KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

K A J I A N
F I S K A L
R E G I O N A L

T R I W U L A N
2 0 1 9

Penyusun:
Penanggung Jawab: Sudarmanto Ketua Tim : Poerfika Agus Bachtiar
Editor : Syafaat Budiyuwono Desain Grafis : Tomi Hartanto
Anggota : Iman Firmansyah, Riyanto, Dian Kartika,
Rafli Rinaldi, Erniaty Muis

I I I

ISI RATFAD
01
07
13
17
23

BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
A PRODUK DOMESTI REGIONAL BRUTO ..... 02
B INFLASI ..... 03
C iNDIKATOR KESEJAHTERAAN ..... 04

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A PENDAPATAN NEGARA ..... 07
B BELANJA NEGARA ..... 10
C PROGNOSIS REALISASI APBN ..... 13

BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A PENDAPATAN DAERAH ..... 15
B BELANJA DAERAH ..... 16
C PROGNOSIS REALISASI APBD ..... 17

BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN
ANGGARAN KONSOLIDASIAN
A LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOSOLIDASIAN..... 18
B PENDAPATAN KONSOLIDASIAN ..... 18
C BELANJA KONSOLIDASIAN ..... 21
D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PDRB .... 22

BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

DASHBOARD
KFR TRIWULAN III TAHUN 2019

DASHBOARD KFR TW III 2019

Pertumbuhan ekonomi Sulsel Q-to-Q melambat 0,25 basis
poin. Pertumbuhan pada Q3 2019 ditopang oleh Konstruksi
10,05%, Transportasi dan pergudangan 6,43% serta
Pertambangan dan Pengolahan 6,37%
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Secara Y-on-Y pertumbunan ekonomi sulsel mengalami
kenaikan 0,04 basis poin. Hal ini diakibatkan oleh 3 dari 17
lapangan usaha meningkat yaitu Industri Pengolahan
11,31%, Konstruksi 10,88% dan Jasa Perusahaan 9,81 %
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Sampai dengan Q3 2019 APBD se Sulawesi Selatan
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BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Kinerja Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan triwulan III tahun 2019
menunjukan progres yang sangat baik, hal ini terlihat dari realisasi Prioritas Pembangunan Daerah
Sulsel telah melewati target yang ditetapkan. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi triwulan III 2019
sebesar 7,21% (y-on-y) lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 7,20%, tingkat
inflasi terkendali pada angka 2,13%, lebih rendah dari target sebesar 3,5%. Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) mencapai 4,97% lebih rendah dari target sebesar 5,40% dan persentase penduduk
miskin sebesar 8,69% lebih rendah
dari target sebesar 9,13%.
Capaian tersebut sudah cukup baik,
namun kedepannya Perekonomian
Sulsel dapat lebih akseleratif lagi
mengingat Sulsel masih menyimpan berbagai potensi yang bisa dikembangkan dengan kemudahan
berinvestasi. Saat ini Sulsel masih sebagai salah satu lumbung pangan nasional, pusat
pertumbuhan ekonomi dan keuangan serta simpul utama distribusi barang dan jasa di Kawasan
Timur Indonesia (KTI). Keunggulan lainnya suplai listrik di Sulsel dengan dukungan pembangkit
listrik tenaga bayu (PLTB) di Kab. Jeneponto memiliki 20 turbin kincir angin mampu menghasilkan
72 MW dan di Kab. Sidrap dengan 30 turbin mampu menghasilkan 75 MW. Disisi lain Sulsel hanya
mengandalkan wilayah dan sektor tertentu untuk mendorong dan menggairahkan sektor lainnya,
sehingga apabila sektor unggulan tersebut mengalami perlambatan secara otomatis perekonomian
Sulsel melambat. Masih terdapat daerah yang terisolir sehingga menghambat distribusi barang dan
jasa seperti di Kecamatan Seko, Rongkong, Rampi di Kabupaten Luwu Utara mempunyai potensi
yang besar di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan karena ditunjang oleh kondisi alam
yang subur.
Dibutuhkan kebijakan Pemprov Sulsel yang diarahkan untuk memperbaiki prospek pembangunan
ekonomi dan keuangan yaitu Aspek pendapatan dengan distribusinya, pertumbuhan ekonomi
dengan pemerataan berkeadilan, aspek ketenagakerjaan yang ditujukan dengan jumlah tingkat
pengangguran penduduk, aspek stabilitas harga yang ditujukan dengan fluktuasi dari tingkat harga
umum yang mempengaruhi tingkat inflasi, aspek perdagangan terkait dengan hubungan dengan
negara maupun daerah lain pada kegiatan ekspor-impor. Aspek pembangunan ekonomi dan
keuangan tersebut dapat terealisasi dengan dukungan dan peran aktif dari seluruh Lembaga
keuangan maupun Lembaga ekonomi masyarakat di Sulsel dan pemerintahan yang good
governance. Peran pemerintah dalam proses pembangunan daerah antara lain Entrepreneur,
coordinator, Fasilitator dan Stimulator. Peran sebagai entrepreneur yakni Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan usaha bisnis dengan cara pengembangan suatu usaha sendiri
(BUMD). Peran sebagai coordinator yakni Pemerintah daerah dapat melibatkan lembaga-lembaga

Page | 1

pemerintah lainya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran ekonomi, rencanarencana, dan strategi-srategi.
A. Produk Domestik Regional Bruto
Tren pertumbuhan ekonomi Sulsel sejalan dengan
nasional yang cenderung tumbuh melambat. Dapat
dilihat melalui tabel disamping laju pertumbuhan
ekonomi Sulsel periode triwulan I-2018 sebesar
7,35% tumbuh melambat pada periode triwulan I2019 sebesar 6,54% namun mulai menunjukkan
peningkatan pada periode triwulan II-2019 sebesar
7,46% kemudian kembali menurun pada triwulan III2019 sebesar 7,21%. Penyebab dari melambatnya perekonomian Sulsel adalah beberapa
sektor unggulan Sulsel produksinya menurun antara lain Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
hal ini disebabkan faktor musiman. Selain itu, dari sisi pengeluaran melambatnya perekonomian
Sulsel disebabkan oleh komponen ekspor yang tumbuh melambat namun impor Sulsel justru
mengalami peningkatan.
Secara nominal kinerja perekonomian Sulsel yang diukur berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) adalah sebesar Rp379,30 triliun sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
adalah sebesar Rp248,12 triliun. Penciptaan nilai tambah sebesar Rp248,12 triliun berdampak
pada laju perekonomian Sulsel pada triwulan III-2019 sebesar 7,21% (y-o-y) meningkat 0,04
basis poin dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 sebesar 7,17%. Namun jika
dibandingkan dengan triwulan II-2019 (7,46%) perekonomian Sulsel melambat 0,25 basis poin.
Jika di-breakdown lebih dalam, meningkatnya
perekonomian
periode

Sulsel

laporan

dari

menjadi
sisi

7,21%

lapangan

pada
usaha

didukung oleh meningkatnya 5 dari 17 lapangan
usaha yaitu Pertambangan dan Penggalian,
Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, Real Estate
dan

Jasa Perusahaan. Dari kelima lapangan

usaha tersebut, lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan mengalami
peningkatan signifikan. Pada lapangan usaha pertambangan didorong oleh produksi nikel
meningkat 12,42% lebih besar dari periode sebelumnya dengan total produksi nikel mencapai
19.820 Ton lebih besar dari periode triwulan III-2018 yang hanya sebesar 17.631 Ton. Untuk
Industri Pengolahan didorong oleh Industri Manufaktur Besar (IBS) tumbuh positif 4,84% salah
satunya Produksi Semen Sulsel tumbuh signifikan.
Beberapa lapangan usaha tumbuh melambat pada periode laporan antara lain Pertanian,
Kehutanan, Perikanan menurun pada angka 3,19%, Perdagangan menurun menjadi 8,03% dan
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Transportasi menurun menjadi 0,45% periode triwulan III-2019. Melambatnya lapangan usaha
Pertanian, Kehutanan, Perikanan didorong oleh terjadinya kekeringan pada beberapa daerah
di Sulsel sehingga berdampak pada gagal panen selain itu terjadinya penurunan volume ikan
yang didaratkan pada beberapa Tempat Pelelangan Ikan ikut menjadi penyebab perlambatan
pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dari sisi lapangan usaha
transportasi jumlah penumpang Angkutan udara yang melalui Bandara Sultan Hasanuddin
mengalami penurunan sebesar 21% pada triwulan III-2019 mendorong melambatnya
pertumbuhan lapangan usaha transportasi.
Dari sisi Pengeluaran terjadi peningkatan pada seluruh komponen pengeluaran dan
pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) meningkat tajam menjadi
58,87% di triwulan III-2019 hal ini dipicu oleh pasca pelaksanaan pemilihan umum Legislatif dan
Pilpres. Meningkatnya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga didorong oleh penerimaan gaji
ke-13 dan pendaftaran tahun ajaran baru serta hari
raya Idul Adha berdampak pada meningkatnya
pengeluaran masyarakat.
Sejalan

dengan

itu,

Pengeluaran

Konsumsi

Pemerintah juga mengalami peningkatan didorong
oleh realisasi belanja APBN maupun APBD
diantaranya realisasi gaji ke-13. Pembentukan
Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi Sulsel
meningkat cukup signifikan yakni dari 3,95% pada
triwulan III-2018 menjadi 7,01% pada triwulan III-2019 hal ini didorong oleh kemudahan
investasi di Sulsel serta beberapa pembangunan proyek masih berlanjut pada triwulan III-2019
diantaranya proyek jalan layang A.P. Petarani, perluasan Bandara serta proyek lainnya di
beberapa Kab/Kota. Hal ini berdampak pada Impor barang modal sebagai pembentuk investasi
non-bangunan meningkat signifikan terutama pada jenis barang mesin peralatan listrik lokomotif
peralatan kereta api dan perangkat optik. Selanjutnya pada pengeluaran ekspor/impor
meningkat disebabkan nilai ekspor barang ke luar negeri mengalami peningkatan dibandingkan
triwulan III-2018 antara lain Jasa, Nikel, Bahan Bakar Mineral, Mainan dan sejumlah barang
modal.
B. Inflasi
Sampai dengan bulan September 2019 inflasi Sulsel terkendali pada level yang sangat positif
sebesar 2,13% (yoy), angka inflasi tersebut bahkan berada dibawah rentang inflasi nasional
sebesar 2,20%. Inflasi yang rendah dan stabil dalam jangka panjang sangat penting untuk
pencapaian sasaran makroekonomi lainnya, termasuk pertumbuhan ekonomi. Terkendalinya
tingkat inflasi Sulsel mengindikasikan bahwa Pemprov Sulsel berhasil menekan pergerakan
harga serta menjaga ketersediaan barang dan
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jasa ditengah tingginya tingkat konsumsi masyarakat atau inflation
caused by administrated price. Program 4 K (Ketersediaan
Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan
Komunikasi Ekspektasi) menjadi kunci terjaganya tingkat inflasi di
Sulsel). Adapun kelompok pengeluaran dengan andil positif yaitu
kelompok

bahan

makanan

sebesar

3,89%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok
dan tembakau sebesar 3,15%; kelompok sandang
sebesar 5,94%; kelompok perumahan, air, listrik,
gas dan bahan bakar sebesar 1,08%; kelompok
kesehatan

sebesar

1,76%;

dan

kelompok

pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 2,45%.
Sedangkan kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan
andil negatif sehingga menahan laju inflasi di Sulsel sebesar minus 1,29%.
Jika dilihat dari inflasi secara bulanan month to
month (mtm), inflasi terendah terjadi pada bulan
Februari, Maret dan Juni. Bahkan periode 4 tahun
terakhir di bulan Juni inflasi Sulsel selalu berada
diatas level 4%. Laju inflasi yang rendah di bulan
Juni 2019 merupakan prestasi tersendiri bagi
Pemprov Sulsel dimana lazimnya pada bulan Juni
laju

inflasi

meningkat

tajam

sejalan

dengan

meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini berkorelasi dengan Bulan Ramadhan dan Idul Fitri
dimana pengeluaran masyarakat cukup tinggi.
C. Indikator Kesejahteraan
1. Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di Sulsel sampai
dengan September 2019 sebesar 767,80 ribu
jiwa atau mencapai 8,69% dari total jumlah
penduduk di Sulsel. Jumlah angka kemiskinan
tersebut

mengalami

penurunan

sebesar

24,83 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 792,63 ribu jiwa.
Menurunnya angka kemiskinan ini tidak lepas dari kondisi perkonomian Sulsel yang sangat
baik, Inflasi yang terkendali inflasi (kumulatif tahun kalender hingga September 2019
sebesar 2,13%) serta keadaan ketenagakerjaan yang mendukung. Secara sectoral,
perubahan tenaga kerja sangat mendukung
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terjadinya penurunan angka kemiskinan dengan adanya penambahan tenaga kerja sektor
industri pengolahan (bertambah 62 ribu orang), perdagangan (bertambah 46 ribu),
pertanian (bertambah 35 ribu), maupun kontruksi (bertambah 22 ribu). Masih terdapat
pekerjaan rumah yang serius bagi pemerintah provinsi Sulsel, setidaknya terdapat tiga hal
yang menjadi tantangan pemerintah pada masa yang akan datang.
Pertama, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan masih relatif tinggi mencapai 597,69 ribu
jiwa atau 77,84% dari jumlah penduduk miskin di Sulsel berbeda jauh dibandingkan daerah
perkotaan sebesar 170,10 ribu jiwa atau hanya 22,16% dari jumlah penduduk miskin di
Sulsel. Disparitas yang tinggi tersebut harus menjadi konsen utama pemerintah agar
penurunan angka kemiskinan berjalan lebih cepat pada masa-masa mendatang.
Kemiskinan di pedesaan identik dengan sektor pertanian karena sebagian besar penduduk
pedesaan bekerja di sektor pertanian (55,11 persen). Kemiskinan di pedesaan juga
disebabkan sulitnya akses terhadap fasilitas pelayanan publik. Berdasarkan data Potensi
Desa (Podes) 2018 diketahui masih terdapat 367 desa (12,04 persen) tidak ada angkutan
umum, 568 desa (18,63 persen) dengan jalan terluas tidak diaspal, 232 desa (7,61 persen)
yang tidak setiap saat dapat dilalui kendaraan roda empat, serta 802 desa (26,30 persen)
desa yang memiliki sinyal telepon seluler yang lemah atau tidak ada sama sekali. Fakta ini
menunjukkan betapa pentingnya pembangunan pedesaan dan sektor pertanian untuk
pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan.
Kedua, ketimpangan pendapatan di Sulsel masih cukup tinggi. Ketimpangan pendapatan
di ditunjukkan oleh gini rasio sebesar 0,388 berada di atas angka nasional sebesar 0,384
dan termasuk dalam kelompok 10 provinsi dengan gini rasio tertinggi. Ketimpangan
pendapatan yang tinggi berakibat pada lambatnya penurunan angka kemiskinan karena
pertumbuhan ekonomi sebagian besar hanya dinikmati oleh golongan masyarakat kaya.
Jika ketimpangan pendapatan dapat ditekan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi saat ini
tentu memberikan dampak lebih besar terhadap penurunan angka kemiskinan. Kinerja
pertumbuhan ekonomi agar diarahkan lebih berkualitas tidak hanya ditopang oleh usaha
besar tetapi peranan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus ditingkatkan. Untuk
menurunkan ketimpangan sekaligus menjaga pertumbuhan, perlu ada campur tangan
pemerintah secara tepat. Usaha besar harus tetap tumbuh tetapi diikuti dengan kebijakan
padat kerja, sedangkan pengembangan UMKM perlu didukung dengan pemberdayaan
usaha, peningkatan akses permodalan, perluasan akses pemasaran, pemberian insetif
pajak, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas.
Ketiga, tingginya persentase penduduk rentan miskin. Berdasarkan data BPS September
2018, hampir 20% atau 1,71 juta penduduk Sulsel rentan miskin atau berada pada batas
garis kemiskinan. Kelompok rentan ini sangat mudah untuk jatuh miskin jika terjadi
goncangan ekonomi rumah tangga misalnya kepala rumah tangga kehilangan pekerjaan
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atau kenaikan harga. sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan
program yang melalui alokasi dana APBN/APBD untuk program-program penanggulangan
kemiskinan.
2. Ketenagakerjaan
Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Sulsel
sampai dengan Agustus 2019 sebanyak 6.407.285
orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang tergolong
angkatan kerja mencapai 4.030.400 orang meningkat
42.371 orang dibanding Agustus 2018. Angkatan kerja
terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 3.830.096 orang
dan pengangguran sebanyak 200.304 orang.
Dari seluruh penduduk bekerja pada Agustus 2019,
status pekerjaan yang terbanyak pada sektor pertanian
sebesar

35,96%,

Perdagangan

sebesar

18,27%,

Industri Pengolahan sebesar 8,93% dan sektor lainnya
sebesar 36,84%. Penyerapan tenaga kerja hingga
Agustus

2019

masih

didominasi

penduduk

berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebanyak
2.128.760 orang atau 55,58% sedangkan pekerja
berpendidikan menengah SMA sederajat sebanyak
1.065.644 orang 27,82% dan Penduduk berpendidikan
tinggi hanya sebanyak 635.692 atau sekitar 16,60%.Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
atau tenaga kerja yang tidak digunakan dan tidak terserap oleh pasar kerja di Sulsel sampai
dengan triwulan III-2019 sebesar 4,97%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018
yang mencapai 5,34%. Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2019, TPT untuk
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi diantara tingkat pendidikan lain
yaitu sebesar 9,70% kemudian Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,87%. Sedangkan
TPT untuk SD paling rendah di antara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 2,10% hal
ini disebabkan penduduk berpendidikan rendah cenderung menerima pekerjaan apa saja.

Page | 6

BAB II

PERKEMBANGAN DAN
PELAKSANAAN APBN

ANALISIS

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Perkembangan realisasi APBN sampai dengan 30 September 2019 menunjukkan capaian positif
dan berjalan sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah yang akan mendukung pencapaian target
pembangunan APBN 2019. Seluruh satker pengelola APBN di Provinsi Sulawesi Selatan telah
berupaya

mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam meningkatkan pelaksanaan APBN,

sebagai salah satu stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi pendapatan negara terdapat kenaikan realisasi penerimaan perpajakan sebesar 5,86
persen dari Rp7.819,79 miliar menjadi
Rp8.278,48 miliar ditahun 2019 (YoY).
Sementara

realisasi

Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) secara
persentase lebih tinggi dibandingkan
penerimaan

perpajakan

yaitu

meningkat 8,31 persen dari Rp1.456,97
miliar menjadi Rp1.578,09 miliar(YoY).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
pada triwulan III tahun 2019 sebesar
62,97

persen

atau

sebesar

Rp13.270,78 miliar (YoY) membaik
dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 59,51 persen atau sebesar Rp12.185,05 miliar.
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triwulan III Tahun 2019
mencatatkan defisit Rp28.882,50 miliar. Angka tersebut naik 1,7 persen dibanding periode yang
sama pada tahun lalu. Namun pelaksanaan APBN sampai akhir triwulan III 2019

masih

menunjukkan tren positif, baik di sisi pendapatan dan belanja.
A. Pendapatan Negara
1.

Penerimaan Perpajakan
a. Pajak Dalam Negeri
Total realisasi penerimaan pajak dalam
negeri di Sulawesi Selatan sampai dengan
triwulan III 2019 sebesar Rp6.517,43 miliar.
Berdasarkan jenis pajak, proporsi terbesar
dari total realisasi pajak dalam negeri di
Sulawesi Selatan yaitu berasal dari PPh Non
Migas sebesar 60,58 persen, diikuti PPN
sebesar 37,26 persen. Sumbangan tertinggi dari PPh non migas masih didominasi oleh PPh
Pasal 21, sebesar 38,62 persen diikuti PPh Final 27,50 persen dan PPh Pasal 25/29 Badan
sebesar 19,48 persen.
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1) Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas
Penerimaan Pajak Penghasilan di Sulawesi Selatan pada triwulan III 2019 sebesar
Rp3.955,39 miliar (YoY) mengalami pertumbuhan sebesar 9,46 persen dibanding dengan
periode yang sama tahun 2018 (YoY) yang sebesar Rp3.613,43 miliar.
Sumbangan tertinggi dari PPh non migas masih didominasi
oleh PPh Pasal 21, sebesar 38,62 persen diikuti PPh Final
27,50 persen dan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar 19,48
persen.

Kinerja

pertumbuhan

komponen

PPh

21

dipengaruhi oleh faktor kinerja utilisasi tenaga kerja pada
sektor usaha Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, dan
Pertambangan. Sedangkan pertumbuhan PPh Orang Pribadi (OP) masih dipengaruhi
dampak pasca Tax Amnesty berupa pertumbuhan angsuran bulanan dan kurang bayar
SPT tahunan 2019.
2) Pajak Pendapatan (PPN)
Masih terdapat tekanan pada pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,42 persen(YoY) jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun 2018. Tekanan tersebut disebabkan oleh dampak kemudahan
restitusi yang dipercepat pada tahun 2019.
Ditinjau dari sektornya, restitusi terbesar di sektor industri pengolahan yang menyebabkan
pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan turun 2%. Kemudian disusul oleh
sektor pertambangan menyebabkan penerimaan pajak dari pertambangan turun 21,5%.
Restitusi lainnya berasal dari sektor perdagangan, jasa keuangan, konstruksi dan real
estate, serta transportasi dan pergudangan
Tantangan lain atas penerimaan 2019 terutama dari
serapan anggaran pemerintah
menumpuk

di

triwulan

terakhir,

yang cenderung
yang

berakibat

menurunnya PPn terutama untuk sektor usaha Jasa
Konstruksi yang sebagian besar merupakan rekanan
pemerintah. Selain hal tersebut pemenang proyek di wilayah Sulawesi Selatan belum
tentu Wajib Pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Sutanbatara sehingga sebagian besar
pajak terutama PPn masuk ke penerimaan dimana Wajib Pajak terdaftar.
3) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
Masih terdapat tekanan pada pertumbuhan Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM).
Tekanan tersebut disebabkan oleh penurunan aktivitas impor Sulawesi Selatan, serta
melemahnya Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur global yang terjadi, baik di
negara maju maupun berkembang. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di
Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada barang yang
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yang

dilakukan

oleh

produsen

(pengusaha)

untuk

menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya. Penerimaan PPnBM
pada triwulan III 2019 sebesar Rp4,94 miliar (YoY),
menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp6,02 miliar.
Terjadi penurunan yang cukup signifikan atas PPnBM sebesar 17,94 persen atau senilai
Rp1,08 miliar.
4) Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai pada periode triwulan III 2019 sebesar
Rp17,22 miliar mengalami peningkatan dibanding periode
yang sama ditahun 2018 yang sebesar Rp16,54 miliar.
Terdapat pertumbuhan sebesar 4,11 persen atau senilai
Rp0,68 miliar.
Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya penerimaan cukai tumbuh didorong utamanya oleh
penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dan cukai minuman mengandung etil alkohol.
b. Pajak Internasional
Komposisi Pajak Internasional di Sulawesi Selatan
sampai dengan Semester III 2019 terdiri dari 2 jenis
pajak, yaitu Bea Masuk dengan pertumbuhan sebesar
18,65 persen, dan Bea Keluar/pungutan ekspor 71,68
persen

(YoY).

Kenaikan

persentase

tersebut

mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan aktivitas
ekspor yang terjadi di Sulsel tahun 2019 dibanding tahun 2018.
Penerimaan Bea Masuk (BM) telah terealisasi sebesar Rp165,50 miliar yang dipengaruhi
kinerja impor, terutama sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri Pengolahan.
Berdasarkan komoditasnya. Kemudian di sisi lain, penerimaan Bea Keluar telah mencapai
Rp17,46 miliar yang ditopang oleh ekspor komoditas mineral (tambang), terutama nikel.
2.

Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Pendapatan PNBP lainnya terdiri dari penerimaan bukan
pajak selain penerimaan sumber daya alam, yang terdiri
dari

penerimaan

Pendidikan,

pengelolaan

dana

pemerintah, pengolahan kekayaan negara, pelayanan oleh
pemerintah serta putusan pengadilan dll.
PNBP lainnya pada Tw III 2019 (YoY) tumbuh 1,97 persen (Rp14,77 miliar) dibanding tahun
2018. Pendapatan pendidikan mendominasi PNBP Lainnya 2019 yaitu mencapai 21,99 persen
atau senilai Rp157,75 miliar, diikuti oleh Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Yang
Lalu sebesar 15,14 persen atau senilai Rp113,79 miliar.
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B. Belanja Negara
1.

Belanja Pemerintah Pusat
Pagu periode triwulan III 2019 sebesar Rp21.716,74
miliar mengalami penurunan sebesar Rp173,57 miliar
(0,79%) dari pagu TA 2018 yang sebesar Rp21.890,31
miliar. Sementara dari sisi kinerja, tingkat persentase
penyerapan triwulan III TA 2019 sebesar 60,73 persen
mengalami kenaikan 5,07 persen (YoY) dari TA 2018
yang sebesar 55,66 persen.
Sampai dengan triwulan III 2019, realisasi tertinggi terdapat pada belanja pegawai yang sebesar
76,94 persen, diikuti realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai 59,84 persen. Realisasi
terendah pada belanja modal

yang baru mencapai

38,49 persen. Rendahnya realisasi belanja modal
disebabkan beberapa kendala yaitu beberapa DIPA
diterima awal Juli dan akhir September, kendala proses
lelang, penggantian pejabat perbendaharaan, supplay
material yang terlambat serta masih terdapat beberapa
item pekerjaan yang belum dikontrakkan.
Belanja Pegawai, Barang dan modal memiliki kurva realisasi yang seragam yaitu terus
meningkat sampai dibulan Mei yang kemudian menurun kembali dibulan Juni. Hal tersebut
disebabkan pembayaran gaji dan tukin sebagai tunjangan hari raya serta satuan kerja
melaksanakan berbagai kegiatan untuk memenuhi target kinerja semester I. Kurva belanja
pegawai (51) naik kembali dibulan Juli yang disebabkan pembayaran gaji 13 yang dibayarkan
sejalan dengan tahun ajaran baru untuk kebutuhan anak sekolah.
Sementara

belanja

barang

(52)

ditriwulan III membentuk kurva parabola
dengan puncak tertinggi pada bulan
Agustus yang menggambarkan aktivitas
satuan

kerja

menyelesaikan

target

pekerjaan yang menurun dibulan Juni
karena memasuki bulan Ramadhan.
Percepatan belanja barang dan belanja
modal merupakan belanja pemerintah
yang dapat mendorong perekonomian karena memiliki multiplier effect bagi peningkatan
aktivitas ekonomi disuatu daerah.
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2.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
meningkat di tahun 2019 sebesar 2,78 persen atau
senilai Rp870,26 miliar. Kenaikan tersebut tidak diikuti
peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dengan
sedikit menurunnya persentase realisasi di triwulan III
2019 dari 75,36 persen di tahun 2018 menjadi 74,34
persen di tahun 2019 (YoY).
Dari komponen transfer ke daerah, pagu tertinggi adalah Dana Alokasi Umum yang meningkat
934.99 miliar dan Dana Desa yang
meningkat sebesar Rp364,92 miliar
(17,99%)

dibanding

tahun

2018.

Peningkatan alokasi DAU dan Dana
Desa adalah komitmen pemerintah
pusat

dalam memberikan

layanan

terbaik bagi masyarakat dan membangun kesejahteraan masyarakat desa sebagai upaya
membangun Indonesia dari pinggir.
Dari sisi penyerapan, terjadi
penurunan dibanding triwulan
III 2018. Penurunan terjadi
pada realisasi DAU dan DAK.
Realisasi tertinggi pada Dana
Transfer Lainnya (DID) yang
mencapai 86,24 persen dan
terendah pada realisasi DAK
Fisik yang hanya mencapai
36,92 persen atau lebih rendah
20,97

persen

dibanding

triwulan III 2018 yang mencapai 57,89. Rendahnya penyerapan pada DAK Fisik karena tahun
2019 mulai diterapkannya reviu inspektorat pada progres per bidang sebagai persyaratan
pencairan dari RKUN ke RKD. DD pada akhir triwulan II telah menyelesaikan penyaluran tahap
II dengan target realisasi 60 persen. Memasuki triwulan III,
sudah dapat dilakukan penyaluran tahap III, namun sampai dengan akhit triwulan III, hanya
Kabupaten Gowa yang mendapat penyaluran tahap III.
3.

Pengelolaan BLU
Tingkat kemandirian BLU merupakan kemampuan satker BLU dalam membiayai operasional
satkernya dengan menggunakan pendapatan BLUnya
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Dibandingkan tahun 2018, tingkat kemandirian satker BLU
meningkat dari 53,76 persen menjadi 57,26 persen di
triwulan III 2019 (YoY). Hal tersebut karena tahun 2019,
satker BLU di Provinsi Sulsel bertambah dari 11 menjadi 12
satker

yaitu

Satker

Rumkit

TK.II

Pelamonia

DAM

XIV/Hasanuddin.
Di Sulsel, kinerja satker BLU bidang kesehatan lebih baik dibanding bidang pendidikan. Balai
Kesehatan Mata Masyarakat Sulsel memiliki tingkat kemandirian tertinggi yaitu sebesar 91,62
persen, diikuti oleh Rumkit Bhayangkara sebesar 89,35 persen. Sementara tingkat kemandirian
terendah

juga

terdapat

pada

BLU

bidang

Kesehatan yaitu
RS DR Tadjuddin
Chalid Makassar
yaitu

20,51

persen
Pada bidang pendidikan, satker dengan tingkat kemandirian tertinggi adalah Balai Diklat Ilmu
Pelayaran (57,66 persen) dan terendah Politeknik Kesehatan Makassar yaitu 28,14 persen.
4.

Manajemen Investasi Pusat
Salah satu program pemerintah dalam
meningkatkan
UMKM

akses

kepada

pembiayaan

lembaga

keuangan

dengan pola penjaminan adalah KUR
dan UMi. Sampai dengan Triwulan III
2019

telah

tersalurkan

sebesar

Rp6.326,34 miliar.
Realisasi

tertinggi

sampai

dengan

triwulan III 2019 adalah penyaluran KUR
dan UMi pada sektor perdagangan
sebesar

42,75

persen

(Rp2.704,46

miliar), diikuti sektor pertanian dengan
37,75 persen (Rp2.388,23 miliar) dan
sosial budaya sebesar 6,04 persen
(Rp382,38

miliar).

Sementara

penyaluran terendah pada sektor jasa pendidikan dengan 0,03 persen (Rp1,72 miliar).
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Penyaluran untuk sektor perdagangan di Sulsel tahun 2019 (42,75 persen) menurun dibanding
tahun 2018 yang sebesar 47,62 persen. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang
memperbesar penyaluran ke sektor non perdagangan (Produksi) sebesar 60 persen
C. Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan :
Pada triwulan IV Tahun 2019, Pendapatan Negara diperkirakan tidak dapat memenuhi target
karena tidak ada momentum penggerak hingga akhir triwulan III 2019. Dari sisi asumsi makro
lainnya, tidak mengalami perubahan. Pertumbuhan ekonomi tetap ditargetkan 5,3 persen, inflasi
3,1 persen, Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat diperkirakan Rp14.400 per USD,
serta lifting gas bumi 1,19 juta barel minyak per hari. Tidak tercapainya penerimaan perpajakan
mulai terlihat dari tahun 2018 dimana realisasi penerimaan pajak kembali mengalami shortfall
dan hanya mencapai 92,4 persen dari target. Shortfall pada 2018 terjadi karena penerimaan
pajak, dari sektor migas maupun non-migas menurun. Pemerintah pusat mulai pesimistis
terhadap realisasi penerimaan pajak. Tahun ini, setoran yang masuk ke Direktorat Jenderal
Pajak diperkirakan bakal kembali shortfall atau tak mencapai target.
Shortfall tersebut disebabkan anjloknya harga komoditas serta menguatnya nilai tukar rupiah
dibanding perkiraan APBN 2019. Dari sektor perdagangan, penerimaan pajak juga bisa tergerus
lantaran impor turun cukup drastis. Dalam target penerimaan secara nasional, diperkirakan tidak
mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2019 yang masing-masing PPh migas hanya
86,8 persen dan PPh non migas 91,9 persen. Sementara dari jenis Pajak PPN, DJP
memperkirakan setoran yang masuk hanya mencapai 90,4 persen dari target. Sedangkan untuk
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diproyeksi mencapai 98,7 persen dari target APBN 2019.
Belanja :
Dari sisi belanja negara yang ditargetkan sebesar 90
persen pada akhir triwulan IV, diharapkan dapat mencapai
angka tersebut. Proyek-proyek fisik telah menyelesaikan
tahap akhir pekerjaan serta target-target kinerja tahun
2019 akan diselesaikan ditriwulan akhir.
Apabila melihat tren realisasi, terjadi peningkatan realisasi di tahun 2017 sebesar 1,88 persen
setelah terjadi penurunan 0,28 persen di tahun 2016. Namun ditahun 2018 terjadi penurunan
realisasi sebesar 0,47 persen.

Dengan

semakin meningkatnya komitmen satker
terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran

(IKPA),

maka

diperkirakan

target minimal 90 persen dapat tercapai.
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BAB III

PERKEMBANGAN DAN
PELAKSANAAN APBD

ANALISIS

BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu mesin pendorong
pertumbuhan ekonomi. Selain itu, APBD juga sebagai alat pendorong dan salah satu penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
agenda pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Berdasarkan
Klasifikasi Ekonomi (I-Account), dapat diketahui arah kebijakan fiskal yang diterapkan.
Dari tabel disamping dapat diketahui bahwa hingga Triwulan III tahun 2019 persentase Pendapatan
Daerah

baru

Rp27.188,40

mencapai

miliar

persen dari terget
Daerah

sebesar

atau

61,20

Pendapatan
Rp44.428,16

miliar, hal ini menunjukkan bahwa
realisasi pendapatan di triwulan III
tahun

2019

dibandingkan

menurun
dengan

jika

realisasi

Pendapatan Daerah pada triwulan
III tahun 2018 (YoY) yang mencapai
Rp29.522,28 miliar atau 68,19%
dari target Pendapatan daerah di
tahun

2018.

Sementara

untuk

realisasi belanja hingga triwulan III
ini

masih

Rp23.320,32

berada

di

angka

miliar

atau

51,67

persen dari total pagu belanja
sebesar Rp45.134,07 miliar. Hal ini
menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran di Provinsi Sulawesi Selatan di triwulan III
masih sangat rendah jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah di triwulan III tahun 2018
(YoY).
Sepanjang triwulan III, Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan upaya
untuk meningkatkan penyerapan belanja di semester kedua tahun 2019, namun belum bisa
mendorong realisasi Belanja Daerah dimana hal tersebut dapat terlihat dari realisasi yang masih
berada di angka 51,67% masih sangat jauh dari target yang seharusnya dicapai di triwulan III ini
yaitu sebesar 60%. Belanja modal menjadi salah satu belanja dengan realisasi terburuk di triwulan
III tahun 2019 yang hanya sebesar 27,67% dari total pagu, sangat rendah jika dibandingkan dengan
realisasi belanja modal di triwulan III tahun 2018 yang mencapai 37,03%, namun Pemerintah Daerah
di Provinsi Sulawesi Selatan yakin bisa meningkatkan penyerapan belanja modal di triwulan IV
dikarenakan banyaknya proyek pekerjaan yang harus
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diselesaikan di akhir tahun. Dengan sisa waktu yang tinggal tiga bulan, diharapkan penyerapan
anggaran keseluruhan belanja bisa berada di atas 95% di akhir tahun 2019 mendatang.
A. PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh
pemerintah daerah. Hingga akhir triwulan III tahun 2019 jumlah PAD yang diterima oleh
pemerintah kabupaten maupun provinsi di Sulawesi Selatan mencapai 5.684,37 miliar atau
sebesar 61,89 persen dari total pagu sebesar 9.185,30 miliar.
a.

Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan triwulan III 2019 secara aggregat mencapai
Rp3.965,69 miliar atau 67,29 persen dari target penerimaan
pajak daerah sebesar Rp5.893,81 miliar. Dari grafik
perbandingan

diatas

dapat

diketahui

bahwa

terjadi

peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah di provinsi Sulawesi Selatan di triwulan III
2019 sekitar 8 persen atau sebesar Rp559,95 miliar (YoY). Peningkatan penerimaan pajak
daerah di triwulan III tahun 2019 ini ditopang oleh penerimaan pajak kendaraan sebesar
Rp1.278,25 miliar atau 34,73 persen dari total penerimaan pajak daerah. Selain itu, sektor
pariwisata juga sudah berangsur-angsur membaik terutama dari tingkat hunian hotel
setelah mengalami penurunan di triwulan II tahun 2019.
b.

Penerimaan Retribusi Daerah
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi
Selatan triwulan III tahun 2019 hanya sebesar Rp278,45
miliar atau 45,75 persen dari target penerimaan retribusi
daerah sebesar Rp651,35 miliar. Walaupun tidak signifikan
namun terjadi penurunan terhadap realisasi penerimaan
retribusi daerah di provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan
III tahun 2019 sebesar Rp11.62 miliar atau sebesar 4 persen
jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi daerah pada triwulan III tahun
2018. Realisasi penerimaan retribusi menjadi yang terendah diantara semua pendapatan
asli daerah (PAD) lainnya.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara total pada triwulan III tahun 2019 mencapai 61,89
persen dari total pagu PAD tahun 2019 atau sebesar Rp5.684,37 miliar dari total pagu
Rp9.185,30 miliar, meningkat jika dibandingkan dengan realisasi PAD pada triwulan III
tahun 2018 yang hanya sebesar 58,84 persen dari total pagu PAD tahun 2018 atau sebesar
Rp5.170,73 miliar dari total pagu Rp8.788,41 miliar.
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan
dimana pada triwulan III tahun 2018 rasio PAD
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terhadap total Pendapatan Daerah adalah sebesar 22,38 persen namun di triwulan III tahun
2019 rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah naik menjadi 27,74 persen, namun
Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara
total masih sangat rendah karena rasio masih jauh dibawah 50 persen.
2. Pendapatan Transfer
Realisasi penyerapan Dana Transfer di
Provinsi Sulawesi Selatan secara agregat
pada triwulan III tahun 2019 mencapai
61,69 persen atau sebesar Rp20.490,01
miliar

dari

total

pagu

sebesar

Rp33.212,13 miliar. Jika dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun
2018, terjadi sedikit penurunan dimana
pada triwulan III tahun 2018 penyerapan Dana Transfer mencapai Rp23.098,56 miliar dari
pagu sebesar Rp31.833,42 miliar atau sekitar 72,56 persen dari total pagu.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana
Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Pemda lain, dan Pendapatan lainnya. Hingga triwulan III tahun
2019, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari keseluruhan kabupaten/kota di
Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp1.014,01 miliar dari total pagu sebesar Rp2.030,73
miliar atau baru sebesar 49,93 persen dari total pagu.
B. BELANJA DAERAH
Realisasi penyerapan belanja daerah di provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan III tahun 2019
masih sekitar 49,62 persen dari total pagu atau sebesar Rp21.340,62 miliar dari total pagu
belanja daerah sebesar Rp43.011,38 miliar.
Realisasi belanja pegawai menjadi belanja dengan penyerapan tertinggi diantara seluruh
belanja dengan persentase 64,53 persen dari total pagu belanja pegawai atau sebesar
Rp11.172,70 miliar dari total pagu belanja pegawai sebesar Rp17.313,75 miliar. Sementara
belanja modal menjadi salah satu jenis belanja daerah yang penyerapannya masih sangat
rendah hanya sebesar 27,67 persen dari total pagu atau sebesar Rp2.364,92 miliar dari total
pagu belanja modal sebesar Rp8.545,64
miliar.

Masih

rendahnya

penyerapan

belanja daerah secara aggregat hingga
triwulan III 2019 selain diakibatkan oleh
rendahnya penyerapan belanja modal juga
akibat dari rendahnya penyerapan belanja
yang lain diantaranya belanja barang yang
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baru mencapai 47,03%, belanja hibah 46,40%, dan belanja bantuan keuangan yang baru
mencapai 41,58%.
C. PROGNOSIS REALISASI APBD SAMPAI DENGAN AKHIR SEMESTER II TAHUN 2019
Dari hasil analisis Forecast diketahui
bahwa hingga triwulan III tahun 2019
jumlah

Pendapatan

Sulsel

sebesar

Daerah

Provinsi

Rp27.188,40

miliar.

Berdasarkan dari data tersebut dapat
dilakukan

Forecasting

(perkiraan)

besarnya jumlah Pendapatan Daerah
untuk triwulan IV, dimana perkiraan terbaik untuk besarnya jumlah Pendapatan Daerah untuk
triwulan IV yaitu sebesar Rp12.429,55 miliar sehingga jumlah total Pendapatan Daerah pada
akhir tahun 2019 sebesar Rp39.617,95 miliar atau sekitar 89,17% dari total pagu Pendapatan
Daerah yaitu sebesar Rp44.428,16 miliar. Untuk perkiraan tertinggi yang dapat dicapai di
triwulan IV yaitu sebesar Rp15.342,18 miliar dengan jumlah total Pendapatan Daerah pada
akhir tahun 2019 sebesar Rp42.617,95 miliar atau sekitar 95,93% dari total pagu Pendapatan
Daerah. Untuk perkiraan terendah di triwulan IV yaitu sebesar Rp9.516,91 miliar dengan jumlah
total Pendapatan Daerah pada akhir tahun
2019 sebesar Rp36.705,31 miliar atau
sekitar 82,61% dari total pagu Pendapatan
Daerah.
Untuk hasil analisis Forecast Belanja
Daerah diketahui bahwa hingga triwulan III
tahun 2019 jumlah Belanja Daerah Provinsi Sulsel sebesar Rp23.320,32 miliar. Berdasarkan
dari data tersebut dapat dilakukan Forecasting (perkiraan) besarnya jumlah Belanja Daerah
untuk triwulan IV, dimana perkiraan terbaik untuk besarnya jumlah Belanja Daerah untuk
triwulan IV yaitu sebesar Rp15.755,31 miliar sehingga jumlah total Belanja Daerah pada akhir
tahun 2019 sebesar Rp39.075,63 miliar atau sekitar 86,58% dari total pagu Belanja Daerah
yaitu sebesar Rp45.134,07 miliar. Untuk perkiraan tertinggi yang dapat dicapai di triwulan IV
yaitu sebesar Rp16.967,25 miliar dengan jumlah total Belanja Daerah pada akhir tahun 2019
sebesar Rp40.287,57 miliar atau sekitar 89,26% dari total pagu Belanja Daerah. Sedangkan
untuk perkiraan terendah di triwulan IV yaitu sebesar Rp14.543,36 miliar dengan jumlah total
Belanja Daerah pada akhir tahun 2019 sebesar Rp37.863,68 miliar atau sekitar 83,89% dari
total pagu Belanja Daerah.
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BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN
(APBN DAN APBD)

BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KOSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Triwulan III Tahun 2019 mengalami kenaikan defisit
sebesar 2,50 persen bila dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Konsolidasi Triwulan III
Tahun 2019 dalam periode yang sama triwulan 3 (Q3). Hal ini disebabkan oleh kenaikan defisit
pada triwulan III (Q3) tahun
2019

yang

mencapai

Rp25.454,38
sedangkan

miliar,
pada

tahun

2018 dalam periode yang
sama

hanya

Rp24.818,00

mencapai
miliar.

Terdapat kenaikan defisit sebesar Rp636.38 miliar atau 2,50 %. Secara keseluruhan
Pendapatan Negara dan Belanja Negara Konsolidasian triwulan III tahun 2019 mengalami
peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2018 pada periode yang sama (Q3).
Pendapatan Negara Konsolidasian Triwulan III Tahun 2019 mencapai Rp13,943,20 miliar, ini
meningkat sebesar Rp1.461,87 miliar atau naik sebesar 10,48 persen dibandingkan dengan
Pendapatan Negara Konsolidasian Triwulan III Tahun 2018 yang mencapai Rp12.481,33 miliar.
Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan pendapatan negara di sektor pajak, sektor bukan pajak
dan sektor hibah dimana secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 10,48 persen.
Sedanglan Belanja Negara Konsolidasian triwulan III 2019 juga mengalami peningkatan yang
mencapai Rp39.397,58 miliar bila dibandingkan dengan Belanja Negara Konsolidasi Triwulan
III Tahun 2018 yang hanya mencapai Rp37.299,33 miliar. Terdapat kenaikan sebesar
Rp2.098,25 miliar atau 5,33 persen. Hal ini disebabkan oleh belanja pemerintah pusat dan
daerah yang peningkatan penyerapan khususnya belanja pegawai dan transfer bila
dibandingkan di triwulan III tahun 2018.
B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Pendapatan perpajakan triwulan III tahun 2019 didominasi oleh Pajak Dalam Negeri, dan Pajak
Daerah. Penerimaan Pajak Dalam Negeri realisasi sampai triwulan III tahun 2019 sebesar
Rp6.155,58 miliar. Sedangkan penerimaan Pajak Daerah realisasi sampai dengan triwulan III
tahun 2019 mencapai Rp3.965,69 miliar. Total keseluruhan pendapatan perpajakan
konsolidasian pada triwulan III Tahun 2019 mencapai Rp10.121,26 miliar atau 72,59 persen
dari total pendapatan konsolidasian. Realisasi pendapatan perpajakan konsolidasian triwulan
III tahun 2019 lebih lebih besar Rp352,70 miliar atau meningkat 3,48 persen dibandingkan
dengan realisasi triwulan III Tahun 2018. Pendapatan Negara Bukan Pajak konsolidasian
triwulan III tahun 2019 sebesar Rp3.302,29 miliar
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atau 23,68 persen dari total pendapatan konsolidasian. Sedangkan Realisasi Pendapatan
Bukan Pajak Konsolidasian mengalami peningkatan peningkatan Rp94,36 miliar atau naik 2,87
persen dibandingkan dengan realisasi Triwulan III
Tahun 2018. Pendapatan Hibah konsolidasian
triwulan III tahun 2019 sebesar Rp332,79 miliar atau
2,39 persen dari total pendapatan konsolidasian.
Realisasi pendapatan Hibah konsolidasian triwulan
III 2019 lebih besar Rp157,08 miliar atau naik 47,20
persen dibandingkan dengan realisasi Triwulan III
Tahun 2018.
Perbandingan pendapatan pemerintah pusat dan
daerah pada triwulan III tahun 2019 menunjukan
perbandingan yang relatif seimbang dimana pendapatan pemerintah pusat mencapai 7.733,69
miliar atau 55,47 persen berbanding pendapatan pemerintah daerah yang mencapai
Rp6.209,51

miliar

atau

45,53

persen.

Pendapatan sektor perpajakan pada pemerintah
pusat

dan

pemerintah

daerah

masih

mendominasi

pendapatan

negara

secara

keseluruhan pada triwulan III tahun 2019. Hal ini
dikarenakan
yang

perkembangan ekonomi regional

meningkat

menyebabkan

pada

transaksi

triwulan

III

perdagangan

yang
atau

perekonomian masyarakat yang bergerak naik.
Juga pengeluaran negara APBN dan APBD yang
meningkat di triwulan III ikut menyumbang
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kawasan. Pada gilirannya potensi sumber
perpajakan ikut bergerak naik yang disertai oleh kepatuhan pembayaran oleh wajib pajak.
Khusus pajak daerah peningkatan pajak ini diakibatkan oleh peningkatan ketertiban
administrasi pajak melalui penggunaan sistem pengawasan secara online.
Pendapatan pajak pemerintah pusat mencapai Rp6.155,58 miliar atau 60,82 persen
dibandingkan pajak daerah yang mencapai 3.965,69 miliar atau 39,18 persen. Untuk
pendapatan negara bukan pajak pemerintah pusat dan daerah relatif seimbang dimana
pendapatan bukan pajak pemerintah pusat mencapai Rp1.578,12 miliar atau 47,79 persen lebih
rendah bila dibandingkan dengan pendapatan bukan pajak pemerintah daerah yang mencapai
Rp1.724,17 miliar atau 52,21 persen.
2. Analisis Perubahan
Pendapatan, Hibah dan Transfer Konsolidasian Triwulan III tahun 2019 didominasi oleh
Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar 72,59 persen, yang diikuti dengan Pendapatan
Negara Bukan Pajak Konsolidasian sebesar 23,68 persen, Pendapatan Hibah Konsolidasian
sebesar 2.39 dan Pendapatan Transfer sebesar 1,34 persen.
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Struktur

Pendapatan,

Hibah

dan

Transfer

Konsolidasian ini mengalami perubahan jika
dibandingkan dengan struktur Pendapatan dan
Hibah Konsolidasian Triwulan III tahun 2018. Hal
ini

telihat

dalam

perpajakan

yang

pemerintah

pusat

perbandingan

pendapatan

memperlihatkan
masih

pajak

mendominasi

pendapatan sektor perpajakan pada triwulan III
2019 di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.
Pendapatan pajak pemerintah pusat mencapai Rp6.155,59 miliar atau 60,82 persen berbanding
Rp3.965,69 miliar atau 39,18 persen dari keseluruhan pendapatan perpajakan yang mencapai
Rp10.121,26 miliar
Pendapatan dari sektor perpajakan dalam triwulan III 2019 mengalami peningkatan. Dimana
Pendapatan perpajakan dalam triwulan III tahun 2019 telah mencapai Rp10.121,26 miliar
meningkat 3,48 persen atau Rp352,70 miliar bila dibandingkan dalam periode yang sama
triwulan III 2018 yang hanya mencapai 6.768,57 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh kebijakan
fiskal pemerintah berupa pengeluaran belanja pegawai seperti pembayaran THR dan Gaji 13
yang membuat pengeluaran masyarakat meningkat dan belanja pengeluaran pemerintah lainya
seperti belanja rutin dan modal. Hai ini diakibatkan juga oleh kegiatan perekonomian dan
perdagangan masyarakat pasca pemilu di bulan April 2019 telah berjalan mulai normal dan
mengalami peningkatan transaksi sehingga potensi pendapatan pajak menjadi meningkat. Efek
domino dari peristiwa tersebut membuat laju PDRB atau pertumbuhan ekonomi provinsi
Sulawesi Selatan meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018 dalam periode yang sama.
3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian
Realisasi Pendapatan Negara Konsolidasian
Triwulan III Tahun 2019 mengalami kenaikan
dengan penyumbang terbesar adalah sektor
perpajakan
miliar

atau

yang
72,59

mencapai
%

dari

Rp10.121,26
keseluruhan

Pendapatan Negara yang mencapai Rp13.943,20 miliar. Semua sektor pendapatan baik
pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah dan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat
pada triwulan II Tahun 2017 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan pendapatan negara
semua sektor di triwulan III tahun 2018.
Hal ini sejalan dengan pertumbuhan PDRB menurut Harga Berlaku Sulawesi Selatan yang
meningkat dari Rp126.395,95 miliar pada triwulan II menjadi Rp134.295.70 miliar pada triwulan
III tahun 2019.
Pada tahun triwulan III Tahun 2019 PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terealisasi sebesar
Rp134.295,70 miliar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7.05 %. Sedangkan pada periode
yang sama tahun 2019, pendapatan yang diterima pemerintah daerah dan pemerintah pusat
terealisasi sebesar Rp13.423,55 miliar atau naik sebesar 3.45 %. Dengan adanya selisih angka
pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan
Page | 20

tersebut, menunjukkan masih adanya potensi penerimaan sebagai akibat pertumbuhan
ekonomi yang belum dioptimalkan oleh khususnya pemerintah daerah. Namun secara umum
pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh positif terhadap
kenaikan pendapatan konsolidasian.
C. BELANJA KONSOLIDASIAN
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja Konsolidasian triwulan III tahun 2019 sebesar Rp39.397.58 miliar yang terdiri dari
konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp17.261.52 miliar dan belanja pemerintah
daerah sebesar Rp22.136,07 miliar. Belanja Pemerintah Pusat berkontribusi sebesar 43,81
persen dari total Belanja Pemerintah Konsolidasian, sedangkan sisanya 56,19 persen
merupakan belanja pemerintah daerah.
Belanja Pemerintah Konsolidasian Triwulan III tahun
2019 terdiri dari Belanja Pegawai Konsolidasian
sebesar

Rp16.807,18

miliar,

Belanja

Barang

Konsolidasian Rp10,935,35 miliar, Belanja Modal
Konsolidasian sebesar Rp4.296,99 miliar, Belanja
Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian Rp8,17
miliar, Belanja Subsidi Konsolidasian Rp0,58 miliar,
Belanja Hibah Konsolidasian sebesar Rp969,31
miliar, Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian Rp52,17 miliar, Belanja Tak Terduga (Lain-lain)
Konsolidasian sebesar Rp7,56 miliar dan Transfer Konsolidasian sebesar Rp6.320,28 miliar.
Proporsi belanja daerah yang lebih tinggi dari belanja pusat disebabkan struktur organisasi di
daerah lebih besar dari struktur organisasi pusat di Sulawesi Selatan sehingga belanja pegawai
pemerintah daerah lebih besar dari belanja pegawai pusat. Sedangkan belanja barang, belanja
modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja lain-lain dan belanja transfer juga lebih besar
dari belanja pusat.
2. Analisis Perubahan
Belanja Konsolidasian Triwulan III Tahun 2019 didominasi oleh Belanja Pegawai Konsolidasian
sebesar Rp16.807,18 miliar atau 42,66 persen, yang diikuti dengan Belanja Barang
Konsolidasian sebesar Rp10.935,35 miliar atau 27.76 persen.
Belanja Konsolidasian Triwulan III Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp2.098,25
miliar atau naik 5,33 persen jika dibandingkan dengan Belanja Pemerintah Konsolidasian
Triwulan III Tahun 2018. Belanja Transfer Konsolidasian Triwulan III Tahun 2019 mengalami
kenaikan tertinggi sebesar Rp4.243,44 miliar atau sebesar 204,06 persen jika dibandingkan
dengan Belanja Transfer Konsolidasian triwulan III tahun 2018.
Peningkatan belanja transfer sebagai akibat dari alokasi Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa
yang meningkat. Sedangkan penurunan terendah adalah Belanja Subsidi Konsolidasian
triwulan III tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp4,19 miliar atau sebesar minus 89,42
persen (YoY). Belanja Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian triwulan III tahun 2019 senilai
Rp10,67 miliar mengalami penurunan sebesar Rp2,51 miliar atau minus 23,48 persen jika
dibandingkan dengan triwulan III tahun 2018.
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Kenaikan belanja konsolidasi pada triwulan III tahun 2019 bila di bandingkan dengan periode
yang sama tahun 2018 diakibatkan oleh alokasi belanja pegawai yang meningkat seiring
dengan kebijakan kenaikan gaji pegawai ASN di tahun 2019 serta alokasi dana DAK Fisik dan
Dana Desa yang meningkat. Sedangkan penurunan belanja subsidi merupakan upaya dari
kebijakan pemerintah agar subsidi tepat sasaran serta dalam rangka melaksanakan fungsi
stabilitas di daerah.
Sedangkan alokasi kewajiban Pembayaran Bunga Utang dilakukan Pemerintah dalam
memenuhi kewajiban Pembayaran Bunga Utang secara tepat waktu seperti pemanfaatan dan
pengelolaan utang akan dilakukan secara bijaksana, agar beban pembayaran bunga cicilan
pokok utang di masa-masa mendatang tetap dalam batas kemampuan ekonomi. Belanja
Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian triwulan III tahun 2019

senilai Rp10,67 miliar

mengalami penurunan sebesar Rp2,51 miliar atau minus 23,48 persen jika dibandingkan
dengan triwulan III tahun 2018.
3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional
Pasca perlambatan ekonomi global sebagai akibat dari perang dagang Amerika Serikat dan
China membuat kondisi ekonomi di hampir semua negara menjadi kurang bergairah dan
mengalami ketidakpastian. Perlambatan perekonomian ini berdampak juga terhadap kondisi
ekonomi Indonesia ditandai dengan turunnya makro pertumbuhan ekonomi pada triwulan III
tahun 2019 sebesar 0,15 % menjadi 5,02 dibandingkan tahun periode yang sama tahun 2018
sebesar 5,17 %.
Meskipun terjadi penurunan makro pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III tahun 2019,
namun pertumbuhan provinsi Sulawesi Selatan masih dapat tumbuh 7,21 %. Bahkan rata-rata
(yoy) masih tumbuh diatas 7 % dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 5 %.
Perumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan PMTB menurut sektor pengeluaran.
Sedangkan menurut sektor lapangan usaha penyumbang pertumbuhan ekonomi adalah sektor
pertanian dan sektor perdagangan.
Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga pertumbuhan ekonomi di provinsi
Sulawesi Selatan dimasa yang akan datang adalah memelihara pertumbuhan sektor pertanian,
kehutanan, perikanan secara berkesinambungan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan
modifikasi dengan sektor lain seperti pariwisata. Intensifikasi dapat dilakukan melalui
moderenisasi pengolahan dan penanganan hasil pertanian. Ekstensifikasi dengan melakukan
pembukaan lahan baru pertanian. Sedangkan modifikasi dengan sektor lain dapat melalui
pembentukan daerah argo wisata, karena sektor ini merupakan sektor terbesar menyerap
tenaga kerja. Untuk peningkatan sektor perdagangan program pemerintah pusat KUR dan UMi
dapat dijadikan pembuka lapangan usaha baru melalui kewirausahaan.
D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB)
Berdasarkan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah
Triwulan III Tahun 2019, Pendapatan mencapai Rp50.999,35 miliar, yang terdiri dari
Pendapatan Perpajakan sebesar Rp10.120,09 miliar, Pendapatan Hibah sebesar Rp439,72
miliar dan Pendapatan Lainnya konsolidasian
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sebesar Rp40.439,54 miliar. Untuk Beban mencapai
Rp35.100,60 miliar terdiri dari Beban Kompensasi
Pegawai sebesar Rp17.072,67 miliar, Penggunaan
Barang dan Jasa sebesar Rp10.062.94 miliar, Beban
Bunga sebesar Rp8,17 miliar, Beban Subsidi Rp0,58
miliar, Beban Hibah sebesar Rp7.086,63 miliar,
Beban Manfaat Sosial Rp52,17 miliar, dan Beban
Lainnya sebesar Rp817,44 miliar.
Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB, terutama dari
belanja Pemerintah (G) dan investasi (I). Nilai belanja
Pemerintan (G) dicerminkan/ diproxikan dari nilai
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang berasal dari
kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang
dan jasa,konsumsi aset tetap dan manfaat sosial, dikurangi penjualan barang dan jasa
menghasilkan angka sebesar Rp27.178,78 miliar di triwulan III 2019 naik bila dibandingkan
pada tahun 2018 diperiode yang sama mencapai Rp25.473,62 miliar Sedangkan nilai Investasi
Pemerintah dicerminkan/diproxikan dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang
merupakan nilai akuisisi aset tetap dikurangi penghentian aset tetap, memperoleh angka
sebesar Rp4.067,59 miliar di triwulan III 2019 menurun bila dibandingkan pada tahun 2018
dalam periode yang sama mencapai Rp6.078,71 miliar.
Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari
Belanja Pemerintah (G) pada triwulan III tahun
2018 dan 2019 menurun 0,76 persen dari 20,86
persen menjadi 20,10 persen. Sedangkan
kontribusi investasi pemerintah pada triwulan III
tahun 2019 mengalami penurunan 1,97 persen
dari tahun 2018 dalam periode yang sama mencapai 4,98 persen menjadi 3,01%. Penurunan
ratio belanja pemerintah diakibatkan penurunan realisasi belanja barang dalam belanja
konsolidasi triwulan III tahun 2019. Sedangkan investasi diakibatkan alokasi belanja modal
relatif sama dengan belanja tahun 2018.
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BAB V

BERITA/ISU FISKAL REGIONAL
TERPILIH

BAB V BERITA FISKAL TERPILIH
GUBERNUR ANDALKAN SEKTOR PERTANIAN
UNTUK MEMPERBAIKI NERACA PERDAGANGAN
MAKASSAR, UPEKS 16/10/2019. Neraca perdagangan SulSel pada Agustus 2019 sempat menunjukan
kinerja yang tidak menggembirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel mencatat bahwa Sulsel memgalami
Defisit hingga USD5,59 juta. Adapun faktor pemicu pergerakan neraca perdagangan yang melemah itu karena
melonjaknya nilai impor. Aktivitas importasi Sulsel memang mengalami peningkatan pesat pada bulan
Agustus 2019. Nilai impor Sulsel pada bulan Agustus mencapai USD114,80 juta atau mengalami peningkatan
sebesar 40,25 % bila dibandingkan nilai impor pada bulan Juli 2019.
Nilai eksportasi yang juga mengalami kenaikan pada bulan Agustus dinilai tak mampu menutupi laju impor
yang terus bergerak naik. Tercatat ekspor Sulsel meningkat sebesar 12,47 % dibandingkan bulan sebelumnya
dengan nilai sebesar US$109,21 juta.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengaku tak khawatir. Mantan Bupati Bantaeng
tersebut menilai fenomena itu tidak akan berlangsung lama. Nurdin memprediksi neraca perdagangan Sulsel
kembali normal pada bulan Oktober. Tinggal menunggu hasil pendataan BPS pada bulan selanjutnya. “Untuk
September kemarin kita optimistis tumbuh positif. Sulsel tidak perlu khawatir terhadap krisis. Karena
konsumsi kita tidak pernah turun,” ungkapnya, Selasa (15/10/19). Ia menilai, Sulsel yang notabene
mengandalkan sektor pertanian tidak mengalami kesulitan untuk mengembalikan laju neraca perdagangan.
Menurutnya, yang perlu khawatir terhadap krisis neraca perdagangan yakni daerah yang mengutamakan sektor
industri sebagai tumpuan perputaran ekonomi. Sejauh ini sektor yang menjadi andalan Sulsel, yakni pertanian
dan perkebunan. Karenannya, Nurdin berkomitmen akan meningkatkan produksi untuk komunitas di sektor
tersebut. Salah satunya pada komoditas kakao. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Nurdin untuk
mengembalikan kejayaan kakao.
Optimisme serupa ditunjukan kepala BPS Sulsel Yos Rusdiansyah. Menurut dia, secara umum neraca
perdagangan sudah mulai membaik. Selain dari sektor pertanian, sektor pertambangan Sulsel memberi
kontribusi besar terhadap neraca perdagangan Sulsel.
“Bulan kemarin kami lihat mulai membaik. Itu didukung dengan peningkatan produksi dari beberapa sektor.
Misalnya dari sektor pertambangan,” katanya.
Meski belum bisa memprediksi stabilitas neraca perdagangan pada bulan selanjutnya. Namun, menurut Yos
selama pemerintah dan pihak terkait berkomitmen dan bersinergi permasalahan tersebut diyakini bisa teratasi.
Ia juga berharap pemerintah bisa memaksimalkan produksi dan melihat potensi pada komoditas lain. (aca/rif)
Pembahasan
Neraca perdagangan atau balance of trade (BoT) merupakan perbedaan antara nilai semua barang
dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca
perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena menjadi indikator
untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Aktivitas importasi Sulawesi Selatan mengalami
peningkatan pesat pada Agustus 2019.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel mencatat, nilai impor Sulsel pada Agustus mencapai US$ 114,80
juta atau mengalami peningkatan sebesar 40,25% bila dibandingkan nilai impor pada Juli 2019.
Peningkatan nilai impor tersebut ditopang oleh lima kelompok komoditas utama impor di antaranya,
bahan bakar mineral 31,58%, ampas/sisa industri makanan 15,63%, gula dan kembang gula
14,94%, gandum ganduman 8,93%, dan mesin/peralatan listrik 7,31%. Di sisi lain, aktivitas eksport
pada Agustus 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 12,47% dibandingkan bulan sebelumnya
dengan nilai sebesar US$109,21 juta.
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Nikel masih menjadi komoditas unggulan ekspor yang merajai posisi pertama nilai teringgi sebesar
US$72,45 juta. Kedua aktivitas tersebut membawa neraca perdagangan Sulsel mengalami defisit
sebesar US$5,59 juta. Nilai impor yang melesat tidak sebanding dengan peningkatan ekspor.
Sulawesi selatan yang memiliki keunggulan komperatif di sektor pertanian dapat memperbaiki defisit
neraca

perdagangan

melalui

lapangan

usaha

pertanian,

kehutanan

dan

perikanan.

Pertumbuhan

lapangan

usaha

pertanian pada triwulan III tumbuh
sebesar 5,4% (yoy), lebih tinggi dari
periode sebelumnya 2,8% (yoy).
Meningkatnya kinerja lapangan usaha pertanian tersebut sejalan dengan panen yang masih terjadi
di beberapa daerah sentra pertanian sehingga menurunkan harga gabah baik di Sulsel maupun
diluar Sulsel.
Dari sisi PDRB, Sulawesi Selatan dengan potensi pertanian yang tinggi dapat terlihat pada distribusi
PDRB 2010-2018. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selalu menjadi sektor penggerak
ekonomi di Sulawesi Selatan. Sektor pertanian yang didukung tanaman pangan memegang peranan
yang sangat penting bagi perekonomian dan merupakan titik tumpu pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Sulawesi Selatan sejak revolusi hijau dilaksanakan di Indonesia.
Gubernur Sulawesi Selatan telah menargetkan daerahnya yang memliki lahan pertanian yang luas
untuk dapat menjadi pusat pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura. Target tersebut telah
dimulai dengan terobosan yang akan membuat Sulawesi Selatan menjadi sentra beras, jagung, dan
buah-buahan.
Penyediaan bibit dan benih dengan kualitas
unggul dengan berbasis teknologi serta produksi
pupuk secara mandiri merupakan salah satu
road

map

agar

petani

tidak

mengeluh

kekurangan benih dalam memacu peningkatan
produktivitas. Dari sebanyak Rp462,34 trilyun
total nilai tambah yang dihasilkan di Provinsi
Sulawesi Selatan pada tahun 2018, sebanyak
22,5%

atau

sekitar

Rp104,01

milyar

disumbangkan oleh sektor pertanian. Sektor
pertanian merupakan kontributor utama pembentukan nilai tambah perekonomian Sulawesi Selatan,
disusul dengan sektor perdagangan besar dan eceran yang menyumbangkan14,37% dari total nilai
tambah serta sektor konstruksi yang menyumbangkan 13,54% nilai tambah.Tingginya kontribusi
nilai tambah sektor pertanian bukan saja menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak
perekonomian Sulawesi Selatan namun juga mengukuhkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu
wilayah lumbung pangan di Indonesia.
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