prioritas strategis nasional. Dengan 

selesainya pembangunan  KIPI kedepan tentu  dapat memberi kemudahan dalam pemasaran 

ekspor hasil olahan rumput laut dari pabrik pengolahan rumput laut di Kabupaten Nunukan. 

Pabrik pengolahan rumput laut mempunyai alternatif pilihan melakukan penjualan ekspor  

melalui pelabuhan internasional yang ada di KIPI.

c. Aspek Sosial dan Lingkungan

Aspek sosial dan lingkungan membahas terkait dengan penerimaan masyarakat mengenai 

pembangunan pabrik. Jadi seberapa jauh respon masyarakat mengenai adanya pembangunan 

pabrik, baik sebelum, saat dan setelah pembangunan pabrik rumput laut. Umumnya terjadi 

penolakan oleh masyarakat terkait dengan pembangunan pabrik rumput akibat adanya 

dampak lingkungan yang merugikan masyarakat. Itu sebabnya, aspek sosial dan lingkungan 

menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Adanya pembangunan pabrik pengolahan rumput laut sangat diharapkan masyarakat di 

Nunukan. Hal tersebut karena ketergantungan masyarakat secara ekonomi dari adanya 

budidaya rumput laut. Karena Kabupaten Nunukan sendiri, hampir 70 persen penduduknya 

secara langsung bekerja berkaitan dengan rumput laut. Masyarakat mengharapkan adanya 

pengolahan pabrik rumput laut sehingga dapat meningkatkan harga jual rumput laut dan 

pendapatan petani rumput laut. Namun tidak hanya petani yang mengharapkan adanya 

pabrik pengolahan rumput laut. Pemerintah Daerah Nunukan pun mendukung adanya 

pembangunan pabrik pengolahan rumput laut. 

Walaupun didukung masyarakat dan Pemerintah Daerah, permasalahan lingkungan juga 

menjadi perhatian khususnya penggunaan sumber daya air. Tingginya keperluan air dalam 

pengolahan rumput laut dikhawatirkan akan berdampak berkurangnya pasokan air bagi 

masyarakat. Namun pemerintah telah menyiapkan embung bagi investor untuk mengatasi air. 

Di Kabupaten Nunukan terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi 

pasokan air, yaitu dengan memanfaatkan sungai yang ada di Kabupaten Nunukan.

d. Aspek Keuangan

Analisis kelayakan dari aspek keuangan akan memberikan pemahaman mengenai laporan 

keuangan dan berbagai kriteria penilaian kelayakan investasi. Adapun aspek keuangan yang 

perlu menjadi perhatian yaitu:

• Besaran kebutuhan dana, baik kebutuhan dana untuk aktiva tetap maupun modal kerja. 

• Sumber dana untuk pembiayaan pembangunan pabrik pengolahan rumput laut.

• Pendapatan.

Perusahaan akan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan rumput laut. Harga jual 
yang meningkat sejalan dengan peningkatan target produksi setiap tahunnya.

• Biaya-biaya.

Dalam proses produksi dan operasional perusahaan, akan timbul biaya-biaya sehingga 
perusahaan harus memikirkan pengeluaran. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya 
usaha (termasuk biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan), 
biaya penyusutan serta biaya yang berhubungan dengan kegiatan lain.

• Proyeksi Laporan Laba Rugi.

Setelah dapat mengestimasi kebutuhan modal, pendapatan dan beban pada 
pembangunan pabrik rumput laut maka dapat disusun proyeksi laporan laba rugi yang 
digunakan untuk melakukan penilaian investasi.  

• Metode Penilaian Investasi. 

Dana yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode penilaian 
investasi yaitu :

1. Metode Pay Back Period

Metode ini menghitung jangka waktu pengambilan investasi dalam waktu 10 tahun 
dengan persentase tingkat pengembalian yang diharapkan. Besarnya dihitung 
berdasarkan aliran kas bersih tanpa memperhitungkan nilai waktu uang.   

2. Metode Net Present Value

Metode ini digunakan untuk  melihat selisih nilai sekarang dari aliran kas bersih dan 
nilai sekarang dari total investasi awal. Bila jumlah cash in flows dengan nilai saat ini 
sama dengan biaya investasi atau dengan kata lain NPV=0, maka proyek tersebut 
sudah bisa disebut layak. Lebih bagus lagi apabila nilai NPV lebih dari 0. 

3. Metode Profitability Index (PI)

Metode ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara nilai sekarang aliran 
kas bersih dan nilai sekarang dari nilai investasi awal. Apabila nilai PI ini lebih besar 
daripada satu, investasi dapat dikatakan layak.
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BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan

1. Dibandingkan dengan Q2, terjadi kenaikan inflasi sebesar 0,12% di Kalimantan Utara. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga yang terjadi pada kelompok makanan, 

minuman, dan tembakau serta penyediaan makanan dan minuman/restoran.

2. Tren pemulihan ekonomi di awal tahun serta stimulus fiskal Pemerintah melalui 

Belanja Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang diperluas untuk masyarakat rentan 

terdampak pandemi, menurunkan jumlah penambahan penduduk miskin di Kaltara 

sebanyak 750 jiwa jika dibandingkan periode September 2020. 

3. Jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 mengalami penurunan dari 

sebesar 3,66% jika dibandingkan bulan Agustus 2020. Perbaikan ini menunjukkan 

bahwa kebijakan fiskal Pemerintah cukup efektif dalam perlindungan sosial bagi 

masyarakat yang terdampak pandemi melalui stimulus program Kartu Prakerja.

4. Indikasi membaiknya ketimpangan pendapatan (gini rasio) antar penduduk di 

Kalimantan Utara berkorelasi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

5. Kenaikan NTP dan NTN pada Q3 mengindikasikan bahwa secara umum 

kesejahteraaan petani dan nelayan di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Pelaksanaan APBN, APBD, dan Anggaran Konsolidasian

1. Seluruh komponen penerimaan Perpajakan di Kaltara tumbuh positif dibandingkan 

periode yang sama pada tahun 2020, kecuali penerimaan PPh. Hal tersebut didukung 

oleh perluasan pelaksanaan vaksinasi di Kalimantan Utara yang turut meningkatkan 

optimisme masyarakat untuk kembali melaksanakan aktivitas perekonomian, serta 

meningkatnya aktivitas ekspor dan berlanjutnya tren kenaikan harga komoditas 

ekspor utama Kalimantan Utara sejak akhir tahun 2020.

2. Kontribusi terbesar PNBP berasal dari Penerimaan Jasa Transportasi, Komunikasi, 

dan Informatika, yang didominasi oleh Pendapatan Jasa Kepelabuhanan sejalan 

dengan kondisi geografis Kalimantan Utara yang letak antar wilayahnya dipisahkan 

oleh sungai dan laut. Selain hal tersebut, tingkat permintaan pengiriman barang 

(kargo), optimalisasi aset BLU yang terdiri dari tanah, gedung, ruangan, serta 

peralatan dan mesin turut meningkatkan PNBP BLU.

3. Belanja Pemerintah Pusat menunjukkan tren pertumbuhan positif sebesar 47,78 

% jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020. Hal tersebut 

diantaranya disebabkan oleh kinerja realisasi yang tumbuh positif hampir di seluruh 

jenis belanja. Sedangkan penurunan realisasi penyaluran TKDD di Kalimantan Utara 

disebabkan oleh relaksasi pada tahun 2020 berupa percepatan penyaluran DAK 

Fisik Bidang Kesehatan dan tidak berlakunya percepatan penyampaian kontrak 

kegiatan DAK Fisik pada aplikasi OMSPAN di tahun 2021

4. Defisit anggaran di Kalimantan Utara masih on track, merupakan hal yang wajar, 

mengingat kondisinya sebagai Provinsi termuda yang masih membutuhkan 

subsidi silang dari daerah lain di Indonesia untuk melakukan pembangunan dan 

pengembangan wilayah serta menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD.

5. Perluasan pemberian vaksin dan pengambilan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM), perekonomian Indonesia kembali bergeliat pada akhir 

September 2021 dan tren pemulihannya diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun.

6. Belanja di Kalimantan Utara masih didominasi oleh sektor Infrastruktur. Hal tersebut 

sejalan dengan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kaltara.

7. Persentase realisasi pendapatan daerah di Kalimantan Utara mengalami 

peningkatan sedangkan persentase realisasi belanja daerah mengalami penurunan 

jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020.

8. Untuk prognosis realisasi APBD triwulan IV tahun 2021, pada sisi pendapatan 

diperkirakan akan mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan mengingat 

capaian realisasi pada tahun 2020 yang tergolong tinggi. Jika dilihat dari sisi belanja, 

beberapa kebijakan Pemerintah Pusat agar Pemda melakukan percepatan realisasi 

pos-pos belanja diharapkan dapat menstimulus perekonomian masyarakat.

Peran Fiskal Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan: Analisis NTP dan NTN

1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai kontribusi terbesar kedua 

terhadap struktur ekonomi di Kalimantan Utara. Sektor tersebut memberikan 
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kontribusi sebesar 16,6% terhadap struktur ekonomi.

2. Pada Kementerian Pertanian, kontribusi realisasi terbesar berasal dari jenis belanja 

modal. Sementara itu pada satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

belanja pegawai memberikan kontribusi realisasi terbesar jika dibandingkan dengan 

jenis belanja barang dan belanja modal.

3. Penyaluran KUR di wilayah Kalimantan Utara secara kumulatif meningkat signifikan 

jika dibandingkan penyaluran KUR tahun lalu. Sementara itu, penyaluran KUR untuk 

sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 21,26 % dari total debitur. 

Sedangkan penyaluran KUR sektor perikanan sebesar 15,08 % dari total debitur.

4. Belanja DAK Fisik yang menyasar Bidang Kelautan dan Perikanan berpengaruh 

terhadap Indeks Harga Yang Dibayar Petani/Nelayan (ib) pada komponen Biaya 

Produksi dan Penambahan Barang Modal.

5. Realisasi Belanja K/L Sektor Pertanian pada Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk 

Pertanian memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp. 0,95 miliar atau 78,4% dari 

pagunya sejumlah Rp. 1,2 miliar. Sedangkan untuk Belanja K/L Sektor Perikanan, 

Kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan memberikan kontribusi presentase 

realisasi terbesar yaitu 96,86% dari pagu.

Analisis Peluang Investasi Daerah

1. Produksi rumput laut kaltara sebesar 311.037 ton per tahun. Kontribusi terbesar 

berasal dari Kabupaten Nunukan dan merupakan salah satu daerah penghasil 

rumput laut yang berkualitas baik. Dengan produksi rumput laut yang melimpah 

masih dibutuhkan beberapa unit industri pengolahan rumput laut baru..

2. Kelayakan pembangunan pabrik pengolahan rumput laut pada aspek pasar 

dan pemasaran dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran, serta jumlah 

perusahaan pengolah rumput laut. Tingginya permintaan rumput laut di Indonesia 

tidak lepas dari adanya indikasi kartel dalam penjualan hasil rumput laut. Hal tersebut 

merupakan salah satu imbas dari pemanfaatan rumput laut untuk konsumsi manusia 

yang menyumbang lebih dari 77% dari keseluruhan pangsa pasar global. Kebutuhan 

tersebut diproyeksikan meningkat di masa mendatang karena perubahan lifestyle 

kebiasaan makan yang sehat, dan meningkatnya populasi penduduk.

3. Berdasarkan analisis kelayakan teknis, analisis kelayakan keuangan dan analisis 

kelayakan ekonomi, investasi pembangunan pabrik pengolahan rumput laut layak 

untuk diimplementasikan. Hal ini didasari atas kelayakan teknis lokasi pembangunan 

dan kontruksi pabrik, sumber bahan baku rumput laut melimpah, biaya tenaga 

kerja yang relatif murah, tersedianya sumber daya pendukung, serta dukungan 

lingkungan serta perijinan. Investasi ini mempunyai NPV Rp21.69 miliar, IRR 34%, 

Payback periode  2.9  tahun dan BCr 1.11 sehingga layak dilakukan. Pembangunan 

pabrik membutuhkan biaya ekonomi untuk investasi awal sebesar  Rp.21,242 milyar 

dan biaya operasional sebesar Rp.367,44 miliar, serta biaya sosial dan lingkungan 

yang sangat kecil. Pabrik pengolahan rumput laut dapat meningkatkan PDRB 

dan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi 

pengangguran, meningkatkan devisa dan  menumbuhkan UMKM.

4. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap investasi pabrik pengolahan 

rumput laut antara lain aspek produksi, aspek pasar dan pemasaran, aspek sosial 

dan lingkungan, serta aspek keuangan. Faktor-faktor tersebut berupa kebutuhan 

dan sumber pendanaan, pendapatan pabrik yang mungkin dapat berfluktuasi seiring 

dengan harga jual dan pemasaran sehingga mempengaruhi laporan rugi laba dan 

neraca.

B. Rekomendasi

Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan serta kesimpulan diatas, maka sebagai upa-

ya perbaikan kedepan disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Mendorong  peningkatan lapangan kerja di luar sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan alternatif lain bagi 

masyarakat dan mengurangi ketergantungan struktur lapangan kerja kepada sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan serta menekan tingkat pengangguran dan 

kemiskinan.    

2. Memprioritaskan belanja pemerintah dan pembangunan pada sektor Jasa 

Transportasi, Komunikasi, dan Informatika. Dengan sarana dan prasarana yang 

lebih baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk mempercepat 

pembangunan dan pengembangan wilayah Kalimantan Utara, serta semakin 
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meningkatkan penerimaan PNBP. Kondisi geografis Kalimantan Utara sangat 

bergantung pada jasa transportasi air untuk mendatangkan barang maupun untuk 

mobilisasi penduduk.

3. Kementerian/Lembaga perlu untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah 

Daerah  guna memfasilitasi pelaksanaan anggaran pusat di daerah maupun TKDD 

untuk mengantisipasi dan meminimalisir kendala teknis dan operasional yang 

dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

4. Perlunya alokasi subsidi silang dari daerah lain di Indonesia guna mendukung 

Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan 

wilayah untuk menggali potensi daerah serta meningkatkan PAD.

5. Agar alokasi Kebijakan Input Sektor Pertanian serta Kelautan dan Perikanan (Belanja 

K/L Sektor Pertanian dan Perikanan, DAK Fisik Bidang Pertanian serta Kelautan dan 

Perikanan, KUR dan UMi Sektor Pertanian serta Kelautan dan Perikanan) dapat 

ditingkatkan, dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif terhadap NTP 

dan NTN. 

6. Hendaknya perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan alokasi belanja pemerintah 

baik dalam belanja K/L maupun TKDD khususnya untuk sektor Pertanian dan 

Perikanan, mengingat posisinya sebagai sektor yang menjadi tulang punggung 

perekonomian di Kalimantan Utara.  

7. Program penyaluran KUR sektor Pertanian dan Perikanan kiranya dapat lebih 

ditingkatkan lagi agar para petani dan nelayan memperoleh modal untuk 

meningkatkan produksi usahanya. Dan penyaluran KUR untuk sektor Pertanian 

dan Perikanan seharusnya menjadi fokus bagi pemerintah, mengingat kebutuhan 

peremajaan perkebunan, pengembangan ternak rakyat, serta pengadaan kapal 

nelayan merupakan keperluan yang mendesak untuk segera dilaksanakan.

8. Investasi pemerintah di daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk pembangunan 

pabrik pengolahan rumput laut di Kabupaten Nunukan agar dapat diimplementasikan 

segera, karena layak secara keuangan dan ekonomi serta memberi manfaat bagi 

kesejahteraan masyarakat terutama petani rumput laut. 
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Lampiran Bab I 
I. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Tahun 2018-2021 (%) 

 

II. Laju Pertumbuhan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha (%) 

 
III. Laju Pertumbuhan Perekonomian Menurut Pengeluaran (%) 

 

 

 

 



IV. Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja Kaltara (Agustus 2021) 

 

V. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kaltara Tahun 2015-
2021 (%) 

 

Lampiran Bab II 
I. Klasifikasi Belanja Barang Per Jenis Belanja 

Akun Jenis Belanja Pagu Realisasi % 
5211 Operasional  279.772.979.000 183.221.324.051 65,49% 
5212 Non Operasional  157.642.716.000 95.531.302.512 60,60% 
5218 Persediaan  39.831.369.000 33.104.623.335 83,11% 
5221 Jasa  108.979.994.000 69.947.019.717 64,18% 
5231 Pemeliharaan  183.933.151.000 97.468.943.005 52,99% 
524 Perjalanan  138.223.706.000 78.258.693.671 56,62% 
525 BLU  50.483.424.000 16.351.147.723 32,39% 
526 Banper  385.811.228.000 270.847.768.130 70,20% 

II. Klasifikasi Belanja Modal Per Jenis Belanja 

Akun Jenis Belanja Pagu Realisasi % 
531 Tanah  75.569.716.000 53.156.270.081 70,34% 
532 Peralatan dan Mesin  87.941.008.000 37.275.745.222 42,39% 
533 Gedung Bangunan  460.554.577.000 267.329.845.364 58,05% 

534 
Jalan, Irigasi, dan 
Jaringan  1.318.467.655.000 674.208.552.848 51,14% 

536  Lainnya  6.430.166.000 3.675.640.410 57,16% 
537  BLU  2.989.000.000 1.241.725.900 41,54% 



III. Pagu dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial 

Tahun Pagu Realisasi % 
2021 218.000.000 218.000.000 100% 

IV. PNBP BLU Per Akun 

Akun 2020 2021 
424115 | Pendapatan Jasa Bandar Udara Kepelabuhan dan 
Kenavigasian 9.799.666.910  12.402.914.044  

424312 | Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha 709.539.298  663.177.517  
424911 | Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 382.233.337  375.454.095  
424916 | Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran 
Yang Lalu -  8.160.637  

424919 | Pendapatan Lain-lain BLU 659.917.922  1.161.008.404  
424921 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah 1.240.641.150  2.120.709.552  
424922 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung 3.750.000  24.250.545  
424923 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan 1.041.704.898  2.225.356.720  
424924 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin 211.625.482  227.973.177  

 

 

 

V. Detail Realisasi Capaian Output : Layanan Dasar Publik 

SEKTOR  KELOMPOK OUTPUT OUTPUT PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % 

KESEHATAN Desa Pangan Aman 2 Desa 95.020.000 73.217.638 77,05% 

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya 2 Pasar 70.220.000 54.004.238 76,91% 
Pemeriksaan Sampel Makanan 44 Persen 30.260.000 8.472.410 28,00% 
Pemeriksaan Sampel Obat-obatan 223 Persen 80.000.000 45.433.768 56,79% 
Penyidikan Perkara Bidang Obat-
obatan dan Makanan 1 Persen 113.477.000 77.768.322 68,53% 

Sarana Distribusi Obat-obatan 174 Persen 250.582.000 140.431.000 56,04% 
Sekolah dengan Pangan Jajanan 
Anak Sekolah (PJAS) Aman 5 Sekolah 90.950.000 45.296.615 49,80% 

PENDIDIKAN Bantuan Operasional Sekolah 2.612 Orang 2.995.400.000 1.512.777.520 50,50% 

Program Indonesia Pintar - 
Kemenag 218 Orang 218.000.000 218.000.000 100,00% 
Rehabilitasi Sarana Pendidikan 41 Unit 167.779.854.000 85.622.087.527 51,03% 
Tunjangan Profesi Guru - Kemenag 82 Orang 1.979.656.000 1.055.949.600 53,34% 

INFRASTRUKTUR Bandar Udara 6 Paket 34.087.416.000 21.400.286.300 62,78% 

Layanan Angkutan Laut Perintis 1 Layanan 6.288.352.000 6.248.512.088 99,37% 
Pembangunan Jalan 61,96 Km 577.471.537.000 39.253.922.750 6,80% 
Pembangunan Jaringan Irigasi 5,5 Km 7.243.392.000 6.075.407.525 83,88% 
Pembangunan Jembatan 197 m 53.309.631.000 6.211.512.900 11,65% 
Prasarana Keselamatan Bandar 
Udara 3 Paket 63.663.435.000 47.710.277.348 74,94% 
Sanitasi dan Persampahan 21.430 KK 32.329.198.000 11.462.454.138 35,46% 



KETAHANAN 
PANGAN 

Insentif Penyuluh Pertanian 188 Orang 1.147.764.000 708.646.000 61,74% 

Irigasi Perpipaan Dan Perpompaan 8 Unit 970.000.000 912.371.100 94,06% 
Jaringan Irigasi Tersier 2 Unit 135.000.000 135.000.000 100,00% 
Kawasan Padi 2.665 Unit 4.583.800.000 - 0,00% 

Optimalisasi Reproduksi 970 Kelompok 
Masyarakat 650.865.000 413.178.500 63,48% 

Penyaluran Benih Jagung 4.232 Unit 2.666.400.000 2.665.935.750 99,98% 
Penyaluran Benih Padi 6.240 Unit 1.638.000.000 - 0,00% 
Sarana Pascapanen 29 Unit 1.187.665.000 1.027.665.000 86,53% 

PERLINDUNGAN 
SOSIAL 

Bantuan Korban Bencana Sosial 50 Orang 126.711.000 16.600.000 13,10% 

Kartu Sembako 1 Keluarga 1.112.340.000 370.340.000 33,29% 

PERTAHANAN 
DAN KEAMANAN 

Layanan Penegakkan Hukum Oleh 
Polri 1.084 Perkara 5.472.056.000 4.300.279.136 78,59% 

Pemeliharaan Kri, Kal, Alpung, Dan 
Ranpur/Rantis 1 Unit 1.750.000.000 782.353.000 44,71% 

Prasarana Pertahanan & Keamanan 61 Unit 37.436.520.000 8.250.918.838 22,04% 

 
 



VI. Prognosis Belanja APBN dengan Pendekatan Forecasting 
 

Regression Statistics          
Multiple R 0,15646485          
R Square 0,024481249          
Adjusted R 
Square -0,050558655          
Standard 
Error 393,4627001          
Observations 15          

           
ANOVA           

  df SS MS F Significance F      
Regression 1 50506,63575 50506,63575 0,326243077 0,577621147      
Residual 13 2012567,653 154812,8964        
Total 14 2063074,289            

           

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%   
Upper 
95.0% 

Intercept -3992,885147 11281,48126 -0,3539327 0,729063674 -28365,04367 20379,27338 -28365,04367 20379,27338  31,425303 

X Variable 1 0,147011843 0,257384074 0,571176923 0,577621147 -0,409032642 0,703056328 -0,409032642 0,703056328   0,0007943 

 
 
 
 
 
 
  



VII. Chart prognosis Pendapatan APBN  
 

SUMMARY OUTPUT        

         
Regression Statistics        

Multiple R 0,016755609        
R Square 0,00028075        
Adjusted R Square -0,07662073        
Standard Error 227,1535978        
Observations 15        

         
ANOVA         

  df SS MS F Significance F    
Regression 1 188,3757374 188,3757374 0,003650781 0,952738793    
Residual 13 670783,8409 51598,75699      
Total 14 670972,2166          

         

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 
Intercept 896,2135024 6513,016499 0,137603444 0,892662269 -13174,3032 14966,73021 -13174,3032 14966,73021 

X Variable 1 
-

0,008978227 0,148592785 -0,06042169 0,952738793 -0,329993422 0,312036968 -0,329993422 0,312036968 

 
 
 



VIII. Realisasi Pajak Daerah (Rp Miliar) 

 

IX. Realisasi Retribusi Daerah (Rp Miliar) 

 

X. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp Miliar) 

 

XI. Realisasi LLPADYS (Rp Miliar) 

 

XII. Realisasi Belanja Per Pemda 

 

XIII. Realisasi Belanja Per Jenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. Proyeksi Pendapatan Melalui Pendekatan Forecasting 

 

 

XV. Proyeksi Belanja Melalui Pendekatan Forecasting 

 

XVI. Proyeksi Pendapatan dan Belanja DAerah 

 
 

 

 

 



I. Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Kaltara Triwulan III 2020-2021 

Pendapatan 2020 2021 
Proporsi (%) 

2020 2021 
Pajak 1.490,69 1.732,53 74,09% 78,21% 
PNBP 470,62 461,23 23,39% 20,82% 
Hibah 50,66 21,58 2,52% 0,97% 
Transfer 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

II. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Provinsi 
Kaltara Triwulan III 2020-2021 

Uraian 
Triwulan III 

2020 2021 
Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto     
Pendapatan 9.823.235.177.141 9.609.206.556.707 
a. Pajak 1.490.682.755.324 1.732.522.321.857 
b. Kontribusi Sosial 0 0 
c. Hibah 272.262.686.522 21.260.888.100 
d. Pendapatan Lainnya 8.060.289.735.295 7.855.423.346.750 

Beban 5.716.387.630.092 5.231.061.925.960 
a. Kompensasi Pegawai 2.466.709.665.863 2.654.511.400.489 
b. Penggunaan Barang dan Jasa 1.603.481.584.893 1.541.058.893.390 
c. Konsumsi Aset Tetap 0 0 
d. Bunga  0 0 
e. Subsidi 14.284.341.753 4.593.114.749 
f. Hibah 1.159.914.349.055 620.007.970.687 
g. Manfaat Sosial 10.851.375.215 854.018.500 
h. Beban Lainnya 461.146.313.313 410.036.528.145 

Keseimbangan operasi bruto/neto 4.106.847.547.049 4.378.144.630.747 
Transaksi Pada Aset Non Keuangan     
a. Aset Tetap 1.204.430.221.754 1.376.184.932.270 
b. Perubahan Persediaan 0 0 
c. Barang Berharga 0 0 
d. Aset Non Produksi 53.911.196.194 65.765.527.080 

Net Lending/Borrowing 2.848.506.129.101 2.936.194.171.397 
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban     
a. Akuisisi Neto Aset Keuangan 9.000.000.000 2.936.194.171.397  
  -           Domestik 9.000.000.000 2.936.194.171.397  
  -           Luar Negeri 0 0 

b. Keterjadian Kewajiban Neto 0 -  
  -           Domestik 4.674.376.000 -  
  -           Luar Negeri 0 0 

PDRB ADHB 25.396.200.000.000  28.083.100.000.000  
  Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G) 4.081.042.625.971 4.196.424.312.379 
  Kontribusi Belanja Pemerintah terhadap PDRB 16,07% 14,94% 
  PMTB 1.204.430.221.754 1.376.184.932.270 
  Kontribusi Investasi Pemerintah terhadap PDRB 4,74% 4,90% 
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