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A. Produk Domestik Regional Bruto 

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL

Grafik 1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Triwulanan 2018-2020

Secara kumulatif, Perekonomian Kalimantan 
Utara (Kaltara) sampai dengan akhir September 
2020 tercatat tumbuh  0,06 persen, melambat 
cukup dalam dibandingkan periode yang sama 
tahun lalu yang tercatat sebesar 7,19 persen. 
Sejalan dengan kondisi nasional, perekonomian 
Kaltara pada triwulan III 2020 menunjukkan 
arah pembalikan meskipun masih terkontraksi 
bila dibandingkan dengan triwulan III 2019 
sebesar 1,46 persen. Pelonggaran PSBB serta 
kebijakan countercyclical Belanja Pemerintah, 
secara umum turut mendorong membaiknya 
kondisi ekonomi baik nasional maupun di 
Kaltara yang cukup dalam terkontraksi pada 
triwulan sebelumnya karena dampak Pandemi 
COVID-19. Apabila dibandingkan dengan 
triwulan II 2020, perekonomian Kaltara telah 
menunjukkan sinyal positif dengan pertumbuhan 
yang tidak lagi minus yaitu sebesar 2,99 persen.

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Secara spasial di Pulau Kalimantan, 
perekonomian di masing-masing provinsi 
mengalami kontraksi jika dibandingkan 
dengan periode triwulan yang sama tahun 
lalu. Perekonomian Provinsi Kaltara masih 
memberikan kontribusi yang terkecil 
sebesar 8,27 persen terhadap ekonomi 
Kalimantan, namun memiliki kecenderungan 
kenaikan. Arah pembalikan ekonomi Kaltara 
pada triwulan III 2020 yang tercermin 
melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 
-1,46 persen menjadi yang paling tinggi 
diantara provinsi lainnya di  Kalimantan.

Grafik 1.2 Distribusi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi 
Kalimantan Triwulan III 2020

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

BAB I

Grafik 1.3 Distribusi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi 
(yoy) Menurut Lap.Usaha Triwulan III 2019-2020

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Perekonomian Kaltara triwulan III 2020 
berdasarkan lapangan usaha masih ditopang 
oleh 3 lapangan usaha utama, yaitu Lapangan 
Usaha Pertambangan dengan kontribusi sebesar 
25,62 persen, Lapangan Pertanian dengan
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kontribusi sebesar 16,90 persen dan Lapangan 
Usaha Konstruksi dengan kontribusi sebesar 
13,85 persen. Lapangan Usaha Pertambangan 
pada triwulan III 2020 yang tumbuh sebesar -7,58 
(yoy), menunjukkan perbaikan jika dibandingkan 
dengan kinerja triwulan II 2020 (yoy). Hal tersebut 
dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan 
batu bara dari negara-negara tujuan ekspor 
seiring dengan aktivitas pemulihan ekonomi di 
negara tersebut. Kondisi ini menjadi penopang 
ekonomi Kaltara sehingga kontraksi yang 
terjadi tidak sedalam periode triwulan II 2020.

Grafik 1.4 Distribusi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi 
(yoy) Menurut Pengeluaran Triwulan III 2019-2020

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

lebih tinggi. Tingginya persentase realisasi 
Belanja Pemerintah merupakan dampak 
sejumlah kebijakan relaksasi untuk mempercepat 
penyaluran APBN/APBD agar menjadi trigger 
bagi perekonomian. Adapun nominal Belanja 
Pemerintah di regional Kaltara yang tercatat lebih 
rendah pada triwulan III 2020 (yoy), merupakan 
dampak kebijakan refocusing dan realokasi 
anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 
sehingga pagu Belanja mengalami penurunan 
cukup signifikan untuk dialihkan menjadi Belanja 
Non KL dalam rangka penanganan Pandemi 
COVID-19 secara terpusat. Komponen Konsumsi 
Rumah Tangga dan LNPRT pada triwulan III 2020 
juga tercatat masih mengalami kontraksi, namun 
dengan arah yang menunjukkan pemulihan. 
Adanya sejumlah insentif fiskal dalam rangka 
menjaga daya beli masyarakat antara lain melalui 
BLT, PKH, Subsidi Gaji, dan Kartu Prakerja 
berdampak positif terhadap pengeluaran rumah 
tangga. Di sisi lain, partai poltik yang telah 
memulai aktivitasnya dalam rangka persiapan 
Pilkada serentak pada Desember mendatang, 
serta adanya Bantuan Sosial berbagai 
Organisasi Sosial dan Masyarakat untuk 
membantu masyarakat terdampak COVID-19 
mendorong pemulihan kinerja Konsumsi LNPRT. 

Dari sisi pengeluaran, kinerja PMTB pada 
triwulan III 2020 meningkat sebesar 0,49 persen, 
sejalan dengan peningkatan Lapangan Usaha 
Konstruksi sebagai dampak dimulainya kembali 
pengerjaan sejumlah kegiatan fisik terutama yang 
bersumber dari Belanja Pemerintah. Meskipun 
komponen sisi pengeluaran lainnya masih 
mengalami kontraksi, namun arah pertumbuhan 
pada triwulan III 2020 (yoy) mengalami 
perbaikan seiring dengan pemberlakuan 
Adaptasi Kebiasaan Baru. Kinerja Konsumsi 
Pemerintah triwulan III 2020 masih tercatat 
mengalami kontraksi sebesar -3,65 persen 
(yoy), hal tersebut menunjukkan perbaikan 
yang signifikan dari kinerja triwulan II 2020 yang 
tercatat -6,54 persen (yoy). Hal tersebut salah 
satunya dikarenakan realisasi Belanja KL di 
Kalimantan Utara secara nominal lebih rendah 
dibandingkan periode triwulan II 2019, namun 
secara persentase terhadap pagunya tumbuh

B. Inflasi

Grafik 1.5 Tingkat Inflasi Kaltara Nasional Triwulan III 2020
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Secara umum tingkat inflasi bulanan yang terjadi 
di Kalimantan Utara pada periode triwulan III 
2020 mengalami pergerakan yang cenderung 
meningkat, meskipun mengalami penurunan di 
awal triwulan. Sedikit berbeda dengan tren inflasi 
secara nasional yang menunjukkan perlambatan 
bahkan deflasi karena masih dibayangi oleh 
dampak pandemi COVID-19 di sisi demand 
dan supply. Pada bulan Juli, terjadi kenaikan 
Indeks Harga Konsumen (IHK) dibandingkan 
bulan Juni sehingga memicu inflasi sebesar 
0,13 persen. Hal ini dipengaruhi oleh inflasi yang 
terjadi pada kelompok pengeluaran Perawatan 
Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 2,21 persen 
yang utamanya bersumber dari kenaikan harga 
komoditas emas perhiasan. Berdasarkan 
andilnya, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa 
Lainnya juga menjadi kontributor yang terbesar 
dengan andil yang mencapai 0,1588 persen 
terhadap inflasi Kaltara. Adapun yang memicu 
terjadinya inflasi pada kelompok ini masih 
bersumber dari kenaikan harga emas. Selain 
kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, 
inflasi pada bulan Juli juga dipicu oleh perubahan 
IHK pada kelompok Bahan Makanan utamanya 
komoditas daging ayam ras yang memberikan 
andil terhadap inflasi sebesar 0,2693 persen.
Memasuki bulan Agustus, kembali terjadi inflasi 
di Kalimantan Utara sebesar 0,17 persen 
sebagai akibat kenaikan IHK bulan Agustus 
terhadap bulan Juli. Inflasi bulanan tersebut, 
secara dominan dipengaruhi oleh inflasi yang 
terjadi pada kelompok pengeluaran Transportasi

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

sebesar 4,69 persen. Penyumbang inflasi 
terbesar pada kelompok Transportasi berasal 
dari kenaikan tarif Angkutan Udara dengan 
andil sebesar 0,53 persen terhadap inflasi 
Kaltara. Hal ini sejalan dengan semakin 
meningkatnya permintaan jasa penerbangan 
oleh masyarakat Kaltara ditengah pemberlakuan 
Adaptasi Kebiasaan Baru. Selain itu, kelompok 
pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa 
Lainnya juga masih mengalami inflasi selama 
bulan Agustus yang mencapai 2,66 persen 
yang secara dominan bersumber dari kenaikan 
harga emas perhiasan. Laju Inflasi bulanan pada 
September 2020 di Kaltara tercatat sebesar 
0,54 persen sekaligus menjadi yang tertinggi 
pada periode pelaporan. Inflasi tersebut masih 
dipengaruhi oleh kenaikan IHK pada kelompok 
Transportasi yang mencapai 5,23 persen 
terhadap IHK bulan Agustus 2020 karena 
adanya kenaikan tarif angkutan utara. Kenaikan 
tarif angkutan udara di Kaltara memberikan andil 
paling dominan sebesar 0,6198 persen terhadap 
inflasi Kaltara. Fenomena melambungnya 
harga emas perhiasan yang pada bulan 
April lalu sempat menyentuh harga tertinggi 
sepanjang sejarah, menjadi salah satu faktor 
yang cukup signifikan memengaruhi laju inflasi 
sepanjang triwulan III 2020. Hal ini didorong 
oleh penilaian masyarakat terhadap harga 
emas yang lebih stabil dibandingkan instrumen 
investasi lainnya di masa pandemi COVID-19.

Grafik 1.6 Perkembangan Tingkat Pengangguran (%)

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

C. Indikator Kesejahteraan
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Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) regional 
Kaltara pada bulan Agustus 2020 tercatat 
sebesar 4,97 persen, naik 0,48 basis poin 
dibandingkan periode Agustus 2019 yang 
tercatat sebesar 4,49 persen. Kenaikan angka 
TPT di Kaltara sejalan dengan kondisi di tingkat 
nasional yang juga mengalami kenaikan bahkan 
tercatat signifikan dari 5,23 persen menjadi 7,07 
persen. Berdasarkan hasil survei BPS Kaltara 
yang secara khusus untuk mengetahui dampak 
COVID-19, sebesar 13,67 persen dari total 
penduduk usia kerja di Kaltara atau mencapai 
71.455 orang terdampak COVID-19. Dari total 
tersebut sebanyak 3.160 orang merupakan 
pengangguran, 1.141 orang adalah Bukan 
Angkatan Kerja (BAK), 4.267 orang sementara 
tidak bekerja, dan mayoritas atau sebesar 
62.887 orang bekerja dengan pengurangan jam 
kerja (shorter hours). Dalam rangka melindungi  
masyarakat yang terdampak 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 fiskal pemerintah untuk melindungi

para tenaga kerja yang terdampak tersebut 
adalah melalui program Kartu Prakerja, yang 
sampai dengan periode pelaporan telah terdaftar 
sebanyak 27.096 orang di Kaltara. Adapun 
jumlah peserta yang telah menerima insentif 
adalah 3.511 orang.
Bila dilihat dari struktur lapangan kerja utama, 
pandemi COVID-19 yang masih berlangsung 
hingga periode pelaporan berdampak signifikan 
pada tenaga kerja yang terserap pada sektor 
penyediaan akomodasi dan makan minum 
di Kaltara, dimana distribusinya mengalami 
kontraksi paling dalam yaitu sebesar 1,27 persen 
dibandingkan Agustus 2019. Meskipun demikian, 
insentif fiskal Pemerintah baik melalui Bantuan 
Langsung Tunai (BLT), Bantuan Produktif Untuk 
UMKM (BPUM) , dan Subsidi Bunga Pembiayaan 
UMKM mengindikasikan dampak positif yang 
tercermin pada meningkatnya jumlah tenaga 
kerja yang terserap pada sektor perdagangan 
sebesar 2,17 persen bila dibandingkan dengan 
kondisi pada Agustus 2019. 

Grafik 1.7 Struktur Lapangan Kerja Utama Kaltara Agustus 2020 dan Perubahan Distribusi 2019-2020 (%)

Selain dari sisi ketenagakerjaan, indikator ke-
sejahteraan pada periode pelaporan di wilayah 
Kaltara yang tercermin dari angka persentase ke-
miskinan tercatat sebesar 6,80 persen, mengala-
mi lonjakan yang signifikan jika dibanding bulan 

September 2019. Dengan tingkat kemiskinan 
sebesar 6,80 persen, jumlah penduduk mis-
kin di Kalimantan Utara bertambah seba-
nyak 3,2 ribu orang dari periode September 
2019 yang tercatat sebanyak 48,61 ribu orang.. 

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara
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Grafik 1.8 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%)

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Grafik 1.9 Indeks Kedalaman & Keparahan Kemiskinan 
Kaltara 

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Grafik 1.10 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kaltara

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pertumbuhan ekonomi triwulan I yoy yang 
melambat bahkan mengalami kontraksi se-
cara q to q, inflasi yang cenderung melam-
bat bahkan turun, serta kelangkaan ba-
han pokok di perbatasan yang membuat 
harga melambung karena efek lockdown 
Malaysia merupakan dampak pandemi 
COVID-19 yang menyebabkan mayoritas mas-
yarakat berpenghasilan rendah mengalami 
penurunan pendapatan yang cukup dalam. Den-
gan hilangnya pendapatan kelompok masyarakat 
ini secara drastis membuat mereka berada di 
bawah Garis Kemiskinan yang juga mengalami 
peningkatan dari Rp667.833 pada September 
2019 menjadi sebesar Rp681.035 pada Septem-
ber 2020. Hal positif ditengah terpuruknya tingkat 
kemiskinan dan jumlah penduduk miskin karena 
dampak COVID-19 adalah Indeks  Kedalaman 
Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan 
yang mengalami penurunan. Meskipun jumlah 
penduduk miskin bertambah, kondisi penduduk 
Kalimantan Utara yang masih berada dibawah 
Garis Kemiskinan justru semakin mendekati 
Garis Kemiskinan ditandai dengan menurunnya 

Gini Ratio pada periode Maret 2020 tercatat 
stabil terhadap periode September 2019 se-
besar 0,292. Jika ditinjau per wilayah, angka 
Gini Ratio di wilayah perkotaan naik tipis sebe-
sar 0,002 poin terhadap Gini Ratio September 
2019, sedangkan di wilayah pedesaan terjadi hal 
yang berkebalikan dimana tingkat ketimpangan 
mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan 
menurunnya angka Gini Ratio sebesar 0,005 
poin dari periode September 2019.

angka Indeks Kedalaman Kemiskinan. Se-
lain itu, angka Indeks Keparahan Kemiskinan 
pada periode Maret 2020 yang juga menun-
jukkan penurunan dibanding periode sebelum-
nya menggambarkan ketimpangan di antara 
penduduk miskin juga semakin menyempit.
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Sampai dengan akhir periode September 2020 
realisasi penerimaan pajak di regional Kaltara 
tercatat Rp860,55 miliar, mengalami tekanan 
yang cukup dalam jika dibandingkan dengan

Sumber : Kanwil DJP Kaltim, Kanwil DJBC Kalbagtim, OmSPAN dan SIMTRADA, diolah

Grafik 2.1 Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan III 2020

Sumber : Kanwil DJP Kaltim Kaltara

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Triwulan III Tahun 2019 dan Triwulan III Tahun 2020 (Miliar Rp)

periode yang sama tahun 2019 yang 
mencapai Rp1.534,3 miliar. Kondisi tersebut 
dipengaruhi aktivitas perekonomian yang belum 
sepenuhnya pulih terutama pada lapangan 
usaha Pertambangan dan Penggalian serta 
dampak kebijakan pemerintah dalam rangka 
mendukung pemulihan ekonomi nasional 
melalui insentif perpajakan. Hingga akhir 
September 2020, total insentif perpajakan yang 
direalisasikan pemerintah untuk mendukung 
pemulihan iklim usaha mencapai Rp41,15 miliar.
Jika ditinjau berdasarkan sumbernya, komponen 
Pajak Dalam Negeri tentunya berpengaruh 
secara dominan menyebabkan kontraksi

A. Pendapatan Negara
1. Pendapatan Perpajakan

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBNBAB II
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realisasi penerimaan Pajak, mengingat 
kontribusinya terhadap total penerimaan Pajak 
Dalam Negeri mencapai 95,03 persen. Pajak 
Dalam Negeri yang terealisasi di regional 
Kaltara turun signifikan dari sebesar Rp1.508,80 
miliar pada triwulan III 2019 menjadi hanya 
sebesar Rp818,06 miliar pada triwulan III 2020. 
Adapun Pajak Perdagangan Internasional yang 
berkontribusi sebesar 4,97 persen terhadap 
total penerimaan pajak di wilayah Kaltara pada 
triwulan III 2020,  tercatat telah melampaui target 
yang ditetapkan pada TA 2020 serta tumbuh 
positif sebesar 59,65 persen dari realisasi pada 
triwulan III 2019.

Grafik 2.2 Perbandingan Realisasi Pajak Triwulan III 2018-
2020 (Miliar Rp)

Sumber : Kanwil DJP Kaltim Kaltara

Berdasarkan jenisnya, struktur penerimaan 
perpajakan di Kalimantan Utara pada triwulan 
III 2020, tidak mengalami perubahan dari 
periode sebelumnya dimana PPh dan PPN 
menjadi penyumbang terbesar. Pada periode 
pelaporan, PPh dan PPN sebagai penyumbang 
pajak terbesar di Kaltara tumbuh negatif jika 
dibandingkan dengan periode yang sama 
tahun 2019. Adapun PBB dan Pendapatan 
Kepabeanan tercatat masih tumbuh positif pada 
triwulan III 2020 dibandingkan triwulan III 2019.
a)  Pajak Penghasilan (PPh)
Realisasi penerimaan PPh pada triwulan III 
tahun 2020 tercatat Rp452,62 miliar, turun cukup 
signifikan sebesar Rp596,60 miliar dari realisasi 
triwulan III tahun 2019 yang mencapai Rp1.049,22 
miliar. Kontributor  terbesar PPh ialah Kota Tarakan 
sebesar Rp192,8 miliar dan Kab. Bulungan  
sebesar Rp127,6 miliar. Capaian realisasi yang

berasal dari dua daerah tersebut menyumbang 
Rp320,5 miliar atau sebesar 70,82 persen dari 
total realisasi PPh.
b)  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Realisasi penerimaan PPN (termasuk PPNBM) 
pada triwulan III tahun 2020 di Kaltara mencapai 
Rp247,05 miliar, mengalami penurunan sebesar 
35,4 persen dari realisasi periode yang sama 
tahun lalu yang tercatat sebesar Rp382,9 
miliar. Kota Tarakan dan Kab. Bulungan masih 
merupakan wilayah yang menjadi penyumbang 
terbesar di triwulan III 2020 dengan capaian 
masing-masing sebesar Rp87,3 miliar dan 
Rp61,16 miliar.
c)  Penerimaan Pajak Perdagangan 
     Internasional
Realisasi penerimaan yang dikelola oleh jajaran 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di regional 
Kaltara, pada triwulan III tahun 2020 tercatat 
sebesar Rp42,75 miliar atau setara dengan 131,2 
persen dari target penerimaan yang ditetapkan 
pada T.A. 2020.  Penerimaan tersebut terdiri 
dari Bea Masuk sebesar Rp25,01 miliar yang 
tercatat tumbuh 30,98 persen dari periode yang 
sama tahun 2019, kemudian Bea Keluar sebesar 
Rp17,29 miliar juga mengalami pertumbuhan 
sebesar 143 persen terhadap capaian triwulan 
III 2019, serta Denda  Administrasi sebesar 
Rp432,72 miliar yang mengalami penurunan 
sebesar 24,28 persen dari periode triwulan III 2019.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tabel 2.2 Realisasi PNBP Triwulan III 2019-2020 (Miliar Rp)

Sumber: OMSPAN, diunduh 02 November 2020
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B. Belanja Negara
1. Belanja Pemerintah Pusat

Grafik 2.3 Tren Realisasi Belanja s.d. Triwulan III Tahun 
2018-2020

Sumber : I Account, OMSPAN 2020, diunduh tanggal 6 
November 2020

Realisasi PNBP di triwulan III tahun 2020 
mencapai Rp141,58 miliar, mengalami kon-
traksi sebesar 9,12 persen jika dibanding-
kan dengan realisasi pada triwulan III 2019 
yang mencapai Rp155,79 miliar. Berdasar-
kan jenisnya, PNBP dengan kontribusi terbe-
sar terhadap total PNBP, yaitu PNBP Lainnya, 
terealisasi sebesar Rp127,5 miliar turun tipis dari 
realisasi yang tercatat pada periode yang sama 
tahun 2019 sebesar Rp127,27 miliar. Komponen 
Pendapatan Denda mengalami peningkatan re-
alisasi yang sangat signifikan dari periode triwu-
lan III 2019, dikarenakan adanya Pendapatan 
Denda Keterlambatan Atas Penyelesaian Peker-
jaan Pemerintah yang bersumber dari satker 
Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltara dan PJN 
Wilayah I Kaltara yang mencapai Rp18,3 mil-
iar.  PNBP BLU yang berasal dari Satker Ban-
dar Udara Juwata Tarakan mencatatkan realisa-
si sebesar Rp14,04 miliar sampai dengan akhir 
September 2020. Capaian realisasi tersebut, ter-
kontraksi cukup dalam sebesar 50,7 persen ter-
hadap realisasi di triwulan III 2019 yang menca-
pai Rp28,51 miliar yang dipengaruhi oleh turun-
nya Pendapatan Jasa Bandar Udara Kepela-
buhan dan Kenavigasian secara drastis dari 
Rp28,32 miliar pada triwulan III 2019 menjadi ha-
nya Rp9,7 miliar pada tahun 2020. Kinerja realisa-
si PNBP tersebut tentunya merupakan dampak 
penurunan aktivitas penerbangan sepanjang ta-
hun 2020 karena pandemi COVID-19.

Realisasi Belanja sampai dengan triwu-
lan III 2020, secara keseluruhan tercatat  
sebesar 57,0 persen terhadap pagunya atau 
setara dengan Rp1.703,6 miliar. Secara  
nominal, capaian realisasi Belanja Pemerintah 
Pusat di Kaltara tersebut terkontraksi sebesar 
36,4 persen dari nominal realisasi periode tri-
wulan III 2019 yang mencapai Rp2.680,5 miliar. 
Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian 
pagu Belanja K/L dalam rangka percepatan 
penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemuli-
han Ekonomi Nasional secara terpusat melalui 
Perpres 54 Tahun 2020 dan Perpres 72 Tahun 
2020. Dengan adanya penyesuaian tersebut, 
pagu Belanja KL di wilayah Kaltara 2020 turun 
dari sebesar Rp4.004,49 miliar pada April 2020 
menjadi Rp2.989,3 miliar pada September 2020. 
Meskipun masih berada di bawah target nasi-
onal yang ditetapkan sebesar 60 persen sam-
pai dengan triwulan III 2020, kinerja penyer-
apan Belanja Pemerintah di wilayah Kaltara 
yang mencapai 57 persen kembali tercatat  
lebih tinggi dari periode yang sama selama 3  
tahun. Kondisi penyerapan yang sedikit dibawah 
target nasional ini, mayoritas dipengaruhi oleh 
belum optimalnya realisasi Belanja Modal pada 
9 (sembilan) satker Kemen PUPR dan 1 (satu) 
satker Basarnas dikarenakan pekerjaan baru 
akan selesai pada akhir tahun, masih terdapat 
pekerjaan dalam proses tender atau belum  
tender karena adanya pemblokiran, serta ken-
dala mobilisasi bahan material dan tenaga ahli 
akibat dampak COVID-19 dan PSBB. Selain itu, 
adanya HLDN berbentuk uang dan telah tercatat 
pada KPU Provinsi dan KPU Bulungan sebe-
sar Rp122,8 miliar untuk pelaksanaan Pilka-
da Serentak pada bulan Desember 2020 yang   
belum dilakukan penarikan dana, turut  
mempengaruhi optimalisasi penyerapan Belanja 
Pemerintah secara keseluruhan.
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Grafik 2.4 Realisasi Belanja Barang per Klasifikasi Belanja 
s.d Triwulan III 2020

Sumber : Diolah dari data Monev PA diunduh 6 November 
2020

a. Belanja Barang

Grafik 2.5 Realisasi Belanja Modal per Klasifikasi Belanja 
s.d Triwulan III 2020

Sumber : Diolah dari data Monev PA diunduh 6 November 
2020

b. Belanja Modal

Secara keseluruhan, realisasi Belanja Barang 
sampai dengan akhir September 2020 tercatat 
sebesar Rp592,97 miliar atau mencapai 
51,6 persen terhadap pagu. Struktur Belanja 
Barang pada triwulan III 2020 tidak mengalami 
perubahan yang signifikan dibandingkan periode 
sebelumnya yang didominasi Belanja Barang 
Operasional, Belanja Bantuan Pemerintah 
dan Belanja Barang Non Operasional. Dalam 
rangka refocusing dan realokasi Belanja untuk 
penanganan pandemi COVID-19, pagu Belanja 
Barang mengalami penyesuaian dari sebesar 
Rp1.155,41 miliar pada awal tahun 2020 menjadi 
Rp1.094,73 miliar pada akhir September 
2020 atau turun 5,25 persen terhadap pagu di 
awal tahun. Tercatat hanya kelompok Belanja 
Jasa yang pagunya tumbuh positif pada 
akhir triwulan III 2020 sebesar 32,3 persen 
terhadap pagu pada awal tahun 2020. Dari 8 
(delapan) klasifikasi Belanja Barang, tingkat 
penyerapan tertinggi pada periode pelaporan 
berasal dari Belanja Bantuan Pemerintah 
dengan capaian 78,66 persen terhadap pagu. 
Tingginya tingkat penyerapan Belanja Bantuan 
Pemerintah didorong oleh realisasi belanja 
kegiatan rehabilitasi rumah masyarakat yang 
dilaksanakan oleh satker Kementerian PUPR. 
Adapun dari sisi nominal kinerja tertinggi dicapai 
oleh Belanja Barang Operasional yang mencapai 
Rp154,8 miliar atau berkontribusi sebesar 24,12 
persen terhadap total realisasi Belanja Barang.

Seiring dengan diberlakukannya Adaptasi Ke-
biasaan Baru sejak akhir triwulan II 2020, kin-
erja realisasi Belanja Perjalanan cukup tertekan 
sehingga baru dapat terealisasi 36,51 persen 
sampai dengan triwulan III 2020. Hal ini tentunya 
dipengaruhi oleh kegiatan seperti Rapat, Sosial-
isasi, serta Monitoring dan Evaluasi yang mayor-
itas dilaksanakan secara daring.

Meskipun pagu yang tercatat pada triwulan 
III 2020 mengalami penurunan hingga 38,36  
persen terhadap pagu pada awal tahun 2020, 
kontribusi pagu Belanja Modal  terhadap to-
tal pagu Belanja Pemerintah Pusat di Kaltara 
tetap menjadi yang terbesar yaitu 37,7 persen.  
Sehingga kinerja realisasi Belanja Modal sangat 
berpengaruh terhadap kinerja realisasi Belanja 
Pemerintah secara keseluruhan.
Sampai dengan akhir September 2020, realisasi 
Belanja Modal mencapai Rp583,06 miliar atau 
setara 52,32 persen terhadap pagu. Realisasi 
tersebut bersumber dari seluruh komponen Be-
lanja Modal, dengan kontribusi yang terbesar 
berasal dari Belanja Modal Jalan yang menca-
pai Rp382,78 miliar. Meskipun berkontribusi se-
cara dominan, namun tingkat penyerapan Be-
lanja Modal Jalan yang tercatat sebesar 56,14 
persen dari pagu, masih berada dibawah target  
nasional. Realisasi Belanja Modal Jalan yang be-
lum optimal tersebut adalah kegiatan pada satker
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Kementerian PUPR yang mengalami kendala, 
antara lain izin MYC belum terbit dari Kemenkeu, 
masih dalam tahap pembahasan Rencana Pelak-
sanaan Biaya di Unit Eselon I, tender ulang karena 
kesalahan administratif dan keterlambatan ten-
der sehingga kegiatan baru mulai di triwulan III. 
Selain itu, kinerja realisasi Belanja Modal Tanah 
yang tercatat paling rendah pada triwulan III 
2020, sebesar Rp101,7 miliar merupakan kegia-
tan dalam rangka pembebasan lahan untuk pem- 
bangunan PLBN di Nunukan dan Malinau yang 
baru terealisasi sebesar Rp713 juta. Proses pem-
bebasan lahan yang mengalami kendala serta 
kawasan lokasi pembangunan yang masih da-
lam tahap appraisal menjadi penyebab rendah-
nya kinerja penyerapan Belanja Modal Tanah.

c. Belanja Bantuan Sosial
Hingga akhir triwulan III 2020, Belanja Bansos 
terealisasi sebesar Rp0,87 miliar atau mencapai 
78,02 persen dari alokasi. Baik sisi nominal mau-
pun tingkat persentase realisasi terhadap pagu, 
kinerja penyerapan Bansos tercatat lebih baik 
dari periode yang sama pada tahun 2019. Re-
alisasi Belanja Bansos pada periode pelaporan 
bersumber dari penyaluran bantuan Program 
Indonesia Pintar (PIP) bagi para siswa/santri 
lembaga pendidikan di bawah Kementerian  
Agama sebesar Rp445 juta serta Bantuan Pem-
berdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil 
(KAT) sebesar Rp427,7 juta.

2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Sumber : Aplikasi SIMTRADA DJPK diunduh tanggal 6 November 2020

Sampai dengan akhir September  2020 realisasi 
penyaluran dana Transfer Ke Daerah dan Dana  
Desa (TKDD) di regional Kaltara telah tercatat 
sebesar Rp5.740,9 miliar atau mencapai 86,0 
persen dari alokasi. Secara nominal, kinerja  
penyaluran TKDD pada triwulan III 2020 tum-
buh signifikan sebesar 15,9 persen dari periode

triwulan III 2019, yang dipengaruhi oleh respon 
Pemerintah Pusat dalam menghadapi pandemi 
COVID-19 melalui kebijakan relaksasi syarat 
penyaluran TKDD untuk mendukung aksele- 
rasi Belanja di Pemda dalam rangka pemulihan 
ekonomi.

Tabel 2.3 Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa s.d. 30 September 2020
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3. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

Grafik 2.6 Pendapatan dan Belanja BLU Bandara Juwata 
s.d Triwulan III  2020

Sumber : Aplikasi Monev PA diunduh tanggal 6 November 
2020

C. Prognosis Realisasi APBN

Tabel 2.4 Pagu dan Realisasi APBN Triwulan III Tahun 2019 dan Triwulan III Tahun 2020 (Miliar Rp)

Bandar Udara Juwata di Tarakan merupakan 
satu-satunya satuan kerja yang di wilayah Kaltara 
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan

BLU. Pagu Belanja yang tercatat pada peri-
ode pelaporan adalah sebesar Rp99,10 mil-
iar yang bersumber dari Pendapatan BLU se-
besar Rp26,25 miliar (26,49 persen terhadap 
total Pagu) dan Pagu RM sebesar Rp72,85  
miliar (73,51 persen terhadap total pagu). Pada 
triwulan III tahun 2020, Realisasi Pendapatan 
BLU tercatat sebesar Rp14,04 miliar atau setara  
dengan 53,51 persen target. Adapun Belanja 
Modal BLU pada periode pelaporan tercatat se-
besar Rp2,94 miliar atau 44,89 persen dari pagu 
sedangkan Belanja Barang BLU terealisasi se-
besar Rp9,8 miliar atau 50,21 persen dari pagu.

Memasuki kuartal ke-3 tahun 2020 kebijakan 
fiskal pemerintah mengalami perubahan yang 
sangat dinamis untuk mengantisipasi dampak 
pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut dilaku-
kan dengan menyesuaikan target Pendapatan 
serta Refocusing dan Realokasi Belanja Negara.
Dengan adanya Refocusing dan Realokasi  
anggaran dalam rangka penanganan pandemi 
COVID-19, kinerja serapan Belanja Pemerintah 
sebagaimana tertuang dalam Perpres 72 Tahun 
2020 diupayakan lebih terarah sehingga proyek-
si hingga akhir TA 2020 dapat terealisasi dengan 
optimal. Begitupun dengan sektor penerimaan 
yang mengalami penurunan target agar tetap 
realisistis ditengah pandemi, diharapkan dapat 
terealisasi dengan optimal hingga akhir tahun 
seiring dengan implementasi Adaptasi Kenorma-
lan Baru untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.

Selain itu, untuk memperoleh prognosis yang 
relatif mendekati kenyataan, maka beberapa hal 
lain juga telah dipertimbangkan dan diperhitung-
kan, antara lain:
1. Data historis/statistik capaian realisasi dan 

tren penerimaan periode sebelumnya.
2. Kebijakan langkah-langkah strategis pelak-

sanaan APBN di tengah Pandemi COVID-19.
3. Perkiraan realisasi belanja berdasarkan data 

ADK kontrak yang telah diterima KPPN.
4. Data kontrak/rencana kegiatan DAK Fisik 

yang dilaporkan ke KPPN.
5. Kenaikan/penurunan pagu dana Transfer ke 

Daerah pada APBN-P 2020.
6. Pertumbuhan ekonomi regional Kaltara yang 

masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan 
secara Nasional.
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Hingga akhir triwulan III 2020 pendapatan daerah 
yang terealisasi secara agregat mencapai Rp6,5 
triliun atau 77,2 persen dari target. Tingkat 
realisasi pada periode ini, secara persentase 
mengalami peningkatan dari periode yang sama 
tahun 2019 dimana tercatat sebesar 70,2 persen.

Pada periode yang sama, alokasi belanja 
dan transfer seluruh pemerintah daerah di 
Kalimantan Utara terealisasi sebesar Rp5,0 
triliun atau 55,6 persen dari pagu. Capaian ini 
lebih baik dibandingkan periode yang sama 
tahun lalu yang terealisasi sebesar 48,8 persen.

Tabel 3.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Utara Triwulan III 2019-2020 (Miliar Rp)

Sumber : BPKAD se-Kaltara

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBDBAB III
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Pada triwulan III 2020, realisasi PAD mencapai 
Rp635,9 miliar atau 58,6 persen dari target. 
Baik secara persentase terhadap target maupun 
secara nominal, realisasi tersebut lebih rendah 
dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Jika dilihat lebih rinci, Komponen PAD yang 
mencatatkan realisasi tertinggi secara nominal 
berasal dari Pajak  Daerah sebesar Rp313,6 
miliar, sedangkan komponen dengan nominal 
realisasi dan tingkat persentase realisasi 
terhadap pagu terendah berasal dari Retribusi 
Daerah sebesar Rp20,9 miliar atau 40,3 persen 
dari target. Sementara untuk komponen PAD 
yang mencatatkan tingkat persentase realisasi 
terhadap pagu yang tertinggi yaitu Lain-lain PAD 
Yang Sah sebesar 72,6 persen.
Grafik di atas menunjukkan komposisi PAD 
mengalami perubahan kontribusi untuk masing-
masing komponen dari triwulan III tahun 2019 
ke periode saat ini. Komponen Pajak Daerah 
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan mengalami penurunan kontribusi 
sedangkan Lain-Lain PAD yang Sah dan 
Retribusi Daerah mengalami sebaliknya.
Pemerintah Daerah di wilayah Kaltara belum 
mampu merealisasikan target PAD dengan 
cukup optimal dibandingkan tahun lalu, hal 
ini diasumsikan karena terkena dampak 
dari adanya pandemi COVID-19 sejak awal 
periode triwulan II 2020, begitupun jika melihat

Grafik 3.1 Komposisi  Agregat PAD se Kaltara Triwulan III  
2019 - 2020

Sumber : BPKAD se-Kaltara

A. Pendapatan Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

catatan rasio PAD terhadap total pendapatan, 
di akhir periode ini tercatat mengalami sedikit 
penurunan dibandingkan periode yang sama 
pada tahun lalu.

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah se-Kaltara 
Triwulan III 2019 - 2020

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

a. Penerimaan Pajak Daerah

Total Pajak Daerah yang terhimpun sampai 
dengan triwulan III tahun 2020 mencapai  
Rp313,6 miliar atau 51,7 persen dari target. Dari 
total penerimaan, sebesar Rp225,1 miliar atau 
71,7 persen dari total realisasi Pajak Daerah 
bersumber dari Pemprov Kaltara. Namun secara 
persentase realisasi terhadap target, capaian 
tertinggi dicatatkan Kabupaten Bulungan 
sebesar 123,1 persen. Jika sumber Pajak 
Daerah tidak memperhitungkan penerimaan 
dari Pemprov Kalimantan Utara, maka daerah 
dengan penyumbang Pajak Daerah terbesar 
berasal dari Kota Tarakan sebesar Rp31,6 miliar.
Menurunnya okupansi maupun omzet lapangan 
usaha pada sektor akomodasi dan transportasi 
selama pandemi COVID-19 serta pelaksanaan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 
memengaruhi kinerja realisasi Pajak Daerah 
pada periode ini yang mengalami penurunan jika 
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 
2019.
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Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 
se Kaltara Triwulan III 2019 - 2020

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Sampai dengan akhir bulan September 2020, 
realisasi di seluruh Pemda se-Kaltara mencapai 
Rp20,9 miliar atau sebesar 40,3 persen dari 
target. Jika melihat dari sisi perubahan nominal 
penerimaan di masing-masing Pemda, hanya 
Pemprov Kaltara dan Pemkab Malinau yang 
mengalami penurunan realisasi penerimaan 
dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 
Sedangkan untuk keempat Pemda lainnya 
mengalami peningkatan realisasi penerimaan 
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 
lalu.
Untuk nominal realisasi terbesar tercatat di 
wilayah Pemkot Tarakan sebesar Rp7,4 miliar. 
Hal ini  sangat wajar karena sebagian besar 
aktivitas perekonomian yang terpusat di Kota 
Tarakan.

Grafik 3.4 Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan se Kaltara Triwulan III 
2019 - 2020

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan 
      Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Grafik 3.5 Realisasi LLPADYS se Kaltara Triwulan III 
2019 - 2020

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Yang Sah (LLPADYS)

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Pada akhir triwulan III 2020 rerata capaian re-
alisasi untuk seluruh daerah adalah 63,9 pers-
en, turun cukup drastis dibanding periode yang 
sama tahun lalu sebesar 91,3 persen. Daerah

dengan kontribusi terbesar atas penerimaan 
ini adalah Pemkab Bulungan yang mencapai 
Rp10,7 miliar atau 34,2 persen dari keseluru-
han penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan yang tercatat sebesar 
Rp31,3 miliar. Selain itu, seluruh Pemda pun 
tercatat mengalami penurunan nominal realisasi 
dan persentase realisasi terhadap target diban- 
dingkan periode yang sama tahun 2019. Kondisi 
ini tidak terlepas dari nilai penyertaan modal di 
sejumlah BUMD yang relatif menurun pada ta-
hun 2020 ini, sehingga penerimaan dividen juga 
lebih kecil dibanding periode yang sama tahun 
lalu.

Secara agregat, penerimaan LLPADYS regional 
Kalimantan Utara pada akhir periode pelaporan 
mencapai 72,6 persen dari target atau sebesar 
Rp270 miliar. Komponen PAD ini secara agregat 
mengalami peningkatan baik nominal realisasi 
maupun persentase terhadap target. Selanjut- 
nya jika melihat kinerja realisasi penerimaan 
pada masing-masing Pemda, terjadi penurunan 
yang cukup signifikan pada Pemkab Tana Ti-
dung. Berbanding terbalik dengan kinerja real-
isasi penerimaan pada 5 (lima) Pemda lainnya 
yang mengalami peningkatan realisasi pener-
imaan yang signifikan dibandingkan periode 
yang sama tahun 2019.
Baik penurunan maupun peningkatan dari real-
isasi penerimaan pada komponen untuk Pemda 
yang mengalami peningkatan capaian realisasi
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disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan 
BLUD dari subkomponen Pendapatan Jasa 
Pelayanan dan Pendapatan Hibah, dalam hal 
ini BLUD Bidang Kesehatan yang sedang fokus 
dalam rangka penanganan COVID-19.
2. Pendapatan Transfer

Grafik 3.6 Perkembangan Alokasi TKDD 2020 
Kalimantan Utara Per Jenis

Sumber : UU 20/2019,PERPRES 54 2020, PERPRES 
72 2020

Hingga akhir periode triwulan III 2020, alokasi 
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 
tahun 2020 mengalami perubahan sebanyak 
3 (tiga) kali sebagai respon fiskal pemerintah 
untuk penanganan dan pengurangan dampak 
pandemi COVID-19.
Jika dibandingkan dengan total alokasi pada 
UU Nomor 20 Tahun 2019, alokasi TKDD di 
Kalimantan Utara mengalami penurunan sebesar 
8,91 persen atau setara dengan Rp636,6 
miliar. Setelah seluruh jenis TKDD mengalami 
penurunan alokasi pada Perpres 54 Tahun 2020, 
terdapat peningkatan alokasi pada Perpres 72 
Tahun 2020 untuk DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
Peningkatan alokasi pada kedua jenis TKDD 
tersebut masih dalam kerangka kebijakan 
penanganan pandemi COVID-19 yang terdiri 
dari penguatan Belanja Sektor Kesehatan 
melalui alokasi BOK Tambahan sebesar Rp16,98 
miliar dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui 
Cadangan DAK Fisik sebesar Rp34,73 miliar. 
Alokasi BOK Tambahan, masih bersifat dinamis 
menyesuaikan dengan rincian pengalokasian 
melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 
dengan Pagu Total APBN sebesar Rp3,7 triliun.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagai salah 
satu komponen dalam struktur TKDD juga 
diarahkan untuk menangani dampak pandemi 
COVID-19 yaitu sebagai jaring pengaman sosial 
bagi masyarakat desa yang terdampak dengan 
pemberian Bantuan Langsung Tunai selama 6 
bulan.
Selain kebijakan khusus pengelolaan TKDD 
dalam rangka refocusing dan realokasi untuk 
penanganan dampak pandemi COVID-19, pada 
tahun 2020 juga terdapat penerapan kebijakan 
strategis yang baru sebagai upaya untuk 
meningkatkan kualitas penyaluran TKDD agar 
memberikan dampak yang signifikan sesuai 
dengan tujuan pengalokasiannya, yaitu:
1.

2.  

REALISASI TKDD S.D TRIWULAN III 2020

Penyaluran Dana Desa dari Rekening 
Kas Umum Negara (RKUN) langsung 
ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui 
mekanisme pemotongan penyaluran Dana 
Desa di Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD).
Penyaluran Dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) langsung ke rekening sekolah 
melalui seluruh KPPN mitra Pemerintah 
Provinsi.  

Hingga akhir September 2020,  dari total aloka-
si sebesar Rp6,72 triliun di Kaltara telah tersalur 
Rp5,71 triliun atau mencapai  84,9 persen dari 
alokasi, mengalami peningkatan jika dibanding-
kan persentase penyerapan pada periode yang

Grafik 3.7 Realisasi TKDD Kalimantan Utara Per Jenis 
s.d Triwulan III 2020

Sumber : OM SPAN dan SIMTRADA diakses 6 November 
2020
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sama di tahun lalu yang hanya sebesar 69,3 
persen.
Secara umum, peningkatan persentase penya- 
luran di seluruh jenis TKDD tersebut dipengaruhi 
oleh penurunan alokasi TKDD yang semula se-
besar Rp7,1 triliun menjadi Rp6,72 triliun. Hal ini 
sangat berpengaruh karena penurunan alokasi 
terjadi pada jenis TKDD yang memiliki alokasi 
terbesar seperti DAU dan DBH. Sebagaimana 
telah dibahas sebelumnya, penurunan alokasi 
TKDD merupakan upaya Pemerintah merealo- 
kasi Belanja untuk pendanaan penanganan 
COVID-19 secara terpusat dan terkoordinasi. Se-
lain itu, kondisi penurunan yang cukup signifikan 
pada sisi penerimaan negara yang dibagihasil-
kan karena dampak melemahnya perekonomian 
global akibat pandemi COVID-19 yang melanda 
seluruh dunia, tentunya juga menjadi penyebab 
turunnya alokasi TKDD.
Tingkat persentase penyaluran tertinggi tercatat 
pada alokasi Dana Insentif Daerah yang sudah 
mencapai 100 persen. Namun angka penyalu-
ran Dana Desa yang tercatat pada periode pe- 
laporan telah tersalur sampai ke masing-masing 
RKD. Jika tanpa melihat capaian alokasi TKDD 
yang sudah “selesai”, maka penyaluran tertinggi 

tercatat pada penyaluran alokasi DAK Fisik. Sim-
plifikasi syarat salur dalam rangka mengurangi 
dampak ekonomi dan sosial pandemi COVID-19 
melalui PMK Nomor 101/PMK.07/2020 ten-
tang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke  
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 
Untuk Mendukung Penanganan Pandemi 
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 
melatarbelakangi kinerja positif penyaluran DAK 
Fisik sampai dengan triwulan III 2020. Tingkat 
persentase penyaluran DAK Fisik di Kalimantan 
Utara sampai dengan akhir triwulan III 2020 ter-
catat sebesar 96 persen menunjukkan perbaikan 
yang sangat signifikan dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu yang tercatat hanya 41 
persen dilihat dari waktu penyelesaian proses 
pemenuhan persyaratan penyaluran pun menga- 
lami perbaikan.
Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dikatakan 
bahwa perkembangan atau perubahan kebija-
kan penyaluran TKDD berperan dalam pening-
katan kinerja realisasi TKDD sampai dengan tri-
wulan III 2020. Dengan kata lain, respon fiskal 
pemerintah melalui simplifikasi syarat salur da-
lam rangka percepatan penyaluran TKDD ber-
jalan cukup efektif.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  (LLPDYS)

Tabel 3.2 Data Pagu dan Realisasi LLPDYS Triwulan III 2019-2020

Sumber : BPKAD se-Kaltara

Melihat data pada tabel di atas, pada triwulan III 
2020, LLPDYS mengalami peningkatan realisa-
si yang signifikan pada beberapa pemda diban- 
dingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini 
diasumsikan karena beberapa pemda sudah 
mencatatkan Pendapatan Hibah Dana BOS pada

komponen LLPDYS dan sebagaimana kita keta-
hui untuk penyaluran Dana BOS pada tahun 
2020 mengalami perubahan kebijakan yaitu su-
dah dapat disalurkan sejak bulan Februari 2020, 
selain itu penyaluran Dana BOS juga disalur-
kan oleh 34 KPPN di Ibukota Provinsi seluruh
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Indonesia. Sedangkan untuk Pemkab Tana Tidung 
masih belum mencatatkan realisasi penerimaan

B. Belanja Daerah

Grafik 3.8 Persentase Realisasi Belanja Per Pemda 
Triwulan III 2019 - 2020

Sumber :BPKAD se-Kaltara (diolah)

Grafik 3.9 Persentase Realisasi Belanja Per Jenis 
Triwulan III 2019 - 2020

Realisasi Belanja secara keseluruhan yang 
belum optimal, sebagian besar dipengaruhi 
oleh rendahnya realisasi pos-pos Belanja 
yang memiliki proporsi terbesar terhadap total 
Pagu Belanja yaitu Belanja Pegawai (36,29 
persen dari total Pagu Belanja). Sehingga 
peningkatan kinerja realisasi pada pos Belanja 
Bansos, Belanja Hibah dan Belanja Modal tidak 
berpengaruh signifikan terhadap realisasi total 
Belanja (tanpa Transfer). Atas kondisi tersebut di 
atas, berdasarkan diagnosis awal hal-hal yang 
menjadi penyebab belum optimalnya capaian 
realisasi Belanja di Kaltara.
Secara umum seluruh pos Belanja terdampak 
oleh adanya pandemi COVID-19. Seperti 
diketahui, pandemi COVID-19 direspon 
oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan 
termasuk kebijakan terkait dengan pelaksanaan 
anggaran, seperti refocusing dan realokasi 
anggaran, instruksi penyesuaian postur APBD, 
dan penentuan prioritas Belanja Daerah. Hal 
ini berimplikasi pada pelaksanaan anggaran 
di level OPD, seperti adanya penundaan atau 
pembatalan kegiatan, perubahan masa kontrak, 
yang pada gilirannya menurunkan kinerja 
pelaksanaan anggaran satker.
Jika melihat pada grafik 3.9 di atas, Belanja 
Pegawai yang berkontribusi besar terhadap total 

dikarenakan belum mencatat Pendapatan Hibah 
Dana BOS pada komponen LLPDYS.

Persentase realisasi total belanja (tanpa transfer) 
seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara 
tercatat meningkat dari 47,6 persen di triwulan 
III 2019 menjadi 54,4 persen di triwulan III 2020. 
Tingkat penyerapan tertinggi pada periode ini 
bersumber dari Belanja Bansos yang mencapai 
83,5 persen dari pagu, disusul kemudian Belanja 
Pegawai sebesar 67,4 persen dan Belanja 
Hibah sebesar 62,9 persen. Tingkat penyerapan 
Belanja periode triwulan III 2020 ini disokong 
oleh beberapa pos Belanja yang mengalami 
peningkatan cukup signifikan jika dibanding 
dengan tahun lalu, antara lain Belanja Bansos, 
Belanja Modal, Belanja Hibah, serta Belanja 
Tidak Terduga. Sebaliknya untuk pos Belanja 
Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Subsidi 
mengalami penurunan persentase penyerapan 
pada periode ini dibandingkan dengan periode 
triwulan III 2019.
Seluruh Pemda selain Pemkab Malinau, 
mengalami peningkatan persentase realisasi 
belanja dibandingkan periode yang sama tahun 
lalu. Pada periode pelaporan, kinerja realisasi 
belanja tertinggi tercatat pada Kabupaten 
Bulungan yang mencapai 58,5 persen. 
Sementara Kabupaten Tana Tidung menjadi 
daerah dengan tingkat penyerapan belanja 
terendah yang hanya sebesar 47,4 persen.
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Pagu Belanja, sejak awal perencanaan anggaran 
telah dialokasikan untuk pembayaran Belanja 
Pegawai bagi para CPNS rekrutmen tahun 2019, 
namun dikarenakan adanya pandemi proses 
seleksi/rekrutmen yang direncanakan selesai 
pada awal tahun 2020 tertunda.

Hingga akhir Agustus 2020, Belanja Penan-
ganan COVID-19 di Kaltara secara agregat te-
realisasi sebesar Rp146,5 miliar atau 29,43  
persen dari alokasi. Persentase realisasi ter-
tinggi tercatat pada Belanja Bidang Keseha-
tan yang mencapai Rp100,25 miliar atau 37,53 
persen dari alokasi. Berikutnya realisasi belanja  
Jaring Pengaman Sosial yang mencapai 
Rp30,90 miliar atau sebesar 28,98 persen 
dari alokasi. Belanja Penanganan COVID-19  
dengan capaian persentase realisasi yang ter-
endah tercatat pada belanja untuk Pemulihan 
Dampak Ekonomi yang baru mencapai 12,37 
persen dari alokasi atau sebesar Rp15,35 miliar.

pelaksanaan penyalurannya pada medio akhir 
tahun anggaran. Selain itu prediksi kenaikan 
harga dan permintaan komoditas batu bara 
berimbas pada DBH SDA yang berpotensi 
mengalami peningkatan realisasi penerimaan 
yang dapat menopang realisasi penerimaan 
DBH secara total ketika DBH Pajak kemungkinan 
besar akan mengalami penurunan realisasi.
Di sisi belanja, capaian realisasi 84 persen di 
tahun 2018 dan 87 persen di tahun 2019 menjadi 
salah satu pertimbangan utama penyusunan 
prognosis realisasi sampai akhir tahun 2020 
yang diperkirakan akan meningkat jika melihat 
peningkatan dari capaian tahun lalu. Selain itu, 
dipengaruhi oleh realokasi dan rasionalisasi 
APBD serta arahan percepatan realisasi belanja 
yang kiranya dapat menstimulus perekonomian 
masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi 
dan jaring pengaman sosial di masa pandemi 
COVID-19.

Tabel 3.3 Realisasi Total Belanja Penanganan COVID-19 se-Kaltara

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Prognosis realisasi APBD disusun dengan mem-
pertimbangkan perkembangan yang diperkira-
kan akan mempengaruhi realisasi anggaran. 
Pada sisi pendapatan, PAD diperkirakan mengi-
kuti pola realisasi 2 tahun terakhir yang tercatat 
93 persen dan 95 persen. Pendapatan Transfer 
diperkiraan tidak mengalami perubahan atau 
bahkan cenderung mengalami sedikit penurunan 
seiring dengan kebijakan realokasi anggaran oleh 
Pemerintah Pusat dalam penanggulangan pan-
demi COVID-19, maka DBH Pajak juga dipredik-
si akan berkurang dikala penerimaan secara 
nasional terpantau akan terkontraksi imbas dari 
pandemi ini. Namun dengan posisi Kaltara yang 
masih sangat bergantung kepada Transfer Pe-
merintah Pusat maka penurunan realisasi tidak 
akan terlalu signifikan ketika target penerimaan 
yang kemungkinan akan disesuaikan mengiku-
ti perkembangan situasi perekonomian nasi-
onal. Untuk DAU hanya dilakukan penundaan,

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun
Tabel 3.4 Realisasi Total Belanja Penanganan COVID-19 se-Kaltara
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Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) merupakan laporan yang disusun berdasarkan 
konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Konsolidasian dalam periode tertentu.

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kaltara Triwulan III 2019-2020 (Juta Rupiah)

Sumber : Laporan GFS Triwulan III Tahun 2020 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara
Catatan : Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah.

Kinerja realisasi Pendapatan Konsolidasian 
tingkat wilayah Provinsi Kaltara selama 
triwulan III 2020 tercatat sebesar Rp2,01 triliun, 
atau menurun 15,44 persen dibandingkan 
pada periode yang sama tahun sebelumnya. 
Pendapatan Pajak Konsolidasian sebagai 
kontributor terbesar struktur pendapatan tercatat 
turun 21,68 persen, sementara itu PNBP dan 
Hibah Konsolidasian justru menunjukkan 
peningkatan sebesar 9,49 persen dan 8.395,22 
persen.  Penurunan Pendapatan Konsolidasian 
merupakan dampak dari pandemi COVID-19, 
terutama pada sektor Pajak. Di Provinsi Kaltara 
beberapa komponen pajak yang mengalami 
penurunan sangat dalam ialah PPh Pasal 
21, PPh Pasal 23, dan Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor (PBBKB).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian 
Kaltara Triwulan III 2019-2020

Sumber : Laporan GFS Triwulan III 2019 dan 2020 Kanwil DJPb

Realisasi Pendapatan Pemerintah Konsolidasian 
sampai dengan triwulan III 2020 sebesar Rp2,01 
triliun terdiri atas penerimaan perpajakan 
sebesar Rp1,49 triliun (74,09 persen), PNBP 
sebesar Rp470,62 miliar (23,39 persen) dan  
Hibah sebesar Rp50,66 miliar (2,52 persen). Jika 
dibandingkan dengan triwulan III 2019, dominasi 
perpajakan menunjukkan penurunan sebesar 
5,90 poin berbasis persen. Sebaliknya, proporsi

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN 
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

BAB IV

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

B. Pendapatan Konsolidasian



20

Mengawal APBN, Indonesia Maju

Kajian Fiskal Regional Kalimantan Utara
Triwulan III 2020

PNBP Konsolidasian dan Hibah Konsolidasian 
mengalami kenaikan masing-masing sebesar 
5,33 poin dan 2.49 poin berbasis persen.
Grafik 4.2 Perbandingan Kontribusi Pendapatan Konsolidasian 
Pemerintah Pusat dan Daerah  Triwulan III 2020 Provinsi Kaltara

Sumber : Laporan GFS Triwulan III 2019 dan 2020 Kanwil DJPb

Jika dilihat dari kontribusinya, kontribusi 
pendapatan pemerintah daerah mencapai 
hampir 5 kali lipat lebih besar dibanding 
Pemerintah Pusat. Dari sektor pajak, 
Pemerintah Pusat menopang hampir 80 persen 
pendapatan konsolidasian di Provinsi Kaltara, 
namun sebaliknya, PNBP Konsolidasian lebih 
didominasi oleh PNBP Daerah.

2. Analisis Perubahan

Dalam komposisi Pendapatan Konsolidasian 
Provinsi Kaltara pada Triwulan III 2020 sedikit 
berbeda dengan triwulan III 2019. Pada 
tahun 2019 Pendapatan Transfer merupakan 
pendapatan terbesar ketiga dengan besaran 
Rp45,71 miliar atau sebesar 1,9 persen dari 
seluruh Pendapatan Konsolidasian pada 
periode tersebut tetapi pada tahun 2020 
pendapatan transfer tercatat Rp0. Pendapatan 
Perpajakan pada tahun 2020 masih menjadi 
sangat mendominasi Pendapatan Konsolidasian 
di Provinsi Kaltara, dengan kontribusi mencapai 
74,01 persen, diikuti PNBP sebagai kontributor 
terbesar nomor dua dengan kontribusi sebesar 
23,39 persen dan Hibah sebesar 2,49 persen.

sebesar 15,44 persen tersebut berbanding lurus 
dengan  pertumbuhan ekonomi Provinsi Kaltara 
triwulan III 2020 yang mengalami kontraksi 
sebesar 1,46 persen.

Grafik 4.3 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan 
Konsolidasian dan PDRB Kaltara s.d TW III 2020

Sumber : Laporan GFS Triwulan III 2019 dan 2020 Kanwil 
DJPb

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
pemerintah perlu mengambil kebijakan di bidang 
perpajakan, antara lain dengan memberikan 
insentif pajak untuk meningkatkan daya beli 
masyarakat sehingga aktivitas perekonomian 
akan terus berjalan. Adanya program insentif 
pajak akan berdampak kepada penurunan 
penerimaan perpajakan tetapi akan meningkatkan 
tax expenditure yang akan berimplikasi langsung 
terhadap kenaikan government expenditure. 
Peningkatan tersebut akan memberikan 
multiflier effect pada perekonomian nasional, 
antara lain peningkatan daya beli masyarakat 
akan berbanding lurus dengan besarnya PPN, 
stabilitas pereknomian yang semakin membaik 
dan produktivitas usaha yang meningkat.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi 
Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan 
Konsolidasian

Kinerja realisasi pendapatan di Provinsi Kaltara 
cukup tertekan selama pandemi COVID-19. 
Penurunan penerimaan pendapatan yang

C. Belanja Konsolidasian
Realisasi Belanja Konsolidasian Pemerintah 
Pusat/Daerah sebesar Rp6,01 triliun terdiri atas 
belanja Pemerintah Pusat Rp1,70 triliun (28,32 
persen) dan belanja pemerintah daerah sebesar 
Rp4,31 triliun (71,68 persen).
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Proporsi dan perbandingan, realisasi Belanja 
Pemerintah Pusat/Daerah sebesar Rp3,51 tri-
liun tersebut berasal dari Belanja pemerintah 
Pusat Rp1,05 triliun (29,83 persen) dan Belanja
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pemerintah daerah sebesar Rp2,46 triliun (70,17 
persen). Disini nampak bahwa kontribusi pemda 
jauh lebih besar daripada Pemerintah Pusat.

Grafik 4.4 Perbandingan Belanja & Transfer Pemerintah 
Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja & Transfer 
Konsolidasian Pada Provinsi Kaltara Triwulan III 2020

Sumber : Laporan GFS Triwulan III 2019 dan 2020 Kanwil DJPb

Jika dilakukan analisis per jenis belanja, realisasi 
Belanja Pegawai Konsolidasian mencapai 
Rp2,47 triliun, dimana Rp526,97 miliar (21,36 
persen) berasal dari APBN dan Rp1,94 triliun 
(78,64 persen) berasal dari APBD. Realisasi 
Belanja Barang Konsolidasian sebesar Rp1,74 
triliun dengan rincian Rp592,73 miliar (34,02 
persen) berasal dari Pemerintah Pusat dan 
pemerintah daerah sebesar Rp1,15 triliun (65,98 
persen).  Sementara itu realisasi Belanja Modal 
Konsolidasian mencapai Rp1,29 triliun dengan 
proporsi Pemerintah Pusat sebesar Rp583,06 
miliar (44,91 persen) dan pemerintah daerah 
sebesar 715,28 miliar (55,09 persen). Sedangkan 
untuk belanja jaring pengaman sosial yang 
meliputi Belanja Bantuan Sosial dan Belanja 
Tak Terduga masing-masing sebesar Rp10,85 
miliar dan Rp14,94 miliar dengan proporsi APBD 
mencapai 91,96 persen dan 100 persen.

2. Analisis Perubahan
Jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 
2019, realisasi belanja Pemerintah Pusat/daerah 
konsolidasian pada triwulan III 2020 mengalami 
pertumbuhan sebesar 3,89 persen.  Hampir 
semua pos-pos belanja mengalami peningkatan, 
kecuali Belanja Barang (turun 9,30 persen) dan 
Belanja Subsidi (turun 17,74 persen). Terdapat 
lonjakan penyerapan pada pos Belanja Hibah,

Belanja Bansos, dan Belanja Tak Terduga. Pada 
triwulan III 2020 ini ketiga pos tersebut tercatat 
meningkat masing-masing sebesar 190,99 
persen, 80,92 persen, dan 1.709,83 persen. 
Kenaikan pada pos belanja tersebut merupakan 
dampak dari kebijakan pemerintah dalam 
memberikan perlindungan bagi masyarakat 
miskin dan rentan miskin dari risiko sosial 
ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19.

Grafik 4.5 Perbandingan Komposisi Belanja Konsolidasian 
Provinsi Kaltara  Triwulan III 2019-2020

Sumber : Laporan GFS Triwulan III 2019 dan 2020 Kanwil DJPb

Tidak terjadi perubahan secara mencolok dalam 
perubahan proporsi pada komposisi belanja.  
Proporsi Belanja Pegawai triwulan III 2020 
menurun 0,33 poin berbasis persen, proporsi 
Belanja Barang menurun 3,86 poin dan Belanja 
Modal juga menunjukkan penurunan sebesar 
0,53 poin dibanding triwulan III tahun 2019. 

Grafik 4.6 Pertumbuhan Belanja Konsolidasian dengan  Pertumbuhan 
Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran  di Kaltara

Sumber : Laporan GFS Triwulan III 2019 dan 2020 Kanwil DJPb

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada 
Indikator Ekonomi Regional

Pertumbuhan realisasi belanja pemerintah yoy 
cukup berpengaruh terhadap laju pertumbuhan 
ekonomi di Provinsi Kaltara. Pertumbuhan
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belanja pemerintah tercatat 4,00 persen dan 
dapat menahan pertumbuhan ekonomi hanya 
terkontraksi sebesar 1,46 persen. Kontraksi pada 
pertumbuhan ekonomi  memberikan gambaran 
dampak dari lesunya kegiatan perekonomian 
sehingga hal tersebut dapat memengaruhi 
terhadap tingkat pengangguran (naik) dan angka 
kemiskinan (naik). Tingkat kemiskinan cenderung 
berkorelasi mengikuti arah tingkat pengangguran. 
Semakin menurun angka pengangguran (TPT) 
maka kemiskinan juga akan menurun dan 
begitu juga sebaliknya. Meskipun pemerintah 
berusaha menjaga pertumbuhan perekonomian 
dengan meningkatkan belanja pemerintah, 
tetapi hal tersebut belum memberikan dampak 
maksimal terhadap tingkat pengangguran 
terbuka (TPT) di Kaltara. Hal tersebut terlihat 
dari jumlah TPT yang meningkat dari tahun 2019 
sebesar 15.062 orang (4,49 persen) menjadi 
17.290 orang (4,97 persen) pada tahun 2020. 
Kenaikan TPT tersebut, antara lain disebabkan 
oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang 
baru tetapi tidak didukung dengan kenaikan 
jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada 
tahun 2020 (per Agustus) jumlah angkatan 
kerja mencapai 347.731 orang atau bertambah 
sebanyak 12.623 orang dibanding periode yang 
sama tahun sebelumnya. Sedangkan lapangan 
pekerjaan yang mengalami pengurangan 
penduduk bekerja paling besar pada tahun 2020 
(per Agustus) yoy ialah penyedia Akomodasi dan 
Makan Minum dengan pengurangan sebesar 
3.647 orang.  Selain itu juga disebabkan karena 
adanya pengurangan pegawai sebagai akibat 
terjadinya pandemi COVID-19. Sebanyak 3.160 
orang telah diberhentikan dari pekerjaannya dan 
4.267 orang sementara tidak bekerja akibat dari 
COVID-19.

Tabel 4.2 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah 
Umum Tingkat Wilayah Provinsi Kaltara Triwulan III 2019-2020

Sumber : Laporan GFS Triwulan III 2019 dan 2020 Kanwil DJPb

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laporan Operasional (LO) dapat digunakan se-
bagai alat analisis untuk mengukur kontribusi 
pemerintah dalam PDRB. Kontribusi pemerintah 
dimaksud berasal dari belanja pemerintah dan 
investasi.  Nilai belanja pemerintah merupakan 
total nilai dari kompensasi pegawai, penggunaan 
barang dan jasa, konsumsi aset tetap dan man-
faat sosial yang dikurangi dengan nilai penjua-
lan barang dan jasa. Sedangkan nilai Investasi 
Pemerintah, dalam LO sama dengan nilai Aset 
Tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto.
Sampai dengan triwulan III 2020, LO Statistik 
Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah 
Provinsi Kaltara adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data pada LO pada tabel diatas, 
nilai belanja yang dihitung dari akumulasi 
Kompensasi Pegawai, Penggunaan Barang dan 
Jasa, Konsumsi Aset Tetap dan Manfaat Sosial  
Pemerintah  sampai dengan triwulan III 2020  
sebesar Rp4,08 triliun. Sehingga kontribusi 
pemerintah terhadap PDRB ADHK Provinsi 
Kaltara triwulan III 2020 yang sebesar Rp15,21
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triliun sebesar 26,83  persen, menurun jika 
dibandingkan dengan periode yang sama 
tahun sebelumnya yang sebesar 27,06 
persen.  Penurunan kontribusi merupakan dari 
dampak kebijakan yang dipilih oleh pemerintah 
dalam menghadapi pandemi COVID-19, yaitu 
refocusing dan efisiensi belanja pemerintah, serta 
kebijakan pembatasan sosial dan Work From 
Home (WFH). Kebijakan tersebut berpengaruh 
terhadap penurunan realisasi belanja barang 
terutama akun Belanja Perjalanan Dinas, Belanja 
Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan, dan 
Belanja Honor Output Kegiatan.
Demikian juga halnya dengan kontribusi 
pemerintah terhadap PDRB dari investasi 
yang dihitung berdasarkan nilai Aset Tetap 
pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto. 
Kontribusi pemerintah yang sebesar 8,18 persen 
pada triwulan III 2020 ini juga meningkat jika 
dibanding dengan triwulan III 2019 yang sebesar 
7,93 persen. Kondisi ini berbanding lurus 
dengan perkembangan investasi di Provinsi 
Kaltara pada triwulan III 2020 yang mengalami 
pertumbuhan sebesar 0,49 persen.  Hal ini 
menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah 
turut mengalami pertumbuhan ditengah pandemi 
COVID-19.
Terkait peran pemerintah dalam rangka 
mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi 
Kaltara, dalam pelaksanaan APBN pada 
triwulan 4 (empat) di tahun 2020 ini, antara lain  
mengakselerasi realisasi belanja pemerintah 
dan juga fokus kepada pelaksanaan  program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
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Penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh Virus 
Corona telah menyebar lebih dari 100 negara 
di dunia. Sehingga WHO pada bulan Maret 
2020 menyatakan wabah COVID-19 sebagai 
pandemi global. Sampai dengan akhir triwulan 
III tahun 2020 jumlah kumulatif kasus positif 
COVID-19 di Indonesia mencapai 287.008 
orang dan diperkirakan masih akan terus 
cenderung meningkat. Hal tersebut dikarenakan 
belum adanya vaksin yang mampu untuk untuk 
mencegah penularan penyakit COVID-19. 
Dampak yang terjadi akibat pandemi tersebut 
tidak hanya terkait dengan kesehatan, tetapi 
berdampak kepada bidang lain, salah satunya 
perekonomian.
Salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi 
ialah dengan memperkuat peranan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam 
hal tersebut, pemerintah memberikan relaksasi/
memangkas syarat bagi koperasi dan UKM 
untuk mengakses dana bergulir yang dikelola 
oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPBD-
KUMKM). Terbitnya Permenkop-UKM Nomor 4 
Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau 
Pembiayaan Dana Bergulir LPDB memberikan 
relaksasi syarat salur bantuan pembiayaan dari 
yang sebelumnya terdiri atas 16 syarat salur 
menjadi hanya membutuhkan 3 (tiga) syarat 
salur saja, yaitu penilaian legalitas, kapasitas 
pembayaran dan pengikatan jaminan, serta 
pencairan dana.
Program pemulihan ekonomi sektor UMKM 
dilakukan oleh LPBD terbagi menjadi 3 (tiga) 
fase, yaitu fase survival, fase pemulihan, dan 
fase pertumbuhan. Pada fase survival dilakukan 
dengan merestrukturisasi pinjaman dengan tidak 

membebankan bunga, penundaan pembayaran 
pinjaman pokok dan perpanjangan jangka waktu 
pinjaman. Kemudian untuk fase pemulihan 
dilaksanakan dengan menggulirkan dana 
alokasi pembiayaan tambahan sebesar Rp1 
triliun untuk tingkat nasional. Fase yang terakhir 
ialah fase pertumbuhan yang dilaksanakan 
oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan 
menerbitkan regulasi pembiayaan dengan bunga 
ringan serta adanya pendampingan.
Di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 
terdapat 21.013 UMKM yang sebagian besar 
UMKM tersebut berada di wilayah Tarakan 
dengan jumlah 13.427. Dengan keberadaan 
UMKM tersebut Provinsi Kaltara menjadi salah 
satu provinsi yang mendapat program pemulihan 
ekonomi sektor UMKM dari LPDB. Sebagian 
besar dari UKM yang berada di Kaltara merupakan 
tipe UKM ‘kecil’ sehingga agak menghambat 
pelaksanaan program. Hal ini dikarenakan tipe 
UKM ‘kecil’ belum mempunyai badan hukum. 
Selain itu juga kemampuan memberikan jaminan 
yang masih rendah sehingga menghambat UKM 
untuk mengakses program LPDB.
Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut 
Pemda di Kaltara dapat memaksimalkan potensi 
yang dimiliki Koperasi. Peran Koperasi menjadi 
penghubung antara UKM dengan LPDB. 
Keterlibatan koperasi dikarenakan legalitasnya 
yang sudah jelas di mata hukum dan juga untuk 
membantu LPDB untuk membantu pengelolaan 
dana pinjaman ditingkat bawah.  Konsep 
pembiayaan LPDB di daerah akan disalurkan 
melalui koperasi yang aktif dan sehat. Koperasi 
juga mendapat keuntungan secara finansial dari 
kerjasama tersebut, yaitu koperasi mendapat 
pinjaman dari LPDB dengan bunga rendah (3 
persen) tetapi pinjaman yang disalurkan melalui 
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koperasi akan dikenakan bunga yang lebih besar. Sehingga koperasi mendapatkan keuntungan 
dari selisih bunga tersebut. Selain kebijakan dari Pemerintah Pusat tersebut, Pemprov Kaltara 
juga memiliki program khusus untuk bantuan penguatan modal sebesar Rp1,5 miliar yang dapat  
digunakan untuk memberikan stimulus kegiatan UMKM yang bersumber dari APBD. 
Tantangan yang dihadapi di Kaltara ialah sikap proaktif koperasi untuk memanfaatkan momentum 
tersebut sehingga pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya  
keterlibatan dari koperasi akan sangat membantu UKM ‘kecil’ yang berada di Kalimantan Utara 
untuk bertahan di saat pandemi seperti ini, dan juga untuk bertumbuh di masa depannya. Apalagi 
UMKM dapat menjadi garda terdepan dalam pencapaian pilar ekonomi SDGs dengan penciptaan 
lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak 
negatif ekonomi, sosial dan lingkungan pada operasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi yang  
inklusif dan berkelanjutan.
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