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“Sebagai salah satu bentuk 
penyempurnaan kebijakan fiskal 
pemerintah, khususnya dalam konteks 
regional, maka diperlukan  sejumlah 
kajian atas implementasi kebijakan 
pemerintah secara periodik, salah 
satunya dalam bentuk Kajian Fiskal 
Regional. Melalui kajian tersebut, 
efektifitas dan dampak kebijakan fiskal 
pemerintah terhadap perekonomian 
dan kesejahteraan masyarakat pada 
suatu wilayah dapat diketahui secara 
optimal dengan mempertimbangkan 
karakteristik kewilayahan.”



Segala puji syukur kami panjatkan ke 
hadirat Allah SWT karena atas rahmat 
dan karunia-Nya, Kajian Fiskal Regional 
Tahunan 2021 Provinsi Kalimantan 
Tengah dapat diselesaikan dengan baik 
dan tepat waktu. Kami juga mengucapkan 
apresiasi kepada seluruh pihak yang telah 
mendukung dan terlibat dalam proses 
penyusunan kajian ini, demi mewujudkan 
peningkatan kualitas fiskal pemerintah 
dan kesejahteraan masyarakat, 
khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2021, ketidakpastian 
kondisi pandemi Covid-19 yang masih 
membayangi pergerakan aktivitas 
masyarakat menjadi tantangan utama 
bagi pemerintah dalam melakukan upaya 
perbaikan kondisi perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat. Penerapan 
kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan 
melalui akselerasi belanja pemerintah 
secara berkesinambungan dan 
komprehensif oleh pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah menjadi pilihan 
utama untuk memulihkan sepenuhnya 
perekonomian Indonesia. Proses 
pemulihan ekonomi juga terlihat semakin 
membaik melalui dukungan kebijakan 
pengendalian pandemi oleh pemerintah 
yang berdampak pada keleluasaan 
mobilitas dan aktivitas perekonomian 
masyarakat. 

Sebagai salah satu bentuk 
penyempurnaan kebijakan fiskal 
pemerintah, khususnya dalam konteks 
regional, maka diperlukan  sejumlah 
kajian atas implementasi kebijakan 
pemerintah secara periodik, salah 

satunya dalam bentuk Kajian Fiskal 
Regional. Melalui kajian tersebut, 
efektifitas dan dampak kebijakan fiskal 
pemerintah terhadap perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat pada suatu 
wilayah dapat diketahui secara optimal 
dengan mempertimbangkan karakteristik 
kewilayahan. 

Kajian Fiskal Regional Tahunan 
2021 Provinsi Kalimantan Tengah juga 
merupakan wujud terjalinnya sinergi 
antara Kementerian Keuangan dengan 
para pemangku kepentingan di daerah, 
seperti pemerintah daerah, Bank 
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan 
Pusat Statistik, Regional Economist, dan 
pihak eksternal lainnya. Kolaborasi data 
dan analisis dari pihak-pihak tersebut 
mewujudkan suatu pemahaman yang 
komprehensif terhadap perkembangan 
fiskal dan perekonomian regional 
Kalimantan Tengah. Harapan kami, 
hubungan kemitraan yang terjalin 
baik selama ini dapat terus dijaga dan 
ditingkatkan di masa yang akan datang. 
Kami juga mengharapkan masukan, 
saran, dan kritik yang konstruktif untuk 
lebih meningkatkan kualitas kajian ini. 

Akhir kata, kami berharap bahwa 
kajian ini dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran dan manfaat bagi seluruh pihak 
yang terkait dalam rangka mewujudkan 
kebijakan fiskal yang lebih berkualitas, 
serta pada akhirnya memberikan manfaat 
yang setingi-tingginya bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan pemulihan 
ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.
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Sasaran Pembangunan dan 
Tantangan Daerah

Dalam rangka mengatasi permasalahan 
pokok di wilayah Kalimantan Tengah, 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah 
menetapkan sejumlah tujuan dan sasaran 
pembangunan daerah berdasarkan visi kepala 
daerah terpilih, yaitu “Kalimantan Tengah 
Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan 
Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan 
Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, 
Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)” 
sebagaimana tertuang pada RPJMD Tahun 
2016-2021.

Sebagai penutup RPJMD tersebut, 
pembangunan wilayah Kalimantan Tengah 
pada RKPD Tahun 2021 diarahkan pada 
“Pengembangan Agro Industri Berbasis 
Teknologi Ramah Lingkungan” yang 
berfokus pada pemulihan ekonomi dan 
industri pasca pandemi Covid-19. Sejumlah 
sasaran pembangunan telah ditetapkan 
melalui target indikator makro-kesra, antara 
lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 – 6,5 
persen.

2. Tingkat inflasi tahunan sebesar 2,5 – 3 
persen.

3. IPM sebesar 72,5.

4. Tingkat kemiskinan sebesar 4,78 – 4,82 
persen.

5. Tingkat pengangguran maksimal 4 
persen.

6. Rasio Gini maksimal 0,33.

7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,5.

Keberagaman potensi SDA yang melimpah 
menjadi modal dasar dalam pencapaian 
sasaran pembangunan yang berkelanjutan. 

Berbagai macam vegetasi tropis dan 
kondisi geografis yang strategis dapat 
dikombinasikan dengan potensi komoditi 
pertanian dan pertambangan yang masih 
cukup stabil untuk dapat dikembangkan 
menjadi industri hulu. Untuk mengoptimalkan 
potensi tersebut, pemerintah daerah telah 
menetapkan 3 (tiga) zona pengembangan, 
yaitu Zona 1 (kelapa sawit, tambang, perikanan 
tangkap, pariwisata, kopi, dan tebu)), Zona 2 
(pertanian THP, kopi, sawit, tebu, tambang, 
dan food estate), dan Zona 3 (batubara, hasil 
hutan, karet, kopi, coklat, dan tebu).

Terdapat sejumlah tantangan yang 
terdiri dari aspek  ekonomi daerah, sosial 
kependudukan, geografis wilayah, dan 
pandemi Covid-19. Aspek ekonomi daerah 
menjadi hal yang paling mendasar terkait 
dengan pengelolaan SDA untuk peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Analisis Ekonomi Regional

Perekonomian Kalimantan Tengah 
tahun 2021 berhasil tumbuh 3,40 persen 
dengan kontribusi terhadap pertumbuhan 
regional Pulau Kalimantan sebesar 12,15 
persen. Capaian tersebut didorong oleh 
akselerasi perekonomian triwulan IV 2021 
yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi 
sebesar 7,61 (y-on-y) atau 6,92 (q-to-q). 
Dari sisi produksi, lapangan usaha Informasi 
dan Komunikasi mengalami pertumbuhan 
tertinggi sebesar 17,34 persen, sedangkan 
dari sisi pengeluaran, Konsumsi Pemerintah 
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 
7,46 persen.

Tingkat inflasi Kalimantan Tengah tahun 
2021 sebesar 3,32 persen masih berada di atas 
tingkat inflasi nasional yang mencapai angka 
1,87 persen dan belum berhasil memenuhi 

RINGKASAN EKSEKUTIF
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target inflasi sebesar 2,5 – 3 persen. Tingkat 
inflasi bulanan tertinggi terdapat pada bulan 
Mei (efek hari raya Idul Fitri), Oktober (efek 
PPKM level 3-4), dan Desember (efek Nataru).

Indikator kesejahteraan masyarakat 
Kalimantan Tengah tahun 2021 menunjukan 
perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat 
sejumlah target kesejahteraan rakyat pada 
RKPD tahun 2021 yang belum berhasil 
dicapai, antara lain Indeks Pembangunan 
Manusia sebesar 71,25  (target 72,5), tingkat 
kemiskinan sebesar 5,16 persen (target 4,78 
- 4,82 persen), dan tingkat pengangguran 
sebesar 4,53 persen (target 4 persen). 
Ketidaktercapaian target tingkat kemiskinan 
dan tingkat pengangguran merupakan 
dampak dari pandemi yang menyebabkan 
perubahan perilaku dan aktivitas masyarakat 
dan hilangnya sumber pendapatan sebagian 
masyarakat.

Target indikator kesejahteraan masyarakat 
yang terdiri dari tingkat ketimpangan 
kesejahteraan masyarakat yang digambarkan 
melalui Rasio Gini sebesar 0,32 dan Nilai Tukar 
Petani sebesar 131,07 telah berhasil dipenuhi 
oleh pemerintah daerah. Target Nilai Tukar 
Petani berhasil dicapai dengan dukungan dari 
subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yang 
merupakan kontributor utama dan selalu 
mengalami peningkatan setiap bulannya.

Analisis Fiskal Regional

Pendapatan APBN tahun 2021 di wilayah 
Kalimantan Tengah mampu terealisasi 
sebesar Rp6.647,06 miliar (116,06 persen) 
atau meningkat 17,31 persen (y-o-y). Hal ini 
didukung oleh kinerja realisasi pendapatan 
perpajakan sebesar Rp6.262,12 miliar 
(113,61 persen) dengan kontribusi sebesar 
94,21 persen terhadap total pendapatan 
APBN. Tingginya penerimaan pajak sangat 
dipengaruhi oleh lonjakan harga komoditas 
internasional sepanjang tahun 2021, 

khususnya batu bara dan minyak kelapa 
sawit yang menjadi komoditas unggulan 
Kalimantan Tengah.

Kinerja realisasi belanja APBN sampai 
dengan akhir TA 2021 mencapai Rp25.493,25 
miliar (104,41 persen) atau meningkat 6,77 
persen (y-o-y). Untuk realisasi belanja 
pemerintah pusat yang mencapai Rp8.000,40 
miliar (97,19 persen) atau meningkat 3,31 
persen (y-o-y) didukung oleh capaian per 
jenis belanja yang optimal, yaitu belanja 
pegawai sebesar 101,12 persen, belanja 
barang sebesar 95,43 persen, belanja modal 
sebesar 96,21 persen, dan belanja bantuan 
sosial sebesar 99,39 persen. Adapun kinerja 
belanja Transfer ke Darah dan Dana Desa 
berhasil mencapai Rp17.492,85 miliar (108,09 
persen) atau meningkat 9,05 persen (y-o-y) 
dengan kontribusi terbesar berasal dari 
realiasasi penyaluran Dana Alokasi Umum 
sebesar Rp9.239,5 miliar atau 52,8 persen.

Pendapatan APBD tahun 2021 di 
Kalimantan Tengah mencapai Rp20,47 triliun 
(98,3 persen) atau mengalami peningkatan 
sebesar 2,7 persen (y-o-y). Namun, sebesar 
34,7 persen Pendapatan Daerah baru 
terhimpun pada periode triwulan IV 2021 
dengan adanya pengaruh dari peningkatan 
stabilitas aktivitas ekonomi dan peningkatan 
penyaluran pendapatan transfer pada 
periode tersebut. Tingkat realisasi PAD yang 
mencapai Rp3.306,8 miliar (100,3 persen) 
didorong oleh kombinasi antara kenaikan 
sektor pajak daerah yang didorong oleh 
kondusivitas aktivitas perekonomian dan 
sektor pajak yang bersifat statis dan periodik. 
Namun rendahnya rasio PAD terhadap 
belanja APBD masih menjadi penyebab 
utama rendahnya tingkat kemandirian fiskal 
daerah. 

Kinerja realisasi belanja APBD mencapai 
Rp 19.530 miliar (88 persen). Kurang 
optimalnya realisasi belanja tersebut 
utamanya disebabkan oleh capaian realisasi 
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Belanja Operasi (89,9 persen) dan Belanja 
Modal (81,4 persen), dengan Belanja Operasi 
sebagai kontributor utama realisasi belanja 
sebesar 66,1 persen.

Analisis Sektor Unggulan dan 
Potensial Regional

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi, 
sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 
tumbuh merupakan sektor pembentuk PDRB 
terbesar di Kalimantan Tengah dengan angka 
22,42 persen dari PDRB. Tingginya kontribusi 
sektor tersebut tidak terlepas dari sub sektor 
yang menjadi kontributor terbesar yaitu 
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa 
Pertanian, yang mana di dalamnya disokong 
oleh komoditas tanaman perkebunan yang 
berupa hasil perkebunan kelapa sawit yang 
sudah sejak lama menjadi komoditas utama 
di Kalimantan Tengah.

Namun, besarnya kapasitas produksi 
kelapa sawit Kalimantan Tengah perlu 
diimbangi dengan perkembangan hilirisasi 
industri turunan dari CPO, seperti industri 
minyak goreng. Optimalisasi hilirisasi produk 
kelapa sawit, khususnya minyak goreng, 
akan berdampak pada pengurangan Margin 
Perdagangan Pengangkutan (MPP) di 
keseluruhan wilayah Kalimantan Tengah dan 
akan diperoleh manfaat ekonomi dimasa 
depan dengan kondisi konsumsi minyak 
yang masih menjadi kebutuhan pokok sehari-
hari masyarakat. Selain itu, akan terdapat 
peningkatan perekonomian masyarakat dan 
pembukaan lapangan kerja.

Dalam hal sektor potensial wilayah 
Kalimantan tengah, kombinasi potensi 
subsektor Industri Pengolahan yang berupa 
Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan 
Sejenisnya dengan potensi sumber daya 
alam tanaman Purun, baik ketersediaan 
yang melimpah karena tumbuh tersebar dan 
cepat di lahan gambut serta kemudahan 
budidayanya, menjadikan kerajianan 

anyaman dari tamanan Purun menjadi sektor 
potensial untuk dikembangkan di wilayah 
Kalimantan Tengah. Namun demikian, 
tantangan pengembangan potensi terdapat 
pada peran pemerintah daerah untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
potensi ekonomi tanaman Purun melalui 
pendidikan dan penciptaan wadah kerajianan 
anyaman Purun.

Analisis Harmonisasi Belanja Pusat 
dan Daerah

Harmonisasi belanja K/L dengan belanja 
DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana 
Desa secara umum menunjukkan adanya 
keselarasan yang dimulai dari proses 
perencanaan. Namun demikian, terdapat 
sejumlah hal yang perlu menjadi tantangan 
untuk meningkatkan keselarasan tersebut 
dari sisi ketepatan sasaran belanja, antara 
lain (1) mengoptimalkan fungsi DAK Fisik 
sebagai belanja TKDD yang bersifat 
menunjang pembangunan infrastruktur 
pusat dan bukan sebagai alokasi dana 
utama infrastruktur daerah; (2) Perlunya 
peningkatan kemampuan perencanaan 
jangka menengah untuk pihak sekolah terkait 
DAK Non Fisik dan pihak aparat desa terkait 
dengan Dana Desa, mengingat kewenangan 
arah penggunaan dana BOS dan Dana Desa 
diserahkan kepada pihak sekolah dan pihak 
Desa; dan (3) Perlunya optimalisasi atas 
pengendalian dan pengawasan penggunaan 
Dana BOS dan Dana Desa, khususnya dalam 
hal pencapaian output dari belanja tersebut.

Untuk keselarasan kebijakan prioritas 
nasional di daerah, keselarasan belanja 
dapat terlihat pada RPJMN pemerintah 
pusat dengan RPJMD pemerintah provinsi. 
Namun demikian, pelaksanaan kegiatan 
pemerintah daerah untuk mendukung 
kebijakan pemerintah pusat pada tahun 
2021 cenderung terdampak oleh adanya 
ketidakpastian kondisi pandemi Covid-19. 
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Pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah 
dalam penangan pandemi dan pemulihan 
ekonomi daerah menjadi prioritas utama. 

Analisis Tematik

Dalam lima tahun terakhir, IPM Kalimantan 
Tengah terus mengalami peningkatan dari 
angka 69,13 pada tahun 2016 menjadi 71,25 
pada tahun 2021. Tren kenaikan tersebut 
mencerminkan adanya perbaikan proses 
pembangunan manusia di Kalimantan 
Tengah. Namun demikian, angka tersebut 
belum mencapai target pada RKPD tahun 
2021 yang ditetapkan sebesar 72,5 dan masih 
berada pada peringkat 24 secara nasional.

Di antara sejumlah indikator pembentuk 
IPM yang terdiri dari indikator bidang 
pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah dan 
Harapan Lama Sekolah), kesehatan (Usia 
Harapan Hidup), dan ekonomi (Purchasing 
Power Parity), tidak seluruhnya mengalami 
pertumbuhan yang konsisten positif. 
Sepanjang kurun waktu 2017-2021, hanya 
PPP sebagai indikator bidang ekonomi yang 
mengalami penurunan, sedangkan indikator 
bidang kesehatan dan pendidikan mampu 
meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil analisis data belanja 
pemerintah lingkup Kalimantan Tengah 
periode 2017-2021 dengan menggunakan 
lag waktu satu tahun, terdapat bukti 

adanya pengaruh secara parsial belanja 
fungsi pendidikan dan kesehatan, baik 
yang bersumber dari APBN maupun APBD, 
terhadap nilai IPM. Sedangkan belanja fungsi 
ekonomi APBN dan APBD tidak mempunyai 
pengaruh secara parsial yang signifikan 
terhadap nilai IPM.

Akan tetapi, faktor yang ditengarai sebagai 
penyebab tidak signifikannya pengaruh 
belanja fungsi ekonomi dalam mendorong 
pembentukan nilai IPM adalah tingginya porsi 
belanja modal pada belanja fungsi ekonomi 
selama periode penelitian tersebut, yaitu rata-
rata sebesar 64,3 persen.  Sehingga pengaruh 
belanja fungsi ekonomi pada peningkatan 
IPM tidak dapat terlihat dalam model 
persamaan yang digunakan dan cenderung 
berpengaruh dalam jangka waktu beberapa 
tahun. Selain itu, belanja fungsi kesehatan 
APBD juga menunjukkan anomali karena 
adanya perubahan fokus belanja kesehatan 
untuk tindakan penangangan pandemi 
Covid-19. Sehingga karakter belanja tersebut 
cenderung bersifat mempertahankan kualitas 
kesehatan atau “recovery”. 

Secara umum, hasil analisis menunjukkan 
bahwa peningkatan nilai pada ketiga fungsi 
belanja tersebut secara bersama-sama 
berpengaruh positif pada peningkatan nilai 
IPM melalui perencanaan alokasi belanja yang 
dilakukan secara komprehensif.
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INDIKATOR MAKRO EKONOMI

KALIMANTAN TENGAH

PERTUMBUHAN EKONOMI

3,4%
6,16

-1,40

3,40

INDIKATOR MAKRO EKONOMI FUNDAMENTAL
PRODUK DOMESTIK REGIONAL

BRUTO (PDRB)
SUKU BUNGA

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan 2010

PDRB per Kapita ADHB Rp62,91 juta
BI 7 Days (Reverse) Repo Rate sebagai suku bunga
acuan karena dapat dengan cepat mempengaruhi

pasar uang, perbankan dan sektor riil.

3,50
Rp170.001,2 M

Rp102.294,5 M

INDIKATOR KESEJAHTERAAN

1 2 3 4
INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM)

TINGKAT
KEMISKINAN

KETIMPANGAN
(RASIO GINI)

TINGKAT
PENGANGGURAN
TERBUKA

71,25 5,16% 0,320
Termasuk kategori status

tinggi
Umur Harapan Hidup saat

lahir 69,79 tahun

Berada dibawah tingkat
kemiskinan Pulau Kalimantan

sebesar 5,93%
Jumlah penduduk miskin

Kalimantan Tengah
141,03 ribu orang

Rasio Gini perkotaan
0,356

Rasio Gini pedesaan
0,284 151,54 ribu penduduk usia

kerja terdampak pandemi
Covid-19

4,10 4,58 4,53

INFLASI NILAI TUKAR

Inflasi Kalimantan Tengah tahun 2021
sebesar 3,32%. Inflasi bulan Desember 0,86%

0,86
Nilai tukar rupiah terhadap USD Desember 2021

Total Ekspor 2021

Rp14.269,00
3.102,06 juta US$

Total Impor 2021 51,24 juta US$

Neraca Perdagangan 2021 
surplus 3.050,82 juta US$



PENDAPATAN APBN
CAPAIAN APBN DAN APBD

116,06%
Penerimaan Perpajakan

PNBP
Rp6.262,12 M

Rp384,94 M

BELANJA APBN

104,41%
Belanja Pem. Pusat

Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Rp8.000,39 M

Rp17.492,85 M

PENDAPATAN APBD BELANJA APBD

98,3%
Pendapatan Asli Daerah

Rp3.306,8 M

Rp16.962,2 M
Pendapatan Transfer

88,0%
Belanja Operasi

Belanja Modal
Rp12.909,2 M

Rp3.715,4 M

CAPAIAN OUTPUT PROGRAM PEMBANGUNAN PRIORITAS

PENDIDIKAN INFRASTRUKTUR
Bantuan Pendidikan Dasar,

Menengah dan Tinggi
55.888 Orang

Bantuan Operasional Sekolah
(BOS)

3.837 Sekolah

Pembangunan dan
Rehabilitasi Jalan

13.595 SR

Peningkatan dan
Pembangunan SPAM

1.521 km

KESEHATAN
Pengadaan Alkes/Alat

Penunjang Medik 
Fasilitas Layanan Kesehatan

55.888 Orang
Sarana Bidang Kesehatan

31.514 Paket



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 

REGIONAL KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan data capaian IPM setiap provinsi di
Indonesia di tahun 2021, terlihat masih adanya
disparitas kualitas sumber daya manusia antar

daerah yang cukup besar. Kondisi ini terjadi sejak
perhitungan IPM dilakukan dan berdampak pada
akan semakin meningkatkan ketimpangan antar

masyarakat dalam jangka panjang. 

Tercatat hanya 10 provinsi yang
memiliki nilai IPM lebih tinggi dari IPM

Indonesia secara nasional, sementara
24 provinsi lainnya berada di bawah

angka IPM Indonesia

Untuk tahun 2021, Nilai IPM
seluruh Kabupaten dapat
meningkat sehingga hal
tersebut mempengaruhi

capaian nilai IPM provinsi yang
juga mengalami peningkatan.
Peningkatan ini diindikasikan

terkait dengan kenaikan alokasi
belanja dari semua bidang
setiap tahunya, baik APBN

maupun APBD 

Hasil Analisis Data Panel IPM Pemerintah Daerah Lingkup Kalimantan
Tengah TA 2017-2021:

 
a. Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh pada pembentukan angka
IPM Kalimantan Tengah.
b. Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh pada pembentukan angka
IPM Kalimantan Tengah.
c. Belanja Fungsi Ekonomi cenderung berpengaruh pada
pembentukan angka IPM Kalimantan Tengah dalam jangka
mengah/panjang akibat 64,3% belanja tersebut berupa Belanja Modal



Halaman ini sengaja dikosongkan



SASARAN 
PEMBANGUNAN 

DAN 
TANTANGAN 

DAERAH

BAB I





KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 20211

Sasaran Pembangunan 

dan Tantangan Daerah

Analisis Ekonomi 

Regional

Analisis Fiskal 

Regional

Analisis Sektor Unggulan 

dan Potensial Daerah

BAB I
1.1 PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan 
baik di tingkat pusat maupun 
di daerah mempunyai tujuan 

untuk mewujudkan keselarasan antara 
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang adil dan 
merata. Oleh karena itu, untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
tersebut, diperlukan suatu unsur pendanaan 
yang berasal dari penghimpunan pendapatan 
dan pengalokasian anggaran belanja baik 
pada APBN maupun APBD. 

Sesuai dengan Undang-undang Keuangan 
Nomor 17 Tahun 2003, Presiden merupakan 
pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan 
keuangan Negara dengan pelaksanaan 
di daerah diserahkan kepada Gubernur/
Bupati/Walikota. Maka dari itu, dalam tataran 
implementasi kebijakan fiskal di daerah, 
diperlukan sinergi dan harmonisasi kebijakan 
serta pengelolaan keuangan pusat dan daerah 
agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat 
tercapai secara efektif dan efisien. 

Melalui tiga fungsi utamanya sebagai 
alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi, 
kebijakan fiskal yang efektif diharapkan 
mampu meningkatkan perbaikan dan 
kualitas indikator-indikator ekonomi makro 
dan kesejahteraan di daerah. Maka dari itu, 
hal pertama yang harus menjadi dasar bagi 
perumusan kebijakan fiskal yang efektif 
dan efisien adalah pemetaan awal terhadap 
tantangan-tantangan daerah yang dihadapi, 
baik dari sisi ekonomi, sosial kependudukan, 
serta kewilayahan, sehingga intervensi 
kebijakan fiskal melalui program prioritas 
pemerintah secara langsung dapat menjawab 
tantangan daerah yang dihadapi secara 
efektif.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN 
PEMBANGUNAN DAERAH

1.2.1 Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, 
terdapat sejumlah permasalahan pokok yang 
dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Tengah 
antara lain: 

1.  Masih rendahnya kapasitas ekonomi 
daerah.

2. Ketersediaan infrastruktur dan 
aksesbilitas yang belum memadai.

3. Belum optimalnya pelaksanaan tata 
kelola pemerintahan yang baik.

4. Rendahnya daya saing SDM; dan

5. Degradasi kualitas lingkungan hidup.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
pemerintah daerah menentukan sejumlah 
tujuan dan sasaran pembangunan daerah 
untuk menunjukkan skala prioritas tertinggi 
dalam perencanaan pembangunan yang 
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan 
arsitektur kinerja pembangunan daerah. 
Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu 
kepada visi dan misi kepala daerah, 
permasalahan, dan isu-isu strategis di Provinsi 
Kalimantan Tengah yang diselaraskan dengan  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN).

Tujuan dan sasaran pembangunan tersebut 
pada akhirnya diharapkan dapat mencapai 
pembangunan masayarakat dan daerah 
Kalimantan Tengah yang direpresentasikan 

melalui sejumlah sasaran makro-kesra.

SASARAN PEMBANGUNAN DAN 
TANTANGAN DAERAH



KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 2

Analisis Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah

Analisis Tematik

Kesimpulan dan 

Rekomendasi

Pada RPJMD Tahun 2016-2021, Visi 
Gubernur terpilih adalah “Kalimantan Tengah 
Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan 
Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan 
Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, 
Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)”.

MAJU diartikan bahwa suatu daerah 
dikatakan maju berdasarkan indikator 
kinerja sektor perekonomian dan sosial.
Perekonomian dapat dinilai dari tingkat 
pendapatan yang tinggi. MANDIRI diartikan 
bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan 
dan kemajuan pembangunannya yang 
memiliki daya tahan dan daya saing yang 
tinggi terhadap perkembangan dan gejolak 
sosial perekonomian. Kemandirian diperlukan 
untuk memutus mata rantai ketergantungan 
dengan daerah-daerah lain.

Sedangkan ADIL diartikan bahwa 
memberikan hak dan kewajibannya kepada 
seluruh masyarakat Kalimantan Tengah secara 
merata. Keadilan diwujudkan dalam aspek 
yang luas yaitu kesempatan meningkatkan 
taraf hidup, memperoleh lapangan pekerjaan, 
mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan 
dan kesehatan, mengemukakan pendapat 
dan hak politik, pertahanan dan keamanan, 
perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Untuk  mewujudkan visi Kepala Daerah 
tersebut, maka disusun 8 Misi Pembangunan 
daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah 
Provinsi

2. Pengelolaan Infrastruktur

3. Pengelolaan Sumber Daya Air,Pesisir 
dan Pantai

4.  Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan 
Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah 
Daerah

6. Peningkatan Pendidikan,Kesehatan, dan 
Pariwisata

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber 
Daya Alam

8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Visi dan misi tersebut diterjemahkan 
kedalam sejumlah arah tujuan pembangunan 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 
2021 yang diuraikan dalam sejumlah strategi/
prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang 
Wilayah Yang Berkualitas. Sasaran 
pembangunan yang harus dicapai pada 
tujuan ini adalah terwujudnya perencanaan 
tata ruang yang akomodif dan konsisten, 
dengan indikator persentase kesesuaian 
rencana tata ruang wilayah terhadap 
kebutuhan ruang.

2. Meningkatkan Infrastruktur Yang 
Berkualitas. Sasaran pembangunan yang 
harus dicapai berupa: (a) Meningkatnya 

Tabel 1.1.
Sasaran Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 - 2021

Sumber : Perwakilan BI Kalimantan Tengah (diolah)
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konektivitas antar daerah, dengan indikator 
persentase jalan mantap dan  persentase 
konektivitas jalan, dan (b) Meningkatnya 
ketercukupan energi, dengan indikator 
meningkatnya rasio desa berlistrik   dan 
rasio elektrifikasi.

3.   Meningkatkan Pembangunan Sumber 
Daya Air, Daerah Pesisir dan Pantai. 
Sasaran pembangunan yang harus dicapai 
berupa meningkatnya kesejahteraan 
petani dan nelayan, dengan indikator 
produktivitas padi, Nilai Tukar Petani, dan 
Nilai Tukar Nelayan.

4. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi 
Daerah. Sasaran pembangunan yang 
harus dicapai adalah: (a) Meningkatnya 
pemerataan kesejahteraan masyarakat, 
dengan indikator tingkat kemiskinan 
dan laju pertumbuhan ekonomi; dan (b) 
Meningkatnya daya beli masyarakat, 
dengan indikator laju inflasi dan 
pendapatan per kapita

5. Meningkatkan Perekonomian 
Masyarakat secara Konsisten. Sasaran 
pembangunan yang harus dicapai 
adalah: (a) Meningkatnya pertumbuhan 
sektor ekonomi hijau, dengan indikator 
kontribusi sektor pertanian, kehutanan, 
dan perikanan terhadap PDRB; dan 
(b) Meningkatnya aktivitas ekonomi 
masyarakat, dengan indikator kontribusi 
sektor industri pengolahan terhadap 
PDRB  dan tingkat pengangguran terbuka.

6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 
Yang Baik. Sasaran pembangunan yang 
harus dicapai adalah: (a) Terwujudnya 
pemerintah yang bersih dan bebas 
KKN, dengan indikator opini BPK; (b) 
Terwujudnya peningkatan kualitas 
pelayanan publik, dengan indikator 
Indek Kepuasan   Masyarakat (IKM); 
(c) Meningkatnya kualitas tata kelola 
pemerintahan, dengan indikator hasil 

penilaian mandiri pelaksanaan reformasi 
birokrasi; dan (d) Meningkatnya kapasitas 
dan akuntabilitas kinerja aparatur 
pemerintahan, dengan indikator Nilai 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 
Daerah dan predikat penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.

7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya 
Manusia. Sasaran pembangunan yang 
harus dicapai adalah: (a) Meningkatnya 
kualitas pendidikan, dengan indikator IPM, 
rata-rata lama sekolah dan angka harapan 
usia sekolah; (b) Meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat, dengan indikator 
angka harapan hidup.

8. Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata. 
Sasaran pembangunan yang harus 
dicapai adalah terpasarkannya destinasi 
wisata, dengan indikator jumlah kunjungan 
wisatawan.

9. Meningkatkan Kualitas Lingkungan 
Hidup. Sasaran pembangunan yang harus 
dicapai pada tujuan ini adalah menurunnya 
degradasi lingkungan, dengan indikator 
peringkat Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup.

10. Meningkatkan Kemandirian 
Pembiayaan Pembangunan. Sasaran 
pembangunan yang harus dicapai 
adalah meningkatnya pendapatan 
asli daerah (PAD), dengan indikator 
persentase PAD terhadap total 
pendapatan daerah, persentase PAD 
terhadap total pendapatan transfer 
dan persentase Belanja Langsung (BL) 
terhadap belanja APBD.

1.2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
2021

 Berdasarkan tujuan dan sasaran 
dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi 
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Kalimantan Tengah Tahun 2021 mempunyai 
tema pembangunan Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2021 mengarah pada 
“Pengembangan Agro Industri Berbasis 
Teknologi Ramah Lingkungan”, yang berfokus 
pada pemulihan ekonomi dan industri pasca 
terjadinya pandemi Covid-19. Tema tersebut 
direpresentasikan melalui sejumlah skala 
prioritas pembangunan strategis tahun 2021, 
antara lain:

1. Pemerataan Infrastruktur Wilayah;

2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat 
Pedesaan, Pesisir dan Pantai;

3. Stabilitas Ekonomi Daerah;

4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

5. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi;

6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan 
Kesehatan yang Berkualitas;

7. Pengelolaan Industri Pariwisata;

8. Pengelolaan SDA secara Bijaksana yang 

Berkelanjutan;

9. Peningkatan Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi PAD.

 Provinsi Kalimantan Tengah merupakan 
salah satu provinsi yang memiliki aneka 
ragam potensi sumber daya alam yang 
besar. Potensi tersebut menjadi modal dasar 
dalam pencapaian pembangunan yang 
berkelanjutan. Sekitar 80% dari luas lahan 
yang tertutup hutan hujan tropis (124.118,49 
km²) dengan berbagai macam vegetasi tropis 
dan kondisi geografis yang strategis dapat 
dikombinasikan dengan potensi komoditi 
pertanian dan pertambangan yang masih 
cukup stabil untuk dapat dikembangkan 
menjadi industri hulu.

 Dalam pengembangannya Provinsi 
Kalimantan Tengah telah membagi potensi 
menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu 
Zona 1 (Wilayah Barat), Zona 2 (Wilayah 
Tengah), dan Zona 3 (Wilayah Timur).

Gambar 1.1
Zona Pengembangan Potensi Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah 
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1.3. TANTANGAN DAERAH

Secara keseluruhan tantangan utama 
yang berpotensi menghambat pembangunan 
Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 
2021 dapat dikelompokkan dalam beberapa 
aspek yaitu ekonomi, sosial kependudukan, 
geografis wilayah, serta dampak pandemi 
corona virus Desease (Covid-19).

1.3.1. Tantangan Ekonomi Daerah

Upaya pengembangan perekonomian 
daerah dalam rangka peningkatan daya saing 
dan pemerataan pembangunan ekonomi antar 
daerah kabupaten/kota secara berkeadilan 
secara umum dapat ditunjukkan melalui 
perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan 
Tengah yang mengindikasikan meningkatnya 
pergerakan perekonomian daerah. 

Berdasarkan data dari RPJMD Provinsi 
Kalimantan Tengah, pertumbuhan 
ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2021 
ditargetkan sebesar 7,5 persen, atau lebih 
tinggi 1,85 persen dari target pada tahun 
2020. Rencana kelanjutan pembangunan 
sejumlah infrastruktur dan tren perbaikan 
perekonomian global diperkirakan akan 
menjadi faktor pendorong pertumbuhan 
ekonomi Kalimantan Tengah.

Target laju inflasi sebesar 3,4 persen 
menunjukkan optimisme pemerintah daerah 
dalam menjaga kestabilan harga untuk 
menjamin kemampuan daya beli masyarakat, 
sehingga perekonomian tetap berjalan sesuai 
dengan tujuan pembangunan daerah.

Angka kemiskinan dan tingkat 
pengangguran terbuka tahun 2021 
diproyeksikan sebesar 4,3 persen dan 3,5 
persen menuntut upaya yang lebih keras dan 
komitmen yang tinggi untuk bersama-sama 
mewujudkan penurunan angka kemiskinan 
dan mengantisipasi berbagai permasalahan 
ketenagakerjaan, utamanya dalam mengatasi 
jumlah pengangguran.

a. Tantangan Pengelolaan Potensi SDA

Pengembangan Green Economy dan 
Green Government dalam pembangunan 
daerah dan pemberdayaan ekonomi 
berkelanjutan pada hakekatnya adalah 
pembangunan pada sektor ekonomi yang 
memenuhi kebutuhan generasi saat ini 
tanpa mengurangi kemampuan generasi 
mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Potensi SDA berupa tambang perlu 
dikelola dengan optimal melalui peningkatan 
industri pengolahan berbasis metal sehingga 
terdapat nilai tambah atas bahan tambang 
yang dihasilkan. Selain itu, sebagai sumbar 
daya yang tidak terbaharukan, pemerintah 
daerah perlu memperhatikan kontinuitas 
potensi pertambangan dan segera menyusun 
alternatif sumber daya alam  lainnya sepertu 
perhutanan dan perkebunan.  Namun 
peralihan tersebut juga perlu memperhatikan 
kondisi alam Kalimantan Tengah yang berupa 
lahan gambut yang berfungsi sebagai 
penahan air hutan.

b. Tantangan Penciptaan Iklim dan Potensi 
Investasi

Tabel 1.2
Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan *BPS Kalteng, 2021 (diolah)
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Peluang investasi di wilayah Kalimantan 
Tengah dihadapkan pada luasnya wilayah 
menuntut akan peningkatan konektivitas 
antar daerah dan ketercukupan energi. 
Perkembangan ekonomi yang cepat 
cenderung terpusat pada beberapa 
daerah dengan lokasi yang strategis, 
misalnya Kotawaringin Timur. Bahkan Kota 
Palangkaraya sebagai satu-satunya ibukota 
provinsi di pulau Kalimantan yang jauh dari 
laut, sangat tergantung dari supply logistik 
dari Kotawaringin Timur dan Banjarmasin. 

Selain itu, tantangan akan kemudahan 
birokrasi dan percepatan pelayanan perizinan 
juga menjadi faktor utama yang perlu 
diperhatikan oelh pemerintah daerah.

c. Tantangan Permodalan dan Infrastruktur 
Ekonomi

Permodalan dan infrastruktur ekonomi 
harus dilakukan sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
daerah. Dukungan permodalan juga perlu 
diperhatikan, baik pada tingkat tinggi, 
menegah, maupun mikro. Sumber daya 
permodalan dan infrastruktur ekonomi yang 
telah disediakan oleh pemerintah pusat 
dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah 
maupun masyarakat. 

Dalam perkembangan digitalisasi, 
pemerintah daerah juga diharapkan dapat 
mengakomodasi para pelaku ekonomi digital 
dengan menyediakan infrastruktur ekonomi 
digital. Pemertaaan dan peningkatan kualitas 
infrastruktur komunikasi menjadi tantangan 
bagi wilayah Kalimantan tengah yang sangat 
luas.

d. Tantangan Kondisi Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas tenaga kerja di wilayah 
Kalimantan Tengah dihadapkan pada tuntutan 
akan penggunaan teknologi informasi. Selain 
itu, dengan adanya kemudahan akses antar 
wilayah, peningkatan kualitas tenaga kerja 

juga harus memperhatikan kualitas tenaga 
kerja di wilayah provinsi lainnya. Maka dari 
itu, diperlukan keselrasan pengambangan 
tenaga kerja yang sesuai dengan potensi 
daerah Kalimantan Tengah.

Selain itu, karakter generasi yang semakin 
heterogen menjadi tantangan tambahan 
dalam upaya peningkatan kualitas tenaga 
kerja di seluruh wilayah provinsi.  

1.3.2. Tantangan Sosial Kependudukan

a. Kondisi Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, 
penduduk merupakan faktor yang sangat 
dominan menentukan keberhasilan 
pembangunan karena penduduk yang 
merupakan sumber daya manusia berperan 
sebagai pelaksana pembangunan (subyek) 
sekaligus sebagai sasaran pembangunan 
(obyek). Oleh karena itu, penting adanya 
melihat pertumbuhan demografi penduduk 
baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Terdapat tiga etnis dominan di Kalimantan 
Tengah yaitu etnis Dayak (45,98%), Jawa 
(21,93%) dan Banjar (21,28%). Kawasan 
utama etnis Dayak berupa daerah hulu 
dan pedalaman, kawasan utama etnis 
Jawa berupa daerah transmigrasi, serta 
kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah 
pesisir, perbatasan Kalimantan Selatan dan 
perkotaan.

Suku Dayak sebagai suku terbesar di 
Kalimantan Tengah terdiri dari beberapa 
subetnis Dayak, antara lain Ngaju (mendiami 
daerah aliran sungai Kapuas, Kahayan, 
Rungan Manuhing, Barito dan Katingan), 
Bakumpai (mendiami tepian daerah aliran 
sungai Barito ), Maanyan (mendiami bagian 
timur Kalimantan Tengah seperti Barito Timur 
dan Barito Selatan). Suku Dayak tersebut 
pada umumnya berprofesi sebagai petani 
dan pegawai pemerintahan.

Suku Jawa merupakan suku terbesar 
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kedua di Kalimantan Tengah. Pada beberapa 
kabupaten, seperti Kotawaringin Barat, 
Seruyan, dan Pulang Pisau, etnis Jawa adalah 
penduduk mayoritas. Profesi suku Jawa 
umumnya sebagai petani, pegawai, TNI/Polri, 
pedagang makanan dan pekerja tambang/
sawit. Kesenian Jawa seperti kuda lumping, 
reog, wayang kulit dan bahasa Jawa masih 
bertahan di kantong-kantong transmigrasi 
di Kalimantan Tengah. Besarnya proporsi 
suku Jawa tersebut disebabkan oleh proses 
transmigrasi yang berasal dari Jawa Tengah, 
Yogyakarta, dan Jawa Timur.  

b. Struktur dan Jumlah Penduduk

Berdasarkan data survey Penduduk Antar 
Sensus Badan Pusat Statistik Kalimantan 
Tengah, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan 
Tengah pada tahun 2020 mencapai 2.669.969 
jiwa. Pertumbuhan penduduk Kalimantan 
Tengah dari tahun 2010 ke 2015 sebesar 
8,9% sehingga jumlah penduduk meningkat  
menjadi 2.495.035 jiwa, dan penignkatan dari 
tahun 2015 ke 2020 sebesar 9,3% sehingga 
jumlah penduduk meningkat menjadi 
2.669.969 jiwa.

Penyebaran penduduk Provinsi 
Kalimantan Tengah pada tahun 2020 tampak 
masih bertumpu pada beberapa Kabupaten 
Kotawaringin Timur sebesar 428.895 jiwa, 
Kabupaten Kapuas sebesar 410.446 jiwa, 
dan Kota Palangkaraya sebesar 293.457 jiwa. 
Sedangkan daerah dengan penduduk paling 
sedikit Kabupaten Sukamara sebesar 63.464 
jiwa.

c. Karakteristik Masyarakat

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 
bentang alam berupa pegunungan, wilayah 
pesisir, dan dataran di tepi sungai.  Lingkungan 
tersebut menyediakan sumber daya alam 
yang melimpah sehingga menjadi kawasan 
budaya yang dihuni oleh manusia sejak masa 
prasejarah sampai dengan masa sekarang.

Suku Dayak mempunyai kebudayaan 
yang beragam dan merupakan suku yang 
menghargai perbedaan. Selain menghargai 
perbedaan, suku Dayak juga menghargai 
etnik, agama ataupun latar belakang sosial. 
Bahasa yang dominan digunakan  yaitu 
bahasa Dayak, Banjar, Jawa dan Indonesia. 

Kepercayaan yang dianut di Kalimantan 
Tengah meliputi agama Islam sebagian besar 
dipeluk oleh suku Banjar, Jawa, Melayu, 
Madura, Sunda, serta Kristen Protestan dan 
Katolik dipeluk oleh sebagian besar Suku 
Dayak, Batak dan Flores di Kalimantan 
Tengah. Selain itu, terdapat agama 
Kaharingan yang dianut oleh suku Dayak dan 
merupakan  aliran kepercayaan, agama Hindu 
yang dipeluk oleh suku Bali transmigran, 
dan agama Buddha yang dipeluk oleh etnis 
Tionghoa. Semuanya hidup berdampingan 
dan saling bertoleransi yang diatur dalam 
kerukunan hidup beragama.

d. Adat Istiadat

Untuk Pakaian Adat Kalimantan Tengah 
adalah Baju adat sangkarut atau juga dikenal 
dengan baju basulau yang merupakan 
pakaian adat asal Kalimantan Tengah. Baju 
sangkarut dibuat oleh suku Dayak Ngaju 
yang bermukim di daerah Sungai Kapuas, 
selain itu terdapat Baju Upak Nyamu, Baju 
Pawang, Baju Tenunan, Baju Berantai, dan 
juga Baju dari Anyaman Tikar.

Untuk Rumah Adat Suku Dayak adalah 
Rumah betang  rumah panjang khas suku 
Dayak Ngaju. Suku Dayak ini termasuk dalam 
rumpun Ot Danum yang mendiami wilayah 
Kalimantan Tengah. Rumah ini panjangnya 
bisa mencapai 30-150 meter. Lebarnya bisa 
sampai 10-30 meter.

e. Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama masyarakat 
Kalimantan Tengah di bidang pertanian/
perkebunan adalah bertani, menanam sawit 
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dan menyadap karet, sedangkan di bidang 
pertambangan, sebagian besar penduduk di 
wilayah Katingan, khususnya Katingan Tengah 
berprofesi sebagai petani dan penambang. 
Hasil tambang utama yang diperoleh adalah 
emas dan puya (pasir Zirkon) yang berwarna 
merah. Masyarakat dalam melakukan 
penambangan masih bersifat tradisional 
sehingga hasil yang diperoleh tidak optimal.

f. Tingkat Pendidikan

Dari sisi pendidikan, peningkatan angka 
partisipasi sekolah paling tinggi dialami 
oleh penduduk yang mengenyam bangku 
pendidikan sekolah menengah atas dan 
sederajat. Hal ini dikarenakan penduduk yang 
mengikuti jenjang pendidikan hingga level 
SMA sederajat tidak sebanyak penduduk 
yang mengikuti jenjang pendidikan SD 
maupun SMP sederajat. Faktor penyebabnya 
sebagian besar karena aksesibilitas 
pendidikan yang kurang, permasalahan biaya 
pendidikan, serta adanya kecenderungan 
untuk bekerja mencari nafkah membantu 
keluarga. 

1.3.3 Tantangan Geografi Wilayah

Berdasarkan lokasinya, Provinsi 
Kalimantan Tengah terletak antara 0°45’ 
Lintang Utara hingga 3°30’ Lintang Selatan 
dan 110°45’ Bujur Timur hingga 115°51’ Bujur 
Timur. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 
batas-batas wilayah dengan provinsi lain di 
Pulau Kalimantan yakni sebagai berikut: 

Batas utara : Kalimantan Barat dan Kalimantan 
Timur

Batas timur : Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Selatan

Batas selatan : Laut Jawa

Batas barat : Kalimantan Barat. 

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan 
Provinsi terluas kedua di Indonesia setelah 
Provinsi Papua,dengan luas wilayah mencapai 

153.564,5km2. Sebagai daerah yang beriklim 
tropis, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 
rata-rata mendapat sinaran matahari sekitar 
59,52% per tahun, dimana kondisi udara 
relative cukup panas yaitu mencapai 34,9C. 
Sementara rata-rata curah hujan per tahun 
relative tinggi mencapai 2.808,86mm.

Potensi pengembangan wilayah Provinsi 
Kalimantan Tengah menggambarkan pola 
lahan areal hutan dan pola penggunaan lahan 
areal non hutan. Pola penggunaan lahan areal 
hutan didukung dengan kondisi fisik wilayah 
yang secara alamiah menjadikan Provinsi 
Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori 
bioregion hutan. Sedangkan Pola Penggunaan 
Lahan Areal non hutan didominasi oleh 
penggunaan lahan pertanian non perkebunan 
besar dan pertanian perkebunan besar.

Secara umum Provinsi Kalimantan 
Tengah tidak terlepas dari potensi-potensi 
bencana alam, baik yang dipicu oleh faktor 
geografis dan kondisi wilayah maupun yang 
disebabkan oleh ulah manusia. Berdasarkan 
data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, secara 
umum jenis bencana yang terjadi di Provinsi 
Kalimantan Tengah antara lain kebakaran 
hutan dan lahan, tanah longsor, dan banjir. 

1.3.4. Tantangan Daerah Sebagai 
Dampak COVID-19

Pandemi Covid-19 mengubah arah 
kebijakan pemerintah, dimana prioritas 
kebiajakan pemerintah pada tahun 2021 
difokuskan pada proses pemulihan ekonomi 
dan penguatan sektor kesehatan masyarakat. 
Penurunan aktivitas aktivitas ekonomi 
memberikan tekanan pada anggaran 
pemerintah daerah, baik dengan rendahnya 
pendapatan dan peningkatan kebutuhan 
belanja penanganan pandemi. 

Perkembangan kasus Covid-19 menjadi 
variabel penentu utama perkembangan 
perekonomian daerah. Pengelolaan kebijakan 
pembatasan sosial yang akan diterapkan juga 
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harus memperhatikan kondisi ekonomi yang 
sedang terjadi. 

Berdasarkan data Laporan Satuan Tugas 
COVID-19 Kalimantan Tengah  tanggal 
19 Januari 2022, Laju Insiden atau Laju 
Penularan orang yang terpapar Covid-19 
dalam konfirmasi sebesar 46.733. Selain 
itu, terdapat 2 jumlah kasus aktif 2 (Rumah 
Sakit), dan 14.141 angka kesembuhan, 1.590 
angka kematian (mortality rate)Hal tersebut 
menunjukkan Laju Penularan sangat menurun 
dengan tingkat kesembuhan yang meningkat, 
Berdasarkan indikator-indikator tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa penilaian indikator 
resiko Covid-19di Provinsi Kalimantan 
Tengah masih berada pada Zona Resiko 
Rendah, namun dengan penerapan protokol 
kesehatan yang harus tetap dipertahankan 
bersama.

Penanganan virus Covid-19 menjadi 
tantangan yang cukup berat bagi pemerintah 
daerah dalam mencapai target indikator 
makro ekonomi yang telah ditetapkan. Maka 
dari itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah dalam menghadapi pandemi corona 
virus disease 19 telah menyiapkan anggaran 
untuk penanganan kesehatan, penyedia 
jaring pengamanan sosial dan penanganan 

dampak sosial. Selain itu Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah telah menyiapkan 
tatanan baru pemerintahan untuk menuju 
“new normal” dengan menciptakan beberapa 
inovasi pada tahun 2021 antara lain :

1. Layanan Prima Bebas Covid 19. 
Penerapan layanan public dengan 
mengutamakan protokol kesehatan, 
tanpa mengurangi kenyamanan dan 
kecepatan layanan menuju kehidupan 
normal baru.

2.  Aman dan Nyaman Bebas Covid 
19. Dalam melakukan pelayanan publik 
perlu memperhatikan standar protocol 
kesehatan tanpa terkecuali di restoran, 
dengan tetap jaga jarak dan melakukan 
pengecekan suhu tubuh pengunjung, 
mewajibkan penggunaan masker dan 
mencuci tangan sebelum masuk dan 
sesudahnya, serta upaya pencegahan 
penularan lainnya.

3. Belanja Aman Bebas Covid 19. Usaha 
memutus rantai penyebaran dan paparan 
virus ditempat umum, khususnya pasar 
modern.



Halaman ini sengaja dikosongkan
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2.1 ANALISIS INDIKATOR MAKRO 
EKONOMI

Indikator makro ekonomi dapat 
mencerminkan kinerja kebijakan fiskal dalam 
suatu wilayah. Selanjutnya, informasi dari 
indikator makro ekonomi dapat dijadikan 
sebagai salah satu acuan pemerintah dalam 
merancang kebijakan fiskal di masa depan.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB)

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah 
nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 
unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau 
merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir 
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi 
pada suatu daerah. Tujuan perhitungan PDRB 

ini untuk memberikan informasi yang dapat 
menggambarkan kinerja perekonomian 
daerah, membantu pembuatan kebijakan 
daerah atau perencanaan, dan evaluasi hasil 
pembangunan.

2.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Kalimantan Tengah Atas Dasar 
Harga Konstan 2010 (ADHK) tahun 2021 
mencapai 102.294,5 miliar rupiah. Selama 
tahun 2021, terjadi peningkatan PDRB ADHK 
sebesar 3.337,8 miliar rupiah dari tahun 2020, 
sehingga angka pertumbuhan ekonomi tahun 
kalender 2021 (c-to-c) adalah sebesar 3,40 
persen. PDRB Kalimantan Tengah tahun 2021 
berkontribusi sebesar 12,69 persen terhadap 
PDRB Pulau Kalimantan, serta berkontribusi 
1,07 persen terhadap PDB Nasional.

ANALISIS EKONOMI REGIONALBAB II

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (persen, y-on-y) dan Kumulatif Tahunan (persen, c-to-c) Kalimantan Tengah

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia 
menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi 
masyarakat yang berdampak pada terjadinya 
kontraksi pertumbuhan ekonomi. Sejak 
triwulan II tahun 2020 sampai dengan triwulan 
I tahun 2021, angka pertumbuhan ekonomi 
triwulanan (y-on-y) baik Kalimantan Tengah, 
regional Pulau Kalimantan, maupun Nasional 
bernilai negatif. Kemudian seiring dengan 
menurunnya kasus Covid-19, pertumbuhan 
ekonomi mulai menujukkan tren pemulihan, 
terlihat pada triwulan II tahun 2021 angka 

pertumbuhan ekonomi telah kembali positif. 
Pada triwulan III, kasus Covid-19 di Indonesia 
kembali meningkat akibat adanya varian delta. 
Hal itu menyebabkan angka pertumbuhan 
ekonomi kembali menurun, meskipun masih 
bernilai positif. Kemudian setelah varian delta 
mereda, pada triwulan IV angka pertumbuhan 
ekonomi meningkat kembali. Pada triwulan 
IV Kalimantan Tengah berhasil mencatatkan 
angka pertumbuhan ekonomi yang lebih 
tinggi dibanding regional Pulau Kalimantan 
maupun Nasional. Capaian tersebut didukung 
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oleh peranan sektor unggulan Kalimantan 
Tengah, yaitu pertambangan dan penggalian 
seiring dengan peningkatan produksi dan 
ekspor batubara serta peningkatan harga 
komoditas batubara

2.1.1.2 Nominal PDRB

1) Berdasarkan PDRB Pengeluaran

PDRB dari sisi pengeluaran dihitung dari 
hasil penjumlahan komponen-komponen 
pembentuknya, yaitu Pengeluaran Konsumsi 
Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran 
Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani 
Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran 
Konsumsi Pemerintah (PK-P), Pembentukan 
Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Net Ekspor 
(Ekspor dikurangi Impor). Adapun kontribusi 
dari masing-masing komponen pembentuk 
PDRB Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah 
sebagai berikut.

Komponen Ekspor mendominasi 
struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut 
pengeluaran yaitu sebesar 46,88 persen, 
namun di sisi lain impor Kalimantan Tengah 
juga berkontribusi sebesar 43,62 persen 
sehingga kontribusi net ekspor terhadap 
struktur PDRB menurut pengeluaran hanya 
sebesar 3,26 persen. Jika dilihat dari sumber 
pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran 
pun komponen ekspor menjadi kontributor 

terbesar yaitu 2,74 persen. Batubara 
yang merupakan komoditas ekspor utama 
Kalimantan Tengah, selama tahun 2021 
(c-to-c) mengalami pertumbuhan volume 
ekspor sebesar 15,65 persen.

Komponen Pengeluaran Konsumsi 
Pemerintah (PK-P) menjadi sumber 
penciptaan pertumbuhan ekonomi tertinggi 
kedua setelah ekspor. Hal ini menunjukkan 
bahwa belanja APBN dan APBD berperan 
penting dalam pemulihan ekonomi di 
Kalimantan Tengah. Realisasi belanja APBN 
dan APBD di Kalimantan Tengah pada 
triwulan IV mengalami peningkatan yang 
signifikan. Total belanja APBN dan APBD 
pada tahun 2021 tercatat Belanja Pegawai 
sebesar 11.707,54 miliar, Belanja Barang dan 
Jasa sebesar 7.467,45 miliar, Belanja Modal 
sebesar 7.951,86 miliar, dan Belanja Bansos 
sebesar 298,95 miliar. Belanja pemerintah 
selain mempengaruhi komponen PK-P, 
juga berperan terhadap pertumbuhan 
komponen PMTB yang menjadi sumber 
penciptaan pertumbuhan ekonomi terbesar 
ketiga. Beberapa kegiatan pemerintah 
yang berkontribusi terhadap komponen 
PMTB antara lain Realisasi Belanja Modal 
Pemerintah yang selama tahun 2021 (c-to-c) 
tumbuh sebesar 33,92 persen, Realisasi 
Penanaman Modal Asing (PMA) dan 
Penanaman Modal Dalam Negeri tumbuh 
sebesar 37,67 persen (c-to-c), Pendapatan 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-
KB) tumbuh sebesar 43,20 (c-to-c), serta 
Realisasi Pengadaan Semen yang tumbuh 
sebesar 10,86 persen (c-to-c).

2) Berdasarkan PDRB per Sektor 
Lapangan Usaha

Selama tahun 2021 (c-to-c), seluruh 
lapangan usaha di Kalimantan Tengah 
mengalami pertumbuhan positif, kecuali 
kategori Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
yang mengalami kontraksi. Struktur PDRB 

Grafik 2.2
Struktur PDRB menurut Pengeluaran Kalimantan

Tengah 2021 (persen)

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)
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Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha 
masih didominasi oleh lapangan usaha 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 
22,42 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan 
sebesar 16,70 persen, Perdagangan Besar-
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
sebesar 12,37 persen, serta Pertambangan 
dan Penggalian sebesar 10,06 persen.

Kategori lapangan usaha Administrasi 
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib pada tahun 2021 menjadi lapangan 
usaha yang berkontribusi negatif terhadap 
sumber pertumbuhan ekonomi di Kalimantan 
Tengah yaitu sebesar 0,20 persen. Hal ini 
dipengaruhi oleh tingkat realisasi belanja 
pegawai yang mengalami kontraksi, dengan 
salah satu penyebabnya adalah adanya 
refokusing anggaran pada belanja honor. 

Kategori Konstruksi menjadi lapangan 
usaha dengan kontribusi terhadap penciptaan 
sumber pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu 
sebesar 0,65 persen. Selama tahun 2021, 
kegiatan konstruksi serta konsumsi semen 
oleh pemerintah dan swasta mengalami 
peningkatan. Realisasi belanja modal 
pemerintah untuk bangunan pada tahun 
2021 juga mengalami peningkatan. Hal ini 
menunjukkan bahwa meskipun pada kategori 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi, 
namun belanja pemerintah khususnya belanja 
modal berkontribusi signifikan terhadap 
kategori lapangan usaha Konstruksi.

Pada kategori Industri Pengolahan, 
produksi Crude Palm Oil (CPO) selama tahun 
2021 (c-to-c) tercatat masih tumbuh positif 
karena harga CPO yang masih tumbuh 
tinggi,meskipun terjadi penurunan produksi 
sejak September 2021. Selanjutnya, kategori 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih 
mampu berkontribusi terhadap sumber 
pertumbuhan ekonomi tahun 2021 (c-to-c) 
sebesar 0,63 persen, meskipun pada triwulan 
IV produksi kelapa sawit dan padi mengalami 
penurunan akibat curah hujan yang tinggi 
selama akhir tahun 2021.

2.1.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita diperoleh dari hasil 
pembagian PDRB dengan jumlah penduduk 
yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per 
kapita menggambarkan tingkat kemajuan 
daerah di bidang perekonomian serta tingkat 
pemerataan pembangunan.

Nilai PDB per kapita nasional sempat 
mengalami penurunan pada tahun 2020 
akibat pandemi Covid-19 yang berdampak 
pada perekonomian nasional. Kemudian, 
pada tahun 2021 nilai PDB per kapita kembali 

Grafik 2.3
Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan 
Usaha Kalimantan Tengah 2021 (persen, c-to-c)      

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)

Grafik 2.4
PDRB per Kapita Kalimantan Tengah dan PDB 
per Kapita Nasional Atas Dasar Harga Berlaku, 

2019-2021 (juta rupiah)      

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)
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meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi 
nasional. Berbeda dengan nasional, meskipun 
dihadapkan dengan kondisi perekonomian 
yang volatile akibat pandemi Covid-19, 
Kalimantan Tengah mampu mencatatkan 
nilai PDRB per kapita ADHB yang selalu 
meningkat pada periode 2019-2020. Catatan 
positif ini menunjukkan bahwa di Kalimantan 
Tengah, peningkatan angka PDRB ADHB 

pada tiga tahun terakhir lebih signifikan 
daripada peningkatan jumlah penduduk. 
Peningkatan nilai PDRB per kapita Kalimantan 
Tengah dalam tiga tahun terakhir diikuti 
dengan peningkatan capaian pembangunan 
manusianya. Hal ini dibuktikan dengan angka 
Indeks Pembangunan Manusia yang selalu 
meningkat pula. 

Tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia dijadikan standar oleh bank umum 
dan lembaga keuangan lainnya dalam menetapkan tingat suku bunganya. Dengan kebijakan 
suku bunga acuan yang rendah, diharapkan dapat meningkatkan gairah masyarakat untuk 
mengajukan kredit ke bank, baik itu untuk investasi, modal kerja, maupun konsumsi. Langkah 
Bank Indonesia terbukti terbukti cukup efektif. Dilihat dari perilaku investasi masyarakat, pada 

2.1.2. Suku Bunga

Suku bunga merupakan persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa 
dalam suatu periode tertentu. Suku bunga mempengaruhi jumlah uang yang beredar, yang akan 
menentukan tingkat inflasi. Sejak 19 Agustus 2016, Bank Indonesia telah mengganti suku bunga 
acuan dari BI rate menjadi BI 7-Day (Reverse) Repo Rate. Instrumen BI 7-Day (Reverse) Repo 
Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi 
pasar uang, perbankan, dan sektor riil.

Setelah pada tahun 2020 Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI 7-Day (Reverse) 
Repo Rate sebanyak lima kali, pada tahun 2021 kebijakan yang cenderung longgar ini masih 
dilanjutkan. Sepanjang tahun 2021, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,25 
persen sebanyak satu kali yaitu pada bulan Februari menjadi 3,5 persen. Tingkat suku bunga 
tersebut dipertahankan Bank Indonesia sampai dengan akhir tahun. Kebijakan tersebut diambil 
dengan demi menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah perkiraan inflasi 
yang rendah. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan langkah Bank Indonesia untuk mendukung 
pemerintah dalam upaya pemulihan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Grafik 2.5
BI 7-Day (Reverse) Repo Rate Tahun 2021 (persen), Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja  (miliar rupiah)

Sumber : Perwakilan BI Kalimantan Tengah (diolah)
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tahun 2021 tercatat jumlah penyaluran kredit investasi setiap bulannya berkisar antara 8,99 
triliun sampai dengan 9,23 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari jumlah penyaluran tahun 
2020 yang berkisar antara 7,42 triliun sampai dengan 7,99 triliun per bulan. Dari segi kredit 
modal kerja, pada tahun 2020 jumlah penyaluran berkisar antara 7,65 triliun sampai dengan 
8,59 triliun, sedangkan pada tahun 2021 meningkat hingga berada pada kisaran 9,53 triliun 
sampai dengan 11,70 triliun per bulan. Selanjutnya dari segi perilaku konsumsi masyarakat yang 
ditunjukkan dengan jumlah penyaluran kredit konsumsi, juga tercatat adanya peningkatan dari 
kisaran 13,73 triliun sampai dengan 14,85 triliun per bulan pada tahun 2020, meningkat menjadi 
kisaran 14,93 triliun sampai dengan 15,68 triliun per bulan pada tahun 2021.

Secara teori, tingkat suku bunga acuan yang rendah akan diikuti oleh penurunan bunga 
simpanan pada bank sehingga akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk 
menyimpan uangnya di bank. Namun, hal tersebut tidak terbukti pada tahun 2021. Sebaliknya, 
justru terjadi peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito 
di bank dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah Dana Pihak Ketiga berkisar antara 
30,27 triliun sampai dengan 34,26 triliun per bulan, meningkat dari tahun 2020 yang berada 
pada kisaran 25,92 triliun sampai dengan 29,97 triliun.

Dalam teori ekonomi makro, tingkat suku bunga acuan dan inflasi saling mempengaruhi. 
Kebijakan tingkat suku bunga akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar sehingga akan 
mempengaruhi tingkat inflasi, sebaliknya tingkat inflasi menjadi salah satu pertimbangan bagi 
bank sentral dalam menetapkan tingkat suku bunga acuan. Berdasarkan kondisi perekonomian 
Kalimantan Tengah tahun 2021, teori tersebut tidak sepenuhnya terbukti. Data menunjukkan 
bahwa meskipun tingkat suku bunga acuan bulan Februari sampai dengan Desember nilainya 
tetap yaitu sebesar 3,50 persen, namun tingkat inflasi bulanan Kalimantan Tengah nilainya 
masih fluktuatif. Artinya, terdapat faktor lain yang mempengaruhi inflasi secara lebih signifikan 
dibandingkan tingkat suku bunga acuan.

2.1.3. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung 
secara terus menerus. Inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai 
barang dan jasa secara umum.

Grafik 2.6
Inflasi Bulanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)
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Untuk menghitung inflasi di Provinsi 
Kalimantan Tengah, Badan Pusat Statistik 
melakukan pemantauan indeks harga di 
dua kota acuan, yaitu Palangka Raya dan 
Sampit. Inflasi Kalimantan Tengah tahun 
kalender 2021 mencapai 3,32 persen, 
melebihi inflasi nasional yang berada pada 
angka 1,87 persen. Pencapaian tersebut juga 
melebihi target inflasi yang ditetapkan dalam 
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) tahun 2021 yaitu pada rentang 2,5 - 
3,0 persen.

Selama tahun 2021, perkembangan 
indeks harga bulanan di Kalimantan Tengah 
cenderung fluktuatif seiring perkembangan 
kondisi perekonomian masyarakat. Pada 
bulan Mei, laju inflasi mengalami kenaikan 
cukup signifikan karena bertepatan dengan 
Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan indeks harga 
yang paling signifikan juga terjadi pada 
kelompok pengeluaran yang berhubungan 
dengan perayaan Idul Fitri yaitu kelompok 
makanan, minuman, dan tembakau, diikuti 
oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa 
lainnya, serta kelompok pakaian dan alas 

kaki. 

Kebijakan PPKM yang sempat 
diberlakukan di Kalimantan Tengah juga 
berdampak pada meningkatnya laju inflasi. 
Pada masa pemberlakuan PPKM yaitu antara 
bulan Agustus sampai dengan Oktober, laju 
inflasi mengalami peningkatan signifikan. 
Hal itu terjadi karena pemberlakuan PPKM 
mempengaruhi arus logistik yang masuk ke 
Kalimantan Tengah hingga menyebabkan 
kelangkaan pada beberapa komoditas 
akibatnya indeks harga mengalami kenaikan.

Pada bulan Desember 2021, laju inflasi 
juga mengalami peningkatan signifikan 
dengan adanya perayaan Natal dan Tahun 
Baru (Nataru). Berbeda dengan kondisi ketika 
Idul Fitri, pada bulan Desember kelompok 
pengeluaran yang mengalami peningkatan 
indeks harga yang paling signifikan adalah 
kelompok transportasi. Kebijakan pemerintah 
yang tidak lagi memberlakukan larangan 
bepergian seperti yang diterapkan ketika 
Idul Fitri menyebabkan indeks harga 
pada kelompok transportasi mengalami 
peningkatan.

Grafik 2.7
Nilai Tukar Rupiah terhadap USD dan Perkembangan Ekspor-Impor Kalimantan Tengah Januari-Desember 2021

Sumber : Perwakilan BI Kalimantan Tengah (diolah)

2.1.4. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah merupakan sejumlah uang yang dapat ditukarkan dengan unit mata uang 
negara lain. Nilai tukar rupiah terhadap US Dollar pada tahun 2020 menurut kurs tengah Bank 
Indonesia rata-rata sebesar Rp14.625,25. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2020 lebih besar 
daripada rata-rata tahun lalu.
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Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap 
USD (kurs tengah Bank Indoneesia) 
pada tahun 2021 cenderung lebih stabil 
dibandingkan tahun 2020. Meskipun nilainya 
masih fluktuatif, namun tidak seekstrim 
kondisi pada tahun 2020 yang sempat 
menyentuh angka Rp16.367,00. Nilai tukar 
rupiah pada tahun 2021 berkisar pada angka 
14 ribu rupiah, dengan kondisi paling lemah 
pada bulan Maret yaitu sebesar Rp14.572,00 
sedangkan kondisi paling kuat dicapai di 
bulan Januari yaitu sebesar Rp14.084,00. 
Pada akhir tahun 2021, terjadi penguatan 
nilai tukar rupiah yang erat kaitannya dengan 
harga komoditas, terutama peningkatan 
harga crude palm oil (CPO) dan batubara 
yang mendukung ekspor Indonesia.

Neraca perdagangan luar negeri provinsi 
Kalimantan Tengah periode Januari-
November 2021 menunjukan peningkatan 
yang cukup pesat dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya. Hal itu menunjukkan 
bahwa aktivitas perdagangan luar negeri 
Kalimantan Tengah mulai bangkit kembali 
setelah mengalami penurunan di tahun 2020. 
Neraca perdagangan Kalimantan Tengah 
Januari-November 2021 secara kumulatif 
bernilai surplus 2.704,50 juta USD. Pada 
periode yang sama di tahun 2020, neraca 
perdagangan surplus sebesar 1.603,83 
juta USD, artinya peningkatan yang terjadi 
mencapai 68,63 persen. 

Nilai total ekspor sampai dengan bulan 
November 2021 adalah sebesar 2.748,34 juta 
USD, meningkat sebesar 68,07 dari tahun 
2020 (c-to-c). Komoditas ekspor Kalimantan 
Tengah seluruhnya berupa barang non 
migas yang berasal dari tiga sektor, yaitu 
pertambangan, industri pengolahan, dan 
pertanian. Sektor penyumbang ekspor 
terbesar adalah sektor pertambangan 
dengan nilai Free On Board (FOB) mencapai 
1.840,92 juta USD untuk periode Januari-
November, atau sebesar 66,98 persen 

dari total nilai ekspor Kalimantan Tengah. 
Komoditas ekspor utama Kalimantan Tengah 
adalah batu bara yang secara kumulatif 
Januari-November 2021 menyumbang 
61,90 persen dari total ekspor dengan nilai 
mencapai 1.701,34 juta USD. Negara tujuan 
ekspor terbesar Kalimantan Tengah berturut-
turut adalah Tiongkok, Jepang, dan India.

Nilai impor Kalimantan Tengah Januari-
November 2021 tercatat mencapai 43,48 
juta USD atau naik sebesar 39,66 persen dari 
tahun sebelumnya (c-to-c). Komoditas impor 
terbesar Kalimantan Tengah adalah mesin 
dan peralatan mekanis serta bagiannya, 
diikuti oleh komoditas bahan bakar mineral.  
Total impor komoditas mesin dan peralatan 
mekanis serta bagiannya mencapai 18,46 
juta USD, meningkat sebesar 86,28 persen 
dari tahun sebelumnya (c-to-c). Berdasarkan 
negara asal, impor terbesar Kalimantan 
Tengah dilihat dari nilai impornya adalah dari 
Malaysia.

2.2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Pembangunan ekonomi adalah usaha-
usaha untuk meningkatkan taraf hidup 
suatu bangsa. Indikator pembangunan 
adalah indikator yang dapat menilai/
mengevaluasi keberhasilan pembangunan, 
dalam hal ini ketercapaian tujuan fiskal. 
Indikator pembangunan antara lain: IPM, 
tingkat kemiskinan, rasio gini, kondisi 
ketenagakerjaan/tingkat pengangguran, 

NTP, dan NTN.

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
merupakan indikator yang menjelaskan 
bagaimana penduduk dapat mengakses 
hasil pembangunan dalam memperoleh 
pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan 
sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi 
dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, 
pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM 
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merupakan indikator penting untuk mengukur 
keberhasilan dalam upaya membangun 
kualitas hidup manusia. IPM juga merupakan 
data strategis karena digunakan sebagai 
salah satu alokator penentuan Dana Alokasi 
Umum (DAU).

Badan Pusat Statistik (BPS) 
mengklasifikasikan status pembangunan 
manusia ke dalam empat kategori yaitu 
sangat tinggi (IPM≥80), tinggi (70≤IPM<80), 
sedang (60≤IPM<70), dan rendah (IPM<60). 
Pada tahun 2021 IPM Kalimantan Tengah 
mencapai angka 71,25, artinya capaian 
pembangunan manusia di Kalimantan Tengah 
termasuk kategori tinggi. Capaian ini berada 
dibawah target IPM pada RKPD 2021 yang 
ditetapkan sebesar 72,5. Namun, jika dilihat 
dari tren selama sepuluh tahun terakhir, 
pembangunan manusia di Kalimantan 
Tengah terus mengalami kemajuan. Setelah 
mengalami perlambatan pada tahun 2020 
akibat pandemi Covid-19, perkembangan IPM 
Kalimantan Tengah telah kembali membaik 
pada tahun 2021. 

Peningkatan IPM tahun 2021 didukung 
oleh semua dimensi penyusunnya. Pada 
dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, 
peningkatan yang terjadi direpresentasikan 
oleh peningkatan Umur Harapan Hidup saat 
lahir (UHH) yang mencapai 69,79 tahun, 

meningkat dari 69,74 tahun di tahun 2020. 
Dimensi Pengetahuan dibentuk oleh dua 
indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) 
penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-
rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 
tahun ke atas. Indikator HLS meningkat 0,08 
tahun dari angka 12,66 tahun di 2020 menjadi 
12,74 tahun di 2021, sedangkan indikator RLS 
meningkat 0,05 tahun dari angka 8,59 tahun 
di 2020 menjadi 8,64 tahun di 2021. Dimensi 
terakhir adalah dimensi Standar Hidup Layak 
yang direpresentasikan oleh pengeluaran per 
kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang 
disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran 
riil per kapita (yang disesuaikan) masyarakat 
Kalimantan Tengah mencapai 11,18 juta 
rupiah per tahun, meningkat 0,25 persen 
dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi 
ini menunjukkan bahwa meskipun pandemi 
Covid-19 masih melanda Kalimantan Tengah, 
pengeluaran riil per kapita mulai meningkat 
kembali setelah pada tahun 2020 mengalami 
penurunan.

Searah dengan peningkatan IPM Provinsi 
Kalimantan Tengah, tiap-tiap kabupaten/
kota lingkup Kalimantan Tengah juga 

Grafik 2.9
IPM Kalimantan Tengah per 
Kabupaten/Kota TA 2021

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)

Grafik 2.8
Perkembangan IPM Provinsi Kalimantan 

Tengah 2012-2021 

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)
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2.2.2.  Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 
dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pengertian tersebut, 
Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan 
dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Kalimantan Tengah September 2021 adalah sebesar 
Rp522.879,00 per kapita per bulan.

mengalami peningkatan IPM. Kota Palangka 
Raya masih menempati urutan teratas 
dengan nilai 80,82, sedangkan urutan 
terendah masih ditempati Kabupaten 
Seruyan dengan nilai 67,67. Palangka Raya 
menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang 
mencapai status pembangunan manusia 
sangat tinggi, kemudian terdapat tujuh 
kabupaten yang mencapai status tinggi, dan 
6 kabupaten dengan status sedang. Pada 
tahun 2021 belum terdapat kabupaten yang 
meningkat statusnya baik dari status tinggi 
ke sangat tinggi maupun sedang ke tinggi. 
Peningkatan IPM tertinggi pada tahun 2021 
dicapai oleh Kabupaten Barito Selatan yang 
berhasil meningkat 0,32 poin dari tahun 
sebelumnya. Status pembangunan manusia 
yang bervariatif berarti bahwa kebijakan 
pembangunan manusia yang diperlukan oleh 
tiap kabupaten/kota berbeda-beda pula.

Pada lingkup pulau Kalimantan, Provinsi 
Kalimantan Tengah menempati urutan ketiga 
dalam IPM tahun 2021. IPM tertinggi dicapai 

oleh  provinsi Kalimantan Timur, sedangkan 
Provinsi Kalimantan Barat menempati urutan 
kelima. Jika IPM kelima provinsi di Pulau 
Kalimantan dihitung rata-ratanya, diperoleh 
angka 71,70. Dari kelima provinsi tersebut, 
hanya Kalimantan Timur yang mempunyai 
nilai IPM di atas rata-rata. Empat dari lima 
provinsi di Pulau Kalimantan mencapai 
status pembangunan manusia tinggi, dengan 
Kalimantan Barat menjadi satu-satunya 
provinsi dengan status sedang.

Grafik 2.10
Perkembangan IPM Pulau Kalimantan

Menurut Provinsi Tahun 2021 

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)

Grafik 2.11
Perkembangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 – 2021

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)
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Pandemi Covid-19 yang belum usai masih 
terasa dampaknya terhadap profil kemiskinan 
di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari grafik II.11, 
dapat dilihat bahwa berdasarkan rilis terakhir 
dari BPS yaitu kondisi kemiskinan pada 
September 2021, jumlah penduduk miskin di 
Kalimantan Tengah adalah 141,03 ribu orang. 
Jumlah tersebut meningkat sebesar 0,99 
ribu orang dari kondisi Maret 2021. Meskipun 
jumlah penduduk miskin meningkat, namun 
tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah masih 
sama dengan kondisi pada Maret 2021 yaitu 
sebesar 5,16 persen. Dari segi daerah tempat 
tinggal, di perkotaan terjadi peningkatan 
jumlah penduduk miskin sebesar 3,40 ribu 
orang, sedangkan di pedesaan terjadi 
penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 
2,41 ribu orang. 

Kondisi kemiskinan Kalimantan Tengah 
September 2021 dipengaruhi oleh beberapa 
hal, antara lain pengeluaran konsumsi 
rumah tangga pada triwulan III 2021 tumbuh 
sebesar 1,21 persen, kenaikan harga-harga 
secara umum sebesar 0,82 persen pada 
periode Maret 2021-September 2021, Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 
yang mengalami kenaikan sebesar 0,28 poin 
dibanding Februari 2021, serta perubahan 
perilaku dan aktivitas ekonomi masyarakat 
Kalimantan Tengah sebagai dampak dari 
pandemi Covid-19 yang berkelanjutan.

Dalam wilayah Pulau Kalimantan, 
persentase penduduk miskin dan jumlah 
penduduk miskin terendah berada di Pulau 
Kalimantan. Jumlah penduduk miskin 
Pulau Kalimantan adalah 975,41 ribu orang 
sekaligus menjadi satu satunya regional 
yang jumlah penduduk miskinnya dibawah 
satu juta orang. Persentase penduduk 
miskin Pulau Kalimantan adalah sebesar 5,93 
persen, terpaut 3,78 persen poin dari tingkat 
kemiskinan nasional yang berada pada angka 
9,71 persen. Persentase penduduk miskin 
Kalimantan Tengah yaitu sebesar 5,16 persen 
masih berada dibawah persentase penduduk 
miskin regional Pulau Kalimantan.

Grafik 2.12
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk 

Miskin Regional Kalimantan September 2021

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)

2.2.3. Ketimpangan (Rasio Gini)

Rasio Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. 
Nilai rasio gini berkisar dari angka 0 sampai dengan 1. Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 
untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Semenjak 2018 angka gini ratio cenderung menurun dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut 
menunjukkan terjadinya perbaikan pemerataan pengeluaran di Kalimantan Tengah. Namun, 
akibat adanya lonjakan pandemi Covid-19, nilai gini ratio kembali mengalami kenaikan pada 
Maret 2021 kemudian turun kembali pada September 2021.  Berdasarkan daerah tempat tinggal, 
Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 naik sebesar 0,003 poin dari kondisi Maret 
2021 menjadi 0,356, sedangkan di daerah pedesaan turun 0,008 poin dari kondisi Maret 2021 
menjadi 0,284. 
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Rata-rata gini ratio Pulau Kalimantan adalah sebesar 0,315. Jika dibandingkan dengan angka 
tersebut, artinya ketimpangan yang terjadi di Kalimantan Tengah lebih tinggi dari rata-rata 
Pulau Kalimantan. Provinsi dengan ketimpangan terendah adalah Kalimantan Utara dengan nilai 
gini ratio sebesar 0,285, sedangkan Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan ketimpangan 
tertinggi dengan nilai gini ratio sebesar 0,331. Dari tahun ke tahun angka gini ratio Kalimantan 
Tengah selalu dibawah gini ratio nasional, ketimpangan yang terjadi di Kalimantan Tengah lebih 
rendah dibanding ketimpangan secara nasional.

2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Pada bulan Agustus 2021, jumlah Penduduk Usia Kerja di Kalimantan Tengah adalah 2.053,88 
ribu orang, terdiri dari 1.410,31 ribu orang Angkatan Kerja dan 643,57 ribu orang Bukan Angkatan 
Kerja. Dari angka 1.410,31 ribu orang Angkatan Kerja tersebut, sebanyak 1.346,44 ribu orang 
bekerja sedangkan 63,87 ribu orang pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 
Kalimantan Tengah pada Agustus 2021 adalah sebesar 68,67 persen, meningkat 0,27 persen 
apabila dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya.

Struktur penduduk bekerja di Kalimantan Tengah dapat dikelompokkan berdasarkan lapangan 
pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan tingkat pendidikan. Komposisi penduduk bekerja 

Grafik 2.13
Perkembangan Rasio Gini Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)

Grafik 2.14
Perkembangan TPT dan Jumlah Pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2021 (persen)

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)
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menurut lapangan pekerjaan utama dapat 
menggambarkan penyerapan masing-
masing sektor dari seluruh penduduk yang 
bekerja di pasar kerja Kalimantan Tengah. 
Tiga lapangan pekerjaan yang memiliki 
distribusi tenaga kerja paling banyak adalah 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 
37,55 persen, disusul oleh Perdagangan 
Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan 
Mobil sebesar 17,50 persen dan Administrasi 
Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial 
Wajib sebesar 7,66 persen. Menurut status 
pekerjaan utama, sebagian besar penduduk 
bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai 
sebesar 41,59 persen, diikuti oleh penduduk 
yang berusaha sendiri sebesar 22,10 persen. 
Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk 
bekerja di Kalimantan Tengah masih 
didominasi oleh pekerja yang berpendidikan 
SD ke bawah, dan hanya 2,07 persen 
penduduk bekerja tamatan pendidikan tinggi 
seperti Diploma dan Universitas.

Berdasarkan grafik II.14, jika dibandingkan 
dengan kondisi Agustus 2020, terjadi 
peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 
0,56 ribu orang. Meskipun demikian, angka 

TPT Kalteng menurun nilainya karena terjadi 
peningkatan jumlah penduduk bekerja 
sebanyak 28,31 ribu orang. Sementara itu, jika 
dibandingkan dengan kondisi Februari 2021, 
terjadi penurunan jumlah penduduk bekerja 
sebanyak 7,19 ribu orang dan peningkatan 
jumlah pengangguran sebanyak 3,72 ribu 
orang.

Pada Agustus 2021, masih terdapat 
151,54 ribu penduduk usia kerja yang 
terdampak pandemi Covid-19, namun 
jumlahnya telah menurun sebanyak 38,78 
ribu orang atau 20,37 persen dibandingkan 
Agustus 2020. Komposisi penduduk usia 
kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari 
Pengangguran karena Covid-19 sebanyak 
6,21 ribu orang, Bukan Angkatan Kerja 
karena Covid-19 sebanyak 2,78 ribu orang, 
Sementara Tidak Bekerja karena Covid-19 
sebanyak 13,97 ribu orang, dan Pengurangan 
Jam kerja karena Covid-19 sebanyak 128,57 
ribu orang. Dari keempat komponen tersebut, 
tiga komponen telah mengalami penurunan 
dibanding Agustus 2020, hanya komponen 
Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19 saja 
yang mengalami peningkatan.

2.2.5. Nilai Tukar Petani

Secara konsep, Nilai Tukar Petani (NTP) menyatakan tingkat kemampuan tukar atas produk 
yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga 
dan keperluan dalam proses produksi pertanian, atau secara matematis yaitu perbandingan 
indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Salah 
satu kegunaan NTP adalah untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat 
pendapatan petani dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk 
memperbaiki tingkat kesejahteraan petani.

Meskipun pada dua tahun sebelumnya sempat mengalami fluktuasi akibat pandemi Covid-19, 
namun pada tahun 2021 NTP gabungan dari lima subsektor pertanian di Provinsi Kalimantan 
Tengah nilainya selalu meningkat dengan capaian tertinggi pada bulan Desember 2021 yaitu 
sebesar 131,07. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2021 sektor pertanian Kalimantan Tengah 
secara umum mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi yang melanda. Kondisi tersebut 
tidak terlepas dari pengaruh subsektor andalan Kalimantan Tengah yaitu Tanaman Perkebunan 
Rakyat. Subsektor tersebut bukan hanya memiliki nilai tukar yang selalu meningkat setiap 
bulannya, namun juga menjadi subsektor dengan nilai tukar tertinggi sebesar 155,99 pada 
Desember 2021. Komoditas utama pada susbektor Tanaman Perkebunan Rakyat adalah karet 
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dan kelapa sawit.

Dari kelima subsektor pertanian di Kalimantan Tengah, selama Desember 2021 terdapat tiga 
subsektor yang mengalami peningkatan NTP, sedangkan dua subsektor lainnya mengalami 
penurunan. Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) mengalami peningkatan sebesar 1,22 persen 
yang dipengaruhi oleh meningkatnya It pada kelompok padi, meskipun It pada kelompok 
palawija mengalami penurunan. Subsektor Tanaman Holtikultura (NTPH) mengalami peningkatan 
sebesar 9,56 persen yang disebabkan oleh naiknya It pada semua kelompok penyusun NTPH. 
Peningkatan It tertinggi terjadi pada kelompok sayur sayuran, khususnya komoditas cabai 
rawit, terung, kacang panjang dan ketimun. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 
mengalami peningkatan sebesar 2,69 persen yang dipengaruhi peningkatan It pada komoditas 
karet dan kelapa sawit. Subsektor Peternakan (NTPT) mengalami penurunan sebesar 2,21 
persen. Penurunan It Desember 2021 disebabkan oleh turunnya harga pada kelompok unggas, 
khususnya ayam ras pedaging, dan kelompok ternak besar, khususnya sapi potong. Subsektor 
Perikanan (NTNP) mengalami penurunan sebesar 0,70 persen. Hal itu dipengaruhi oleh turunnya 
It yang disebabkan oleh turunnya harga komoditas perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

2.3. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 
REGIONAL

Efektivitas kebijakan makro ekonomi diukur dengan membandingkan capaian realisasi 
indikator-indikator ekonomi makro tahun ini dengan target-target yang sudah ditetapkan dalam 
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021. Perbandingan antara target dengan 
realisasi capaian indikator ekonomi makro ditunjukkan dalam tabel 2.1. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan target indikator-indikator makro 
ekonomi dan kesejahteraan rakyat dalam dokumen RKPD tahun 2021. Indikator rasio gini dan 
NTP pada tahun 2021 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan 
inflasi, meskipun lebih dari rentang yang ditargetkan, namun masih berada dalam tingkat 
yang terkendali. Namun, terdapat beberapa indikator yang targetnya belum mampu dicapai 
pada tahun 2021 yaitu IPM, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Kondisi pandemi Covid-19 
yang masih melanda dan perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan menyebabkan 
bertambahnya pengangguran, yang mempengaruhi angka kemiskinan, serta pengeluaran per 

Grafik 2.15

Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2021

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)
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Tabel 2.1

Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

kapita yang menjadi salah satu dimensi pembentuk IPM. Untuk data PDRB dan pertumbuhan 
ekonomi, saat ini masih menunggu rilis dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
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3.1 PELAKSANAAN APBN

APBN tingkat provinsi menggambarkan potret kondisi keuangan APBN di Provinsi Kalimantan 
Tengah yang disajikan dalam bentuk tabel I-account. 

Pada TA 2021, target pendapatan negara tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah 
mengalami peningkatan sebesar 18,04 persen dibandingkan tahun 2020, menjadi Rp5.727,20 
miliar. Peningkatan target tersebut seiring dengan optimisme membaiknya kondisi ekonomi 
pada tahun 2021 setelah geliat kegiatan ekonomi masyarakat pada berbagai sektor secara 
bertahap beranjak naik, memberikan optimisme semakin meningkatnya pendapatan negara. 

Sementara itu, dari aspek belanja negara terjadi kondisi yang serupa, alokasi belanja tahun 
2021 tumbuh sebesar 6,01 persen dibandingkan pagu tahun 2020, yaitu dari Rp23.030,09 
miliar menjadi Rp24.416,38 miliar. Meningkatnya alokasi belanja APBN tahun 2021 dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya disebabkan adanya keyakinan kondisi yang lebih dapat diprediksi 
seiring efektifnya penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi yang telah dilakukan oleh 
Pemerintah pada tahun 2020 salah satunya melalui program vaksinasi Covid-19 secara masif. 
Kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 pada tahun 2021 telah 
melibatkan pemerintah daerah termasuk dalah hal pendanaan. Dengan demikian, meskipun 
masih ada penyesuaian pada anggaran di daerah yang digunakan untuk membiayai penanganan 
Covid-19 dan pemulihan ekonomi, namun alokasi belanja pemerintah pusat untuk pendanaan 
program Prioritas Nasional yang sempat di realokasi pada tahun 2020 dapat dialokasikan 
kembali pada tahun 2021. Hal ini tercermin dari adanya kenaikan alokasi belanja pada belanja 
pemerintah pusat yang mencapai 32 persen, dan sebaliknya terjadi penurunan pada alokasi 
belanja TKDD khususnya Dana Transfer Umum (DTU). 

ANALISIS FISKAL REGIONALBAB III

Tabel 3.1

Pendapatan dan Belanja APBN Lingkup Kalimantan Tengah TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : Aplikasi Mebe, OMSPAN, Kanwil DJP Kalselteng, Kanwil DJBC Kalbagsel (diolah)
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Sampai dengan akhir tahun 2021, tingkat 
realisasi pendapatan dan hibah di Provinsi 
Kalimantan Tengah mencapai 116,06 persen. 
Sedangkan realisasi belanja APBN mencapai 
104,62 persen, disebabkan Belanja Pegawai 
dan Belanja TKDD DBH terealisasi di atas 
pagu yang tercatat. Dengan membandingkan 
antara realisasi pendapatan dengan belanja 
pada APBN tahun ini, tercatat mengalami 
defisit anggaran sebesar Rp18.846,18 miliar. 
Hal ini menunjukkan realisasi pendapatan 
negara yang tercatat berasal dari Provinsi 
Kalimantan Tengah masih sangat jauh 
dari kebutuhan belanja, meskipun tingkat 
ketercapaian target pendapatan negara 
tahun 2021 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3.1.1. Pendapatan Negara

3.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan perpajakan pemerintah 
pusat di tingkat provinsi terdiri atas 
penerimaan pajak dalam negeri dan pajak 
perdagangan internasional. Secara agregat, 
realisasi pendapatan perpajakan tahun 
2021 sebesar Rp6.262,12 miliar atau 113,61 
persen target, berkontribusi 94,21 persen 
terhadap pendapatan APBN di Kalimantan 
Tengah. Realisasi dan kontribusi pendapatan 
perpajakan tumbuh dibanding tahun 2019 
dan 2020. Tahun 2019 realisasi Rp4.879,80 
miliar atau 90,58 persen, berkontribusi 93,63 
persen, sedangkan tahun 2020, meskipun 
realisasinya lebih tinggi dibanding 2019 
sebesar Rp4.483,63 miliar atau 95,41 persen, 
namun kontribusi terhadap pendapatan 
APBN di Kalimantan Tengah lebih rendah 
yaitu 92,41 persen. 

Pajak Dalam Negeri

Pajak Dalam Negeri menjadi komponen 
tertinggi penyumbang pendapatan APBN 
di Kalimantan Tengah. Tahun 2021 Pajak 
Dalam Negeri terrealisasi Rp5,630,50 miliar 
atau 103,73 persen dan berkontribusi 84,71 

persen terhadap total pendapatan APBN di 
Kalimantan Tengah. Kontribusi Pajak Dalam 
Negeri terhadap pendapatan APBN tahun 
2021 relatif sama dengan tahun 2019, 84,68 
persen, namun lebih rendah dibanding tahun 
2020 sebesar 90,34 persen.

Hal tersebut utamanya disebabkan 
semakin meningkatnya kegiatan ekspor 
Kalimantan Tengah sehingga meningkatkan 
realisasi Pajak Perdagangan Internasional 
yaitu tahun 2019 realisasi Rp98,36 miliar, tahun 
2020 menjadi Rp100,58 miliar (123,94 persen) 
dan melonjak pada tahun 2021 menjadi 
Rp631,62 miliar (749,43 persen). Dengan 
realisasi tersebut, pada tahun 2021 Pajak 
Perdagangan Internasional berkontribusi 
9,50 persen, meningkat signifikan dibanding 
tahun 2020 sebesar 2,07 persen dan tahun 
2019 sebesar 1,74 persen.

Untuk komponen Pajak Dalam Negeri, PPh 
Non Migas selalu mendominasi pendapatan 
perpajakan. Realisasi PPh Non Migas tiga 
tahun terakhir konsisten tumbuh, tahun 2021 
realisasi mencapai Rp2.577,57 miliar, melonjak 
tinggi dibanding tahun 2020 Rp1.977,74 miliar 
dan masih lebih tinggi dibanding tahun 2019 
sebesar Rp2.537,74 miliar. Namun kontribusi 
PPh Non Migas terhadap Pajak Dalam Negeri 
tahun 2021 dan tahun 2020 stagnan pada 
kisaran 45 persen, menurun dibanding tahun 

Grafik 3.1
Perkembangan & Kontribusi Pendapatan 
Perpajakan Terhadap Pendapatan APBN 

TA2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)
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2019 yang berkontribusi 53,08 persen. Hal 
tersebut dipengaruhi pertumbuhan pada 
penerimaan PPN sebagai komponen pajak 
dengan realisasi tertinggi kedua setelah PPh 
Non Migas. PPh Non Migas di dominasi oleh 
PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh 
Final. 

PPN dalam tiga tahun terakhir juga 
konsisten mengalami pertumbuhan. Realisasi 
tahun 2021 mencapai Rp2.401,65 miliar, naik 
dibanding tahun 2020 Rp1.869,27 miliar 
dan tahun 2019 sebesar Rp1.648,28 miliar. 
Dengan realisasi tersebut, kontribusi PPN 
terhadap Pajak Dalam Negeri tahun 2021 dan 
tahun 2020 stagnan pada kisaran 42 persen, 
meningkat dibanding tahun 2019 yang 
berkontribusi 34,47 persen. Dalam 3 tahun 
terakhir PPN di dominasi oleh PPN Dalam 
Negeri. 

Penerimaan PBB tahun 2021 terealisasi 
Rp578,48 miliar, lebih tinggi dibanding 2 
tahun sebelumnya, tahun 2020 Rp492,81 
miliar dan tahun 2019 Rp545,26 miliar, namun 
kontribusinya terhadap Pajak Dalam Negeri 
pada tahun 2021 menurun menjadi 10,27 
persen dibanding 2 tahun sebelumnya yang 
berkontribusi pada angka 11 persen. PBB 
tertinggi berasal dari PBB Perkebunan, PBB 
Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta 
PBB Kehutanan. Penerimaan Pajak Lainnya 

dalam tahun 2021 mencapai Rp72,61 miliar, 
hampir 2 kali lipat realisasi tahun 2020 
Rp43,62 miliar dan tahun 2019 Rp46,05 miliar. 
Dalam tiga tahun tersebut Pajak Lainnya rata-
rata berkontribusi 1 persen terhadap Pajak 
Dalam Negeri.

Pajak Perdangangan Internasional

Untuk komponen Pajak Perdagangan 
Internasionnal, penerimaan Bea Keluar 
sangat mendominasi, dengan realisasi tahun 
2021 mencapai Rp628,21 miliar atau 778,99 
persen, berkontribusi 99,48 persen. Realisasi 
tahun 2021 melonjak tinggi dibanding tahun 
2020 Rp95,86 miliar yang berkontribusi 
95,31 persen dan tahun 2019 Rp88,36 miliar 
dengan kontrubusi Rp89,84 persen. Lain 
halnya dengan penerimaan Bea Masuk, 
realisasi tahun 2021 hanya mencapai Rp3,311 
miliar dengan kontribusi dibawah 1 persen, 
menurun dibanding tahun 2020 sebesar 
Rp4,72 miliar dengan kontribusi 4,70 persen 
dan tahun 2019 sebesar Rp9,99 miliar yang 
bekontribusi 10,16 persen. Hal tersebut 
menunjukkan peningkatan geliat ekspor di 
Kalimantan Tengah dalam 3 tahun terakhir.

Pada tahun 2021, realisasi pendapatan 
perpajakan pemerintah pusat di Provinsi 
Kalimantan Tengah tumbuh sebesar 39,62 
persen yaitu dari Rp4.483,63 miliar menjadi 
Rp6.262,12 miliar. Hal ini disebabkan oleh 

Grafik 3.2
Perkembangan & Kontribusi Pajak Dalam Negeri 

TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)

Grafik 3.3
Perkembangan & Kontribusi Pajak Perdagangan

Internasional TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)
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kenaikan yang cukup signifikan pada hampir 
semua jenis pendapatan perpajakan, kecuali 
pendapatan Cukai dan Bea Masuk yang 
mengalami penurunan. Penerimaan pajak 
Dalam Negeri, PPh Non Migas, PPN, PBB 
dan Pajak Lainnya tumbuh masing-masing 
30,37 persen, 28,48 persen, 17,38 persen dan 
66,46 persen. Bahkan untuk PPh Non Migas 
pada tahun 2021 terrealisasi 21 persen di atas 
target dan PBB terealisasi 39 persen di atas 
target. 

Kondisi tersebut disebabkan meningkatnya 
transaksi seiring dengan daya beli masyarakat 
yang mulai membaik. Peningkatan ini banyak 
dipengaruhi dari sektor perdagangan. 
Sedangkan peningkatan penerimaan PBB 
disebabkan kepatuhan pengembalian Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang 
tinggi, peningkatan produk Batu Bara dan 
peningkatan Nilai Dasar Tanah (NDT). Selain 
itu juga dipengaruhi sinergi yang cukup 
efektif dengan Pemda dalam hal himbauan 
pembayaran PBB tahun berjalan. Setelah 
sempat terkontraksi 22,09 persen pada 
tahun 2020, PPh Non Migas pada tahun 2021, 
mampu kembali ke realisasi sebagaimana 
sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, 
bahkan masih tumbuh 1,57 persen dibanding 
2019 dan tumbuh 30,37 persen dibanding 
tahun 2020. 

Untuk penerimaan pajak perdagangan 

internasional, pendapatan Bea Keluar tahun 
2021 mengalami peningkatan lebih dari lima 
kali lipat (500 persen) dibanding periode 
sebelumnya menjadi sebesar Rp628,10 
miliar. Pendapatan Bea Keluar sebagian 
besar bersumber dari ekspor CPO kelapa 
sawit dan plywood dan olahan kayu lainnya. 
Sedangkan penerimaan bea masuk tahun 
2021 terjadi penurunan 29,83 persen dari 
tahun sebelumnya menjadi Rp3,31miliar, 
seiring dengan menurunnya impor di Provinsi 
Kalimantan Tengah. Adapun impor provinsi 
Kalimantan Tengah terutama berupa impor 
komoditas untuk komponen mesin mekanik.

Salah satu parameter untuk mengukur 
kinerja perpajakan diukur dengan tax ratio. 
Tax ratio dihitung berdasarkan jumlah 
penerimaan pajak dibagi dengan PDRB. Rata-
rata tax ratio provinsi Kalimantan Tengah 
dalam tiga tahun terakhir 3,29 persen. PDRB 
provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 
2019 selalu mengalami peningkatan. Hal 
tersebut menunjukkan nilai tambah barang 
dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan 
perekonomian di Kalimantan Tengah 
selalu meningkat sehingga berpengaruh 
terhadap membaiknya tingkat pertumbuhan 
ekonomi. Secara ideal, semakin tinggi 
tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah 
seharusnya merupakan potensi penerimaan 
bagi daerah tersebut. Apabila dihubungkan 
dengan tax ratio pertumbuhan ekonomi 
seharusnya berkorelasi positif terhadap 
peningkatan kinerja perpajakan.

Tax ratio wilayah Kalimantan Tengah 
mengalami penurunan pada tahun 2020 
menjadi 2,95 persen, dari 3,25 persen pada 
tahun 2019. Hal tersebut terjadi karena 
menurunnya pendapatan perpajakan imbas 
menurunnya berbagai kegiatan ekonomi 
masyarakat akibat adanya pandemii 
Covid-19. Namun demikian,  seiring dengan 
kenaikan yang cukup signifikan pada hampir 
semua jenis pendapatan perpajakan, kecuali 

Grafik 3.4
Realisasi Pendapatan Perpajakan

Regional Kalimantan Tengah TA 2019-2021 
(Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)
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Cukai dan Bea Masuk pada tahun 2021, tax 
ratio Kalimantan Tengah kembali meningkat 
menjadi 3,68 persen, bahkan lebih tinggi 
dibanding tahun 2019. 

Kondisi tax ratio dalam 3 tahun terakhir, 
menggambarkan sejumlah potensi ekonomi 
di wilayah Kalimantan Tengah yang telah 
dapat menghasilkan pendapatan dan mampu 
berkontribusi pada penerimaan di Kalimantan 
Tengah. Namun demikian, masih terdapat 
potensi perpajakan dalam perekonomian 
masyarakat di provinsi Kalimantan Tengah 
yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan 
pendapatan. Potensi penerimaan pajak 
tersebut tentunya dapat direalisasikan, 
salah satunya melalui sinergi antara instansi 
DJP bersama pemda di wilayah Kalimantan 
Tengah dalam mengelola kebijakan khusus 
terhadap wajib pajak di provinsi Kalimantan 
Tengah. 

Realisasi penerimaan pajak dalam negeri 
tahun 2021 sebesar Rp4.630,50 merupakan 
pencatatan realisasi pendapatan pajak 
berdasarkan pendapatan pajak yang diterima 
di wilayah setempat sesuai pencatatan 
Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN. 
Sedangkan sesuai catatan Ditjen Pajak 
selaku fiskus, realisasi pajak berdasarkan 
kode NPWP dalam lingkup KPP di Provinsi 
Kalimantan Tengah mencapai Rp5.794,46 
miliar. Dengan kondisi tersebut, Pemda perlu 
mengakselerasidan dan mengefektifkan 

pelaksanaan rekonsiliasi pajak pusat dalam 
rangka lebih mengoptimalkan penerimaan 
bagi hasil pajak di Provinsi Kalimantan Tengah.

3.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan 
Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak Provinsi 
Kalimantan Tengah terdiri atas PNBP BLU 
dan PNBP Lainnya. Secara agregat, realisasi 
PNBP tahun 2021 sebesar Rp384,94 miliar 
atau 178,87 persen target, berkontribusi 
5,79 persen terhadap pendapatan APBN di 
Kalimantan Tengah. Realisasi dan kontribusi 
PNBP lebih rendah dibanding tahun 2019 dan 
2020. Tahun 2019 realisasi Rp331,60 miliar 
atau 127,83 persen, berkontribusi 6,36 persen, 
sedangkan tahun 2020 realisasi Rp368,17 
miliar atau 169,95 persen, berkontribusi 7,59 
persen.

Pada tahun 2021, PNBP Lainnya terrealisasi 
Rp301,18 miliar, menyumbang 4,53 persen 
pendapatan APBN di Kalimantan Tengah. 
Seiring turunnya realisasi, kontribusi PNBP 
Lainnya terhadap pendapatan APBN tahun 
2021 lebih rendah dibanding tahun 2019 dan 
2020. Realisasi tahun 2019 sebesar Rp321,00 
miliar berkontribusi 6,16 persen, sedangkan 
tahun 2020 terrealisasi Rp339,73 miliar, 
berkontribusi 7,00 persen. Sedangkan PNBP 

Grafik 3.5
Perkembangan Tax Ratio

Regional Kalimantan Tengah TA 2019-2021 
(Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)

Grafik 3.6
Perkembangan & Kontribusi PNBP Terhadap
 Pendapatan APBN TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)
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BLU tahun 2021 terealisasi Rp83,76 miliar dan berkontribusi 1,26 persen. Kontribusi ini juga 
meningkat seiring peningkatan realisasi, dimana realisasi tahun 2019 sebesar Rp10,60 miliar 
berkontribusi 0,20 persen dan tahun 2020 terrealisasi Rp28,45 miliar berkontribusi 0,59 persen.

Untuk komponen PNBP Lainnya, Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi 
terutama Biaya Pendidikan, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, terutama 
Pendapatan Kepolisian yang berkaitan dengan penerbitan STNK, BPKB, TNKB dan pengamanan 
objek vital dan objek tertentu, serta Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika, 
terutama pendapatan Jasa Kepelabuhan dana pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran. 

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi tahun 2021 terrealisasi Rp134,59 
miliar, berkontribusi 44,69 persen terhadap PNBP lainnya. Untuk tahun 2020 meskipun realisasi 
mencapai Rp134,10 miliar, sedikit lebih rendah dibanding 2021, namun kontribusinya menurun 
menjadi 39,47 persen. Untuk tahun 2019, realisasi lebih rendah dibanding 2020 yaitu sebesar 
Rp125,76 miliar, namun kontribusinya mirip dengan tahun 2020 pada 39,18 persen. Pendapatan 
Administrasi dan Penegakan Hukum tahun 2021 terrealisasi Rp92,96 miliar berkontribusi 30,87 
persen. Realisasi dan kontribusi pendapatan tahun 2021 ini meningkat dibanding tahun 2020 
sebesar Rp86,83 miliar dengan kontribusi 25,56 persen, namun menurun dibanding tahun 2019 
sebesar Rp98,38 miliar meskipun kontribusinya masih bersesuaian dengan tahun 2019 30,65 
persen. 

Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika tahun 2021 terrealisasi Rp50,57 
miliar berkontribusi 16,89 persen. Realisasi dan kontribusi pendapatan tahun 2021 ini meningkat 
dibanding tahun 2020 sebesar Rp46,31 miliar dengan kontribusi 13,64 persen, namun menurun 
dibanding tahun 2019 sebesar Rp53,00 miliar meskipun kontribusinya masih bersesuaian dengan 
tahun 2019 16,51 persen.

Tahun 2021 realisasi PNBP di Provinsi Kalimantan Tengah tumbuh sebesar 4,56 persen 
terhadap realisasi tahun 2020 yaitu dari Rp368,17 miliar menjadi Rp384,94 miliar. Hal ini disebabkan 
oleh kenaikan yang cukup signifikan pada PNBP BLU yang tumbuh 194 persen, dari Rp28,45 
miliar pada tahun 2020 menjadi Rp83,76 miliar. Peningkatan realisasi PNBP BLU disebabkan 
satu-satunya BLU Pusat di Kalimantan Tengah yaitu Rumah Sakit Bhayangkara merupakan 

Grafik 3.7
Perkembangan dan Kontribusi PNBP Lainnya TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)
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BLU Kesehatan dimana penerimaan layanan rumah sakit pada masa pandemi Covid-19 terjadi 
peningkatan. Sebaliknya, realisasi PNBP Lainnya pada tahun 2021 terkontraksi 11,36 persen, dari 
Rp339,73 miliar menjadi Rp301,18 miliar. Penurunan terutama pada Penerimaan Kembali Belanja 
Tahun Anggaran yang Lalu dan Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran Yang Lalu. Hal tersebut salah satunya dapat menandakan semakin baiknya proses 
realisasi belanja tahun anggaran 2020 sehingga lebih sedikit dana realisasi belanja yang harus 
di kembalikan ke Kas Negara.

3.1.2. Belanja Negara

3.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Belanja pemerintah pusat merupakan 
bagian dari belanja negara yang digunakan 
untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat 
baik yang dilaksanakan di pusat maupun di 
daerah. Alokasi BPP di Provinsi Kalimantan 
Tengah tahun 2021 sebesar Rp8.232,18 miliar. 
Alokasi tersebut meningkat tajam dibanding 
tahun 2019 dan 2020. Alokasi tahun 2021 
tumbuh sebesar 32,00 persen dibandingkan 
pagu tahun 2020 sebesar Rp6.220,80 miliar, 
dan tumbuh 25,10 persen terhadap tahun 
2019 sebesar Rp6.580,62 miliar. 

Sehubungan adanya pandemi Covid-19, 
alokasi BPP pada tahun 2020 menurun 
5,47 persen dibanding tahun 2019 yang 
disebabkan adanya realokasi anggaran untuk 
pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19 
dan pemulihan ekonomi nasional. Namun 
pada tahun 2021, alokasi kembali meningkat 
yang dipengaruhi adanya keyakinan kondisi 
yang lebih dapat diprediksi seiring efektifnya 

penanganan Covid-19 serta pemulihan 
ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah 
pada tahun 2020. Kebutuhan anggaran yang 
berkaitan dengan penanganan Covid-19 
pada tahun 2021 telah melibatkan Pemda 
untuk berkontribusi pendanaan. Dengan 
demikian, meskipun masih ada penyesuaian 
pada anggaran di daerah yang digunakan 
untuk membiayai penanganan Covid-19 dan 
pemulihan ekonomi, namun alokasi belanja 
pemerintah pusat untuk pendanaan program 
Prioritas Nasional di Kalimantan Tengah 
yaitu program Food Estate yang sempat di 
realokasi pada tahun 2020 dapat dialokasikan 
kembali pada tahun 2021. 

Dari sisi realisasi, BPP di Provinsi Kalimantan 
Tengah terrealisasi Rp8.000,39 miliar atau 
97,18 persen. Prosentase realisasi tahun 2021 
lebih baik dibanding 2 tahun sebelumnya. 
Tahun 2019 prosentase realisasi BPP 94,72 
persen sebesar Rp6.232,99 miliar, sedangkan 
tahun 2020 93,87 persen sebesar Rp5.839,73 
miliar. Penurunan realisasi tahun 2020, 
disebabkan terjadi pandemi Covid-19 yang 

Grafik 3.8
Realisasi PNBP Lainnya Regional Kalimantan Tengah TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)
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mengharuskan diberlakukannya pembatasan 
sosial masyarakat, sehingga kegiatan-
kegiatan prioritas yang telah direncanakan 
tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai 
rencana, meskipun anggaran BPP pada satker 
telah dikurangi melalui refocusing anggaran. 
Realisasi belanja Pemerintah, salah satunya 
adalah BPP menjadi komponen pertumbuhan 
ekonomi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

Pada saat pertumbuhan ekonomi 
Kalimantan tengah tahun 2020 mengalami 
kontraksi sebesar 1,40 persen, pengeluaran 
konsumsi Pemerintah, merupakan komponen 
pertumbuhan ekonomi yang dapat tumbuh 
positif, sehingga menahan kontraksi ekonomi 
di Provinsi Kalimantan Tengah, terutama 
didorong oleh peningkatan belanja pegawai 
dan belanja bantuan sosial. Begitu juga 
di tahun 2021, terutama pada Semester I 
dengan pertumbuhan ekonomi 5,56 persen, 
pengeluaran konsumsi Pemerintah menjadi 
komponen dengan tingkat pertumbuhan 
tertinggi, terutama realisasi belanja pegawai 
dan belanja barang yang meningkat signifikan. 
Dukungan BPP sebagai salah satu unsur 
belanja Pemerintah telah mampu mendorong 
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 
di Provinsi Kalimantan Tengah.

3.1.2.2. Berdasarkan Jenis Belanja

Dalam tiga tahun terakhir, alokasi belanja 
barang merupakan pagu dengan proporsi 
tertinggi. Pagu belanja barang tahun 
2021 sebesar Rp3.169,13 miliar mengalami 
peningkatan 17,96 persen dibanding pagu 
tahun 2020 sebesar Rp2.686,62 miliar. 
Pagu tahun 2020 juga tumbuh 0,95 persen 
dibanding tahun 2019 Rp2.661,24. Proporsi 
pagu terbesar kedua tahun 2021 yaitu 
belanja Modal sebesar Rp2.916,91, mengalami 
kenaikan 104,06 persen dibanding tahun 
2020 sebesar Rp1.429,44 miliar setelah 
menurun 24,77 persen dari tahun 2019 
sebesar Rp1.900,11 miliar. 

Kenaikan belanja barang dan belanja 
modal yang signifikan pada tahun 2021 adalah 
dalam rangka penyediaan alokasi untuk 
pelaksanaan program Prioritas Nasional Food 
Estate di Kalimantan Tengah yang sempat di 
realokasi pada tahun 2020 sebagai akibat 
adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pagu 
Belanja Pegawai dalam tiga tahun terakhir 
relatif stagnan, tahun 2021 naik 1,88 persen 
dibanding tahun 2020, setelah sebelumnya 
naik 4,47 persen dari tahun 2019. Peruntukan 
belanja pegawai pada setiap K/L adalah 
untuk pembayaran rutin gaji dan tunjangan 
ASN. Selanjutnya pagu belanja bansos 
sempat turun 22,18 persen pada tahun 2020 
dibanding tahun 2019, meskipun meningkat 
kembali 14,40 persen di tahun 2021 sebesar 
Rp16,15 miliar. Belanja bantuan Sosial pada 
tahun 2021 mengalami kenaikan disebabkan 
adanya tambahan pada alokasi belanja untuk 
bantuan pendidikan tinggi (Beasiswa Bidik 
Misi dan PIP Kuliah). 

Dari sisi realisasi, belanja pegawai menjadi 
jenis belanja tertinggi pada tahun 2021 
dengan realisasi sebesar Rp2.153,81 miiliar 
atau 101,12 persen, lebih tinggi dibanding 
tahun 2019 sebesar 99,77 persen dan tahun 
2020 sebesar 98,48 persen. Belanja pegawai 
tumbuh 4,62 persen dibanding tahun 2020 
dan tumbuh 7,87 persen terhdap tahun 2019. 

Grafik 3.9
Pagu Per Jenis Belanja Regional 

Kalimantan Tengah TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)
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Namun dengan realisasi melebihi 100 persen 
masih menandakan adanya pagu minus 
yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan 
kualitas laporan keuangan. Jenis belanja 
dengan realisasi terbesar kedua yaitu Belanja 
Bantuan Sosial yang terrealisasi pada tahun 
2021 sebesar Rp16,06 miiliar atau 99,39 
persen, relatif stagnan dibanding realisasi 
pada tahun 2020 sebesar 98,65  persen dan 
tahun 2019 sebesar 99,71 persen. Belanja 
Bantuan Sosial tumbuh 15,25 persen dibanding 
tahun 2020, namun turun 11,22 persen 
terhadap tahun 2019. Selanjutnya terdapat 
Belanja Modal dengan realisasi tahun 2021 
sebesar Rp2.806,16 miliar atau 96,21 persen, 
tumbuh 102,76 persen dibanding tahun 2020 
dan tumbuh 56,19 persen terhadap tahun 
2019. Realisasi belanja modal juga relatif 
stagnan dibanding tahun 2020 sebesar 96,87 
persen, namun lebih tinggi dibanding tahun 
2019 sebesar 94,56 persen. Belanja Barang 
terrealisasi Rp3,024,37 miliar atau 95,43 
persen, terpaut sampai dengan 6,76 persen 

dibanding tahun 2020 dan 4,43 persen 
dibanding tahun 2019. Realisasi Belanja 
Barang tumbuh 26,95 persen di tahun 2021 
dan tumbuh 24,89 persen terhadap tahun 
2019. Pertumbuhan realisasi belanja barang 
dan belanja modal disebabkan meningkatnya 
kegiatan yang telah dilaksanakan dalam  
program Food Estate di Kalimantan Tengah.  

  

Grafik 3.10
Realisasi Per Jenis Belanja Regional 

Kalimantan Tengah TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)

3.1.2.3 Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Berdasarkan klasifikasi organisasi, pagu belanja pemerintah pusat tahun 2021 dialokasikan 
untuk 458 satker pada 39 K/L. Terdapat penurunan jumlah satker dari 462 tahun 2020, dan 
491 satker pada tahun 2019. Lima Belas K/L terbesar memiliki porsi pagu 95,10 persen, sisanya 
sebesar 4,90 persen pagu terbagi untuk 24 K/L lainnya.

Tabel 3.2

Pagu dan Realisasi Belanja 15 K/L Terbesar TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)
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Proporsi pagu 15 KL dengan pagu terbesar di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 
97,92 persen, lebih tinggi dibanding proporsi tahun 2019 dan 2020 yaitu 90,37 persen dan 
93,69 persen. Proporsi realisasi 15 K/L selama tiga tahun bersesuaian dengan proporsi pagu 
tersebut. Hal tersebut menandakan bahwa secara agregat 15 K/L pagu terbesar di Kalimantan 
Tengah telah berkontribusi secara baik dalam memenuhi target realisasi. 

Jumlah alokasi belanja untuk 15 K/L terbesar meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 
sebesar 37,04 persen dibanding tahun 2020, setelah sebelumnya relatif stagnan dibanding tahun 
2019. Peningkatan alokasi signifikan terjadi pada Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, 
Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa dan PDTT dalam rangka menyediakan 
alokasi untuk pelaksanaan program Prioritas Nasional Food Estate di Kalimantan Tengah. Dari 
sisi realisasi, tahun 2019 dan tahun 2021 secara agregrat 15 K/L dengan pagu terbesar telah 
mencapai realisasi di atas 95 persen, yaitu masing-masing 95,34 persen dan 96,71 persen, hanya 
tahun 2020 terjadi penurunan prosentase realisasi menjadi 93,89 persen. 

Namun masih terdapat K/L yang serapannya rendah yaitu Kemeterian ATR/BPN yang tingkat 
realisasi tahun 2021 hanya mencapai 75,53 persen, bahkan di tahun 2020 hanya mencapai 54 
persen, turun drastis dibanding tahun 2019. Hal tersebut disebabkan adanya alokasi dana untuk 
keperluan kegiatan pengukuran tanah dengan sumber dana dari Pinjaman Luar Negeri yang 
tidak bisa direalisasikan karena adanya perbedaan standar harga SBM dengan POK. Selain itu, 
Kementerian Desa dan PDTT melalui satker Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas yang memperoleh 
alokasi dana untuk kegiatan Food Estate memiliki serapan yang rendah 71,95 persen disebabkan 
tidak terserapnya dana Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun dan dikembangkan di 
Kawasan Transmirgasi (PEN). Bawaslu juga memiliki tingkat serapan yang rendah, tahun 2021 
hanya terserap 70,46 persen, turun dibanding tahun 2020 sebesar 82,34 persen.

3.1.2.4.       Berdasarkan Fungsi

Terdapat 11 fungsi yang dibebankan dan melekat pada satu atau beberapa Kementerian 
Negara/ Llembaga dengan sejumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan fungsi tersebut.

Grafik 3.11
Pagu Belanja Berdasarkan Fungsi TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)
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Selama tiga tahun terakhir, Fungsi Ekonomi mendapatkan alokasi belanja tertinggi, tahun 
2021 Rp4.071,60 miliar atau 49,46 persen dari total pagu, meningkat 116,88 persen dibanding 
tahun 2020 sebesar Rp1,877,35 miliar, setelah sebelumnya sempat turun 18,24 persen dibanding 
tahun 2019. Peningkatan alokasi fungsi ekonomi cukup signifikan terjadi pada satker K/L yang 
terlibat dalam program Food Estate yaitu PUPR, Pertanian dan Perhubungan. Tertinggi kedua 
Fungsi Ketertiban dan Keamanan dengan pagu tahun 2021 Rp1,389,04 miliar atau 16,87 persen, 
meningkat dibanding tahun 2020 maupun 2019. 

Ketiga Fungsi Pendidikan dengan pagu tahun 2021 Rp1,045,25 miliar atau 12,70 persen. 
Alokasi Fungsi Pendidikan sedikit menurun dibanding 2 tahun sebelumnya. Fungsi Kesehatan 
pada tahun 2021 memperoleh jatah 1,32 persen atau senilai Rp108,80 miliar, juga lebih renda 
dibanding 2 tahun sebelumnya. Sedangkan alokasi terendah dalam 2 tahun terakhir yaitu Fungsi 
pariwisata dan budaya, bahkan di tahun 2021 tidak memperoleh alokasi. 

Dari sisi realisasi, Fungsi ekonomi (F04) tahun 2021 terrealisasi sebesar 97,16 persen atau 
Rp3.955,84 miliar, membaik dibandingkan tahun 2019 dan 2020 sebesar 94,79 persen dan 
96,61 persen. Realisasi fungsi ekonomi tumbuh 118,11 persen di tahun 2021, setelah sebelumnya 
sempat menurun 16,67 persen di tahun 2020. Pertumbuhan Fungsi ekonomi dikontribusikan oleh 
realisasi belanja pada satker K/L yang terlibat dalam program Food Estate. Capaian realisasi 
Fungsi Ketertiban dan Keamanan tahun 2021 sebesar Rp1.368,58 miliar atau 98,53 persen, relatif 
stagnan dibanding tahun 2020 98,27 persen dan tahun 2019 sebesar 101,82 persen. Fungsi 
Ketertiban dan Keamanan tumbuh 7,86 persen di tahun 2021 dan tumbuh 2,88 persen di tahun 
2020. Sedangkan realisasi Fungsi Pendidikan tahun 2021 relatif stagnan dibanding tahun 2020, 
setelah tumbuh dibanding tahun 2019 sebesar 3,31 persen. Dengan realisasi Rp1.074,45 miliar 
atau 102,79 persen, capaian realisasi Fungsi Pendidikan lebih tinggi dibanding tahun 2019 dan 
2020 sebesar 95,46 persen dan 99,37 persen. 

Realisasi yang paling rendah adalah Fungsi Lingkungan Hidup (F08) sebesar Rp315,31 miliar 
atau 84,23 persen, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 72,05 persen, namun lebih rendah 
dibanding tahun 2019 sebesar 87,09 persen, meskipun masih tetap tumbuh 7,99 persen tahun 
2020 dan tumbuh 1,76 persen di tahun 2020.

 

Grafik 3.12
Realisasi Belanja berdasarkan Fungsi TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)
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3.1.3. Transfer ke Daerah dan Dana     
   Desa (TKDD)

Secara agregat TKDD mengalami 
penurunan alokasi sebesar 3,72 persen 
dibandingkan tahun 2020, dari Rp16.809,29 
miliar menjadi Rp16.184,25 miliar, namun 
meningkat jika dibandingkan tahun 2019 
sebesar Rp18.082,86 miliar. Pada tahun 2021, 
TKDD terrealisasi 108,09 persen sebesar 
Rp17.492,85 miliar, di atas realisasi tahun 
2020 sebesar Rp16.647,02 miliar atau 99,03 

persen dan tahun 2019 sebesar Rp17.572,00 
miliar atau 97,17 persen. 

Realisasi TKDD dapat melebihi 100 persen 
karena DBH terrealisasi melebihi pagu yang 
disebabkan adanya pembayaran kurang 
bayar/lebih bayar DBH sehingga pagu akan 
disesuaikan. Dengan realisasi tersebut, 
realisasi TKDD tumbuh 5,08 persen di tahun 
2021 setelah tahun sebelumnya terkontraksi 
5,26 persen.

Tabel 3.3

Pagu dan Realisasi TKDD TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)

3.1.3.1. Dana Transfer Umum (DTU)

Pada tahun 2021, alokasi DTU sebesar 
Rp10.908,52, terbagi dalam 2 jenis 
TKDD yaitu DAU dengan alokasi sebesar 
Rp9.239,50 miliar dan DBH dengan alokasi 
sebesar Rp1.669,02 miliar. Dibanding tahun 
2020, alokasi DAU mengalami penurunan 
1,66 persen setelah tahun sebelumnya juga 
mengalami penurunan 10,51 persen.

Penurunan alokasi DAU merupakan 
konsekuensi kontribusi Pemda dalam 
pendanaan keberlanjutan penanganan 
Covid-19. Sedangkan alokasi DBH pada 
tahun 2021 menurun 19,66 persen dibanding 
tahun 2020, setelah sebelumnya juga 
turun 16,72 persen. DBH dipengaruhi oleh 
konsekuensi perkiraan penerimaan negara 
yang belum sepenuhnya dapat kembali 

seperti sebelum Pandemi Covid-19 terjadi. Hal 
ini terbukti dengan realisasi DBH pada tahun 
2021 mengalami pertumbuhan 52 persen 
dibanding tahun lalu. 

Realisasi DAU tahun 2021 mencapai 100 
persen sebesar Rp9.239,50 miliar, namun 
untuk tahun 2019 dan 2020 realisasi DAU 
pada angka 99,98 persen dan 99,64 persen. 
Realisasi DAU dalam 3 tahun terakhir 
mengalami pertumbuhan negatif, tahun 2021 
negatif 1,30 persen dan tahun 2020 negatif 
10,81 persen. Hal ini disebabkan dirubahnya 
mekanisme pagu DAU menjadi dinamis, untuk 
meringankan beban pemerintah pusat dalam 
belanja negara. Ketika mekanisme DAU 
kembali dinamis, alokasi yang diterima daerah 
akan secara otomatis mengikuti kondisi 
pendapatan dalam negeri yang diprediksikan 
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akan turun akibat pandemi Covid-19. 
Sedangkan DBH tahun 2021 terrealisasi 
Rp3.061,99 persen atau 183,46 persen, lebih 
tinggi dibanding tahun 2019 dan 2020 yaitu 
89,28 persen dan 96,93 persen. Realisasi 
DBH tahun 2021 tumbuh 52 persen, dan 
tumbuh negatif 9,58 persen pada tahun 2020. 
Tingginya realisasi DBH disebabkan semakin 
meningkatnya pendapatan perpajakan yang 
dibagihasilkan seiring semakin membaiknya 
geliat kegiatan ekonomi masyarakat. 

3.1.3.2. Dana Transfer Khusus (DTK)

Pada tahun 2021, alokasi DTK sebesar 
Rp3.608,85 miliar terbagi dalam 2 jenis TKDD 
yaitu DAK Fisik dengan alokasi Rp1.648,24 
miliar dan DAK Non Fisik dengan alokasi 
Rp1.961,61 miliar. Dibanding tahun 2020, 
alokasi DAK Fisik meningkat 11,92 persen, 
setelah sebelumnya di tahun 2020 DAK Fisik 
menurun 1,33 persen. Sedangkan alokasi 
DAK Non Fisik meningkat 3,91 persen, 
setelah sebelumnya di tahun 2020 DAK Fisik 
menurun 7,90 persen. Kenaikan alokasi DAK 
Fisik dan DAK Non Fisik merupakan dukungan 
Pemerintah dalam upaya percepatan 
penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi 
pasca pandemi di daerah. 

Realisasi DAK Fisik tahun 2021 mencapai 
95,04 persen atau Rp1.566,60 miliar, terpaut 
tipis di bawah tahun 2020 96,19 persen, 
namun meningkat tipis dibanding tahun 2019 
94,62 persen. Realisasi DAK Fisik tumbuh 
10,58 persen tahun 2021 dan tumbuh tipis 
0,32 persen tahun 2020. Sejumlah kendala 
yang menyebabkan belum sempurnanya 
penyaluran DAK Fisik adalah terdapat 
alokasi yang tidak dapat dikontrakkan 
akibat: (i) referensi harga yang lebih rendah 
pada saat perencanaan; (ii) pihak rekanan 
tidak sanggup untuk melakukan kontrak/
melaksanakan pekerjaan karena waktu yang 
sangat terbatas; dan (iii) status ijin lahan yang 
belum jelas. 

Sedangkan DAK Non Fisik tahun 2021 
terrealisasi Rp1.968,81 atau 100,42 persen 
lebih tinggi dibanding tahun 2020 99,71 
persen dan tahun 2019 92,54 persen. DAK 
Non Fisik tumbuh 4,65 persen tahun 2021, 
terkoreksi 0,77 persen di tahun 2020.

3.1.3.3. Dana Insentif Daerah (DID)

Pada tahun 2021, alokasi DID sebesar 
Rp240,00 miliar, turun 59,30 persen 
dibanding tahun 2020, setelah sebelumnya 
di tahun 2020 naik 192 persen dibanding 
tahun 2019. Realisasi DID tiga tahun terakhir 
mencapai 100 persen, yang tumbuh 192 
persen pada tahun 2020 dan tumbuh negatif 
59,30 persen di tahun 2021. Kenaikan atau 
penurunan alokasi DID  disesuaikan dengan 
kondisi keuangan negara mengingat DID 
merupakan reward atas kinerja yang yang 
baik sesuai kriteria penilaian yang dilakukan 
Kementerian Keuangan. 

3.1.3.4. Dana Desa

Pada tahun 2021, alokasi Dana Desa 
sebesar Rp1.426,89 miliar, naik 2,82 persen 
dibanding tahun 2020, setelah sebelumnya 
di tahun 2020 juga naik 3,00 persen 
dibanding tahun 2019. Realisasi Dana Desa 
tahun 2021 mencapai 99,24 persen atau 
sebesar Rp1.416,05 miliar, menurun tipis 
jika dibandingkan dengan tahun 2020 
99,76 persen dan tahun 2019 99,42 persen. 
Penurunan realisasi di tahun 2021 disebabkan 
beberapa desa yang tidak bisa tersalur 
Dana Desa karena masih terdapat kendala 
penyaluran Dana Desa yang antara lain 
disebabkan oleh: (i) permasalahan hukum 
aparat desa; (ii) ketidakjelasan status 
desa; (iii) konflik internal aparat desa; dan 
(iv) kurangnya kemampuan desa dalam 
memenuhi persyaratan usulan penyaluran 
dana desa. Fokus permasalahan penyaluran 
Dana Desa terdapat pada Kabupaten Kapuas 
sebagai pemerintah daerah dengan jumlah 
desa terbanyak (214 dari 1433 desa).
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3.1.4. Surplus / Defisit Anggaran

Surplus/Defisit APBN merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan negara dengan 
belanja negara. Pada tahun 2021, APBN di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit 
sebesar Rp18,846,18 miliar. Angka defisit tahun 2021 lebih dalam jika dibandingkan dengan 
tahun 2020 selisih Rp1.054,23 miliar, dan juga lebih dalam jika dibandingkan tahun 2019 namun 
dengan selisih lebih kecil sebesar Rp252,48 miliar. Tingkat pertumbuhan pendapatan negara 
sebesar 37,00 persen pada tahun 2021 masih belum bisa mengurangi defisit yang terjadi tahun 
2020 mengingat tingkat pertumbuhan belanja juga cukup besar yaitu 13,37 persen. Hal tersebut 
berarti bahwa pendapatan yang terhimpun di Kalimantan Tengah belum mampu memenuhi 
belanja negara yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga  mengindikasikan 
ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

3.1.5. Pengelolaan BLU Pusat

Sampai dengan tahun 2021 hanya ada satu Satker Badan Layanan Umum (BLU) di provinsi 
Kalimantan Tengah yaitu Rumah Sakit Bahayangkara Tk. IV Palangka Raya yang bergerak dalam 
layanan kesehatan. Satker Rumkit Bhayangkara Tk. IV Palangka Raya ditetapkan menjadi BLU 
secara penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.499/KMK.05/2015 tanggal 09 
April 2015. 

Perkembangan aset dari tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan 208,42 
persen dari Rp45,90 miliar menjadi Rp141.58 miliar. Nilai aset pada akhir tahun 2021 meningkat 
Rp63,59 miliar atau 81,54 persen jika dibandingkan akhir tahun 2020. Peningkatan aset terutama 
disebabkan adanya kenaikan pada Kas di BLU dan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin. 

Tabel 3.4

Surplus/Defisit TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber: Aplikasi Mebe, OMSPAN, Kanwil DJP Kalselteng, Kanwil DJBC Kalbagsel (diolah)

Tabel 3.5

Perkembangan Aset, Pendapatan PNBP, dan Belanja PNBP TA 2018-2021 (Rp miliar)

Sumber : OMSPAN (diolah)
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Perolehan PNBP tahun 2021 sebesar 
Rp83,76 miliar atau 510,86 persen atau 
meningkat 333,79 persen dari tahun 2020 
sebesar 177,07 persen. Realisasi belanja 2021 
secara keseluruhan/gabungan bersumber 
dari rupiah murni (RM) dan PNBP secara 
persentase terhadap pagu meningkat 
0,87 persen. Belanja pegawai (RM) sedikit 

mengalami penurunan sebesar Rp38,12 juta 
menjadi Rp2,68 miliar dari tahun 2020 sebesar 
Rp2,64 miliar. Belanja barang RM turun 
Rp158,70 juta menjadi Rp1,75 miliar dari tahun 
2020 sebesar Rp1,91 miliar. Belanja barang 
RM digunakan untuk sebagian pelayanan 
kesehatan, biaya operasional perkantoran 
dan biaya pemeliharan sarana dan prasarana.

Tabel 3.6

Perkembangan Realisasi & Layanan 10 Satker PNBP TA 2020-2021 (Rp)

Sumber : OMSPAN (diolah)

Rumkit Bhayangkara Tk. IV Palangka Raya 
sejak tahun 2016 sudah tidak ada lagi belanja 
modal yang bersumber dari rupiah murni. 
Belanja barang yang bersumber dari dana 
PNBP naik signifikan Rp35,70 miliar atau 
210,47 persen dari Rp16,96 miliar menjadi 
Rp52,66 miliar. Semua belanja barang 
PNBP digunakan untuk kegiatan pelayanan 
kesehatan (kode 3072). Sedangkan belanja 
modal PNBP juga naik signifikan Rp2,47 miliar 
dari Rp522,35 juta menjadi hanya Rp2,99 
miliar. Belanja modal PNBP untuk peralatan 
dan mesin serta gedung dan bangunan. 

Kemandirian satker BLU dapat 
diformulasikan seberapa besar kontribusi 
belanja dari PNBP terhadap keseluruhan 
realisasi belanja satker. Semakin tinggi porsi 
belanja PNBP untuk menopang belanja satker 
semakin baik dan semakin mandiri satker BLU 
tersebut.

Dari formulasi di atas diketahui 

kemandirian BLU Rumah Sakit Bhayangkara 
Tk.IV Palangka Raya mengalami penurunan 
dari 82,31 persen pada 2018 menjadi 73,42 
persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 
kemandirian BLU mengalami penningkatan 
menjadi 79,37 persen, dan kembali meningkat 
menjadi 92,64 persen pada tahun 2021.

Terkait satker yang potensial untuk 
menjadi satker BLU, ditampilkan 10 satker 
dengan realisasi PNBP tertinggi. Satker 
Universitas Palangka Raya mempunyai 
pendapatan PNBP tertinggi dengan realisasi 
tahun 2021 sebesar Rp103,56 miliar dari target 
Rp85,50 miliar atau 121,12 persen, meskipun 
realisasinya menurun 4,17 persen dibanding 
tahun 2020.

Sesuai data di atas, satker Universitas 
Palangka Raya merupakan satker yang paling 
berpotensi untuk beralih status dari satker 
pengguna PNBP menjadi satker BLU karena 
memiliki PNBP yang terbesar di antara satker 
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yang lain. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 4 bahwa Satker 
Universitas Palangka Raya memenuhi salah satu persyaratan substantif yaitu menyelenggarakan 
tugas dan fungsi pelayanan umum yaitu jasa pendidikan.

3.1.6. Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat

3.1.6.1. Penerusan Pinjaman

Penerusan pinjaman atau Subsidiary Loan Agreement (SLA) adalah pinjaman yang diterus 
pinjamkan oleh Pemerintah Pusat kepada BUMN/PT/Pemerintah Daerah (Pemda)/badan hukum 
lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Di Wilayah 
provinsi Kalimantan Tengah terdapat dua SLA kepada Pemerintah Daerah yaitu Pemda Kota 
Palangka Raya dan Pemda Kab. Kapuas. Profil penerusan pinjaman di Kalimantan Tengah 
sebagaimana Tabel 3.7. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman kepada pemerintah pusat 
dialokasikan dalam APBD dengan kategori pembayaran cicilan kedua pemda tersebut lancar. 

SLA pada Pemda Kota Palangka Raya dimanfaatkan untuk menyediakan tempat usaha bagi 
masyarakat dengan cara pembangunan Pasar Kahayan Baru yang terletak di Jalan Tjilik Riwut 
Km. 2 Kota Palangka Raya. Diresmikan pada tahun 2011 terdiri dari 279 lapak. PAD pemerintah 
kota dari pasar Kahayan bersumber dari sewa blok kios dan retribusi pasar. Potensi penerimaan 
retribusi daerah yang diperoleh mencapai lebih dari Rp1,3 miliar tiap tahunnya. Sejak tahun 2018 
jumlah kios yang terisi turun menjadi 60 kios dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan penyewa 
aktif menjadi 80 kios. Sejak tahun 2015, kurang dari separuh lapak yang tergolong aktif. Padahal 
proyek pembangunan pasar Kahayan dibiayai dengan model cost recovery. Artinya, diharapkan 
pengembalian pinjaman yang bersumber dari retribusi pasar dan pendapatan sewa kios pasar. 

Terlebih lagi dalam masa pandemi covid-19 yang dimulai bulan maret 2020, meskipun 
terjadi kenaikan penyewa aktif namun juga terjadi penurunan pendapatan sewa blok/toko 
yang disebabkan oleh pendapatan para pedagang menurun. Hal tersebut sangat berpengaruh 
terhadap setoran sewa oleh para pedagang hingga menyebabkan penerimaan retribusi dari 
sewa kios masih belum dapat memenuhi PAD yang harapkan. 

Menurut pihak UPTD Pasar Kahayan penyebab banyaknya kios yang tidak bisa membayar sewa 
kios karena sepinya/menurunnya jumlah pembeli. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan 
pasar salah satunya blok kios yang terisi adalah kios-kios yang menghadap ke arah jalan akses 
pasar, sedangkan untuk kios-kios yang berada di gang-gang tidak terisi mengingat bukan 

Tabel 3.7

Profil Penerusan Pinjaman kepada Pemda di Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : Aplikasi SLIM Kemenkeu (diolah)
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merupakan jalan akses pasar. Terlebih lagi 
saat ini banyak tumbuh pertokoan/pasar 
dengan posisi lebih strategis, meskipun 
dengan harga sewa yang lebih mahal. Kondisi 
tersebut menyebabkan Pasar Kahayan Baru 
tidak menarik minat penyewa karena sepi 
pengunjung. Akibatnya saat ini kondisinya 
terjadi banyak kerusakan (terutama pada 
atap kanopi) yang memerlukan perbaikan. 

Salah satu upaya untuk menambah 
penerimaan sewa kios, UPTD Pasar 
mempersilahkan penyewa kios apabila 
memerlukan tempat penyimpanan barang 
dagangan dapat menyewa kios-kios yang 
masih kosong.  Penerimaan sewa blok kios 
Pasar Kahayan Baru pada 3 tahun terakhir 
masih belum dapat memberikan kontribusi 
signifikan untuk pengembalian pinjaman, 
dengan jumlah penerimaan sewa tahun 
2019 sebesar Rp290.387.000,-, tahun 2020 
sebesar Rp264.392.000,- dan tahun 2021 
(data sd Oktober) sebesar Rp308.731.750,-
. Sedangkan untuk pembayaran cicilan 
pokok dan bunga pinjaman yaitu yang 
jatuh tempo tanggal 30 November 2021 
Rp1.058.549.216,51,-.

SLA pada Kabupaten Kapuas digunakan 
untuk peningkatan penyediaan sistem air 
bersih yang dikelola oleh PDAM Kab. Kapuas, 
meliputi pembuatan recervoir di Kapuas 
dengan kapasitas 1.500 M3 beserta sarana 
proyek kegiatan penguatan recervoir dan 
sarana penunjang seperti ruang pompa, 
extending water distribution network 
Selat Hulu-1, extending water distribution 
network Selat Hulu-2, extending water 
distribution network Pulo Telo-1, extending 
water distribution network Pulo Telo-2 dan 
pembuatan reservoir 500 M3 di Anjir beserta 
jaringan pipa distribusi. Dengan dibangunnya 
recervoir tersebut jumlah pelanggan di Kab. 
Kapuas yang dilayani semakin meningkat, 
meskipun baru dapat melayani sekitar 
27persen jumlah penduduk Kab. Kapuas. 

Jumlah pelanggan meningkat dari 
sebanyak 23.708 pelanggan (100.976 jiwa) 
pada tahun 2018 menjadi 27.472 pelanggan 
(111.552 jiwa) pada tahun 2020. Total panjang 
pipa transmisi air bersih dari dana pinjaman 
mencapai sekitar 40 km. Penyediaan sistem 
air bersih yang dikelola PDAM Kab. Kapuas 
tersebut tidak seluruhnya berasal dari dana 
pinjaman. Terdapat sharing pendanaan 
dengan sumber APBD, yaitu untuk 
pembangunan kolam penampungan air dan 
alat pengolahan air bersih. 

Dampak (outcome) pemberian pinjaman 
terhadap kinerja dan pelayanan PDAM Kab. 
Kapuas yaitu pendapatan yang meningkat 
dengan bertambahnya jumlah pelanggan 
dan cakupan pelayanan. Status BMN telah 
diserahterimakan kepada PDAM Kab. Kapuas 
dan masih berfungsi dengan baik sampai 
dengan saat ini.

3.1.6.2. Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan 
salah satu jenis Kredit Program yaitu 
kredit/pembiayaan usaha yang disalurkan 
oleh lembaga keuangan, badan layanan 
umum atau koperasi simpan pinjam yang 
memperoleh fasilitas dari pemerintah 
untuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan 
menengah. Peranan pemerintah pusat 
dalam program ini berupa pemberian subsidi 
bunga kepada debitur melalui lembaga 
penyalur. KUR merupakan produk unggulan 
pemerintah untuk memberdayakan UMKM di 
seluruh Indonesia. Program KUR dimulai pada 
tahun 2015 dan terus berjalan sampai saat ini, 
dengan beberapa perubahan kebijakan dari 
Komite Kebijakan (Menko Perekonomian). 
Kebijakan itu antara lain penurunan suku 
bunga kepada debitur dari 7 persen manjadi 
6 persen mulai 1 Januari 2020.

Penyaluran KUR di Kalimantan Tengah 
dalam tiga tahun tumbuh lebih dari 137 persen 
dari Rp1.255,08 miliar di tahun 2019 menjadi 
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Rp2.981,32 miliar di tahun 2021. Penyaluran 
KUR terus menanjak naik hingga tahun 2021. 
Dengan pertumbuhan pada 2019 mencapai 
9,58 persen, dan tumbuh semakin tinggi 
pada tahun 2020, 40,13 persen dan menanjak 
lagi dengan pertumbuhan mencapai 69,54 
persen. Seiring pertumbuhan penyaluran 
KUR, debitur yang memanfaatkan KUR juga 
tumbuh tinggi setiap tahun. Debitur yang 
memanfaatkan KUR tahun 2021 mencapai 
64.657 orang, tumbuh 34,32 persen, setelah 
tahun sebelummya juga tumbuh 30,71 persen 
melesat dibanding tahun 2019 8,92 persen. 
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 
mendominasi penyaluran dengan rata-rata 3 
tahun terakhir mencapai hampir 50 persen, 
disusul sektor Pertanian, Perburuan dan 
Kehutanan mencapai 32 persen. 

Perkembangan penyaluran KUR 
menunjukkan pemanfaatan program KUR 
di Kalimantan Tengah semakin meningkat. 
Selain itu, hasil survei kepada debitur di 
Kalimantan Tengah bahwa KUR telah 
berhasil meningkatkan omzet/penjualan, 
meningkatkan keuntungan serta menciptakan 
pertumbuhan tenaga kerja. Namun demikian, 
hal yang perlu mendapat perhatian yaitu 
penyaluran KUR di Kalimantan Tengah masih 
terkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang 
merupakan sentra ekonomi di Kalteng, yaitu 

Kab. Kobar, Kab. Kotim, Kota Palangka Raya 
dan Kab. Kapuas dengan total proporsi 
sebesar 58 persen. Oleh karena itu, dukungan 
dan sinergi semua stakeholders KUR menjadi 
sangat penting dalam menyebarluaskan 
informasi megenai KUR kepada masyarakat 
luas.

3.1.6.3. Kredit Ultra Mikro (UMi)

Selain KUR, program Pemerintah yang 
menyasar UMKM lainnya adalah Pembiayaan 
Ultra Mikro (UMi). Pemberian pembiayaan 
Ultra Mikro dimaksudkan untuk menyediakan 
fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat 
bagi usaha ultra mikro serta menambah 
jumlah wirausaha yang difasilitasi Pemerintah. 
Pembiayaan UMi ditujukan kepada para 
pemilik Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 
Koperasi (UMKMK) segmen usaha mikro 
lapisan terbawah. Segmen inilah yang belum 
bisa terfasilitasi oleh kredit yang disalurkan 
melalui perbankan. Pembiayaan UMi 
disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan 
Bank (LKBB), dengan jumlah fasilitas kredit 
maksimal Rp 20 juta. Pemerintah menunjuk 
Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi 
Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund 
pembiayaan. Pembiayaan UMi dimulai tahun 
2017 dan terus berjalan sampai saat ini dengan 
beberapa perkembangan salah satunya 
batas maksimal fasilitas kredit semula hanya 
sampai dengan Rp10 juta, dan mulai tahun 
2021 jumlah fasilitas kredit maksimal sampai 
dengan Rp20 juta.

Penyaluran pembiayaan UMi di Kalimantan 
Tengah dalam tahun 2021 sebesar Rp7.304,52 
miliar, menurun 37,48 persen dibanding 

Grafik 3.13
Perkembangan Jumlah Kredit  dan Jumlah 

Debitur KUR TA 2019 - 2021 (Rp juta)

Sumber : Aplikasi SIKP (diolah)

Tabel 3.8
Perkembangan Jumlah Kredit (Rp juta) dan 

Jumlah Debitur UMi TA 2019 - 2021

Sumber : Aplikasi SIKPUMi, 27 Jan 2022 (diolah)
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tahun 2020, setelah sebelumnya di tahun 
2020 tersebut mengalami peningkatan 117,75 
persen. Bahkan di tahun 2019 penyaluran UMi 
meningkat hingga lima kali lipat dibanding 
tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi 
jumlah debitur yang memanfaatkan kredit 
UMi, pada tahun 2021 terdapat 1.799 debitur 
menurun 43,79 persen dibanding tahun 
2020, sedangkan pada tahun 2020 debitur 
UMi tumbuh 57,71 persen, bahkan tahun 
2019 debitur tumbuh hingga 16 kali dibanding 
tahun sebelumnya. Penurunan penyaluran 
dan debitur pada tahun 2021 terjadi karena 
terdapat satu koperasi penyalur linkage 
BAV di Kotawaringin Timur yang merupakan 
penyalur terbanyak tahun 2020, namun tidak 
terdapat pada Aplikasi SIKP tahun 2021, 
disebabkan adanya kendala di upload data 
SIKP (informasi dari petugas PIP). 

Sama dengan KUR, hal yang perlu 
mendapat perhatian yaitu penyaluran UMi di 
Kalimantan Tengah juga masih terkonsentrasi 
pada wilayah-wilayah yang merupakan sentra 
ekonomi di Kalteng, yaitu Kab. Kobar, Kab. 
Kotim, Kota Palangka Raya dan Kab. Kapuas 
dengan total proporsi rata-rata sebesar 73 
persen. Oleh karena itu, dukungan dan sinergi 
semua stakeholders UMi menjadi sangat 
penting dalam menyebarluaskan informasi 
megenai UMi kepada masyarakat luas.

3.1.7. Isu Strategis Pelaksanaan APBN 
di Daerah

Pengembangan Food Estate merupakan 
salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 
di Kalimantan Tengah tahun 2020 sampai 
dengan tahun 2024. Penetapan Provinsi 
Kalimantan Tengah sebagai salah satu lokasi 
pengembangan food estate dilakukan pada 
tahun 2020 yang merupakan komitmen 
pemerintah pusat untuk menjaga dan 
meningkatkan ketahanan pangan nasional, 
yang didasarkan pada pertimbangan adanya 
kondisi pandemi covid 19 dan sebagai upaya 

mengurangi ketergantungan pada impor 
pangan beras. Di Kalimantan Tengah, program 
pengembangan Kawasan Food Estate 
dilakukan pada lahan bekas pengelolaan 
lahan Gambut Kalimantan Tengah (eks-
PLG) yang berada di Kabupaten Kapuas 
dan Kabupaten Pulang Pisau. Kawasan eks-
PLG yang dibangun meliputi luasan 164.598 
Ha yang tersebar di Kabupaten Kapuas 
dan Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan 
intensifikasi meliputi lahan seluas 30.00 
Ha pada tahun 2020, 14.135 Ha tahun 2021, 
21.321 Ha tahun 2022 dan 19.642 Ha tahun 
2023, sedangkan kegiatan ekstensifikasi 
meliputi lahan seluas 17.000 Ha tahun 2021, 
35.500 Ha tahun 2022 dan 27.000 Ha tahun 
2023. Pelaksanaan program pengembangan 
food estate di Kalimantan Tengah melibatkan 
satker-satker lintas K/L, yaitu Kementerian 
Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian 
Perhubungan, Kementerian Desa dan 
PDTT, Kementerian LHK dan Kementerian 
ATR/BPN. Masing-masing satker tersebut 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
tugas dan fungsi terkait. Pagu keseluruhan 
Program Pengembangan Wilayah Food 
Estate Kalimantan Tengah tahun 2021 semula 
Rp7,024,649,355,600,- dan setelah dilakukan 
revisi pada DIPA masing-masing satker 
kondisi terakhir pagu menjadi sebesar Rp. 
2,108,325,424,322,-Sebagai leading sector 
PSN ini adalah:

1. Kementerian Pertanian melalui satker 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan 
Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah 
yang melaksanakan kegiatan intensifikasi 
cetak sawah dan ektensifikasi perluasan 
persawahan; dan 

2. Kementerian PUPR melalui satker Satker 
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan 
Air I Kalimantan II Provinsi Kalimantan 
Tengah yang melaksanakan kegiatan 
Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan 
Jaringan Irigasi Rawa, Pekerjaan 
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Pembangunan Pintu Air dan Jembatan, 
Pekerjaan Pembangunan sumur bor dan 
Jaringan air tanah untuk air baku Kab. 
Kapuas, Kab Gunung Mas dan Kab. Pulang 
Pisau, serta satker Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah II Provinsi Kalteng yang 
melaksanakan kegiatan peningkatan jalan 
dan jembatan Kawasan Food Estate. 

Capaian realisasi belanja secara agregrat 
pada satker-satker pelaksana pelaksana 
Program Pengembangan Wilayah Food Estate 
Kalimantan Tengah per tanggal 31  Desember 
2021 sebesar Rp. 1,973,434,724,202,- (93.60 
persen). Adapun capaian output kegiatan 
intensifikasi cetak sawah mencapai 100 persen, 
sedangkan kegiatan ekstensifikasi perluasan 
persawahan mencapai 96,14 persen. Untuk 
kegiatan Pekerjaan Pembangunan sumur bor 
dan Jaringan air tanah untuk air baku secara 
keseluruhan tercapai 27 titik dari target 31 
titik (87,09 persen), sedangkan pekerjaan 
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi 
Rawa mencapai 217.208,8 KM dari target 
221.257,9 KM (98 persen) serta Pekerjaan 
Pembangunan Pintu Air dan Jembatan 
mencapai 186 buah dari target 226 buah 

(82.31 persen). Untuk kegiatan pekerjaan 
peningkatan jalan dan jembatan mencapai 
100 persen masing-masing 49,43 KM dan 35 
M. 

Output sector utama PSN Pengembangan 
Kawasan Food Estate tahun 2021 belum 
sepenuhnya dapat tercapai, meskipun 
sebagian besar telah tercapai. Program PSN 
tersebut dilaksanakan oleh satker lintas K/L 
sehingga kelancaran pelaksanaan kegiatan 
yang dilaksanakan satu atau beberapa 
satker dapat sangat tergantung dengan 
penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan 
oleh satker lainnya. Dengan kondisi tersebut 
koordinasi dalam rangka harmonisasi 
pelaksanaan kegiatan menjadi tantangan 
tersendiri. Selain itu terdapat tantangan lain 
yaitu adanya kendala-kendala antara lain 
keterlambatan juknis pelaksanaan kegiatan 
dari K/L terkait,  adanya perubahan pada 
kegiatan atau lainnya yang memerlukan 
adanya revisi dokumen anggaran, serta 
kendala teknis yang terjadi di lapangan 
seperti kendala terkait lahan atau hal-hal 
teknis lain yang mempengaruhi kelambatan 
pelaksanaan kegiatan.
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3.2 PELAKSANAAN APBD

APBD merupakan instrumen fiskal daerah untuk mencapai target dan sasaran makro 
ekonomi regional yang telah ditetapkan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dalam 
mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Pada masa pandemi Covid-19, 
anggaran belanja pada APBD juga lebih diprioritaskan untuk penanganan dampak pandemi 
Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Tekanan terhadap Pendapatan Asli Daerah akibat 
ketidakpastian fluktuasi aktivitas ekonomi masyarakat menuntut kemampuan pemerintah daerah 
dalam mengelola APBD secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta mengedepankan 
skala prioritas belanja daerah. Terlebih lagi, total tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih 
cukup tinggi, sebagaimana yang terjadi pada wilayah Kalimantan Tengah dengan rata-rata 79,1 
persen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. 

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Target pendapatan APBD seluruh pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Tengah pada TA 
2021 cenderung stagnan dibandingkan dengan TA 2020 dengan kenaikan sebesar 0,3 persen. 
Namun demikian, terdapat trade-off besaran target antar komponen Pendapatan Daerah 
sebagai penyesuaian anggaran untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19. Optimisme 
pemerintah daerah atas keberhasilan pemulihan ekonomi di tahun 2021 tercermin dari kenaikan 
target PAD sebesar 6,1% sebagai dampak dari peningkatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat 
pada tahun 2021. Selain itu, pandemi yang terjadi juga mendorong pemerintah daerah untuk 
lebih berkreasi dalam memperoleh alternatif sumber PAD-nya.

Tabel 3.9

Pendapatan dan Belanja APBD Kalimantan Tengah TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber: SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng, 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Pendapatan Transfer diproyeksikan mengalami sedikit kenaikan, dengan tuntutan 
pengalokasikan sebagian dana transfer untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi 
daerah. Namun demikian, kenaikan kedua komponen tersebut menjadi penyeimbang atas 
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proyeksi penurunan signifikan pendapatan 
dari hibah akibat turunnya kapasitas ekonomi 
pada seluruh elemen masyarakat.

Sampai dengan akhir TA 2021, tingkat 
realisasi pendapatan APBD di Kalimantan 
Tengah mencapai Rp20,47 triliun (98,3 
persen) atau mengalami peningkatan sebesar 
2,7 persen (y-o-y). Namun, sebesar 34,7 
persen Pendapatan Daerah baru dihimpun 
pada periode triwulan IV 2021 dengan adanya 
pengaruh dari peningkatan stabilitas aktivitas 
ekonomi dan peningkatan penyaluran 
pendapatan transfer pada triwulan akhir 
tersebut.

Pertama, peningkatan stabilitas aktivitas 
perekonomian masyarakat pada triwulan 
IV jika dibandingkan dengan bulan-bulan 
sebelumnya, dimana terdapat sejumlah 
pengetatan mobilitas masyarakat, antara lain 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
untuk mengurangi mobilitas masyarakat 
di Hari Raya Idul Fitri dan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
level 3-4 di bulan Juli-September untuk 
menghadapi penyebaran Covid-19 varian 
Delta, serta bencana banjir pada sejumlah 
kabupaten, antara lain Kabupaten Katingan.

Kedua, Pendapatan Transfer Daerah yang 
tersalurkan pada Triwulan IV 2021 mencapai 
34,9 persen dari total Pendapatan Transfer 
Daerah, dengan kontribusi realisasi sebesar 
81,1 persen terhadap total Pendapatan 
Daerah periode triwulan IV 2021.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang 
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Komponen 
pembentuk PAD terdiri dari pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD 
yang sah. 

Tren perkembangan PAD seluruh 
pemerintah daerah di wilayah Kalimantan 
Tengah selama periode 2019-2021 
menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah 
mampu meningkatkan kembali realisasi PAD-
nya pada TA 2021 setelah mengalami kontraksi 
pada TA 2020 akibat lesunya aktivitas 
perekonomian daerah yang mengalami shock 
terhadap pandemi Covid-19. Ketercapaian 
target PAD tahunan dengan optimal (>100%) 
menunjukkan kemampuan perencanaan 
pemerintah daerah dalam menentukan target 
PAD sesuai dengan kondisi perekonomian 
yang terjadi. 

Target PAD TA 2021 yang kembali 
meningkat menjadi Rp3.295,6 miliar (6,1 
persen, y-o-y), atau diindikasikan menuju 
normal sebagaimana target pada periode 
sebelum pandemi, menunjukkan semangat 
dan optimisme pemerintah daerah dalam 
usaha peningkatan derajat kemandirian 
fiskalnya walaupun masih berada pada masa 
pandemi. Dalam hal ini, pajak daerah menjadi 
potensi utama peningkatan PAD di masa 
pandemi melalui sejumlah sektor yang tidak 
terlalu terpengaruh oleh kondisi pandemi, 
misalnya pajak terkait kendaraan bermotor, 
PBB dan BPHTB.

Grafik 3.14
Pagu dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)
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Tingkat realisasi PAD pada akhir TA 2021 
telah mencapai Rp3.306,8 miliar (100,3 
persen). Jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya, capaian tersebut mengalami 
peningkatan signifikan secara nominal, yaitu 
sebesar Rp 362,1 miliar (12,3 persen, y-o-y). 
Kenaikan tersebut utamanya disebabkan oleh 
peningkatan pendapatan pajak daerah yang 
salah satunya didukung oleh peningkatan 
volume perdagangan masyarakat pada 
Triwulan IV 2021. 

Berdasarkan komponen pembentuk 
PAD, Pajak Daerah dan Lain-lain PAD 
yang Sah menjadi kontributor utama PAD 
dengan kontribusi sebesar 58,7 persen dan 
29,4 persen. Keberhasilan peningkatan 
pendapatan daerah didukung oleh sejumlah 
obyek pajak yang bersifat statis dan periodik, 
misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, PBB 
Perkotaan dan Pedesaan, dan BPHTB.

Kombinasi antara kenaikan sektor pajak 
daerah yang didorong oleh kondusivitas 
aktivitas perekonomian  dan sektor pajak yang 
bersifat statis dan periodik menjadi faktor 
penentu keberhasilan usaha pemerintah 
untuk menjaga tingkat kemandirian daerah 
walaupun masih terdapat scarring effect 
dari pandemi yang menurunkan kemampuan 
ekonomi masyarakat.  

3.2.1.1.1. Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah pada seluruh 
pemerintah daerah Kalimantan Tengah pada 
TA 2021 berhasil terealisasi sebesar Rp 1.940,1 
miliar (99,5 persen). 

Pemerintah daerah yang memiliki realisasi 
penerimaan Pajak Daerah terbesar adalah 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang 
mencapai Rp1.415,3 miliar. NIlai penerimaan 
yang sangat signifikan tersebut berasal dari 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor yang hanya 
terdapat pada pemerintah provinsi. 

Sedangkan berdasarkan obyek pajaknya, 
BPHTB menjadi pendapatan dengan kenaikan 
paling signifikan, yaitu 70,2 persen dengan 
kontribusi kenaikan terbesar dari wilayah 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung 
Mas dan Kabupaten Lamandau. Selanjutnya, 
pajak yang berbasiskan aktivitas masyarakat 
seperti yang terjadi pada sektor perhotelan, 
restoran, dan hiburan yang sempat tertahan 
dengan adanya pembatasan aktivitas 
masyarakat, berhasil kembali meningkat 
pada akhir periode TA 2021.

3.2.1.1.2. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada seluruh 

Grafik 3.15
Pagu dan Realisasi PAD per Komponen

Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Grafik 3.16
Realisasi Pajak Daerah per Pemda

Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)
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pemerintah daerah Kalimantan Tengah 
pada TA 2021 mencapai Rp 156,1 miliar (96,3 
persen). 

Pemerintah daerah dengan realisasi 
pendapatan Retribusi Daerah terbesar adalah 
Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang 
mencapai Rp65,6 miliar dengan kontribusi 
utama berasal dari Retribusi Jasa Umum (RJU) 
Pelayanan Kesehatan dan RJU Pelayanan 
Pelabuhan. Hal ini disebabkan kondisi Barito 
Utara sebagai wilayah tambang batubara 
utama  di Kalimantan Tengah, dimana salah 
satu transportasinya menggunakan jalur 
sungai. Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah menjadi kontributor kedua dengan 
sumber retribusi utama dari RJU Pelayanan 
Pendidikan mengingat lokasi pendidikan 
terbesar dan terlengkap berada di wilayah 
provinsi.

3.2.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan (KDDP)

Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang 
Dipisahkan pada seluruh pemerintah daerah 
Kalimantan Tengah pada TA 2021 mengalami 
peningkatan sebesar 25,6 persen (y-o-y) 
dengan realisasi sebesar Rp 237,7 miliar 
(102 persen). Peningkatan terjadi akibat 

nilai Bagian Laba atas Penyertaan Modal 
pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) 
yang diterima pemerintah daerah lebih 
besar dari tahun sebelumnya. Terdapat 13 
dari 14 pemerintah daerah yang menerima 
pembagian laba tersebut dengan nilai 
pendapatan terbesar pada Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 95,7 
miliar, dan 12 pemerintah daerah lainnya 
dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 10 
miliar.

3.2.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah pada seluruh 
pemerintah daerah Kalimantan Tengah pada 
TA 2021 mengalami penurunan sebesar 3,2 
persen (y-o-y) dengan realisasi sebesar Rp 
972,2 miliar (102,3 persen). Namun demikian, 
Lain-lain PAD yang Sah menjadi komponen 
pembentuk PAD dengan kontribusi terbesar 
kedua yaitu sebesar 29,5 persen. Komponen 
ini didominasi oleh Pendapatan BLUD 
sebesar Rp 833 miliar yang disumbangkan 
oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 
sebesar Rp 284 miliar dan Kabupaten 
Kotawaringin Timur sebesar 228 miliar.

Grafik 3.17
Realisasi Retribusi Daerah per Pemda

Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Grafik 3.18
Realisasi KDDP per Pemda

Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)
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3.2.1.1.5. Rasio PAD terhadap PDRB

Jika dibandingkan dengan TA 2020, rasio 
PAD terhadap PDRB TA 2021 menunjukkan 
peningkatan sebesar 0,3 persen, yang 
salah satunya disebabkan oleh peningkatan 
aktivitas perekonomian masyarakat sebagai 
akibat pelonggaran atas pembatasan sosial 
dalam rangka penanganan pandemi. Selain 
itu, besaran kenaikan PAD yang didominasi 
oleh pendapatan BPHTB dan Pajak Kendaraan 
Bermotor menunjukkan keberhasilan strategi 
pemerintah daerah dalam mencari alternatif 
PAD di masa pandemi.

3.2.1.1.6. Analisis Kemandirian Daerah

Indeks Kemandirian Daerah diukur dengan 
menggunakan Formula Hunter (1977) yang 
telah disesuaikan dengan karakteristik APBD 
di Indonesia dengan kategori sebagai berikut:

 Sangat Mandiri ( IKF ≥ 0,75 )

 Mandiri ( 0,05 ≤ IKF < 0,75 )

 Menuju Kemandirian ( 0,25 ≤ IKF < 0,50 )

 Belum Mandiri ( IKF < 0,25 )

Secara keseluruhan, total PAD Kalimantan 
Tengah TA 2021 membentuk Indeks 
Kemandirian Fiskal (IKF) sebesar 0,15 atau 
lebih tinggi dari IKF TA 2020 sebesar 0,13. 
Nilai IKF tersebut menunjukkan bahwa 
pemerintah daerah wilayah Kalimantan 
Tengah masih pada status Belum Mandiri. 
Kondisi ini selaras dengan peta kapasitas 
fiskal daerah berdasarkan PMK nomor 116/
PMK.07/2021 yang menyebutkan bahwa 
Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam 
kategori daerah dengan kapasitas fiskal yang 
rendah (indeks 0,392). 

Selanjutnya, berdasarkan nilai IKF per 
pemerintah daerah, seluruh pemerintah 
kabupaten/kota mempunyai nilai IKF kurang 

Grafik 3.19
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per Pemda

Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Grafik 3.20
Rasio PAD Terhadap PDRB 

Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Grafik 3.21
Indeks Kemandirian Fiskal per Pemerintah Daerah 
Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)
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dari 0,25 yang berarti dalam status Belum 
Mandiri. Adapun pemerintah provinsi 
mempunyai IKF sebesar 0,37 yang berarti 
dalam status Menuju Kemandirian.

Adapun sejumlah upaya daerah dalam 
rangka meningkatkan PAD-nya antara lain 
dilakukan oelh pemerintah daerah, antara lain 
melalui:

1.  Peningkatan/penyesuaian tarif PBB 
Perkotaan dan Pedesaan (P2) dan BPHTB. 
Latar belakang langkah ini adalah potensi luas 
wilayah Kalimantan Tengah yang mencapai 
153.564 km2 serta tarif PBB P2 dan BPHTB 
yang masih rendah. Tantangan terhadap  
memerlukan proses dan dukungan dari pihak 
legislatif. 

2. Optimalisasi penggunaan cash register 
pada restoran dalam rangka digitalisasi 
pendapatan daerah dan mencegah 
kebocoran penerimaan pajak daerah.

3. Kerjasama dengan bank daerah dalam 
rangka digitalisasi pendapatan daerah dan 
mempermudah penyetoran pajak daerah.

4. Evaluasi peraturan daerah tentang 
Pendapatan Daerah dengan memperhatikan 
potensi kekayaan alam dan hasil bumi di 
Provinsi Kalteng.

2.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan 
pendapatan yang berasal dari transfer 
pemerintah pusat dan transfer antar daerah. 
Tren perkembangan Pendapatan Transfer 
seluruh pemerintah daerah di wilayah 
Kalimantan Tengah selama periode 2019-2021 
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 
kembali target dan realisasi Pendapatan 
Transfer pada TA 2021, dengan proporsi 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lebih 
dari 95 persen.

Hingga akhir TA 2021, tingkat realisasi 
Pendapatan Transfer Daerah telah 
mencapai Rp16.962,2 miliar (98,6 persen) 
atau tumbuh 4,5 persen (y-o-y). Rasio atas 
Pendapatan Transfer Daerah terhadap total 
Pendapatan Daerah mencapai 79,2 persen 
dan menunjukkan tren peningkatan pada tiga 
tahun terakhir.

Dari total target pendapatan transfer 
seluruh pemerintah daerah Kalimantan 
Tengah tahun 2021, DAU mempunyai 
porsi terbesar yaitu 57,1 persen, dan diikuti 

Grafik 3.22
Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer

Regional Kalimantan Tengah TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Grafik 3.23
Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer

Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)
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oleh DAK sebesar 22,3 persen. Kondisi 
tersebut mengindikasikan tingginya tingkat 
ketergantungan pemerintah daerah 
terhadap pemerintah pusat, baik dalam 
pemenuhan kebutuhan operasional maupun 
pembangunan infrastruktur. 

Maka dari itu, diperlukan dorongan kepada 
pemerintah daerah untuk meningkatkan 
kreativitasnya dalam mencari alternatif sumber 
pendapatan daerah, baik melalui optimalisasi 
potensi daerah maupun mencari pembiayaan 
alternatif yang produktif. Bersamaan dengan 
hal tersebut, pengurangan DAU dan DAK 
secara bertahap melalui sejumlah reformulasi 
yang berbasiskan pada kinerja daerah, 
disertai dengan pendampingan pengelolaan 
keuangan dapat dilakukan oleh pemerintah 
pusat untuk membantu mengurangi 
ketergantungan daerah terhadap dana 
transfer tersebut.

Dari total pendapatan transfer pemerintah 
pusat, tingkat realisasi tertinggi terdapat pada 
DBH dan DAK Non Fisik, yaitu 183,5 persen 
dan 100,4 persen. Tingginya tingkat realisasi 
DBH disebabkan oleh adanya penyaluran 
kurang bayar DBH Sementara TA 2020 
(KMK nomor 3/KM.7/2021) dan penyaluran 
kurang bayar TA 2021 (PMK nomor 129/
PMK.07/2021). Sedangkan tingginya tingkat 
realisasi DAK Non Fisik disebabkan oleh 
adanya kewajiban pembayaran Tunjangan 
Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah 
yang melebihi dana yang dialokasikan. 

Jenis belanja dengan tingkat realisasi 
yang terendah adalah DAK Fisik dan Dana 
Desa, yaitu 95 persen dan 99,2 persen. 
Kendala yang terjadi pada penyaluran DAK 
Fisik adalah terdapat alokasi yang tidak 
dapat dikontrakkan akibat: (i) referensi harga 
yang lebih rendah pada saat perencanaan; 
(ii) pihak rekanan tidak sanggup untuk 
melakukan kontrak/melaksanakan pekerjaan 
karena waktu yang sangat terbatas; dan (iii) 
status ijin lahan yang belum jelas. Sedangkan 

kendala penyaluran Dana Desa disebabkan 
oleh: (i) permasalahan hukum aparat desa; (ii) 
ketidakjelasan status desa; (iii) konflik internal 
aparat desa; dan (iv) kurangnya kemampuan 
desa dalam memenuhi persyaratan usulan 
penyaluran dana desa. Fokus permasalahan 
penyaluran Dana Desa terdapat pada 
Kabupaten Kapuas sebagai pemerintah 
daerah dengan jumlah desa terbanyak (214 
dari 1433 desa).

2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang 
Sah

Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang 
Sah seluruh pemerintah daerah di wilayah 
Kalimantan Tengah pada TA 2021 mencapai 
Rp 197,8 miliar (59 persen) atau turun sebesar 
minus 73,4 persen (y-o-y). Penurunan ini 
disebabkan oleh rendahnya realisasi dari 
komponen Lain-lain Pendapatan Sesuai 
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang mempunyai target sebesar 
84,2 persen dari total pendapatan Lain-lain 
Pendapatan Daerah yang Sah. 

Realisasi yang diperoleh dari pendapatan 
hibah sebesar Rp 163 miliar (293 persen), 
dengan komponen Pendapatan Hibah dari 
Pemda Lainnya sebagai kontibutor utama 
sebesar 79,8 persen. Namun demikian, 
nominal pendapatan hibah TA 2021 
mengalami penurunan sebesar 57,6 persen 
(y-o-y). Hanya terdapat 3 pemerintah daerah 
yang tidak menjadi kontributor komponen ini, 
yaitu Kab. Pulang Pisau, Kab. Kotawaringin 
Barat, dan Kab. Barito Utara.

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua 
kewajiban daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Alokasi belanja APBD seluruh pemerintah 
daerah di wilayah Kalimantan Tengah pada 
tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp22,18 triliun 
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atau mengalami penurunan sebesar minus 
2,9 persen (y-o-y). Pada level jenis belanja, 
penurunan tersebut utamanya disebabkan 
oleh berkurangnya Belanja Hibah sebesar 
Rp 426,6 miliar (30 persen, y-o-y). Namun 
demikian, terdapat kenaikan yang cukup 
signifikan pada Belanja Barang dan Jasa 
sebesar Rp507 miliar atau 10,8 persen (y-o-y). 
Peningkatan alokasi ini dilatarbelakangi oleh 
kebutuhan pemenuhan aktivitas perkantoran 
pemerintah daerah yang diprediksi akan 
mengalami peningkatan, serta dalam rangka 
membantu percepatan belanja pemerintah 
karena sifat belanja barang yang lebih 
fleksibel dan lebih cepat untuk dibelanjakan 
kepada pelaku ekonomi di wilayah Kalimantan 
Tengah.

3.2.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja APBD berdasarkan jenis belanja 
terbagi menjadi Belanja Operasi, Belanja 
Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja 
Transfer.

Sampai dengan akhir TA 2021, realisasi 
Belanja Daerah mencapai Rp 19.530 miliar (88 
persen). Kurang optimalnya realisasi belanja 
utamanya disebabkan oleh capaian realisasi 

Belanja Operasi (89,9 persen) dan Belanja 
Modal (81,4 persen), dengan Belanja Operasi 
sebagai kontributor utama realisasi belanja 
sebesar 66,1 persen. Dari sisi pemerintah 
daerah, Provinsi Kalimantan Tengah dan 
Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi 
kontributor utama atas rendahnya kedua 
jenis belanja tersebut.

3.2.2.1.1. Belanja Operasi

Alokasi Belanja Operasi seluruh pemerintah 
daerah di wilayah Kalimantan Tengah TA 2021 
mencapai Rp 14.362,1 miliar dengan alokasi 
tertinggi terdapat pada Belanja Pegawai 
(55,5 persen) dan Belanja Barang dan Jasa 
(36,2 persen). Jika dibandingkan dengan TA 
2020, terdapat kenaikan alokasi terdapat 
pada Belanja Barang dan Jasa sebesar 10,8 
persen yang diimbangi dengan pengurangan 
pada alokasi Belanja Pegawai, Belanja Hibah, 
dan Belanja Tidak Terduga. Kenaikan tersebut 
ditujukan untuk mengakomodasi kenaikan 
kebutuhan belanja akibat peningkatan 
aktivitas pemerintah daerah yang bersifat 
tatap muka, seperti perjalanan dinas, paket, 
kegiatan sosialisasi, dan kegaitan yang 
bersifat tatap muka.

Grafik 3.24
Komposisi Alokasi Belanja APBD

Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Grafik 3.25
Pagu dan Realisasi Belanja Daerah per Jenis Belanja

Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)
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Pemerintah daerah juga memilih untuk 
menahan Belanja Hibah ke pihak lainnya dalam 
menangani ketidakmampuan kapasitas fiskal 
daerah dalam menahan tekanan ekonomi 
akibat pandemi dengan pertimbangan bahwa 
jenis belanja ini merupakan prioritas terakhir 
belanja operasional daerah.

Total realisasi Belanja Operasional lingkup 
pemerintah daerah di wilayah Kalimantan 
Tengah TA 2021 berada dibawah target, 
yaitu 89,9 persen dan menunjukkan tren 
penurunan dalam tiga tahun terakhir secara 
nominal maupun persentase. Terdapat tiga 
komponen belanja yang menjadi kontributor 
utama realisasi belanja, yaitu Belanja Pegawai, 
Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah.

Pertumbuhan Belanja Opersional TA 2021 
yang terkontraksi sebesar minus 1,7 persen 
(y-o-y) disebabkan oleh tidak optimalnya 
realisasi Belanja Pegawai (85,2 persen) 
dan penurunan pagu Belanja Hibah kepada 
ormas dan kelompok masyarakat yang cukup 
signifikan terjadi pada pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah. Belanja pegawai dalam 
tiga tahun rendah mempunyai rata-rata 
realisasi sebesar 84,7 persen. Rendahnya 
belanja pegawai utamanya terjadi pada 
pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, Kab. 
Barito Utara, Kab. Kotawaringin Barat, dan 
Kab. Kapuas.

3.2.2.1.2. Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal seluruh pemerintah 
daerah di wilayah Kalimantan Tengah TA 
2021 mencapai Rp 4.561,9 miliar dengan 
alokasi tertinggi terdapat pada Belanja Modal 
Jalan, Jaringan, dan Irigasi (54 persen) dan 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (26,2 
persen). Kenaikan alokasi juga hanya terjadi 
pada kedua komponen belanja tersebut dan 
diimbangi dengan penurunan Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin. 

Grafik 3.26
Pagu dan Realisasi Belanja Operasi

Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Grafik 3.27
Pagu dan Realisasi Belanja Operasi

Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Grafik 3.28
Pagu dan Realisasi Belanja Modal

Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)
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Rasio agregat alokasi DAK Fisik terhadap 
alokasi Belanja Modal dalam tiga tahun terakhir 
selalu mengalami kenaikan dari 29,4 persen 
menjadi 36,1 persen. Sedangkan rasio rata-
rata seluruh pemerintah daerah mencapai 
40,4 persen. Hal ini mengindikasikan adanya 
peningkatan ketergantungan pemerintah 
daerah terhadap ketersediaan DAK Fisik 
dalam pembangunan infrastruktur fisik 
di wilayahnya. Seharusnya, alokasi DAK 
Fisik mempunyai posisi sebagai penunjang 
pembangunan infrastruktur dan/atau bersifat 
penugasan sesuai dengan prioritas nasional. 

Terdapat 6 dari 15 pemerintah daerah 
dengan rasio diatas 40 persen, dengan dua 
dengan rasio tertinggi adalah Kab. Barito 
Timur (59,4 persen) dan Kab. Kotawaringin 
Barat (55,8 persen).

Total realisasi Belanja Modal lingkup 
pemerintah daerah di wilayah Kalimantan 
Tengah TA 2021 berada dibawah target, yaitu 
81,4 persen dan menunjukkan tren penurunan 
dalam tiga tahun terakhir, baik secara 
nominal maupun persentase. Terdapat tiga 
komponen belanja yang menjadi kontributor 
utama realisasi belanja, yaitu Belanja Modal 
Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal 
Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin.

Perkembangan realisasi TA 2021 yang 
terkontraksi sebesar minus 6,5 persen (y-o-y) 
disebabkan oleh penurunan signifikan dari 
realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 
Hal ini antara lain disebabkan oleh: (i) kenaikan 
harga peralatan dan mesin jika dibandingkan 
dengan alokasi yang direncanakan; (ii) 
kegagalan lelang; (iii) ketidaktersediaan 
pada e-katalog; dan (iv) pihak rekanan 
tidak sanggup untuk melakukan kontrak/
melaksanakan pekerjaan karena waktu yang 
sangat terbatas. 

Selain itu, ketidakpastian akan kondisi 
pandemi dengan adanya penerapan PSBB 
dan PPKM juga memperlambat proses 
pengadaan barang modal, baik karena 
terhambatnya supply logistik kegiatannya 
maupun karena SDM pengelolaan 
keuangannya yang harus menjalankan 
karantina. Disamping itu, bencana banjir yang 
melanda sejumlah wilayah di Kalimantan 
Tengah juga menyebabkan penghentian 
pelaksanaan pekerjaan, terputusnya akses 
ke lokasi kegiatan, dan kerusakan output 
fisik yang telah dibangun. Rendahnya Belanja 
Modal utamanya terjadi pada pemerintah 
provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Kapuas, 
Kab. Katingan, dan Kab. Barito Timur.

3.2.2.1.3. Belanja Tak Terduga
Grafik 3.29

Realisasi Belanja Modal per Komponen
Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Grafik 3.30
Pagu dan Realisasi Belanja Tak Terduga

Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)
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Alokasi Belanja Tak Terduga seluruh 
pemerintah daerah di wilayah Kalimantan 
Tengah TA 2021 mencapai Rp 225,9 
miliar, dengan 47,2 persen terdapat pada 
pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. 
Alokasi yang tumbuh siggnifikan pada TA 
2020 namun memiliki presentase yang 
masih rendah merepresentasikan respon 
pemerintah daerah yang sangat tinggi 
terhadap ketidakpastian kondisi di masa 
pandemi. Sedangkan pada TA 2021, alokasi 
belanja Tak Terduga tersebut mengalami 
penurunan, namun terlihat lebih terencana 
dengan baik.

Total realisasi Belanja Tak Terduga lingkup 
pemerintah daerah di wilayah Kalimantan 
Tengah TA 2021 berada dibawah target, 
yaitu 71,9 persen, namun menunjukkan tren 
peningkatan dalam tiga tahun terakhir, baik 
secara nominal maupun persentase.

3.2.2.1.4. Belanja Transfer

Alokasi Belanja Transfer seluruh 
pemerintah daerah di wilayah Kalimantan 
Tengah TA 2021 mencapai Rp 3.031,7 miliar 
dengan proporsi 77 persen berupa Belanja 
Bantuan Keuangan dengan alokasi tertinggi 

terdapat pada Kab. Kapuas dan Kab. 
Kotawaringin Timur. Pada periode pandemi, 
besaran alokasi Belanja Transfer mengalami 
penurunan jika dibandingkan dengan periode 
pra-pandemi. Hal ini merupakan dampak 
dari rasionalisasi anggaran dan kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
untu kebutuhan penanganan pandemi dan 
pemulihan ekonomi daerah.

Realisasi belanja transfer secara 
konsolidasian menunjukkan peningkatan 
sebesar 19,8 persen (y-o-y) yang disebabkan 
oleh peningkatan Belanja Bagi Hasil sebesar 
Rp 722 miliar dari Rp 26 miliar pada TA 2019-
2020. 

3.2.2.2. Berdasarkan Fungsi

Pelayanan Umum merupakan fungsi 

dengan kontribusi realisasi belanja tertinggi, 
yaitu 37,5 persen dan diikuti oleh fungsi 
pendidikan sebesar 26,3 persen. Namun 
demikian pergeseran realisasi belanja dalam 
tiga tahun terakhir merepresentasikan 
kebijakan belanja pemerintah daerah, 
khususnya dalam rangka penanganan 
pandemi dan pemulihan ekonomi daerah.

Fungsi kesehatan merupakan satu-satunya 
fungsi yang mengalami kenaikan proporsi 
realisasi belanja karena ditujukan dalam 

Grafik 3.31
Pagu dan Realisasi Belanja Transfer

Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Grafik 3.32
Realisasi Belanja per Fungsi

Regional Kalimantan Tengah TA 2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)
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rangka pemenuhan kebutuhan di sektor 
kesehatan dalam menghadapi pandemi, mulai 
dari sosialisasi sampai dengan dukungan 
vaksinasi. Proporsi yang meningkat tersebut 
salah satunya merupakan pemenuhan 
earmark 8 persen dari alokasi DAU. Realisasi 
fungsi kesehatan terbesar terdapat pada 
pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan 
Kab. Kotawaringin Timur.

Fungsi ekonomi yang sempat mengalami 
penurunan realisasi belanja pada TA 2021 
akibat belum terpetakannya permasalahan 
pandemi dan cara penanganannya, 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan 
pada TA 2021. Kenaikan tersebut dilakukan 
dalam rangka menghidupkan kembali 
aktivitas perekonomian masyarakat yang 
sempat mengalami kontraksi. Belanja yang 
bersifat non fisik untuk mempercepat 
sirkulasi ekonomi masyarakat dan menyokon 
kebijakan counter-cyclical pemerintah pusat.

Sejumlah kenaikan pada berbagai fungsi 
dipenuhi dari proses rasionalisasi anggaran, 
salah satunya dari realokasi belanja fungsi 
Perum Fasum yang mengalami realisasi 
cukup rendah. 

3.2.3. Surplus/ Defisit APBD

Penetapan APBD TA 2021 lingkup Kalimantan Tengah mengambil kebijakan defisit dengan 
rata-rata sebesar minus 6,4 persen, namun pada akhir TA 2021 seluruh pemerintah daerah 
memiliki surplus kecuali Kab. Pulang Pisau dengan defisit sebesar minus 3 persen. Perbedaan ini 
menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD belum sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, 
salah satunya disebabkan oleh ketidakpastian kegiatan pemerintah daerah yang sangat 
dipengaruhi oleh kondisi dan kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi.

Kondisi surplus anggaran sebesar 7,6 persen seharusnya menunjukkan performa pemerintah 
yang optimal dalam menghimpun pendapatan daerah, akan tetapi rata-rata tingkat realisasi 
belanja yang belum berhasil mencapai target (85,2 persen) mengindikasikan belum optimalnya 
usaha akselerasi belanja pemerintah daerah.

Kondisi ini antara lain disebabkan oleh dua hal: (i) belum optimalnya akselerasi belanja 
sepanjang tahun anggaran karena ketidakpastian kondisi pandemi; dan (ii) terdapatnya 
pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang baru tersalurkan pada bulan Desember, 
misalnya bagi hasil PBB triwulan I s.d. III akibat belum disampaikan nya BAR rekonsiliasi pajak 
pusat oleh pemerintah daerah dan penyaluran DAK Fisik yang baru tersalurkan mengingat batas 

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Grafik 3.33

Profil Penerusan Pinjaman kepada Pemda di Provinsi Kalimantan Tengah
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waktu penyalurannya tanggal 15 Desember.

Namun, kondisi surplus TA 2021 yang lebih 
rendah dari TA 2020 dengan rata-rata sebesar 
15,5 persen menunjukkan bahwa pelaksanaan 
anggaran belanja pemerintah daerah dapat 
lebih terkelola dengan baik akibat semakin 
baiknya informasi pemerintah dan masyarakat 
terkait dengan strategi penanganan pandemi 
dan pelaksanaan kegiatan ekonomi dengan 
protokol kesehatan.

Rasio surplus/defisit terhadap Pendapatan 
Transfer menunjukkan bahwa terdapat 
lima pemerintah daerah yang mempunyai 
nilai diatas 10 persen, sehingga terdapat 
potensi ekses likuiditas pemerintah daerah 
yang cukup tinggi pada pemerintah daerah 
tersebut di awal tahun anggaran berikutnya. 
Hal ini dapat menjadi salah satu indikator 
bagi Kementerian Keuangan terkait dengan 
timing penyaluran dana transfer. Sebaliknya, 
nilai negatif pada Kabupaten Pulang Pisau 
mengindikasikan perlunya percepatan 
penyaluran dana transfer dari pemerintah 
pusat.

3.2.4. Pembiayaan Daerah

Pada TA 2021, hanya terdapat dua 
pemerintah daerah yang menerima pinjaman 
daerah, yaitu Kab. Kapuas sebesar Rp 24,6 
miliar dan Kota Palangkaraya sebesar Rp 32,5 

miliar. Secara agregat, rasio Pinjaman Daerah 
tersebut hanya mencapai 4,8 persen dari 
total Penerimaan Pembiayaan Kalimantan 
Tengah.

3.2.5. Perkembangan BLU Daerah

Pada TA 2021, terdapat tujuh belas satker 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di 
wilayah Kalimantan Tengah yang seluruhnya 
beroperasi di bidang kesehatan. Ketentuan 
yang mengatur pengelolaan menginduk 
pada peraturan tentang pengelolaan Badan 
Layanan Umum (BLU) dan Permendagri 
nomor 61/2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan BLUD. Dari sisi 
legalitas, penetapan Satker BLUD oleh Kepala 
Daerah di Kalimantan Tengah secara umum 
telah sesuai dan mengacu pada ketentuan 
dan peraturan tentang BLU Daerah.

Grafik 3.34
Rasio Penerimaan Pinjaman terhadap Penerimaan

Pembiayaan per Pemerintah Daerah TA 2021 
(Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Tabel 3.10
Satuan Kerja BLU Daerah Bidang KesehatanRegional

 Kalimantan Tengah
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Disamping RSUD ditas, sejumlah 
pemerintah daerah juga telah meningkatkan 
status Puskesmas-nya menjadi BLUD, 
misalnya Kota Palangkaraya, Kab. Kapuas, 
dan Kab. Kotawaringin Timur.

Perkembangan keuangan BLUD bidang 
kesehatan terbesar terdapat pada RSUD 
Dr.Doris Silvanus karena lokasinya yang 
berada pada ibukota provinsi. Sedangkan 
untuk wilayah non ibukota provinsi, 
perkembangan dari RSUD Sultan Imanuddin 
dan RSUD dr. Murdjani menjadi yang 
terbesar sesuai dengan perkembangan Kab. 
Kotawaringin Timur dan Kab. Kotawaringin 
Barat.

3.2.6. Isu Strategis Pelaksanaan APBD

Isu strategis terkait dengan tantangan 
pelaksanaan APBD yang terjadi di wilayah 
Kalimantan Tengah, antara lain:

1.  Kondisi pandemi yang masih berlangsung 
di pada TA 2021 dengan sejumlah pembatasan 
aktivitas masyarakat, yaitu PSBB dan PPKM 
level 3-4, menuntut pemerintah daerah untuk 
adaptif dan responsif dalam menghimpun 
pendapatan, melakukan belanja, dan 
menjalankan kegiatannya.

2. Sejumlah daerah masih tergantung pada 
pendapatan tunggal dari hasil tambang, 
sehingga perlu dilakukan pergeseran 
sektor unggulan alternatif untuk menjaga 
kesinambungan pendapatan pemerintah 
daerah.

3. Kewajiban untuk melakukan rasionalisasi 
anggaran untuk penangan pandemi menuntut 
pemerintah daerah untuk menunda sejumlah 
kegiatannya dengan berdasarkan skala 
prioritas.

4. Bencana banjir yang terjadi di sejumlah 
daerah pada bulan September dan November 
mengakibatkan perlambatan pelaksanaan 
kegiatan serta menghambat kelancaran 
transportasi bahan material dan logistik. 

5. Perlunya perencanaan dan pelaksanaan 
program pemerintah daerah yang lebih 
selaras dan mendukung program prioritas 
nasional 

6. Luas dan kondisi geografis wilayah 
Kalimantan Tengah dengan jarak antar 
pusat Kabupaten yang cukup jauh menjadi 
tantangan dalam dalam proses koordinasi 
dengan pemerintah provinsi. Tidak 
meratanya kualitas infrastruktur komunikasi 
pada beberapa daerah menyebabkan tidak 
optimalnya pertemuan atau kegiatan yang 
dilakukan secara daring.

7. Kuantitas dan kualitas SDM pengelolaan 
keuangan yang harus lebih dioptimalkan 
dalam menghadapi perkembangan. 

8. Akses dan kualitas komunikasi yang 
belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan 
adanya sejumlah wilayah yang masih 
mengalami blankspot sinyal telekomunikasi, 
khususnya pada jalur antar kabupaten.  
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3.3 PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Tingkat Wilayah merupakan laporan 
keuangan gabungan antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) dalam wilayah provinsi. Dalam penyusunan LKPK dilakukan eliminasi 
(penghilangan) terhadap transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersifat in-
out. Berdasarkan tabel III.11 di bawah ini, terlihat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) konsolidasian 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.11

LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Kalimantan Tengah 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber: SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng, 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Pendapatan konsolidasian tahun 2021 
sebesar Rp9.621,04 miliar, naik sebesar 
26,6 persen dari tahun 2020 yang sebesar 
Rp7.601,9 miliar. Kenaikan ini dipengaruhi 
oleh kenaikan hamper seluruh komponen 
pendapatan konsolidasian seperti penerimaan 
pajak (33,7 persen), PNBP (20,4 persen), dan 
hibah (15,8 persen). Sedangkan pendapatan 
transfer mengalami penurunan (235,3 persen) 
yang kemungkinan disebabkan pemda belum 
mencatat seluruh penerimaan dana transfer 
dari pemerintah pusat. 

Belanja konsolidasi tahun 2021 sebesar 
Rp27.530,7 miliar, naik sbesar 11,3 persen 
dari tahun 2020 yang sebesar Rp 24.742,23 
miliar. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan 
seluruh komponen belanja konsolidasian 
seperti belanja pemerintah (10,1 persen) 

dan belanja transfer (23 persen). Kontribusi 
kenaikan terbesar terdapat pada belanja 
transfer yang naik sebesar Rp512,97 miliar. 

Pembiayaan konsolidasian pada tahun 
2021 sebesar Rp812,4 miliar turun sebesar 
49,2 persen dari tahun 2020 sebesar 
Rp1.599,9 miliar. Kenaikan tersebut  sebagian 
besar disebabkan oleh turunnya penggunaan 
SiLPA sebesar Rp545,67 miliar dan kenaikan 
penyertaan modal pemerintah daerah 
sebesar Rp167.15 miliar.

3.3.1  Pendapatan Konsolidasian

3.3.1.1  Analisis Proporsi dan Perbandingan 

Untuk tahun 2021 dari total pendapatan 
konsolidasian pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah di Kalimantan Tengah, 65,5 
persen merupakan pendapatan pemerintah 
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Pusat dan 34,5 persen merupakan pendapatan 
pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. 
Pendapatan konsolidasian dikontribusikan 
oleh perpajakan, PNBP, hibah dan transfer 
antar pemda. Secara nominal pendapatan 
konsolidasian tahun 2021 didominasi oleh 
penerimaan pajak yaitu sebesar 85,3 persen 
dari total pendapatan konsolidasian.

Secara proporsi pendapatan pajak 
konsolidasian menunjukan tren peningkatan 
yaitu 72,41 persen di tahun 2019; 80,71 persen 
di tahun 2020; dan 85,25 persen di tahun 
2021. Komponen pajak konsolidasian tahun 
2021 terdiri dari pajak pusat 76,3 persen dan 
pajak daerah 23,7 persen. 

Secara Proporsi PNBP konsolidasian turun 
dari 19.52 persen di tahun 2020 menjadi 
18,57 persen di tahun 2021, namun meningkat 
dibanding tahun 2019 sebesar 16,68 persen. 
Komposisi PNBP konsolidasian tahun 2021 
didominasi oleh PNBP daerah sebesar 78,5 
persen sedangkan PNBP pusat sebesar 21,5 
persen. 

Secara proporsi, pendapatan hibah 
konsolidasian tahun 2021 mengalami 
penurunan dari 3,12 persen di tahun 
2019 menjadi 1,85 persen di tahun 2020 
dan 1,69 persen di tahun 2021. Proporsi 

pendapatan transfer konsolidasian juga 
mengalami penurunan dari 7,78 persen di 
tahun 2019 menjadi -2,08 persen di tahun 
2020, dan -5,52 persen di tahun 2021. 
Untuk pendapatan transfer konsolidasian 
merupakan pendapatan transfer antar pemda 
yang merupakan hasil dari pengurangan 
pendapatan transfer daerah dengan belanja 
transfer pemerintah pusat ke daerah

3.3.1.2  Analisis Pertumbuhan

Berdasarkan tabel 3.12, seluruh komponen 
pendapatan pada pendapatan konsolidasian 
tahun 2020 mengalami penurunan, sementara 
hampir seluruh komponen pendapatan 
konsolidasian tahun 2021 mengalami 
kenaikan. Pendapatan transfer yang bernilai 
negatif di tahun 2020 dan 2021 kemungkinan 
disebabkan pemda belum mencatat seluruh 
penerimaan dana transfer dari pemerintah 
pusat.

3.3.1.3  Analisis Rasio Pajak (Tax Ratio)

Rasio pajak tahun 2021 di wilayah provinsi 
Kalimantan Tengah sebesar 4,82 persen 
mengalami peningkatan jika dibandingkan 

Grafik 3.35
Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian 
Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Tabel 3.12
LRA Konsolidasian 

Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Tabel 3.13
Rasio Pajak terhadap PDRB Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)



KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 202160

Sasaran Pembangunan 

dan Tantangan Daerah

Analisis Ekonomi 

Regional

Analisis Fiskal 

Regional

Analisis Sektor Unggulan 

dan Potensial Daerah

dengan tahun 2020 sebesar 4,03 persen. 
Kenaikan penerimaan pajak pemerintah 
pusat sebesar 39,67 persen dan kenaikan 
penerimaan pajak daerah sebesar 17,3 persen 
pada tahun 2021 menjadi faktor yang turut 
mempengaruhi kenaikan rasio pajak 2021.

3.3.2  Belanja Konsolidasian

3.3.2.1  Analisis Proporsi dan Perbandingan

Total belanja negara konsolidasian tahun 
2021 adalah sebesar Rp24.530,7 miliar naik 
sebesar 11,3 persen dari tahun 2020 yang 
sebesar Rp24.742,2 miliar. Secara nominal 
total belanja negara konsolidasian tahun 
2021 naik sebesar Rp2.788,52 miliar jika 
dibandingkan tahun 2020.

Tahun 2021 secara keseluruhan untuk 
provinsi Kalimantan Tengah, total  belanja 
pemerintah daerah lebih besar dibanding 
total belanja pemerintah pusat. Dari total 
realisasi belanja dan transfer konsolidasian 
tahun 2020, sebesar 70,9 persen berasal 
dari anggaran pemerintah daerah dan 
sisanya sebesar 29,1 persen bersumber dari 
anggaran pemerintah pusat. Untuk proporsi 
belanja konsolidasian pemerintah daerah 
dengan pemerintah pusat per jenis belanja 
sebagaimana ditampilkan pada Grafik 3.36.

 

Proporsi belanja yang bersumber dari 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

terhadap belanja negara konsolidasian, jika 
dihubungkan dengan kontribusi pemerintah 
pada pertumbuhan ekonomi di provinsi 
Kalimantan Tengah khususnya dari sisi 
belanja pemerintah, menunjukkan bahwa 
kontribusi pemerintah daerah jauh lebih besar 
dibanding pemerintah pusat.

3.3.2.2  Analisis Perubahan

Secara keseluruhan, total belanja 
konsolidasian tahun 2021 mengalami 
kenaikan dibanding tahun 2020 kecuali 
belanja pegawai, belanja bansos, dan 
belanja tak terduga yang turun sebesar 4,5 
persen, 35,1 persen, dan 76 persen. Dilihat 
dari komposisinya, porsi belanja pegawai, 
belanja bantuan sosial, dan belanja tak 
terduga konsolidasian terhadap total belanja 
konsolidasian mengalami penurunan dari 37,9 
persen, 0,7 persen dan 2,7 persen di tahun 
2020 menjadi 32,49 persen, 0,39 persen, 
dan 0,59 persen di tahun 2021.  Sedangkan 
porsi belanja barang, belanja modal, belanja 
transfer, dan belanja lainnya mengalami 
peningkatan dari 25 persen, 21,1 persen, 9 
persen, dan 3,6 persen di tahun 2020 menjadi 
29,05 persen, 23,69 persen, 9,96 persen, dan 
3,84 persen. 

3.3.2.3  Analisis Rasio Belanja Operasi 
terhadap Total Belanja Konsolidasian 

Belanja operasi merupakan belanja wajib 
dan mengikat untuk melaksanakan tugas 
operasional pemerintahan. Belanja operasi 
terdiri dari belanja pegawai konsolidasian dan 
belanja barang konsolidasian. Rasio belanja 
operasi konsolidasian tahun 2021 mengalami 
peningkatan dari 62,9 persen di tahun 2020 
dan 59,9 persen di tahun 2019 menjadi 79 
persen. Secara agregat, kenaikan belanja 
operasi konsolidasian tahun 2021 sebesar 
11,2 persen dipengaruhi oleh kenaikan 
pada belanja barang konsolidasian sebesar 
29,2 persen dan penurunan pada belanja 
pegawai konsolidasian sebesar 4,5 persen. 

Grafik 3.36
Perbandingan Komposisi Belanja Konsolidasian 

Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)
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Selengkapnya disajikan pada  di bawah ini.

3.3.2.4. Analisis Rasio Belanja Konsolidasian 
Terhadap Jumlah Penduduk 

Rasio belanja konsolidasian terhadap 
jumlah penduduk menggambarkan besaran 
belanja pemerintah yang diterima tiap-tiap 
penduduk dalam satu tahun. Berdasarkan 
tabel III.7, dalam dua tahun terakhir besaran 
belanja konsolidasian per kapita mengalami 

fluktuasi sejalan dengan fluktuasi total 
belanja konsolidasian. Kenaikan belanja 
konsolidasian sebesar 11,3 persen di tahun 
2021 ikut mempengaruhi kenaikan belanja 
per kapita sebesar 0,92 persen atau naik dari 
Rp9,27 juta per jiwa di 2020 menjadi Rp10,19 
juta per jiwa di tahun 2021.

Tabel 3.14
Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Konsolidasian
Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

3.3.2.4. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Kebijakan fiskal pemerintah membawa dampak pada kondisi perekonomian suatu daerah 
dan membawa dampak pada indikator kesejahteraan masyarakat. Dampak terhadap kondisi 

makro ekonomi regional Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel III.7 di bawah ini. 

Beberapa indikator perekonomian di tahun 2021 ada yang mengalami kenaikan dan juga 
penurunan. Di tahun 2021, belanja konsolidasian pemerintah mengalami kenaikan sebesar 11,24 
persen, pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan dari dari minus 1,40 menjadi 3,4, 
kemudian nilai PDRB menurut harga konstan naik sebesar 3,37 persen, tingkat inflasi naik dari 1,03 
menjadi 3,32, dan IPM meningkat dari 71,05 menjadi 71.25. Selanjutnya gini ratio turun dari 0,33 

Tabel 3.15
Rasio Belanja Operasi Konsolidasian Terhadap 

Populasi Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019-2021 
(Rp juta)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)

Tabel 3.16

Dampak Fiskal Terhadap Indikator Perekonomian Wilayah Kalimantan Tengah 2019-2021 (Rp juta)

Sumber: BPS, SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)
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menjadi 0,32, tingkat kemiskinan turun dari 
5,26 menjadi 5,16, dan tingkat pengangguran 
terbuka turun dari 4,58 menjadi 4,53. Dapat 
disimpulkan bahwa indikator perekonomian 
regional Kalimantan Tengah membaik jika 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.3.3 Surplus/Defisit Konsolidasian

3.3.3.1 Komposisi Surplus/Defisit

Nilai defisit belanja konsolidasian provinsi 
Kalimantan Tengah tahun 2021 adalah 
sebesar Rp17.909,7 miliar, naik sebesar 
4,5 persen dibandingkan dengan tahun 
2020 sebesar Rp17.140,9 miliar. Nilai defisit 
tersebut merupakan kontribusi defisit dari 
APBN pemerintah pusat sebesar Rp1.353,3 
miliar dan APBD pemerintah daerah lingkup 
provinsi Kalimantan Tengah Rp16.025,75 
miliar. Tren realisasi surplus (defisit) anggaran 
konsolidasian selama tiga tahun 2019-2021 
bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021 defisit 
gabungan pemda di Kalimantan Tengah 
turun sebesar 0,8 persen dibandingkan tahun 
2020, sedangkan defisit pemerintah pusat 
di Kalimantan Tengah meningkat 37 persen 
dibandingkan tahun 2020. Peningkatan defisit 
konsolidasian dipengaruhi oleh belanja modal 
pemerintah pusat di Kalimantan Tengah 
tahun 2021 yang meningkat dibandingkan 
dengan tahun 2020.

3.3.4. Pembiayaan Konsolidasian

Pembiayaan konsolidasian provinsi 
Kalimantan Tengah tahun 2021 adalah Rp 
812,39 miliar, turun sebesar 49,2 persen 
dibandingkan tahun 2020. Tren realisasi 
pembiayaan konsolidasian selama tiga tahun 
terakhir 2019-2021 cenderung menurun. 
Hal ini disebabkan oleh peningkatan 
pengeluaran pembiayaan daerah tahun 
2021 senilai Rp 379,85 miliar, naik sebesar 
222,3 persen dibanding tahun 2020. 
Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021 
Rp1.192,22 miliar, turun sebesar 30,6 persen 

dibandingkan tahun 2020. Perkembangan 
realisasi pembiayaan konsolidasian terlihat 
dalam tabel 3.17.

3.3.5. Kontribusi Pengeluaran Pemerintah 
dalam Perekonomian

Kebijakan fiskal pemerintah pusat maupun 
kebijakan fiskal daerah bertujuan untuk 
mempengaruhi kondisi makro ekonomi 
agar sesuai dengan target yang ditetapkan. 
APBN dan APBD merupakan komponen 
belanja pemerintah dalam upaya mendorong 
pertumbuhan. Kontribusi belanja pemerintah 
dalam PDRB dibagi menjadi dua yaitu berupa 
konsumsi pemerintah/government (G) dan 
belanja modal melalui pembentukan modal 
tetap Bruto/Investasi (I). Kontribusi tersebut 
dapat diformulasikan Y = C + I + G + (X-M) 
dimana Y adalah pendapatan nasional, C 
adalah konsumsi rumah tangga, I adalah 
investasi, G adalah belanja pemerintah, X 
adalah ekspor, dan M adalah impor.

Berdasarkan data pada Laporan 
Operasional (Statemen of Goverment 
Operations) LSKP Tingkat Wilayah 
sebagaimana disajikan dalam tabel III.10, 
jumlah belanja pemerintah di tahun 2021 
mengalami kenaikan sebesar 9,63 persen 
dan belanja investasi juga naik 25,58 persen. 
Adapun kontribusi pemerintah terhadap 
PDRB tahun 2021 untuk komponen belanja 
pemerintah (G) sebesar 13,029 persen atau 
Rp22.148,6 miliar dibagi Rp170.001,2 miliar. 

Rasio komponen government mengalami 
penurunan dari 13,42 persen di tahun 2020 

Tabel 3.17
Perkembangan Realisasi Surplus/Defisit Konsolidasian
Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber : SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)
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menjadi 13,029 persen di tahun 2021. Dan 
rasio komponen investasi atau kontribusi 
pemerintah dalam PDRB melalui Pembentukan 

Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami 
penurunan dari 3,44 persen di tahun 2020 
menjadi 3,83 persen di tahun 2021.

Tabel 3.18

Dampak Fiskal Terhadap Indikator Perekonomian Wilayah Kalimantan Tengah 2019-2021 (Rp miliar)

Sumber: BPS, SIKRI dan LRA Pemda lingkup Kalteng (diolah)
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4.1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi regional saat ini 
menuntut pemerintah daerah untuk berinovasi 
memanfaatkan dan mengembangkan potensi 
potensi yang dimiliki daerah terlebih di masa 
pandemi. Menentukan sektor usaha unggulan 
dan sektor potensial, dapat diperoleh 
dengan mengukur seberapa besar kontribusi 
diberikan oleh sebuah sektor usaha dan 
seberapa besar pertumbuhan sektor usaha 
tersebut terhadap kinerja perekonomian 
daerah/regional yang diukur dari Produk 
Domestik Regional Brutto (PDRB).

Dalam rangka memetakan sektor usaha 
unggulan dan sektor usaha potensial 
di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai 
landasan dalam menilai kebijakan fiskal 
regional, bagian ini menggunakan analisis 
Location Quotient (LQ), analisis Dynamic 
Location Quotient (DLQ), analisis Shift Share, 
dan analisis Klassen yang digunakan untuk 
mengidentifikasi keunggulan komparatif 
suatu sektor di daerah terhadap nasional.

Pada dasarnya perekonomian regional 
dapat dibagi menjadi dua sektor yaitu kegiatan 
basis (leading sector) dan non basis. Kegiatan 
basis dan non basis ini saling berkaitan karena 
peningkatan atas kegiatan basis dalam 
suatu daerah akan menambah permintaan 
terhadap barang dan jasa di daerah tersebut 
dan akan menimbulkan kenaikan volume 
kegiatan non basis. Jika nilai kegiatan basis 
menurun akan mengakibatkan berkurangnya 
pendapatan yang mengalir masuk ke dalam 
daerah yang bersangkutan serta turunnya 
permintaan terhadap produk dari kegiatan 
non basis. Maka dapat disimpulkan bahwa 
kegiatan basis mempunyai peran penting 
sebagai  penggerak  utama  dan  setiap 
perubahannya mempunyai efek multiplier 

terhadap perekonomian regional dalam 
jangka waktu pendek maupun panjang.

Analisis Location Quotient

Analisis yang dapat digunakan untuk 
mengukur kegiatan basis atau non basis 
adalah analisis Location Quotient. Analisis 
Location Quotient merupakan suatu analisis 
yang digunakan untuk mengetahui sejauh 
mana tingkat spesialisasi sektor-sektor 
ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan 
sektor basis. Analisis ini dilakukan dengan 
cara membandingkan data antara PDRB 
Provinsi Kalimantan Tengah dan PDB Nasional  
berdasarkan ADHK menurut lapangan usaha 
tahun 2011 – 2021. Selanjutnya, hasil dari 
perhitungan dengan menggunakan analisis 
Location Quotient dapat diinterpretasikan 
pada tabel 4.1. 

Nilai LQ sektor i sama dengan 1, dapat 
diartikan bahwa laju pertumbuhan sektor 
i di Provinsi Kalteng sama dengan laju 
pertumbuhan sektor i dalam perekonomian 
nasional (acuan);

Nilai LQ sektor i lebih besar dari 1, dapat 
diartikan bahwa laju pertumbuhan sektor 
i di Provinsi Kalteng adalah lebih besar 
dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor 
i dalam perekonomian Nasional. Dengan 
demikian, sektor i merupakan sektor unggulan 
Provinsi Kalteng sekaligus merupakan basis 
ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut.

 Nilai LQ sektor i lebih kecil dari 1, dapat 
diartikan bahwa laju pertumbuhan sektor 
i di Provinsi Kalteng adalah lebih kecil 
dibandingkan dengan laju pertumbuhan 
sektor i  dalam  perekonomian  Nasional.  
Dengan  demikian,  sektor  i  bukan merupakan 
sektor unggulan Provinsi Kalteng dan bukan 
merupakan basis ekonomi serta tidak 
prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut.

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN 
DAN POTENSIAL DAERAHBAB IV
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Tabel 4.1

Hasil Analisis Location Quotient Regional Kalimantan Tengah

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)

Berdasarkan analisis LQ yang telah 
dilakukan, Provinsi Kalteng mempunyai 
lima sektor basis ekonomi yang menjadi 
unggulan dan sangat berpengaruh terhadap 
perekonomian Kalteng. Sektor pertanian, 
kehutanan, dan perikanan merupakan 
enyumbang PDRB terbesar setiap tahunnya 
dengan kontrobusi sebesar 22,42 persen, 
namun sektor pertambangan dan penggalian 
menjadi sektor dengan potensi terbesar 
untuk dapat meningkatkan daya saing. 
Sektor industri pengolahan yang mempunyai 
kontribusi terbesar kedua 16,70 persen serta 
sektor perdagangan besar dan eceran yang 
mempunyai kontribusi terbesar ketiga 12,37 
persen pada PDRB tahun 2021 ternyata 
bukan merupakan sektor basis di Provinsi 
Kalteng. Sedangkan sektor jasa kesehatan 
dan kegiatan sosial hanya mempunyai 
kontribusi sebesar 2,39 persen walaupun 
sektor tersebut merupakan sektor basis.

Analisis Dynamic Location Quotient 
(DLQ)

Untuk menentukan sektor potensial 
pada regional Kalimantan Tengah, tahap 
selanjutnya digunakan analisis Dynamic 
Location Quotient (DLQ) yang merupakan 
pengembangan dari analisis LQ dalam bantuk 
trend series. Apabila analisis LQ digunakan 
untuk melihat sektor yang menjadi basis 
suatu daerah, analisis DLQ digunakan untuk 
melihat tingkat prospek suatu sektor yang 
perlu diprioritaskan atau sangat potensial 
untuk dikembangkan dalam rangka memacu 
pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis 
dilakukan dengan menggunakan data laju 
pertumbuhan PDRB Provinsi Kalteng dan laju 
pertumbuhan PDB Indonesia yang terbagi 
dalam 17 sektor dengan periode observasi 
tahun 2011-2021. Sektor dengan nilai DLQ 
lebih besar dari satu (DLQ>1) diidentifikasi 
sebagai sektor prospektif yang potensial 
untuk dikembangkan di wilayah Kalimantan 
Tengah.
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Hasil analisis DLQ menunjukkan bahwa 
terdapat enam sektor yang masuk 
dalam kriteria sektor prospektif yaitu, (1) 
Pertambangan dan Penggalian, Industri 
Pengolahan; (2) Pengadaan Listrik dan Gas; (3) 
Perdagangan Besar dan Eceran; (4) Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor, (5) Penyediaan 
Akomodasi dan Makan Minum; serta (6) 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib.

Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Analisis DLQ PDRB Per-Sektor PDRB

 Kalimantan Tengah

Analisis Shift-share

Selanjutnya, untuk melengkapi hasil analisis LQ dan DLQ, digunakan analisis Shift-share 
yang dikembangkan untuk menganalisis perubahan ekonomi dan memperkuat analisis 
penentuan potensi dan prioritas pengembangan ekonomi sektoral secara terperinci. Metode 
ini menggambarkan kinerja sektor perekonomian di Provinsi Kalteng terhadap perekonomian 
nasional dengan melihat aspek daya saing dan pertumbuhan suatu sektor. Hasil dari perhitungan 
analisis Shiftshare tertuang dalam bentuk kuadran dengan tabel perhitungan lengkap terlampir 
pada bagian lampiran.

Berdasarkan tabel kuadran Shiftshare, diketahui bahwa sektor yang masuk dalam kuadran 
I harus memenuhi dua aspek dimana nilai Ppij dan Pwij lebih besar dari 0 (Ppij>0). Terdapat 
6 sektor yang masuk pada kuadran I, yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) 
Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4)Perdagangan Besar dan Eceran; 
(5) Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (6) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta (7) 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Dengan memenuhi kedua unsur tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sektor-sektor 
tersebut adalah sektor yang memiliki laju pertumbuhan cepat dan mampu bersaing dengan 
wilayah lain di Indonesia.

Tabel 4.3

Tabel Hasil Perhitungan Analisis Shift Share PDRB Per-Sektor PDRB Kalimantan Tengah
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Analisis Typology Klassen.

Untuk menguatkan hasil dari ketiga alat analisis tersebut maka digunakan alat analisis 
keempat, yaitu analisis Typology Klassen. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh 
tambahan pandangan atas klasifikasi posisi/kondisi pertumbuhan sektor ekonomi (lapangan 
usaha) dan posisi sektor unggulan wilayah dengan memperhatikan pertumbuhan dan kontribusi 
masing-masing sektor dibandingkan dengan kondisi nasional. 

Hasil dari analisis Typologi Klassen dalam bentuk kuadran disajikan pada Tabel 6.4 dengan 
perhitungan lengkap terdapat pada lampiran. Beberapa sektor yang masuk kedalam kategori 
kuadran 1 merupakan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat, yaitu (1) Pertanian dan 
kehutanan; (2) Transportasi dan Pergudangan; (3) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan 
jaminan sosial wajib dan (4) Jasa Pendidikan. Lebih lanjut, pada kuadran II terdapat beberapa 
sektor ekonomi yang masih potensial untuk berkembang, yaitu sektor: (1) Industri Pengolahan; 
(2) Pengadaan listrik dan gas; (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 
(4) Penyediaan akomodasi dan makan minum; (5) Informasi dan Komunikasi; (6) Jasa keuangan 
dan asuransi; dan (7) real estate.

4.2. SEKTOR UNGGULAN DAERAH

4.2.1. Profil dan Kontribusi Sektor 
Unggulan Daerah

Berdasarkan data BPS Kalimantan Tengah 
(2021), pada triwulan IV-2020 (y-on-y), 
sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 
tumbuh sebesar 2,92 persen. Sektor ini 
merupakan sektor pembentuk PDRB terbesar 
di Kalimantan Tengah yaitu 22,42 persen dari 
PDRB Kalimantan Tengah. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa sektor tersebut masih 
merupakan unggulan di Kalimantan Tengah.

Dalam lima tahun terakhir, sektor 
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 
belum bisa mencatatkan kontribusi yang 
progresif dan cenderung fluktuatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 
kontribusi sebesar 21,20 persen per tahun. 
Mulai pada tahun 2019 sampai dengan 2021, 

Tabel 4.4

Hasil Perhitungan Analisis Typologi Klassen Per-Sektor PDRB Kalimantan Tengah

Grafik 4.1
Hasil Perhitungan Analisis DLQ PDRB Per-Sektor PDRB

 Kalimantan Tengah

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah  (diolah)
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sektor tersebut cenderung mulai bangkit 
kembali untuk tumbuh positif. Sedangkan 
dari sisi pertumbuhannya, walaupun sempat 
mengalami kenaikan yang progresif pada 
tahun 2016 sampai dengan 2018, sektor 
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 
mengalami fluktuasi mulai tahun 2019. 
Bahkan pada tahun 2020, sektor pertanian 
hanya tumbuh sebesar 0,44 persen dan 
mulai membaik pada tahun 2021 dengan 
pertumbuhan 2,92 persen. Penurunan 
tersebut sudah diprediksi mengingat 
sepanjang tahun 2020, pandemi juga turut 
mempengaruhi sektor Pertanian.

Sektor pertanian dalam pembangunan 
ekonomi daerah merupakan salah satu 
sektor penting dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian 
memiliki peran atas: (1) penyedia pangan untuk 
pemenuhan kebutuhan yang makin meningkat 
seiring pertambahan jumlah penduduk; (2) 
meningkatkan permintaan produk industri, 
bahkan hingga level sekunder dan tersier; 
(3) meningkatkan devisa dari impor barang 
modal yang akan digunakan untuk produk 
ekspor hasil pertanian; (4) meningkatkan 
kesejahteraan rakyat pedesaan (Jhingan, 
2012). Selain menjadi sektor unggulan, sektor 
pertanian pada tahun 2021 juga menjadi 
sektor dengan penyerapan tenaga tertinggi, 
dimana terdapat 505,64 ribu dari 1.346,66 
ribu (37,55 persen) penduduk Kalimantan 
Tengah yang bekerja pada sektor pertanian.

Tingginya kontribusi sektor Pertanian, 
Perikanan, dan Kehutanan terhadap 
perekonomian Kalimantan Tengah tidak lepas 
dari sub sektor yang menjadi kontributor 
terbesar yaitu Pertanian, Peternakan, 
Perburuan dan Jasa Pertanian. Apabila 
dilihat lebih lanjut pada sub sektor Pertanian, 
Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 
di topang oleh beberapa komoditas antara 
lain : tanaman pangan, tanaman hortikultura, 
tanaman perkebunan, peternakan dan jasa 

pertanian dan perburuan.

Berdasarkan tabel kontribusi pada sub 
sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan 
dan Jasa Pertanian, komoditas utama yang 
menjadi penyokong utama dengan nilai 
tertinggi adalah Tanaman Perkebunan. Setiap 
tahunya Tanaman Perkebunan menyumbang 
lebih dari 70 persen komoditas pada 
subsektor tersebut, dengan rata rata sebesar 
73,2 persen.  

Tingginya nilai dari komoditas tanaman 
perkebunan tidak lepas dari hasil perkebunan 
kelapa sawit yang sudah sejak lama menjadi 
komoditas utama di Kalimantan Tengah. 
Kontribusi Kelapa sawit dilihat dari luasan 
kebunnya mencapai 11,7 persen daratan 
Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini berdampak 
pada besarnya peran kebun kelapa sawit 
Kalimantan Tengah terhadap total kebun 
sawit secara nasional, yaitu mencapai 10%. 
Komoditas minyak kelapa sawit merupakan 
salah satu komoditas penyumbang ekspor 
terbesar setelah komoditas batubara, 
dengan kontribusi sebesar 16,32 persen 
dari total ekspor Kalimantan Tengah dari 
bulan Januari-Mei 2021 atau sebesar 
US$195,44 juta. Tingginya kontribusi pada 
ekspor komoditas kelapa sawit tidak lepas 
dari tingginya permintaan minyak nabati, 
sehingga terdapat indikasi kuat atas prospek 
kelapa sawit yang cerah. Selain itu, kebiajakn 

Grafik 4.2
Distribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, 

Perburuan dan Jasa Pertanian 2016-2020

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah  (diolah)
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beberapa negara produsen minyak nabati 
yang melakukan pembatasan mobilitas, 
menyebabkan peningkatan peluang kontibusi 
industri kelapa sawit di Kalimantan Tengah 
untuk menjadi pemasok kelapa sawit ke 
negara-negara mitra.

Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan 
Tengah tersebar di setiap kabupaten, akan 
tetapi konsentrasi sebaran perkebunan 
kelapa sawit terdapat pada zona 1 (wilayah 
barat) Kalimantan Tengah yang terdiri 
dari Kabupaten Lamandau, Sukamara, 
Kotawaringin Barat, Seruyan dan 
Kotawaringin Timur. Pada periode tahun 
2017-2021, luas dari perkebunan kelapa sawit 
maupun hasil produksinya secara konsisten 
mengalami peningkatan. 

4.2.2. Tantangan Pengembangan Sektor 
Unggulan Daerah

Perkebunan sawit juga telah menciptakan 
perekonomian baru di beberapa daerah 
kebun sawit, antara lain Kota Sampit 
(Kabupaten Kotawaringin Timur), Kuala 
Pembuang (Kabupaten Seruyan), Pangkalan 
Bun (Kabupaten Kotawaringin Barat) dan 
Kasongan (Kabupaten Katingan)  dan lainnya.

Perkebunan kelapa sawit di wilayah 
Kalimantan Tengah didominasi oleh lahan 
milik perusahaan swasta dan sebagian kecil 
milik perseorangan. Untuk produk utama 

yang dihasilkan dari perkebunan sawit adalah 
Tandan buah segar (TBS). Sebagian besar 
Tandan buah segar (TBS) yang dipanen 
kemudian diolah menjadi Crude Palm Oil 
(CPO) yang kemudian sebagian besarnya di 
ekspor baik domestik ataupun internasional. 
Perlunya pengolahan lebih lanjut dari TBS 
ini disebabkan jauhnya selisih antara harga 
produk raw material jika dibandingkan 
dengan produk olahanya seperti CPO dan 
turunannya, sehingga hilirasisi produk hasil 
kelapa sawit di Kalimantan Tengah perlu 
untuk dioptimalkan. 

Produk turunan CPO di Indonesia banyak 
digunakan untuk industri pangan berupa 
minyak goreng, margarin, shortening, dan 
vegetable ghee. Secara umum industri 
pengolahan TBS di Kalimantan Tengah masih 
berperan sebagai pendukung hilirisasi induk 
perusahaan yang berlokasi di Jawa dan 
Sumatera. Telah terdapat industri hilir atas 
produk kelapa sawit di wilayah Kalimantan 
Tengah yang mengolah bentuk CPO dan 
minyak goreng kemasan bantal yang 
dilakukan oleh beberapa perusahaan dan 
sejumlah produk biodiesel, namun pada saat 
ini perusahaan pengolahan masih terbatas di 
wilayah Kotawaringin Barat. 

Kedepanyan hilirisasi kelapa sawit 
perlunya dukungan pemerintah baik pusat 
maupun daerah, salah satu peran pemerintah 
pusat untuk menstimulasi hilirisasi produk 
kelapa sawit dengan menetapkan untuk bea 
keluar (BK) produk turunan lebih rendah 
daripada BK CPO, sehingga pihak pihak 
terkait industri kelapa sawit khususnya di 
Kalimantan Tengah terpacu untuk melakukan 
hilirisasi demi mendapatkan manfaat secara 
ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu adanya 
proyek investasi industri minyak goreng yang 
berada di Kotawaringin Barat perlu di dukung 
oleh pemerintah daerah, salah satunya 
dengan memberikan fasilitasi infrastruktur 
yang lebih memadai di wilayah industri serta 

Grafik 4.3
Luas Area dan Produksi Kelapa Sawit 

di Kalimantan Tengah 2016-2021

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah  (diolah)
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memberikan pelatihan terhadap petani yang 
memiliki lahan kelapa sawit untuk terus 
terjaga produksi kelapa sawit yang memenuhi 
standar. Selain itu produk turunan CPO seperti 
minyak goreng memiliki prospek yang tinggi 
khususnya untuk pasar Kalimantan Tengah. 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat 
bahwa pola utama distribusi minyak 
goreng di Kalimantan Tengah memiliki 4 
rantai dengan pendistribusian melibatkan 
3 pedangan perantara dengan MPP total 
= 23,67%. Sehingga dapat dilihat Margin 
Perdagangan Pengangkutan (MPP) untuk 
sampai ke konsumen akhir cukup besar di 
Provinsi Kalimantan Tengah. 

Selain itu secara nasional konsumsi 
minyak goreng sawit di tingkat rumah tangga 
di Indonesia selama tahun 2016-2021 masih 
cukup tinggi walaupun kenaikannya tidak 
konsisten. Sehingga upaya optimalisasi 

hilirisasi produk kelapa sawit, khususnya 
minyak goreng, akan berdampak pada 
pengurangan MPP di keseluruhan wilayah 
Kalimantan Tengah dan akan diperoleh 
manfaat ekonomi dimasa depan dengan 
kondisi konsumsi minyak yang masih tinggi. 

Melalui dorongan pemerintah daerah 
terhadap hilirasisi minyak kelapa sawit, 
khususnya industri minyak goreng, di wilayah 
Kalimantan Tengah, akan diperoleh nilai 
tambah baik dari serapan tenaga kerja dan 
peningkatan pendapatan petani, dimana 
faktor tersebut menciptakan multiplier 
effect khususnya bagi daerah sekitar dan 
Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya, 
yaitu menahan laju kemiskinan perdesaan 
dan memberikan kesempatan kerja yang 
pada akhirnya berdampak positif pada 
perekonomian Kalimantan Tengah.

Selain memperhatikan potensi hilirisasi 
minyak kelapa sawit, pemerintah juga harus 
memperhatikan kepentingan masyarakat 
yang terlibat dalam industri kelapa sawit. 
Misalnya melalui konsesi atau kerjasama 
masyarakat dengan pihak swasta terkait 
kebun plasma sawit. Perusahaan perkebunan 
kelapa sawit harus memperhatikan 
masyarakat pemilik tanah untuk mendapat 
konsensi dari apa yang diusahakan, yaitu 
20% dari Hak Guna Usaha, serta harus 
memperhatikan aspek-aspek spiritualitas dan 
budaya yang melekat pada kearifan lokal. 

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang 
Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, 
terdapat kewajiban perusahaan perkebunan 
untuk memfasilitasi pembangunan kebun 
masyarakat sekitar paling lambat tiga tahun 
sejak lahan untuk usaha perkebunan tersebut 
diberikan HGU. Bagi perusahaan perkebunan 
yang tidak memenuhi ketentuan itu, maka 
akan diberikan sanksi administratif, mulai dari 
denda bahkan sampai pencabutan perizinan 

Grafik 4.4
Alur Distribusi Minyak Goreng

Sumber: BPS 2020 

Tabel 4.5
Tabel Perkembangan Konsumsi Minyak Goreng Sawit
Dalam Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2016-2019

 serta Prediksi 2020-2022

Sumber: Pusdatin, BPS
Keterangan: (1) Merupakan konsumsi minyak  goreng sawit
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berusaha perkebunan. Hal tersebut perlu 
menjadi perhatian pemerintah dalam rangka 
optimalisasi sektor unggulan dalam rangka 
meningkatkan perkonomian daerah dan 
menciptakan kemakmuran bagi masyarakat 
itu sendiri.

4.3 SEKTOR POTENSIAL DAERAH

4.3.1. Profil dan Kontribusi Sektor 
Potensial Daerah

Melihat dari pertumbuhan PDRB pada tahun 
2020 dan 2021 Kalimantan Tengah sektor 
Informasi dan Komunikasi merupakan sektor 
dengan laju pertumbuhan tertinggi, kenaikan 
tersebut sangat di pengaruhi adanya keadan 
pandemic Covid-19 yang menyebabkan 
adanya pembatasan sosial sehingga mucul 
gaya hidup baru dimana segala sesuatu harus 
dapat di laksanakan secara daring. Bahkan 
pada tahun sebelumnya dimana pertumbuhan 
ekonomi secara umum mengalami kontraksi 
di berbagai sektor, sektor Informasi dan 
Komunikasi masih mengalami pertumbuhan 
positif. 

Pada dasarnya kenaikan PDRB tidak 
sepenuhnya menjadi faktor utama dalam 
penentuan sektor potensial daerah, sehingga 
penentuan sektor potensial dapat ditentukan 
berdaarkan analisis yang relevan. Berdasarkan 
analisis Analisis Dynamic Location Quotient, 
Analisis Shift Share dan Analisis Klassen yang 
digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan 
komparatif suatu sektor di daerah terhadap 
nasional, terdapat sejumlah sektor sangat 
potensial, namun sektor Industri Pengolahan 
diindikasikan mejadi prioritas utama 
untuk dapat dikembangkan dalam rangka 
meningkatkan perekonominan di Kalimantan 
Tengah.

Sektor industri pengolahan sendiri 
merupakan sektor unggulan kedua setelah 
sektor Sektor Pertanian, Perikanan, Dan 
Kehutanan yang memberikan kontribusi 

pembentuk PDRB terbesar di Kalimantan 
Tengah yaitu 16,70 persen dari PDRB 
Kalimantan Tengah pada tahun 2021.

Dalam 5 tahun terakhir sektor industri 
pengolahan belum bisa mencatatkan 
kontribusi yang progresif dan cenderung 
fluktuatif terhadap pertumbuhan ekonomi 
dengan rata-rata kontribusi sebesar 16,10 
persen pertahunnya. Namun pada tahun 
2020 sampai dengan 2021, sektor tersebut 
cenderung bangkit kembali untuk tumbuh 
positif. Sedangkan dari sisi pertumbuhan, 
walaupun sempat mengalami kenaikan pada 
tahun 2017, sektor Industri Pengolahaan 
mengalami penurunan dan hanya tumbuh 
sebesar 0,06 persen pada tahun 2021. Namund 
emikian, sektor tesebut mulai membaik 
pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 4,11 
persen. Penurunan tersebut sudah diprediksi 
mengingat sepanjang tahun 2020, pandemi 
juga turut mempengaruhi sektor Industri 
Pengolahan.

Apabila dilihat lebih jauh, sektor industri 
pengolahan terbagi ke dalam 16 subsektor 
antara lain yaitu : Industri Batubara dan 
Pengilangan Migas, Industri Makanan dan 
Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri 
Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit, 
Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri 

Grafik 4.5
Distribusi serta Laju Pertumbuhan Sektor Industri 

Pengolahan pada PDRB Kalimantan Tengah 2016-2021  

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)
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Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan 
Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan 
Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari 
Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media 
Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat 
Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet 
dan Plastik, Industri Barang Galian bukan 
Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang 
dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, 
Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan 
Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, 
Industri Furnitur, Industri pengolahan lainnya, 
serta Jasa reparasi dan pemasangan mesin 
dan peralatan.

Keenambelas subsektor tersebut memiliki 
kontribusi yang berbeda-beda dan tidak 
merata terhadap kontribusi sektor industri 
pengolahan. Hal tersebut juga di pengaruhi 
oleh ketersediaan sumber atau bahan baku 
yang dibutuhkan, karena ketidaktersediaan 
bahan bakuakan berdampak pada penurunan 
aktivitas pengolahan yang dilakukan 
untuk melangsungkan kegiatan ekonomi 
masyarakat.

Pada dasarnya, kondisi geografis 
Kalimantan Tengah yang memiliki lahan 
gambut yang sangat besar yaitu 2.691.885 
hektare atau terluas ke-dua di Indonesia 
setelah provinsi Papua memerlukan upaya 
untuk mengoptimalkan lahan gambut 
tersebut untuk dapat meningkatkan kegiatan 
ekonomi masyarakat.

Lahan gambut sendiri mempunyai 
banyak manfaat, diantaranya yang utama 
adalah pencegah banjir di musim hujan dan 
mencegah kekeringan di musim kemarau. 
Lahan gambut memiliki kemampuan luar 
biasa untuk menampung air pada musim 
hujan. Air tersebut kemudian akan dilepaskan 
secara perlahan-lahan pada musim kemarau. 
Manfaat gambut lainnya adalah sebagai 
habitat bagi kehidupan berbagai macam 
satwa dan tumbuhan serta lahan budidaya 
pertanian, peternakan, dan perikanan yang 
menguntungkan apabila dikelola secara baik. 
Pada tipe lahan gambut yang tepat, budidaya 
pertanian cukup menguntungkan. Pada tipe 
lahan gambut lainnya, pertanian menjadi sulit 
dan sangat mahal, sehingga merugikan.

Salah satu tumbuhan yang dapat 
dimaksimalkan untuk dibudidayakan pada 
tanah lahan gambut adalah tanaman Purun. 
Purun memiliki batang lurus berongga dan 
tidak berdaun. Purun dapat ditemukan di 
daerah terbuka di lahan rawa yang tergenang 
air, pada ketinggian 0-1350 m dpl. Tumbuhan 
ini tahan dengan kondisi lahan yang masam, 
sehingga banyak ditemukan di lahan gambut. 
Terdapat beberapa jenis Purun, antara 
lain : Purun tikus (Eleocharis dulcis), Purun 
danau (Lepironia articulata Retz.) dan Purun 
bajang. Purun termasuk jenis tanaman 
yang tidak perlu budidaya secara intensif. 
Setelah ditanam, Purun akan tumbuh secara 
terus menerus. Purun yang telah dipanen, 
bisa kembali diambil setelah 2 bulan. Purun 
yang siap panen memiliki ketinggian 1,5-2 
m. Purun bisa dipanen dengan cara dicabut 
atau di potong langsung. Pengambilan Purun 
dengan cara dicabut memiliki kelebihan yaitu 
anakan muda tidak akan rusak, Purun yang 
diambil tidak akan terbuang, dan regenerasi 
bisa berjalan lebih cepat. Purun sangat cocok 
untuk dijadikan sebagai bahan baku anyaman. 
Selain bermanfaat secara langsung, Purun 
juga memiliki berbagai manfaat ekologis 

Grafik 4.6
Provinsi Dengan Luas Lahan Gambut Terbesar 

di Indonesia 2021    

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)
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antara lain sebagai penyerap limbah beracun, 
pupuk organik, perangkap hama padi dan 
juga biofilter. 

Purun juga termasuk jenis asli lahan rawa 
gambut, sehingga dengan adanya budidaya 
jenis ini mampu memelihara kondisi asli dari 
hutan rawa gambut. Kondisi lahan gambut 
yang terjaga akan mampu menjalankan fungsi 
hidrologis gambut tetap terjaga sehingga 
kelestarian floram fauna, juga mikroba yang 
ada di habitat tersebut juga lestari. Selain 
memiliki manfaat secara ekonomi Purun juga 
memiliki manfaat lain Purun juga digunakan 
sebagai bahan pupuk organik untuk 
meningkatkan kesuburan tanah di lahan 
gambut.

Gabungan Purun dengan kapur bisa 
menjadi menyediakan unsur hara pada tanah 
gambut pedalaman agar dapat diserap 
tanaman, terutama jagung. Purun yang 
tumbuh di saluran-saluran air juga bermanfaat 
untuk memperbaiki kualitas air pada musim 
kemarau dan menyerap zat-zat beracun 
yang ada di dalam air, seperti besi, timbal, 
dan merkuri. Kandungan air yang cukup 
banyak di dalam Purun juga bermanfaat 
untuk mencegah, menanggulangi, dan 
meminimalisasi kebakaran di lahan gambut. 
Lahan gambut dangkal yang basah ditumbuhi 
dengan Purun sehingga air di lahan gambut 
lebih bersih. Lahannya juga terhindar dari 
kebakaran, dan masyarakat dapat dengan 
mudah memperoleh bahan dasar kerajinan 
Purun.

Meperhatikan manfaat yang diberikan oleh 
tanaman Purun kepada alam di sekitarnya 
serta potensi kemanfaatan ekonomi karena 
sejumlah karakteristiknya yaitu, bahan baku 
yang masih sangat tersedia dam melimpah 
serta kemudahan dalam mendapatkan baku 
tersebut, maka kerajinan anyaman dari Purun 
berpotensi besar dapat menjadi komoditas 
yang sangat potensial untuk menggerakan 
ekonomi di Kalimantan Tengah. Anyaman dari 

Purun apabila dikategorikan kedalam bagian 
dari industri pengolahan maka komoditas 
tersebut merupakan komoditas yang 
berkontribusi pada subsektor Industri Kayu, 
Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang 
Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.

 

Apabila melihat kontribusi subsektor 
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus 
dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan 
Sejenisnya, subsektor tersebut masih belum 
dapat tumbuh secara konsisten, bahkan 
sempat mengalami penurunan pada tahun 
2019. Namun, kontribusi subsektor tersebut 
pada tahun 2020 dimana terdapat pandemi 
Covid-19 justru mengalami peningkatan. 
Dalam hal ini terdapat indikasi bahwa terdapat 
peningkatan produksi dan permintaan akan 
kerajinan meningkat pada saat terdapat 
pembatasan sosial. Dengan kata lain, 
sektor ini dapat dikatan sebagai sektor 
yang tidak memperoleh dampak negatif 
terhadap penurunan aktivitas sosial sehingga 
mempunyai berpotensi untuk menggerakan 
ekonomi masyarakat di Kalimantan Tengah 
apabila masyarakat dan pemerintah memiliki 
komitmen terhadap sektor ini. 

Masyarakat di lahan gambut Kalimantan 
Tengah telah menggunakan Purun sebagai 
bahan baku untuk kerajinan tangan. 

Grafik 4.7
Kontribusi Subsektor industri Kayu, Barang dari Kayu
dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan

 dan Sejenisnya pada PDRB Kalteng 2016-2020

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah (diolah)
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Produk yang dihasilkan antara lain: tikar, 
topi, keranjang, tas, bakul, dan lain-lain. 
Dibandingkan Purun tikus, Purun danau 
paling banyak digunakan sebagai bahan baku 
anyaman karena lebih kuat dan tidak mudah 
putus. Daerah penghasil ayaman Purun di 
Kalimantan Tengah salah satunya adalah 
Kec. Anjir Serapat, Kab. Kapuas. Kerajinan 
anyaman Purun oleh masyarakat di dilakukan 
dengan cara turun temurun.  Oleh  karena  
itu,  masyarakat memiliki kemampuan dalam 
membuat    kerajinan anyaman Purun. 

Namun demikian, keterampilan dalam 
membuat produk anyaman   yang   dimiliki   
pengrajin   secara   turun  temurun  hanya  
meliputi  teknik  dasar  pembuatan    anyaman,    
sementara    untuk    kemampuan  yang  sifatnya  
inovasi  produk  seperti    bentuk,    konsep 
dan metode pembuatanya masih tradisional. 
Selain itu tingkat pendidikan dari masyarakat 
juga belum begitu tinggi sehingga belum bisa 
melakukan begitu banyak inovasi terhadap 
anyaman Purun.

Produktivitas harian dalam mengayam 
berbeda-beda, tergantung ukuran produk, 
jenisproduk dan model produk. Fatriani (2010) 
mengungkapkan produktivitas kerajinan 
Purun dipengaruhi oleh beberapa faktor 
antara lain umur, jenis kelamin, pekerjaan 
pokok dan sampingan, pendidikan, status 
perkawinan, jumlah anggota keluarga, tingkat 
kerumitan ayaman dan ukuran produk. 
Namun berdasarkan hasil pengamatan, 
faktor yang paling berpengaruh terhadap 

besarnya produktivitas kerajinan anyaman 
Purun adalah pengalaman dan ketrampilan 
pengrajin. 

Produk kerajinan anyaman Purun    masuk  
dalam  tipe  produk  yang  tahan  lama  
tetapi ramah lingkungan. Kerajinan anyaman 
Purun    ini    bisa    dipakai    beberapa    kali    
pemakaian.   Supaya   produk   anyaman   ini   
tahan  lama  harus  disimpan  ditempat  yang  
kering. Untuk umur ekonomis dalam kondisi 
pemakaian yang wajar lebih dari satu tahun. 
Hal isi sesuai sebagai penganti kantong 
plastik  karena  anyaman  Purun  yang  tahan 
lama dan ramah lingkungan.

Pada umumnya penjualan hasil kerajinan 
anyaman Purun didapat dari pembeli yang 
langsung ketempat pengrajin. Konsumen 
yang datang langsung ke tempat pengrajin 
biasanya para pedagang atau konsumen 
langsung. Pemasaran dilakukan dengan 
promosi digerai-gerai   depan rumah pengrajin. 
Belum adanya sentra pengrajin yang terpusat 
agar baik produksi maupun penjualanya lebih 
efisien. Selain itu untuk melakukan produksi 
dari anyaman Purun sebagian besar warga 
mengandalkan modal pribadi sehingga untuk 
jumlah produksinya belum bisa dalam skala 
besar. Selain itu belum adanya koperasi bagi 
para produsen anyaman Purun sehingga 
keterbatasan modal belum bisa teratasi. 

Gambaran tentang potensi dari hasil 
anyaman Purun di Kalimantan Tengah dapat 
dilihat pada analisis SWOT.
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6.3.2. Tantangan Pengembangan Sektor 
Potensial

Berdasarkan analisis SWOT yang telah 
dilaksanakan terdapat beberapa faktor faktor 
yang mempengaruhi pengolaan Purun yaitu :

1. Masih banyak masyarakat yang 
menganggap Purun hanya sebagai gulma 
yang keberadaannnya kadang dianggap 
menggangu tanaman pertanian.  Selain 
itu saat ini banyak lahan gambut yang 
dialihfungsikan menjadi perkebunan 
sawit, lahan menjadi lebih kering dan 
masyarakat menjadi lebih sulit menemukan 
Purun. Perajin Purun di beberapa tempat 
terpaksa harus mengayuh sampan dan 
membeli Purun dari wilayah lain dengan 
harga dua kali lipat. 

2. Para pengrajin Purun saat ini merupakan 
generasi tua yang masih beranggapan 
bahwa dengan kualitas dari anyaman 
Purun sampai saat ini juga masih diminati 

tanpa adanya usaha ekstra untuk 
meningkatkan kualitas.

3. Pengelolaan dari industiri ini masih 
tradisional baik dari segi pembuatanya 
dan metode penjualan serta belum 
adanya sentra produksi yang dapat 
mengakomodir keseluruhan proses 
produksi anyaman Purun

4. Generesi muda dari wilayah pengrajin 
Purun belum memiliki minat yang 
tinggi untuk dapat melestarikan dan 
meningkatkan sisi ekonomi dari produk 
kerajinan Purun.

5. Belum adanya wadah, misalnya koperasi 
masyarakat, untuk para produsen 
anyaman Purun.

Sehingga terdapat beberapa hal yang 
dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk 
dapat memaksimalkan potensi dari budidaya 
Purun yaitu :

Tabel 4.6

Analisis SWOT Kerajinan Anyaman Purun di Kalimantan Tengah
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1. Perlunya inisiatif dari Pemerintah 
Daerah  untuk melakukan kolaborasi 
dan kerjasama dengan masyarakat agar 
pemanfaatan Purun untuk kerajinan terus 
berkembang dan produk-produk yang 
dihasilkan kedepanya dapat lebih indah, 
kaya warna, banyak variasi model dan 
ukuran sehingga harga lebih bersaing dan 
memberikan manfaat yang signifikan. 

2. Perlunya pelatihan latihan  kerja  
(training),  kursus,  pendidikan  lanjutan  
yang  diberikan  oleh  pihak  pemerintah 
agar dapat memaksimalkan metode    
pembuatan anyaman Purun yang lebih 
maksimal sesuai dengan standar kualitas 
yang diperlukan untuk didistribusikan 
keluar wilayah Kalimantan Tengah

3. Pemerintah daerah dapat menciptakan 
satu sentra kerajinan Purun yang 
kedepanya dapat menarik parawisatawan 
pecinta produk kreatif untuk berkunjung. 
Selain itu pemerintah daerah juga 
dapat mempromosikan dan membantu 
memasarkan kerajinan Purun yang 
dinilai ecofriendly baik domestik maupun 

internasional sehingga ekspor akan 
produk ini akan terus meningkat setiap 
tahunnya. Lokasi sentra sebaiknya di 
fokuskan di wilayah yang terekat dengan 
area Purun, misalnya Palangkaraya, 
Pulang Pisau, dan Kapuas.

4. Pemerintah Daerah perlu memberikan 
edukasi kepada masyarakat pengrajin 
Purun agar dapat terus menjaga standar 
mutu dari produk anyaman serta untuk 
dapat meningkatkan kualitas kedepanya. 

5. Perlunya dukungan pemerintah 
serta masyarakat itu sendiri untuk 
pengembangan sikap positif masyarakat 
terhadap produktivitas.

6. Pembangunan pendidikan khusus terkait 
kerajinan Purun yang sesuai dengan 
potensi daerah yang dimiliki Kalimantan 
Tengah, misalnya SMK yang mendukung 
pengetahuan dan pemanfaatan tanaman 
Purun.

7. Pemerintah dapat mendorong permintaan 
kerajinan hasil Purun dengan menerbitkan 
suatu Perda tentang larangan penggunaan 
kantong plastik 
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ANALISIS HARMONISASI BELANJA    
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAHBAB V

5.1 PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai kewajiban 
untuk mewujudkan tujuan nasional 
melalui pembangunan yang dilakukan 
oleh pemerintah pusat (K/L) dan daerah 
sebagai satu kesatuan dalam perencanaan 
pembangunan nasional. Sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 
Penganggaran Pembangunan Nasional, 
disebutkan bahwa Sinkronisasi Proses 
Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional adalah suatu proses 
memadukan dan memperkuat penyusunan 
rencana dan anggaran pembangunan 
nasional serta pengendalian pencapaian 
sasaran pembangunan.

Sinkronisasi dilakukan untuk meningkatkan 
keterpaduan perencanaan dan penganggaran 
agar lebih berkualitas dan efektif dalam 
rangka pencapaian sasaran pembangunan 
nasional sesuai visi dan misi Presiden yang 
dituangkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 
Selanjutnya, RPJMN dijabarkan setiap tahun 
melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang 

disusun dengan menggunakan pendekatan 
tematik, holistik, integratif dan spasial dengan 
kebijakan anggaran belanja berdasarkan 
money follows program.

Pada bab ini, harmonisasi belanja 
pemerintah pusat dan daerah berpedoman 
pada BAB IV Perpres Nomor 86 Tahun 2020 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 
2021. Selanjutnya, ruang lingku analisis atas 
harmonisasi belanja pemerintah pusat dan 
daerah akan dibatasi hanya pada dua topik 
utama, yaitu:

1. Harmonisasi belanja K/L dengan DAK 
Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa yang 
penyalurannya dilakukan oleh KPPN di 
wilayah Kalimantan Tengah.

2. Harmonisasi pelaksanaan anggaran 
Major Project (MP) Prioritas Nasional sesuai 
target RKP Tahun 2021 yang dikorelasikan 
dengan dukungan anggaran daerah.

5.2. HARMONISASI BELANJA K/L 
DENGAN DAK FISIK, DAK NON 
FISIK, DAN DANA DESA

5.2.1. Harmonisasi Belanja K/L Dengan 
DAK Fisik

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan 
dalam APBN kepada daerah tertentu dengan 
tujuan untuk mendanai kegiatan khusus 
fisik yang merupakan urusan daerah dan 
sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik 
bertujuan untuk mendorong penyediaan 
sarana dan prasarana pelayanan dasar 
publik, pemenuhan SPM, pencapaian Prioritas 
Nasional RKP tahun 2021, serta percepatan 
pembangunan daerah dan kawasan.

Gambar 5.1
Kerangka Pikir Analisis Harmonisasi 

Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah 
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Tabel 5.1

Komparasi Belanja K/L dengan Belanja DAK Fisik TA 2021 di Wilayah Kalimantan Tengah

Sumber: Aplikasi MEBE, OMSPAN (diolah)

Berdasarkan data yang berhasil 
diindentifikasi, reviu keselaran antara belanja 
K/L dengan DAK Fisik difokuskan pada 
pembangunan infratruktur fisik pada kategori 
Jalan, Irigasi, Sanitasi, SPAM Air Minum, 
Pertanian, dan Pendidikan

a. Infrastruktur Jalan

Pada kategori infrastruktur Jalan, alokasi 
belanja untuk pembangunan jalan nasional 
berada pada Kementerian PUPR. Pada tahun 
2021, belanja K/L untuk infrastruktur jalan yang 
bersifat strategis berupa Pembangunan Jalan 
Dan Jembatan Tumbang Hiran - Tumbang 
Samba sepanjang 6 km di Kabupaten 
Katingan dengan nilai kontrak yang telah 
terealisasi sebesar Rp26,27 miliar. Kegiatan 
ini untuk mendukung kelancaran konektivitas 
darat yang mengubungkan ibukota Provinsi 
Kalimantan Tengah dengan seluruh pemda 

di wilayah barat. Selain itu, terdapat belanja 
rekonstruksi jalan sepanjang 167 km dengan 
realisasi mencapai Rp 683,1 miliar serta 
belanja pemeliharaan jalan sepanjang 2.244 
km dengan realisasi mencapai Rp 122,3 miliar. 
Rata-rata belanja yang diperlukan untuk 
rekontruksi jalan per km mencapai Rp 4,1 
miliar. Namun lokasi belanja yang diperlukan 
untuk rekonstruksi jalan setiap km-nya pada 
masing-masing daerah relatif beragam 
tergantung dari kondisi perbaikan jalan yang 
diperlukan, dimana sangat terkait dengan 
kondisi tanah sekitarnya. Sebagai contoh, 
area Kalimantan Tengah bagian tengah dan 
timur (Kapuas sampai dengan Katingan) yang 
berupa lahan gambut dan bagian utara yang 
mempunyai kontur perbukitan (DAS Barito-
Murung Raya) cenderung membutuhkan 
biaya pembangunan dan rekonstruksi jalan 
yang jauh lebih besar jika dibandingkan 
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dengan area barat (Kotawaringin Timur-
Lamandau).

Untuk mendukung optimalisasi 
kemanfaatan jalan nasional yang telah 
disediakan oleh pemerintah pusat dan 
memperhatikan kewenangan pembangunan 
jalan di daerah, maka terdapat bantuan 
alokasi kegiatan rekonstruksi/peningkatan 
kapasitas struktur jalan (khusus Kabupaten) 
melalui alokasi DAK Fisik Bidang Jalan setiap 
kabupaten. Pada tahun 2021, terdapat alokasi 
DAK Fisik sebesar Rp 285,3 miliar untuk 
rekonstruksi dan rehabilitasi Jalan sepanjang 
59,6 km. adapun rata-rata biaya per km pada 
setiap kabupaten relatif sama yaitu sebesar 
Rp4.5 miliar per km.

Dari perspektif distribusi alokasi 
anggaran rekonstruksi jalan, maka terdapat 
indikasi keselarasan antara belanja K/L 
dan DAK Fisik yang telah didistribusikan 
keseluruh pemerintah daerah. Sehingga 
pemanfaatan setiap jalan nasional yang 
disediakan pemerintah pusat dapat disokong 
dengan pembangunan jalan daerah untuk 
memperluas jalur transportasi ke setiap 
ujung daerah. Terlabih lagi alokasi DAK Fisik 
merupakan usulan dari pemerintah daerah 
terkait. Sedangkan terkait dari besaran 
alokasi anggaran per pemerintah daerah, 
keselarasan alokasi antara belanja K/L dan 
DAK Fisik sangat tergantung dari kondisi 
wilayah pembangunan jalan dan kerusakan 
jalan tersebut. Namun demikian dengan 
melihat perbandingan antara rata-rata 
alokasi K/L dan rata-rata alokasi DAK Fisik 
untuk rekonstruksi jalan pada setiap km-nya, 
alokasi DAK Fisik terlihat lebih besar daripada 
alokasi belanja K/L. Maka dari itu, K/L dan 
pemerintah daerah dapat melakukan reviu 
ulang atas besaran alokasi anggaran tersebut 
sebagai peluang efisiensi anggaran pada 
periode-periode selanjutnya.

b. Infrastruktur Irigasi

Pada kategori infrastruktur Irigasi, 
alokasi belanja untuk pembangunan irigasi 
skala besar juga berada pada Kementerian 
PUPR. Pada tahun 2021, belanja K/L untuk 
infrastruktur irigasi yang bersifat strategis 
berupa kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan 
Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok A 
Kabupaten Kapuas yang merupakan bagian 
dari suboutput Food Estate di kawasan eks 
PLG Kalimantan Tengah (PEN) sebagai salah 
satu Program Prioritas Nasional dengan 
realisasi belanja mencapai Rp671,65 miliar 
atau telah terealisasi 100%. Selain itu, terdapat 
kegiatan pemeliharaan irigasi sepanjang 
2.178 km dengan biaya  mencapai Rp 20,8 
miliar yang tersebar pada seluruh pemerintah 
daerah di Kalimantan Tengah.

Pada bidang irigasi DAK Fisik, hanya 
terdapat kegiatan pemeliharaan irigasi yang 
merupakan jenis DAK Fisik Penugasan dengan 
realisasi Rp60,72 miliar termasuk untuk 
kontrak penunjang dan pendukung kegiatan 
yang terdiri dari alokasi di Pemda Provinsi 
Kalimantan Tengah untuk 3 lokasi, Pemda 
Kota Palangka Raya 2 lokasi, Pemda Kab. 
Kapuas 2 lokasi, Pemda Kab. Pulang Pisau 
7 lokasi, Pemda Kab. Gunung Mas 3 lokasi, 
Pemda Kab. Barito Selatan 10 lokasi, Pemda 
Kab. Barito Timur 1 lokasi, Pemda Kab. Barito 
Utara 2 lokasi, Pemda Kab. Kotawaringin 
Timur 6 lokasi, Pemda Kab. Katingan 2 lokasi, 
Pemda Kab. Seruyan 2 lokasi, Pemda Kab. 
Kotawaringin Barat 1 lokasi dan Pemda Kab. 
Sukamara 5 lokasi. DAK Fisik terrealisasi 
Rp60,72 miliar. 

Dalam hal ini terdapat indikasi keselarasan 
antara belanja K/L dengan belanja DAK Fisik 
dari perspektif tujuan penggunaannya, yaitu 
dikhususkan untuk fungsi pemeliharaan 
infrastruktur irigasi yang telah ada. Alokasi 
anggaran untuk pemeliharaan irigasi pada 
DAK Fisik bidang Irigasi yang lebih besar 
(hampir 3 kali lipat) dari anggaran belanja 
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K/L menunjukkan bahwa pemerintah daerah 
diberikan kewenangan untuk melaksanaakna 
kegiatan pemeliharaan sebagian besar  
irigasi dengan pertimbangan kedekatan 
lokasi. Sedangkan K/L melakukan kegiatan 
pemeliharaan saluran irigasi yang bersifat 
strategis dan berhubungan dengan program 
prioritas nasional. 

c. Sanitasi

Dalam kategori Sanitasi, anggaran belanja 
K/L dipergunakan untuk kegiatan yang 
tersebar di kabupaten/kota di Kalimantan 
Tengah dalam suboutput:

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 
terpusat berbasis masyarakat dengan 
pagu Rp4,35 miliar terealisasi Rp4,34 
miliar (99,97%) meliputi capaian output 
490 KK (100%).

2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 
setempat skala individu dengan pagu 
Rp13,48 miliar terrealisasi 100%, meliputi 
capaian output 1.200 KK (100%).

3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 
setempat skala komunal dengan pagu 
Rp9,29 miliar terrealisasi Rp9,07 miliar 
(97,65%), meliputi capaian output 760 KK 
(100%).

4. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala 
Kota (pembangunan TPA Kab. Barito 
Selatan) dengan kontrak Rp16,27 miliar 
terrealisasi 100%, meliputi capaian output 
12.500 KK (100%)

Sedangkan belanja yang bersumber dari 
DAK Fisik Penugaan Bidang Sanitasi mencapai 
nilai Rp 50,23 miliar untuk pembangunan 23 
Unit IPAL, 5802 unit tangki septik, 2 unit TPS 
3R, dan 108 unit pipa Sambungan Rumah 
yang tersebar pada seluruh kabupaten dan 
kota di wiiilayah Kalimantan Tengah. 

Berdasarkan perbandingan atas output 
yang dihasilkan belanja K/L dan DAK Fisik 

bidang Sanitasi, maka terlihat bahwa belanja 
K/L ditujukan untuk pembangunan sistem 
pengelolaan sanitasi yang utama, sedangkan 
DAK Fisik ditujukan untuk pembangunan 
saluran dan unit pembangunan pendukung 
sistem utama. Sehingga perluasan akses 
masyarakat terhadap sanitasi layak dapat 
diperoleh dengan lebih cepat dan lebih 
luas kepada masyarakat. Dengan demikian, 
alokasi DAK Fisik untuk perluasan akses 
sanitasi layak ini telah sesuai karakteristiknya 
yaitu sebagai penugasan dan mewujudkan 
arah kebijakan DAK Fisik dalam rangka 
penanganan stunting dan penanggulangan 
kemiskinan. 

d. SPAM

Dalam kategori Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) anggaran belanja K/L, 
terdapat belanja K/L sebesar Rp 45,09 miliar 
di wilayah Kalimantan tengah untu kegiatan:

1. Pembangunan Jaringan Perpipaan 
SPAM IKK Ampah Kab. Barito Timur dan 
Pembangunan IPA KAP. 50 L/Detik SPAM 
IKK Ampah Kab. Barito TImur dengan total 
nilai sebesar Rp24,22 miliar dan terealisasi 
100 persen

2. Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM 
IKK Kumai Untuk Kawasan IKK Kumai Kab. 
Kotawaringin Barat dan Pembangunan 
IPA KAP.30 L/Detik SPAM IKK Kumai Kab. 
Kobar dengan total nilai sebesar Rp20,87 
miliar dan terealisasikan 100 persen.

Sedangkan pada belanja DAK Fisik 
Penugasan Bidang Air Minum di wilayah 
Kalimantan Tengah pada tahun 2021 
mencapai Rp 89,79 miliar yang tersebar pada 
seluruh kabupaten/kota. Alokasi tersebut 
antara lain digunakan untuk mencapai 
output berupa Pembangunan Broncaptering 
sebanyak 540 Sambungan Rumah (SR), 
20 RTS Pembangunan Penampungan Air 
Hujan, 1537 SR Pembangunan Sumur Dalam 
Terlindungi, 1 Paket  Pengadaan Mesin dan 
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Peralatan, 9362 SR  Pengembangan Jaringan 
Distribusi Sambungan Rumah, dan 1023 SR  
Uprating IPA.

Dengan karakteristik pembangunan SPAM 
yang relatif sama dengan pembangunan 
sanitasi, maka indikasi keselarasan antara 
belanja K/L dan DAK Fisik terlihat dari 
pembagian kewenangan pembangunan. 
Jaringan perpipaan Sistem Penyedia Air 
Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) 
dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang 
memiliki peran penting dalam memenuhi 
kebutuhan air bersih untuk kebutuhan air 
minum bagi masyarakat dibangun melalui 
belanja K/L. Sedangkan, alokasi DAK 
Fisik bidang Penugasan ditujukan untuk 
kegiatan pengembangan jaringan distribusi 
dan sambungan rumah dalam rangka 
memperlancar distribusi air bersih kepada 
masyarakat. 

e. Pertanian

Pada bidang pertanian, khsususnya 
pembangunan embung, keselarasan belanja 
antara belanja K/L dan DAK Fisik didasarkan 
pada skala embung yang dibangun. 
pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh 
Kementerian PUPR dilakukan terhadap 
embung berskala besar sebagaimana yang 
terdapat pada pembangunan Embung 
Danau Asam pada Kotawaringin Barat seluas 
110 hektar, serta embung yang beririsan 
dengan proyek prioritas nasional, seperti 
Embung Dadahup yang digunakan untuk 
menyokong proyek food estate. Sedangkan, 
alokasi pembangunan embung berskala kecil 
sebesar Rp 4,6 miliar terdapat pada DAK Fisik 
Penugasan dengan output  4 Unit  Embung, 2 
Unit  Irigasi air tanah, 2 pintu air.

f. Pendidikan

Pada bidang pendidikan, keselarasan 
pembangunan infrasatruktur fisik antara 
belanja K/L dengan DAK Fisik telah terlihat 
dengan berdasarkan pembagian kewenangan 

pembinaan pendidikan. Pembagian 
kewenangan antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah dalam urusan pendidikan 
tercantum dalam Undang-Undang (UU) 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, dimana urusan pendidikan anak usia 
dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan 
dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan 
pemerintah kabupaten/kota, sedangkan 
urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) 
dan pendidikan khusus menjadi kewenangan 
pemerintah provinsi. 

Sehingga alokasi pembangunan 
infrastruktur fisik bidang pendidikan tingkat 
PAUD-SMA telah dialokasikan melalui DAK 
Fisik bidang pendidikan. Sedangkan alokasi 
pendidikan tinggi dialokasikan pada belanja 
pemerintah pusat melalui belanja K/L. 
Adapun alokasi pendidikan yang bersifat 
keagamaan menjadi bagian dari Kementerian 
Agama karena wilayah pembinaannya 
berada di bawah Kementerian Agama. 
Pembagian alokasi tersebut terlihat dari tabel 
perbandingan alokasi belanja K/L dan DAK 
Fisik diatas.

Secara umum, telah terdapat keselarasan 
dalam hal pengalokasian DAK Non Fisik, namun 
demikian tantangan utama dari pelaksanaan 
DAK Fisik adalah mengoptimalkan fungsi DAK 
Fisik sebagai belanja TKDD yang bersifat 
menunjang pembangunan infrastruktur 
pusat dan bukan sebagai alokasi dana 
utama infrastruktur daerah. Selain itu, perlu 
ditingkatkan ketepatan dan kecepatan 
penggunaan DAK FIsik oleh pemerintah 
daerah, sehingga infrastruktur utama yang 
telah disediakan oleh pemerintah pusat dapat 
segera disokong oleh infrastruktur penunjang 
yang dibiayai oleh DAK Fisik, yang pada 
akhirnya akan mempercepat kemanfaatan 
output belanja pemerintah oleh masyarakat.
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5.2.2. Harmonisasi Belanja K/L Dengan 
DAK Non Fisik

DAK Non Fisik adalah dana yang bersumber 
dari pendapatan APBN yang dialokasikan 
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus non 
fisik yang merupakan urusan daerah. DAK 
Non Fisik dialokasikan berdasarkan jumlah 
sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan 
untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat 
terhadap layanan dasar publik yang 
berkualitas. Untuk tahun 2021, DAK Non Fisik 
digunakan untuk memperkuat penanganan 
wabah Covid-19 pada aspek medis, 
pembiayaan jaring pengaman sosial (social 
safety net dan stimulus pada perekonomian 
pascabencana di daerah terdampak). 

DAK Non Fisik terdiri antara lain (1) 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) 
Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (3) 
Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah 
Khusus; (4) Tambahan Penghasilan (Tamsil) 
Guru PNSD; (5) Tunjangan Profesi Guru 
(TPG) PNSD; (6) Dana Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Kesetaraan; (7) Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK) dengan fokus 
pada penanganan pandemi Covid-19, DBD, 
dan pandemi lainnya) di daerah; (8) Bantuan 
Operasional Keluarga Berencana (BOKB); (9) 
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; 
(10) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; 
Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM); (11) 
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan 
Sampah (BLPS); (12) Dana Pelayanan 
Kepariwisataan; (13) Dana Bantuan 
Operasional Penyelenggaraan Museum 
dan Taman Budaya; (14) Dana Pelayanan 
Perlindungan Perempuan dan Anak; serta 
(15) Dana Fasilitasi Penanaman Modal. 

Namun demikian, alokasi DAK Non Fisik 
untuk wilayah Kalimantan Tengah yang 
disalurkan oleh KPPN lingkup Kanwil DJPb 

Kalimantan Tengah hanya berupa Dana 
BOS dengan alokasi pada TA 2021 mencapai 
Rp610,8 miliar. Alokasi tersebut diperuntukkan 
untuk 3.846 sekolah yang terdiri dari SD, SDLB, 
SMP, SMPLB; SMA, SMALB, SLB, dan SMK. 
Adapun penggunaan dana BOS ditentukan 
oleh masing-masing sekolah untuk membiayai 
operasional penyelenggaraan pendidikan 
di sekolah meliputi sejumlah komponen, 
yaitu Penerimaan Peserta Didik baru, 
pengembangan perpustakaan, pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, 
pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi 
pembelajaran, pelaksanaan administrasi 
kegiatan sekolah, pengembangan profesi 
guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan 
langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana 
dan prasarana sekolah, penyediaan alat 
multimedia pembelajaran, penyelenggaraan 
kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, 
penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung 
keterserapan lulusan, dan/atau pembayaran 
honor. Sehingga analisis harmonisasi belanja 
K/L dengan belanja DAK Non Fisik di wilayah 
Kalimantan Tengah hanya dilakukan pada 
kategori belanja sektor pendidikan.

Jika melihat dari perspektif karakteristik 
belanja dan penerima manfaat, maka secara 
umum terdapat keselarasan antara belanja 
K/L yang bersifat non fisik dan belanja DAK 
Non Fisik di wilayah Kalimantan Tengah.

Pertama, dari karakteristik belanja, 
komparasi atas belanja DAK Non Fisik hanya 
dapat dilakukan terhadap belanja K/L yang 
bersifat non fisik juga. Dalam hal ini terkait 
dengan alokasi dana BOS yang disalurkan 
melalui DAK Non Fisik dengan dana BOS yang 
disalurkan melalui K/L. Sedangkan pemenuhan 
belanja fisik di bidang pendidikan telah 
dialokasikan melalui belanja K/L dan DAK Fisik 
sebagaimana telah disampaikan pada bagian 
sebelumnya. Adapun pemenuhan kebutuhan 
belanja gaji dan tunjangan tenaga pendidik 
telah dialokasikan melalui DAU dan jenis DAK 
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Non Fisik lainnya, misalnya Tunjangan Profesi 
Guru dan bantuan beasiswa.

Kedua, dari perspektif penerima manfaat, 
pembagian anggaran pendidikan telah 
dialokasikan sesuai dengan kewenangan 
pengelolaannya. Alokasi DAK Non Fisik 
BOS dialokasikan untuk meningkatkan 
mutu pembelajaran dan pemerataan akses 
layanan Pendidikan Dasar dan Menengah 
di bawah pembinaan Kemendikbudristek 
(dari tingkat SD sampai dengan SMA 

sederajat) yang merupakan kewenangan 
pemerintah daerah. Sedangkan alokasi untuk 
layanan Pendidikan Dasar dan Menengah 
berbasiskan keagamaan yang berada di 
bawah pembinaan Kementerian Agama 
memperoleh dana BOS melalui alokasi 
belanja K/L nya. Pada level pendidikan tinggi, 
belanja pemerintah yang bersifat non fisik 
dialokasikan melalui K/L masing-masing, 
yaitu Kemendikbudristek untuk pendidikan 
tinggi biasa dan Kementerian Agama untuk 
pendidikan tinggi keagamaan. 

Proporsi penyaluran dana BOS antara 
belanja K/L dan DAK Non Fisik juga 
tidak terdapat perbedaan karena dasar 
penyalurannya didasarkan pada jumlah 
siswa dengan dasar nilai satuan yang 
sama. Misalnya tingkat SD memperoleh 
Rp 900 ribu sampai dengan 1,9 juta rupiah. 
Sehingga walaupun terdapat sejumlah 
tingkatan penerimaan (tingkat SD, SMP, dst), 
tidak terdapat kesenjangan antara kedua 
pelaksanaan penyaluran dana BOS tersebut.  

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat 
disimpulkan bahwa terdapat keselarasan 
antara pengalokasian dan pelaksanaan 
realisasi belanja DAK Non Fisik , khususnya 
BOS, dengan belanja K/L dalam hal 
pemerataan penyaluran dana BOS kepada 

sekolah. Sedangkan keselarasan dalam hal 
pemenuhan infrastruktur pendidikan sebagai 
kelengkapan alokasi belanja non fisik telah 
dialokasikan pada belanja K/L

Namun demikian, terdapat beberapa hal 
yang perlu mendapatkan perhatian oleh 
pemerintah. Pertama, capaian penggunaan 
DAK Non Fisik dana BOS sangat tergantung 
kepada kemampuan kepala sekolah masing-
masing dalam melakukan perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan sekolah yang dibiayai 
dari dana BOS. Sehingga dalam rangka 
menjamin optimalisasi atas pemanfaatan dana 
BOS, pemerintah perlu menjaga kemampuan 
perencanaan anggaran dan kegiatan pihak 
sekolah, antara lain melalui pelatihan dan 
pembinaan atau penguatan supervisi oleh 

Tabel 5.2

Komparasi Belanja K/L dengan Belanja DAK Non Fisik TA 2021 di Wilayah Kalimantan Tengah

Sumber: Aplikasi MEBE, OMSPAN (diolah)
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Dinas Pendidikan pemerintah daerah.

Kedua, laporan capaian output atas 
penyaluran DAK Non Fisik dana BOS perlu 
didokumentasikan dan dilaporkan kepada 
Kementerian Keuangan sebagaimana yang 
telah dilakukan pada penyaluran DAK 
Fisik. Sampai dengan saat ini, pelaporan 
penggunaan DAK Non Fisik BOS hanya 
sebatas jumlah siswa dan jumlah sekolah yang 

mendapatkan dana BOS. Pendokumentasian 
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan evaluasi penyaluran maupun prediksi 
kebutuhan dana pada periode berikutnya, 
baik yang berupa dana BOS maupun dana 
lainnya yang terkait. Sehingga pemanfaatan 
dana BOS dapat dilakukan dengan tepat 
guna dan tidak untuk belanja yang bersifat 
einmaligh.

5.2.3. Harmonisasi Belanja K/L Dengan Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa 
yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan sejalan dengan prioritas nasional 
dan prioritas daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penggunaan Dana 
Desa oleh desa berdasarkan pada hasil keputusan musyawarah desa yang ditetapkan melalui 
peraturan desa tentang RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa. Penggunaan Dana Desa 
mengacu pada Peraturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Kewenangan Desa. 
Dana Desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top) 
secara bertahap sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan 
negara.

Pada tahun 2021 nilai alokasi Dana Desa yang disalurkan untuk wilayah Kalimantan Tengah 
sebesar Rp 1.426 miliar, atau 5,8 persen dari alokasi APBN untuk wilayah Kalimantan Tengah. 
Akan tetapi, jika dibandingkan dengan besaran alokasi belanja K/L besaran alokasi Dana Desa 
tersebut mencapai 17,4 persen.

Tabel 5.3

Belanja Dana Desa TA 2021 di Wilayah Kalimantan Tengah

Sumber: Aplikasi MEBE, OMSPAN (diolah)
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Dari tabel belanja Dana Desa TA 2021 di 
wilayah Kalimantan Tengah,  keselarasan 
antara belanja K/L dan Dana Desa tidak 
dapat terlihat secara langsung dari besaran 
alokasinya, namun pada dasarnya telah 
terlihat dari konsep dan tujuan penyaluran 
Dana Desa serta output yang dihasilkannya. 

Pertama, konsep dan tujuan Dana 
Desa adalah untuk membangun Indonesia 
dari pinggiran pemerintahan atau level 
terkecil pemerintahan, yaitu desa, sehingga 
terjadi pemerataan pembangunan pada 
level pedesaan. Dengan ruang lingkup 
pembangunan yang terbatas pada desa 
terkait serta level desa yang berbada dengan 
level pemerintahan pusat, maka dapat 
dipastikan tidak terdapat tumpang tindih 
pembangunan antara penggunaan dana 
desa dan belanja K/L. Sebaliknya, Dana Desa 
dapat dioptimalkan untuk menutup celah 
jangkauan pemerintah daerah sebagai level 
pemerintahan di atasnya, akibat adanya 
keterbatasan fiskal pemerintah daerah.

Kedua, ouput yang dihasilkan oleh Dana 
Desa berada pada skala yang kecil dan tidak 
sebanding dengan belanja K/L yang bersifat 
strategis, namun output tersebut bersentuhan 
langsung dengan masyarakat desa mengingat 
penentuan output merupakan diserahkan 
sepenuhnya pada mekanisme pemerintahan 
desa. Sejumlah output tersebut antara lain: 
(a) Jalan desa dan jalan pemukiman; (b) Irigasi 
tersier sederhana; (c) Sanitasi permukiman; 
(d)Alat produksi dan pengolahan pertanian; 
dan (e) Penyuluhan dan bantuan pendidikan 
bagi masyarakat desa. Dalam hal ini, output 
terkait dengan SPAM belum terdapat pada 
level desa karena diindikasikan berada pada 
kewenangan pemerintah daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan 
penggunaan Dana Desa yang disertai 
dengan kebebasan dalam penggunaannya, 
maka diperlukan peningkatan kapasitas 
perencanaan pembangunan jangka menengah 

desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh 
desa terkait. Hal ini merupakan mitigasi atas 
potensi kebimbangan penggunaan Dana Desa 
setelah beberapa tahun disalurkan karena 
obyek pembangunan Desa yang terbatas. 
Sehingga Dana Desa dapat selalu diarahkan 
kepada kegiatan pembangunan yang 
bersifat produktif dan melatih kemandirian 
desa. Selain itu, kebebasan penggunaaan 
Dana Desa harus disertai dengan penguatan 
sistem pengawasan dan pengendalian untuk 
menghindari potensi penyalahgunaan Dana 
Desa.

5.3. Harmonisasi Belanja Pusat-
Daerah Berbasis Prioritas 
Nasional

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 
2021, terdapat beberapa bidang yang menjadi 
prioritas, antara lain Bidang Kedaulatan 
Pangan, Pengembangan Kawasan Ekonomi, 
Pengembangan Pariwisata, Konektivitas 
dan Pengembangan Kawasan Industri. 
Keberhasilan pencapaian prioritas 
pembangunan nasional diatas, tergantung 
pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah 
provinsi dan pemerintah pusat dan antara 
pemerintah kab/kota dengan pemerintaah 
pusat dan pemprov. 

Sinkronisasi kebijakan Pembangunan 
Daerah dengan rencana pembangunan 
Lainnya dilaksanakan dalam penyusunan 
RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dilakukan dengan 
penelaahan terhadap dokumen perencanaan 
pembangunann nasional dan pembangunan 
daerah lain dalam rangka sinkronisasi 
kebijakan pembangunan nasional dan 
daerah, pembangunan daerah provinsi dan 
daerah kabupaten/kota, serta pembangunan 
antar daerah.

Kebijakan pembangunan pemerintah pusat 
yang difokuskan pada pembangunan sumber 
daya manusia yang unggul diwujudkan melalui 
pelaksanaan Prioritas Nasional Peningkatan 
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SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Hal ini 
selaras dengan salah satu kondisi regional 
Kalimantan Tengah yang memiliki capaian 
IPM yang masih berada di bawah target RKPD 
Tahun 2021. Dari PN tersebut terdapat dua 
dari lima Major Project yang berada diwilayah 
Kalimantan Tengah, yaitu Project Percepatan 
Penurunaan Kematian lbu dan Stunting 
serta  Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk 
Industri 4.0.

Pertama, untuk mendukung Proyek 
Percepatan Penurunaan Kematian lbu 
dan Stunting berupa penurunan Angka 
Kematian Ibu, terdapat sejumlah kegiatan 
yang telah dilaksanakan oleh pemerintah 
pusat, antara lain: (1) kegiatan koordinasi 
pelaksanaan imunisasi; (2) layanan surveilans 
kipi sebesar; (3) bimbingan teknis imunisasi 
pada seluruh kabupaten/kota; (4) pelatihan 
pelayanan terpadu penyakit tidak menular 
pada sejumlah tenaga kesehatan; (5) 6.552 
Tenaga Pendamping Kesehatan (TPK) yang 
mendapatkan paket data sebesar; (6) 6.552 
TPK mengikuti pelatihan dan refreshing dalam 
rangka percepatan penurunan stunting.

Sedangkan untuk penurunan prevelensi 
stunting balita, telah rencanakan sejumlah 
kegiatan antara lain: (1) peningkatan kualitas 
surveilans gizi; (2) pelatihan konseling 
pemberian makan bayi dan anak (PMBA); 
(3) pelatihan pencegahan dan tatalaksana 
balita gizi buruk pada balita untuk tenaga 
kesehatan; (4) Pelatihan sanitasi total 
berbasis masyarakat; (5) Pelaksanaan 
program kampanye gemar ikan oleh 
pemerintah daerah; (6)pelaksanaan sampel 
pangan fortifikasi; (7) fasilitasi dan pembinaan 

edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri 
sebagai calon ibu; dan (8) 26.050 keluarga 
dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi 
dan pembinaan 1000 HPK.

Kedua, untuk Proyek Pendidikan dan 
Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, telah 
dilakukan sejumlah kegiatan pendukungnya, 
yaitu peningkatan mutu dan produktivitas 
Lembaga Pelatihan Kerja, fasilitasi kegiatan 
magang di Perusaahan Dalam Negeri, dan 
pelatihan peningkatan produktivitas tenaga 
kerja.

Kebijakan prioritas pemerintah pusat 
tersebut tentunya telah didukung oleh 
sejumlah kebijakan pemerintah daerah melalui 
keselarasan antara RPJMN pemerintah 
pusat dengan RPJMD pemerintah provinsi. 
Namun demikian, pelaksanaan kegiatan 
pemerintah daerah untuk mendukung 
kebijakan pemerintah pusat tersebut 
terdampak oleh adanya ketidakpastian 
kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2021. 
Pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah 
dalam penanganan pandemi dan pemulihan 
ekonomi daerah menjadi prioritas utama. 
Namun demikian, mengingat tahun 2021 
yang merupakan tahun terakhir dari periode 
RPJMD 2016-2021, serta dengan kondisi 
pandemi yang lebih dapat terpetakan, 
maka pemerintah daerah diharapkan 
dapat meningkatkan keselarasan rencana 
kegiatannya dengan rencana kegiatan 
pemerintah pusat pada tahun anggaran 
berikutnya, terlebih Kalimantan Tangah 
merupakan salah satu daerah penyangga 
utama Ibu Kota Negara yang baru.



ANALISIS
TEMATIK 
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6.1 Peran Fiskal dalam Peningkatan 
Kualitas SDM

6.1.1  Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan tidak terlepas 
dari pengembangan kualitas sumber daya 
manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek 
pembangunan, manusia wajib memiliki 
persyaratan untuk memenuhi standar minimal 
kualitas sumber daya agar pencapaian 
pembangunan daerah lebih efektif dan 
efisien. Maka dari itu, pembangunan manusia 
perlu mendapat perhatian dan diperlukan 
sebuah usaha ekstra mengingat peningkatan 
kesejahteraan masyarakat adalah kewajiban 
setiap pemerintah. Untuk melengkapi usaha 
pembangunan yang dilaksanakan maka 
diperlukan evaluasi berdasarkan parameter 
seberapa tingginya kesejahteraan penduduk 
suatu daerah guna mencapai pembangunan 
yang maksimal. Komitmen dan keberhasilan 
pemerintah dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat salah satunya 
dapat diukur melalui capaian perekonomian 
dan kesejahteraan penduduk.

Indikator kesejahteraan penduduk suatu 
daerah dapat dilihat dari angka Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun 
demikian, indikator yang lebih komprehensif 
untuk mengukur kesejahteraan penduduk 
suatu daerah yang berlaku secara internasional 
adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Indeks ini pada dasarnya adalah gambaran 
yang menjelaskan bagaimana penduduk 
dapat mengakses hasil pembangunan 
dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, 
pendidikan, dan sebagainya. 

Indeks pembangunan manusia pertama 
kali diperkenalkan oleh United Nation 
Development Program (UNDP) pada 

tahun 1990. Indeks pembangunan manusia 
mengukur capaian pembangunan manusia 
berbasis sejumlah komponen dasar kualitas 
hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM 
dibangun melalui pendekatan tiga dimensi 
dasar. Dimensi tersebut mencakup: 1) 
umur panjang (longevity) dan sehat yang 
dipresentasikan oleh Angka Harapan Hidup 
(AHH) (life expectancy); 2) pengetahuan 
dan pencapaian pendidikan (educational 
attainment) yang dipresentasikan dengan 
angka melek huruf (literacy rate) dan rata-
rata lamanya bersekolah (mean year of 
schooling); dan 3) kehidupan yang layak 
yang dipresentasikan oleh kemampuan daya 
beli (purchasing power parity). Kemampuan 
daya beli masyarakat terhadap sejumlah 
kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata 
besarnya pengeluaran per kapita sebagai 
pendekatan pendapatan yang mewakili 
capaian pembangunan untuk hidup layak. 

Untuk dapat membandingkan capaian 
IPM antar wilayah di Indonesia, Badan Pusat 
Statistik menggunakan klasifikasi tingkat IPM 
ke dalam beberapa kategori, yaitu: IPM < 60 
untuk IPM rendah, 60 ≤ IPM < 70 untuk IPM 
sedang, 70 ≤ IPM < 80 untuk IPM tinggi, dan 
IPM ≥ 80 untuk IPM sangat tinggi. Nilai IPM 
yang semakin tinggi menunjukkan semakin 
baiknya pembangunan manusia di wilayah 
tersebut. Penghitungan IPM hanya mencakup 
tiga komponen utama, sehingga  bisa kita lihat 
IPM sebagai penyederhanaan realitas yang 
kompleks dari luasnya definisi dan dimensi 
pembangunan manusia.

ANALISIS TEMATIKBAB VI
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Berdasarkan data capaian IPM setiap 
provinsi di Indonesia di tahun 2021, terlihat 
masih adanya disparitas kualitas sumber 
daya manusia antar daerah yang cukup 
besar. Kondisi ini terjadi sejak perhitungan 
IPM dilakukan dan berdampak pada akan 
semakin meningkatkan ketimpangan antar 
masyarakat dalam jangka panjang. Tercatat 
hanya 10 provinsi yang memiliki nilai IPM lebih 
tinggi dari IPM Indonesia secara nasional, 
sementara 24 provinsi lainnya berada di 
bawah angka IPM Indonesia. DKI Jakarta 
dan DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan 
tingkat IPM dengan kategori sangat tinggi. 
Sedangkan 21 provinsi di Indonesia berada 
dalam kategori IPM yang tinggi dan sebanyak 
11 provinsi yang masuk ke dalam kategori IPM 
sedang.

Kondisi angka IPM antar kabupaten/kota 
di wilayah Kalimantan Tengah mempunyai 
sebaran yang tidak jauh berbeda dengan 
kondisi IPM antar provinsi secara nasional. 
Secara keseluruhan angka IPM Kalimantan 
Tengah masuk dalam kategori IPM tinggi, akan 
tetapi masih terdapat disparitas jika dilihat 
pada level kabupaten/kota. Palangka Raya 
sebagai ibukota Kalimantan Tengah menjadi 
satu-satunya daerah dengan status IPM 
“sangat tinggi” dengan angka IPM di atas 80. 
Terdapat tujuh kabupaten yang menyandang 
status IPM “tinggi”, yaitu Kotawaringin 

Barat, Kotawaringin Timur, Barito Selatan, 
Barito Utara, Lamandau, Gunung Mas dan 
Barito Timur. Sisanya yang terdiri dari enam 
kabupaten menyandang status IPM “sedang” 
dengan skor 60-70, dengan darah terendah 
adalah Seruyan dengan IPM sebesar 67,67.

Pembangunan manusia di Indonesia masih 
menghadapi tantangan yang besar, terutama 
yang berkaitan dengan pemerataan. 
Kesenjangan capaian pembangunan antar 
daerah baik dalam lingkup nasional maupun 
provinsi seperti di Provinsi Kalimantan 
Tengah menjadi masalah yang rutin 
terjadi. Ketidakmerataan capaian IPM ini 
dalam jangka panjang dapat memperlebar 
ketimpangan jika tidak segera diperbaiki, 
khususnya Kalimantan Tengah dengan luas 
wilayah yang sangat luas. 

Tingginya nilai IPM menggambarkan 
keberhasilan pemerintah dalam melakukan 
investasi pembangunan yang berpusat pada 
manusia (human centered development) yang 
bertujuan untuk meningkatkan produktivitas 
masyarakat (Nurbaeti, 2013, Sumas, 2012 
dan Widodo, 2011).  Ketika dimensi-dimensi 
pembentuk IPM mengalami kenaikan, dapat 
dikatakan terdapat kemajuan yang terjadi, 
meskipun harus dilihat lebih jauh seberapa 
signifikan kemajuan tersebut. 

Grafik 6.1
IPM Nasional dan Provinsi Tahun 2021

Sumber : BPS (diolah)

Grafik 6.2
Nilai IPM Kabupaten Kota Lingkup Kalimantan Tengah

 Tahun 2021

Sumber : BPS (diolah)
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Pemerintah, khususnya pemerintah 
daerah, harus selalu berupaya untuk 
melakukan pembangunan manusia yang 
utuh menggunakan porsi anggaran yang 
dialokasikan. Dalam pengalokasian belanja 
terdapat sejumlah bidang yang mejadi fokus 
pemerintah, seperti anggaran belanja untuk 
fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi 
pelayanan umum, fungsi perlindungan sosial, 
dan fungsi ekonomi. Namun demikian terdapat 
beberapa fungsi prioritas yang menjadi 
dasar upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat oleh pemerintah yang terlihat 
dari tingginya pencapaian angka IPM, yaitu 
bidang pendidikan dan bidang kesehatan. 

Porsi alokasi belanja bidang pendidikan 
di APBN telah ditetapkan sesuai dengan 
undang-undang, yaitu sekurang-kurangnya 
sebesar 20 persen dari total APBN. Hal yang 
sama seharusnya juga berlaku pada tingkat 
daerah, dengan rata-rata alokasi belanja 
bidang pendidikan di APBD kabupaten dan 
kota berada di atas 20 persen dari total 
APBD. Sementara itu, porsi anggaran bidang 
kesehatan pada APBN telah dialokasikan 
sebesar 5 persen sejak tahun 2016, setelah 
sebelumnya hanya berada di kisaran 3 
persen dari total belanja APBN. Pada tingkat 
daerah, alokasi bidang kesehatan seharusnya 
sudah dapat ditetapkan minimal 10 persen 
dari total APBD, terlebih dengan adanya 
porsi anggaran kesehatan dalam rangka 
penanganan pandemi Covid-19.

Adanya ketentuan yang mewajibkan 
minimal alokasi anggaran pada bidang 
pendidikan dan kesehatan seharusnya 
menjadi syarat mutlak dalam penyusunan 
APBN dan APBD. Apabila alokasi APBN 
tingkat regional dan APBD pada bidang 
pendidikan dan kesehatan dapat ditetapkan 
sebesar ketentuan dan disertai dengan 
penggunaan yang tepat atau sesuai dengan 
kebutuhan serta kondisi wilayahnya masing-
masing, maka disparitas IPM antar daerah 

dapat berkurang.

Penerapan fokus belanja pada penguatan 
dan peningkatan akses layanan, khususnya 
pendidikan dan kesehatan, merupakan 
langkah strategis untuk dapat meningkatkan 
produktivitas serta daya saing masyarakat 
yang tidak hanya mengejar pertumbuhan 
ekonomi di sebuah wilayah, namun akhirnya 
juga bermuara pada kenaikan indikator 
pembentuk IPM. Hal ini karena pembentukan 
angka IPM tidak terlepas dari peningkatan 
capaian setiap indikatornya, serta kenaikan 
capaian dari indikator IPM tidak akan 
terwujud tanpa ada dukungan dari kuantitas 
dan kualitas belanja pemerintah. 

Berbagai penelitian membuktikan bahwa 
peningkatan belanja pemerintah pada suatu 
bidang IPM berperan dalam kenaikan angka 
indikator bidang tersebut. Alokasi anggaran 
pendidikan dan kesehatan yang dialokasikan 
secara efektif akan meningkatkan kualitas 
pendidikan dan layanan kesehatan, dengan 
hasil akhir capaian indikator pembentuk IPM 
yang naik. 

6.1.2  Tujuan dan Ruang Lingkup

Pada bagian ini, analisis dilakukan untuk 
mengetahui peranan fiskal pemerintah 
terhadap pembentukan angka IPM di wilayah 
Provinsi Kalimantan Tengah. Peranan fiskal 
tersebut direpresentasikan oleh tiga fungsi 
belanja yang berkaitan dengan tiga aspek 
pembentuk angka IPM, yaitu belanja fungsi 
ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ruang 
lingkup analisis berupa tiga fungsi belanja, 
baik APBN maupun APBD, pada seluruh 
pemerintah daerah di wilayah Kalimantan 
Tengah sebagai batasan obyek, serta periode 
2017 – 2021 sebagai batasan jangkauan 
waktu.  
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6.2 Perkembangan IPM Dan Belanja 
Pemerintah

6.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Sebagai provinsi dengan luas wilayah 
terbesar di pulau Kalimantan, Kalimantan 
Tengah tentunya memiliki tantangan 
tersendiri untuk mewujudkan IPM yang tinggi. 
Jarak antar wilayah yang jauh serta akses 
jalan yang masih belum maksimal membatasi 
mobilitas dari setiap kegiatan masyarakat, 
baik kegiatan ekonomi maupun sosial. Meski 
demikian, nilai IPM Kalimantan Tengah 
sepanjang 6 (enam) tahun terakhir memiliki 
tren yang terus meningkat, selaras dengan 
perkembangan IPM nasional. Bahkan nilai 
IPM Kalimantan Tengah sudah masuk dalam 
kategori Nilai IPM “tinggi” mulai tahun 2018.

Capaian nilai IPM yang konsisten meningkat 
dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2021 
merupakan sebuah prestasi bagi Kalimantan 
Tengah di tengah guncangan ekonomi akibat 
pandemi Covid-19, walaupun angka tersebut 
belum dapat memenuhi target RKPD Provinsi 
Kalimantan Tengah tahun 2021 sebesar 72,5. 
Capaian IPM Kalimantan Tengah tahun 2021 
tersebut masih berada pada urutan 21 dari 
total 34 provinsi.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di 

Pulau Kalimantan, IPM Kalimantan Tengah 
berada pada posisi keempat walaupun selalu 
memiliki pertumbuhan positif atau tidak 
pernah mengalami penurunan. Untuk capaian 
nilai IPM tertinggi di pulau Kalimantan berada 
dicapai oleh Kalimantan Timur, sedangkan 
untuk capaian nilai IPM terendah ada pada 
Kalimantan Barat. Selama periode 2016-
2021 capaian nilai IPM Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara 
memiliki tren yang cukup serupa, namun 
berbeda dengan Kalimantan Utara yang 
sudah pernah mengalami penurunan Nilai 
IPM. Laju pertumbuhan nilai IPM Kalimantan 
Tengah sempat menjadi yang tertinggi di 
Kalimantan pada kurun waktu tahun 2016-
2017. 

Dalam konteks kewilayahan/spasial, kondisi 
IPM antara daerah lingkup Kalimantan Tengah 
menunjukan ketimpangan. Nilai IPM Kota 
Palangka Raya yang jauh di atas wilayah lain 
di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan 
perbedaan kualitas pembangunan manusia 
yang mencolok antara Kota Palangkaraya 
dan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan 
Tengah. Pengalokasian dana yang terpusat 
serta kemudahan dan keluasan akses 
pada tiga bidang pembentuk angka IPM 
diindikasikan menjadi faktor utama yang 
mempengaruhi disparitas angka tersebut. 
Sebagai contoh, ketimpangan kualitas 
pendidikan dan kesehatan dapat disebabkan 
oleh tidak meratanya fasilitas pendidikan, 
tidak meratanya akses komunikasi, tidak 
meratanya kualitas pendidik, budaya 
masyarakat, dan faktor ekonomi.

Selain itu, tidak seperti tren provinsi yang 
mengalami kenaikan nilai IPM secara konsisten, 
masih terdapat beberapa kabupaten 
yang belum dapat mempertahankan tren 
kenaikan nilai IPM. Tujuh dari 14 kabupaten/
kota di Kalimantan Tengah belum mampu 
menaikan nilai IPM-nya masing-masing 
secara konsisten. Beberapa kabupaten 

Grafik 6.3
Nilai IPM Regional Kalimantan Tahun 2016-2021

Sumber : BPS (diolah)
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tersebut adalah Kabupaten Kapuas, Barito 
Utara, Sukamara, Seruyan, Pulang Pisau, 
Gunung Mas, dan Murung Raya yang pernah 
mengalami penurunan nilai IPM pada periode 
waktu tahun 2016-2021. 

Dalam kurun waktu tersebut juga terdapat 
beberapa kabupaten mengalami kenaikan 
status pertumbuhan nilai IPM dari kategori 
nilai “Sedang” menjadi nilai IPM kategori 
“Tinggi”. Kabupaten yang mengalami 
perubahan status tersebut antara lain adalah 

Kabupaten Kotawaringin Timur, Lamandau, 
Barito Selatan, dan Barito Timur.  

Untuk tahun 2021, Nilai IPM dari seluruh 
Kabupaten dapat meningkat sehingga 
kemudian dipastikan juga hal tersebut 
mempengaruhi capaian nilai IPM provinsi yang 
juga mengalami peningkatan. Peningkatan ini 
diindikasikan terkait dengan kenaikan alokasi 
belanja dari semua bidang setiap tahunya, 
baik APBN maupun APBD .

Grafik 6.4
Capaian Nilai IPM per Kabupaten/Kota Regional Kalimantan Tengah 2017-2021

6.2.2  Belanja Pemerintah untuk 
Meningkatkan IPM

IPM Kalimantan Tengah konsisten tumbuh 
positif sejak dilakukannya perhitungan IPM 
metode baru. Untuk mengetahui penyebab 
perubahan tersebut, perlu dilihat lebih jauh 
setiap indikator pembentuk angka tersebut. 

Meskipun mulai dari tahun 2020 terdapat 
kondisi pandemi yang menyebabkan 
guncangan ekonomi, Pemerintah di 
Kalimantan Tengah terbukti tetap mampu 
memberikan dorongan pada kenaikan IPM 
yang dibentuk oleh dimensi standar hidup 
layak yang diukur dengan pengeluaran per 
kapita (PPP), dimensi umur panjang dan hidup 
sehat yang diukur dengan umur harapan 
hidup (UHH), serta dimensi pengetahuan 
yang diukur oleh harapan lama sekolah 
(HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan 
rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 
25 tahun ke atas sebagai indikator-indikator 
pembentuk nilai IPM. 

IPM Kalimantan Tengah yang mengalami 
kenaikan setiap tahunnya tidak lepas 
dari berbagai kebijakan pemerintah yang 
dilaksanakan khususnya bidang kesehatan 
dan pendidikan, sedangkan bidang ekonomi 

Sumber : BPS (diolah)

Grafik 6.5
Nilai Indikator Pembentuk IPM Kalimantan Tengah 

TA 2017-2021

Sumber : BPS (diolah)
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telah lama dan selalu menjadi prioritas 
sehingga memiliki porsi alokasi yang besar. 
Peningkatan IPM Kalimantan Tengah 
disebabkan oleh kenaikan pada dimensi umur 
panjang dan dimensi pengetahuan dengan 
adanya belanja pemerintah pada bidang 
kesehatan untuk perbaikan sarana-prasarana 
kesehatan diiringi dengan penambahan 
kuantitas sumber daya kesehatan. Upaya 
tersebut pada akhirnya akan meningkatkan 
akses layanan kesehatan bagi masyarakat 
terutama pada kelompok miskin. 

Sedangkan untuk bidang pendidikan, 
adanya program perluasan akses pendidikan 

hingga ke desa-desa memberikan peluang 
besar bagi setiap anak untuk memperoleh 
kesempatan pendidikan. Hal ini sangat terlihat 
dengan terus bertambahnya jumlah sekolah 
dan guru hingga jenjang pendidikan tertinggi 
dalam 5 tahun terakhir.  Selain itu, semakin 
banyaknya program-program bantuan 
pendidikan seperti Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar 
(PIP), serta beasiswa Kalteng Berkah 
memberikan kesempatan luas bagi siapa pun 
bahkan dari kalangan tidak mampu untuk 
dapat menikmati pendidikan.

Penerapan kebijakan terkait belanja 
tersebut yang telah diterapkan beberapa 
tahun terakhir diindikasikan dapat mendorong 
naiknya UHH, HLS, dan RLS secara konsisten 
setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 
2021 kenaikan dimensi umur panjang yaitu 
indikator UHH mencapai 69,79 tahun. Hal ini 
berarti setiap bayi yang lahir di Kalimantan 
Tengah pada tahun 2021 memiliki harapan 
untuk dapat hidup hingga 69,79 tahun, yang 
mana lebih lama 0,22 tahun dibandingkan 
dengan mereka yang lahir pada tahun 2016. 

Sedangkan kenaikan pada dimensi 
pengetahuan, yaitu indikator Harapan 
Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,74 tahun. 
Berarti anak-anak usia 7 tahun di Kalimantan 
Tengah pada tahun 2021 memiliki peluang 
untuk menamatkan pendidikan hingga 
lulus SMA sederajat, lebih lama 0,41 tahun 
jika dibandingkan dengan anak-anak yang 
berumur sama pada 2016. 

Meningkatnya indikator ini menjadi sinyal 
positif bahwa semakin banyak penduduk 
Kalimantan Tengah yang bersekolah. 
Kemudian kenaikan pada indikator Rata-
rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,64 
tahun. Hal ini berarti penduduk usia 25 tahun 
ke atas secara rata-rata telah menempuh 
pendidikan selama 8,64 tahun atau hampir 
menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX. 
Nilai Indikator RLS pada tahun 2021 meningkat 

Grafik 6.6
Rata-rata alokasi APBN dan APBD pada Fungsi 
Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Regional 

Kalimantan Tengah 2017-2021

Sumber : BPS (diolah)

Grafik 6.7
Pagu dan Realisasi Belanja APBD per Fungsi 

Kalimantan Tengah

Sumber : BPS (diolah)
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sebesar 0,51 tahun jika dibandingkan angka 
2016. Peningkatan indikator tersebut menjadi 
sebuah capaian yang sekaligus menjadi 
sebuah tantangan yang menggambarkan 
kualitas tenaga kerja di Kalimantan Tengah 
saat ini.

Sementara dimensi standar hidup layak 
tetap naik pada tahun 2021 tetapi belum 
mampu untuk melebih capaian tahun 2019 
akibat pandemi Covid-19. Dimensi terakhir 
yang direpresentasikan oleh indikator 
pengeluaran per kapita yang disesuaikan 
(purchasing power parity). Indikator ini 
mencapai Rp11,18 juta per tahun. Nilai tersebut 
naik Rp28 ribu (setara dengan 0,2 persen) 
apabila dibandingkan dengan kondisi 2020.  

Kenaikan ini belum signifikan mengingat nilai 
indikator tersebut masih di bawah kondisi 
tertinggi tahun 2019, yaitu sebesar Rp54 ribu. 
Fenomena PSBB dan berkurangnya aktivitas 
di luar rumah yang masih berlanjut sampai 
dengan 2021 menjadi penyebab pelemahan 
sektor-sektor perekonomian. 

Meningkatnya pengangguran berimbas 
pada menurunnya pendapatan rumah tangga 
sehingga daya beli masyarakat pun tergerus. 
Kondisi ekonomi yang mulai bangkit setelah 
jatuh ke jurang resesi membuat pengeluaran 
per kapita masyarakat belum dapat bergerak 
secara signifikan seperti sebelum adanya 
pandemi. 

Grafik 6.8
Capaian Nilai IPM per Kabupaten/Kota Regional Kalimantan Tengah 2017-2021

Sumber : BPS (diolah)

Diantara semua indikator IPM, yaitu bidang 
pendidikan (RLS, HLS), kesehatan (UHH), 
dan ekonomi (PPP), tidak seluruh indikator 
bidang pembentuk IPM tersebut mengalami 
pertumbuhan yang konsisten positif. 
Sepanjang kurun waktu 2016-2021, hanya 
PPP sebagai indikator bidang ekonomi yang 
mengalami penurunan, sedangkan indikator 
bidang kesehatan dan pendidikan mampu 
meningkat setiap tahunnya. Penurunan nilai 
ekonomi (PPP) pada tahun 2020, dari Rp 
11.236 menjadi Rp 11.154, merupakan yang 
pertama kalinya sejak IPM dihitung dengan 
metode baru. Penurunan tersebut tidak lepas 
dari kondisi pademi yang menyebabkan 

seluruh sektor perekonomian mengalami 
shock dan perlemahan. Berdasarkan data 
BPS Kalimantan Tengah, perekonomian 
Kalimantan Tengah pada tahun 2020 
terkontraksi sebesar 1,40 persen.. 

Kenaikan Nilai IPM Kalimantan Tengah, 
tidak selalu berkorelasi positif dengan 
kenaikan besaran alokasi belanja pemerintah 
yang selalu mengalami tren peningkatan. 
Hal ini terlihat dari kenaikan dalam capaian 
IPM tahun 2020-2021 yang tidak diiringi oleh 
kenaikan alokasi belanja bidang IPM tahun 
sebelumnya. Dampak belanja pemerintah 
diindikasikan tidak seketika langsung 
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berpengaruh terhadap pembentukan 
angka IPM tahun anggaran tersebut, namun 
cenderung baru terlihat atau dapat memberi 
manfaat pada tahun berikutnya (terdapat lag 
waktu). Hal ini dapat diartikan bahwa fasilitas 
atau layanan yang tersedia untuk masyarakat 
merupakan hasil dari pelaksanaan belanja 
tahun sebelumnya. Sebagai contoh, alokasi 
APBN dan APBD di Kalimantan Tengah pada 
tahun 2020 yang mengalami penurunan 
dibandingkan tahun 2019, tetapi besaran 
tersebut sudah cukup mampu memberikan 
dorongan lebih besar pada capaian IPM 
tahun 2021. 

Kondisi yang terjadi pada tingkat 
provinsi sejalan dengan keadaan pada level 
kabupaten/kota lingkup Kalimantan Tengah 
dengan kenaikan secara konsisten pada 
periode 2017-2021. Untuk Kota Palangkaraya 
sebagai kota dengan nilai capaian IPM 
tertinggi setiap tahunya, mempunyai belanja 
bidang IPM yang mengalami tren penurunan, 
namun capaian nilai IPM per tahunnya tetap 
mempunyai tren kenaikan yang cukup 
konsisten.

Walaupun hal ini diindikasikan sebagai 
pengaruh terpusatnya belanja yang 
dilaksanakan pemerintah provinsi Kalimantan 
Tengah di Kota Palangkaraya, pertumbuhan 
nilai IPM Kota Palangkaraya pada tahun 2016-
2017 hanya mencapai 9,1 persen, meskipun 
secara regional tujuh dari 14 kabupaten/kota 
mengalami penurunan nilai IPM. 

Kenaikan tersebut tidak lepas dari belanja 
bidang pendukung IPM yang sangat tinggi 
di tahun 2016 yang menjadi belanja bidang 
IPM tertinggi di Kota Palangkaraya selama 
periode 2016-2021. Hal ini menegaskan 
bahwa dampak belanja pemerintah terhadap 
IPM tidak seketika langsung berpengaruh 
terhadap tahun anggaran tersebut atau dapat 
memberi manfaat pada tahun berikutnya 
(time lag).  

6.2.3. Capaian Output Belanja 
Pemerintah

Selain besaran nilai belanja negara, baik 
APBN dan APBD, tentunya capaian output 
hasil belanja pemerintah tersebut juga memiliki 
peran penting sebagai penentu tingginya 
nilai IPM. Capaian output yang dihasilkan oleh 
belanja merupakan gambaran bagaimana 
fokus dari dana yang telah di realisasikan 
menjadi tepat guna sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat di setiap daerah untuk dapat 
meningkatkan kesejahteraan yang dapat di 
ukur dengan capaian nilai IPM.

Melihat dari hasil pengamatan capaian 
Output porsi APBD dan APBN untuk ketiga 
bidang penentu IPM, terlihat perbedaan 
fokus pada pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Pada bidang ekonomi di 
Kalimantan Tengah, dengan latar belakang 
besarnya alokasi anggaran yang diperlukan 
untuk pembangunan ekonomi (termasuk 
penyediaan fasilitas, layanan dan pemerataan 
akses) serta pertambahan jumlah penduduk 
yang semakin meningkat setiap tahunnya 
yang secara tidak langsung menjadi perhatian 
dalam pengalokasian APBN, maka bidang 
ekonomi menjadi belanja prioritas APBN. 

Sementara itu,  pemerintah daerah lebih 
berperan langsung dalam implementasi 
pelaksanaan belanja bidang pendidikan dan 
kesehatan, utamanya untuk peningkatan 
kualitas pendidikan dan penanganan 
pandemi. Dari capaian output belanja 
APBN bidang pendidikan dan belanja APBD 
bidang pendidikan dan output belanja APBN 
bidang kesehatan dan belanja APBD bidang 
kesehatan, dapat dilhat bahwa fokus belanja 
yang telah direaliasikan untuk mendorong 
capaian UHH, HLS dan RLS. Sedangkan 
untuk output belanja APBN bidang ekonomi 
dan APBD bidang ekonomi fokus untuk 
mendorong nilai PPP. 
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Pada belanja bidang pendidikan APBN dan 
APBD, terlihat adat sinergitas dalam tujuan 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 
mengingat belanja bidang pendidikan 
merupakan investasi jangka panjang. Hal 
ini dapat dilihat dari contoh seperti adanya 
pembangunan sekolah yang tidak dapat 
langsung meluluskan siswa pada tahun yang 
bersangkutan. 

Sebagai salah satu prioritas nasional, 
belanja APBN bidang pendidikan digunakan 
antara lain, bantuan pendidikan dari tingkat 
dasar sampai dengan tinggi, bantuan 
untuk lembaga pendidikan, fasilitasi dan 
pembinaan masyarakat, serta sarana dan 

prasana pembelajaran, khususnya dibidang 
keagamaan dan Pendidikan Tinggi. Pada 
belanja APBD bidang pendidikan, belanja 
diwujukan dalam bentuk untuk pelaksanaan 
kegiatan, pembangunan /rehabilitasi 
sekolah/ruang kelas, dari tingkat PAUD 
sampai dengan SMA/SMK, memaksimalkan 
peran perpustakaan dengan pembangunan, 
revitalisasi dan pengadaan fasilitasi lainya. 

Terdapat pembagian peran yang ditandai 
dengan output bidang pendidikan yang 
dihasilkan oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Fokus APBN pendidikan 
untuk memberikan layanan pada masyarakat 
dalam bentuk sosialisasi pembinaan, beasiswa 
,pendidikan tinggi serta memaksimalkan 
peran dari tenaga pendidik. Sedangkan 
fokus APBD untuk memberikan layanan bagi 
Anak untuk dapat memaksimalkan masa 
sekolahnya sampai dengan wajib belajar 12 
tahun. 

Alokasi anggaran belanja pemerintah 
terhadap pendidikan merupakan wujud 
nyata dari investasi untuk meningkatkan 
produktivitas masyarakat, dan sebagai langkah 
mitigasi atas permasalahan kesejahteraan 
masyarakat, antara lain pengangguran, 
kemiskinan, serta kesenjangan pendapatan 
dan kesejahteraan,  yang selanjutnya akan 
menjadi beban bagi pemerintah. 

Pada bidang kesehatan, penggunaan 
belanja APBN berfokus pada usaha 
peningkatan derajat kesehatan dan status 
gizi masyarakat, serta peningkatan kualitas 

Tabel 6.1
Output Belanja Regional APBN Bidang Pendidikan

Tahun 2021

Sumber : OMSPAN (diolah)

Tabel 6.2
Output Belanja Regional APBD Bidang Pendidikan

Tahun 2021

Sumber : OMSPAN (diolah)

Tabel 6.3
Output Belanja Regional APBN Bidang Kesehatan

Tahun 2021

Sumber : OMSPAN (diolah)
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fasilitas kesehatan yang tergambar dari 
outputnya, antara lain fasilitasi pembinaan 
kesehatan keluarga dan kelompok 
masyarakat, peningkatan standarisasi 
Lembaga Kesehatan, pelayanan kesehatan 
publik, dan pengawasan pengendalian 
kualitas produk makanan. 

Sedangkan untuk penggunaan belanja 
APBD berfokus pada pencegahan dan 
penyembuhan dalam bentuk peningkatan 
kepedulian masyarakat tentang cara hidup 
sehat juga memberikan dampak positif 
terhadap peningkatan taraf kesehatan, 
selain prioritas penanganan pandemi saat 
ini. Hal tersebut terlihat dari outputnya yang 
ditujukan untuk pembangunan gedung 
kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, 
pelaksanaan imunisasi, serta pengadaan obat 
dan alat-alat kesehatan mampu meningkatkan 
kualitas kesehatan (UHH) yang dimiliki oleh 
masyarakat Kalimantan Tengah.

Pada belanja fungsi ekonomi, fokus dari 
belanja APBN dan APBD sama yaitu untuk 

pembangunan infrastruktur, peningkatan 
kapasitas serta pengadaan sarana dan 
prasarana, usaha penyediaan dan rehabilitasi 
layanan dasar, pencegahan bencana, 
lingkungan hidup dan pendamping dari 
pelaksanaan belanja APBN bidang ekonomi.

 

Perbedaan yang terjadi hanya terkait 
dengan kewenangan pembangunan antara 
pemerintah pusat dan pemenrintah daerah. 
Alokasi belanja fungsi ekonomi yang bersifat 
strategis dan menjadi prioritas nasional 
cenderung dikelola oleh pemerintah pusat 
melalui peran satuan kerja Kementerian/

Tabel 6.4
Output Belanja Regional APBD Bidang Kesehatan

Tahun 2021

Sumber : OMSPAN (diolah)

Tabel 6.5
Output Belanja Regional APBN Bidang Ekonomi 

Tahun 2021

Sumber : OMSPAN (diolah)

Tabel 6.6
Output Belanja Regional APBD Bidang Ekonomi 

Tahun 2021

Sumber : OMSPAN (diolah)
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Lembaga. Sedangkan belanja APBD akan 
menjadi penyokong program prioritas 
nasional serta untuk mengembangkan 

potensi wilayah yang dimiliki daerah.

6.2.4. Peran Belanja Pemerintah di 
Tingkat Regional

Secara umum, posisi APBN dan APBD dalam 
mendorong peningkatan kualitas sumber 
daya manusia yang direpresentasikan oleh 
angka IPM harus bersifat saling melengkapi. 
Kenaikan belanja pemerintah, khususnya di 
bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan 
tentunya ditujukan untuk  mengkatkan 
kualitas sumber daya manusia. Sehingga 
kondisi yang tidak linier antara kenaikan 
belanja pemerintah dan perkembangan IPM 
perlu tidak dapat diartikan bahwa belanja 
pemerintah tidak mempunyai pengaruh 
terhadap pembangunan IPM.

 Akan tetapi, penetapan alokasi perlu 
disertai dengan perumusan program yang 
berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan 
dan karakter masing-masing wilayah. Hal ini 
disebabkan, baik fokus dan output belanja 
pemerintah pada bidang IPM (pendidikan, 
kesehatan dan ekonomi) tidak selalu 
ditujukan untuk penyediaan kondisi dasar 
pembangunan manusia (fasilitas dan akses), 
namun dilakukan secara bertahap pada 
tingkatan selanjutnya, yaitu perwujudan 
akselerasi pendidikan, peningkatan kualitas 
kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi dan 
kenaikan pendapatan. 

Upaya pembangunan berkelanjutan 
tersebut secara besaran dapat lebih rendah 
dari belanja untuk pembangunan fasilitas, 
namun dengan tingkat efektifitas dan 
ketepatan sasaran yang lebih tinggi dalam 
meningkatkan kualitas manusia.

Dalam konteks kewilayahan, keselarasan 
antara belanja APBN dan belanja APBD 
dalam mendukung pencapaian kualitas 

pembangunan manusia yang tinggi perlu 
dikawal dengan baik, mengingat karakteristik 
kewilayahan dapat menjadi faktor yang 
mempengaruhi kecepatan pencapaian 
hasil dari belanja pemerintah yang telah 
dialokasikan, baik melalui APBN maupun 
APBD.  

6.3 ANALISIS PERAN FISKAL 
TERHADAP PERKEMBANGAN 
IPM

Untuk wilayah Kalimantan Tengah, peran 
fiskal dari sisi APBN dan APBD perlu diketahui 
lebih dalam mengingat adanya disparitas 
angka IPM yang terjadi antar kabupaten/
kota. Sehingga hasilnya dapat menjadi 
bahan evaluasi kebijakan fiskla yang telah 
dilakukan dan sebagai bahan pertimbangan 
dalam penyusunan kebijakan lanjutan terkait 
dengan keberhasilan pembangunan kualitas 
sumber daya manusia secara kewilayahan.

6.3.1. Metodologi

Untuk mengetahui besaran pengaruh 
belanja pemerintah terhadap pembentukan 
angka IPM wilayah di Kalimantan Tengah, 
maka pengukuran ini menggunakan metode 
analisis data panel yang mengkombinasikan 
antara data belanja pemerintah yang 
tersebar pada 14 pemerintah kabupaten/kota 
di wilayah Kalimantan Tengah dalam kurun 
waktu lima tahun terakhir (2017 – 2021). 

Jenis belanja pemerintah yang menjadi 
obyek penelitian adalah belanja APBN dan 
APBD di bidang pendidikan, kesehatan, 
dan ekonomi, yang merupakan jenis bidang 
pembentuk angka IPM. Selain itu, penelitian 
ini juga memperhatikan lag waktu atas 
pengaruh belanja pemerintah terhadap 
pembentukan angka IPM mengingat angka 
IPM yang terbentuk diasumsikan sebagai hasil 
dari belanja pemerintah yang dilaksanakan 
pada tahun anggaran sebelumnya. 

Jangkauan data yang digunakan tergolong 
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sangat pendek yaitu lima tahun, namun 
demikian jangkauan tersebut telah memenuhi 
syarat statistik karena penggunaan data 
panel menyediakan data yang lebih banyak 
serta informasi yang lebih lengkap dan 
bervariasi. Dengan demikian akan dihasilkan 
degress of freedom yang lebih besar dan 
mampu meningkatkan presisi dari estimasi 
yang dilakukan (Baltagi, 2005)

6.3.2. Model dan Variabel

Berdasarkan konsep UNDP yang 
menyatakan bahwa IPM merupakan suatu 
ukuran yang digunakan untuk mencerminkan 
kondisi suatu negara dalam hal tingkat 
kesejahteraan masyarakat yang diukur 
berdaasarkan tiga sektor dasar pembangunan 
manusia, yaitu umur yang panjang (kesehatan), 
pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup 
yang layak (ekonomi), serta dalam rangka 
mengetahui peran fiskal dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat, maka model awal 
untuk mengetahui pengaruh pengeluaran 
pemerintah di bidang ekonomi, kesehatan, 
dan pendidikan terhadap perkembangan IPM 
diwilayah Kalimantan Tengah adalah sebagi 
berikut:

di mana:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

α0 : Konstanta

β1 – β3 : Koefisien variabel independen

EKO  : Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi

KES  : Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan

DIK  : Belanja Pemerintah Fungsi 
Pendidikan

μ: error term

i: pemerintah daerah

t: tahun

Namun, untuk memperoleh gambaran 

peran fiskal yang lebih lebih detail dari belanja 
pemerintah di daerah yang terdiri dari belanja 
APBN dan APBD, maka dilakukan pemisahan 
variabel antara pengeluaran pemerintah 
pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. 
Selain itu, transformasi data dengan log 
natural digunakan untuk meminimalisir 
sebaran distribusi data variabel independen 
yang mempunyai nominal besar.  Sehingga 
dilakukan penyesuaian model sebagai 
berikut:

 

di mana:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

α0 : Konstanta

β1 – β3 : Koefisien variabel independen

LDEKO  : Belanja APBD Fungsi 
Ekonomi (Ln)

LDKES  : Belanja APBD Fungsi 
Kesehatan (Ln)

LDDIK  : Belanja APBD Fungsi 
Pendidikan (Ln)

LNEKO  : Belanja APBN Fungsi 
Ekonomi (Ln)

LNKES  : Belanja APBN Fungsi 
Kesehatan (Ln)

LNDIK  : Belanja APBN Fungsi 
Pendidikan (Ln)

μ: error term

i: pemerintah daerah

t: tahun

Dengan mempertimbangkan asumsi 
bahwa belanja pemerintah di level provinsi 
memberikan dampak terhadap IPM di seluruh 
pemerintah kabupaten/kota, maka dilakukan 
distribusi belanja pemerintah provinsi kepada 
14 kabupaten/kota yang berada di wilayah 
Kalimantan Tengah.
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6.3.3. Uji Model

Tahap pertama dalam analisis data panel 
adalah melakukan penentuan model estimasi, 
dimana terdapat tiga pendekatan model 
estimasi yang digunakan dalam menganalisis 
data panel, yaitu Common Effect Model 
(CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random 
Effect Model (REM). Penentuan model 
estimasi dilakukan dalam dua langkah, yaitu 
dengan melakukan uji signifikansi antara CEM 
dan FEM melalui Chow test, dan hasilnya diuji 
dengan model REM dengan menggunakan 
Hausman test.

Dalam melakukan Chow test dalam 
membandingkan CEM dengan REM, hipotesis 
yang digunakan adalah: 

H0 : Penggunaan Common Effect Model 

H1 : Penggunaan Fixed Effect Model

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
nilai probabilitas hasil Chow test < 0,05, 
yang berarti bahwa H0 ditolak pada level 
signifikansi 5 persen, sehingga Fixed Effect 
Model menjadi model yang terpilih.

Selanjutnya, Hausman test dilakukan untuk 
menentukan model yang terbaik antara FEM 
dan REM, dengan hipotesis yang digunakan 
adalah: 

H0 : Penggunaan Random Effect Model

H1 : Penggunaan Fixed Effect Model

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai 
probabilitas cross-section random effect < 
0,05, yang berarti bahwa H0 diterima pada 

level signifikansi 5 persen, sehingga Random 
Effect Model menjadi model yang terbaik.

Selanjutnya berdasarkan hasil uji normalitas 
dan multikolineritas terhadap model REM, 
dapat dipastikan bahwa model tersebut 
terdistribusi normal (nilai probabilitas Shapiro 
Wilk > 0,05 pada signifikansi 5 persen) dan 
tidak terdapat multikolineritas antar variabel 
independennya (nilai VIF 2,68 < 10).

6.3.5. Pembahasan

Random Effect Model menjadi model 
terbaik untuk melakukan pengukuran dampak 
belanja pemerintah terhadap perkembangan 
IPM di wilayah Kalimantan Tengah. Hasil 
estimasi yang digunakanatas model tersebut 
dapat diuraikan pada tabel berikut.

Sehingga diperoleh persamaan regresi 
data panel dengan interpretasi sebagai 
berikut:

Interpretasi:

1. Setiap kenaikan belanja APBD di bidang 
kesehatan  sebesar 1 persen akan 
meningkatkan nilai IPM sebesar 1,80 poin 
indeks, dengan variabel lainnya konstan. 

2. Setiap kenaikan belanja APBD di bidang 
pendidikan  sebesar 1 persen akan 

Sumber : STATA (diolah)

Tabel 6.7
Hasil Chow Test

Tabel 6.8
Hasil Hausman Test

Sumber : STATA (diolah)

Tabel 6.9
Hasil Estimasi Random Effect Model
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meningkatkan nilai IPM sebesar 1,22 poin 
indeks, dengan variabel lainnya konstan.

3. Setiap kenaikan belanja APBN di bidang 
kesehatan  sebesar 1 persen akan 
menurunkan nilai IPM sebesar 0,63 poin 
indeks, dengan variabel lainnya konstan.

4. Setiap kenaikan belanja APBN di bidang 
pendidikan  sebesar 1 persen akan 
meningkatkan nilai IPM sebesar 4,42 poin 
indeks, dengan variabel lainnya konstan.

5. Setiap kenaikan belanja APBN dan APBD 
di bidang ekonomi tidak berpengaruh 
pada peningkatan/ penurunan nilai IPM, 
dengan variabel lainnya konstan.
Berdasarkan hasil intepretasi tersebut, 

dengan menggunakan lag waktu satu 
tahun, terdapat bukti adanya pengaruh 
secara parsial belanja fungsi pendidikan dan 
kesehatan, baik yang bersumber dari APBN 
maupun APBD, terhadap nilai IPM Kalimantan 
Tengah. Sedangkan belanja fungsi ekonomi 
APBN dan APBD tidak mempunyai pengaruh 
secara parsial yang signifikan terhadap 
pembentukan nilai IPM.

Pada belanja fungsi ekonomi, faktor 
yang ditengarai sebagai penyebab tidak 
signifikannya pengaruh belanja ekonomi 
dalam mendorong pembentukan nilai IPM 
adalah karena tingginya porsi belanja modal 
pada belanja fungsi ekonomi selama periode 
penelitian tersebut. Misalnya, pada belanja 
fungsi ekonomi APBN periode 2017-2021, 
terdapat rata-rata 64,3 persen dari belanja 
fungsi ekonomi berbentuk belanja modal 
fisik. Jenis belanja tersebut cenderung 
mempunyai dampak jangka menengah dan 
panjang  (lebih dari satu tahun), dimana 
pada penelitian ini lag waktu yang digunakan 
untuk melihat pengaruh belanja pemerintah 
terhadap pembentukan angka IPM hanya 
satu periode waktu (satu tahun). Sehingga 
pengaruh belanja fungsi ekonomi pada 
peningkatan IPM tidak dapat terlihat dalam 
model persamaan yang digunakan.

Belanja fungsi kesehatan dan pendidikan 
yang mempunyai rata-rata proporsi 
belanja modal sebesar 11,9 persen dan 11,4 
persen pada periode lima tahun terakhir 
cenderung mempunyai pengaruh jangka 
pendek terkait IPM. Sebagai contoh, belanja 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 
beasiswa, dan pelatihan peningkatan kualitas 
tenaga pendidik dapat langsung dirasakan 
dampaknya dalam jangka pendek. 

Pada belanja fungsi kesehatan APBD, 
indikasi penyebab arah pengaruh yang 
bernilai negatif terhadapa IPM adalah 
peningkatan realisasi yang signifikan ditujukan 
untuk tindakan penangangan pandemi 
Covid-19. Sehingga karakter belanja tersebut 
cenderung bersifat mempertahankan kualitas 
kesehatan atau “recovery”. 

Namun demikian, nilai Probabailitas pada 
uji F sebesar  0,000 menunjukkan bahwa 
peningkatan nilai pada ketiga fungsi belanja 
tersebut secara bersama-sama berpengaruh 
positif pada peningkatan nilai IPM. Hal ini 
menunjukkan bahwa ketikan peningkatan 
belanja dilakukan secara komprehensif, maka 
akan diperoleh peningkatan angka IPM.

6.4. Simpulan dan Rekomendasi

6.4.1 Simpulan 

IPM merupakan indikator yang penting 
dalam melihat keberhasilan pembangunan 
dari perspektif yang lebih komprehensif. 
IPM sebagai tolak ukur keberhasilan 
pembangunan kualitas sumber daya manusia 
yang merupakan subjek dan sekaligus obyek 
terpenting dari pembangunan nasional. 

Pengukuran IPM yang tidak hanya 
mengukur capaian ekonomi semata, 
akan tetapi juga mencakup esensi dasar 
kebahagiaan manusia tentang kehidupan 
yang sehat, berumur panjang, tingkat 
pengetahuan dan pencapaian pendidikan, 
serta kemampuan daya beli dapat menjadi 
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acuan keberhasilan pemerintah dalam 
memberikan kehidupan yang layak bagi 
masyarakatnya. Dalam hal ini, peningkatan 
aspek kecepatan dan status pencapaian IPM 
menjadi tolak ukur utamanya. 

Dalam 5 tahun terakhir, IPM Kalimantan 
Tengah terus mengalami peningkatan dari 
angka 69,13 pada tahun 2016 menjadi 71,25 
pada tahun 2021. Adanya tren kenaikan 
ini dapat diartikan bahwa pembangunan 
manusia di Kalimantan Tengah mengalami 
peningkatan, meskipun jika dibandingkan 
dengan wilayah lainnya IPM Kalimantan 
Tengah masih berada di peringkat 24 secara 
nasional. Laju pertumbuhan IPM sempat 
mengalami perlambatan, karena setelah 
mencapai laju cukup signifikan sampai dengan 
tahun 2019 dengan rata rata pertumbuhan 
(0,85%), laju IPM mengalami perlambatan 
menjadi 0,20 persen ditahun 2020 dan 0,28 
persen di tahun 2021. Adanya penurunan laju 
peningkatan IPM Kalimantan Tengah sebagian 
besar disebabkan oleh pandemi Covid-19 
yang menekan seluruh aspek pembangunan, 
termasuk di bidang ekonomi, kesehatan, dan 
pendidikan. 

Diantara indikator bidang pendidikan (RLS, 
HLS), kesehatan (UHH), dan ekonomi (PPP), 
tidak seluruh indikator bidang pembentuk 
IPM tersebut mengalami pertumbuhan yang 
konsisten positif. Sepanjang kurun waktu 
2017-2021, hanya PPP sebagai indikator 
bidang ekonomi yang mengalami penurunan, 
sedangkan indikator bidang kesehatan 
dan pendidikan mampu meningkat setiap 
tahunnya. 

Belanja pemerintah, baik APBN dan APBD, 
merupakan instrumen fiskal untuk mencapai 
berbagai sasaran indikator makro, termasuk 
didalamnya tingkat IPM. Tingkat keberhasilan 
belanja pemerintah dalam mencapai 
target tersebut sangat tergantung dari 
sinergisitas antara APBN dan APBD, yang 
disertai dengan perumusan program yang 

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan 
karakter masing-masing wilayah, mengingat 
perbedaan lama waktu dampak atas belanja 
tersebut muncul berdasarkan jenis dan 
karakter output yang dihasilkan oleh belanja 
pemerintah tersebut.

Dalam konteks kewilayahan, keselarasan 
antara belanja APBN dan belanja APBD 
dalam mendukung pencapaian kualitas 
pembangunan manusia yang tinggi perlu 
dikawal dengan baik, mengingat karakteristik 
kewilayahan dapat menjadi faktor yang 
mempengaruhi kecepatan pencapaian 
hasil dari belanja pemerintah yang telah 
dialokasikan, baik melalui APBN maupun 
APBD.  

Berdasarkan hasil analisis data belanja 
pemerintah lingkup Kalimantan Tengah 
periode 2017-2021 dengan menggunakan 
lag waktu satu tahun, terdapat bukti 
adanya pengaruh secara parsial belanja 
fungsi pendidikan dan kesehatan, baik 
yang bersumber dari APBN maupun APBD, 
terhadap nilai IPM Kalimantan Tengah. 
Sedangkan belanja fungsi ekonomi APBN 
dan APBD tidak mempunyai pengaruh 
secara parsial yang signifikan terhadap 
pembentukan nilai IPM.

Pada belanja fungsi ekonomi, faktor 
yang ditengarai sebagai penyebab tidak 
signifikannya pengaruh belanja ekonomi 
dalam mendorong pembentukan nilai IPM 
adalah karena tingginya porsi belanja modal 
pada belanja fungsi ekonomi selama periode 
penelitian tersebut, yaitu 64,3 persen.  
Sehingga pengaruh belanja fungsi ekonomi 
pada peningkatan IPM tidak dapat terlihat 
dalam model persamaan yang digunakan. 
Sedangkan, belanja fungsi kesehatan dan 
pendidikan yang mempunyai rata-rata 
proporsi belanja modal sebesar 11,9 persen 
dan 11,4 persen. 

Pada belanja fungsi kesehatan APBD, 
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indikasi penyebab arah pengaruh yang 
bernilai negatif terhadapa IPM adalah 
peningkatan realisasi yang signifikan ditujukan 
untuk tindakan penangangan pandemi 
Covid-19 sehingga karakter belanja tersebut 
cenderung bersifat mempertahankan kualitas 
kesehatan atau “recovery”.

Namun demikian, model tersebut 
menunjukkan bahwa peningkatan nilai 
pada ketiga fungsi belanja tersebut secara 
bersama-sama berpengaruh positif pada 
peningkatan nilai IPM. Hal ini menunjukkan 
bahwa ketika peningkatan alokasi harus 
dilakukan secara komprehensif untuk 
memperoleh peningkatan angka IPM..

6.4.2 Rekomendasi

Upaya untuk mewujudkan peningkatan 
angka IPM yang konsisten sebagai 
bentuk keberhasilan pembangunan harus 
dilakukan secara berkesinambungan. 
Peningkatan capaian IPM pada masing-
masing indikatornya, seperti angka harapan 
hidup, harapan sekolah, dan lama sekolah 
membutuhkan upaya yang konsisten 
mulai dari proses perencanaan. Kolaborasi 
pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah melalui keselarasan arah program 
dan kegiatan harus dilakukan dengan tepat 
sasaran, memperhatikan karakteristik 
wilayah, dan memerlukan pengawasan dari 
masyarakat. 

Dalam konteks kebijakan fiskal, konfirmasi 
positif atas pengaruh belanja pemerintah 
terhadap pembentukan angka IPM di wilayah 
Kalimantan Tengah dengan variasi jenis 
dan karakter output serta jangka waktu 
timbulnya dampak atas belanja tersebut, 
menuntut pemerintah untuk menetapkan dan 
melaksanakan kebijakan yang fokus pada tiga 
dimensi pembentuk IPM, yaitu umur panjang 
dan hidup sehat, pengetahuan dan standar 
hidup layak, diantaranya melalui:

1.  Peningkatan keselarasan perencanaan 

antara APBN dan APBD, khususnya dalam 
belanja di bidang kesehatan, pendidikan, 
dan ekonomi, dengan memperhatikan 
karakteristik kewilayahan.

2. Meningkatkan strategi dan efektifitas 
pelaksanaan belanja pemerintah, baik 
APBN maupun APBD, untuk peningkatan 
akses pada bidang kesehatan, pendidikan, 
dan ekonomi, dengan memperhatikan lag 
waktu timbulnya manfaat atas output 
yang dihasilkan oleh belanja pemerintah.

Adapun berdasarkan dimensi pembentuk 
angka IPM, belanja pemerintah juga dapat 
terus difokuskan pada:

1. Peningkatkan dimensi umur panjang dan 
hidup sehat memerlukan peningkatan 
jaminan kesehatan berupa perbaikan 
akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 
Peningkatan akses pelayanan kesehatan 
dapat dilakukan melalui pembangunan 
fasilitas kesehatan pendukung khususnya 
di daerah antar kabupaten, mengingat 
luasnya wilayah Kalimantan Tengah. 
Selain itu, peningkatan kuantitas dan 
kualitas tenaga kesehatan untuk bertugas 
dan mengawasi kesehatan di lokasi yang 
masih jauh dari fasilitas kesehatan beserta 
perlatan kesehatannya.

Pada aspek preventif, diperlukan 
dukungan akan penanganan stunting, 
persalinan, sanitasi, serta penanganan 
potensi penyakit di wilayah yang jauh 
dari pusat kota untuk memberikan 
pemahaman akan pentingnya hidup sehat 
untuk mencapai umur yang panjang.

2. Peningkatan capaian dimensi 
pengetahuan memerlukan sinkronisasi 
antara pembangunan fisik fasilitas 
pendidikan dengan jumlah dan kualitas 
tenanga pendidik, sehingga akses dan 
kualitas pendidikan dapat tersebar secara 
merata untuk mendukung program wajib 
belajar. Pembangunan fasilitas sekolah 
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perlu memperhatikan perkembangan 
jumlah anak didik yang berada di area 
terdekatnya, serta didukung dengan 
rencana pengisian tenaga pendidikan 
atas sekolah tersebut.

Untuk mendukung proses pendidikan 
secara daring serta peluasan pengetahuan 
umum melalui pemanfaatan internet, 
diperlukan peningkatan akses dan kualitas 
sinyal telekomunikasi, terutama di wilayah 
antar kabupaten yang masih terdapat 
blankspot atau ketidakstabilan sinyal. 

3. Peningkatan dimensi standar hidup layak 
dilakukan melalui penjaminan kelancaran 

distribusi dan keterjangkauan harga bahan 
kebutuhan pokok, seperti minyak goreng. 
Selain itu, peningkatan peran pemerintah 
daerah dalam mendorong kemandirian 
warganya melalui pemetaan warga yang 
memerlukan bantuan modal usaha serta 
pembinaan dan pendampingan usaha. 
Selanjutnya pemerintah daerah juga 
dapat menyediakan jalur distribusi atas 
hasil usaha masyarakat melalui kerjasama 
dengan pemerintah daerah lainnya atau 
pemerintah pusat.
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7.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis 
yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 
dengan tema pembangunan berupa 
“Pengembangan Agro Industri Berbasis 
Teknologi Ramah Lingkungan” berfokus 
pada pemulihan ekonomi dan industri 
pasca terjadinya pandemi Covid-19. Dalam 
pengembangannya Provinsi Kalimantan 
Tengah telah membagi potensi menjadi 
3 (tiga) zona pengembangan, yaitu Zona 
1 (kelapa sawit, tambang, perikanan 
tangkap, pariwisata, kopi, dan tebu)), 
Zona 2 (pertanian THP, kopi, sawit, tebu, 
tambang, dan food estate), dan Zona 3 
(Batubara, hasil hutan, karet, kopi, coklat, 
dan tebu.).

2. Dalam pencapaian target RKPD Tahun 
2021, terdapat sejumlah tantangan yang 
terdiri dari tantangan ekonomi daerah 
(pengelolaan potensi SDA berbasis green 
economy, penciptaan iklim dan investasi, 
serta modal dan infrastruktur ekonomi), 
tantangan sosial kependudukan 
(demografi, tingkat pendidikan,dll), 
tantangan geografi wilayah (wilayah yang 
luas dan bencana banjir), dan tantangan 
penanganan Covid-19. Penanganan 
tantangan terakhir menjadi kunci utama 
keberhasilan penanganan tantangan 
lainnya karena basis perekonomian 
di wilayah Kalimantan Tengah sangat 
tergantung pada kelancaran mobilitas 
masyarakat. 

3. Kinerja perekonomian Kalimantan 
Tengah selama tahun 2021 diperkirakan 
mengalami  peningkatan dengan 

semakin diketahuinya langkah-langkah 
penanganan pandemi Covid-19 yang 
mendorong kembali longgarnya mobilitas 
dan aktivitas masyarakat. Ketidakpastian 
kondisi pandemi menyebabkan sejumlah 
sasaran makro belum mampu dicapai 
dengan baik, yaitu pertumbuhan ekonomi 
tahunan sebesar 3.40 persen (target 5,5-
6,5 persen) dan  tingkat inflasi sebesar 
3,32 persen (target 2,5-3 persen).

4.  Tingkat kesejahteraan penduduk di 
Kalimantan Tengah pada tahun 2021 
menunjukkan perbaikan jika dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. Namun, masih 
terdapat sejumlah target kesejahteraan 
rakyat yang belum mampu dicapai, 
yaitu IPM, 71,25 (target 72,5), kemiskinan 
5,16 persen (target 4,78-4,82 persen), 
pengangguran 4,53 persen (target 4 
persen). Sedangkan sasaran berupa rasio 
gini (0,32) dan NTP (131,07) telah dapat 
dicapai oleh pemerintah daerah.

5. Target pendapatan APBN Kalimantan 
Tengah tahun 2021 ditetapkan naik 18,4 
(y-o-y) dengan asumsi keberhasilan 
pemerintah dalam mengatasi pandemi, 
sehingga tidak terdapat pembatasan 
aktivitas masyarakat. Peningkatan target 
terbesar terdapat pada pendapatan 
perpajakan Rp5.511,99 miliar meningkat 
17,29 persen (y-o-y).

6. Alokasi belanja APBN juga mengalami 
peningkatan sebesar 6,02 persen 
(y-o-y) yang utamanya ditujukan untuk 
melanjutkan kebijakan counter-cyclical 
dan melanjutkan sejumlah program yang 
sempat mengalami penundaan pada 
TA 2020 karena adanya realokasi dan 
refokusing anggran untuk penangan 
pandemi dan pemulihan ekonomi. 
Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh 

SIMPULAN DAN REKOMENDASIBAB VII
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peningkatan belanja K/L sebesar 32,33 
persen menjadi Rp 8.232,13 miliar.

7. Sampai dengan akhir TA 2021, pendapatan 
APBN di Kalimantan Tengah mampu 
terealisasi sebesar Rp6.647,06 miliar 
(116,06 persen) atau meningkat 17,31 
persen (y-o-y). Hal ini didukung oleh 
kinerja realisasi pendapatan perpajakan 
sebesar Rp6.262,12 (113,61 persen) dengan 
kontribusi sebesar 94,21 persen terhadap 
pendapatan APBN di Kalimantan Tengah. 
Sedangkan realisasi PNBP tahun 2021 
sebesar Rp384,94 miliar atau 178,87 
persen target, meningkat 8,91 persen 
(y-o-y).

8. Tingginya penerimaan pajak sangat 
dipengaruhi oleh lonjakan harga 
komoditas internasional sepanjang tahun 
2021, khususnya batu bara dan minyak 
kelapa sawit yang menjadi komoditas 
unggulan Kalimantan Tengah.

9. Kinerja realisasi belanja pemerintah pusat 
sampai dengan akhir TA 2021 mencapai 
Rp25.493,25 miliar (104,41 persen), 
meningkat 6,77 persen (y-o-y). Untuk 
belanja pemerintah pusat mencapai 
Rp8.000,40 miliar (97,19 persen) atau 
meningkat 3,31 persen (y-o-y) didukung 
oleh capaian per jenis belanja berada 
diatas 95 persen. Sejumlah proyek 
strategis nasional, seperti food estate 
dan pembangunan infrastruktur, mulai 
berjalan kembali setelah sempat tertunda 
pada TA 2020.

10. Kinerja belanja TKDD Rp17.492,85 miliar 
(108,09 persen) atau meningkat 9,05 
persen (y-o-y) dengan kontribusi terbesar 
berasal dari DAU sebesar Rp9.239,5 
miliar. Realisasi per jenis belanja juga 
berada diatas 95 persen.

11. Sampai dengan akhir TA 2021, tingkat 
realisasi pendapatan APBD di Kalimantan 
Tengah mencapai Rp20,47 triliun (98,3 
persen) atau mengalami peningkatan 

sebesar 2,7 persen (y-o-y). Namun, 
sebesar 34,7 persen Pendapatan Daerah 
baru dihimpun pada periode triwulan 
IV 2021 dengan adanya pengaruh dari 
peningkatan stabilitas aktivitas ekonomi 
dan peningkatan penyaluran pendapatan 
transfer.

12. Tingkat realisasi PAD yang mencapai 
Rp3.306,8 miliar (100,3 persen) didorong 
oleh kombinasi antara kenaikan sektor 
pajak daerah yang didorong oleh 
kondusivitas aktivitas perekonomian dan 
sektor pajak yang bersifat statis dan 
periodik. Hal ini menjadi faktor penentu 
keberhasilan usaha pemerintah untuk 
menjaga tingkat kemandirian daerah 
walaupun masih terdapat scarring 
effect dari pandemi yang menurunkan 
kemampuan ekonomi masyarakat

13. Tingkat realisasi pendapatan transfer 
APBD di Kalimantan Tengah mencapai 
45,94 persen dari total pagu atau 
tumbuh negatif (-46,52 persen, yoy). 
Rendahnya tingkat realisasi disebabkan 
oleh perubahan ketentuan dalam 
pengelolaan DAK Fisik yang melibatkan 
Aparat Pengawas Internal Pemerintah 
(APIP) pemerintah daerah dalam reviu 
di awal kegiatan dan atas laporan tahun 
sebelumnya masih membutuhkan 
penyesuaian bagi OPD penanggungjawab.

14. Indeks Kemandirian Fiskal regional 
Kalimantan Tengah TA 2021 secara 
agregat sebesar 0,15 yang berarti 
menunjukkan status Belum Mandiri. Hal 
ini juga terjadi pada seluruh kabupaten/
kota yang mempunyai IKF < 0,25. Adapun 
pemerintah provinsi mempunyai IKF 
sebesar 0,37 yang berarti dalam status 
Menuju Kemandirian.

15. Sampai dengan akhir TA 2021, realisasi 
Belanja Daerah mencapai Rp 19.530 
miliar (88 persen). Kurang optimalnya 
realisasi belanja utamanya disebabkan 
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oleh capaian realisasi Belanja Operasi 
(89,9 persen) dan Belanja Modal (81,4 
persen), dengan Belanja Operasi sebagai 
kontributor utama realisasi belanja 
sebesar 66,1 persen.

16. Rasio agregat alokasi DAK Fisik terhadap 
alokasi Belanja Modal dalam tiga tahun 
terakhir selalu mengalami kenaikan 
dari 29,4 persen menjadi 36,1 persen. 
Sedangkan rasio rata-rata seluruh 
pemerintah daerah mencapai 40,4 
persen. Hal ini mengindikasikan adanya 
peningkatan ketergantungan pemerintah 
daerah terhadap ketersediaan DAK 
Fisik dalam pembangunan infrastruktur 
fisik di wilayahnya. Seharusnya, alokasi 
DAK Fisik mempunyai posisi sebagai 
penunjang pembangunan infrastruktur 
dan/atau bersifat penugasan sesuai 
dengan prioritas nasional.

17. Secara umum, isu strategis pelaksanaan 
belanja APBD dipengaruhi oleh beberapa 
hal, antara lain kondisi pandemi yang 
masih berfluktuasi, ketergantungan 
pendapatan daerah dari tambang (perlu 
alternatif untuk mendukung green 
economy), kewajiban rasionalisasi belanja 
yang menuntut penundaan kegiatan 
pemerintah daerah. Bencana banjir di 
sejumlah wilayah, luasnya wilayah dan 
cukup jauhnya jarak antar wilayah di 
Kalimantan Tengah, kurang optimalnya 
sebaran dan kualitas infrastruktur 
komunikasi, serta kuantitas dan kualitas 
SDM pengelola keuangan. 

18. Berdasarkan data pada Laporan 
Operasional (Statement of Goverment 
Operations) LSKP Tingkat Wilayah, jumlah 
belanja pemerintah di wilayah Kalimantan 
tengah tahun 2021 mengalami kenaikan 
sebesar 9,63 persen dan belanja investasi 
juga naik 25,58 persen. Adapun kontribusi 
pemerintah terhadap PDRB tahun 2021 
untuk komponen belanja pemerintah (G) 

sebesar 13,029 persen atau Rp22.148,6 
miliar dibagi Rp170.001,2 miliar. 

19. Rasio komponen konsumsi pemerintah 
mengalami penurunan dari 13,42 persen 
di tahun 2020 menjadi 13,029 persen di 
tahun 2021. Sedangkan rasio komponen 
investasi atau kontribusi pemerintah dalam 
PDRB melalui Pembentukan Modal Tetap 
Bruto (PMTB) mengalami peningkatan dari 
3,44 persen di tahun 2020 menjadi 3,83 
persen di tahun 2021. Hal ini menunjukkan 
pergeseran belanja pemerintah dari jenis 
belanja yang bersifat konsumtif menjadi 
belanja yang mendukung investasi, yang 
mana mencerminkan respon pemerintah 
terhadap perubahan kondisi pandemi 
Covid-19 yang semakin membaik.

20. Berdasarkan data pertumbuhan 
ekonomi, sektor Pertanian, Perikanan, 
dan Kehutanan tumbuh merupakan 
sektor pembentuk PDRB terbesar di 
Kalimantan Tengah dengan angka 22,42 
persen dari PDRB. Tingginya kontribusi 
sektor tersebut tidak terlepas dari sub 
sektor yang menjadi kontributor terbesar 
yaitu Pertanian, Peternakan, Perburuan 
dan Jasa Pertanian, yang mana di 
dalamnya disokong oleh komoditas 
tanaman perkebunan yang berupa hasil 
perkebunan kelapa sawit yang sudah 
sejak lama menjadi komoditas utama di 
Kalimantan Tengah.

21. Besarnya kapasitas produksi kelapa 
sawit Kalimantan Tengah perlu diimbangi 
dengan perkembangan hilirisasi industri 
turunan dari CPO, seperti industri minyak 
goreng. Optimalisasi hilirisasi produk 
kelapa sawit, khususnya minyak goreng, 
akan berdampak pada pengurangan 
Margin Perdagangan Pengangkutan 
(MPP) di keseluruhan wilayah Kalimantan 
Tengah dan akan diperoleh manfaat 
ekonomi dimasa depan dengan kondisi 
konsumsi minyak yang masih menjadi 
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kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. 
Selain itu, akan terdapat peningkatan 
perekonomian masyarakat dan 
pembukaan lapangan kerja.

22. Kombinasi potensi subsektor Industri 
Pengolahan yang berupa Barang Anyaman 
dari Bambu,Rotan dan Sejenisnya 
dengan potensi sumber daya alam 
tanaman Purun, baik ketersediaan yang 
melimpah karena tumbuh tersebar dan 
cepat di lahan gambut serta kemudahan 
budidayanya, menjadikan kerajianan 
anyaman dari tamanan Purun menjadi 
sektor potensial untuk dikembangkan 
di wilayah Kalimantan Tengah. Namun 
demikian, tantangan pengembangan 
potensi terdapat pada peran pemerintah 
daerah untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan potensi ekonomi 
tanaman Purun melalui pendidikan dan 
penciptaan wadah kerajianan anyaman 
Purun.

23. Harmonisasi belanja K/L dengan belanja 
DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana 
Desa secara umum menunjukkan adanya 
keselarasan yang dimulai dari proses 
perencanaan. Namun demikian, terdapat 
sejumlah hal yang perlu menjadi tantangan 
untuk meningkatkan keselarasan tersebut 
dari sisi ketepatan sasaran belanja, antara 
lain (1) mengoptimalkan fungsi DAK Fisik 
sebagai belanja TKDD yang bersifat 
menunjang pembangunan infrastruktur 
pusat dan bukan sebagai alokasi dana 
utama infrastruktur daerah; (2) Perlunya 
peningkatan kemampuan perencanaan 
jangka menengah untuk pihak sekolah 
terkait DAK Non Fisik dan pihak aparat 
desa terkait dengan Dana Desa, mengingat 
kewenangan arah penggunaan dana BOS 
dan Dana Desa diserahkan kepada pihak 
sekolah dan pihak Desa; dan (3) Belum 
terdapat pengendalian dan pengawasan 
penggunaan Dana BOS dan Dana Desa, 

khususnya dalam hal pencapaian output 
dari belanja tersebut.

24. Untuk keselarasan kebijakan prioritas 
nasional di daerah, keselarasan belanja 
dapat terlihat pada RPJMN pemerintah 
pusat dengan RPJMD pemerintah provinsi. 
Namun demikian, pelaksanaan kegiatan 
pemerintah daerah untuk mendukung 
kebijakan pemerintah pusat pada tahun 
2021 cenderung terdampak oleh adanya 
ketidakpastian kondisi pandemi Covid-19. 
Pemenuhan kebutuhan pemerintah 
daerah dalam penangan pandemi dan 
pemulihan ekonomi daerah menjadi 
prioritas utama. 

25. Dalam 5 tahun terakhir, IPM Kalimantan 
Tengah terus mengalami peningkatan dari 
angka 69,13 pada tahun 2016 menjadi 71,25 
pada tahun 2021. Adanya tren kenaikan 
ini dapat diartikan bahwa pembangunan 
manusia di Kalimantan Tengah dapat 
dikatakan berhasil, meskipun jika 
dibandingkan dengan wilayah lainnya 
IPM Kalimantan Tengah masih berada di 
peringkat 24 secara nasional.

26. Berdasarkan hasil analisis data belanja 
pemerintah lingkup Kalimantan Tengah 
periode 2017-2021 dengan menggunakan 
lag time satu tahun, terdapat bukti adanya 
pengaruh secara parsial belanja fungsi 
pendidikan dan kesehatan, baik yang 
bersumber dari APBN maupun APBD, 
terhadap nilai IPM Kalimantan Tengah. 
Sedangkan belanja fungsi ekonomi APBN 
dan APBD tidak mempunyai pengaruh 
secara parsial yang signifikan terhadap 
pembentukan nilai IPM.

27 Pada belanja fungsi ekonomi, faktor 
yang ditengarai sebagai penyebab tidak 
signifikannya pengaruh belanja ekonomi 
dalam mendorong pembentukan nilai 
IPM adalah karena tingginya porsi belanja 
modal pada belanja fungsi ekonomi 
selama periode penelitian tersebut, 
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yaitu 64,3 persen.  Sehingga pengaruh 
belanja fungsi ekonomi pada peningkatan 
IPM tidak dapat terlihat dalam model 
persamaan yang digunakan. Sedangkan, 
belanja fungsi kesehatan dan pendidikan 
yang mempunyai rata-rata proporsi 
belanja modal sebesar 11,9 persen dan 
11,4 persen. 

28. Pada belanja fungsi kesehatan APBD, 
indikasi penyebab arah pengaruh yang 
bernilai negatif terhadapa IPM adalah 
peningkatan realisasi yang signifikan 
ditujukan untuk tindakan penangangan 
pandemi Covid-19. Sehingga karakter 
belanja tersebut cenderung bersifat 
mempertahankan kualitas kesehatan atau 
“recovery”. Hal ini menunjukkan bahwa 
peningkatan alokasi antar bidang harus 
dilakukan secara komprehensif untuk 
memperoleh peningkatan angka IPM..

7.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan 
di atas, beberapa rekomendasi yang diajukan 
diantaranya:

1. Pandemi masih belum usai meskipun kurva 
kasus positif dan kematian melandai, 
sehingga masih diperlukan kewaspadaan 
akan datangnya gelombang baru 
seiring mutasi virus yang tidak pernah 
berhenti dan pelaksanaan vaksinasi yang 
terkendala keterbatasan sarana dan 
kapasitas kesehatan, serta rendahnya 
kepatuhan masyarakat. Oleh karena 
itu, pemerintah pusat dan daerah harus 
responsif dalam menghadapi perubahan 
keadaan dengan menyiapkan kebijakan 
secara cepat.

2. Sebagai komponen utama pemulihan 
ekonomi, pengeluaran pemerintah di 
Kalimantan Tengah harus lebih difokuskan 
ke daerah pedesaan dan remote area. 
Hal ini didasarkan pada kondisi wilayah 
Kalimantan Tengah yang sangat luas 

sehingga diperlukan perhatian atas 
akses yang diperlukan oleh penduduk 
di wilayah pedesaan. Berbagai sektor 
yang mendapatkan stimulus pemulihan 
(non bantuan sosial) sebagian besarnya 
tercurah ke daerah perkotaan sehingga 
manfaatnya belum banyak dinikmati oleh 
penduduk pedesaan yang banyak bekerja 
di sektor pertanian, perkebunan dan 
perikanan, serta sektor-sektor informal 
lainnya. 

4. Meskipun penanganan pandemi dan 
pemulihan masih menjadi kebijakan 
utama, namun pemerintah tetap perlu 
memprioritaskan peningkatan kualitas 
ekonomi melalui penyediaan sarana 
infrastruktur yang layak dan memadai 
di daerah pedesaan dan remote area 
terutama sarana pendidikan, kesehatan 
dan transportasi beserta tenaga 
pendidikan dan kesehatan yang handal 
di bidangnya. Selain akan memberikan 
dampak perekonomian dalam jangka 
panjang, perwujudan prioritas tersebut 
akan mengurangi pengangguran 
dalam jangka pendek apabila proyek 
dilaksanakan dengan skema padat karya.

5. Kementerian/Lembaga dan pemerintah 
daerah perlu melakukan akselerasi dalam 
pelaksanaan seluruh belanja karena belanja 
pemerintah akan menjadi alat utama 
dalam menggerakkan perekonomian 
melalui peningkatan konsumsi. Realisasi 
belanja infrastruktur yang lambat, baik 
itu yang bersumber dari APBN maupun 
APBD, perlu dioptimalisasi dengan 
percepatan karena kondisi infrastruktur 
yang tidak memadai akan menghambat 
produktivitas masyarakat. Selain itu, 
belanja infrastruktur yang bersifat padat 
karya akan dapat mengurangi tingkat 
pengangguran. 

6. Pemerintah daerah di Kalimantan Tengah 
perlu mengoptimalisasi anggaran belanja 
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wajib melalui pelaksanaan program 
yang efektif dan efisien, serta memiliki 
sinergi dengan pemerintah pusat berupa 
kegiatan pengadaan, pembangunan 
dan pemeliharaan sarana prasarana 
pendidikan dan kesehatan yang saling 
melengkapi dan tidak ada duplikasi, 
serta dilakukan dengan lebih awal 
sehingga dapat selesai pada satu tahun 
anggaran dan segera mengatasi segala 
keterbatasan.

7. Pemerintah daerah harus meningkatkan 
kualitas belanja daerah (quality of 
spending) yang berorientasikan kepada 
hasil dan manfaat yang dirasakan oleh 
publik. Caranya dengan melakukan 
perencanaan anggaran yang baik dan 
tepat waktu, membuat prioritas belanja 
dan melaksanakannya dengan disiplin 
yang tinggi sesuai prinsip ekonomis, 
efektif dan efisien. Untuk mendukung 
kualitas dari belanja daerah, pengeluaran 
pemeritah daerah juga harus dilakukan 
secara transparan dan akuntabel.

8. Dalam rangka mengoptimalkan hasil dari 
sektor unggulan yang berupa sektor 
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang 
dibentuk oleh hasil komoditas tanaman 
perkebunan yang berupa, maka diperlukan 
pengembangan industri hilirasisi minyak 
kelapa sawit, khususnya industri minyak 
goreng, di wilayah Kalimantan Tengah. 
Sehingga akan diperoleh peningkatan 
pendapatan dari hasil olahan kelapa 
sawit dan penurunan harga hasil olahan 
kelapa sawit di Kalimantan Tengah akibat 
penurunan angka Margin Perdagangan 
Pengangkutan (MPP). Selain itu, hilirisasi 
tersebut dapat meningkatkan serapan 
tenaga kerja, pendapatan petani, serta 
multiplier effect khususnya bagi daerah 
sekitar dan Provinsi Kalimantan Tengah 
pada umumnya.

9. Dalam rangka pengembangan industri 

kerajinan anyaman Purun, pemerintah 
daerah agar meningkatkan kerjasama 
dengan masyarakat melalui pelatihan 
latihan  kerja  (training) untuk 
memaksimalkan metode    pembuatan 
anyaman Purun, penciptaan satu sentra 
kerajinan Purun yang kedepanya dapat 
menarik parawisatawan pecinta produk 
kreatif untuk berkunjung, bantuan 
mempromosikan dan menyalurkan 
kerajinan Purun yang dinilai ecofriendly, 
serta pembangunan pendidikan khusus 
terkait kerajinan Purun yang sesuai 
dengan potensi daerah yang dimiliki 
oleh Kalimantan Tengah, misalnya SMK 
yang mendukung pengetahuan dan 
pemanfaatan tanaman Purun.

10. Dalam rangka peningkatan keselarasan 
antara belanja pemerintah pusat dan 
daerah, maka pemerintah daerah perlu 
menggali potensi peningkatan PAD di 
wilayahnya dalam rangka mengurangi 
ketergantungan terhadap dana transfer 
dari pemerintah pusat, khususnya DAU 
dan DAK. Selain itu pemerintah daerah 
perlu bekerjasama dengan pihak lain 
dalam rangka peningkatan kemampuan 
perencanaan anggaran jangka menengah 
pada kepala sekolah dan aparat desa. 

11. Terkait dengan peningkatan potensi pajak 
daerah, pemerintah daerah di Kalimantan 
Tengah perlu melakukan beberpa hal 
sebagai berikut:

a. Meningkatkan basis data melalui: (1) 
pendataan ulang wajib pajak dan objek 
pajak, (2) peningkatan koordinasi 
internal pemerintah daerah terutama 
kepada badan/dinas perizinan daerah 
dan (3) pemanfaatan data pihak 
ketiga seperti BPN setempat untuk 
penerimaan PBB mengingat potesi 
luas wilayah Kalimantan Tengah.

b. Melakukan kerjasama dan koordinasi 
dengan kantor pelayanan pajak dan 
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kantor pelayanan kekayaan negara 
dan lelang setempat dalam penilaian 
dan penagihan pajak daerah.

c. Melakukan modernisasi sistem dan tata 
kola dengan cara: (1) memanfaatkan 
teknologi informasi untuk basis data 
dan pelayanan dan (2) membangun 
organisasi pemungutan pajak yang 
handal 

d. Meningkatkan kapasitas sumber daya 
manusia dalam strategi peningkatan 
penerimaan melalui kerjasama dengan 
pemerintah daerah lain yang berhasil 
meningkatkan pendapatan pajaknya.

12. Pemerintah Desa dan pemerintah daerah 
perlu untuk menyampaikan laporan 
capaian output atas penggunaan dana 
desanya dengan teapt waktu senagai 
salah satu obyek evaluasi penyaluran 
Dana Desa. 

13. Untuk menjamin keselarasan belanja pusat 
dan daerah, pemerintah daerah agar 
selalu melakukan penyesuaian rencana 
kegiatan pada RPJMD dan RKPD untuk 
dapat mendukung program nasional.

14. Sebagai salah satu pondasi utama 
pembangunan daerah, pemerintah 
daerah perlu menetapkan langkah 
strategis pengembangan sumber daya 
manusia, antara lain:

a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan 
sesuai potensi SDA yang dapat 
dikembangkan untuk menghasilkan 
produk kualitas ekspor.

b. Peningkatan akses pendidikan tingkat 
tinggi ke sejumlah universitas di Jawa 
atau bahka luar negeri.



Halaman ini sengaja dikosongkan



Halaman ini sengaja dikosongkan

KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

Sasaran Pembangunan 

dan Tantangan Daerah

Analisis Ekonomi 

Regional

Analisis Fiskal 

Regional

Analisis Sektor Unggulan 

dan Potensial Daerah

Adi Widodo, W. &. 2011. Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendi-
dikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan 
pembangunan manusia di provinsi jawa tengah.

Baltagi, B.H. 2005. Econometric Analysis of Panel Data. 3rd Edition, John Wiley & 
Sons Inc., New York

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

Fatriani. 2010. Produktivitas dan Rendemen Anyaman Purun Danau (Lepironia mucro-
nata rich) di Desa Harusan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. 
Jurnal Hutan Tropis. 11 (30) : 56-64. Edisi September 2010

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KM.7/2021 Tentang Perpanjangan Batas Wak-
tu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik 
Tahun Angaran 2021

Jhingan, M. L. 2012. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : Rajawali 
Press

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 tentang 
Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 Tentang 
Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2015 Tentang Penetapan Status 
Badan Layanan Umum Pada RS Bhayangkara Tk. III Palangkaraya

DAFTAR PUSTAKA



Halaman ini sengaja dikosongkan



KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

Sasaran Pembangunan 

dan Tantangan Daerah

Analisis Ekonomi 

Regional

Analisis Fiskal 

Regional

Analisis Sektor Unggulan 

dan Potensial Daerah

Lampiran 1 Pehitungan Analisis Dynamic Location Quotient

LAMPIRAN



KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

Analisis Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah

Analisis Tematik

Kesimpulan dan 

Rekomendasi

Lampiran 2 Pehitungan Analisis Shift Share



Halaman ini sengaja dikosongkan

KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

Sasaran Pembangunan 

dan Tantangan Daerah

Analisis Ekonomi 

Regional

Analisis Fiskal 

Regional

Analisis Sektor Unggulan 

dan Potensial Daerah

Lampiran 3 Pehitungan Analisis Klassen



Halaman ini sengaja dikosongkan



KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

Sasaran Pembangunan 

dan Tantangan Daerah

Analisis Ekonomi 

Regional

Analisis Fiskal 

Regional

Analisis Sektor Unggulan 

dan Potensial Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) adalah sebuah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan negara yang disetujui 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instan-
si di lingkungan Pemerintah yang diben-
tuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/
atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien-
si dan produktivitas. 

Bea adalah pungutan yang dikenakan atas 
keluar masuknya barang/komoditas yang 
berkaitan yang masuk dan keluar wilayah 
pabean. Pungutan bea ini bersifat wajib dan 
dikenakan pada produk hasil ekspor dan im-
por. Bea yang dikenakan atas barang impor 
disebut bea masuk, dan bea yang dikenakan 
atas barang keluar disebut bea keluar. 

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerin-
tah daerah yang diakui sebagai pengurang 
nilai kekayaan bersih. 

Belanja Negara adalah kewajiban pemerin-
tah pusat yang diakui sebagai pengurang 
nilai kekayaan bersih. 

Cukai adalah pungutan negara yang dike-
nakan terhadap barang-barang tertentu 
yang mempunyai sifat atau karakteristik 
yang ditetapkan dalam Undang-undang 
Cukai. 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
adalah dokumen pelaksanaan anggaran 
yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kua-
sa Pengguna Anggaran yang disahkan oleh 
Direktur Jenderal Anggaran atau Kepala 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Per-
bendaharaan atas nama Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara. 

Ekspor barang adalah transaksi perpindahan 
kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, 
barter, hadiah ataupun hibah) atas barang 
dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap 
pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). 

Impor barang adalah transaksi perpindahan 
kepemilikan ekonomi (mencakup pembelian, 
barter, hadiah ataupun hibah) atas barang 
dari pelaku ekonomi luar negeri (non-resi-
dent) terhadap residen suatu wilayah Provin-
si. 

Indeks Harga konsumen (IHK) adalah Indeks 
yang menghitung rata-rata perubahan har-
ga dari suatu paket barang dan jasa yang 
dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun 
waktu tertentu. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau 
Human Development Index (HDI) adalah 
pengukuran perbandingan dari harapan hid-
up, pendidikan, dan standar hidup untuk 

semua negara. IPM menjelaskan bagaimana 
penduduk dapat mengakses hasil pemba-
ngunan dalam memperoleh pendapatan, 
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. 

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga 
barang dan jasa pada umumnya yang ber-
langsung secara terus menerus. 

Inventori adalah persediaan yang dikuasai 
oleh unit yang menghasilkan untuk digu-

DAFTAR ISTILAH
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nakan alam proses lebih lanjut, dijual, atau 
diberikan pada pihak lain, atau digunakan 
dengan cara lain. 

Laju pertumbuhan ekonomi adalah pros-
es perubahan kondisi perekonomian suatu 
negara secara berkesinambungan menuju 
keadaan yang lebih baik selama periode 
tertentu. 

Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu 
mata uang tertentu yang dapat dipertukar-
kan dengan unit mata uang negara lain. 

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio an-
tara indeks harga yang diterima nelayan (It) 
dengan indeks harga yang dibayar nelayan 
(Ib) dinyatakan dalam persentase. Secara 
konsepsional, NTN pengukur kemampuan 
tukar produk perikanan tangkap yang di-
hasilkan nelayan dengan barang atau jasa 
yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan 
dan keperluan mereka dalam menghasilkan 
produk perikanan tangkap. 

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator 
proxy kesejahteraan petani sebagai per-
bandingan antara Indeks harga yg diterima 
petani (It) dengan Indeks harga yg diba-
yar petani (Ib). NTP merupakan salah satu 
indikator untuk melihat tingkat kemampuan/
daya beli petani di perdesaan. 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang 
dikenakan kepada orang pribadi atau badan 
atas penghasilan yang diterima atau diper-
oleh dalam satu tahun pajak. 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(PPnBM) adalah pajak yang dikenakan pada 
barang yang tergolong mewah kepada pro-
dusen untuk menghasilkan atau mengimpor 
barang dalam kegiatan usaha atau peker-
jaannya. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak 
yang dikenakan dalam setiap proses produk-
si maupun distribusi/pungutan terhadap kon-
sumsi Barang Kena Pajak/Jasa Kena pajak di 

dalam daerah Daerah Pabean. 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 
adalah pengeluaran unit produksi untuk 
menambah aset tetap dikurangi dengan 
pengurangan aset tetap bekas. 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang 
perlu dibayar kembali dan/atau pengelu-
aran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah 
daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih. 

Pendapatan Hibah adalah setiap peneri-
maan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, 
barang, jasa dan/atau surat berharga yang 
diperoleh dari pemberi hibah yang tidak per-
lu dibayar kembali, yang berasal dari dalam 
negeri atau luar negeri, yang atas pendapa-
tan hibah tersebut, pemerintah mendapat 
manfaat secara langsung yang digunakan 
untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, 
atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, 
Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha 
Milik Daerah. 

Pendapatan Negara adalah hak pemerintah 
pusat yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
adalah seluruh penerimaan Pemerintah 
Pusat yang tidak berasal dari penerimaan 
perpajakan. 

Penerimaan Perpajakan adalah semua 
penerimaan yang terdiri dari pajak dalam 
negeri dan pajak perdagangan internasional.
Pajak Penghasilan (PPh) adalah 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah 
nilai seluruh jenis output pemerintah diku-
rangi nilai output untuk pembentukan modal 
sendiri dikurangi nilai penjualan barang/
jasa (baik yang harganya signifikan dan tdk 
signifikan secara ekonomi) ditambah nilai 
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barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar 
untuk diberikan pada RT secara gratis atau 
dengan harga yang tidak signifikan secara 
ekonomi (social transfer in kind-purchased 
market production). 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 
(PKRT) merupakan pengeluaran atas barang 
dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan 
konsumsi. 

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah 
nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 
unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau 
merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir 
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 
PDB atas dasar harga berlaku menggam-
barkan nilai tambah barang dan jasa yang 
dihitung menggunakan harga yang berlaku 
pada setiap tahun, sedangkan PDB atas 
dasar harga konstan menunjukkan nilai tam-
bah barang dan jasa tersebut yang dihitung 
menggunakan harga yang berlaku pada satu 
tahun tertentu sebagai dasar. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan 
oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah 
tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang 
dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 
unit ekonomi pada suatu daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Perkapita adalah pendapatan rata-rata 
penduduk di suatu daerah, yang diperoleh 
dari hasil pembagian pendapatan penduduk 
suatu daerah (PDRB) dengan jumlah pen-
duduk regional tersebut. 

Rasio gini (gini ratio) yang merupakan salah 
satu alat yang mengukur tingkat kesenjan-
gan pembagian pendapatan relatif antar 
penduduk suatu wilayah. 

Rasio pajak (tax ratio) adalah perbandingan 
atau persentase penerimaan pajak terhadap 
produk domestik bruto (PDB) dimana hal itu 
juga merupakan salah satu indikator untuk 

menilai kinerja penerimaan pajak. 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah 
rencana pembangunan tahunan nasional, 
yang memuat prioritas pembangunan nasi-
onal, rancangan kerangka ekonomi makro 
yang mencakup gambaran perekonomian 
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan 
fiskal, serta program kementerian/lembaga, 
lintas kementerian/lembaga kewilayahan 
dalam bentuk kerangka regulasi dan pen-
danaan yang bersifat indikatif. RKP merupa-
kan pedoman bagi penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
merupakan penjabaran RPJMD, memuat ran-
cangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 
pembangunan daerah, serta rencana kerja 
dan pendanaan untuk satu tahun, mengacu 
pada RKPD. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran 
visi, misi dan program Gubernur terpilih yang 
menjadi pedoman pelaksanaan pembangu-
nan dalam lima tahun pemerintahan. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) adalah penjabaran dari 
visi, misi dan program Presiden yang peny-
usunannya berpedoman pada RPJPN, yang 
memuat strategi pembangunan Nasional, 
kebijakan umum, program Kementerian/
Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, 
kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta 
kerangka ekonomi makro yang mencangkup 
gambaran perekonomian secara menyeluruh 
termasuk arah kebijakan fiskal dalam ren-
cana kerja yang berupa kerangka regulasi 
dan kerangka pendanaan yang bersifat 
indikatif. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJP Daerah) adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk 
periode 20 (dua puluh). 



KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

Analisis Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah

Analisis Tematik

Kesimpulan dan 

Rekomendasi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJP Nasional) adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun. 

Suku bunga adalah persentase dari pokok 
utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa 
(bunga) dalam suatu periode tertentu. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ada-
lah persentase jumlah pengangguran terha-
dap jumlah angkatan kerja.


