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Bonus demografi hanya dapat dapat 

dimanfaatkan ketika penduduk usia produktif memiliki 

kualitas sumber daya manusia yang baik.   Hal ini 

menjadi tidak mudah mengingat untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dibutuhkan peran 

berbagai aspek, di antaranya kesehatan, pendidikan, 

lingkungan hidup,  dan infrastruktur.

Fakta membuktikan bahwa untuk meningkatkan 

kualitas SDM bukan hal mudah, tetapi juga bukan hal 

yang tidak mungkin dilakukan. Dalam lima tahun 

terakhir, 12 dari  17 pemda di Sultra memiliki  Indeks 

Pembangunan Manusia  (IPM)  dengan status sedang, 

sementara lima lainnya memiliki status tinggi dan  

sangat tinggi. 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki 

tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas 

SDM. Peran pemerintah pusat dan daerah di 

antaranya melalui penyediaan anggaran yang 

mencukupi dan tepat sasaran  untuk memenuhi 

sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan,  

infrastruktur dasar, dan fasilitasi pembukaan lapangan 

pekerjaan. Pada KFR kali ini, Kanwil DJPb Provinsi 

Sultra telah melakukan kajian sejauh mana 

program-program yang dilakukan pemerintah dan 

anggaran yang disiapkan dapat mendorong 

peningkatan IPM Sultra. Banyak capaian positif yang 

patut diapresiasi, tetapi tidak sedikit hal yang mesti 

disempurnakan untuk memastikan program-program 

yang dilakukan dan anggaran yang dialokasikan 

benar-benar sesuai kebutuhan dalam usaha 

meningkatkan kualitas SDM Sultra. Hasil kajian ini 

diharapkan dapat menjadi pemantik diskusi lebih lanjut 

dalam merancang program dan mengalokasikan 

anggaran secara tepat. 

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara 

berkomitmen untuk terus mengawal keberhasilan 

program-program pemerintah pusat dan menjadi 

mitra strategis pemerintah daerah dalam 

meningkatkan kualitas pembangunan, pengelolaan 

keuangan daerah, dan menyejahterakan masyarakat 

Sultra. Di delapanbelas tahun kehadiran Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan komitmen ini menjadi 

semangat kami untuk memperbaiki, berkontribusi, dan 

mengabdi  bagi pembangunan negeri.  

Kata
Pengantar

Syaiful

Plt. Kepala Kanwil DJPb
Sulawesi Tenggara
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Beberapa tahun terakhir Sulawesi Tenggara 

memperoleh bonus demografi. Lebih dari 64% 

penduduk Sultra tergolong ke dalam usia produktif, 

berumur 15—60 tahun.  Besarnya usia produktif 

Sultra memberikan harapan tersendiri pada 

peningkatan perekonomian Sultra melalui  

ketersediaan tenaga kerja dan lahirnya  peluang dan 

ide baru  dari masyarakat yang lebih terdidik. 

Namun, bonus demografi dapat menjadi bumerang 

apabila tidak dapat dikelola dengan baik. Bonus 

demografi yang tidak dapat dikelola dengan baik 

dapat menimbulkan masalah pengangguran, 

peningkatan angka kemiskinan, semakin 

melebarnya ketimpangan, dan timbulnya 

permasalahan sosial lainnya. 



Eksekutif
Ringkasan

Sulawesi Tenggara memiliki keunggulan 

sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi 

tinggi, seperti cadangan nikel yang besar, aspal, 

potensi pertanian, perikanan, dan wisata bahari. 

Dengan berbagai potensi sumber daya alam 

sebagai endowment factor, Sulawesi Tenggara 

memiliki comparative adventage dibanding 

daerah lain. Namun comparative adventage hanya 

dapat dimiliki apabila memiliki opportunity cost 

yang rendah dibanding daerah lain. 

Pengembangan komoditas unggulan, terutama 

komoditi pertanian yang diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat, masih 

dihadapkan oleh berbagai kendala, di antaranya 

sebagian besar komoditi lokal masih berupa bahan 

baku yang diperuntukkan bagi perdagangan antar 

pulau.

Perekonomian Sulawesi Tenggara semakin 

pulih pasca pandemi COVID-19, tetapi kualitas 

pertumbuhan ekonomi belum mampu mengurangi 

kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan 

ekonomi Sulawesi Tenggara tumbuh 4,11%, lebih 

tinggi dibanding pertumbuhan nasional. Pemulihan 

ekonomi didorong terkendalinya inflasi dan 

stabilnya nilai tukar. Pertumbuhan Lapangan 

Usaha (LU) Konstruksi dan Investasi menjadi mesin 

utama pertumbuhan Sulawesi Tenggara . Kegiatan 

perdagangan antara daerah kurang memberikan 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

Sulawesi Tenggara karena tingginya kegiatan 

impor. 

Kualitas SDM, kondisi ketenagakerjaan dan 

kesejahteraan petani Sulawesi Tenggara semakin 

membaik, tetapi angka kemiskinan dan 

ketimpangan Sulawesi Tenggara semakin 

meningkat. Nilai IPM Sulawesi Tenggara terus 

mengalami peningkatan setiap tahun dan mampu 

melampaui target pembangunan, tetapi masih di 

bawah capaian nasional. Dampak pandemi secara 

berangsur telah berkurang pada kondisi 

ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara yang terlihat 

dari turunnya angka pengangguran dan semakin 

bertambahnya jam kerja. Kesejahteraan petani dan 

nelayan mengalami peningkatan; terutama  pada 

pertanian holtikultara, peternakan, dan perikanan; 

sementara petani pada sektor lainnya masih 

dihadapkan pada rendahnya nilai jual produk. 

Kondisi kemiskinan dan ketimpangan Sulawesi 

Tenggara mengalami peningkatan. Usaha untuk 

mengentaskan kemiskinan semakin berat 

mengingat penduduk miskin Sulawesi Tenggara 

semakin jauh di bawah garis kemiskinan dan terjadi 

peningkatan kesenjangan antar penduduk miskin.
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Kinerja APBN di Sultra tahun 2021 sangat baik 

dengan pertumbuhan pendapatan mencapai 10,7% 

dan realisasi belanja negara tumbuh 11,41%. 

Pendapatan negara mampu melampaui target 

pendapatan. Pendapatan pajak mencapai 100,39% 

(Rp2.768,17 miliar), sementara pendapatan realisasi 

belanja negara di Sulawesi Tenggara mencapai 

104,09%. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 

97,97%, sementara realisasi TKDD sebesar 106,84%.  

Tingginya realisasi TKDD disebabkan adanya 

pembayaran kekurangan Dana Bagi Hasil SDA. 

Realisasi belanja pemerintah pusat salah satunya 

digunakan untuk pembangunan Bendungan Ladongi 

untuk mengairi persawahan dan objek wisata.

Pengelolaan keuangan Pemda di Sulawesi 

Tenggara telah mengalami perkembangan yang 

positif. Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 

sebesar Rp19,78 triliun naik 8,08% dibanding 

pendapatan tahun 2020, tetapi masih di bawah 

target yang ditetapkan. Pendapatan dana transfer 

masih menjadi sumber utama pendapatan Sulawesi 

Tenggara dengan rasio kemandirian hanya sebesar 

13%. Realisasi belanja daerah hanya sebesar 89,03% 

dari pagu anggaran meskipun meningkat 9,63% 

dibanding realisasi belanja tahun 2020. Belanja 

pegawai masih menjadi pengeluaran terbesar 

pemerintah daerah, tetapi peningkatan realisasi 

belanja terbesar terjadi pada belanja bansos sebesar 

79,09% dan belanja bunga sebesar 72,22%. 

Pengelolaan keuangan pemda masih menyisakan 

surplus APBD yang dapat dioptimalisasi dalam 

membiayai pembangunan.

Selain memberikan dampak negatif bagi 

kehidupan sosial ekonomi, pandemi COVID-19 

memberikan pengaruh yang baik bagi kinerja 

BLU/BLUD rumpun kesehatan. Terjadi peningkatan 

penerimaan rumah sakit yang signifkan yang 

bersumber dari klaim tagihan biaya perawatan 

pasien COVID-19 dan pendapatan dari biaya rapid 

test dan RT-PCR. Hal ini menjadi momentum untuk 

menigkatkan pelayanan rumah sakit dan melengkapi 

sarana prasarana kesehatan yang dibutuhkan.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; 

pertambangan dan penggalian; pengadaan air, 

pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; 

konstruksi; transportasi dan pergudangan; 

administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan 

sosial wajib; dan jasa pendidikan merupakan sektor 

basis di Sultra. Berdasarkan analisis shift-share, 

industri pengolahan menjadi growth engine Sulawesi 

Tenggara dengan keunggulan kompetitif paling 

besar. Sektor unggulan Sulawesi Tenggara 

memberikan kontribusi yang  cukup besar bagi 

penyerapan tenaga kerja dan pendapatan negara. 

Pemerintah mendorong pengembangan sektor 

unggulan dan potensial melalui alokasi anggaran. 

Dalam menjalankan dan mencapai tujuan 

pembangunan, pemerintah melakukan harmonisasi 

atas rencana pembangunan tingkat pusat daerah 

dan harmonisasi alokasi anggaran antara belanja 

pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Perbedaan 

masa bakti presiden dan gubernur menyebabkan 

rencana pembangunan daerah Sulawesi Tenggara 

berbeda dengan rencana pembangunan nasional. Hal 

ini berakibat dukungan program dan anggaran 

daerah terhadap prioritas nasional kurang memadai.

Kualitas SDM terus meningkat dengan capaian 

IPM yang melebihi target pembangunan Sulawesi 

Tenggara, tetapi masih di bawah capaian nasional. 

Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami 

peningkatan, bahkan kesempatan bersekolah 

anak-anak di Sulawesi Tenggara lebih baik dibanding 

rata-rata anak di Indonesia. Realisasi anggaran 

konsolidasian untuk beberapa fungsi (kesehatan dan 

DAK Fisik) terbukti dapat meningkatkan IPM Sulawesi 

Tenggara. Di sisi lain, realisasi anggaran fungsi 

pendidikan dan ekonomi menyebabkan penurunan 

IPM Sulawesi Tenggara. Program anggaran yang 

dijalankan tidak fokus pada peningkatan kesempatan 

belajar masyarakat dasar, tetapi pada peningkatan 

kualitas pendidikan tinggi, di mana alokasi anggaran 

pendidikan mendapatkan porsi yang sangat besar, 

empat kali lebih besar dibanding alokasi anggaran 

program PAUD dan wajib belajar 12 tahun. Salah satu 

upaya untuk meningkatkan IPM adalah melalui 

pelaksanaan program retrieval yang berperan untuk 

mengembalikan anak putus sekolah kembali 

bersekolah. 
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BAB I 
Sasaran Pembangunan dan 
Tantangan Daerah  

1.1 Pendahuluan 

Dalam rangka pemerataan pembangunan, 

hubungan yang serasi antara pembangunan nasional 

dan pembangunan daerah dikembangkan atas dasar 

keutuhan negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan 

yang menganut asas desentralisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. Guna 

mewujudkan peningkatan pembangunan daerah yang 

baik, diperlukan suatu perencanaan di dalamnya agar 

terarah dan tepat sasaran.  Di samping itu, setiap 

upaya pembangunan daerah harus mempunyai tujuan 

dan sasaran utama untuk meningkatkan jumlah dan 

jenis peluang kerja masyarakat yang tertuang dalam 

dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

Ketentuan perencanaan pembangunan daerah diatur 

juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(selanjutnya disebut UU SPPN) yang mewajibkan 

daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah    (RPJPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari 

pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh 

karena itu, perencanaan pembangunan daerah harus 

menjadi satu kesatuan dengan sistem perencanaan 

pembangunan nasional. Hal ini bertujuan agar terjamin 

konsistensi sinergitas sasaran, dan arah kebijakan 

pembangunan di daerah dengan di pusat dan 

terjalinnya koordinasi dalam rangka upaya 

pencapaian sasaran pembangunan nasional serta 

penyesuaian alokasi anggaran pembangunan yang 

berorientasi pada outcome. Selain itu, setiap 

dokumen perencananan pembangunan daerah harus 

sinkron satu sama lain. 

Dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan, pemerintah daerah hendaknya 

mengetahui setiap potensi dan tantangan yang 

dihadapi oleh daerah. Hal ini bertujuan untuk 

mengintervensi kebijakan fiskal, melalui prioritas 

pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan pembangunan karena masalah utama 

pembangunan daerah terletak pada penekanannya 

terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang 

didasarkan pada ciri khas suatu daerah. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Daerah 

1.2.1. Berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) 

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan 

program Kepala Daerah yang penyusunannya 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) yang memuat arah kebijakan daerah, 

kebijakan umum dan program pembangunan daerah 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disertai 

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan 

pendanaan yang bersifat indikatif. 

RPJMD bertujuan untuk merespon kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat serta merupakan 

kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk 

mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 

5 tahun ke depan. Adapun penyusunan RPJMD harus 

memenuhi prinsip strategis, demokratis dan 

partisipatif, politis, perencanaan bottom-up dan 

perencanaan top down. 

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 

2018—2023 disusun pasca pelantikan gubernur 

terpilih H. Ali Mazi, SH. dan Wakil Gubernur Dr. H. 

Lukman Abunawas, S.H., M.Si pada tanggal 5 

September 2018 sebagai penjabaran dari visi dan misi 

yang dijanjikan kepada masyarakat. Visi 

pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 

2018—2023 adalah “Terwujudnya Sulawesi Tenggara 

yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”. 
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1.2.2. Berdasarkan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah 

Berdasarkan visi dan misi yang telah disusun 

dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 

2018—2023, disusunlah Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, yang 

dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan 

perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan 

pemerintah, dan kemampuan dana pada tahun 

bersangkutan. Isi RKPD lebih banyak diarahkan pada 

perumusan program dan kegiatan secara rinci, 

lengkap dengan indikator dan target kinerjanya untuk 

masing-masing program dan kegiatan. RKPD juga 

memuat perkiraan kebutuhan dana untuk masing-

masing program dan kegiatan berikut unit atau bagian 

yang akan mengerjakan dan bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaannya. 

Adapun tema RKPD Provinsi Sulawesi 

Tenggara tahun 2021 adalah “Peningkatan 

Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan Serta Sumber 

Daya Manusia Guna Mendukung Industri, Pertanian, 

Pariwisata dan Investasi untuk Pertumbuhan 

Berkualitas”. RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara 

disusun dengan dengan mengacu dan selaras dengan 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program 

strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah 

pusat.  

Mengingat periode RPJMD tahun 2018—2023 

merupakan bagian dari tahapan RPJPD tahun 2005—

2025, sehingga terdapat program dan kegiatan pada 

RPJMD yang lalu belum terlaksana tetapi masih 

relevan dengan kondisi ekonomi sosial ekonomi 

masyarakat, maka tujuan dan sasaran Pembangunan 

tahun 2021 juga mengacu pada tujuan dan sasaran 

pokok RPJPD dalam memberikan arahan bagi 

pelaksanaan setiap urusan pemerintahan. RKPD tahun 

2021 juga memperhatikan kondisi saat ini dan 

kebutuhan masyarakat berdasarkan usulan dalam 

musrenbang provinsi. 

 

 

 

  

Tabel 1. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Sulawesi Tenggara 

No Tujuan Sasaran 

1. 

Meningkatkan kondisi 
aman pada berbagai 
aspek kehidupan dalam 
mewujudkan kualitas 
hidup masyarakat yang 
baik 

Terpeliharanya kondisi aman dalam akses lapangan kerja dan pendapatan yang layak 

Terpeliharanya kondisi aman dalam keterpenuhan pangan masyarakat untuk terbebas 
dari ancaman kelaparan dan kurang gizi 

Terpeliharanya kondisi aman dalam akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas 
dan meningkatnya literasi masyarakat 

Terpeliharanya kondisi aman pada aspek kesehatan masyarakat 

Terpeliharanya kondisi aman dalam daya dukung daya tampung lingkungan hidup untuk 
keberlanjutan kehidupan masyarakat 

Terpeliharanya kondisi aman secara pribadi dan komunitas sehingga bebas dari 
ancaman kekerasan dan ketegangan antar identitas 

Terpeliharanya kondisi aman dalam kehidupan politik dan pemenuhan hak asasi 

Memerangi Perubahan Iklim dan Dampaknya 

2. 

Meningkatkan 
produktivitas dan daya 
saing sektor-sektor 
perekonomian daerah 

Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah 

Meningkatnya daya saing investasi daerah 

3. 
Mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik 

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan 

Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan dasar berbasis SPM dan pelayanan 
publik lainnya secara inklusif 

Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan 

4. 

Meningkatkan daya 
saing infrastruktur 
wilayah dalam 
mendukung konektivitas 
antar daerah 

Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah 

Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas wilayah 
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1.3 Tantangan Daerah 

1.3.1. Tantangan Ekonomi Daerah 

1.3.1.1. Tantangan terhadap Pengelolaan 

Potensi Sumber Daya Alam 

Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan alam 

yang melimpah; seperti sektor pertanian, 

perkebunanan dan kehutanan; perikanan dan 

kelautan; serta pertambangan. Dari sektor pertanian, 

tercatat produksi padi pada tahun 2020 sebanyak 

539.353,9 ton dan produksi kakao dari sektor 

perkebunan mencapai 114.919 ton. Sementara itu, 

produksi ikan mencapai 607.892 ton (sumber: KKP, 

2021). Selain perikanan, sektor kelautan juga potensial 

untuk wisata bahari seperti Taman Nasional 

Wakatobi.  

Dari sektor pertambangan, Sultra juga 

memiliki potensi alam yang sangat menjanjikan. 

Jumlah cadangan nikel Sultra berdasarkan data Bank 

Indonesia adalah sebesar 100,23 juta ton. Selain nikel, 

yang juga potensi besar adalah aspal alam di pulau 

Buton dengan jumlah cadangan 2.663.648.000 m3 

atau setara sekitar 3.835.653.120 ton (DESDM Prov. 

Sultra, 2011). 

Selama ini, Sulawesi Tenggara hanya menjadi 

tempat menjual bahan baku, sementara 

pengolahan justru dilakukan oleh daerah/negara 

lain. Masalah lain adalah perubahan fungsi lahan 

yang menyebabkan berbagai bencana alam. 

Pengembangan komoditas unggulan, 

terutama pertanian yang diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat, ternyata 

masih dihadapkan oleh berbagai kendala, yaitu: 

1. Sebagian besar komoditi lokal masih berupa 

bahan baku yang belum diolah. 

2. Minimnya akses pelaku agribisnis maupun 

agroindustri terhadap informasi pasar 

internasional. 

3. Sulit mendapatkan sumber pendanaan bagi para 

pelaku ekonomi. 

4. Produk pertanian belum didukung oleh 

ketersediaan benih berkualitas tinggi dengan 

jumlah yang memadai. 

5. Sebagian besar produk masih bermutu rendah 

dan tidak tersedia secara kontinyu. 

6. Pengembangan usaha belum didukung oleh 

sarana dan prasarana vital yang memadai serta 

teknologi untuk menambah nilai jual. 

Tabel 1. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Sulawesi Tenggara 
No. Tujuan Sasaran 

1.  Meningkatkan kondisi aman pada 
berbagai aspek kehidupan dalam 
mewujudkan kualitas hidup 
masyarakat yang baik 

Terpeliharanya kondisi aman dalam akses  lapangan kerja dan pendapatan 
yang layak 

Terpeliharanya kondisi aman dalam keterpenuhan pangan masyarakat untuk 
terbebas dari ancaman kelaparan dan kurang gizi 

Terpeliharanya kondisi aman dalam akses masyarakat terhadap pendidikan 
berkualitas dan meningkatnya literasi masyarakat 

Terpeliharanya kondisi aman pada aspek kesehatan masyarakat 

Terpeliharanya kondisi aman dalam daya dukung daya tampung lingkungan 
hidup  untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat 

Terpeliharanya kondisi aman secara pribadi dan komunitas  sehingga bebas 
dari ancaman kekerasan dan ketegangan antar identitas 

Terpeliharanya kondisi aman dalam kehidupan politik dan pemenuhan hak 
asasi 

Memerangi Perubahan Iklim dan dampaknya 

2.  Meningkatkan produktivitas dan daya 
saing perekonomian daerah. 

Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian 
daerah 

Meningkatnya daya saing investasi daerah 

3.  Mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik 

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan 

Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan dasar berbasis SPM dan 
pelayan publik lainnya secara inklusif 

Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan 

4.  Meningkatkan daya saing 
infrastrukturwilayah dalam 
mendukung konektivitas antar daerah 

Meningkatnya kapasitas infrastruktur   wilayah 

Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas 
wilayah. 
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7. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak 

sustainable, sehingga terjadi kerusakan alam. 

8. Terbatasnya ragam produk yang dapat 

dihasilkan oleh masyarakat di pulau-pulau kecil 

akibat kelangkaan sumber air bersih. 

9. Potensi jasa yang ramah lingkungan seperti 

agrowisata, pemanfaatan energi alternatif, 

agroforestry, dan budi daya lahan kritis belum 

optimal dikelola. 

10. Kepastian hukum kawasan masih banyak yang 

belum jelas dan tegas. 

11. Terbatas power plant untuk pembangunan 

smelter. 

12. Eksploitasi sektor tambang rata-rata dikelola 

oleh investor yang berbasis di luar Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

1.3.1.2. Tantangan dalam Menciptakan 

Iklam dan Potensi Investasi yang 

Kondusif 

Dalam mengelola potensi ekonomi Sultra, 

dibutuhkan investor baik dari aspek peralatan modal 

maupun pembentukan modal. Oleh karena itu, 

investasi di Sultra perlu lebih ditingkatkan dan 

dikembangkan, karena investasi bisa menjadi salah 

satu stimulan dalam memicu dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi.  

Menurut NSLIC (program kerjasama Indonesia 

dan Kanada untuk pengembangan investasi dan 

ekonomi), investasi atau sistem usaha terdiri atas dua 

fungsi yaitu fungsi inti dan fungsi pendukung. Fungsi 

inti sebagai hal utama dalam sistem usaha/investasi 

yaitu supply-demand yang saling berinteraksi 

membentuk pasar. Fungsi pendukung seperti 

peraturan perundang-undangan, lembaga 

pendukung, dan infrastruktur ditujukan untuk 

memperkuat interaksi demand-supply agar dapat 

mengatasi berbagai tantangan iklim usaha. 

Fungsi inti diharapkan akan menumbuhkan 

pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara 

optimal, meluasnya kerja sama pada sistem 

usaha/produksi, dan terbentuknya klaster ekonomi.  

Fungsi pendukung di Sulawesi Tenggara 

dilaksanakan salah satunya dengan mengeluarkan 

kebijakan yang mempermudah izin investasi dan 

memberikan kenyaman berinvestasi serta mencabut 

100 Perda yang tidak sejalan dengan kemudahan 

investasi. Hal ini terlihat dari realisasi investasi di tahun 

2021 sebesar Rp17,7 triliun, melampaui target yang 

ditetapkan oleh BKPM sebesar Rp15 triliun.  

1.3.2. Tantangan Sosial Kependudukan 

Grafik 1. 1 Komposisi Penduduk Laki-Laki dan 
Perempuan Sulawesi Tenggara 2020 (ribuan) 

 

 

 

 

 

 

Kondisi yang tengah dihadapi Sultra di bidang 

kependudukan adalah laju pertumbuhan penduduk 

Sultra yang berada di atas rata-rata nasional. Proyeksi 

laju pertumbuhan penduduk Sultra tahun 2015—2021 

adalah sebesar 10%, di atas Nasional yang sebesar 

5%. Pertumbuhan penduduk bisa menjadi modal untuk 

pembangunan jika dibarengi dengan kualitas yang 

baik. Namun, pertumbuhan penduduk di Sultra belum 

diimbangi dengan tingkat penghidupan yang layak, 

yang terlihat dari tingginya tingkat kemiskinan di 

Sultra. Tentu saja kondisi ini harus menjadi fokus 

pemerintah mengingat jumlah penduduk yang besar 

akan terkait dengan penyediaan pangan, sandang 

dan papan. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan cenderung menurun dalam 

beberapa tahun terakhir, sedangkan mayoritas 

penduduk Sultra bekerja di sektor ini. Hal ini akan 

memberikan dampak pada tingkat kesejahteraan 

masyarakat menjadi rendah, karena sektor yang 

Gambar 1. 1 Diagram Investasi 
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menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat di 

Sultra pertumbuhannya kecil sehingga imbasnya pada 

nilai tukar petani yang masih di bawah 100 (harga jual 

produk pertanian di bawah harga produksinya).  

Dari segi usia, Sultra tengah mengalami bonus 

demografi, di mana 63% penduduk berada pada usia 

produktif (15-64 tahun). Bonus demografi akan 

menyebabkan ketergantungan penduduk, dimana 

tingkat penduduk produktif menanggung penduduk 

nonproduktif menjadi tinggi (54,48%). Kondisi ini 

berarti setiap 100 orang berusia produktif di Sultra 

menanggung 54 orang yang belum produktif atau 

dianggap tidak produktif lagi. 

Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, 

pada tahun 2020 Sultra memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 2.755.589 jiwa dengan tingkat kepadatan 

rata-rata sebesar 72,39 jiwa per km2. Tingkat 

kepadatan tertinggi berada di Kota Kendari dengan 

kepadatan 1 343,45 jiwa per km2, disusul Kota Baubau 

dengan tingkat kepadatan 797,39 jiwa per km2. 

Sementara itu Kabupaten Konawe Utara memiliki 

kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 12,78 

jiwa per km2. Jumlah penduduk dan tingkat 

kepadatan merupakan indikator dalam penilaian 

tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap ancaman 

(hazard).  Semakin banyak jumlah penduduk dan 

semakin tinggi kepadatannya, tingkat kerentanan 

wilayah tersebut terhadap ancaman semakin tinggi.  

Dari segi kualitas SDM, kemampuan daya 

saing suatu wilayah terlihat dari tingkat pendidikan, 

kesehatan, kematian dan kelahiran. (Berdasarkan data 

BPS) Angka melek huruf Sultra pada tahun 2020 

tercatat sebesar 99,92%, lebih tinggi dari angka melek 

huruf nasional sebesar 98,29%. Namun, angka 

harapan hidup dan indeks pembangunan manusia 

Sultra masih di bawah nasional, masing-masing 

sebesar 70,97 tahun dan 71,20 tahun. 

Dari segi pendidikan, terdapat 442.335 orang 

atau 36,32% dari total angkatan kerja yang 

berpendidikan sampai dengan SD. Berdasarkan data 

dari “Sulawesi Tenggara dalam Angka 2019”, 

mayoritas penduduk berusia di atas 15 tahun dengan 

tingkat pendidikan sampai dengan SD bekerja di 

sektor pertanian. Kondisi ini menyebabkan banyaknya 

masyarakat yang bekerja pada pekerjaan yang tidak 

membutuhkan keahlian tinggi, yang konsekuensinya 

adalah rendahnya upah yang diterima. 

Tabel 1. 3 Penduduk di Atas 15 Tahun menurut 
Lapangan Pekerjaan Utama & Pendidikan 2019 

Lapangan 

Pekerjaagn 

Utama 

Tingkat Pendidikan 

s.d. SD SMP SMA 
Perguruan 

Tinggi 

Pertanian 262 94 102 15 

Industri 

Pengolahan 
45 24 39 7 

Perdagangan 

Besar & 

Eceran 

62 49 100 26 

Lainnya 73 48 171 172 

Total 442 215 412 220 

 

1.3.3. Tantangan Geografis Wilayah 

Gambar 1. 2 Peta Geologi Sulawesi Tenggara 

Wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari 

beberapa pulau besar dan kecil dengan total luas 

153.019 km2, yang terdiri dari 110.000 km² (74,25%) 

perairan dan 38.140 km² (25,75%) daratan. Dengan 

651 pulau yang dimiliki, dibutuhkan infrastruktur untuk 

menghubungkan semua wilayah dalam rangka 

pemertaan ekonomi dan pembangunan, misalnya 

dengan jembatan. Hal ini penting karena sarana 

transportasi laut, selain terkendala oleh keterbatasan 

jumlah dan kapasitas alat angkut milik masyarakat, 

juga sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan 

musim. 
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Sultra memiliki cadangan nikel cukup besar, 

yang proses pembentukannya adalah batuan ultra 

mafik dari kompleks ofiolit Sultra, akibat perubahan 

iklim dan aktifitas air tanah yang kaya akan CO2 

sehingga menghasilkan pelapukan kimia. Kondisi air 

tanah Sultra yang dangkal dengan banyaknya shear 

atau joint menyebabkan makin cepatnya proses 

pelarutan kimia (leaching process), yang pada 

akhirnya membentuk endapan nikel laterit Sultra yang 

cukup tebal. Di sisi lain, kondisi geologi Sultra juga 

rawan bencana alam. Bagian dari stuktur geologi 

ketika terjadi pergerakan lempeng tektonik akan 

menyebabkan sesar.  

Sesar yang masih aktif hingga kini adalah 

Sesar Lawanopo, Sesar Kolaka, Sesar Matarombeo, 

dan sistem Sesar Konaweha inilah yang beresiko 

terjadinya longsor. Tumbukan lempeng tektonik juga 

menghasilkan morfologi daerah Sultra berupa 

pegunungan, perbukitan dan pedataran. Kondisi ini 

menyebabkan Sultra beresiko terjadinya longsor dan 

gempa. Selain itu, kondisi Sultra yang memiliki banyak 

pulau dan pesisir yang juga berpotensi resiko 

gelombang ekstrim yang cukup besar. 

Secara geografis Sultra terletak di bagian 

selatan garis khatulistiwa di antara 02°45' – 06°15' 

Lintang Selatan dan 120°45' – 124°30' Bujur Timur. 

Kondisi ini menyebabkan Sultra termasuk dalam zona 

campuran iklim monsun dan ekuatorial. Awal musim 

kemarau ditandai dengan jumlah curah hujan selama 

satu dasarian lebih kecil dari 50 mm, dan diikuti 

beberapa dasarian berikutnya secara berturut-turut. 

Permulaan awal musim bisa terjadi lebih awal (maju), 

sama, atau lebih lambat (mundur) dari normalnya. 

Curah hujan di Sultra cukup tinggi, sehingga sering 

terjadi banjir. Ada dua puncak musim hujan di Sultra, 

yaitu Februari dan Oktober. 

Berdasarkan informasi dari BMKG berupa 

peta yang disampaikan dalam dokumen “Atlas 

Proyeksi Iklim Wilayah Sulawesi”, rata-rata di Sultra 

diproyeksikan naik 0,2ºC hingga 0,9ºC di masa 

mendatang. Suhu di pantai barat  akan  naik lebih 

banyak daripada pantai timur. Suhu udara di Pulau 

Kabaena juga akan naik lebih tinggi dari Pulau Muna 

dan Buton. Diproyeksikan pada 2032 - 2040 juga, 

bahwa di masa mendatang ada kemungkinan musim 

kemarau menjadi lebih kering terutama di Kabupaten 

Konawe sebelah utara, Kabupaten Bombana, 

Kabupaten Buton, dan Kabupaten Muna. Pada musim 

hujan, akan ada kemungkinan meningkatnya curah 

hujan di Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe 

Utara. Berkurangnya curah hujan disertai dengan 

peningkatan suhu udara akan membuat kekeringan 

yang lebih tinggi. Pada proyeksi Iklim Sulawesi 2032 - 

2040, rata-rata curah hujan pada bulan Maret sampai 

dengan Mei meningkat antara 11% - 30%, khususnya di 

wilayah Kepulauan Buton dan wilayah Kepulauan 

Muna, serta  sebagian wilayah daratan Provinsi 

Sulawesi Tenggara  (Kota Kendari, Kabupaten 

Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten 

Konawe Selatan,  Kabupaten  Kolaka, Kabupaten 

Kolaka Utara, dan Kabupaten Kolaka Timur). 

Sementara kondisi rata-rata curah hujan pada bulan 

Juni sampai Agustus berkurang antara 10 - 30% pada 

wilayah-wilayah tersebut. Keadaan rata-rata curah 

hujan pada bulan September sampai Desember di 

sebagian besar wilayah kepulauan dan sebagian 

wilayah daratan berkurang 10%, meskipun sebagian 

wilayah lainnya di daratan  meningkat  11 - 20%. Kondisi 

perubahan suhu sebagian besar wilayah kepulauan 

dan sebagian wilayah daratan meningkat 0,76 - 

0,85ºC, serta sebagian wilayah daratan lainnya 

meningkat sebesar 0,1 - 0,75ºC. Adanya perubahan 

iklim yang terjadi di Sultra menyebabkan: 

1. Menurunnya produksi pertanian hingga gagal 

panen yang disebabkan oleh  meningkatnya 

suhu udara, curah hujan ekstrem,dan kekeringan, 

serta perubahan pola musim dan angin kencang 

yang dapat merusak tanaman. 

2. Menurunnya produksi ikan yang diakibatkan oleh 

ruaya (1 mata rantai daur hidup) ikan akibat 

kenaikan suhu air laut, perubahan pola musim 

(ENSO), serta rusaknya alat tangkap. 

3. Kenaikan suhu udara dan perubahan pola musim 

yang dapat menimbulkan perubahan 

keanekaragaman hayati hingga menurunkan 

produksi kehutanan.  

4. Kenaikan suhu udara rata-rata, khususnya pada 

musim kemarau menyebabkan bencana 

kekeringan dan risiko kebakaran. Di sisi lain, 

kemungkinan terjadinya banjir dan longsor saat 

musim hujan meningkat. 
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1.3.4. Tantangan Daerah sebagai 

Dampak COVID-19 

Penerapan pembatasan jarak (physical 

distancing)  menyebabkan sebagian besar proses 

produksi terhenti. Hal ini berakibat pada turunnya 

produksi, inflasi, investasi, PHK dan keamanan. Di sisi 

supply, daya beli masyarakat akan turun karena 

bertambahnya pengangguran (PHK/ kesulitan 

berjualan). Tidak seperti krisis moneter 98, sektor 

informal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

tidak dapat lagi dijadikan bantalan ekonomi karena 

ketiadaan pasar. Pemulihan ekonomi membutuhkan 

peran sentral pemerintah untuk menggerakan proses 

produksi bersamaan dengan memulihkan daya beli 

masyarakat. Daerah yang terdampak penyebaran 

Covid-19 tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 

berikut.  

Gambar 1. 3 Peta Sebaran Kasus COVID-19 
Sulawesi Tenggara 

 

Sumber: corona.sultraprov.go.id (data s.d. 21 Oktober 2021) 

Dalam rangka penanganan pandemi, pada 

tanggal 15 Maret 2020 pemerintah Provinsi 

mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 183 Tahun 

2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Gubernur 

Sulawesi Tenggara. Langkah-langkah yang ditempuh 

adalah : 

a. Pemantauan jalur masuk ke Sulawesi Tenggara 

melalui Darat, Laut, dan Udara. 

b. Koordinasi dengan seluruh Kab/Kota se Sulawesi 

Tenggara terkait Covid-19. 

c. Menetapkan Kantor Dinas Kesehatan Prov. 

Sultra sebagai Posko Percepatan Penanganan 

Penyebaran Virus Covid-19.d. 

d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian 

Kesehatan RI dan BNPB RI. 

e. Sosialisasi informasi tentang COVID-19 kepada 

masyarakat. 

f. Meliburkan sekolah (TK—perguruan tinggi). 

g. Penyiapan personil medis khusus penanganan 

Covid-19. 

Dampak pandemi ini adalah terhambatnya 

aktivitas bekerja untuk memenuhi kebutuhan bagi 

masyarakat Di sisi lain, harga-harga kebutuhan pokok 

juga meningkat. Kondisi tersebut berdampak pada 

kehidupan pekerja di Sulawesi Tenggara. 

Pemberlakuan physical distancing diikuti 

pemberlakuan bekerja dari rumah atau Work From 

Home (WFH) oleh sejumlah pelaku usaha. Mayoritas 

pekerja selalu WFH sejak ditetapkan anjuran tersebut 

(44,18 persen). Sebagian pula sudah WFH, namun 

masih ada jadwal masuk kantor (32,07 persen). 

Sisanya masih masuk seperti biasa (6,18 persen), 

bahkan ada pekerjaan yang tidak memungkinkan 

untuk WFH (17,58 persen). 

Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan III-2021 

tumbuh 3,97 persen jika dibanding triwulan II-2021, 

tetapi turun 0,75 poin persen dibanding triwulan II-

2020. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi 

dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial sebesar 8,1%. Dari sisi pengeluaran, 

dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang 

tumbuh sebesar 25,88%. Dari sisi produksi, penurunan 

disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada sebagian 

lapangan usaha, di mana kontraksi terbesar terjadi 

pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan 

sebesar minus 5,25%. Sedangkan dari sisi 

pengeluaran, kontraksi terbesar pada Komponen 

Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar -28,85%.  

Dari sisi produksi; lapangan usaha Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi 

paling dominan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara 

2020 sebesar 23,2%. 

Inflasi gabungan 2 kota IHK di Sulawesi 

Tenggara bulan Agustus tahun 2021 tercatat sebesar 

0,50 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 

107,85. 



Bab 2



foto oleh: Firdan Fahmi

Analisis
Ekonomi
Regional

2.1

2.2

2.3

Analisis Indikator Makro Ekonomi

Analisis Indikator Kesejahteraan

Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional

foto oleh: Firdan Fahmi

Kajian Fiskal Regional 2021
Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara BAB 2



Halaman
ini sengaja

dikosongkan.



 

  

8 

8 

BAB II 
ANALISIS  
EKONOMI REGIONAL  

2.1 Indikator Ekonomi Makro 

Fundamental 

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto 

Kinerja pertumbuhan ekonomi Sultra tahun 

2021 tumbuh 4,1% (c-to-c), melampaui laju 

pertumbuhan nasional (3,69%). Pertumbuhan 

ekonomi Sultra menempati peringkat keempat di 

wilayah Sulawesi dengan rerata pertumbuhan 

sebesar 5,67%. Pertumbuhan regional terutama 

disumbang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah 

yang ditopang oleh perkembangan industri 

pengolahan, pertambangan dan konsutruksi yang 

didorong aktivitas hilirisasi nikel.  

Sepanjang 2021, Ekonomi Sultra terus 

mengalami perbaikan ditandadai dengan 

pertumbuhan kuartal yang sangat tinggi mencapai 

7,66% (YoY). Lapangan Usaha (LU) konstruksi dan 

kegiatan investasi (PMTB) menjadi sumber 

pertumbuhan Sultra 2021 dengan sumbangan 

investasi masing-masing sebesar 1,24% dan 2,46%.  

Kegiatan ekspor memberikan sumbangan 

pertumbuhan terbesar di Sultra (24,26%), tetapi 

terkompensasi dengan nilai impor barang dan jasa 

(24,10%).   

Nilai PDRB Sultra sebesar Rp130,18 triliun 

berdasarkan harga berlaku atau sebesar Rp97,28 

triliun berdasarkah harga konstan. Capaian ini telah 

melebihi nilai PDRB konstan 2019 sebelum terjadinya 

pandemi. 23,8% PDRB Sultra bersumber dari LU 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Besarnya 

kontribusi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

tidak didukung oleh pertumbuhan yang tinggi, dimana 

hanya tumbuh 2,55% pada tahun 2021 bahkan 

cenderung turun tiap tahunnya. Hal ini menyebabkan 

kerentanan karena lebih dari seperti pekerja 

bergantung pada LU ini dan 76,92% penduduk miskin 

berada di perdesaan sebagai sentra pertanian, 

kehutanan, dan perikanan. Kondisi yang sama juga 

berlaku pada LU Pertambangan dan Penggalian yang 

tumbuh rendah hanya sebesar 0,34%.  

LU Konstruksi dan LU Perdagangan Besar dan 

Eceran memberikan andil yang besar bagi 

perekonomian Sultra tahun 2021. Pertumbuhan LU 

Konstruksi dan LU Perdagangan Besar dan Eceran 

bertumbuh paling tinggi mencapai masing 9,66% dan 

8,73%. Keduanya memberikan sumbangan 

pertumbuhan sebesar 2,31% dari pertumbuhan 

ekonomi Sultra sebesar 4,1%. Besarnya sumbangan 

kedua LU ini terkait dengan pangsa PDRB yang 

mencapai 27,17%.  
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Pertumbuhan LU Konstruksi sangat 

dipengaruhi oleh proyek pemerintah. Hal ini tercermin 

dari pertumbuhan tertinggi LU Konstruksi terjadi pada 

triwulan IV sebesar 18,20% bersamaan dengan 

tingginya pencairan belanja modal pemerintah pusat 

sebesar 32,12% (Rp804,84 miliar) dari total anggaran 

dan pencairan belanja DAK Fisik yang mencapai 

53,89% (Rp1.168 miliar) dari alokasi. Sementara itu, 

pertumbuhan LU Perdagangan Besar dan Eceran 

didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat 

yang tercermin dari mobilitas masyarakat di pasar dan 

pusat perbelanjaan (Grafik 2.11).  

 Pada komponen pengeluaran, kegiatan 

ekspor dan impor tumbuh paling tinggi mencapai 

masing-masing 60,91% dan 56,65%. Tingginya 

pertumbuhan ekspor didorong ekspor luar negeri, 

terutama ke Tiongkok sebagai mitra dagang utama 

Sultra. Kinerja ekspor Sultra sempat terkoreksi pada 

November 2021 dengan kontraksi sebesar 77,1% 

disebabkan energy crunch dan kebijakan green 

economy di Tiongkok. Namun, per Desember, nilai 

ekspor Sultra kembali tumbuh 310% (Grafik 2.3). 

Tingginya ekspor Sultra memiliki dampak yang tidak 

besar mengingat nilai kegiatan impor Sultra terutama 

pada kegiatan impor antar provinsi melebihi nilai 

ekspor Sultra (Grafik 2.4). Secara agregat, kegiatan 

ekspor impor Sultra hanya menyumbang 0,16% dari 

4,1% pertumbuhan ekonomi Sultra. 

 Komponen Investasi/Pembentukan Modal 

Tetap Bruto (PMTB) memberikan sumbangan 

terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Sultra sebesar 

2,46% dari 4,1%. Kontribusi yang besar didorong oleh 

pertumbuhan PMTB sebesar 6,06% (c-to-c) dengan 

pangsa sebesar 39,68% dengan nilai mencapai 

Rp40,28 triliun (ADHK). Realisasi investasi di Sultra 

tahun 2021 mencapai Rp26,96 triliun (ekuivalen) 

dimana realisasi PMA sebesar US$1.616.455 ribu terdiri 

atas 75 proyek dan realisasi PMDN sebesar Rp4,33 

triliun pada 954 proyek. Selain investasi pihak swasta, 

pemerintah melalui belanja modal konsolidasian juga 

berkontribusi sebesar Rp7,492 triliun. 

Pada tahun 2021, komponen pengeluaran 

konsumsi rumah tangga (PK-RT) tumbuh 1,87% 

dengan nilai Rp45,07 triliun. Konsumsi masyarakat 

telah tumbuh positif namun belum mencapai kinerja 

sebelum terjadinya pandemi. Pertumbuhan PK-RT 

2021 didorong semakin baiknya persepsi masyarakat 

terhadap kondisi ekonomi dengan Indeks Keyakinan 

Konsumen (IKK) mencapai 118,3 pada Desember 2021. 

Peran konsumsi masyarakat di perekonomian Sultra 

semakin berkurang. Bila pada tahun 2019 PK-RT 

mencapai 49,11% di tahun 2021 turun menjadi 48,29%. 

Sumbangan PK-RT terhadap pertumbuhan Sultra 

sebesar 0,89%. 

Pada sisi pengeluaran, pemerintah berperan 

terhadap 14,17% PDRB Sultra diluar PMTB dengan 

sumbangan pertumbuhan terhadap PDRB sebesar 

0,36% dari 4,1%. Pertumbuhan pengeluaran 

pemerintah pada tahun 2021 sebesar 2,65%. Hal ini 

didorong oleh peningkatan pengeluaran pemerintah 

konsolidasian sebesar 7,27% dengan nilai mencapai 

Rp27,21 triliun. 

Selain dalam bentuk belanja yang tercatat 

dalam PK-P dan PMTB, pemerintah juga mendorong 

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara melalui 

Program PEN dengan realisasi sebesar Rp.2.020 miliar 

di luar BLT Desa.  
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Pemerintah telah menyalurakan bantuan 

kepada masyarakat miskin/rentas miskin sebesar 

Rp1.095 miliar dalam bentuk PKH, BST, Bantuan 

Sembako, subsidi upah kepada 537.441 orang. Selain 

itu, masyarakat juga diberdayakan dalam proyek 

pemerintah melalui Padat Karya Tunai dan food 

estate dengan nilai mencapai Rp642 miliar dengan 

melibatkan 36.106 tenaga kerja. Disisi lain pemerintah 

juga membantu UMKM melalui bantuan produktif yang 

telah diterima oleh 51.699 pelaku usaha UMKM 

dengan nilai Rp62 miliar. Bauran progam ini ditujukan 

untuk mendorong konsumsi masyarkat. 

 Pendapatan per Kapita (ADHB) Sultra 

meningkat 1,99% di tahun 2021 dengan nilai sebesar 

Rp36.310.254 per tahun. Pemulihan ekonomi belum 

sepenuhnya mampu mengembalikan kesejahteraan 

masyarakat Sultra sebelum pandemic. Pertumbuhan 

PDRB sebesar 4,1% belum mampu meningkatkan 

secara signifikan pendapatan per kapita Sultra 

bersamaan meningkatnya jumlah penduduk Sultra 

meningkat 2,09% menjadi 2.679.111 jiwa di tahun 2021 

(kemendagri.go.id). Secara rata-rata penduduk Sultra 

memperoleh pendapatan Rp3.025.855 per bulan 

diatas UMP Sultra 2021 sebesar Rp2.552.014. Namun 

demikian, peningkatan pendapatan per Kapita belum 

diiringi dengan pemerataan kesejahteraan mengingat 

lebih dari 45% kekayaan Sultra dimiliki 20% 

masyarakat kelas atas dan. Peningkatan pertumbuhan 

ekonomi Sultra belum cukup berkualitas untuk 

mengentaskan kemiskinan mempersempit 

kesenjangan.  

2.1.2. Suku Bunga 

Kebijakan penurunan suku bunga dan 

pelonggaran kebijakan makroprudensial oleh BI 

lambat direspon oleh perbankan. Sensitivitas Suku 

Bunga Dasar Kredit sangat terbatas terhadap 

perubahan bunga acuan (BI-7D-RR) dibanding 

sensitivitas suku bunga simpanan. Penurunan suku 

bunga acuan sebesar 150 bps oleh BI di awal tahun 

Grafik 2. 8 Respon SBDK dan Bunga Simpanan 
Terhadap Penurunan BI-7Day RR 

Sumber: BI, OJK (diolah) 
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Grafik 2. 6 Pertumbuhan DPK dan Kredit (%) 

Sumber: BI Sultra, 2021 (diolah) 
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2021 hanya diikuti oleh penurunan SBDK Bank BUMN 

sebesar 125 bps sementara suku bunga deposito 1 

bulan telah turun 334 bps. Tidak imbangnya 

penurunan suku bunga bank, menyebabkan kenaikan 

spread suku bunga pinjaman dengan suku bunga 

simpanan yang menguntungkan perbankan.  

Resesi menyebabkan rumah tangga dan 

korporasi menunda investasi dan menyimpan 

kelebihan likuidiitas di perbankan. Peningkatan DPK 

yang sangat signifikan terutama korporasi sebesar 

tidak disertai peningkatan penyaluran kredit baru. 

Upaya menurunkan suku bunga kredit melalui 

penurunan suku bunga acuan BI direspon dengan 

sangat terbatas oleh perbankan. Perbankan sangat 

berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru, dan 

meningkatkan spread bunga untuk mengantisipasi 

gagal bayar. 

Pemerintah melalui kebijakan fiskal telah 

merespon kehati-hatian perbankan menyalurkan 

kredit dengan menempatkan dana pemerintah di 

perbankan nasional dan BPD sebagai pemantik bagi 

penyaluran kredit perbankan. Pemerintah 

menempatkan dana sebesar Rp200 miliar di BPD 

Sultra mulai Desember 2020 sampai Mei 2021 yang 

telah mendorong penambahan kredit baru sebesar 

Rp446,644 miliar. Selain melalui penempatan dana 

telah, pemerintah telah menambah subsidi bunga KUR 

yang berhasil meningkatkan penyaluran KUR sebesar 

39% di tahun 2022.  

2.1.3. Inflasi 

Berkurangnya aktifitas masyarakat 

berdampak pada terkendalinya inflasi selama masa 

pandemi (2020-2021) dibanding fluktuasi harga di 

tahun 2019. Inflasi bulanan di kedua kota di Sultra 

pada tahun 2021 lebih tinggi dibanding tahun 2020 

namum masih dibawah sasaran inflasi nasional yang 

ditetapkan sebesar 3% ± 1. Namun, inflasi tahunan 

(2021) di Kendari sedikit diatas sasaran inflasi (3,05%).  

Penyebab peningkatan inflasi di tahun 2021 

disebabkan 2 faktor utama, kondisi cuaca dan 

perayaan hari besar keagamaan dan tahun ajaran 

baru. Cuaca menyebabkan berkurangnya pasokan 

sejumlah bahan makanan terutama sayuran dan 

produk perikanan sementara peringatan hari besar 

keagamaan menyebabkan peningkatan permintaan 

terhadap berbagai produk terutama makanan dan 

minuman, pakaian, dan transportasi. Hal ini bisa 

terlihat dari peningkatan mobilitas masyarakat Sultra 

di pasar dan pusat transportasi menjelang dan setelah 

peringatan hari besar (Grafik 2.11). 

Inflasi tahunan di Kendari merupakan inflasi 

tertingi nomor dua di regional Sulawesi, sementara 

inflasi tahunan di Baubau merupakan inflasi terendah. 

Perbedaan tingkat inflasi di kedua daerah ini 

disebabkan perbedaan pola konsumsi masyarakat di 

kedua kota tersebut.  

Beberapa langkah dapat dilakukan untuk 

mengendalikan inflasi di Sultra. Pertama, menjaga 

ketersediaan pasokan khususnya pada perayaan hari 

besar keagamaan dan musim cuaca buruk. Kedua 

kondisi ini dapat diperkirakan waktunya sehingga 

Grafik 2. 9 Inflasi Ikan Segar dan Inflasi Gabungan 
Sulawesi Tenggara 

Sumber: BPS (diolah) 
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Grafik 2. 11 Perubahan Mobilitas Masyarakat 
Sulawesi Tenggara 2021 

Sumber: google.com 
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Grafik 2. 10 Perkembangan Inflasi Sulawesi 
Tenggara 
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pemda dapat meningkatkan persediaan di kedua 

waktu tersebut. Kerja sama Pemerintah Kota Kendari 

dan Pemerintah di kepulauan Buton untuk saling 

mengisi kekurangan pasokan produk perikanan, 

merupakan langkah yang tepat mengingat musim 

paceklik produk perikanan di kedua daerah tersebut 

berbeda. Kedua, perlu dilakukan perubahan pola 

konsumsi produk perikanan sebagai sumber protein 

dengan menyiapkan sejumlah produk substitusi lain 

seperti daging dan produk unggas. Ketiga 

menyediakan infrastruktur dasar untuk menekan 

biaya produksi.  

Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah 

untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Untuk menjaga 

stabilitas harga pangan, pemerintah menerapkan 

program yang konvergen. Pemerintah 

mengalokasikan tidak kurang dari Rp1,425 triliun 

dalam beberapa program, diantaranya untuk 

penyediaan sarana dan prasarana pertanian, 

perikanan, kelautan, pembangunan/revitalisasi 12 

pasar rakyat di 11 kabupaten, standarisasi dan 

sertifikasi produk, pembinaan UMKM, dan penyediaan 

bendungan dan saluran irigasi. Pada sisi lain, 

pemerintah berupaya menekan biaya angkut dan 

transportasi dengan menyediakan infrastruktur 

konektivitas dengan anggaran Rp1,28 triliun. Alokasi 

anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan 

layanan angkutan jalan perintis, 

pembangunan/rehabilitasi pelabuhan 

penyeberangan, dan kegiatan lainnya.  

 

 

2.1.4. Nilai Tukar 

Kesiapan pemerintah dalam menangani 

pandemi dan mulai pulihnya perekonomian dunia, 

menyababkan kurs 2021 lebih stabil dibanding 2020. 

Kurs bergerak dikisaran Rp14.084-14.572 per US$. 

Pada penutupan pasar Desember, Rupiah mengalami 

pelemahan 1,7% dibanding pembukaan pasar di 

Januari 2021. Kebijakan beberapa negara untuk 

menarik dana swasta ke dalam negeri mulai 

dilonggarkan, terbukti dari nilai neto investasi asing di 

pasar saham yang surplus.  Fluktuasi kurs Rupiah 

terhadap US$ juga tidak berpengaruh terhadap 

realisasi PMA di Sultra. Pada tahun 2021, realisasi PMA 

mencapai US$1.616.455 ribu meningkat 27% dibanding 

realisasi investasi asing di 2020.  

 Fluktuasi kurs Rupiah terhadap US$ tidak 

mempengaruhi neraca perdagangan Sultra (Nilai 

Korelasi Pearson sebesar 0,40). Neraca perdagangan 

Sultra lebih dipengaruhi oleh kondisi perekonomian 

Tiongkok sebagai mitra dagang utama Sultra. Defisit 

neraca perdangan Sultra terutama penurunan nilai 

ekspor ke Tiongkok lebih disebabkan adanya energy 

crunch dan kebijakan Tiongkok untuk menahan laju 

emisi dari sektor industri. 

Grafik 2. 13 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 
terhadap US$ dan Pengaruhnya Terhadap Investasi 
Asing di Pasar Saham 

 
Sumber: BI, BPS (diolah) 
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Grafik 2. 12 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 
terhadap US$ dan Neraca Perdagangan Sultra 
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2.2 Indikator Kesejahteraan 

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) 

 

Kualitas SDM Manusia mengalami 

peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2021, IPM 

mengalami peningkatan 0,65% dibanding IPM tahun 

2019 menjadi 71,66. Kondisi kesehatan, pendidikan, 

dan standar hidup masyarakat semakin membaik. 

Capaian IPM Sultra berada diatas rata-rata capaian 

IPM provinsi lain di Sultra seperti Sulteng, Gorontalo, 

dan Sulbar. Namun IPM Sultra masih dibawah Sulut, 

dan Sulsel dan capaian IPM tingkat nasional.   

Kualitas SDM Sultra semakin membaik. 

Masyarakat Sultra saat ini memiliki harapan hidup 

sampai dengan usia 71,27 tahun, lebih lama 1,42 tahun 

dibanding kondisi sepuluh tahun yang lalu. 

Masyarakat di Sultra juga memiliki ilmu pengetahuan 

yang lebih memadai berkat kesempatan untuk 

bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi bahkan 

dibanding rata-rata anak-anak Indonesia lainnya. Bayi 

yang lahir di Sultra tahun 2021, diharapkan dapat 

menempuh pendidikan minimal diploma I, lebih lama 

dibanding kondisi tiga tahun lalu yang yang hanya 

lulus SMA.  Begitupun dengan penduduk Sultra yang 

berusia diatas 25 tahun telah menempuh jenjang 

pendidikan yang lebih lama 1,46 tahun dibanding 

tahun 2011. Dengan kesehatan dan pengetahuan yang 

semakin baik, standar hidup masyarakat di Sultra juga 

semakin layak. Sejak tahun 2010 sampai 2019 

pengeluaran perkapit (PPP) masyarakat tumbuh 

1,67%. Namun, PPP tahun 2021 hanya tumbuh 0,54% 

imbas pandemi PPP semntara pada tahun 2020 

merosot 1,11% 

Terjadi kesenjangan yang sangat tinggi antara 

kab/kota dengan IPM tertinggi dengan kab/kota 

dengan IPM terendah, bahkan dengan tren yang 

semakin melebar. Peningkatan kualitas hidup 

masyarkat di Kendari belum mampu di kejar oleh 

daerah lainnya. Masyarakat di Kendari memiliki 

harapan hidup lebih lama 6,14 tahun dibanding 

masyarakat Buton Tengah, 5 tahun lebih lama 

menikmati masa sekolah dibanding anak-anak di 

Bombana dan Muna Barat dan lebih dari Rp7 juta lebih 

banyak barang/jasa yang dapat dikonsumsi dibanding 

masyarakat di Konawe Kepulauan.  

Pemerintah pusat telah mengalokasikan 

anggaran sebesar Rp5,37 triliun untuk meningkatkan 

IPM Sultra melalui pembiayaan fungsi pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi. Beberapa kegiatan yang 

dibiayai diantaranya pengendalian penyakit menular, 

fasilitasi pembinaan keluarga dan remaja dalam 

rangka penurunan stunting, renovasi sekolah, 

beasiswa, gaji dan tunjangan guru, serta 

pembangunan infrastruktur konektivitas dan 

pengairan.  

 

 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: BPS (diolah) 

 
 

 
  Sumber: BI, BPS (diolah) 

Pemda UHH HLS RLS PPP

Buton 68,39     13,76     7,92       7.324    

Muna 70,41     13,80     8,46       8.218     

Konawe 70,32     13,01      9,21        10.151    

Kolaka 71,21       12,83     8,99       12.525   

Konawe Selatan 70,87     12,37     8,11         9.059    

Bombana 69,09     11,85      8,04       8.310     

Wakatobi 70,48     13,51      8,16        9.280    

Kolaka Utara 70,36     12,15      8,22       10.244  

Buton Utara 70,93     12,92     8,93        7.496    

Konawe Utara 69,53     13,08     9,30       9.181      

Kolaka Timur 72,82     12,69     7,84       7.753    

Konkep 68,43     12,32     9,42       6.738    

Muna Barat 70,35     12,51      7,30       7.502    

Buton Tengah 67,69     13,12      7,31        7.244    

Buton Selatan 67,69     13,24     7,54       7.279    

Kendari 73,83     16,89     12,51       14.356   

Baubau 71,25      15,17      10,91       10.503  

Sultra 71,27     13,65    9,04      7.618    

Tabel 2. 1 Indikator IPM Kab/Kota di Sultra 2021 

Grafik 2. 14 Perkembangan IPM Sultra dan Regional 
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2.2.2. Tingkat Kemiskinan 

Kemiskinan Sultra berada pada urutan ke-4 

dari 6 dari provinsi di regional Sulawesi dan urutan 13 

dari 34 provinsi di Indonesia. Hanya Provinsi Sulut 

(7,36%) dan Sulsel (8,53%) yang memiliki persentase 

penduduk miskin dibawah nasional (9,71%). 

Kemiskinan Sultra per September 2021 mengalami 

peningkatan 1,43% dari posisi Maret 2021 dengan 

jumlah penduduk miskin sebanyak 323,26 ribu orang 

(11,74%). Peningkatan kemiskinan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya: 

1. Penurunan produktivitas pertanian sebesar 

4,02% triwulan III (q-to-q) yang merupakan sektor 

penyerap tenga kerja terbesar; 

2. Rendahnya kesejahteraan petani Sultra, dengan 

NTP dibawah 100; 

3. Peningkatan angka pengangguran; 

4. Turunnya rata-rata upah buruh periode Agustus 

2020 – Agustus 2021 sebesar 1,15%. 

Selain penyebab-penyebab diatas, 

peningkatan inflasi juga mempengaruhi besarnya 

garis kemiskinan. Garis kemiskinan Sultra meningkat 

terutama pada komponen kelompok makanan 

dengan peningkatan sebesar 4,55% 

(Rp394.744/kapita/bulan), dimana 75,06% garis 

kemikinan disumbang dari bahan makanan yang 

dikonsumsi masyarakat. Beras masih menjadi 

pengeluaran yang memberikan sumbangan terbesar 

pada peningkatan garis kemiskinan diikuti dengan 

pengeluaran untuk rokok kretek filter.  

Terdapat dua hal menarik yang perlu 

dicermati dari komoditas pembentuk Garis 

Kemiskinan. Pertama, komoditas beras di perdesaan 

memiliki andil yang lebih besar terhadap kemiskinan 

dibanding di perkotaan, dimana semestinya, beras 

bukan menjadi barang yang sulit dicari atau memiliki 

harga tinggi di perdesaan. Kedua, komoditas rokok 

filter sebagai komponen pembentuk Garis Kemiskinan 

perlu dipertimbangkan ulang dengan beberapa 

alasan.  Alasan pertama, rokok tidak saja bukan 

sebagai kebutuhan pokok (prasyarat tumbuh dan 

berkembang) tetapi juga memberikan dampak buruk 

bagi kesehatan. Kedua, implikasi dari memasukkan 

rokok dalam komponen Garis Kemiskinan adalah tidak 

efektifnya bantuan sosial yang diberikan pemerintah 

yang semestinya diberikan kepada masyarakat yang 

tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketiga, 

implikasi lainnya adalah sebagai barang kena cukai, 

peningkatan tarif cukai akan menyebabkan 

penambahan penduduk miskin dan alokasi bantuan 

sosial yang disediakan.    

Garis kemiskinan mempengaruhi jumlah 

penduduk miskin namun persentase penduduk miskin 

juga dipengaruhi oleh tingkat penghasilan yang 

diterima. Secara spasial, pada tiga tahun terakhir 

biaya hidup tertinggi berada di Kab. Kolaka Utara 

dengan persentase penduduk miskin terbanyak 

urutan 10 dari 17 kab/kota. Sementara itu, persentasi 

kemiskinan tertinggi terjadi di Kab. Konawe Kepulauan 

dengan garis kemiskinan tertinggi urutan 10 dari 17 

kab/kota. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah 

daerah, untuk tidak saja mengendalikan inflasi tetapi 

juga meningkatkan penghasilan masyarakat. 

Disamping meningkatnya angka kemiskinan 

Sultra, penduduk miskin Sultra semakin jauh dibawah 

Garis Kemiskinan.  Bila per September 2019 Indeks 

Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2,23, per 

September 2021 naik menjadi 2,401. Pada sisi lain, 

kesenjangan kemiskinan antara penduduk miskin 

semakin melebar. Kesenjangan antar penduduk miskin 

Sultra per September 2021 meningkat 0,101 poin 

dibanding September 2019. Kedua indikator ini 

menunjukkan kondisi kemiskinan Sultra semakin 

kompleks dan membutuhkan usaha yang lebih kuat 

untuk menanggulangi kemiskinan. Usaha yang lebih 

kuat dan komprehensif terutama untuk 

menanggulangi kemiskian perdesaan, dimana 

penduduk miskinnya lebih jauh dibawah garis 

kemiskinan (P1: 3,016) dan lebih senjang  

(P2: 0,882).  

 

Sumber: BPS, 2021 
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Pemerintah menyadari pandemi berdampak 

pada peningakatan daya beli masyarakat. Untuk itu, 

selain menyalurkan bantuan perlindungan sosial 

reguler, pemerintah menambahkan program 

perlindungan sosial maupun melalui dukungan kepada 

UMKM dalam rangka PEN. Sampai dengan Desember 

2021, pemerintah telah memberikan bantuan kepada 

lebih dari 721.438 orang/KPM dengan nilai lebih dari 

Rp2 triliun di Sultra. Dengan berbagai program yang 

secara khusus menyasar kelompok masyarakat yang 

berbeda, dampak pandemi dapat lebih kendalikan.  

2.2.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini) 

Ketimpangan di Sultra mengalami 

peningkatan 0,04 poin. Hal ini terutama disebabkan 

peningkatan pengeluaran penduduk pada lapisan 

menengah sebesar 1,61% disusul peningkatan 

pengeluaran penduduk pada lapisan atas sebesar 

0,11%. Ketimpangan perkotaan di Sultra lebih tinggi 

dibanding perdesaan dengan kecenderungan 

meningkat sejak Maret 2019.  

 Rasio gini Sultra dalam beberapa tahun 

terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan nasional. 

Pembatasan aktivitas masyarakat dan turunnya 

aktivitas bisnis menahan laju pengeluaran penduduk 

pada lapisan atas pengeluaran yang menyebabkan 

ketimpangan pengeluaran Sultra mendekati 

ketimpangan nasional. Seiring dengan pelonggaran 

aktivitas masyarakat dan bisnis, ketimpangan kembali 

merangkak naik dan kembali menyebabkan pelebaran 

ketimpangan Sultra dan nasional.  

 Ketimpangan Sultra termasuk salah satu 

yang tinggi di Indonesia bersama dengan Gorontalo, 

Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Tingginya 

ketimpangan pada daerah-daerah tersebut berkaitan 

erat dengan tingginya pertumbuhan pada daerah 

dimaksud. Sebagaimana diketahui terjadi trade off 

antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan 

pendapatan (Kuznet, 1955). 

Kesempatan untuk pengembangan potensi 

individu dan perekonomian menjadi penyebab 

ketimpangan (World Bank, 2015). Oleh karenanya, 

pemerintah memiliki peran sentral dalam mengurangi 

ketimpangan melalui penyediaan fasilitas umum yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap warga 

untuk mengembangkan diri. Pemerintah melalui 

kebijakan fiskal baik pemungutan pajak dan belanja 

negara melakukan distribusi pendapatan dari orang 

mampu kepada orang miskin, penyediaan fasilitas 

pendidikan, kesehatan, dan pembangunan 

infrastruktur.  

  

 

 
Sumber: BPS, 2021 
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Gambar 2. 2 Rasio Gini Provinsi di Indonesia 
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2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan dan 

Tingkat Pengangguran 

Penduduk usia kerja di Sultra per Agustus 

2021 bertambah 18,37 ribu orang (0,94%) dibanding 

Februari 2021 menjadi 1.970,73. 70,09% penduduk 

usia kerja merupakan angkatan kerja sementara 

sisanya bukan merupakan angkatan kerja. Tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) Sultra terus mengalami 

perbaikan, dengan penurunan 0,66 persen poin 

dibanding Agustus 2020. Tingkat pengangguran di 

Sultra masih dibawah TPT nasional (6,49%) dan rata-

rata TPT regional Sulawesi (4,43%).  

 Pekerja Sultra masih didominasi pekerja 

dengan pendidikan rendah.  Lebih dari 30 persen 

pekerja berasal dari lulusan SD. Telah terdapat 

perbaikan dengan turunnya persentase pekerja 

dengan pendidikan SD kebawah di Februari 2021  

(-7,41%). Namun, tren ini sedikit terganggu dengan 

pandemi yang meningkatkan kembali pangsa lulusan 

SD ke bawah (5,61%).     

  Selain masalah pengangguran, rendahnya 

pendidikan pekerja di Sultra menciptakan masalah 

tersendiri mengingat semakin berkurangnya daya 

serap LU yang memerlukan skill rendah dan terjadinya 

kesenjangan penghasilan. Saat ini, lebih dari sepertiga 

tenaga kerja Sultra terserap di Lapangan Usaha (LU) 

Pertanian, Kehutanan, Perikanan. Namun, 

produktivitas dan daya serapa lapangan usaha ini 

terus mengalami penurunan. Di sisi lain, LU yang 

memiliki kinerja tinggi memiliki daya serap rendah 

seperti industri pengolahan, informasi dan komunikasi, 

jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 3%-8% 

hanya menyerap tidak lebih dari 13% penduduk 

bekerja.  

Selain daya serap yang semakin menurun dari 

lapangan usaha yang identik dengan skill rendah, 

pekerja dengan pendidikan rendah juga mendapatkan 

upah yang rendah. Terjadi disparitas upah yang cukup 

lebar antara pekerja lulusan SMA ke atas dengan 

pekerja lulusan SD, mencapai Rp1,1 juta. Sejalan 

dengan itu, LU Pertanian yang menyerap tenaga kerja 

berpendidikan rendah hanya memberikan upah rata-

rata sebesar Rp1.542.127,63 lebih rendah dibanding 

sektor pengolahan atau jasa yang memberika upah 

rata-rata sebesar Rp2.41.815,04 – Rp2.830.119,34.   

Pandemi COVID-19 menyebabkan 

peningkatan pengangguran dan juga menyebabkan 

pengurangan jam kerja bagi sebagian pekerja. Jumlah 

pekerja yang menganggur karena COVID-19 di tahun 

2021 secara berangsur mengalami penurunan, bila per 

Agustus 2020 terdapat 10,77 ribu orang, per Agustus 

2021 telah turun menjadi 9,32 ribu orang. Jam kerja 

secara perlahan juga mulai menuju kondisi normal. 

Sebanyak 69,81 orang yang telah kembali bekerja 

secara penuh namun masih terdapat 114,88 ribu orang 

yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi ini 

sangat berpengaruh terhadap peningkatan angka 

kemiskinan apabila tidak dilakukan upaya untuk 

mengantisipasi daya beli masyarakat.  

Upaya untuk mengurangi angka 

pengangguran harus berdampingan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kerja. 

Program pendidikan vokasi merupakan salah satu 

cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi 

angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas 

SDM. Pada tahun 2021, pemerintah pusat telah 

menganggarkan Rp68,14 miliar untuk pendidikan dan 

pelatihan vokasi bersamaa dengan pengembangan 

pendidikan tinggi dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp380,54 miliar. Pemerintah, juga telah memberikan 

Kartu Pra Kerja di Sultra kepada 111.973 penerima 

dengan nilai Rp397,50 miliar. Program ini diharapkan 

dapat menambah produktifitas pekerja dan 

menambah skill yang dapat digunakan untuk 

membuka/mencari pekerjaan baru. 
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Grafik 2. 19 Tingkat Pendidikan Terakhir Yang 
Ditamatkan Pekerja di Sultra 
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2.2.5. Nilai Tukar Petani 

Kesejahteraan petani di Sultra semakin 

membaik. Paling tidak sejak Januari 2020 sampai Mei 

2021, petani Sultra belum sejahtera. Tetapi sejak Mei 

2021, rata-rata nilai jual produk pertanian Sultra telah 

dapat menutupi biaya produksi pertanian. Secara 

nasional, kesejahteraan petani Sultra urutan 28 dari 33 

provinsi (DKI Jakarta tidak dikecualikan). Tingkat 

kesejahteraan petani Sultra masih dibawah Sulawesi 

Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi 

Tenggah secara berurutan untuk regional Sulawesi. 

Nilai jual produk pertanian Sultra rata-rata naik 

0,37% sementara peningkatan pengeluaran petani 

tumbuh 0,26% selama tahun 2020—2021. Tahun 2021, 

petani mendapatkan harga yang lebih tinggi 

dibanding tahun 2020, dengan peningkatan rata-rata 

0,64%. Namun demikian, nilai jual produk subsektor 

pertanian tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, 

kacang-kacangan) dan tanaman perkebunan rakyat 

(kelapa sawit, kelapa, cengkeh, dll.) masih rendah. 

Nilai jual produk tanaman perkebunan rakyat sangat 

dipengaruhi oleh harga komoditas yang sangat 

fluktuatif. Pada tahun 2021, nilai jual produk pertanian 

mengalami peningkatan namun belum mampu 

menutup pengeluaran petani.    

Komponen konsumsi rumah tangga dan 

komponen biaya produksi dan penambahan barang 

modal memiliki peran yang sama dalam pengeluaran 

petani.   Pengeluaran petani untuk makanan, 

minuman, dan tembakau, pakaian dan alas kaki, serta 

rekreasi, olahraga, dan budaya menjadi pengeluaran 

konsumsi rumah tangga terbesar. Sementara pada 

komponen pengeluaran biaya produksi dan biaya 

modal, pengeluaran tertinggi digunakan untuk 

pembelian bibit, pupuk, pestisida, obat, dan pakan.  

Terdapat 3 permasalahan pokok yang 

dihadapi oleh petani di Sultra, pertama terkait dengan 

harga dan ketersediaan saprodi sebagai komponen 

Ib, keterjangkauan dan stabilitas harga produk 

konsumsi petani, dan rendahnya harga jual produk 

pertanian (komponen It). Ketiga permasalahan ini 

yang menyebabkan kesejahtaeraan petani Sultra 

masih rendah.  

Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan 

anggaran untuk sektor pertanian, perkebunan dan 

perikanan sebesar Rp1,38 triiun yang tersebar pada 

enam kementerian. Pasa fase tanam, pemerintah 

telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan 

sertifikasi benih, pengadaan bibit, pengadaan pupuk 

dan sarana produksi lainnya, peyuluhan pertanian.  

Pada musim tanam 2021, pemerintah melaksanakan 

program perbanyakan benih senilai Rp845,56 juta. 

Benih yang disediakan meliputi benih padi, jagung, 

dan kedelai untuk disalurkan kepada para petani. 

Selain itu, pemerintah pusat telah membangun 

bendungan Ladongi dengan total anggaran mencapi 

Rp1,1 triliun (multiyear), perluasan kawasan 

penampungan air bendungan Ameroro dengan nilai 

proyek Rp1,5 triliun (multiyear). Untuk mensinkronkan 

proyek bendungan yang dibangun oleh Kementerian 

PUPR, pemerintah pada tahun 2021, juga telah 

mengalokasikan dana sebesar Rp19,18 miliar untuk 

pembangunan embung pertanian, irigasi 

perpompaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi 

2.2.6. Nilai Tukar Nelayan 

Luas wilayah laut Sultra yang mencapai 

110.000 Km2. Pada tahun 2020, 17.717 rumah tangga 

mengandalkan subsektor perikan sebagai mata 

pencaharian. Angka ini turun drastis dibanding tahun 

2018 di mana terdapat 79.299 rumah tangga 

perikanan.  

 Kesejahteraan nelayan di Sultra relatif lebih 

baik dibandingkan pelaku sektor usaha di bidang 

pertanian tanaman pangan maupun perkebunan 

rakyat. Meskipun kesejahteraan nelayan di Sultra 

masih dibawah kesejahteraan nelayan secara nasional 

namun kesenjangan kesejahteraan semakin 

menyempit. Sejak Februari 2021, nilai jual produk 

perikanan Sultra telah mempu menutupi biaya yang 

harus dikeluarkan nelayan. 

 Pada Desember 2021, nilai jual produk 

perikanan Sultra naik 0,48% dibanding bulan 

Grafik 2. 20 Perkembangan Kesejahteraan Petani 
Sulawesi Tenggara 
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sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan 

meningkatnya harga produk perikanan tangkap laut 

sebesar 0,78%. Dibanding usaha perikanan tangkap, 

perikanan budidaya memberikan kesejahteraan yang 

lebih baik, khususnya untuk komoditas rumput laut, 

bandeng payau dan udang payau.  

 Kesejahteraan nelayan Sultra masih dapat 

ditingkatkan, dengan efisiensi biaya produk dan 

peningkatan nilai jual produk. Nilai jual produk yang 

diterima oleh nelayan di Sultra masih dibawah potensi 

harga jual produk. Hal ini disebabkan tata niaga 

produk perikanan yang menyebabkan nelayan Sultra 

terjebak pada praktek tengkulak dan sulitnya akses 

nelayan Sultra berhubungan secara langsung dengan 

pembeli potensial.  

 Pengembangan subsektor perikanan 

merupakan salah satu fokus pemerintah. Melalui 

anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp47 

miliar, yang ditujukan untuk menekan biaya produksi 

dan meningkatkan nilai jual produk perikanan  

(Tabel 2.2). 

2.3 Efektivitas Kebijakan Ekonomi 

Makro dan Pembangunan Regional 

Program pembangunan yang berjalan saat ini 

Sultra adalah program yang didasarkan pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

2018-2023. Salah satu tantangan dalam perencanaan 

adalah penggunaan data historis yang memiliki lag 

yang cukup panjang. Tanpa adanya penyesuaian 

data, dan penetapan asumsi yang baik, 

memungkinkan terjadinya kesalahan dalam 

menetapkan target atau kurang dapat 

menggambarkan kondisi yang mendekati kenyataan.  

Pada RPJMD Prov. Sultra, data historis yang 

digunakan cukup memadai, namun belum terlihat 

asumsi yang digunakan dalam menetapkan target. 

Dalam menetapkan sebuah target tidak terlihat 

adanya alur pikir bagaimana target tersebut 

ditetapkan dan kaitannya dengan data historis. Selain 

itu, dalam RPJMD yang disusun tidak tampak adanya 

teknik analisis khusus yang digunakan dalam 

menetapkan target, seperti penggunaan metode 

statistik. Sebagai contoh, penetapan target 

pertumbuhan ekonomi tidak terlihat asumsi berapa 

konsumsi masyarakat untuk mencapai hal tersebut, 

berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan 

pemerintah dan asumsi terkait faktor pembentuk 

PDRB lainnya.  

Selain faktor diatas, kondisi ekonomi dan 

sosial tahun 2020 maupun 2021 sangat berubah 

cepat. Pandemi menyebabkan berbagai aktivitas 

terhenti, menyebabkan kegiatan perekonomian tidak 

berjalan normal. Hal ini berakibat pada tidak 

tercapainya beberapa target pembangunan.    
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Uraian Anggaran

Dukungan Mananajemen 485.483.000       

Perikanan Tangkap 22.124.949.000 

Pendaftaran kapal nelayan

Fasilitasi dan pembinaan

Sertifikasi ABK

Sertifikasi cara budidaya ikan yang baik 

Perikanan Budidaya 1.111.873.000    

Pengawasan 160.802.000       

Konservasi 54.137.000         

Penelitian dan Pengembangan 4.873.836.000    

Total 28.811.080.000 

184.208.000       
Pengolahan dan bina mutu produk

Fasilitasi akses pembiayaan kredit program KP

Fasilitasi pengelolaan rantai pasok hasil perikanan 

Pengendalian Mutu 13.949.851.000 

Pendidikan Kelauatan dan Perikanan 5.246.239.000    

Total 19.380.298.000 

Kegiatan

Peningkatan Daya Saing

Penurunan 

Indeks Yang 

Dibayar Nelayan 

(Ib)

Penurunan 

Indeks Yang 

Diterima Nelayan 

(It)

Tabel 2. 2 Dukungan Pemerintah Melalui Anggaran 
KKP di Sultra 
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No Sasaran 
Makro Kesra 

Terget 
2021 

Realisasi 
2021 

Target 
2022   Hasil Reviu 

1 Pertumbuhan 
Ekonomi 

7,32% - 7,44% a.  Target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai 
karena menurunnya aktivitas masyarakat, 
energi crunch dan kebijakan pengurangan 
emisi di Tiongkok sebagai mitra dagang 
utama Sultra  

b. Dengan masih terjadinya pandemi, 
diperkirakan target pertumbuhan tidak 
tercapai. Diperkirakan ekonomi hanya tumbuh 
3,5% - 4,5% di tahun 2022 

2 Inflasi 2,81 2,59% 2,76 a.  Terkendalinya inflasi didukung oleh 
menurunnya konsumsi masyarakat (PK) dan 
pembatasan aktivitas masyarakat 

b. Inflasi di tahun 2022 diperkirakan masih 
berada di range sasaran inflasi  

3 IPM  71,06 71,66 71,46 a.  Target yang ditetapkan lebih rendah dari 
potensi, yang terlihat dari capaian masing-
masing dimensi diatas target yang ditetapkan.  

b. Diperkirakan capain IPM tahun 2022 sebesar 
71,68 -71,72  

4 Kemiskinan  10,8 11,74 10,1 a.  Target angka kemiskinan Sultra tidak tercapai 
karena dampak pandemi yang menyebabkan 
meningkatnya angka pengangguran dan 
turunnya upah riil  

b. Diprediksi angka kemiskinan di 2022 akan 
turun dibanding kondisi tahun 2021, namun 
belum dapat mencapai target RPJMD. Angka 
konservatif dapat mencapai 11,60 

5 Pengangguran  2,57 3,92 2,35 a.  Target angka kemiskinan Sultra tidak tercapai 
karena dampak pandemi yang menyebabkan 
penutupan sebagaian besar usaha. Angka 
pengangguran meningkat juga disebabkan 
bertambahnya bonus demografi Sultra 

b. Diperkirakan pengangguran masih berada 
diatas target berkisara 3,5 -3,7 persen 
disebabkan masih berlangsungnya pemulihan 
ekonomi 

6 Rasio Gini 0,386 0,394 0,383 a.  Mulai pulihnya ekonomi, menyebabkan 
masyarakat pada golongan menengah mulai 
meningkatkan konsumsinya, sementara 
lapisan bawah perekonomian masih kesulitan 
untuk berusaha 

b. Gini rasio 2022 akan membaik namun masih 
diatas target yang ditetapkan 

7 NTP  95,55 98,76 95,58 a.  Terjadi peningkatan nilai jual produk 
pertanian, khususya produk holtikultura dan 
peternakan. Disisi lain, bertambahnya 
perkebunan sawit di Sultra dan peningakatan 
harga CPO mendorong peningkatan NTP 

b. NTP Sultra diperkirakan akan meningkat, 
seiring peningkatan harga komoditas, 
peremajaan tanaman perkebunan dan 
peningkatan ekspor hasil perkebunan Sultra 

8 NTN Tidak 
Dijadikan 
Target 

104,93 Tidak 
Dijadikan 
Target  

a.  Surplus NTN Sultra disebabkan nilai jual 
produk yang lebih tinggi. Hal ini juga didukung 
peningkatan produksi rumput laut 

b. NTN Sultra pada tahun 2022, diperkirakan 
akan mengalami peningkatan apabila ekspor 
produk perikanan dapat secara langsung 
dilakukan di Sultra 

Sumber: RPJMD & BPS 

Tabel 2. 3 Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan Provinsi Sultra 
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BAB III 
ANALISIS FISKAL REGIONAL  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) merupakan di antara instrumen 

kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Anggaran pemerintah yang beredar di 

Sultra mencapai Rp27.216,64 yang terdiri atas belanja 

APBN sebesar Rp25.431,32 dan belanja APBD sebesar  

3.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi 

Alokasi APBN lingkup Sulawesi Tenggara 

mengalami beberapa kali perubahan pada tahun 2021. 

Alokasi belanja pemerintah pusat (BPP) tahun 2021 

sebesar Rp7,57 triliun atau naik 15,02 persen dari 

tahun 2020 begitu juga dengan alokasi dana Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)  naik 1,09 persen. 

Kenaikan tersebut disumbang dari kenaikan alokasi 

belanja modal pada BPP dan DAK Fisik serta belanja 

Hibah pada TKDD.  Alokasi TKDD masih mendominasi 

proporsi alokasi belanja negara lingkup Sultra tahun 

2021 sebesar 69,01 persen sebagai bentuk 

keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah. 

Dari sisi realisasi, belanja pemerintah pusat 

tahun 2021 sebesar Rp7,41 triliun atau naik 18,07 

persen dari tahun 2020. Realisasi belanja TKDD juga 

naik 8,8 persen dari tahun 2020 yang sebesar Rp16,54 

triliun. Gambaran postur APBN pada wilayah Sulawesi 

Tenggara sampai dengan triwulan IV 2021 dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

3.1.1. Pendapatan Negara 

Secara nasional, realisasi pendapatan negara 

hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh Rp2.003,1 

triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021 yang 

sebesar Rp1.743,6 triliun. Pencapaian tersebut tumbuh 

21,6 persen lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 

2020 yang sebesar Rp1.647,8 triliun. Sementara itu, 

total realisasi pendapatan negara untuk lingkup Sultra 

sendiri sebesar Rp3,29 triliun. Realisasi pendapatan 

negara lingkup Sultra memberikan kontribusi sebesar 

0,16% terhadap realisasi pendapatan negara secara 

nasional. 

 

Tabel 3. 1 I-Account APBN lingkup Sultra Triwulan IV 2021 (miliar Rp) 

 

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

PENDAPATAN NEGARA         2.642,88        3.768,95  142,61         3.069,58        2.977,18    96,99         3.434,79        3.295,66     95,95        10,70 

Penerimaan Perpajakan         2.190,84        3.150,93  143,82         2.640,72        2.475,52    93,74         2.951,75        2.717,65     92,07          9,78 

PNBP            452,03           618,02  136,72            428,86           501,66  116,98            483,04           578,02   119,66        15,22 

HIBAH                     -                    -           -                     -                    -           -                     -                    -            -               - 

BELANJA NEGARA       25.212,32      24.439,40    96,93       23.257,52      22.832,62    98,17       24.438,15      25.437,32   104,09        11,41 

BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)         7.707,64       7.249,42    94,05         6.573,45       6.283,23    95,58         7.572,40       7.418,70     97,97       18,07 

Belanja Pegawai         2.225,20        2.178,31    97,89         2.303,19        2.264,99    98,34         2.352,56        2.354,65   100,09          3,96 

Belanja Barang         3.294,88        3.099,64    94,07         2.683,23        2.506,07    93,40         2.652,71        2.554,75     96,31          1,94 

Belanja Modal         2.175,61        1.959,55    90,07         1.558,07        1.483,24    95,20         2.558,50        2.500,68     97,74        68,60 

Belanja Bantuan Sosial              11,95             11,92    99,79              28,96             28,93    99,90                8,62               8,62     99,99      (70,20)

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)       17.504,68     17.189,98    98,20       16.684,07     16.549,39    99,19       16.865,74     18.018,62   106,84         8,88 

TRANSFER KE DAERAH       15.890,87      15.598,15    98,16       15.050,80      14.958,07    99,38       15.228,88      16.382,95   107,58          9,53 

Dana Perimbangan       15.669,25      15.381,40    98,16       14.477,99      14.385,26    99,36       14.688,84      15.851,06   107,91        10,19 

Dana Transfer Umum       11.266,10      11.168,15    99,13       10.447,31      10.403,70    99,58       10.182,62      11.492,81   112,87        10,47 

Dana Bagi Hasil            940,59           851,07    90,48         1.012,04        1.010,55    99,85            906,12        2.216,31   244,59      119,32 

Dana Alokasi Umum       10.325,51      10.317,08    99,92         9.435,27        9.393,15    99,55         9.276,50        9.276,50   100,00        (1,24)

Dana Transfer Khusus         4.403,15        4.213,25    95,69         4.030,68        3.981,56    98,78         4.506,21        4.358,25     96,72          9,46 

Dana Alokasi Khusus Fisik         2.243,48        2.141,51    95,45         1.839,71        1.800,18    97,85         2.293,01        2.169,01     94,59        20,49 

Dana Alokasi Khusus Nonfisik         2.159,68        2.071,75    95,93         2.190,97        2.181,39    99,56         2.213,21        2.189,24     98,92          0,36 

Dana Insentif Daerah            221,61           216,75    97,80            572,81           572,81  100,00            412,13           412,13   100,00      (28,05)

Dana Insentif Daerah (DID)            221,61           216,75    97,80            572,81           572,81  100,00            412,13           412,13   100,00      (28,05)

Dana Transfer Lainnya                      -                     -            -                      -                     -            -            127,91           119,76     93,63                - 

Belanja Hibah                      -                     -            -                      -                     -            -            127,91           119,76     93,63                - 

DANA DESA         1.613,82        1.591,83    98,64         1.633,27        1.591,32    97,43         1.636,86        1.635,67     99,93          2,79 

Dana Desa         1.613,82        1.591,83    98,64         1.633,27        1.591,32    97,43         1.636,86        1.635,67     99,93          2,79 

SURPLUS/DEFISIT (A - B)      (20.670,46)    (20.670,46)  100,00      (20.187,94)    (19.855,44)    98,35      (21.003,36)    (22.141,66)   105,42        11,51 

Sumber: OMSPAN DJPb, Simstrada-DJPK, dan KPP Pratama serta KPP BC lingkup Sultra (diolah per tgl 12 Januari 2022)

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 % Growth 

(2020-

2021)

Uraian
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3.1.1.1. Pendapatan Perpajakan 

Pendapatan perpajakan yang terdiri dari 

penerimaan pajak dalam negeri dan pajak 

perdagangan internasional di tahun 2021, masih 

menjadi sumber utama pendapatan negara di Sultra. 

Realisasi pendapatan perpajakan tercatat sebesar 

Rp2.717,65 miliar atau sekitar 82,46 persen dari total 

pendapatan negara (Tabel 3.2). Capaian tersebut 

tumbuh 9,78 persen dibandingkan dengan 

penerimaan tahun 2020 yang sebesar Rp2.475,52 

miliar. Dari total realisasi tersebut, Pajak Dalam Negeri 

memberikan kontribusi sebesar 91,87 persen atau 

senilai Rp2,49 triliun, sedangkan Pajak Perdagangan 

Internasional memberikan kontribusi sebesar 

Rp220,87 miliar atau 8,13 persen dari total penerimaan 

perpajakan.  

Realisasi penerimaan pajak dalam negeri 

tahun 2021 didominasi Pajak Penghasilan (PPh) serta 

PPN dan PPnBM yang memberikan kontribusi masing-

masing sebesar 49,62 persen untuk PPh, dan PPN dan 

PPnBM sebesar 36,59 persen. Penerimaan Pajak 

Perdagangan Internasional tahun 2021 di Sultra, 

didominasi penerimaan Bea Masuk dengan realisasi 

penerimaan sebesar Rp220,87 miliar atau turun 46,16 

persen dari penerimaan tahun 2020 yang sebesar 

Rp410,2 miliar. Penurunan tersebut disebabkan 

penurunan kegiatan importasi barang di masa 

pandemi (Tabel 3.2). Selain itu, penggunaan skema 

tarif prefential atas barang impor, penggunaan 

fasilitas impor seperti Kawasan Berikat dan 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang membebaskan 

pengenaan bea masuk mempengaruhi realisasi 

penerimaan. 

 Kegiatan ekspor yang dilakukan secara 

langsung melalui wilayah Sultra sebagian besar 

berasal dari komoditas pertambangan. Selain produk 

pertambangan Feronikel dan Ore Nikel, juga terdapat 

komoditas lain yang diekspor dari wilayah Sultra, yaitu 

produk pertanian (Kakao Butter dan Mete), dan 

produk perikanan (Ikan, Udang, Gurita, dan Kepiting). 

Tax ratio adalah perbandingan antara 

penerimaan perpajakan dengan produk domestik 

bruto (PDB) dalam persen. Artinya, rasio pajak 

memberi gambaran tentang kemampuan negara 

menarik pajak dari penghasilan tahunan. Capaian tax 

ratio lingkup Sultra tahun 2020 sebesar 1,95 persen, 

hanya naik sedikit dari capaian tahun 2020 yang 

sebesar 1,9 persen (Tabel 3.3). Hal ini tidak lepas dari 

kondisi nasional maupun regional di wilayah Sultra 

yang masih terdampak pandemi COVID-19 sejak 

tahun 2020, meskipun tahun 2021 sudah mulai ada 

kenaikan. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh 

Kantor Pelayanan Pajak lingkup Sultra, seperti 

memperbanyak kegiatan data lapangan, pengawasan 

atas pembayaran pajak masa atau rutin, optimalisasi 

kegiatan pengawasan, meningkatkan kerja sama 

dengan pemda, penagihan, dan penyidikan, serta 

sosialisasi door to door. Penerimaan pajak tahun 2021 

berhasil mencapai 92,07 persen dari target yang 

ditetapkan. Kurangnya data ILAP (instansi, lembaga, 

asosiasi, dan pihak lain) yang bisa dikumpulkan, 

rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan WP 

dalam membayar pajak serta COVID-19 menjadi 

hambatan dalam pencapaian target pajak tahun 2021. 

Berdasarkan data penerimaan perpajakan 

sektoral sampai dengan 31 Desember 2021; sektor 

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Perpajakan Lingkup Sultra (miliar Rp) 

 
Sumber: OMSPAN-DJPb, KPPBC Kendari, dan KPP Pratama lingkup Sultra (diolah) 

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

Pajak Dalam Negeri 2.192,90      2.245,43      102,396 2.238,29      2.065,31      92,2717 2.757,39      2.496,77      90,549 20,89        

a. Pajak Penghasilan 1.183,60      1.228,12      103,76 1.307,32      1.188,66      90,92 1.635,19      1.348,46      82,46 13,44        

b. PPN dan PPnBM 913,60         905,55         99,12 847,40         766,08         90,40 991,96         994,36         100,24 29,80        

c. Pajak Bumi dan Bangunan 50,40           76,87           152,52 47,89           80,29           167,65 69,24           104,68         151,18 30,38        

d. Pendapatan Cukai 2,40             0,65             27,08 0,21             0,25             117,45 -                  0,07             -         (71,89)       

e. Pajak Lainnya 42,90           34,24           79,81 35,48           30,04           84,66 61,00           49,22           80,69 63,86        

Pajak Perdagangan Internasional 428,30         905,50         211,418 402,43         410,20         101,932 194,36         220,87         113,64 (46,16)       

a. Bea Masuk 428,30         203,23         47,45 402,43         409,93         101,86 194,36         223,62         115,05 (45,45)       

b. Bea Keluar/Pungutan Ekspor -                  702,27         -           -                  0,27             -           -                  (2,75)           -         (1.119,26)  

J u m l a h 2.621,20      3.150,93      120,21 2.640,72      2.475,51      93,74   2.951,75      2.717,64      92,07 9,78          

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Uraian

% Growth 

(2020-

2021)

Tabel 3. 3 Tax Ratio per Kapita Lingkup Sulawesi 
Tenggara 

 
Sumber: OMSPAN-DJPb, KPP Pratama lingkup  

URAIAN 2019 2020 2021

1. Penerimaan Perpajakan 3,15          2,48          2,72          

2. PDRB-ADHB 129,23      130,18      139,06      

Tax Ratio (1:2) 2,44% 1,90% 1,95%

3. Jumlah Penduduk 2.583.789 2.624.875 2.679.133 

Tax per Kapita (1:3) 1.219.501 943.097    1.014.373 
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konstruksi (23,9%); sektor administrasi pemerintahan 

dan saminan sosial Wajib (21%); sektor pertambangan 

dan penggalian (18,1%); sektor Perdagangan Besar 

dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (9,4%); dan 

sektor industri pengolahan (9%) menjadi 5 sektor 

penyumbangan penerimaan perpajakan terbesar di 

lingkup Sultra. Hal ini berbeda dibandingkan kontribusi 

sektoral yang mendominasi perekenomian Sultra; 

yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 

(23,8%); sektor pertambangan dan penggalian 

(19,45%); sektor konstruksi (14,47%); sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran, Rep. Mobil dan Motor 

(12,7%); dan sektor industri pengolahan (7,38%). 

Perbedaan ini disebabkan adanya kebijakan fiskal 

yang memberikan relaksasi perpajakan pada sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan. 

3.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

mempunyai dua fungsi, yaitu budgetary dan fungsi 

regulatory. Pendapatan Negara yang bersumber dari 

PNBP telah mulai diperhitungkan untuk dijadikan 

andalan dalam memaksimalkan penerimaan negara. 

Realisasi PNBP Sultra tahun 2021 sebesar Rp578,01 

miliar atau 119,66 persen dari target yang telah 

ditetapkan (Grafik 3.1). 

Klasifikasi PNBP berdasarkan Jenis dapat 

dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu: Penerimaan 

Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Pemerintah atas 

Laba BUMN, PNBP Lainnya, serta Pendapatan BLU. 

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa penerimaan PNBP 

Sultra tahun 2021 hanya terdiri dari Jenis PNBP 

Lainnya dengan kontribusi penerimaan sebesar 

Rp274,69 miliar atau 155,71 persen, dan Pendapatan 

BLU dengan kontribusi mencapai Rp303,33 miliar atau 

98,92 persen. Sedangkan PNBP SDA dan PNBP 

Bagian Laba BUMN merupakan penerimaan PNBP 

yang ditatausahakan secara terpusat. 

Capaian penerimaan PNBP tahun 2021 

tersebut mampu tumbuh 15,22 persen dari tahun 

2020 yang sebesar Rp501,66 miliar. Sementara itu, 

pendapatan negara dari PNBP hanya mampu 

memberikan kontribusi 17,54 persen. Berangsur 

normalnya aktivitas ekonomi masyarakat yang 

didukung oleh penurunan kasus harian dan masifnya 

vaksinasi berpengaruh pada peningkatan pendapatan 

negara. Hal ini terlihat dari pendapatan dari PNPB 

sektor perhubungan (jasa kepelabuhan, jasa 

kebandarudaraan, jasa navigasi pelayaran, dan 

perkapalan dan kepelautan) yang menjadi 

penyumbang terbesar (34,26%) dari total pendapatan 

PNBP lainnya.  

3.1.1.3. Penerimaan Hibah 

Selain perpajakan dan PNBP, sumber 

pendapatan negara juga berasal dari penerimaan 

hibah. Pencatatan dan penatausahaan penerimaan 

hibah sebagai pendapatan negara di wilayah Sultra 

dilakukan BUN dhi. oleh DJPPR. Sementara satker K/L 

pemerintah pusat lingkup Sultra hanya mencatat 

sebagai penambah pagu dan realisasi belanja. 

Adapun alokasi belanja pemerintah pusat yang 

sumber dananya berasal dari hibah di tahun 2021 

adalah Rp1,02 miliar untuk hibah luar negeri dan 

Rp50,01 miliar untuk hibah langsung dalam negeri. 

Penggunaan hibah luar negeri tersebut adalah untuk 

kegiatan penyelenggaraan air minum yang layak. 

Hibah langsung dalam negeri sebagian besar 

dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemilu dalam 

Proses Konsolidasi Demokrasi.   

  

Grafik 3. 1 Target dan Realisasi PNBP  
lingkup Sultra (miliar Rp) 

Sumber: OMSPAN-DJPb (diolah) 
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Tabel 3. 4 Perkembangan PNBP lingkup Sultra (miliar Rp) 
 

Sumber: OMSPAN-DJPb (diolah) 

Estimasi Realisasi % Estimasi Realisasi % Estimasi Realisasi %

A. Pendapatan Sumber Daya Alam -            -             -        -            -             -        -            -             -        -                

B. Pendapatan PNBP Lainnya 158,05  267,85    169,47 156,30  218,19    139,60 176,40  274,69    155,71 25,89

C. Pendapatan Bagian Laba BUMN -            -             -        -            -             -        -            -             -        -                

D. Pendapatan Badan Layanan Umum 293,98  350,17    119,11 272,56  283,47    104,00 306,64  303,33    98,92 7,01          

452,03  618,02    136,72 428,86  501,66    116,98 483,04  578,01    119,66 15,22J u m l a h

Jenis PNBP
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 % Growth 

(2020-

2021)
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3.1.2. Belanja Negara 

3.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) 

Secara nasional, data sementara realisasi 

belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja K/L 

mencapai Rp2.001 triliun. Capaian ini tumbuh 9,2% 

dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp1.833 triliun. 

Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat 

lingkup Sultra tahun 2021 (berdasarkan data aplikasi 

OMSPAN DJPb, per 12 Januari 2021) sebesar Rp7,41 

triliun atau 97,97 persen dari total pagu. Capain 

tersebut tumbuh 18,07 persen lebih tinggi dibanding 

tahun 2020 yang sebesar Rp6,57 triliun. Realisasi BPP 

lingkup Sultra berkontribusi 0,37 persen terhadap 

realisasi belanja K/L pemerintah pusat secara nasional 

(Grafik 3.2). 

3.1.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja  

Komposisi anggaran belanja negara per jenis 

belanja di Sultra tahun 2021 mengalami pergeseran 

dari belanja pegawai dan belanja barang yang paling 

dominan, kini menjadi belanja barang dan belanja 

modal. Belanja modal mengalami kenaikan 64,21 

persen dibanding tahun 2020.  

Sementara itu, belanja pegawai tetap naik 

dengan kenaikan realitf kecil sebesar 2,14 persen. 

Sementara itu, alokasi belanja barang turun 1,14 

persen dan belanja sosial turun tajam sebesar 70,23 

persen. Kenaikan alokasi belanja modal ini 

menunjukkan sinyal positif karena diharapkan dapat 

memberikan multiplier effect secara langsung kepada 

masyarakat baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

Terlebih, dari sisi penyerapan, persentase 

realisasi belanja modal tahun 2020 naik dibandingkan 

tahun 2019, begitu pula tahun 2021 juga naik 

dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2019 (Tabel 3.5). 

Penurunan tajam pada alokasi belanja bantuan sosial 

dikarenakan adanya perubahan mekanisme 

pembayarannya bantuan sosial untuk rehabilitasi 

lanjut usia, dari bantuan sosial melalui lembaga 

menjadi belanja barang langsung ke penerima.   

3.1.2.2. Berdasarkan Kementerian 

Negara/Lembaga 

Belanja pemerintah pusat di Sultra tahun 2021, 

terbagi dalam 40 (empat puluh) K/L dengan pagu 

mencapai Rp7,57 triliun atau naik 18,7 persen jika 

dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp6,57 triliun. 

Kenaikan alokasi pagu tersebut merupakan komitmen 

pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi 

melalui stimulus belanja APBN terutama belanja 

modal. Terdapat 26 K/L yang mengalami penurunan 

pagu dengan penurunan pagu terbesar pada Komisi 

Pemilihan Umum sebesar Rp229,78 miliar. Di sisi lain 

terdapat 22 K/L yang mengalami kenaikan dengan 

kenaikan terbesar terdapat pada Kemenpupera 

sebesar Rp1,15 triliun. Sementara itu, pada tahun 2021 

tidak terdapat alokasi anggaran di Sultra dari 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak, dan Kementerian Pariwisata.  

Grafik 3. 2 Target dan Realisasi Belanja 
Pemerintah Pusat lingkup Sultra (miliar Rp) 

Sumber: OMSPAN-DJPb (diolah) 

7
.7

0
7

,6
4

 

6
.5

7
3

,4
5

 

7
.5

7
2

,4
0

 

7
.2

4
9

,4
2

 

6
.2

8
3

,2
3

 

7
.4

1
8

,7
0

 

94,05%

95,58%

97,97%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

 -

 2.000,00

 4.000,00

 6.000,00

 8.000,00

 10.000,00

2019 2020 2021

Pagu Realisasi Persentase

Tabel 3. 5 Pagu dan Realisasi per Jenis Belanja lingkup Sultra (miliar Rp) 

Sumber: OMSPAN-DJPb (diolah) 

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

Belanja Pegawai   2.225,20   2.178,31  97,89   2.303,19   2.264,99   98,34   2.352,56   2.354,65  100,09           3,96 

Belanja Barang   3.294,88   3.099,64  94,07   2.683,23   2.506,07   93,40   2.652,71   2.554,75    96,31           1,94 

Belanja Modal   2.175,61   1.959,55  90,07   1.558,07   1.483,24   95,20   2.558,50   2.500,68    97,74         68,60 

Belanja Bantuan Sosial        11,95        11,92  99,79        28,96        28,93   99,90          8,62          8,62    99,99       (70,20)

T o t a l 7.707,64 7.249,42 94,05 6.573,45 6.283,23 95,58 7.572,40 7.418,70 97,97   18,07       

% Growth 

(2020-

2021)

Jenis Belanja
Tahun 2020Tahun 2019 Tahun 2021
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Sesuai tema dan kebijakan APBN tahun 2021 

“Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan 

Penguatan Reformasi”, alokasi belanja pemerintah 

pusat lingkup Sultra dengan pagu tertinggi 

Kementerian PUPR sebesar Rp2,71 triliun, pagu 

terendah sebesar Rp0,4 miliar untuk Badan 

Koordinasi Penanam Modal. Kinerja penyerapan 

anggaran K/L lingkup Sultra mencapai 97,97 persen. 

Realisasi tertinggi dicapai oleh 6 (enam) K/L yaitu 

Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan 

Olahraga, Kementerian Koperasi dan UKM, 

Kementerian Perindustrian, Perpustakaan Nasional RI, 

dan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang 

realisasinya mencapai 100%. Hanya terdapat 2 (dua) 

K/L yang capaiannya masih di bawah 90 persen, yakni 

BAWASLU dan TVRI dengan capaian masing-masing-

masing sebesar 85%. Berdasarkan data MEBE-DJPb 

per tanggal 14 Januari 2022 masih terdapat 1 (satu) 

K/L yang belum menyelesaikan proses revisi DIPA 

pagu minus Belanja Pegawai, sehingga capaian 

penyerapan anggaran lebih dari 100% yaitu 

Kementerian Agama (Tabel 3.6).  

3.1.2.3. Berdasarkan Fungsi 

Belanja pemerintah dikelompokkan menjadi 11 

fungsi mengacu pada standar OECD tentang 

Classification of The Functions of Government 

(COFOG). Namun di tahun 2021, terdapat satu fungsi 

yang tidak mendapatkan alokasi anggaran yakni 

fungsi pariwisata dan budaya. Adapun tiga fungsi 

yang mendapat prioritas tinggi dalam APBN di 

wilayah Sultra adalah Fungsi Ekonomi sebesar Rp2,9 

triliun (38,31%), Fungsi Pendidikan sebesar Rp1,399 

triliun (18,49%), dan Fungsi Ketertiban dan Keamanan 

sebesar Rp1,394 triliun (18,41%). Sementara itu, Fungsi 

Perlindungan Sosial memperoleh alokasi terkecil yaitu 

sebesar Rp50,36 miliar atau 0,67 persen (Tabel 3.7). 

Alokasi fungsi perlindungan sosial pada BPP memang 

kecil karena anggaran untuk perlindungan sosial 

dialokasikan juga pada Dana Desa. Di samping itu 

kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kecil 

(tidak mampu) diberikan melalui program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) kluster perlindungan sosial 

seperti BST, PKH, Kartu Pra-Sejahtera dan lain 

Tabel 3. 6 Penyerapan 15 K/L Pagu Terbesar lingkup Sultra (miliar Rp) 

 
Sumber: MEBE-DJPb (diolah) 

PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %

1 KEMENPUPERA 2.106,43 1.886,45 89,56    1.561,32 1.520,91 97,41    2.719,02 2.656,67 97,71    74,68     

2 POLRI 807,77    866,16    107,23  846,68    847,92    100,15  962,83    961,22    99,83    13,36     

3 KEMENAG 791,53    771,04    97,41    791,35    746,00    94,27    812,20    813,83    100,20  9,09       

4 KEMENDIKBUD 692,41    666,73    96,29    642,33    612,79    95,40    612,28    576,73    94,19    (5,88)      

5 KEMENHUB 473,85    460,36    97,15    475,38    461,23    97,02    410,27    402,80    98,18    (12,67)    

6 KEMENHAN 336,56    331,45    98,48    370,46    366,74    99,00    394,50    393,02    99,62    7,17       

7 KPU 334,26    317,40    94,96    312,27    237,99    76,21    82,49       82,06       99,48    (65,52)    

8 KEMENTAN 232,08    222,09    95,70    180,55    176,76    97,90    195,50    193,53    98,99    9,49       

9 KEMEN ATR/BPN 183,38    169,93    92,67    138,21    127,01    91,90    148,58    142,38    95,83    12,10     

10 MAHKAMAH AGUNG 111,41    109,95    98,69    137,99    134,37    97,38    205,78    200,61    97,49    49,30     

11 BAWASLU 227,82    149,14    65,46    125,21    109,91    87,78    48,45       41,59       85,84    (62,16)    

12 KEMENKUM DAN HAM 165,24    161,57    97,78    113,41    107,46    94,75    120,69    117,68    97,51    9,51       

13 KEMEN LHK 92,53       91,71       99,11    105,04    102,79    97,86    121,22    118,45    97,71    15,23     

14 BPS 101,36    98,94       97,61    96,87       92,39       95,38    88,13       87,49       99,27    (5,30)      

15 KEJARI 96,16       83,19       86,51    96,25       91,57       95,14    92,66       90,84       98,04    (0,80)      

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 % Growth 

(2020-

2021)

No KEMENTERIAN/LEMBAGA

Tabel 3. 7 Pagu dan Realisasi per Fungsi lingkup Sultra (miliar Rp) 

 
Sumber: MEBE-DJPb (diolah) 

PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %

PELAYANAN UMUM     797,91         694,28    87,01     677,76         577,44  85,20     345,00         331,38  96,05 (42,61)    

PERTAHANAN     336,56         331,44    98,48     370,46         366,74  99,00     394,50         393,02  99,62 7,17       

KETERTIBAN DAN KEAMANAN  1.190,99      1.231,16  103,37  1.205,97      1.192,83  98,91  1.394,42      1.382,55  99,15 15,91     

EKONOMI  2.592,25      2.361,19    91,09  1.911,79      1.858,92  97,23  2.900,86      2.868,94  98,90 54,33     

LINGKUNGAN HIDUP     260,86         246,40    94,46     231,97         219,28  94,53     257,43         248,52  96,54 13,33     

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM     493,22         479,98    97,32     434,37         419,69  96,62     440,43         395,36  89,77 (5,80)      

KESEHATAN     173,78         164,04    94,39     112,06         104,86  93,57     130,57         128,31  98,27 22,36     

PARIWISATA DAN BUDAYA         1,78             1,78    99,75         0,17             0,16  94,12               -                   -          -                - 

AGAMA     201,59         197,33    97,89     230,08         202,22  87,89     258,25         247,74  95,93 22,51     

PENDIDIKAN  1.572,17      1.509,91    96,04  1.350,58      1.293,32  95,76  1.399,88      1.372,51  98,04 6,12       

PERLINDUNGAN SOSIAL       36,50           35,71    97,83       45,92           44,76  97,47       51,06           50,36  98,63 12,51     

T O T A L  7.657,61      7.253,21    94,72  6.571,13      6.280,22  95,57  7.572,40      7.418,69  97,97        18,07 

% Growth 

(2020-

2021)

FUNGSI
2019 2020 2021
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sebagainya yang penyaluran langsung dari KPPN 

Jakarta II. Realisasi tiga fungsi dengan pagu terbesar 

jika dirata-rata mencapai 98,7%. Kinerja ketiga fungsi 

tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi 

yang positif dan dapat menopang kinerja 

pertumbuhan ekonomi Sultra. 

3.1.3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(TKDD) 

Untuk memperkuat pelaksanaan 

desentralisasi fiskal, penganggaran TKDD telah dan 

akan terus diarahkan untuk memperbaiki kuantitas 

dan kualitas pelayanan publik, mengurangi 

ketimpangan antar daerah, mengurangi kemiskinan 

dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Tabel 3.8 memperlihatkan alokasi dana 

TKDD tahun 2021 lingkup Sultra mencapai Rp16,86 

triliun tumbuh 1,09 persen dibandingkan tahun 2020 

yang sebesar Rp16,68 triliun. Penurunan alokasi 

terdapat pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Daerah 

(DID), sementara untuk komponen lainnya mengalami 

kenaikan, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK 

Non Fisik, dan Dana Desa dibanding alokasi tahun 

2020. 

Penguatan alokasi pada beberapa komponen 

TKDD secara proporsional sejalan dengan anggaran 

K/L, penguatan pengelolaan Dana Transfer Khusus 

(DTK), penguatan pengelolaan DID, penguatan 

pengelolaan Dana Desa, dan dukungan pendanaan 

kepada pemerintah daerah dalam memenuhi 

kewajiban penganggaran bagi kelurahan. Penyaluran 

TKDD dilaksanakan melalui KPPN lingkup Sultra 

sebesar Rp3,47 triliun (DAK Fisik dan Dana Desa), dan 

yang lain disalurkan melalui KPPN Jakarta II sebesar 

Rp13,21 triliun.  

3.1.3.1.  Dana Transfer Umum (DTU) 

Dana Transfer Umum yang selanjutnya 

disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam 

APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan 

kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, 

yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana 

alokasi umum (DAU). Perkembangan pagu dan 

realisasi DAU selama dua tahun terakhir (2020-2021) 

menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan 

dengan tahun 2019 sebagaimana yang terlihat pada 

Tabel 3.8. Penurunan pagu DTU dikarenakan 

keterbatasan fiskal yang masih terpengaruh oleh 

pandemi COVID-19. Pemerintah terpaksa mengurangi 

alokasi DAU untuk penanganan dampak COVID-19.  

Alokasi DAU tahun 2021 lingkup Sultra 

mencapai Rp9,27 triliun, turun 1,68 persen dari tahun 

2020 yang sebesar Rp9,43 triliun (Lampiran 1). 

Alokasi tertinggi pada Pemprov. Sultra sebesar Rp1,45 

triliun atau 15,7 persen, sedangkan alokasi terendah 

pada Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 

Rp300,02 miliar atau 3,23 persen dari seluruh alokasi 

lingkup Sultra didasarkan pada karakteristik daerah. 

Realisasi DAU Sultra tahun 2021 tercapai 100 persen 

atau sebesar Rp9,27 triliun. Kinerja penyerapan 

tersebut lebih baik dibanding tahun 2020 yang 

mencapai 99,55 persen dari keseluruhan alokasi DAU.  

Pembagian DBH dilakukan berdasarkan 

prinsip by origin dan penyaluran dilakukan 

berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue atau 

penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan 

tahun anggaran berjalan. DBH terdiri dari DBH Pajak 

Penghasilan, DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH 

Cukai Hasil Tembakau, dan DBH Sumber Daya Alam. 

Alokasi DBH tahun 2021 lingkup Sultra mencapai 

Rp906,12 miliar turun 10,47 persen dari tahun 2020 

yang sebesar Rp1,012 triliun (Lampiran 1). Penurunan 

tersebut dipengaruhi oleh estimasi kondisi 

perekonomian nasional yang belum pulih sepenuhnya 

akibat pandemi COVID-19. Penyaluran DBH 

dilaksanakan melalui KPPN Jakarta II dengan alokasi 

tertinggi pada Pemprov. Sultra sebesar Rp182,76 

miliar atau 20,10 persen, sedangkan alokasi terendah 

Tabel 3. 8 Transfer ke Daerah dan Dana Desa lingkup Sultra (miliar Rp) 

 
Sumber: Simstrada-DJPK (diolah) 

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

Dana Alokasi Umum 10.325,51 10.317,08 99,92 9.435,27   9.393,15   99,55   9.276,50   9.276,50   100,00 (1,24)       

Dana Bagi Hasil 940,59      851,07      90,48 1.012,04   1.010,55   99,85   906,12      2.216,31   244,59 119,32   

Dana Alokasi Khusus Fisik 2.243,48   2.141,51   95,45 1.839,71   1.800,18   97,85   2.293,01   2.169,01   94,59   20,49      

Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2.159,68   2.071,75   95,93 2.190,97   2.181,39   99,56   2.213,21   2.189,24   98,92   0,36        

Belanja Hibah -                -                -         -                -                -          127,91      119,76      93,63   -              

Dana Desa 1.613,82   1.591,83   98,64 1.633,27   1.591,32   97,43   1.636,86   1.635,67   99,93   2,79        

T o t a l 17.504,68 17.189,98 98,20 16.684,07 16.549,39 99,19   16.865,74 18.018,62 106,84 8,88         

Uraian
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan 

DIY, Dana Insentif Daerah (DID)
       221,61        216,75   97,80        572,81        572,81  100,00        412,13        412,13   100,00 

% Growth 

(2020-

2021)

(28,05)    
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pada Kabupaten Muna Barat sebesar Rp22,94 miliar 

atau 2,53 persen.  

Kinerja penyerapan DBH tahun 2021 

mencapai 244,59 persen jauh melampaui alokasinya 

yang sebesar Rp906,12 miliar dan menjadi 

penyumbang terbesar penyerapan TKDD Sultra tahun 

2021 tercapai lebih dari 100 persen. Realisasi serapan 

DBH ini naik 119,32 persen dari tahun 2020 dan 160,4 

persen lebih tinggi dibanding tahun 2019. Kenaikan 

tersebut merupakan pembayaran DBH yang kurang 

bayar tahun sebelumnya sebesar Rp1.310,24 miliar. 

Persentase realisasi tertinggi DBH tahun 2021 lingkup 

Sultra adalah Kabupaten Bombana yakni sebesar 

301,08 persen dan yang terendah adalah Kota 

Kendari sebesar 204,35 persen. 

3.1.3.2. Dana Transfer Khusus (DTK) 

Dana Transfer Khusus adalah dana yang 

dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, 

baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan 

daerah. Perkembangan pagu DTK selama tiga tahun 

terakhir (2019—2021) mengalami fluktuasi, sempat 

turun di tahun 2020 dan naik kembali di tahun 2021 

(Tabel 3.8). Alokasi DAK Fisik di Sultra tahun 2021 

mencapai Rp2,29 triliun naik 24,64 persen dari tahun 

2020. Alokasi DAK NonFisik tahun 2021 juga naik 1,02 

persen dari tahun 2020. Pemprov. Sulawesi Tenggara 

mendapat alokasi DAK Fisik maupun DAK non Fisik 

tertinggi lingkup pemda Sultra masing-masing 

sebesar Rp362,85 miliar & Rp923,02 miliar (Lampiran 

1). Kabupaten Buton Selatan mendapatkan alokasi 

DAK Fisik terendah lingkup Sultra yakni Rp65,53 miliar 

dan untuk DAK nonFisik adalah Kabupaten Konawe 

Kepulauan yakni Rp24,58 miliar. 

Dari sisi kinerja penyerapan DTK tahun 2021, 

DAK Fisik naik 20,49 persen dari tahun 2020 yang 

sebesar Rp1,8 triliun dan DAK nonFisik juga naik 0,36 

persen dari tahun 2020 yang sebesar Rp2,18 triliun. 

Namun dari sisi persentase realisasinya DAK Fisik dan 

DAK nonFisik tahun 2021 sama-sama turun dibanding 

tahun sebelumnya. Kurang optimalnya kinerja 

penyerapan DAK Fisik dipengaruhi permasalahan 

yang berulang terkait kurang cepatnya respon pemda 

terhadap pemenuhan dokumen persyaratan 

penyaluran dan keterbatasan SDM pengelola DAK 

Fisik. Di samping itu juga adanya kewajiban reviu APIP 

atas dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan 

DAK Fisik juga sedikit memperlambat percepatan 

penyalurannya. Pada tahun 2021 terdapat DAK Fisik 

tahap III yang gagal salur yakni satu bidang pada 

Pemprov. Sulawesi Tenggara (Pendidikan SMK) dan 4 

bidang pada Kabupaten Konawe Kepulauan 

(Pendidikan PAUD dan SD, Industri Kecil dan 

Menengah, Kesehatan dan Keluarga Berencana). 

Alokasi DAK Fisik terbesar terdapat pada bidang 

Pendidikan yang digunakan untuk penambahan ruang 

kelas dan unit gedung sekolah terutama pada SD dan 

SMP. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana 

memiliki alokasi DAK Fisik terbesar kedua yang 

sebagian besar digunakan untuk program Pelayanan 

Dasar, Pelayanan Rujukan, dan Penguatan Penurunan 

Angka Kematian Ibu dan Bayi (Penurunan Stunting).   

3.1.3.3. Dana Insentif Daerah (DID), Otonomi 

Khusus, dan Keistimewaan 

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan dalam 

APBN dengan tujuan untuk memberikan penghargaan 

(reward) kepada provinsi dan kabupaten/kota yang 

mempunyai kinerja baik dalam bidang tata kelola 

keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, 

pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan 

masyarakat. Alokasi DID tahun 2021 turun sebesar 

28,05 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 

Rp572,81 miliar. Alokasi tertinggi DID lingkup Sultra 

diperoleh Kabupaten Bombana sebesar Rp51,25 

miliar. Sementara itu, terdapat 3 pemda yang tidak 

memperoleh alokasi DID pada tahun 2021 dari semula 

hanya 1 pemda. Pemda dimaksud adalah Kabupaten 

Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Utara, dan 

Kabupaten Konawe Selatan. 

Penurunan alokasi dan berkurangnya pemda 

penerima alokasi DID berkaitan dengan turunnya 

kinerja pada tata kelola keuangan daerah, layanan 

umum, dan layanan dasar publik serta kesejahteraan 

masyarakat. Untuk mendapatkan DID, pemda harus 

mempunyai kriteria utama berupa: (1) opini BPK atas 

LKPD harus WTP; (2) penetapan Perda APBD tepat 

waktu; dan (3) penggunaan e-Government (e-

budgeting dan e-procurement). Tahun 2020 jumlah 

pemda yang tidak mendapatkan penghargaan WTP 

hanya Kabupaten Konawe Selatan. Namun karena 

bukan hanya WTP saja yang menjadi tolok ukur suatu 

pemda mendapatkan DID, maka selain Konawe 

Selatan ada 2 pemda lain yang tidak mendapatkan 

DID sebagaimana tersebut di atas. Persentase 

realisasi penyerapan DID tahun 2021 mencapai 100 

persen sama seperti capaian tahun 2020 sebesar 

Rp412,13 miliar.  

3.1.3.4. Dana Desa (DD) 

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa 

didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari 

APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer 

melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan unuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan, 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Perkembangan pagu dan realisasi DD lingkup Sultra 

selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan 
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tren meningkat. Alokasi DD di tahun 2021 naik 0,22 

persen dari tahun 2020 yang sebesar Rp1,636 triliun. 

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat 

untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di 

pelosok daerah melalui penyediaan alokasi DD yang 

memadai meski di tengah masa pandemi COVID-19.  

Alokasi DD tertinggi terdapat pada Kabupaten 

Konawe Selatan sebesar Rp251,85 miliar untuk 336 

desa (jumlah desa terbanyak) dan yang terendah 

adalah Kabupaten Kabupaten Buton Selatan sebesar 

Rp62,34 miliar untuk 60 desa (jumlah desa terkecil).   

Penyerapan DD tahun 2021 mampu tumbuh 

2,79 persen dibanding tahun 2020 yang sebesar 

Rp1,59 triliun. Secara keseluruhan persentase realisasi 

penyerapan DD tercapai 99,93 persen. Hanya satu 

pemda yang tidak dapat mencapai 100 persen 

penyerapan DD dari alokasi yang diterima yakni 

Kabupaten Kolaka sebesar 98,63 persen. Tidak 

optimalnya penyerapan DD di Kabupaten Kolaka 

disebabkan adanya sepuluh desa yang terkena sanksi 

berupa pemotongan 50% dari penyaluran DD tahap II 

akibat tidak melaksanakan pembayaran BLT Desa 

secara penuh 9 bulan di tahun 2020. Selain itu juga 

terdapat satu desa yang terkena sanksi pemotongan 

pada penyaluran DD tahap III sebesar sisa (SiLPA) DD 

di RKD tahun 2020 yang tidak diangggarkan kembali 

di tahun 2021. 

Beberapa isu dalam pelaksanaan penyaluran 

DD tahun 2021 adalah (1) pemenuhan kelengkapan 

dokumen persyaratan penyaluran DD oleh sebagian 

pemda yang lambat;  (2) permasalahan hukum yang 

menimpa kepada desa akibat penyalahgunaan DD; (3) 

adanya ketentuan reviu dokumen persyaratan yang 

diajukan desa oleh kecamatan memperlambat proses 

penyaluran DD; (4) pemda dan pemdes kurang cepat 

merespon adanya perubahan ketentuan penyaluran 

DD; dan (5) belum optimalnya pemanfaatan fitur 

konektivitas SISKEUDES dengan OMSPAN oleh 

pemda membuat proses upload dokumen pada 

OMSPAN lambat.  

3.1.4. Surplus/Defisit APBN 

Secara umum, dari tahun ke tahun, APBN 

lingkup Sulawesi Tenggara mengalami defisit 

anggaran. Berdasarkan data Tabel 3.1, terlihat bahwa 

APBN tahun 2021 tingkat regional Sulawesi Tenggara 

mengalami defisit sebesar Rp22,14 triliun. Angka 

defisit tersebut menjadi yang terbesar selama kurun 

waktu tiga tahun terakhir (2019-2021). Terdapat 

beberapa alasan terjadinya defisit APBN di Sultra: 

1. Komitmen pemerintah pusat untuk melakukan 
pemerataan pembangunan; 

2. Potensi penerimaan pajak dan PNBP di Sultra 
yang terbatas; 

3. Peningkatan realisasi DBH yang dua kali lebih 
besar dibanding alokasinya. 

3.1.5. Pengelolaan BLU Pusat 

3.1.5.1. Profil dan Layanan Satker BLU Pusat 

Terdapat 2 entitas BLU di wilayah Kanwil 

DJPb Sultra, yaitu Universitas Halu Oleo (UHO) 

Kendari yang ditetapkan sebagai BLU penuh 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

30/KMK.05/2010 tanggal 26 Januari 2010 (Rumpun 

Pendidikan-Layanan Pendidikan PTN) dan Rumah 

Sakit Umum (RSU) Bhayangkara Kendari ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

4/KMK.05/2016 tanggal 13 Januari 2016 (Rumpun 

Kesehatan-Layanan Kesehatan).  

Universitas Halu Oleo berdiri sejak tanggal 19 

Agustus 1981. Saat ini UHO telah memiliki 109 program 

studi yang tersebar pada 17 fakultas, 1 program 

pendidikan vokasi, dan 1 program pascasarjana. 

Sebanyak 30 prodi terakreditasi unggul dan A 

(27,52%), 70 prodi telah terakreditasi B (64,22%) dari 

BAN PT, sementara 9 prodi masih berakreditasi C 

(8,25%). BLU kedua adalah RSU Bhayangkara Kendari 

yang berdiri pada tahun 1981. RSU Bhayangkara 

Kendari saat ini memiliki sarana dan prasarana antara 

lain berupa total bangunan rumah sakit seluas 3.657 

m2. Fasilitas ruang perawatan RSU Bhayangkara 

Kendari terdiri dari antara lain: 12 poli rawat jalan, 105 

Tempat Tidur untuk rawat inap, Ruang ICU 3 kamar,  

Ruang PICU 3 kamar, Tempat Tidur IGD 13 buah, 

Tempat Tidur Bayi 4 buah, Kamar Bersalin 3 kamar, 

Kamar Operasi 2 kamar, dan Ruang Isolasi 2 kamar 

serta penambahan peralatan pemeriksaan RT-PCR. 

3.1.5.2. Perkembangan BLU Pusat 

Perkembangan aset UHO Kendari dan Rumkit 

Bhayangkara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 

dapat dilihat pada tabel 3.8. Ekuitas UHO Kendari 

dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami pergerakan 

yang fluktuatif, pada tahun 2021 nilai ekuitas UHO 

Kendari sebesar Rp2,45 triliun tumbuh 1,74 persen dari 

tahun 2020. Sementara nilai aset tetap periode 2021 

meningkat 1,47 persen dibandingkan tahun 2020 

menjadi sebesar Rp2,35 triliun. Penambahan aset 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Gedung dan 

Tabel 3. 9 Aset Universitas Halu Oleo (UHO)  
dan RS Bhayangkara Kendari (miliar Rp) 

 
Sumber: LK 2020 Audited dan LK 2021 Unaudited (diolah) 

2019 2020 2021 
*) 2019 2020 2021 

*)

Aset Lancar     174,43       104,76       120,09     8,32    12,53    28,80 

Aset Tetap  2.325,84    2.319,21    2.353,33   39,53    63,22    64,10 

Aset Lainnya         2,41           2,22           2,12     0,41      0,45      0,40 

Kewajiban         1,95           8,65         15,88     0,03      0,68      1,02 

Ekuitas  2.497,73    2.417,53    2.459,67   48,24    75,52    92,28 

Uraian
UHO RS BHAYANGKARA
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Bangunan memberikan kontribusi yang signifikan, 

meskipun di sisi lain nilai akumulasi penyusutan juga 

meningkat. 

Ekuitas RSU Bhayangkara Kendari dalam 2 

tahun terakhir sejak tahun 2019 menunjukkan tren 

naik, pada tahun 2021 nilai ekuitas RSU Bhayangkara 

Kendari sebesar Rp92,28 triliun tumbuh 22,19 persen 

dibanding tahun 2020. Begitu juga nilai aset tetap RSU 

Bhayangkara dalam 3 tahun terakhir terus meningkat, 

dan tahun 2021 nilai aset tetapnya sebesar Rp64,10 

triliun. Penambahan aset Peralatan dan Mesin menjadi 

faktor utama peningkatan yang cukup signifikan. 

Berdasarkan Tabel 3.9 terlihat aset lancar dari BLU 

RSU Bhayangkara meningkat tajam di tahun 2021 jika 

dibandingkan tahun 2020. Peningkatan tersebut 

diperoleh dari klaim tagihan penanganan pasien 

COVID-19 kepada Kemenkes berupa penambahan kas 

pada BLU sebesar Rp7,5 miliar dan piutang sebesar 

Rp6,1 miliar. Selain itu penambahan aset lancar juga 

berasal dari piutang kepada BPJS senilai Rp1,7 miliar 

atas layanan kesehatan bagi peserta BPJS. 

Meningkatnya layanan jasa kesehatan berupa rapid 

tes maupun tes PCR sebagai syarat perjalanan ke luar 

provinsi menggunakan perjalanan moda pesawat 

udara juga ikut andil menambah pendapatan. Terlebih 

dengan adanya penurunan kasus COVID-19 yang 

menyebabkan pergerakkan masyarakat melalui 

perjalanan yang menggunakan pesawat udara 

semakin meningkat.  

3.1.5.3. Analisis Tingkat Kemandirian BLU 

Salah satu tujuan diberikannya status BLU 

adalah untuk mewiraswastakan pemerintah 

(enterprising the government). Kemandirian tersebut 

dapat dilihat dari berkurangnya porsi alokasi pagu 

rupiah murni (RM). Porsi alokasi pagu rupiah murni 

(RM) UHO tahun 2020—2021 terus naik dibandingkan 

tahun 2019 (Tabel 3.10). Kebijakan relaksasi uang 

kuliah tunggal (UKT) di masa pandemi berupa 

pemotongan dan/atau pembebasan pembayaran 

UKT memberi andil penurunan penerimaan BLU. Di 

samping itu juga pendapatan dari sewa asset belum 

terlaksana optimal akibat COVID-19. Porsi RM tahun 

2021 sebesar 44,88 persen atau turun 2,85 poin dari 

tahun sebelumnya. 

Hal yang sama juga terjadi pada 

perkembangan porsi RM RSU Bhayangkara Kendari 

yang menunjukkan tingkat kemandirian BLU RS 

Bhayangkara semakin baik. Pada tahun 2021 porsi RM 

sebesar 13,69 persen, turun 0,44 poin dari tahun 

2020.  

3.1.6. Pengelolaan Manajemen Investasi 

Pusat 

3.1.6.1. Penerusan Pinjaman 

Sejak tahun 2020 investasi pusat berupa 

penerusan pinjaman di Sultra telah selesai dengan 

dilunasinya pinjaman Pemerintah Daerah Konawe, 

sehingga pelaksanaan manajamen investasi pusat 

oleh Kanwil DJPb Provinsi Sultra terkait penerusan 

pinjaman tidak dilakukan. 

3.1.6.2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah 

salah satu program pemerintah dalam meningkatkan 

akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga 

keuangan dengan pola penjaminan. KUR bertujuan 

untuk memperkuat kemampuan permodalan dalam 

rangka pelaksanaan kebijakan percepatan 

pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. 

Penyaluran KUR pada tahun 2021 di Sultra 

mencapai Rp3,4 triliun untuk 84.618 debitur. 

Penyaluran tersebut mampu tumbuh 39,88 persen 

dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp2,4 triliun. 

Kabupten Muna masih menjadi daerah dengan 

penyaluran KUR  tertinggi dalam jumlah debitur 

maupun penyalurannya sejak tahun 2020. Pada tahun 

2021 nilai penyaluran KUR di Kab. Muna mencapai 

Rp538 miliar tumbuh 51,58 persen. Sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi 

penyaluran KUR selama kurun waktu tiga tahun 

terakhir, dan di tahun 2021 sektor ini mengalami 

Tabel 3. 10 Pagu RM dan PNBP UHO  
dan RS Bhayangkara Kendari (miliar Rp) 

 

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Pagu PNBP  265,00  244,73  277,97   30,05    26,52    28,67 

Pagu RM  221,88  223,43  226,32     4,28      4,36      4,55 

Total Pagu  486,88  468,17  504,29   34,33    30,89    33,21 

% Pagu RM 45,57% 47,72% 44,88% 12,47% 14,13% 13,69%

Sumber: MEBE - DJPb (diolah)

Uraian
UHO RS BHAYANGKARA

Grafik 3. 3  
Grafik Penyaluran KUR Lingkup Sultra 

 
Sumber: SIKP-KUR (diolah) 

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

2019 2020 2021

55.421 
70.992 

84.618 

1.982,1 2.441,3 3.415 

Debitur (orang) Penyaluran (miliar Rp)



 

 

29 

29 

kenaikan 46,2 persen dibanding tahun 2020 yang 

sebesar Rp1,6 triliun.  

Meningkatnya realisasi penyaluran KUR 

tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu 

instrumen percepatan pemulihan ekonomi nasional. 

Relaksasi kredit dan penambahan subsidi didisain 

untuk menjadi stimulus menggerakkan ekonomi dan 

mendorong penyaluaran kredit perbankan yang 

melambat sejak terjadinya pandemi. Realisasi 

tambahan subsidi bunga KUR untuk tahun 2021 

mencapai Rp60,42 miliar yang diberikan kepada 

106.793 debitur. 

3.1.6.3. Kredit Ultra Mikro (UMi) 

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan 

program tahap lanjutan dari program bantuan sosial 

menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha 

mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum 

bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2021 Pembiayaan 

UMi telah tersalur sebanyak Rp24 miliar untuk 6.312 

debitur. Capaian ini turun 18,71 persen dibanding tahun 

2020 yang sebesar Rp29,5 miliar. Salah satu 

penyebabnya adalah nilai pagu pinjaman yang 

rendah. Salah satu penyalur belum menyesuaikan 

pagu pinjaman sebesar Rp20 juta sesuai Pasal 20 ayat 

(4) pada PMK 193/PMK.05/2020. Hal ini membuat 

sebagian debitur UMi beralih ke kredit super mikro 

yang menawarkan fasilitas dan angsuran lebih ringan. 

Untuk pembiayaan UMi hanya ada dua lembaga 

penyalur di Sultra yakni Pegadaian dan PT. 

Permodalan Nasional Madani. Detil penyaluran UMi 

tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 2.  

3.1.7. Isu Strategis Pelaksanaan di Daerah 

Beberapa isu strategis pelaksanaan anggaran 

di Sultra tahun 2021 adalah: 

1. Penyampaian petunjuk teknis pelaksanaan 

kegiatan terlambat diterima oleh satker di 

daerah sehingga sedikit menghambat progres 

pencairan anggaran. 

2. Keterlambatan pelaksanaan lelang akibat 

menunggu hasil proses realokasi dan 

refocusing anggaran nasional serta 

keterlambatan pemenuhan prasyarat kontrak. 

3. Terdapat kegiatan belanja prioritas pendidikan 

yang masih terblokir anggarannya sehingga 

menghambat capaian output strategis 

kegiatannya. 

4. Kondisi dinamika internal satker memberikan 

pengaruh kelancaran pelaksanaan kegiatan di 

lapangan. 

5. Pembatasan pergerakan akbiat munculnya 

varian baru COVID-19 menjadi salah satu 

kendala kurang optimalnya pelaksanaan 

anggaran. 

6. Kondisi cuaca dan iklim yang tidak menentu 

menjadi salah satu faktor kendala dalam 

pelaksanaan beberapa kegiatan sehingga 

menyebabkan progres penyelesaian pekerjaan 

menjadi terganggu. 

7. Masih adanya kecenderungan dari satker untuk 

melakukan pola realisasi anggaran di akhir 

tahun. 

8. Ketidaksinkronan antara bagian teknis dengan 

unit pengelola keuangan, di mana berakibat 

penyerapan belanja barang yang tidak optimal. 

9. Keterbatasan SDM pada satker menjadi salah 

satu penyebab masih tingginya tingkat 

kesalahan SPM yang berakibat penyerapan 

anggaran satker menjadi tidak lancar 

3.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi 

(Konsolidasi Pemda) 

Wilayah Sultra terbagi atas 18 pemerintah 

daerah, yang terdiri dari 15 pemerintah kabupaten, 2 

pemerintah kota dan 1 pemerintah provinsi. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh 

pemerintah daerah lingkup Sultra secara agregat 

tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sesuai tabel 

3.11. Pendapatan daerah pada tahun 2021 naik 4,25% 

sebesar Rp836,56 miliar sementara alokasi belanja 

naik 6,50% sebesar Rp1.404,08 miliar di banding pada 

tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 

pendapatan daerah turun 1,67% sebesar Rp347,84 

miliar sementara alokasi belanja naik 4,30% sebesar 

Rp990,62 miliar di banding tahun 2021. Tidak 

proporsionalnya kenaikan pendapatan dan belanja 

menyebabkan defisit anggaran naik hingga 12% di 

tahun 2021. 

3.2.1. Pendapatan Daerah  

 Realisasi pendapatan pada tahun 2021 

sebesar Rp19,78 triliun naik 8,07% dibandingkan tahun 

2020 yang sebesar Rp18,30 triliun. Transfer 

pemerintah pusat tahun 2021 mendominasi sumber 

pendapatan daerah, yaitu sebesar Rp17,23 triliun atau 

mencapai 84,03%. Jika dibandingkan dengan posisi 

tahun 2020 transfer daerah terhadap pendapatan 

naik sebesar 2,94% di tahun 2021. Sementara itu, 

penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan 

daerah yang sah tahun 2021 mencapai Rp561,37 miliar.  

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan Asli Daerah konsolidasian 2021 

sebesar Rp2,139 triliun atau sebesar 78,83% dari 

target. Kenaikan realisasi PAD di wilayah Sultra 
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sebesar 2,94% dibanding tahun 2020 atau secara 

agregat mencapai Rp505,92 miliar. Peningkatan PAD 

pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 ini disumbang 

dari hampir seluruh komponen PAD, yang sangat 

signifikan dari capaian 5,89% (pajak daerah) hingga 

60.09% (LLPAD yang sah) sekaligus merupakan 

kontributor utama PAD. Meningkatnya aktivitas 

masyarakat menyebabkan realisasi pajak daerah 

meningkat dari Rp1,03 triliun di 2020 menjadi Rp1.10 

triliun di tahun 2021 namun masih jauh dibawah target 

pendapatan yang ditetapkan. Sementara itu, 

kontribusi PAD terhadap total pendapatan mengalami 

penurunan sebesar 0,99 persen poin dari 9,60% pada 

tahun 2020 menjadi 8,61% di tahun 2021. Pemerintah 

pusat masih merupakan stakeholder utama dalam 

proses pembangunan. Inovasi dan kreatifitas pemda 

dalam menggali PAD perlu diintensifkan. Pemda 

memiliki wewenang menggali pendapatan dan 

melakukan peran alokasi secara mandiri dalam 

menetapkan prioritas pembangunan melalui otonomi 

daerah dan desentralisasi fiskal. 

Secara umum, rendahnya PAD disebabkan 

pemda kurang optimal dalam menggali dan 

menemukan keunggulan/potensi asli daerah. Selain 

itu, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi 

yang relatif rendah ditambah lemahnya sistem hukum 

dan administrasi pendapatan daerah. Peningkatan 

PAD merupakan salah satu modal dalam mencapai 

tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD 

menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam 

menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu fungsi 

pelayanan publik (public service function) dan fungsi 

pelaksanaan pembangunan (development function). 

PAD merupakan sumber penerimaan murni 

daerah, yang merupakan modal utama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah 

pusat melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

memberikan kewenangan kepada pemda untuk 

menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan 

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

Pendapatan Asli Daerah 2.713,96          2.139,43          78,83               2.005,40          1.756,68          87,60               2.277,89          1.882,01          82,62               

Pajak Daerah 1.543,01          1.107,64          71,78               1.054,29          1.033,28          98,01               1.048,41          1.138,77          108,62             

Retribusi Daerah 220,25             158,41             71,92               138,98             117,16             84,30               237,11             120,38             50,77               

HPKD yang dipisahkan 185,27             189,83             102,46             169,98             179,27             105,47             146,62             154,74             105,54             

Lain-lain PAD yang Sah 765,44             683,56             89,30               642,15             426,97             66,49               845,75             468,12             55,35               

Dana 

Transfer/Perimbangan
17.232,21        17.326,97        100,55             16.726,28        15.923,02        95,20               17.631,36        17.095,96        96,96               

DBH 405,16             1.900,55          4,69                 805,28             974,63             121,03             807,87             766,36             94,86               

DAU 12.826,87        9.104,34          70,98               9.427,70          9.299,39          98,64               10.282,66        10.264,28        99,82               

DAK 1.545,34          4.198,96          271,72             3.894,68          3.133,22          80,45               3.615,44          3.328,70          92,07               

Dana Otonomi Khusus 165,45             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Dana Penyesuaian 481,15             -                   -                   1.334,43          1.680,68          125,95             2.405,49          2.367,04          98,40               

DID 227,80             792,11             347,72             156,26             54,20               34,69               -                   -                   -                   

Dana Desa 1.051,55          870,24             82,76               494,93             414,57             83,76               -                   -                   -                   

Transfer dari 

Prov/Kab/Kota
526,89             458,78             87,07               608,67             362,25             59,52               516,52             366,25             70,91               

Transfer Bantuan 

Keuangan
2,00                 2,00                 100,00             4,34                 4,08                 94,01               3,38                 3,33                 98,52               

LLPD 561,37             316,54             56,39               939,30             625,00             66,54               946,13             556,29             58,80               

Hibah 234,68             152,93             65,16               678,66             428,48             63,14               497,66             336,46             67,61               

Lain-lain 326,69             163,61             50,08               260,64             196,52             75,40               448,47             219,83             49,02               

Total Pendapatan 20.507,55        19.782,94        96,47               19.670,98        18.304,70        93,05               20.855,38        19.534,26        93,67               

Tabel 3.12 Perkembangan Pendapatan APBD

Pendapatan

Perkembangan Pendapatan Pemda Lingkup Sulawesi Tenggara (dalam miliar rupiah)

2021 2020 2019

Tabel 3. 11 Profil APBD Sultra (miliar Rp) 

Uraian 

2021 

 

2020 2019 

Pagu Realisasi % Pertumbuhan 
2020—2021 Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % 

A. PENDAPATAN 20.507,55 19.782,93 96,47 8,1% 19.670,98 18.304,71 93,67 20.855,39 19.534,26 93,67 

PAD 2.713,96 2.139,43 78,83 21,8% 2.005,39 1.756,68 87,60 2.277,90 1.882,01 82,62 

Dana Transfer 17.232,21 17.326,96 105,28 8,8% 16.726,29 15.923,02 95,20 14.705,97 14.359,35 97,64 

LLPD yang sah 561,37 316,53 56,39 -49,4% 939,30 625,00 66,54 3.871,52 3.292,90 85,05 

B. Belanja 23.016,73 19.542,59 89,03 9,6% 21.612,65 17.825,71 82,48 22.026,11 19.413,62 88,14 

Belanja Operasional 13.321,03 11.700,85 87,84 5,6% 12.878,97 11.082,49 86,05 12.754,03 12.498,76 98,00 

Belanja Pegawai 7.145,75 6.678,22 93,46 9,6% 7.222,09 6.730,15 93,19 7.195,20 6.608,37 91,84 

Belanja Barang dan 
Jasa 5.313,28 4.419,25 83,17 5,6% 4.515,31 3.797,65 84,11 4.833,63 5.199,97 107,58 

Belanja Bunga 80,38 55,99 69,66 -0,8% 64,14 32,51 50,68 22,45 21,09 93,91 

Belanja Subsidi 1,07 0.05 4,67 16,4% 0,30 0,03 10,99 0,37 0,07 19,19 

Belanja Hibah 729,03 503,48 69,66 72,3% 1.046,32 497,67 47,56 670,56 641,97 95,74 

Belanja Bantuan 
Sosial 51,52 43,86 85,14 51,7% 30,82 24,49 79,45 31,82 27,30 85,77 

Belanja Modal 6.685,36 4.991,74 74,67 1,2% 5.296,64 4.226,51 79,80 6.337,41 5.199,97 82,05 

Belanja Modal 6.685,36 4.991,74 74,67 79,1% 5.296,64 4.226,51 79,80 6.337,41 5.199,97 82,05 

Belanja Tidak 
Terduga 218,98 133,83 61,12 18,1% 511,60 384,17 75,09 47,48 14,31 30,14 

Belanja Tidak 
Terduga 

218,98 133,83 61,12 18,1% 511,60 384,17 75,09 47,48 14,31 30,14 

Belanja Transfer 2.791,36 2.716,17 91,47 -65,2% 2.925,44 2.132,54 72,90 2.887,19 2.762,95 82,05 

Belanja Bagi Hasil 493,95 476,52 96,53 -65,2% 485,74 388,13 79,90 420,48 373,07 88,73 

Belanja B.Keuangan 2.297,71 2.239,65 97,47 27,4% 2.439,70 1.744,41 71,50 2.466,71 2.389,87 96,88 

C. SURPLUS (DEFISIT) 
A-B -2.509,18 240,34 -9,58 22,8% -1.941,67 478,99 -24,67 -1.170,72 120,64 -10,30 

D. PEMBIAYAAN 2.688,07 1.546,42 57,53 28,4% 1.615,49 579,86 35,89 1.208,25 717,81 59,41 

Penerimaan 
Pembiayaan 2.937,36 1.787,28 60,85 -49,8% 1.836,62 787,95 42,90 1.602,27 1.093,31 68,24 

Pengeluaran 
Pembiayaan 249,28 240,86 96,62 166,7% 221,13 208,09 94,10 394,03 375,50 95,30 

E. Sisa Lebih/Kurang 
Pembiayaan 
Anggaran 
(SiLPA/SIKPA) 

178,90 1.786,76 10,01 126,8% -326,17 1.058,85 -326,2 37,53 838,45 2.234,4 

Sumber: LKPD Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara 
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kemampuannya dan sumber lain yang sah. Meskipun 

PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total 

pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap 

total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi 

derajat kemandirian keuangan pemda. 

Berdasarkan komposisi pendapatan daerah 

secara keseluruhan, rasio pajak daerah terhadap 

PDRB (tax ratio) di Sultra tahun 2021 hanya sebesar 

4,31% walaupun secara nominal pajak daerah telah 

menjadi penyumbang pendapatan terbesar dalam 

struktur PAD. Tax ratio ini masih sangat kecil bahkan 

masih di bawah rata-rata rasio pajak pemerintah 

daerah secara nasional yang sebesar 9,22%. Bila 

dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, 

realisasi pajak daerah pemda di Sultra tahun 2021 

mengalami kenaikan sebesar 7,20% yakni selisih 

pendapatan pajak tahun 2021 dikurangi pendapatan 

pajak 2020 dengan agregat sebesar Rp74,36 miliar  

dari tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan semakin 

banyak potensi-potensi pajak daerah yang digali 

dengan baik oleh pemda. Objek-objek pajak/retribusi 

baru yang muncul seiring dengan pertumbuhan 

ekonomi yang terus meningkat di Sultra sudah mulai 

digarap dengan baik. Sebagai daerah pertambangan 

nikel Sultra berpeluang terus meningkatakan 

perpajakan dari sektor tersebut. Selain secara 

langsung pada sektor pertambangan, sektor lain yang 

mempunyai hubungan (backward maupun forward 

linkage) juga dapat diintensifkan pemungutan 

pajaknya namun dengan tetap memperhatikan 

kemampuan dan pengembangan sektor tersebut. 

Selain itu, potensi pariwisata yang tersebar hampir di 

seluruh kabupaten/kota dapat menjadi basis pajak 

daerah yang cukup kuat, khususnya yang terkait 

dengan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan 

lainnya. 

Pemerintah daerah di wilayah Sulawesi 

Tenggara selanjutnya dapat meningkatkan 

penerimaan pajak daerah ini untuk mendukung 

pembangunan daerah yang lebih baik melalui 

penetapan regulasi, kebijakan dan langkah-langkah 

strategis yang tepat agar potensi-potensi yang ada 

dapat dioptimalkan. Penerimaan pajak/retribusi 

daerah sebagai salah satu komponen PAD harus 

dapat ditingkatkan terus-menerus untuk 

meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi 

ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan. 

3.2.1.2. Pendapatan Transfer  

Dana Transfer/Perimbangan bertujuan 

mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah 

daerah. Sesuai Tabel 3.12 tercatat alokasi Dana 

Transfer/Perimbangan di Sultra menurun dari Rp17,63 

triliun di 2019 menjadi Rp16,73 triliun di 2020 (5,41%) 

dan di tahun 2021 kembali mangalami tekanan yang 

sama penurunan sebesar 2,59%. Realisasi dana 

Tabel 3. 12 Perkembangan Pendapatan APBD 

 

Sumber: LKPD Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara 

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

Pendapatan Asli Daerah 2.713,96      2.139,43     78,83   2.005,40       1.756,68    87,60   2.277,89         1.882,01       82,62   

Pajak Daerah 1.543,01       1.107,64      71,78    1.054,29         1.033,28    98,01    1.048,41           1.138,77       108,62  

Retribusi Daerah 220,25        158,41          71,92    138,98            117,16          84,30   237,11               120,38         50,77   

HPKD yang dipisahkan 185,27          189,83         102,46  169,98            179,27        105,47 146,62              154,74          105,54  

Lain-lain PAD yang Sah 765,44         683,56        89,30   642,15            426,97       66,49   845,75             468,12          55,35   

Dana Transfer/Perimbangan 17.232,21     17.326,97   100,55 16.726,28       15.923,02  95,20   17.631,36         17.095,96    96,96   

DBH 405,16         1.900,55     4,69      805,28           974,63       121,03  807,87            766,36         94,86   

DAU 12.826,87    9.104,34     70,98   9.427,70        9.299,39   98,64   10.282,66        10.264,28    99,82   

DAK 1.545,34      4.198,96     271,72  3.894,68        3.133,22    80,45   3.615,44          3.328,70     92,07   

Dana Otonomi Khusus 165,45          -              -       -                 -             -       -                   -               -       

Dana Penyesuaian 481,15           -              -       1.334,43         1.680,68    125,95  2.405,49         2.367,04     98,40   

DID 227,80        792,11          347,72 156,26            54,20         34,69   -                   -               -       

Dana Desa 1.051,55       870,24       82,76   494,93           414,57        83,76   -                   -               -       

Transfer dari 

Prov/Kab/Kota
526,89         458,78        87,07   608,67           362,25       59,52   516,52              366,25         70,91    

Transfer Bantuan Keuangan 2,00             2,00            100,00 4,34                4,08           94,01    3,38                 3,33             98,52   

LLPD 561,37          316,54         56,39   939,30           625,00      66,54   946,13              556,29         58,80   

Hibah 234,68         152,93         65,16    678,66           428,48       63,14    497,66             336,46         67,61    

Lain-lain 326,69         163,61          50,08   260,64           196,52        75,40   448,47             219,83          49,02   

Total 20.507,55  19.782,94   96,47   19.670,98      18.304,70 93,05   20.855,38       19.534,26    93,67   

2021 2020 2019
Pendapatan
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transfer juga mengalami penurunan sebesar 6,86% 

dari Rp17,09 triliun di 2019 menjadi Rp15,92 triliun di 

2020. Sementara itu, pada tahun 2021 terjadi 

peningkatan realisasi signifikan pada tahun 2021 atas 

realisasi Dana Transfer/Perimbangan sebesar 

Rp.17,32 triliun melebihi alokasi transfer. Perubahan 

jumlah pagu dan realisasinya merata pada semua 

komponen dana transfer. Rasio realisasi Dana 

Transfer/Perimbangan terhadap total pendapatan 

daerah mencapai 87,59%. 

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 

kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi 

kebijakan penyerahan kewenangan/urusan 

pemerintah pusat kepada daerah yang sesuai dengan 

prinsip money follows function. Prinsip otonomi 

daerah mengharuskan pemerintah pusat setiap 

tahunnya mengalokasikan dana transfer kepada 

pemerintah daerah. Dana transfer ke daerah dari 

pemerintah pusat dalam APBD diklasifikasikan 

menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum 

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang totalnya 

untuk pemda se-Sultra sebesar Rp14,78 triliun pada 

tahun 2021 dari semula Rp14,13 triliun pada tahun 

2020. 

Perkembangan dana transfer ke daerah 

sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah relatif masih tergantung kepada 

pemerintah pusat. Ketergantungan pemerintah 

daerah pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 

0,55%. Ketergantungan pemda terhadap dana 

transfer perlu terus dikurangi dengan cara 

mengoptimalkan potensi PAD sehingga dapat 

mendorong kemandirian masing-masing daerah. 

Upaya optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah 

oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang 

mengatur bahwa perluasan pajak daerah dan 

restribusi agar mengedepankan aspek ekstensifikasi 

atau perluasan objek pajak, penambahan jenis-jenis 

pajak baru secara limitatif, serta optimalisasi tarif pajak 

daerah yang akan dipungut berdasarkan diskresi 

masing-masing daerah. 

3.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Pendorong utama akselerasi pendapatan 

adalah pertumbuhan yang sangat signifikan dari lain-

lain pendapatan yang sah, dari Rp426,97 miliar 

menjadi Rp683,56 miliar pada tahun 2021. Struktur 

lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2021 terdiri 

dari pendapatan Hibah dengan realisasi sebesar 

Rp152,93 miliar dan pendapatan lainnya sebesar 

Rp163,61 miliar. 

 

 

3.2.2. Belanja Daerah 

Belanja daerah lingkup Sultra pada tahun 2021 

mencapai Rp23,01 triliun meningkat dibandingkan 

tahun 2020 yaitu sebesar Rp21,61 triliun. Peningkatan 

realisasi belanja hampir pada semua belanja baik 

belanja tidak langsung maupun belanja langsung.  

3.2.2.1. Berdasarkan Jenis  

Realokasi dan refocusing anggaran 

berdampak pada realisasi belanja daerah di mana 

pada tahun 2021 hanya terealisasi sebesar Rp19,54 

triliun atau 84,91% dari pagu belanja. Namun, 

dibanding realisasi belanja tahun 2020 yang hanya 

sebesar 82,48% dari pagu belanja, realisasi belanja 

daerah 2021 sedikit lebih baik (2,43 poin persen). 

Unsur belanja daerah terbesar berada pada 

belanja opersional sebesar Rp13,32 triliun, diikuti 

belanja modal sebesar Rp6,68 triliun, belanja transfer 

Rp2,79 triliun dan terakhir belanja tidak terduga 

Rp218,98 miliar. 

3.2.2.1.1. Belanja Operasi  

Belanja operasional merupakan belanja untuk 

memenuhi kegiatan sehari-hari pemerintah daerah 

dan memberi manfaat dalam jangka pendek. Alokasi 

Belanja Operasional pada tahun 2021 sebesar Rp13,32 

triliun turun 3% dibandingkan tahun 2020 yang 

sebesar Rp12,88 triliun. Komponen Belanja Pegawai 

merupakan belanja dengan alokasi anggaran terbesar 

yakni Rp7,14 triliun atau 31% dari keseluruhan belanja 

daerah pada tahun 2021. Porsi ini belum ideal namun 

porsinya telah menurun dibandingkan dengan tahun 

2020 sebesar Rp7,22 triliun atau 33,42%.  

Serapan realisasi belanja Barang dan Jasa 

pada tahun 2021 lebih kecil dalam prosentase 83,17% 

namun lebih besar dari segi realisasai anggaran Rp4,41 

triliun dari pagu, sementara tahun 2020 terserap 

sebesar 84,11% dari pagu atau Rp3,79 triliun. Untuk 

belanja bunga persentase penyerapan masih lebih 

besar di tahun 2021 dibanding tahun 2020 selisih 

18,98% dari pagu. Ada sembilan pemda yang 

mempunyai belanja bunga, tabel 3.13 Pemda Provinsi 

Sulawesi Tenggara dengan alokasi Belanja Bunga 

terbesar yakni Rp24,26 miliar dengan realisasi 85% 

dari pagu atau Rp20,69 miliar, sementara Pemda Kab. 

Konawe Selatan dengan alokasi Belanja Bunga 

terkecil Rp4.34 miliar dengan realisasai 11% dari pagu. 

Raihan pemda terbesar dalam realisasi belanja bunga 

yakni pemda Kab. Konawe 100% dari pagu Rp10,12 

miliar urutan kedua dalam jumlah pagu besar dari 

sembilan pemda, sementara untuk realisasi terendah 

dari pagu yakni pemda Kab. Muna sebesar 9% atau 

Rp431 juta. Sebagian besar alokasi belanja bunga 

digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman pada 

PT SMI (Persero). 
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Alokasi belanja subsidi 2021 meningkat 72% 

dengan realisasi belanja subsidi 2021 sebesar 0,05 

miliar.  Belanja Hibah di tahun 2021 mengalami 

peningkatan dari segi persentase realisasi namun dari 

alokasi dana menurun dibanding tahun 2020 yakni 

1,05 triliun menjadi 729,03 miliar ditahun 2021. 

Peningkatan Belanja Bantuan Sosial meningkat di 

tahun 2021 dengan alokasi 51,52 miliar meningkat 

67,16% dibanding tahun 2020. 

Belanja daerah dalam APBD digunakan untuk 

membiayai urusan wajib yang merupakan urusan 

yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar 

warga negara, serta urusan pilihan yang sesuai 

kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dalam 

pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, titik 

beratnya diletakkan pada desentralisasi di sisi 

pengeluaran (expenditure assignment) yang ditandai 

dengan adanya pembagian urusan pada berbagai 

tingkat pemerintahan. 

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan 

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

pemerintahan daerah terkait dengan pelayanan dasar 

(basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan 

dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, 

kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan 

yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan 

yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk 

diselenggarakan yang terkait dengan upaya 

mengembangkan potensi unggulan (core 

competence) yang menjadi kekhasan daerah seperti  

Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan 

sebagainya. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib 

dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh 

pemerintahan daerah, sepanjang menjadi 

kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus 

diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang 

bersangkutan. Namun mengingat terbatasnya 

sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh 

daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan 

pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan 

urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada 

penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan 

dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang 

bersangkutan. 

3.2.2.1.2. Belanja Modal  

Belanja modal merupakan pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya 

yang memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi. Dari Tabel 3.11 realisasi belanja modal 

pemda lingkup Sultra sebesar Rp4,99 triliun, 74,67% 

dari pagu dengan porsi 25,54% dari total realisasi 

belanja. Dengan urutan porsi terbesar berada pada 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja 

Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin, berlanjut terakhir yakni Belanja 

Modal Tanah. Rendahnya rasio belanja modal 

terhadap total belanja menyebabkan belanja pemda 

kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Multiplier effect yang diciptakan oleh 

belanja pegawai bersifat jangka pendek dan tidak 

sebesar multiplier effect yang dihasilkan oleh belanja 

modal. 

Penyusunan anggaran belanja daerah dapat 

menunjukkan apakah suatu daerah pro poor, pro 

growth, and pro jobs. Pada komponen belanja daerah 

juga nampak seberapa besar porsi belanja langsung 

yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian 

daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan 

pelayanan kepada masyarakat. Untuk 

menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah 

daerah yang digunakan dalam upaya untuk 

menyejahterakan penduduk di suatu daerah, dapat 

digunakan berbagai indikator seperti rasio belanja 

pegawai, rasio belanja modal dan sebagainya. 

Untuk meningkatkan dampak positif belanja 

pemerintah kepada masyarakat perlu diupayakan 

percepatan realisasi belanja dengan tata kelola yang 

baik, antara lain dengan mendorong proses 

penetapan Perda APBD tepat waktu, pengalokasikan 

anggaran belanja modal yang semakin besar, 

mempertajam penggunaan anggaran belanja 

pegawai, dan sebagainya. 

3.2.2.1.3. Belanja Tidak Terduga  

Belanja tidak terduga merupakan 

pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk 

keperluan darurat termasuk keperluan mendesak 

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Alokasi 

belanja tidak terduga tahun 2021 menurun 57% 

dibanding tahun 2020 sebesar agregat Rp292,62 

Tabel 3. 13 Belanja Bunga 

Pemda Pagu 
(juta Rp) 

Realisasi 
(juta Rp) % 

Provinsi Sulawesi 
Tenggara 24.263 20.693 85% 

Kab. Konawe  10.121 10.121 100% 

Kab. Bombana 8.300  8.002 96% 

Kab. Kolaka Utara 6.299  6.132 97% 

Kab. Buton Selatan 4.590  3.922 85% 

Kab. Buton 7.988  3.746 47% 

Kota Baubau 5.340 2.448 46% 

Kab. Konawe Selatan 4.344 496 11% 

Kab. Muna 4.933 431 9% 

Total 76.178 55.992 74% 

Sumber: LKPD Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara 
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miliar. Hal ini menunjukkan pengeluaran anggaran 

untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak 

diharapkan berulang seperti penanggulangan 

bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak 

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah 

mulai berkurang. Pada tahun 2020 dan 2021, alokasi 

anggaran BTT digunakan untuk membiayai 

penanggulangan pandemi COVID-19.  

3.2.2.1.4. Belanja Transfer  

Belanja transfer merupakan pengeluaran 

uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah 

daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah ke 

pemerintah desa. Dari Tabel 3.11 tahun 2021 terlihat 

bahwa realisasi belanja bantuan keuangan mencapai 

Rp2,24 triliun atau 97,47% dari pagu. Pada tahun 2021 

rasio realisasi belanja transfer terhadap total belanja 

daerah sebesar 13,90%, Rp2,72 triliun. Sementara itu, 

realisasi belanja bagi hasil pemda lingkup Sultra 

sebesar Rp476,52 miliar, 96,53% dari pagu. Tingginya 

rasio belanja bantuan keuangan dibanding belanja 

bagi hasil mengindikasikan pemda dan/atau 

pemerintah desa sebagai penerima bantuan 

keuangan sangat dibutuhkan dalam rangka kerja 

sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan 

keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. 

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk 

menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat 

umum dan khusus dari Pemerintah Daerah kepada 

penerima bantuan keuangan dalam rangka 

pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan 

keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum 

digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiscal antar 

daerah. 

3.2.2.2.Berdasarkan Fungsi  

Mengacu pada standar COFOG dari OECD, belanja 

pemerintah daerah di Sultra dapat dibagi menjadi 9 

(Sembilan) fungsi pemerintahan. Tabel 3.14 

menunjukkan profil 9 fungsi pemerintah daerah 

lingkup Sultra tahun 2019 sampai dengan 2021. 

Adapun realisasi anggaran terbesar berdasarkan 

fungsi dalam APBD tahun 2021 adalah untuk 

mendanai Pelayanan Umum sebesar Rp7,08 triliun 

(36,19%), Pendidikan sebesar Rp4,04 triliun (20,69%), 

Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp3,21 triliun 

(16,41%) dan Kesehatan sebesar Rp2,64 triliun 

(14,87%). Anggaran fungsi pendidikan dan kesehatan 

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan 

sebagai belanja mandatory dengan besar masing-

masing minimal 20% dan 10%. Untuk urusan wajib, 

alokasi anggaran terbesar adalah pada urusan 

pendidikan sebesar Rp3,85 triliun (21,69%). Selain 

keempat fungsi tersebut, fungsi-fungsi yang lain 

memiliki porsi masing-masing di bawah 10%. Sejalan 

dengan indikator sebelumnya yaitu alokasi belanja 

pemerintah daerah berdasarkan urusan, maka belanja 

pemerintah daerah berdasarkan fungsinya di Sultra 

juga terindikasi menitikberatkan pada pelayanan 

masyarakat, pendidikan, pembangunan infrastruktur 

dan kesehatan. 

Alokasi anggaran yang besar pada urusan 

pendidikan menunjukkan upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Anggaran 

tersebut ditujukan untuk meningkatkan rata-rata usia 

sekolah anak di Sultra, meningkatkan fasiltas 

pendidikan dan kesempatan belajar (jumlah sekolah, 

guru dan murid). Alokasi anggaran pendidikan 

tersebut digunakan untuk membiayai Program 

Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Dasar, 

Menengah, Pendidikan non formal dan Program 

Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan serta 

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 

Urusan wajib lainnya yang mendapat prioritas 

adalah urusan kesehatan dengan alokasi anggaran 

Rp2,78 triliun pada tahun 2021 turun sebesar 1.14% 

dibandingkan pada tahun 2020 sebesar Rp2,81. 

Alokasi tersebut di antaranya untuk membiayai 

program vaksinasi, imunisasi dan surveilans 

kesehatan, program obat dan perbekalan kesehatan, 

dan kegiatan lainnya dalam meningkatkan promosi 

kesehatan termasuk program percepatan 

penanganan COVID-19, serta urusan pengendalian 

penduduk melalui Keluarga Berencana. Namun, usaha 

terus perlu dilanjutkan mengingat berdasarkan Riset 

Kesehatan Dasar terakhir, masyarakat di beberapa 

daerah di Sultra seperti Buton Tengah dan Buton 

Selatan masih kesulitan mengakses layanan 

kesehatan. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan 

yang berkualitas dan tersebar di semua 

Tabel 3. 14 Profil APBD Sulawesi Tenggara 
Berdasarkan Fungsi 

Fungsi 
2019 2020 2021 

Realisasi 
Porsi 
(%) Realisasi 

Porsi 
(%) Realisasi 

Porsi 
(%) 

Pelayanan 
Umum 6.761  35,35  6.281  35,38  7.084  36,19  

Ketertiban 
dan 
Keamanan 

252  1,32  235  1,32  217  1,11  

Ekonomi 1.426  7,46  1.324  7,46  1.539  7,86  

Lingkungan 
Hidup 170  0,89  162  0,91  152  0,78  

Perumahan 
dan Fasilitas 
Umum 

2.680  14,01  2  13,70  3.212  16,41  

Kesehatan 2.814  14,71  2  14,86  2.781  14,21  

Pariwisata 300  1,57  2.433  1,59  165  0,84  

Pendidikan 4.454  23,29  4.146  23,35  4.049  20,69  

Perlindungan 
Sosial 270  1,41  251  1,42  373  1,90  

Total 19.127 100 17.752 100 19.572 100 

Sumber: LKPD Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara 
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kabupaten/kota juga perlu mendapat perhatian 

pemerintah daerah melalui program upaya kesehatan 

masyarakat. Tenaga kesehatan yang dibutuhkan 

bukan hanya tenaga medis seperti dokter, bidan dan 

perawat dan tenaga farmasi tapi juga tenaga non 

medis seperti ahli gizi, teknisi medis, dan tenaga 

sanitasi. 

3.2.3. Surplus/Defisit APBD 

3.2.3.1. Rasio Surplus/Defisit terhadap 

Aggregat Pendapatan  

Rasio surplus/defisit yang menunjukkan 

performa fiskal pemerintah daerah dalam 

menghimpun pendapatan untuk meng-cover belanja, 

atau penghematan belanja dengan kondisi 

pendapatan tertentu. Rasio surplus/defisit terhadap 

pendapatan merupakan hasil perhitungan 

surplus/defisit dibagi total pendapatan APBD. Surplus 

APBD lingkup Sultra secara agregat tahun 2021 

mencapai Rp240,34 miliar, sedangkan total 

pendapatan APBD mencapai Rp19,78 triliun sehingga 

rasio surplus Sultra sebesar 1,21%.  Surplus APBD 

tahun 2021 turun 1,41% dibanding tahun 2020. 

Penurunan surplus APBD menunjukkan pemerintah 

daerah telah percaya diri untuk melakukan aktivitas. 

Namun pengeluaran APBD dapat lebih ditingkatkan 

untuk menggerakkkan sektor riil.  

3.2.3.2. Rasio Surplus terhadap Realisasi Dana 

Transfer  

Rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya 

surplus/defisit anggaran terhadap salah satu sumber 

pendapatan APBD, yaitu realisasi pencairan dana 

transfer. Hal ini dapat menunjukkan ekses likuiditas 

pemda akibat front loading pencairan dana transfer. 

Hal ini dapat menjadi sinyal bagi Kementerian 

Keuangan untuk mengevaluasi timing pencairan dana 

transfer, terutama pada daerah yang sangat 

bergantung pada dana transfer namun mengalami 

ekses likuiditas. 

 Kenaikan rasio surplus terhadap total 

realisasi dana transfer sebesar 1,39% tahun 2021 

dengan total realisasi dana transfer sebesar Rp17,32 

triliun. Alokasi terbesar belanja transfer berada pada 

Kab.Konawe sebesar Rp2,95 triliun, dengan realisasi 

terbesar Rp2,97 triliun atau 101% dari pagu. Sementara 

realisasi terkecil berdasarkan pagu berada pada Kab. 

Buton Selatan yakni 79%. Untuk alokasi pagu terkecil 

adalah Kab. Buton Tengah Rp567,54 miliar. 

Sedangkan persentase realisasi terbesar berada pada 

Kab. Konawe Kepulauan Rp712,66 miliar dari pagu 

yakni 113%.. 

 

 

 

3.2.3.3. Rasio surplus/defisit terhadap PDRB  

Rasio surplus/defisit terhadap PDRB 

merupakan indikator yang menggambarkan 

kesehatan ekonomi regional sebagai analisis risiko 

fiskal, semakin kecil rasionya berarti daerah tersebut 

mampu memproduksi barang dan jasa yang cukup 

baik untuk membiaya hutang akibat defisit anggaran 

pemerintah daerah.   

Nilai surplus APBD Sultra tahun 2020 sebesar 

Rp543,88 miliar, sedangkan PDRB-ADHB Sultra 

sebesar Rp130,18 triliun sehingga diperoleh rasio 

sebesar 0,41%. Nilai rasio ini menunjukkan bahwa 

Sultra mampu memproduksi barang dan jasa yang 

cukup baik untuk membiayai roda pemerintahan. 

Namun demikian, bila ditinjau dalam masa resesi, 

surplus APBD menunjukkan kurangnya peran pemda 

dalam mendorong perekonomian. 

Tabel 3. 15 Rasio Surplus/Defisit  
terhadap Dana Transfer 

 

Sumber: LKPD Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara 

Pemda
Pagu

(juta Rp)

Realisasi

(juta Rp)
%

Kab. Konawe 2.956.733 2.972.857 101%

Kab. Bombana 1.300.454 1.362.628 105%

Kab. Kolaka Utara 1.232.633 1.246.244 101%

Kab. Buton Selatan 1.153.309 907.727 79%

Kab. Buton 1.139.228 1.148.677 101%

Kota Baubau 1.025.006 1.047.710 102%

Kab. Konawe Selatan 979.813 922.974 94%

Kab. Muna 878.678 888.970 101%

Kota Kendari 854.304 887.330 104%

Kab. Wakatobi 791.405 825.148 104%

Kab. Muna Barat 699.591 705.555 101%

Kab. Konawe Utara 669.262 701.021 105%

Kab. Konawe Kepulauan 630.503 712.665 113%

Kab. Kolaka Timur 630.503 647.461 103%

Kab. Kolaka 604.012 564.203 93%

Kab. Buton Utara 576.650 617.266 107%

Kab. Buton Tengah 567.547 601.060 106%

Total 542.581 567.471 105%
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3.2.4. Pembiayaan Daerah  

Dalam aspek pembiayaan, pemerintah daerah 

cenderung memanfaatkan SiLPA sebagai penerimaan 

pembiayaan. Tercatat pembiayaan melalui SiLPA 

pada tahun 2021 sebesar Rp1.781,21 miliar sedangkan 

sisanya berupa hasil penjualan kekayaan yang 

dipisahkan serta penerimaan kembali pinjaman 

sebesar Rp240,86 miliar. Pengeluaran pembiayaan 

tahun 2021 lebih banyak dipergunakan untuk 

pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp190,14 miliar, 

sisanya untuk penyertaan modal/investasi sebesar 

50,71 miliar.  

  Kontribusi dana SiLPA terhadap 

penerimaan pembiayaan sangat dominan. Pemda 

belum memanfaatkan secara maksimal ruang 

penarikan pinjaman daerah yang diberikan oleh 

pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 

tahun 2018 disebutkan bahwa pinjaman daerah 

bermanfaat untuk membiayai infrastruktur, investasi 

prasarana dalam rangka pelayanan publik. Kondisi ini 

disebabkan oleh kinerja PAD yang masih belum stabil 

menyebabkan pemda enggan melakukan penarikan 

pinjaman daerah. Pemda masih melihat APBD sebagai 

instrumen untuk menjalankan roda birokrasi bukan 

untuk memberikan stimulus kepada perekonomian 

daerah. Keengganan menarik pinjaman di satu sisi 

menunjukkan bahwa pemda masih belum melihat 

adanya urgensi untuk mengembangkan daerahnya 

melalui belanja yang lebih tinggi misalkan untuk 

pembangunan infrastruktur dan pendirian industri 

yang akan mendatangkan manfaat di masa yang akan 

datang. 

3.2.5. Perkembangan BLU Daerah 

Sampai dengan tahun 2021, terdapat 14 

(empat belas) unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Sultra yang ditetapkan statusnya menjadi 

BLUD. 11 (sebelas) BLUD bergerak di bidang 

Kesehatan (rumah sakit). Sementara tiga BLUD lain 

bergerak di bidang pengelolaan dana khusus (BLUD 

Harum Kota Kendari), pengelola kawasan hutan 

(BLUD UPTD KPH Unit XXIV Gularaya) dan 

transportasi (BLUD Translulo). 

Perkembangan BLUD di Sultra tahun 2021 

dapat diukur dari nilai aset dan pagu operasionalisasi 

pengelolaan BLUD dalam setahun. Aset BLUD 

terbesar dimiliki oleh BLU dalam rumpun kesehatan. 

Aset ini berupa tanah dan bangunan dan juga 

peralatan medis yang memiliki nilai tinggi. 

Aset yang dimiliki oleh BLUD Harum sebagian 

besar merupakan piutang atas pinjaman yang 

diberikan kepada debitur sebesar Rp1,2 miliar yang 

berstatus diragukan/macet dan ditahun 2021 

meningkat sebesar Rp2,99 miliar. Data aset paling 

kecil dimiliki oleh BLUD Translulo yang baru dibentuk 

pada tahun 2017. 

Tabel 3. 16 Pembiayaan Daerah 

 

Sumber: LKPD Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara 

1.787.286.916.408   

1. Penggunaan SILPA 1.043.159.280.730    

2.
Hasil Penjualan kekayaan

yang dipisahkan
-                             

3. Pinjaman Dalam Negeri 744.127.635.678      

240.863.642.104      

1.
Penyertaan Modal/Investasi 

Pemerintah Daerah
50.714.000.000       

2.
Penyertaan Modal pada 

Perusahaan Daerah
190.149.642.104       

3.
Pembayaran Pokok Pinjaman 

Dalam Negeri
-                             

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tabel 3. 17 Aset dan Pagu Satuan Kerja BLUD 

Jenis Layanan Nama BLUD Nilai 
Aset 

Pagu PNBP Pagu RM Jumlah 
Pagu 

 
Kesehatan RSUD Bahtera Mas Prov. Sultra 522,22 145,46 155,24 300,70  

Kesehatan RSUD Abunawas Kendari 91,00 42,00 0,21 42,21  

Kesehatan RSUD Kab. Konawe 268,61 46,83 50,00 96,83  

Kesehatan RSUD Kab. Konawe Selatan 106,00 14,70 28,59 43,29  

Kesehatan RSUD Kab. Konawe Utara 0,108 0,00 20,56 20,56  

Kesehatan RSUD Kab. Bombana 97,00 9,45 15,02 24,47  

Kesehatan RSUD Kota Baubau 229,97 0,00 113,32 113,32  

Kesehatan RSUD Wakatobi 134,95 8,32 38,25 46,57  

Kesehatan RSUD HM. Djafar Harun Kolut 36,52 11,86 30,16 42,02  

Kesehatan RSUD Kab. Kolaka 26,60 0,00 54,33 54,33  

Kesehatan RSUD Kab. Muna 208,89 67,99 0,00 67,99  

Simpan Pinjam BLUD Harum Kota Kendari 2,99 0,00 0,00 0,00  

Pengelolaan Hutan Produksi BLUD UPTD KPH Unit XXIV Gularaya 2,83 0,23 0,76 0,99  

Transportasi BLUD Angkutan Umum Translulo 0,34 0,00 0,34 0,34  

Sumber: LKPD Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara 



 

 

37 

37 

Dalam pengelolaan BLUD, RS Konawe telah 

memulai aksi korporasi dalam pengelolaan Satker 

dengan melakukan pinjaman pada PT. SMI sebesar 

Rp231 miliar untuk pembangunan gedung telah 

diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati tanggal 29 Agustus 2018. Keberanian untuk 

melakukan aksi korporasi dibutuhkan oleh BLUD agar 

dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

tanpa meninggalkan aspek bisnis dalam 

pengembangan usahanya. Hal ini yang menjadi 

hambatan dalam pengelolaan BLUD di Sultra. 

Dilihat dari aspek kemandirian, pada tahun 

2021 porsi pagu PNBP semakin meningkat yang 

disertai dengan penurunan porsi APBD terbesar 

terjadi pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra. 

Meningkatnya pagu PNBP ini mengindikasikan 

ketergantungan pendanaan BLUD terhadap dana 

APBD semakin berkurang. Sebagian besar pegawai 

BLUD berstatus PNS yang digaji menurut sistem 

penggajian ASN. Tata kelola BLUD yang baik dapat 

dilihat dari pendapatan operasional BLUD yang terus 

bertambah. Penerimaan BLUD yang semakin besar 

akan berdampak pada semakin berkurangnya 

ketergantungan BLUD terhadap APBN/APBD. 

Keuntungan BLUD yang semakin banyak nantinya 

diharapkan membantu likuiditas pemerintah daerah 

melalui kontribusi dalam APBD. 

3.2.6. Isu Strategis Pelaksanaan APBD  

Dalam pelaksanaan pengelolaan APBD tidak 

lepas dari kendala dan masalah berupa isu-isu 

strategis  meliputi: 

1. Kecenderungan pemerintah daerah dalam 

pembiayaannya lebih mengandalkan kepada 

penggunaan SiLPA. 

2. Kecenderungan pemerintah daerah 

mengabaikan proses administrasi, sehingga 

kebiasaan penyerapan anggaran selalu 

menumpuk diakhir tahun. Hal menyebabkan 

banyak pos-pos pembiayaan yang terlewat atau 

bahkan pemaksaan dalam proses pencairan 

anggaran dapat menyebabkan pengabaian 

kualitas pelaksanaan pekerjaan 

3. Kurang disiplinnya pemerintah daerah terhadap 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

berdampak kurang maksimalnya penyerapan 

dan pengelolaan anggaran daerah. 

4. Terlambatnya penetapan persetujuan bersama 

RAPBD serta Perda APBD terhadap proses 

lelang barang dan jasa maupun belanja modal 

hingga tertundanya tahapan lelang hingga 

penandatanganan kontrak. 

5. Rendahnya kualitas perencanaan pemerintah 

daerah menyebabkan seringnya overlap dalam 

pelaksanaan anggaran.  

6. Pemda di Sultra kurang sensitif dalam merespon 

resesi yang terjadi. Dari realisasi APBD tampak 

bahwa kurangnya awareness pemda akan 

situasi ekonomi yang sulit dan perlu peran 

pemerintah. 

7. Mayoritas pemda memiliki kategori kapasitas 

fiskal sangat rendah sebanyak 12 pemda dan 

dengan kapasitas fiskal kategori rendah 

sebanyak tiga pemda yaitu Pemkot. Baubau, 

Pemkab. Konawe Selatan dan Pemkab. Kolaka 

Timur. Kondisi ini selain dipengaruhi faktor jumlah 

penduduk miskin yang cukup besar juga tidak 

diimbangi oleh kemampuan fiskal dalam 

menghasilkan sumber pendapatan. Selain itu, 

besarnya jumlah belanja pegawai mengurangi 

kemampuan fiskal daerah dalam membiayai 

sektor pelayanan umum dan insfrastruktur. 

8. Pemda masih mengandalkan sumber 

pendapatan potensi wisata di mana terdampak 

akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga 

potensi-potensi penerimaan belum bisa optimal 

dan masih perlu terus dikembangkan. 

9. Penerapan aplikasi SIPD belum berjalan dengan 

baik menjadi penyebab keterlambatan dalam 

realisasi APBD. 

3.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian 

Realisasi pendapatan negara tahun 2021 

mencapai Rp5,43 triliun di luar eliminasi terhadap akun 

resiprokal sebesar Rp17,16 triliun. Realisasi 

pendapatan tahun 2021 terkontraksi 1,69 persen 

dibanding tahun 2020. Pada sisi belanja, realisasi 

belanja konsolidasian sebesar Rp27,21 triliun tumbuh 

7,27 persen dibanding tahun 2020 yang sebesar 

Rp25,37 triliun. Kebijakan yang ekspansif terus 

dilakukan pada tahun 2021, menyebabkan pelebaran 

defisit sebesar 9,76 persen menjadi Rp21,78 triliun. 

Tabel 3. 18 LRA Konsolidasian (APBN dan APBD)  
Provinsi Sulawesi Tenggara 2021 (miliar Rp) 

 

Realisasi % Proporsi Realisasi % Proporsi Realisasi % Proporsi

Pendapatan Konsolidasi 6.598,40    100,00         5.528,28    100,00       5.435,09    100,00      -1,69%

Pendapatan Perpajakan 4.291,58    65,04           3.520,63    63,68         3.825,28    70,38        8,65%

Pendapatan Negara Bukan Pajak 2.306,82    34,96           2.007,65    36,32         1.609,81    29,62        -19,82%

Hibah -                 -                  -                 -                 -                 -                

Transfer -                 -                  -                 -                 -                 -                

Belanja Konsolidasi 27.044,94  100,00         25.372,86  100,00       27.216,64  100,00      7,27%

Belanja Pemerintah 24.369,34  90,11           23.043,76  90,82         24.245,11  89,08        5,21%

Transfer 2.675,60    9,89             2.329,10    9,18           2.971,54    10,92        27,58%

Surplus/Defisit Anggaran (20.446,54) 100,00         (19.844,59) 100,00       (21.781,55) 100,00      9,76%

Pembiayaan 846,94       100,00         1.110,68    100,00       1.546,42    100,00      39,23%

Penerimaan Pembiayaan Daerah 1.235,39    145,87         1.331,30    119,86       1.787,29    115,58      34,25%

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 388,45       45,87           220,62       19,86         240,86       15,58        9,17%

Sisa Lebih (Kurang) 

Pembiayaan Anggaran 
19.599,60-  100,00         18.733,90-  100,00       20.235,13-  100,00      8,01%

sumber: LKPK 2021 pre-elimenery  Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara

TA 2019 TA 2020 TA 2021 % 

Growth 
URAIAN
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Defisit anggaran sepenuhnya disumbang oleh defisit 

APBN sebesar Rp22,02 triliun, sementara APBD 

lingkup Sultra mengalami surplus sebesar Rp240,34 

miliar  

3.3.1. Pendapatan Konsolidasian 

Pendapatan konsolidasian didominasi dari 

pendapatan perpajakan sebesar Rp3,82 triliun (70,38 

persen) disusul pendapatan bukan pajak sebesar 

Rp1,6 triliun (29,62 persen). Sedangkan proporsi 

pendapatan pemerintah pusat dibanding pemda 

terhadap pendapatan konsolidasian adalah 61% 

berbanding 39%. Secara konsolidasian pendapatan 

hibah dan transfer nihil namun pada pemda, 

pendapatan hibah dan transfer menjadi sumber 

terbesar pemda.  

Penerimaan dana transfer pemda di Sultra 

tahun 2021 mencapai Rp16,86 triliun atau 87,35% dari 

total pendapatan pemda. Pangsa pendapatan pajak 

dan PNBP pemda sebagai sumber PAD baru sebesar 

12,65% dari total pendapatan. Berdasarkan hal 

tersebut, jelas terlihat bahwa ketergantungan pemda 

terhadap dana transfer sangat tinggi dalam 

pembiayaan anggarannya.  

Pada anggaran pemerintah pusat, 

pendapatan perpajakan masih menjadi sumber utama 

pendapatan negara di wilayah Sultra, yakni 82,46 

persen dari total pendapatan pemerintah pusat. 

Sebanyak Rp2,49 triliun atau 91,87 persen berasal dari 

pendapatan pajak dalam negeri sementara sisanya 

berasal dari pajak perdagangan luar negeri yang 

dipungut oleh petugas Bea dan Cukai. Pendapatan 

pajak dalam negeri terbesar berasal dari Pendapatan 

Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp1,34 triliun 

(49,62 persen) dan Pendapatan PPN dan PPnBM 

sebesar Rp994,36 miliar (36,59 persen). Pada 

komponen pajak perdagangan luar negeri, 

pendapatan bea masuk menjadi sumber utama 

pendapatan sejumlah Rp223,61,8 miliar sementara 

sisanya berasal dari pendapatan denda administrasi 

pabean. Berdasarkan tabel 3.18 tersebut di atas, 

meskipun penerimaan perpajakan mampu tumbuh 

8,65 persen dan PNBP tumbuh positif namun 

penyajian pendapatan konsolidasi yang disajin tahun 

2021 terkontraksi 1,69 persen dibanding tahun 2020 

yang disebabkan standar konsolidasi/eliminasi yang 

diterapkan.   

Dari Tabel 3.19 terlihat bahwa Tax ratio 

konsolidasian Sultra tahun 2021 sebesar 2,75 persen, 

naik sedikit dibanding tahun 2020 namun turun 

dibanding tahun 2019. Kenaikan tax ratio juga berlaku 

dalam skala nasional yakni mencapai 9,11 persen 

dibanding tahun 2020 yang sebesar 8,33 persen 

terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun angka 

tersebut sejatinya masih rendah jika dibandingkan 

negara-negara di wilayah ASEAN, seperti Singapura 

(13-14%), Malaysia (12-15%), Philipina (17-18%) dan 

Thailand (17-17,5%). Terdapat gap angka tax ratio 

Sultra dengan tax ratio nasional yang relatif besar 

apalagi dengan negara-negara ASEAN tersebut. 

Seharusnya ini menjadi sinyal buat pemerintah baik 

pusat maupun daerah agar dapat lebih optimal dalam 

pemungutan pajak karena masih banyak potensi pajak 

yang belum tergali. 

Pajak per kapita Sultra tahun 2021 sebesar 

Rp1,42 juta tumbuh 6,45 persen dibanding tahun 2020 

yang sebesar Rp1,34 juta per kapita. Kenaikan 

tersebut seiring dengan aktivitas ekonomi di Sultra 

yang telah mulai berjalan kembali. Namun demikian 

pajak per kapita Sultra tersebut hanya 30 persen dari 

pajak per kapita nasional yang sebesar Rp4,69 juta. 

Hal ini mengindikasikan bahwa skala ekonomi 

masyarakat Sultra masih rendah dibanding daerah-

daerah lain di Indonesia. 

3.3.2. Belanja Konsolidasian 

Secara konsolidasian, belanja negara 

(pemerintah pusat dan pemerintah daerah) tahun 

2021 tumbuh 7,27 persen dibanding tahun 2020 

(Grafik 3.5). Kenaikan ini didorong oleh kebijakan 

pemerintah yang ekspansif dalam upaya percepatan 

pemulihan ekonomi nasional. Belanja pegawai 

mendominasi belanja konsolidasian sebanyak 33 

persen atau Rp6,97 triliun. Jenis belanja lain yang juga 

Grafik 3. 4 Perbandingan Pendapatan Konsolidasian 
Lingkup Sultra Tahun 2021 

 
Sumber: LKPK pre-elimenery 2021 Kanwil DJPb Prov. Sultra 
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Tabel 3. 19 Perkembangan Tax Ratio dan Tax  
per Kapita 2019—2021 

 

URAIAN 2019 2020 2021

1. Penerimaan Perpajakan Konsolidasian 4,29          3,52          3,83          

2. PDRB-ADHB 129,23      130,18      139,06      

Tax Ratio (1:2) 3,32% 2,70% 2,75%

3. Jumlah Penduduk 2.583.789 2.624.875 2.679.133 

Tax per Kapita (1:3) (Rp) 1.660.963 1.341.255 1.427.806 

Catatan: no. 1 dan 2 dalam triliun rupiah

Sumber: LKPK Tk Wilayah Sultra 2021 Preliminary  Februari 2022
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mendominasi secara konsolidasian adalah belanja 

modal sebesar 27,5 persen (Rp7,49 triliun) di mana 

mayoritas berasal dari belanja modal pemerintah 

daerah sebesar Rp4,99 triliun. Tahun 2021 belanja 

modal mendapatkan porsi yang lebih besar dari 

belanja barang dibanding tahun sebelumnya. 

Belanja transfer merupakan belanja terbesar 

pada pemerintah pusat yang mengambil pangsa 

sebesar 70,7 persen atau sebesar Rp17,89 triliun. Hal 

ini menjadikan belanja lainnya seperti belanja barang 

dan belanja modal secara persentase terlihat kecil.  

Secara konsolidasian realisasi belanja pemerintah 

daerah kecuali untuk belanja transfer, memberikan 

andil lebih besar dibandingkan belanja pemerintah 

pusat. Angka tersebut belum termasuk belanja hibah 

pemerintah pusat ke daerah sebesar Rp119 miliar yang 

tidak tercatat dalam LRA Kanwil Sultra namun masuk 

tercatat pada  TKDD Sultra berdasarkan Simtrada-

DJPK.  

Jumlah penduduk Sultra tahun 2021 sebanyak 

2,67 juta jiwa (gis.dukcapil.kemendagri.go.id) Pada 

tahun 2021, besarnya pengeluaran pemerintah untuk 

menyejahterakan setiap penduduk Sultra sebesar 

Rp10,15 juta per tahun. Angka ini lebih tinggi dibanding 

tahun 2020. Rasio belanja pemerintah terhadap PDRB 

tahun 2021 sebesar 19,57 persen atau naik dibanding 

tahun 2020 (Tabel 3.20). Kenaikan tersebut sebagai 

wujud kehadiran pemerintah di masa pandemi dalam 

upaya pemulihan ekonomi nasional.  

3.3.3. Surplus/Defisit Konsolidasian 

Tren realisasi anggaran konsolidasian 

cenderung defisit. Berdasarkan Tabel 3.18 di atas, 

defisit anggaran tahun 2021 mencapai Rp20,23 triliun, 

nilai tersebut naik 8,01 persen dibanding tahun 2020 

yang sebesar Rp18,7 triliun. Melebarnya angka defisit 

tersebut disebabkan adanya peningkatan belanja 

konsolidasian (7,27%), sementara pendapatan 

konsolidasian terkontraksi 1,69 persen. Pemerintah 

baik pusat maupun daerah perlu berupaya lebih keras 

lagi untuk menggali sumber penerimaan perpajakan 

dan penerimaan negara bukan pajak agar dapat 

mengurangi angka defisit tidak terlalu besar. 

3.3.4. Pembiayaan Konsolidasian 

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2019—

2021) pembiayaan konsolidasian menunjukkan tren 

naik (Tabel 3.18). Pada tahun 2021 penggunaan SiLPA 

mendominasi penerimaan pembiayaan yakni sebesar 

Rp1,04 triliun atau 58,37 persen dari total penerimaan 

pembiayaan. Sementara sisanya berasal dari 

Pinjaman Dalam Negeri dan Penerimaan Kembali 

Piutang. Penerimaan pembiayaan tumbuh 34,25 

persen dibanding tahun 2020. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pendapatan konsolidasian masih belum 

mampu untuk menutup kekurangan pendapatan 

konsolidasian dalam membiayai belanja konsolidasian. 

Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2021 

adalah berupa penyertaan modal dan pembayaran 

pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp240,86 

miliar.  

3.3.5. Kontribusi Pengeluaran Pemerintah 

dalam Perekonomian 

Peran belanja pemerintah dapat tercermin 

dari pengeluaran kompensasi pegawai, penggunaan 

barang dan jasa dan manfaat sosial (PKP) dan belanja 

pemerintah untuk pengadaan aset tetap (PMTB).  

Pengeluaran konsumsi pemerintah pada 

tahun 2021 sebesar Rp10,97 turun 26,3 persen 

dibanding 2020. Konsumsi pemerintah tersebut 

berkontribusi sebesar 7,89 persen terhadap PDRB 

Sultra. Sebaliknya peran pemerintah terhadap 

perekonomian dari sisi investasi justru naik. Akuisisi 

aset tetap pemerintah selama tahun 2021 mencapai 

Rp7,49 triliun tumbuh 35,6 persen dan memberikan 

kontribusi pada PDRB sebesar 5,3 persen. Sehingga 

secara akumulasi peran pemerintah secara langsung 

terhadap PDRB Sultra tahun 2021 sebesar 13,2 persen. 

Peran pemerintah terhadap perekonomian Sultra 

tahun 2021 lebih rendah 2,42 poin persen dibanding 

tahun 2020 (Lampiran 3). 

Grafik 3. 5 Perbandingan Realisasi Belanja 
Konsolidasian Sultra 2021 

Sumber: LKPK Tahun 2021 Kanwil DJPb Prov. Sultra 
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Tabel 3. 20 Rasio Belanja Konsolidasian per Kapita 

 

URAIAN 2019 2020 2021

1. Belanja Pemerintah Konsolidasian 27,04          25,37        27,22          

2. PDRB-ADHB 129,23        130,18      139,06        

Rasio Belanja - PDRB (1:2) 20,93% 19,49% 19,57%

3. Jumlah Penduduk 2.583.789   2.624.875 2.679.133   

Rasio Belanja - Populasi (1:3) Rp 10.467.161 9.666.313 10.158.751 

Catatan: no. 1 dan 2 dalam triliun rupiah

Sumber: LKPK Tk Wilayah Sultra 2021 Preliminary  Februari 2022
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BAB IV 
Analisis Sektor Unggulan dan  
Potensial Regional 

4.1. Pendahuluan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, 

wewenang, kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai peraturan perundang-undangan. 

Tujuan otonomi daerah adalah memberi kesempatan 

pada daerah untuk berkembang secara optimal 

sesuai dengan potensinya. Namun dalam hal 

pengelolaan wilayah, daerah memiliki keterbatasan 

berkaitan dengan sumber daya dan pendanaan 

untuk melakukan pembangunan, sehingga dukungan 

pemerintah pusat sangat diperlukan dalam 

mendorong pembangunan sektor/subsektor 

unggulan daerah. 

Menurut Todaro (2000), pembangunan 

ekonomi di daerah berkembang tidak dilakukan 

secara serentak/sekaligus, tetapi dimulai dari sektor 

unggulan daerah terlebih dahulu. Sektor unggulan 

tersebut memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya, 

baik ke depan maupun ke belakang, sehingga dapat 

menciptakan total output yang besar bagi 

perekonomian daerah.  

Bab IV ini berisi pembahasan mengenai 

sektor ekonomi yang menjadi unggulan di Sulawesi 

Tenggara serta sektor-sektor yang saat ini belum 

menjadi sektor unggulan, tetapi dinilai memiliki 

potensi besar dan dapat menyumbang pertumbuhan 

ekonomi daerah (sektor potensial).  

Dalam rangka mengidentifikasi sektor-sektor 

yang termasuk kategori unggulan maupun potensial, 

dilakukan beberapa metode analisis statistik, yaitu 

analisis Location Quotient (LQ), analisis Shift-Share, 

dan analisis Tipologi Klassen. 

Hasil pembahasan pada bab ini diharapkan 

dapat digunakan untuk lebih mengoptimalkan 

pengelolaan potensi ekonomi yang ada di Sulawesi 

Tenggara, yang pada akhirnya akan memberikan 

pengaruh positif terhadap perekonomian 

masyarakat. 

 

4.1.1. Analisis Location Quotient (LQ) 

4.1.1.1. Analisis Penentuan Sektor Basis dan 
Non-Basis 

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan 

untuk membentuk model ekonomi basis (sektor 

basis) sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi 

sektor ekonomi unggulan daerah yang memiliki efek 

signifikan terhadap pembangunan daerah.  

Persamaan LQ (Sjafrizal, 2012) adalah: 

 

�� =

��� ��.��.� �..
�  

 

Hasil dari persamaan LQ tersebut 

menunjukkan seberapa besar peran suatu sektor 

ekonomi terhadap pembangunan daerah, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

a. Jika LQ > 1, maka sektor tersebut merupakan 

sektor basis/sektor unggulan dan memiliki 

pangsa relatif yang lebih besar dibanding sektor 

lainnya, sehingga sektor tersebut mampu 

memenuhi konsumsi daerah sekaligus dapat 

diekspor ke daerah lain. 

b. Jika LQ = 1, maka sektor tersebut setara dengan 

sektor ekonomi lainnya dan memiliki pangsa 

aktivitas setara dengan pangsa total, sehingga 

hanya mampu memenuhi konsumsi daerah. 

c. Jika LQ < 1. Maka sektor tersebut merupakan 

sektor non-basis (bukan sektor unggulan) dan 

memiliki pangsa relatif yang lebih kecil, sehingga 

belum mampu memenuhi konsumsi daerah. 

Perhitungan LQ dilakukan menggunakan 

data PDRB Sulawesi Tenggara tahun 2016 sampai 

dengan 2021 yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil 

perhitungan tersebut tercantum pada Tabel 4.1. 

 

 

LQ = 
Indeks 
location 
quotient 

 
   

��� = 
PDRB 
sektor ke-j 
di Sultra 

 �.� = 
PDRB 
sektor ke-j 
di Nasional 

��. = 
Total 
PDRB 
Sultra 

 �.. = Total PDB 
Nasional 
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Tabel 4. 1 Location Quotient dan Kapasitas Ekspor Sektor Ekonomi Sulawesi Tenggara 

 

Hasil perhitungan LQ secara lengkap 

tercantum pada Lampiran 5. Dari perhitungan ini; 

dapat dilihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan; pertambangan dan penggalian; 

pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan 

daur ulang; konstruksi; transportasi dan 

pergudangan; administrasi pemerintahan, 

pertahanan, dan jaminan sosial wajib; dan jasa 

pendidikan merupakan sektor dengan nilai LQ di atas 

1. Artinya, sektor-sektor tersebut merupakan sektor 

basis (sektor unggulan) daerah yang memiliki pangsa 

pasar lebih besar dibandingkan sektor lainnya, dapat 

memenuhi kebutuhan daerah, sekaligus 

memungkinkan untuk diekspor ke daerah lain. 

 

 

Selain di tingkat provinsi, analisis LQ untuk 

mengidentifikasi sektor unggulan dan potensial juga 

dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Berbeda 

dengan perhitungan di tingkat provinsi yang 

menggunakan data tahun 2016—2021, perhitungan 

LQ tingkat kabupaten/kota dilakukan menggunakan 

data PDRB tahun 2015—2020 (karena limitasi data 

yang dirilis oleh Badang Pusat Statistik). Berdasarkan 

perhitungan tersebut, sektor unggulan tiap 

kota/kabupaten di Sulawesi Tenggara dapat dilihat 

pada Gambar 4.1. 

 

Sektor 
Rerata PDRB 
2016—2021 
(Juta Rp) 

Rerata LQ 
2016—2021 

Kapasitas Ekspor 
(LQ>1)  

(Juta Rp) 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  20.612.999  1,76  8.909.879  

Pertambangan dan Penggalian   18.187.609  2,58  11.128.185  

Industri Pengolahan  5.828.397  0,30 - 

Pengadaan Listrik dan Gas  45.740  0,05 - 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang  167.583  2,17  90.488  

Konstruksi  11.567.468  1,25  2.332.035  

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  11.225.355  0,92 - 

Transportasi dan Pergudangan   4.065.002  1,11 404.192 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum  508.442  0,19 - 

Informasi dan Komunikasi  2.252.240  0,44 - 

Jasa Keuangan dan Asuransi  2.036.077  0,54 - 

Real Estate  1.344.328  0,49 - 

Jasa Perusahaan  185.368  0,11 - 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib  4.500.851  1,46  1.412.048  

Jasa Pendidikan  4.299.206  1,48  1.395.421  

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial  897.434  0,81 - 

Jasa lainnya  1.248.795  0,76 - 

Jumlah 88.972.892  25.672.246 

Multiplier coefficient sektor basis 
(Total PDRB per Total Potensi Ekspor) 

3,47 

Sumber: BPS, diolah. 
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Terdapat beberapa sektor yang menjadi 

unggulan di sebagian besar wilayah; di antaranya 

adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; 

administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan 

sosial wajib; serta pertambangan dan penggalian. 

4.1.1.2. Menentukan Banyaknya Potensi 
Ekspor Sektor Basis 

Penentuan banyaknya potensi ekspor dari 

suatu sektor basis (sektor dengan LQ > 1), dihitung 

menggunakan persamaan berikut: 

 �� = (
�� − 1 ��� ) × ���  

 

Predikat sektor dengan kapasitas ekspor 

terbesar dipegang oleh pertambangan dan 

penggalian, dengan nilai Rp11,13 triliun. Posisi kedua 

ditempati oleh sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan dengan kapasitas ekspor sebesar Rp8,9 

triliun. Secara keseluruhan, jumlah kapasitas ekspor 

Sulawesi Tenggara adalah sebesar Rp25,67 triliun. 

Angka ini meningkat 4,4% dari tahun sebelumnya 

(Rp24,58 triliun). 

4.1.1.3. Angka Pengganda Sektor Basis 

Multiplier coefficient digunakan untuk 

mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh adanya 

input sektor basis. Dalam hal ini, sektor basis adalah 

sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk 

dilakukan ekspor. Angka pengganda sektor basis 

dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

 

= ����� ���� �����ℎ ������� ������ ������ ������  

 

�� = 
Kapasitas 
(Potensi) 
Ekspor 

 ��� = PDRB 
Sektor 

Gambar 4. 1 Sektor Ekonomi 
Unggulan Sulawesi Tenggara 

per Kota/Kabupaten 
 

Sumber:  
Badan Pusat Statistik, diolah. 
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Berdasarkan tabel 4.1, rata-rata total PDRB 

Sulawesi Tenggara adalah Rp88,97 triliun dan 

kapasitas ekspor sektor unggulan adalah Rp25,67 

triliun. Dengan pembagian sederhana, kita peroleh 

nilai multiplier coefficient sektor basis berada di 

angka 3,47. Angka ini menunjukkan bahwa 

keseluruhan sektor basis mampu memberikan efek 

terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara 

sebesar 3,47 kali dari kenaikan output yang 

dihasilkan sektor basis. Dengan kata lain, setiap Rp1 

juta kenaikan output sektor basis akan meningkatkan 

PDRB sebesar Rp3,47 juta. 

4.1.2. Analisis Shift-Share 

Analisis shift-share bertujuan untuk 

menganalisis pergeseran kinerja suatu sektor di 

suatu wilayah untuk dikategorikan berdasarkan 

sumber penyebab pergeseran dan untuk 

mengetahui sektor yang memberikan kontribusi 

terbesar dalam pertumbuhan wilayahnya (Rustiadi, 

et al., 2011). 

Pada analisis shift-share, terdapat 

komponen dirrefential shift (DS) yang menunjukkan 

tingkat kekompetitifan suatu sektor dibandingkan 

dengan pertumbuhan total sektor dalam wilayah. 

Differential shift juga menunjukkan dinamika 

(keunggulan/kelemahan) suatu sektor di wilayah 

tertentu dibandingkan di wilayah lain. Persamaan 

umum analisis shift-share adalah sebagai berikut: 

 ��� = ��. . (�1)�. . (�0)
− 1� + ���. (�1)��. (�0)

− �. . (�1)�. . (�0)
� + ����(�1)���(�1)

− ��. (�1)��. (�0)
� 

(�)                                   (�)                                   (�) 

SSA = Shift-share analysis 

a = Komponen Regional Share (RS) 

b = Komponen Proportional Shift (PS) 

c = Komponen Differential Shift (DS) �.. = nilai total aktivitas/sektor di tingkat 
Nasional ��. = nilai aktivitas/sektor ke-i di tingkat 
Nasional ��� = nilai aktivitas/sektor ke-i di Sultra �1 = titik tahun akhir �0 = Titik tahun awal 

 

Dari persamaan di atas, akan dihasilkan nilai 

DS tertentu, yang penjelasannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika DS < 0, maka sektor tersebut tumbuh 

lebih lambat dibanding sektor yang sama di 

tingkat nasional. 

b. Jika DS > 0, maka sektor tersebut tumbuh 

lebih cepat dibanding sektor yang sama di 

tingkat nasional. 

Semakin besar peran suatu sektor, dapat 

dikatakan sektor tersebut merupakan mesin 

pertumbuhan (growth machine) ekonomi daerah 

(Rustiadi, et al., 2011).  

Berdasarkan hasil shift-share analysis (SSA) 

pada komponen differential share pada Tabel 4.2, 

terdapat 11 sektor yang memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah (nilai DS 

positif). Sektor industri pengolahan dapat dikatakan 

sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah karena 

memiliki nilai differential shift terbesar dibanding 

sektor-sektor lainnya. 

Tabel 4. 2 Keunggulan Kompetitif  
Sulawesi Tenggara per Sektor 
 

Sektor 
Differential 

Shift 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,102 

Pertambangan dan Penggalian  0,201 

Industri Pengolahan 0,327 

Pengadaan Listrik dan Gas 0,064 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

-0,045 

Konstruksi 0,036 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 

0,144 

Transportasi dan Pergudangan  0,160 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,113 

Informasi dan Komunikasi -0,045 

Jasa Keuangan dan Asuransi 0,040 

Real Estate -0,090 

Jasa Perusahaan -0,091 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

0,002 

Jasa Pendidikan 0,115 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial -0,085 

Jasa lainnya -0,185 

Sumber: BPS (diolah) 
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4.1.3. Analisis Tipologi Klassen 

 

Menurut Rustiadi, dkk., analisis Tipologi 

Klassen bertujuan untuk mengidentifikasi posisi 

sektor unggulan wilayah dengan memperhatikan 

sektor pertumbuhan sektoral (nilai differential shift 

pada analisis shift-share) dan pemusatan aktivitas 

ekonomi (Location Quotient) dengan menggunakan 

Klassen. Penggunaan nilai differential shift (DS) 

adalah untuk melihat kompetisi perubahan 

pertumbuhan dari suatu sektor ekonomi wilayah. 

Penggunaan analisis Location Quotient (LQ) 

bertujuan untuk melihat pemusatan aktivitas 

ekonomi terhadap aktivitas ekonomi total wilayah 

atau sebagai sektor basis ekonomi wilayah. Dua 

analisis tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu 

membandingkan peran suatu sektor ekonomi di 

suatu daerah dengan sektor ekonomi yang sama di 

tingkat yang lebih besar (nasional). 

Potensi ekonomi yang dimiliki Sulawesi 

Tenggara tentu berbeda dengan wilayah lain. 

Terdapat sektor yang memiliki potensi besar dan 

sektor yang kurang memiliki potensi. 

Seperti yang tercantum pada Gambar 4.2, 

terdapat 4 kuadran yang terbagi berdasarkan nilai 

DS dan LQ. Kuadran I merupakan sektor maju dan 

tumbuh sangat cepat, kuadran II merupakan sektor 

potensial (dapat berkembang dengan cepat), 

kuadran III merupakan sektor maju tetapi tertekan, 

dan kuadran IV adalah sektor yang relatif tertinggal 

dibanding sektor lainnya. 

Sektor yang berada pada kuadran I (nilai DS 

positif dan LQ lebih dari 1 adalah: 1) pertambangan 

dan penggalian, 2) pertanian, kehutanan, dan 

perikanan, 3) jasa pendidikan, dan 4) transportasi dan 

pergudangan. Dari keempat sektor tersebut, 

pertambangan dan penggalian menjadi sektor 

unggulan karena memiliki keunggulan ekonomi 

wilayah secara komparatif (LQ) maupun secara 

kompetitif (DS). Dengan demikian, sektor 

pertambangan dan penggalian ini harus 

dikembangkan lagi, mengingat sektor ini mampu 

untuk memenuhi kebutuhan di Sulawesi Tenggara 

dan untuk dijual ke daerah lain. 

Sama seperti di tingkat provinsi, tiap 

kota/kabupaten juga memiliki potensi ekonomi yang 

berbeda satu sama lain. Sektor unggulan di masing-

masing kota/kabupaten di Sulawesi Tenggara dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. Dengan mengetahui fakta 

tersebut, diperlukan kebijakan yang berbeda-beda 

pula di tiap wilayah untuk dapat mengembangkan 

setiap potensi secara maksimal. Kebijakan 

pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi, 

permasalahan, dan potensi masing-masing daerah 

(Arsyad, 2010). 

Sektor pertanian; kehutanan dan perikanan 

dan sektor transportasi dan pergudangan yang 

termasuk sektor unggulan Sulawesi Tenggara dapat 

diidentifikasi subsektor unggulannya. Tabel 4.3 

menyajikan hasil perhitungan analisis LQ dan shift-

share yang berguna untuk menentukan subsektor 

unggulan berdasarkan nilai PDRB tahun 2016—2019 

(data terkini dari BPS). Pada sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan; subsektor perikanan 

merupakan subsektor unggulan dengan kapasitas 

ekspor sebesar Rp4,7 triliun per tahun. 

 

Sektor/Subsektor 
PDRB 

(Juta Rp) 
LQ 

Kapasitas 
Ekspor 

(Juta Rp) 
DS 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

  1. Pertanian, 
Peternakan, 
Perburuan dan Jasa  
Pertanian 

10.215.625  0,71 

 

0,05 

  2. Kehutanan dan 
Penebangan Kayu 

520.596  0,56 

 

-0,03 

  3. Perikanan* 8.043.449  2,39 4.684.067  0,13 

Pertambangan dan 
Penggalian 

  

   

  1. Pertambangan Bijih 
Logam* 

8.672.057  4,31 6.657.685  0,06 

  2. Pertambangan 
dan Penggalian 
Lainnya* 

8.034.781  2,50 4.823.828  0,04 

Transportasi dan Pergudangan 

  1. Angkutan Darat* 2.041.808  1,00 

 

0,02 

  2. Angkutan Laut 154.991  0,51 

 

0,03 

  3. Angkutan Sungai 
Danau dan 
Penyeberangan* 

215.076  2,09         0,09 

  4. Angkutan Udara* 1.063.076  1,63         0,13 

  5. Pergudangan dan 
Jasa Penunjang 
Angkutan; Pos dan 
Kurir 

250.876  0,43 

 

-0,08 

* Subsektor unggulan 

    

Tabel 4. 3 Keunggulan Kompetitif dan Komparatif 
Sulawesi Tenggara per Subsektor 

Gambar 4. 2 Klasifikasi Tipologi Klassen Sulawesi 
Tenggara dalam Perspektif Nasional 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah. 
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4.2. Sektor Unggulan Daerah 

4.2.1. Profil Sektor Unggulan Daerah 
Berdasarkan Lapangan Usaha 

Berdasarkan analisis LQ dan Klassen yang 

telah dilakukan, sektor ekonomi unggulan di Sulawesi 

Tenggara adalah sektor pertambangan dan 

penggalian; pertanian, kehutanan, dan perikanan; 

jasa pendidikan; dan transportasi dan pergudangan. 

Sektor-sektor tersebut memiliki nilai LQ di atas 1 dan 

berada di kuadran 1 pada analisis tipologi Klassen.  

Berdasarkan data pada Tabel 4.1; sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki 

kontribusi terhadap PDRB terbesar; yaitu sebesar 

Rp20,61 triliun. Namun, jika dilihat dari nilai Location 

Quotient; sektor ini masih berada di bawah sektor 

pertambangan dan penggalian serta sektor 

pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan 

daur ulang. 

Kondisi ini relatif sama jika dibandingkan 

dengan tahun lalu; di mana sektor unggulan Sulawesi 

Tenggara adalah pertanian, kehutanan, dan 

perikanan. 

4.2.2. Kontribusi Sektor Unggulan Daerah 
terhadap Ketenagakerjaan 

Berdasarkan data BPS per Agustus 2021; 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 

menyumbang porsi tenaga kerja terbesar di Sulawesi 

Tenggara, yaitu sebesar 442 ribu jiwa. Dalam 5 tahun 

terakhir (2017 s.d. 2021), persentase tenaga kerja di 

sektor ini menunjukkan tren penurunan. Meski 

demikian, pemerintah harus tetap menaruh perhatian 

mengingat sektor ini masih menyumbang 33,33% dari 

total lapangan kerja.  

Sektor transportasi & pergudangan serta 

pertambangan & penggalian yang juga merupakan 

sektor unggulan Sulawesi Tengara masing-masing 

menyumbang 52.952 dan 34.987 lapangan kerja. 

Secara total, ketiga sektor tersebut menyumbang 

lapangan kerja sebanyak 530.336 atau sebesar 

39,96% dari total lapangan kerja di Sulawesi 

Tenggara. 

Jumlah yang besar tersebut harus direspon 

dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah harus 

memastikan bahwa sektor-sektor unggulan; dengan 

begitu kesejahteraan sebagian masyarakat Sulawesi 

Tenggara yang bekerja di sektor tersebut juga 

meningkat.  

4.2.3. Kontribusi Sektor Unggulan Daerah 
terhadap Pendapatan Negara dan 
Daerah 

4.2.3.1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, total produksi perikanan di Sulawesi 

Tenggara tahun 2020 mencapai 607,9 ribu ton. 

Kontribusi sektor ini terhadap total PDRB Sultra 

mencapai 22,87%, (terbesar dibanding sektor 

lainnya).  

Berdasarkan data penerimaan perpajakan 

lingkup Sulawesi Tenggara; kontribusi sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah senilai 

Rp417,66 miliar atau sebesar 15,1% dari total 

penerimaan perpajakan (Rp2,77 triliun). Selain 

penerimaan pajak, sektor ini juga memiliki kontribusi 

penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai 

Rp15,56 miliar atau 0,47% dari total PNBP Sulawesi 

Tenggara. 
  

Tabel 4. 5 Penerimaan Negara Bukan Pajak Sulawesi 
Tenggara 2021 

Sektor 
PNBP 

(Juta Rp) 

Pertanian, Kehutanan, & Perikanan 15.564 

Pertambangan & Penggalian 93.575 

Transportasi & Pergudangan 91.375 

Jasa Pendidikan 48.405 

  

Tabel 4. 4 Tenaga Kerja di Sektor Ekonomi Unggulan Sulawesi Tenggara 

Lapangan Usaha 
Tenaga Kerja (Jiwa) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 490.972 466.790 424.833 473.265 442.397 

Pertambangan dan Penggalian 32.545 35.012 27.288 30.827 34.987 

Transportasi dan Pergudangan 43.183 41.320 47.831 50.589 52.952 

Sektor Lainnya 684.029 714.980 718.031 734.551 796.733 

Total 1.250.729 1.258.102 1.217.983 1.289.232 1.327.069 

Sumber: Aplikasi MEBE & OM-SPAN Kemenkeu  
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4.2.3.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian 

Dari 221 perusahaan tambang di Sulawesi 

Tenggara, 148 di antaranya memproduksin nikel. 

Jumlah cadangan nikel di Sulawesi Tenggara 

berdasarkan data Dinas ESDM mencapai 97 miliar 

ton, dengan luas sebaran nikel 480 ribu Ha. Permen 

ESDM Nomor 11 tahun 2019 yang berisi pelarangan 

ekspor biji nikel melahirkan banyak pabrik 

pengolahan logam dasar (smelter), sehingga banyak 

dilakukan ekspor feronikel. Nilai ekspor feronikel 

mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 

2020, saat masa pandemi, ekspor feronikel 

mengalami kenaikan mencapai 120% dari tahun 

sebelumnya. Melihat tren produksi kendaraan listrik 

yang terus meningkat, prospek pertambangan nikel 

yang merupakan komponen utama baterai juga 

dinilai menjanjikan. 

Dalam kurun 5 tahun terakhir, PDRB sektor 

pertambangan dan penggalian menunjukkan tren 

peningkatan. Pada tahun 2021, sektor pertambangan 

dan penggalian memberikan kontribusi PDRB 

sebesar Rp18,19 triliun atau sebesar 20,44% dari total 

PDRB Sulawesi Tenggara. Dari segi perpajakan, 

sektor ini memberikan kontribusi Rp536,72 miliar atau 

sebesar 19,4% dari total penerimaan perpajakan. 

Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang berada di 

angka 14,9%. PNBP yang disumbang oleh sektor ini 

adalah senilai Rp93,58 miliar atau 2,84% dari total 

PNBP Sulawesi Tenggara 

4.2.3.3. Sektor Transportasi dan Pergudangan 

Sektor transportasi dan pergudangan, 

meskipun bukan yang utama, merupakan salah satu 

sektor unggulan di Sulawesi Tenggara. Sektor ini 

mampu mendorong perekonomian dengan 

memberikan kontribusi PDRB pada tahun 2021 senilai 

Rp4,07 triliun atau sebesar 4,57% dari total PDRB 

Sulawesi Tenggara 

Dari segi pendapatan, sektor transportasi 

dan pergudangan menyumbang penerimaan pajak 

sebesar Rp148,26 miliar atau sebesar 5,3% dari total 

penerimaan pajak Sulawesi Tenggara. Jumlah ini naik 

5,56% dibanding tahun sebelumnya, namun secara 

proporsi justru menurun. Dari segi PNBP, sektor ini 

menyumbang Rp91,38 miliar atau sebesar 2,77% dari 

total PNBP Sulawesi Tenggara. 

4.2.3.4. Sektor Jasa Pendidikan 

Sektor keempat yang menjadi unggulan 

Sulawesi Tenggara adalah jasa pendidikan. 

Kontribusi sektor ini terhadap PDRB tidak bisa 

dibilang besar, yaitu senilai Rp4,3 triliun atau sebesar 

4,83% dari total PDRB Sulawesi Tenggara. 

Penerimaan perpajakan sektor jasa 

pendidikan terbilang sangat kecil dibanding sektor-

sektor lain. Tahun 2021, penerimaan perpajakan 

sektor ini hanya sebesar Rp6,38 miliar atau 0,2% dari 

total penerimaan pajak Sulawesi Tenggara. Sektor ini 

juga  hanya berkontribusi Rp48,41 miliar terhadap 

PNBP (1,47% dari total PNBP). Meskipun kecil, 

pendidikan tetap harus menjadi prioritas, mengingat 

tujuannya yang memang untuk meningkatkan 

kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM akan 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

sektor-sektor lain. Dengan kata lain, sektor jasa 

pendidikan memiliki multiplier effect terhadap 

pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak memberikan 

kontribusi ekonomi secara langsung. 

4.2.4. Dukungan Alokasi Anggaran APBN 
dan APBD 

Berdasarkan RPJMD Sulawesi Tenggara 

tahun 2018—2023, pemerintah menetapkan arah 

kebijakan pengembangan subsektor pertanian, 

pertambangan, dan perikanan sebagai sektor 

unggulan, sedangkan sektor transportasi dan 

pergudangan serta sektor jasa pendidikan belum 

termasuk dalam sektor (yang dianggap) unggulan. 

Pemerintah Sulawesi Tenggara hanya memasukkan 

potensi sumber daya alam sebagai keunggulan, 

sedangkan sektor lain belum diidentifikasi dan 

ditetapkan arah pengembangannya.  

4.2.4.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  

Dalam rangka mendukung dan 

meningkatkan produksi sektor perikanan di Sulawesi 

Tenggara, pemerintah memberikan dukungan fiskal 

melalui APBN yang terdiri dari belanja Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) serta DAK Fisik Bidang 

Kelautan dan Perikanan (Tabel 4.6).   

 

 

Tabel 4. 6 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sektor Kelautan dan Perikanan 

Tahun 

APBN Sektor Kelautan dan 
Perikanan 

DAK Fisik Bidang Kelautan dan 
Perikanan Total Realisasi 

Proporsi 
terhadap 

Total APBN 
Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi 

2021 48.199,08 46.342,80 37.763,34 36.570,57 82.913,37 0,70% 

2020 49.027,36 45.412,33 34.279,58 33.464,94 78.877,27 0,73% 

2019 49.290,23 48.273,12 32.027,65 29.446,95 77.720,06 0,67% 

2018 43.936,06 42.518,72 30.548,67 28.904,25 71.422,97 0,65% 

Sumber: MEBE & OM-SPAN Kemenkeu. 
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Realisasi belanja sektor kelautan dan 

perikanan, baik dari KKP maupun DAK Fisik, 

mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, selama 

tahun 2018—2021, proporsi realisasi belanja sektor 

kelautan dan perikanan terhadap total keseluruhan 

dana APBN masih sangat rendah, bahkan di bawah 

1%. Hal ini tentu cukup memprihatinkan mengingat 

kelautan dan perikanan merupakan salah satu 

keunggulan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara, 

sehingga sudah seharusnya sektor ini mendapatkan 

perhatian lebih dari pemerintah. 

4.2.4.2. Pertambangan dan Penggalian 

Sektor pertambangan dan penggalian 

memiliki rata-rata nilai location quotient tertinggi 

dalam 5 tahun terakhir dibanding sektor-sektor lain di 

Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data PSDMBP 

tahun 2020, Sulawesi Tenggara memiliki sumber 

daya nikel sebesar 86,45 juta ton logam nikel (murni) 

dan 13,78 juta ton cadangan logam nikel (murni).  

Berdasarkan data pada tabel 4.1, sektor dengan 

kapasitas ekspor terbesar adalah pertambangan dan 

penggalian, yaitu senilai Rp10,7 triliun.   

4.2.4.3. Transportasi dan Pergudangan 

Bentuk dukungan APBN untuk sektor 

transportasi dan pergudangan adalah anggaran 

yang disalurkan melalui Kementerian Perhubungan, 

Kementerian Pekerjaan Umum (bidang jalan dan 

jembatan), dan DAK Fisik bidang jalan. 

Seperti yang tercantum dalam Tabel 4.7, 

anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk 

menunjang sektor transportasi dan pergudangan 

selama 3 tahun terakhir terbilang cukup besar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggaran Kementerian Perhubungan dan 

DAK Fisik bidang jalan cenderung mengalami 

penurunan dari tahun 2019 sampai dengan 2021, 

tetapi anggaran Kementerian PUPR (jalan & 

jembatan) mengalami kenaikan yang cukup besar.  

Secara keseluruhan, jumlah anggaran yang 

dikeluarkan untuk sektor ini meningkat dari tahun ke 

tahun. Hal ini merupakan langkah yang tepat, 

mengingat transportasi (dan logistik) akan memacu 

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain.  

Sebagai contoh, transportasi yang baik akan 

memudahkan distribusi hasil pertanian dan perikanan 

serta pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah.  

4.2.4.4. Jasa Pendidikan 

Seperti yang telah kita ketahui bahwa 

pendidikan merupakan salah satu prioritas 

pembangunan negara. Berbagai kebijakan seperti 

“Wajib Belajar 9 Tahun” adalah salah satu upaya 

pemerintah untuk meningkatkan pemerataan 

pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan menjadi 

begitu penting karena akan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, termasuk kemampuan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah.  

Peningkatan kualitas SDM tentu akan 

berpengaruh positif terhadap perekonomian. 

Dengan alasan itulah pemerintah juga 

menggelontorkan dana yang tidak sedikit pada 

sektor ini. Total realisasi anggaran pendidikan dari 

tahun 2019—2021, meskipun mengalami penurunan, 

tetapi tetap memiliki porsi yang besar teradap total 

APBN. 

 

 

 

  

Tabel 4. 7 Realisasi Anggaran Sektor Transportasi dan Pergudangan 

Tahun Kementerian 
Perhubungan 

Kementerian 
PUPR (Jalan & 

Jembatan) 

DAK Fisik 
bidang Jalan 
(SP2D BUN) 

Total Realisasi 
APBN 

Proporsi Anggaran 
Transportasi terhadap 

Total APBN 

2021 402.804,83  788.629,42 301.696,26 11.892.252,54 12,56% 

2020 461.229,56 508.033,28 116.247,68 10.381.728,05 10,46% 

2019 460.355,09 473.862,12 467.084,03 10.986.547,86 12,75% 

 Tabel 4. 8 Realisasi Anggaran Sektor Jasa Pendidikan 

Tahun APBN Fungsi 
Pendidikan 

DAK Fisik bidang 
Pendidikan Total Realisasi APBN 

Proporsi Anggaran 
Transportasi terhadap Total 

APBN 

2021 1.372.532.188.608 714.403.554.743 2.086.935.743.351 17,55% 

2020 1.296.321.516.147  691.815.696.340 1.988.137.212.487 19,15% 

2019 1.509.909.306.323 667.529.616.147 2.177.438.922.470 19,82% 

 
Sumber: MEBE & OM-SPAN Kemenkeu 
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4.2.5. Tantangan Fiskal pada Sektor 
Unggulan Daerah 

4.2.5.1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

Salah satu sektor yang menjadi unggulan dan 

dominan di Sulawesi Tenggara adalah sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebanyak 

33,33% dari total tenaga kerja bekerja di sektor ini 

(data BPS, Agustus 2021). Masalah yang muncul 

adalah, banyaknya penduduk yang bekerja di sektor 

unggulan tidak menjadikan kesejahteraan Sulawesi 

Tenggara meningkat. Tingkat kemiskinan Sulawesi 

Tenggara masih berada di atas rata-rata nasional, 

porsi terbesar adalah masyarakat di perdesaan. 

Dengan kondisi tersebut; sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan sudah seharusnya menjadi 

salah satu perhatian pemerintah.  

Tantangan lain yang masih terjadi adalah 

pemanfaatan aset yang masih berorientasi pada 

daratan, sedangkan area perairan (laut) juga 

merupakan unggulan Sulawesi Tenggara. Dukungan 

pemerintah dari segi kebijakan fiskal dilakukan 

dengan transfer fiskal, yaitu DAK Fisik dan dukungan 

kredit program. Tidak hanya penyaluran, pemerintah 

juga harus memastikan bahwa pemanfaatannya 

dilakukan secara optimal.  

Seperti yang kita pahami, berbagai variabel 

dalam perekonomian memilki hubungan yang 

kompleks antara satu sama lain. Beberapa variabel 

memiliki peran ganda, baik sebagai variabel 

independen maupun dependen. Pemberian bantuan 

fiskal memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Atas dasar hal tersebut, 

penulis melakukan analisis yang menguji hubungan 

penyaluran bantuan dengan tingkat kesejahteraan 

masyarakat, dengan variabel yang digunakan adalah 

DAK Fisik bidang pertanian, kelautan, dan perikanan; 

kredit program sektor pertanian, perburuan, dan 

kehutanan; kredit program sektor perikanan; PDRB 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan 

tingkat kemiskinan (yang menggambarkan 

kesejahteraan masyarakat).  

Berbagai variabel tersebut dianalisis dengan 

path analysis, yang mampu menggambarkan secara 

simultan hubungan antarvariabel (Wibowo, 2005). 

Seperti yang terlihat pada kerangka konseptual 

(Gambar 4.3), dukungan fiskal terhadap sektor 

unggulan Sulawesi Tenggara memberikan multiplier 

effect terhadap kesejahteraan, yang dalam hal ini 

diukur melalui tingkat kemiskinan. Proses 

perhitungan koefisien dalam path analysis dilakukan 

dengan pendekatan analisis regresi dengan variabel 

yang dibakukan (standardized regression). Model 

persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Pengujian menggunakan analisis jalur (path 

analysis) dilakukan dalam 2 tahap (persamaan). 

Persamaan pertama adalah menguji 

hubungan/pengaruh antara DAK Fisik bidang 

pertanian; DAK Fisik bidang kelautan dan perikanan; 

kredit program sektor pertanian, perburuan, dan 

kehutanan; dan kredit program sektor perikanan 

dengan PDRB Sulawesi Tenggara sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan. DAK Fisik dan kredit 

program tersebut dianggap sebagai variabel 

independen yang memengaruhi besarnya PDRB 

Sulawesi Tenggara sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan. 

 

Tabel 4. 9 Hasil Path Analysis 

Variable 
Unstandardized 

Coefficient Significance 

Persamaan 1: Pengaruh thd. PDRB 

DAKkelautan -219,795 0,002 

DAKpertanian 17,834 0,397 

KURpertanian 309,041 <0,001 

KURperikanan 397,301 <0,001 

R-square 0,628 

F-value 26,173 

Persamaan 2: Pengaruh thd. Kemiskinan 

DAKkelautan -1,286 0,181 

DAKpertanian 1,304 <0,001 

KURpertanian 2,416 0,008 

KURperikanan 2,397 0,016 

PDRB 0,004 0,011 

R-square 0,644 

F-value 22,043 

 

Persamaan kedua adalah menguji hubungan 

antara DAK Fisik bidang pertanian; DAK Fisik bidang 

kelautan dan perikanan; kredit program sektor 

pertanian, perburuan, dan kehutanan; kredit program 

sektor perikanan; dan PDRB Sulawesi Tenggara 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan 

tingkat kesejahteraan (yang ditunjukkan oleh angka 

kemiskinan Sulawesi Tenggara 

Berdasarkan hasil path analysis setelah 

dilakukan pengujian asumsi klasik (Lampiran 4); 

dengan taraf nyata 5%; diperoleh hasil bahwa pada 

persamaan pertama; DAK Fisik bidang kelautan dan 

perikanan; KUR sektor pertanian, perburuan, dan 

kehutanan; serta KUR sektor perikanan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; 

yang dapat dilihat pada nilai “significance”. Meski 

demikian, DAK fisik bidang kelautan dan perikanan 

justru memberikan pengaruh langsung yang negatif 

terhadap PDRB (unstandardized coefficient). DAK 

Fisik bidang pertanian adalah variabel yang 

menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap PDRB 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. 

Pada persamaan kedua; DAK Fisik bidang 

pertanian; KUR sektor pertanian, perburuan, dan 

kehutanan; KUR sektor perikanan; dan PDRB sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan; 

sedangkan DAK Fisik bidang kelautan dan perikanan 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap angka 

kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Melihat angka 

unstandardized coefficient, hanya DAK Fisik bidang 

kelautan dan perikanan yang berpengaruh negatif 

terhadap kemiskinan, sedangkan variabel lainnya 

justru berbanding lurus (naiknya anggaran justru 

meningkatkan kemiskinan). Penyebab hal ini adalah 

pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah 

berupa infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, 

misalnya berupa jalan dan jembatan, tidak akan 

langsung memberikan pengaruh ke perekonomian 

dalam jangka pendek, tetapi akan memberikan 

manfaat secara jangka panjang. 

Dercon, dkk. (2007) mengungkapkan 

pentingnya identifikasi jenis infrastruktur yang 

memberikan efek paling signifikan, yang salah satu 

caranya adalah melibatkan masyarakat melalui survei 

kebutuhan masyarakat. Hasil survei tersebut 

digunakan untuk mengarahkan kembali strategi dan 

kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk 

mencapai perekonomian yang mandiri. 
  

Sumber: BPS, diolah. 

Gambar 4. 3 Kerangka Konseptual Pengaruh  
Dukungan Fiskal terhadap PDRB & Kemiskinan 
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4.2.5.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian 

 

Siapa yang tidak tahu “Tesla”. Namanya 

semakin sering kita dengar seiring dengan 

berkembangnya tren peralihan dari kendaraan 

berbahan bakar fosil menjadi berbahan bakar listrik. 

Listrik digadang-gadang menjadi bahan bakar masa 

depan. Tidak hanya Tesla, berbagai pabrikan 

otomotif pun berlomba-lomba menciptakan 

kendaraan listriknya sendiri. 

Meningkatnya jumlah produksi kendaraan 

bertenaga listrik berhubungan langsung dengan 

jumlah produksi baterai, yang salah satu komponen 

utamanya adalah nikel. Nikel merupakan salah satu 

komponen utama dalam pembuatan baterai. 

Mayoritas baterai yang diproduksi untuk kendaraan 

listrik disusun dari nikel, kobalt, dan mangan. Sedikit 

berbeda, Tesla menggunakan komposisi nikel, 

kobalt, dan aluminium. Beberapa produsen lain juga 

menggunakan komposisi yang berbeda, tetapi nikel 

tidak akan tergantikan. Hal ini tentu menjadi angin 

segar bagi Sulawesi Tenggara, yang komoditas 

tambang utamanya adalah nikel. 

 

 

Dalam skala global, Indonesia menduduki 

peringkat pertama produsen nikel dengan volume 

800.000 ton (data United States Geological Survei, 

2019). Melihat data bahwa jumlah kendaraan listrik di 

seluruh dunia terus meningkat, potensi nikel yang 

dimiliki Sulawesi Tenggara tentu harus dimanfaatkan 

semaksimal mungkin. Komoditas nikel yang ada di 

Sulawesi Tenggara harus dimanfaatkan semaksimal 

mungkin demi kesejahteraan masyarakat, bukan 

hanya pemilik tambang. 

Seperti pisau bermata dua, selain 

menyimpan potensi ekonomi yang besar, 

keberadaan sumber daya nikel juga dapat 

berdampak besar bagi lingkungan jika tidak ditangani 

dengan tepat. Pemerintah harus memastikan 

kegiatan penambangan dilakukan tanpa terlalu 

merusak alam. 

4.2.6. Dukungan Kebijakan dan Stimulus 
Fiskal yang Diperlukan 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) 2018—2023 Sulawesi 

Tenggara, strategi dan kebijakan pengembangan 

sektor/subsektor unggulan di Sulawesi Tenggara di 

antaranya sebagai berikut: 

1. Subsektor perikanan 

a. Menata dan mengalokasikan sumber daya 

lahan secara proporsional melalui berbagai 

pertimbangan pengelolaan sumber daya 

alam secara berkelanjutan di sektor 

kelautan dan perikanan; 

b. Meningkatkan aksesibilitas dan 

pengembangan pusat-pusat kegiatan 

sektor kelautan dan perikanan terhadap 

pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah, 

dan lokal melalui pengembangan struktur 

ruang secara terpadu;  

c. Menetapkan pusat kawasan 

pengembangan sektor perikanan dan 

kelautan berupa kawasan pengembangan 

budidaya perairan dan kawasan perikanan 

tangkap secara terintegrasi dengan usaha-

usaha ekonomi wilayah sekitar; 

d. Melindungi dan mengelola sumber daya 

kelautan untuk kebutuhan perlindungan 

plasma nutfah, terumbu karang, dan 

sumber daya hayati untuk kelangsungan 

produksi dan pengembangan ekowisata; 

dan 

e. Mengembangkan fasilitas pelayanan 

pendidikan dan latihan secara profesional 

dan berkelanjutan. 

2. Pertambangan dan Penggalian 

Salah satu sektor ekonomi yang menjadi 

unggulan di Sulawesi Tenggara adalah 

pertambangan dan penggalian. Jenis bahan 

tambang yang dihasilkan terdiri dari aspal, nikel, 

emas, kromit, tembaga, mangan, pasir besi, dan biji 

besi yang diproduksi oleh 221 perusahaan yang 

tersebar di 14 kabupaten/kota. Dari 221 perusahaan 

tersebut, sebanyak 148 perusahaan bergerak di 

tambang nikel. Jumlah cadangan nikel Sultra 

berdasarkan data Dinas ESDM sebesar 97 miliar ton 

dengan luas sebaran nikelnya 480 ribu Ha. 

Grafik 4.1 Tren Jumlah Kendaraan  
Listrik di Dunia 

Sumber: International Energy Agency, diolah. 
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4.3. Sektor Potensial Daerah 

4.3.1. Profil Sektor Potensial Daerah 
Berdasarkan Lapangan Usaha 

Wilayah Sulawesi Tenggara memiliki potensi 

sumber daya alam yang melimpah. Didukung letak 

geografisnya yang terdiri dari pantai dan 

pegunungan, provinsi ini menyimpan potensi 

ekonomi yang besar. Potensi tersebut, jika dikelola 

secara optimal, akan memberikan manfaat ekonomi 

kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. 

Salah satu cara untuk dapat mengelola 

potensi ekonomi daerah adalah melakukan analisis 

untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang 

memiliki potensi besar. Berdasarkan banyaknya 

lapangan usaha; sektor potensial di Sulawesi 

Tenggara adalah sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan. Menurut data yang dirilis Badan Pusat 

Statistik, sektor ini menyumbang 33,33% porsi 

lapangan usaha di Sulawesi Tenggara atau sebanyak 

442.397 tenaga kerja. 

Selain berdasarkan lapangan usaha, penulis 

juga menggunakan teknik analisis Tipologi Klassen 

untuk menentukan sektor potensial. Pada teknik 

analisis ini, sektor ekonomi yang berada pada 

kuadran I adalah sektor unggulan daerah, yaitu 

sektor yang memiliki keunggulan kompetitif sekaligus 

komparatif. 

Pada kuadran II (dengan nilai DS positif dan 

LQ<1) merupakan sektor dengan keunggulan 

kompetitif wilayah, yang memiliki potensi untuk 

dapat menjadi unggulan daerah. Berdasarkan data 

dari BPS yang sudah diolah kembali (Gambar 4.2), 

sektor yang berada pada kuadran tersebut adalah 1) 

industri pengolahan, 2) akomodasi dan makan 

minum, 3) listrik & gas, 4) perdagangan & reparasi, 

dan 5) keuangan dan asuransi. Sektor-sektor 

tersebut; sesuai dengan karakteristik kuadran II; 

cenderung terhambat tetapi memiliki potensi besar, 

daya saing tinggi, dan masih bisa berkembang 

dengan cepat. 

Industri pengolahan merupakan mesin 

pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara. 

Pertumbuhan industri ini didorong dengan 

meningkatnya produksi industri logam dasar 

feronikel (bahan nikel). Selain pertambangan, 

pemerintah daerah juga mendorong perkembangan 

industri pengolahan pangan lokal yang diharapkan 

menjadi penggerak dalam pengembangan 

diversifikasi pangan. Adanya nilai tambah pada 

barang/jasa yang diproduksi akan berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatnya lapangan kerja. 

 

4.3.2. Kontribusi Sektor Potensial Daerah 
Terhadap Ketenagakerjaan 

Tabel 4. 10 Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Potensial 
Sulawesi Tenggara 

Lapangan Usaha 2019 2020 2021 

Industri Pengolahan 
    

114.531  
    

115.241  
    

125.320  

Pengadaan Listrik dan 
Gas dan Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah, dan Daur Ulang 

    
8.228  

    
11.685  

    
11.653  

Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi dan 
Perawatan Mobil dan 
Sepeda Motor 

    
214.488  

    
236.711  

    
259.147  

Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 

    
46.097  

    
41.240  

    
43.287  

Informasi dan 
Komunikasi, Jasa 
Keuangan dan Asuransi, 
Real Estat, dan Jasa 
Perusahaan 

    
31.497  

    
26.392  

    
28.804  

 

Melihat dari jumlah tenaga kerja, sektor-

sektor potensial tersebut memiliki kontribusi yang 

sangat bervariasi. Sektor perdagangan dan reparasi 

misalnya, merupakan sektor yang menyumbang 

lapangan kerja terbanyak kedua di Sulawesi 

Tenggara, yaitu sebesar 259 ribu. Sektor pengadaan 

listrik dan gas dan pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah, dan daur ulang justru merupakan 

sektor dengan jumlah tenaga kerja paling sedikit di 

Sulawesi Tenggara, yaitu hanya sebanyak 11 ribu jiwa 

atau 0,88% dari total tenaga kerja. Tenaga kerja 

industri pengolahan mengalami tren kenaikan dari 

tahun 2019. 

 

Sumber: BPS. 
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4.3.3. Kontribusi Sektor Potensial Daerah 
Terhadap Pendapatan Negara dan 
Daerah 

Kemajuan sektor potensial tentu akan 

berpengaruh positif terhadap penerimaan negara, 

salah satunya terhadap penerimaan pajak. Dari 5 

sektor potensial di atas, pemerintah menerima Rp2,7 

triliun atau 30,5% dari total penerimaan perpajakan 

Sulawesi Tenggara.  

Jumlah yang cukup masif ini tentu masih 

dapat bertambah seiring dengan perkembangan 

sektor-sektor potensial. Dibanding tahun 2020, 

penerimaan perpajakan dari kelima sektor potensial 

ini tumbuh sekitar 27%, dengan kenaikan terbesar 

pada sektor perdagangan besar dan eceran serta 

industri pengolahan. 

4.3.4. Dukungan Alokasi Anggaran APBN 
dan APBD 

4.3.4.1. Industri Pengolahan 

Dukungan fiskal pemerintah terhadap sektor 

industri pengolahan adalah melalui penyaluran APBN 

Kementerian Perindustrian dan DAK Fisik bidang 

industri kecil dan menengah. Dari tahun 2019—2021, 

penyaluran anggaran mengalami sedikit penurunan, 

terutama pada tahun 2020 yang turun lebih dari 50% 

akibat pandemi yang mengharuskan pemerintah 

melakukan refocusing anggaran untuk penanganan 

COVID-19. 

4.3.4.2. Pengadaan Listrik dan Gas 

Penyediaan energi listrik dan gas kepada 

masyarakat dilakukan oleh BUMN. Listrik disediakan 

oleh PLN dan gas disediakan oleh Pertamina berupa 

gas dalam tabung. Pada sektor ini, peran serta 

pemerintah adalah dengan memberikan subsidi 

kepada masyarakat golongan bawah, yaitu semua 

yang menggunakan listrik 450 VA dan sebagian 

masyarakat yang menggunakan kapasitas 900 VA. 

4.3.4.3. Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Motor 

Sektor perdagangan besar dan eceran; 

reparasi mobil dan motor mendapat dukungan fiskal 

dari pemerintah berupa penyaluran APBN 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi & 

Usaha Kecil & Menengah, serta DAK Fisik bidang 

industri kecil dan menengah. Tahun 2020, realisasi 

anggaran untuk sektor ini mencapai Rp123 miliar. 

Angka ini kemudian merosot menjadi Rp29 miliar 

pada tahun 2020. Penurunan signifikan tersebut, 

sama seperti yang terjadi pada sektor lain, 

diakibatkan oleh pandemi yang mengharuskan 

pemerintah melakukan realokasi anggaran. 

4.3.4.4. Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

Tabel 4. 12 Realisasi Anggaran Sektor Penyediaan 
Akomodasi dan Makan Minum 

Tahun 
DAK Fisik 

Pariwisata 

Proporsi 

terhadap 

Total APBN 

Sultra 

2021 56.325.962.700 0,47% 

2020 31.302.137.898 0,30% 

2019 59.159.421.057 0,54% 

 

Sektor ini memiliki hubungan cukup erat 

dengan pariwisata. Pemerintah telah memberikan 

dukungan fiskal berupa DAK Fisik bidang pariwisata 

sebesar Rp56 miliar pada tahun 2021. Kemajuan 

pariwisata akan memberi efek positif terhadap 

akomodasi seperti perhotelan, jasa transportasi, dan 

restoran. Mengingat potensi wisata alam di Sulawesi 

Tenggara yang masih bisa jauh berkembang, sektor 

penyediaan akomodasi dan makan minum ini 

berpeluang besar untuk ikut mengalami peningkatan. 

Tabel 4. 11 Penerimaan Pajak per Sektor Ekonomi Potensial 

Sektor 
Penerimaan Pajak (Rp) 

2020 2021 

Industri Pengolahan 283.594.288.111  13,0% 367.360.397.165  13,3% 

Pengadaan Listrik dan Gas 159.369.143.595  7,3% 183.098.775.029  6,6% 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Motor 169.981.564.784  7,8% 221.006.410.008  8,0% 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 41.367.747.942  1,9% 30.669.632.316  1,1% 

Jasa Keuangan dan Asuransi 52.573.729.139  2,4% 41.735.217.800  1,5% 

Total 2.180.520.921.225 2.771.775.954.894 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Perpajakan. 

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu. 
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4.3.4.5. Jasa Keuangan dan Asuransi 

Jasa keuangan dan asuransi merupakan 

sektor dengan kontribusi terkecil terhadap PDRB 

Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 2,36%. 

Pengembangan sektor ini menitikberatkan otoritas 

moneter dan jasa keuangan. Pemerintah berperan 

dalam memfasilitasi dan mendukung ekosistem 

keuangan yang sehat. Pada sisi lain, pemerintah juga 

mendorong inklusi keuangan yang memungkinkan 

pelaku usaha mendapatkan akses perbankan dan 

lembaga keuangan lainnya melalui program KUR dan 

Pembiayaan UMi.  

4.3.5. Tantangan Fiskal pada Sektor 
Potensial Daerah 

Sektor-sektor ekonomi potensial Sulawesi 

Tenggara adalah industri pengolahan; pengadaan 

listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil; penyediaan akomodasi dan makan 

minum; serta jasa keuangan dan asuransi.  

Menurut Kuznets (1955), dalam studinya 

mengatakan perkembangan struktur ekonomi 

berawal dari sektor pertanian yang memberikanh 

kontribusi besar bagi PDB. Namun, kemudian 

perannya digantikan oleh sektor industri karena 

perkembangan produksi pertanian cenderung lebih 

lambat daripada sektor industri. 

Sektor industri pengolahan di Sulawesi 

Tenggara, meskipun memiliki potensi yang besar 

(berdasarkan hasil analisis LQ), masih menghadapi 

berbagai tantangan yang harus diselesaikan. Salah 

satunya adalah pembangunan kawasan industri 

berbasis smelter feronikel di Kabupaten Konawe. 

Investasi senilai Rp47 triliun ini mampu menyerap 16 

ribu pegawai (per Juni 2021). Meskipun demikian, 

ketersediaan infrastruktur (jalan dan air) serta 

percepatan perizinan masih menjadi hal yang harus 

dibenahi oleh pemerintah daerah. Kendala 

infrastruktur dan perizinan ini juga berpengaruh 

terhadap sektor potensial lainnya; yaitu 

perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil 

dan motor. Perdagangan adalah sektor yang sangat 

terkait dengan distribusi dan logistik, sehingga 

peningkatan kualitas infrastruktur juga akan 

meningkatkan lalu lintas perdagangan. 

Sektor potensial selanjutnya adalah 

pengadaan listrik dan gas. Sektor ini berhubungan 

erat dengan ketersediaan energi. Pemerintah 

provinsi Sulawesi Tenggara sedang mendorong 

implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi 

masyarakat, industri, sektor ekonomi lain, serta 

meningkatkan akses masyarakat terhadap energi 

(BBM, LPG, gas bumi, dan listrik) dengan harga yang 

wajar. Salah satu yang menjadi tantangan adalah 

Tabel 4. 13 Realisasi Anggaran Sektor Industri Pengolahan 

Tahun 
APBN Kementerian 

Perindustrian (Sultra) 

DAK Fisik Industri 

Kecil dan Menengah 
Total Realisasi 

Proporsi terhadap 

Total APBN Sultra 

2021 901.465.000 20.810.405.800 21.711.870.800 0,18% 

2020 1.520.780.000 7.656.840.000 9.177.620.000 0,09% 

2019 1.895.611.000 22.056.370.283 23.951.981.283 0,20% 

 

Tabel 4. 14 Realisasi Anggaran Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor 

Tahun 

APBN 

Kementerian 

Perdagangan 

APBN 

Kementerian 

Koperasi & 

Usaha Kecil & 

Menengah 

DAK Fisik Industri 

Kecil dan 

Menengah 

Total Realisasi 

Proporsi 

terhadap Total 

APBN Sultra 

2021 49.276.886.777 1.680.404.000 18.921.299.650 69.878.590.427 0,59% 

2020 19.763.922.290 1.718.141.000 7.656.840.000 29.138.903.290 0,25% 

2019 118.417.507.903 4.994.403.097 —  123.411.911.000 1,04% 

Sumber: Aplikasi MEBE & OM-SPAN Kemenkeu. 
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sebagian wilayah Sulawesi Tenggara yang berupa 

pulau-pulau, sehingga pembangunan infrastruktur 

energi perlu memperhatikan dan memaksimalkan 

potensi energi setempat. 

Sektor potensial lainnya adalah penyediaan 

akomodasi dan makan minum. Sektor ini memiliki 

hubungan cukup erat dengan pariwisata. Pemerintah 

telah memberikan dukungan fiskal berupa DAK Fisik 

bidang pariwisata sebesar Rp56 miliar pada tahun 

2021. Kemajuan pariwisata akan secara langsung 

memberi efek positif terhadap akomodasi seperti 

perhotelan, jasa transportasi, dan restoran. Salah 

satu destinasi pariwisata yang dimiliki Sulawesi 

Tenggara adalah Wakatobi. Daerah ini terkenal 

dengan keindahan lautnya yang sangat memesona. 

Namun, masih banyak masyarakat yang memilih 

untuk berkunjung ke luar negeri dibanding 

menjelajahi negeri sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh 

akses dan publikasi yang kurang masif. Sebagai 

contoh, penerbangan dari Kendari menuju Wakatobi 

terbilang minim, sehingga para calon wisatawan 

diharuskan menggunakan transportasi lain (kapal) 

atau memilih untuk mengubah destinasinya. 

Berkurangnya calon wisatawan potensial ini tentu 

merupakan keruguan bagi Sulawesi Tenggara, 

mengingat multiplier effect yang seharusnya bisa 

diperoleh dengan adanya wisatawan tersebut. 

4.3.6. Dukungan Kebijakan dan Stimulus 
Fiskal yang Diperlukan 

Kebijakan-kebijakan pemerintah sudah 

semestinya dirancang dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu 

langkahnya adalah dengan menambah jumlah 

lapangan pekerjaan maupun memajukan 

perekonomian daerah, terutama difokuskan pada 

sektor-sektor yang merupakan unggulan dan 

potensial di daerah. 

Pertanian yang merupakan sektor unggulan 

di Sulawesi Tenggara memang menyumbang nilai 

PDRB dan lapangan pekerjaan yang besar, tetapi 

angka ini semakin menurun dari tahun ke tahun. 

Selain minat generasi muda terhadap pertanian 

semakin kecil dan lahan pertanian juga semakin 

terbatas, penggunaan teknologi juga masih terbilang 

minim. Kondisi ini mengakibatkan nilai jual produk 

pertanian rendah, sehingga masih banyak 

masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian 

masih hidup dalam garis kemiskinan. Pemerintah 

perlu turun tangan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan ini, tidak hanya berupa penyaluran 

bantuan keuangan, tetapi juga mendorong petani 

untuk memanfaatkan teknologi, sehingga nilai jual 

produk pertanian dapat memberikan kesejahteraan 

bagi pekerjanya. 

Infrastruktur juga masih menjadi masalah 

bagi sektor-sektor unggulan maupun potensial 

lainnya. Infrastruktur jalan, misalnya, dipandang 

masih harus ditingkatkan untuk menunjang sektor 

pertanian, pertambangan, transportasi, akomodasi, 

dan industri pengolahan. Sedangkan untuk sektor 

jasa pendidikan, infrastruktur sekolah masih belum 

mencukupi, terutama di wilayah-wilayah yang cukup 

jauh dari pusat kota. 

Selain infrastruktur, hal pemerintah dirasa perlu 

mengubah kebijakan terkait perizinan (usaha) yang 

selama ini dinilai kurang efisien. Dalam kunjungannya 

ke pabrik PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di 

Kawasan Industri Konawe pada tahun 2021, Direktur 

Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, 

Ignatius Warsito, mengatakan bahwa peningkatan 

akses jalan dan percepatan perizinan masih menjadi 

tantangan yang harus segera dibenahi. 

Pemerintah  terus mengkaji sektor-sektor 

ekonomi mana yang mampu memberikan manfaat 

paling besar bagi kesejahteraan masyarakat. Fokus 

pemerintah harus tidak terbatas pada sektor yang 

memberikan kontribusi terhadap PDRB 

(perekonomian) paling besar, melainkan juga pada 

sektor yang secara angka tidak berkontribusi besar 

terhadap perekonomian, tetapi memiliki multiplier 

effect yang besar terhadap sektor-sektor lain, 

seperti sektor pendidikan. 
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BAB V 
Analisis Harmonisasi Belanja 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah  

 

5.1 Pendahuluan 

Dengan besarnya wilayah administrasi 

maupun dana yang dibutuhkan dalam rangka 

melaksanakan pembangunan, memerlukan peran dan 

kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

dalam rangka mencapai pembangunan untuk 

mewujudkan Indonesia yang adil dan Makmur. Masih 

terdapatnya ketimpangan dalam pembangunan di 

daerah, perlu adanya harmonisasi pelaksanaan 

pembangunan untuk menghindari tumpang tindih 

pembangunan atas fokus atau obyek pembangunan 

yang sama.  

Penyusunan RPJMN 2020-2024 dilaksanakan 

sebagai titik tolak dalam perwujudan visi Indonesia 

Emas 2045. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, 

Presiden melalui RPJMN 2020-2024 tersebut 

mengarahkan 9 misi atau nawacita sebagai panduan 

dalam menentukan arah pembangunan dalam 

periode kepemimpinan Presiden 2020-2024. 

Sembilan nawacita tersebut antara lain:  

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;  

2. Struktur Ekonomi yang produktif dan berdaya 

saing;  

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;  

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang 

Berkelanjutan;  

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan 

Kepribadian Bangsa;  

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, 

Bermatabat dan Terpercaya;  

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan 

Memberikan Rasa Aman bagi Seluruh Warga;  

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif 

dan Terpercaya; dan 

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka 

Negara Kesatuan. 

5.2 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK 
Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa 

Sebagai bentuk sinergi dan mengurangi 

ketimpangan atas pendanaan dalam rangka 

pembangunan di daerah, Pemerintah Pusat 

melaksanakan proses transfer dana ke daerah.    

Proses transfer dana dari pusat ke daerah 

saat ini dilaksanakan melalui beberapa jenis antara lain 

(1) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi (a) Dana 

Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas Dana Bagi 

Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta (b) 

Dana Transfer Khusus yang terdiri atas DAK Fisik dan 

DAK Nonfisik; (2) Dana Insentif Daerah (DID); (3) Dana 

Keistimewaan Yogyakarta; serta (4) Dana Desa. 

Untuk wilayah Sulawesi Tenggara, transfer ke 

daerah dilaksanakan dalam 3 jenis yaitu DTU, DAK 

Fisik/Non Fisik, DID dan Dana Desa. Kewenangan 

proses transfer DTU dan DID dilaksanakan secara 

terpusat oleh Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan (DJPK), sedangkan untuk DAK Fisik/Non 

Fisik dan Dana Desa dicairkan melalui DJPb 

khususnya KPPN sesuai dengan kewenangan 

pembayaran. 

Pelaksanaan transfer ke daerah melalui transfer 

DAK baik fisik maupun non fisik serta dana desa, 

diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam 

mendorong pembangunan pada kegiatan/program 

wewenang pemerintah daerah maupun desa yang 

tidak dapat secara langsung dilaksanakan oleh 

Kementerian/Lembaga. 
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5.2.1. Harmonisasi Belanja K/L  
dengan DAK Fisik 

Sebagai bagian pemerataan pembangunan, 

pelaksanaan transfer daerah dalam rangka 

pembangunan daerah secara fisik dilaksanakan 

melalui DAK Fisik. DAK fisik dilaksanakan untuk 

melaksanakan kegiatan/pembangunan secara fisik 

atas program pemerintah yang menjadi urusan 

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.  

Arah kebijakan DAK Fisik pada tahun 2021 

antara lain adalah (1) Refocusing dan simplifikasi jenis, 

bidang, dan kegiatan DAK Fisik untuk pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan 

kesenjangan layanan dasar Pendidikan, Kesehatan 

dan Konektivitas. (2) Peningkatan dan pemerataan 

penyediaan infrastruktur pelayanan. (3) peningkatan 

sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya. 

Berkaitan dengan TKDD di Provinsi Sulawesi 

Tenggara pada tahun 2021, Provinsi Sultra 

mendapatkan alokasi transfer ke daerah melalui DAK 

Fisik sebesar Rp2,293 triliun. Alokasi DAK Fisik 

tersebut terbagi kepada 18 Pemda yang terdiri atas 1 

Pemprov, 2 Pemkot dan 15 Pemkab di lingkup Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

 Sebagai bagian proses harmonisasi 

pelaksanaan pembangunan melalui transfer DAK Fisik 

dengan pembangunan melalui dana K/L pada lingkup 

Provinsi Sulawesi Tenggara di dapatkan data 

sebagaimana tercantum pada didapatkan dari hasil 

inputan K/L yang didapatkan dari aplikasi MonevPA 

dan MEBE. Sedangkan data capaian DAK Fisik 

didapatkan dari hasil rekam capaian output yang 

terdapat pada aplikasi OM SPAN. 

Beberapa hasil reviu atas harmonisasi belanja K/L 

dengan belanja DAK Fisik adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Air Bersih 

Pada bidang air bersih kewenangan 

pembangunan infrastruktur air minum dilaksanakan 

oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi 

Tenggara selaku instansi vertikal Kementerian PUPR. 

Tabel 5. 1 Harmonisasi Capaian Output Belanja DAK Fisik dan Belanja K/L 

Kategori 

K/L 

Bidang 

DAK Fisik 

Capaian Output 
Realisasi 

Anggaran 
Capaian Output Realisasi Anggaran 

SPAM Air Bersih 8475 SR 32.931.673.876 Air Minum 11.471 SR             72.890.846.879  

Irigasi 1.012,41 km 173.768.014.558 Irigasi 1.814,37 Hektar              101.658.053.158  

Jalan 1.493,13 Km 666.704.692.751 Jalan 61,343 Km             301.696.264.515  

Kapal Perikanan 6 unit 145.750.000 Kapal Perikanan 261 unit              36.354.372.554  

Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan 

(Rehabilitasi 

Hutan) 

9.075 Hektar 20.509.482.500 

Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan 

(rehabilitasi 

hutan/mangrove) 

188 Hektar             24.247.425.900  

PAUD 2.965 Lembaga 61.050.998.707 PAUD Ruang               31.091.229.442 

Perumahan dan 

Permukiman 
4.970 unit 148.816.083.627 

Perumahan dan 

Permukiman 
416 Unit 

             15.747.443.730 

Sanitasi 
17 Daerah 

(Prov/Kab/Kota) 
2.729.358.933 Sanitasi 6.023 Unit 

               71.088.853.113 

Sumber: MEBE & OM SPAN (diolah) 

Gambar 5.2 Target output DAK Fisik 2021 
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Capaian yang diharapkan pada pembangunan yang 

dilaksanakan menggunakan belanja K/L adalah 

infrastruktur SPAM dan sambungannya sehingga 

mampu melayani target 8.475 sambungan rumah. 

Sedangkan untuk proyek/kegiatan yang dilaksanakan 

melalui dana DAK adalah pembuatan sumur maupun 

sambungan air bersih pada Kawasan yang tidak dapat 

dijangkau sistem SPAM dengan capaian 11.471 SR. 

2. Irigasi 

Pada bidang irigasi belanja K/L dilaksanakan 

dalam rangka perawatan atas bendungan dan 

infrastruktur pendukungnya yang masih menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. Jaringan irigasi 

tersebut digunakan untuk mengalirkan air di wilayah 

sekitar bendungan yang dibangun menggunakan 

dana belanja K/L khususnya bendungan-bendungan 

yang menjadi proyek prioritas Pemerintah Pusat. 

Pada dana transfer DAK Fisik bidang irigasi target 

yang ingin dicapai adalah jumlah pertanian yang 

dilayani oleh irigasi. Berdasarkan hasil capaian kinerja 

tahun 2021 melalui dana DAK Fisik, jumlah pertanian 

yang dilayani oleh irigasi yang dibangun adalah 

sebesar 1.814,37 Hektar. Sedangkan panjang 

infrastruktur irigasi yang dibangun oleh SNVT 

Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi 

Provinsi Sulawesi Tenggara Kementerian PUPR 

adalah sepanjang 1.012,41 Km. 

3. Bidang Jalan 

Untuk kategori bidang jalan, pelaksanaan 

pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional 

dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Pembangunan 

dilaksanakan untuk melakukan pembangunan maupun 

rehabilitasi atas jalan nasional yang menghubungkan 

jalan antar provinsi. Untuk pembangunan maupun 

rehabilitasi jalan daerah baik antar kabupaten maupun 

intra kabupaten/kota dilaksanakan menggunakan 

DAK Fisik selain menggunakan dana APBD milik 

Provinsi/Kabupaten/Kota. Dari data harmonisasi 

didapatkan bahwa porsi pembangunan /rehabilitasi/ 

perawatan jalan masih besar dilaksanakan melalui 

belanja K/L dengan capaian sebesar 1493,13 Km. 

Sedangkan untuk jalan Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota yang menggunakan dana DAK Fisik 

menghasilkan capaian sepanjang 61,34 Km. 

4. Perikanan (Kapal) 

Pada bidang ini, belanja K/L dilaksanakan 

menggunakan mekanisme Dekonsentrasi dimana 

perencanaan pembelian Kapal/Perahu tidak masuk ke 

dalam alokasi DAK Fisik tahun 2021. Hal tersebut bisa 

dipahami karena pelaksana pengadaan kapal 

merupakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Alokasi atas pembelian kapal 

melalui dana Dekonsentrasi hanya 6 unit 

dibandingkan menggunakan DAK Fisik yang 

mencapai 261 unit.  

5. Lingkungan Hidup (rehabilitasi 

Hutan/Mangrove) 

Pelaksanaan rehabilitasi atau perawatan 

hutan/mangrove yang dilaksanakan oleh K/L di pusat 

dilaksanakan pada hutan/mangrove yang diberada di 

Kawasan Taman Nasional dimana kewenangannya 

masih di berada di instansi vertikal milik Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luas wilayah 

hutan/mangrove yang menjadi wewenang KLHK 

adalah sebesar 9,75 Hektar. Untuk DAK Fisik, 

pelaksanaan rehabilitasi ataupun perawatan 

dilaksanakan untuk membiayai hutan rakyat maupun 

hutan produksi yang menjadi wewenang Pemda. Luas 

hutan maupun mangrove yang dibiayai oleh DAK Fisik 

sebesar 188 Hektar. 

6. PAUD 

Pada belanja K/L lingkup Provinsi Sulawesi 

Tenggara, belanja pemerintah dilaksanakan untuk 

meningkatkan penjaminan mutu atas pelaksanaan 

PAUD dengan target capaian output adalah lembaga 

PAUD yang telah mendapatkan bantuan supervisi 

atas penjaminan mutu. Target capaian output 

tersebut berbeda dengan target capaian output dari 

penggunaan DAK Fisik. Pada belanja yang 

menggunakan DAK Fisik, kegiatan yang dilaksanakan 

adalah pembangunan bangunan fisik ruangan PAUD 

Tabel 5. 2 Data Harmonisasi Capaian Output Belanja K/L dan DAK Non Fisik 

Kategori/ 
Bidang 

K/L DAK Non Fisik 

Capaian Output Realisasi Anggaran Capaian Output  Realisasi Anggaran  

BOS 25.372 Siswa 53.024.908.397 476.844 Siswa 668.863.855.000 

Sumber: MEBE & OM SPAN (diolah) 
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sehingga capaian output yang dicapai adalah jumlah 

ruang. 

7. Perumahan dan permukiman 

Pada bidang ini kewenangan 

penyelenggaraan pembangunan maupun rehabilitasi 

rumah di tingkat Kementerian dilaksanakan oleh 

instansi vertikal Kementerian PUPR melalui SNVT 

Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Pembangunan rumah melalui SNVT dikhususkan 

untuk pembangunan rusun maupun daerah 

transmigrasi di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Sedangkan untuk program yang 

dilaksanakan melalui DAK Fisik digunakan untuk 

membiayai peningkatan/rehabilitas rumah warga di 

daerah afirmasi selain daerah transmigrasi.  

8. Sanitasi 

Terdapat perbedaan capaian output yang 

diharapkan pada pelaksanaan pembangunan pada 

bidang Sanitasi. Pada bidang ini fokus pembangunan 

di tingkat K/L dilaksanakan dalam rangka melakukan 

pembinaan dalam rangka pelaksanaan program 

sanitasi berbasis masyarakat. Sedangkan 

program/kegiatan yang dilaksanakan menggunakan 

DAK Fisik di fokuskan untuk pembangunan 

infrastruktur sanitasi seperti jamban, tangki septik 

untuk rumah warga.  

5.2.2. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK 
Nonfisik 

Sebagai salah satu bagian transfer ke daerah 

dalam rangka membantu tugas pembantuan untuk 

membiayai kegiatan non fisik yang menjadi urusan 

Pemerintah Daerah, porsi DAK Non Fisik dalam 

transfer ke daerah cukup besar. Untuk tahun 2021 

pada Provinsi Sulawesi Tenggara besaran DAK Non 

Fisik yang dialokasikan adalah sebesar Rp 2.2 triliun. 

Sesuai dengan tujuannya, DAK Non Fisik 

dialokasikan untuk membantu pelaksanaan program 

pemerintah di daerah yang selaras dengan prioritas 

pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui 

RPJMN dan RKP tahun 2021. 

Salah satu program yang menjadi bagian 

penting dari pelaksanaan DAK Non Fisik adalah dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pembayaran 

BOS untuk sekolah di bawah naungan Dinas 

Pendidikan dalam hal ini Sekolah Negeri maupun 

Swasta di daerah. Pada tahun 2021 dana BOS yang 

dicairkan melalui mekanisme DAK Non Fisik untuk 

sekolah-sekolah di lingkup Provinsi Sulawesi 

Tenggara adalah sebesar Rp668 miliar. Dana BOS 

dengan nominal tersebut digunakan untuk membiayai 

operasional sekolah untuk mendidik siswa dengan 

jumlah 476.844 siswa yang terbagi atas siswa di 

tingkat, SD, SMP, SMA dan SLB. Untuk sekolah-

sekolah di bawah naungan Kementerian Agama 

seperti MIN, MTsN dan MAN, pencairan BOS 

dilaksanakan melalui anggaran Kementerian Agama. 

Jumlah BOS yang dibayarkan melalui anggaran 

Kemenag kepada sekolah naungan Kemenag di 

lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar Rp 

53 miliar untuk 25.372 siswa.  

5.2.3. Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana 
Desa 

Dalam rangka menyelaraskan kebijakan 

transfer daerah dalam rangka pembangunan Desa, 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai instansi 

vertikal yang memiliki kewenangan dalam perumusan 

kebijakan dalam pembangunan dan pemberdayaan 

Desa telah merumuskan 3 prioritas dalam rangka 

penggunaan Dana Desa pada tahun 2021. Prioritas 

pertama adalah pemulihan ekonomi nasional, dimana 

Dana Desa dapat digunakan untuk membentuk, 

mengembangkan, dan merevitalisasi Badan usaha 

milik desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama 

(BUMDesma). Fokus kedua, pelaksanaan program 

prioritas nasional, berupa pendataan desa, pemetaan 

potensi dan sumber daya, dan pengembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. Fokus ketiga 

adalah adaptasi kebiasaan baru atau desa aman 

COVID-19. 
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Atas ketiga fokus penggunaan dana desa di 

atas, pada tahun 2021 penggunaan dana desa di 

terbagi atas 5 bagian yaitu (1) Pelaksanaan 

Pembangunan Desa; (2) Pemberdayaan Masyarakat 

Desa; (3) Pembiayaan; (4) Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa; (5) Penanggulangan Bencana, 

Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa; (6) 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  

Berkaitan dengan realisasi, bidang 

pelaksanaan pembangunan desa masih menjadi 

sektor yang mendapatkan porsi terbesar penggunaan 

dana desa di Sulawesi Tenggara yaitu sebesar Rp 785 

miliar. Dari alokasi anggaran tersebut, sebanyak 48% 

atau sejumlah Rp 276 miliar digunakan untuk 

pembangunan dan pemeliharaan jalan 

desa/permukiman/tani. Jumlah capaian output dari 

pembangunan jalan tersebut sepanjang 170.097 Km, 

dibandingkan dengan pembangunan jalan nasional 

yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara 

yang sebesar 1.012,41 Km. 

Berkaitan dengan harmonisasi capaian output 

yang dihasilkan antara belanja K/L dengan 

penggunaan Dana Desa dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

Beberapa hasil reviu atas harmonisasi belanja K/L 

dengan belanja Dana Desa adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Jalan 

Pada bidang jalan, penggunaan dana desa 

digunakan untuk peningkatan maupun pemeliharaan 

jalan desa dan jalan tani di lingkungan desa. Capaian 

peningkatan jalan desa/pertanian pada tahun 2021 

sepanjang 170.097,04 Km dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp 276 miliar.  Tipe jalan yang berbeda 

dengan jalan nasional yang harus dapat dilewati 

kendaraan dengan muatan berat sangat besar 

memungkinan pembangunan jalan desa tidak 

membutuhkan struktur jalan yang tinggi. Sehingga 

dengan kebutuhan teknis yang lebih rendah jumlah 

capaian output jalan desa bisa lebih besar 

dibandingkan dengan capaian belanja K/L yang hanya 

sepanjang 1493.13 Km namun dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp 666 miliar. 

2. Bidang Irigasi 

Pada bidang irigasi, belanja K/L difokuskan 

untuk membangun dan merehabilitasi jalur irigasi yang 

dibangun untuk melengkapi bendungan/waduk yang 

sudah ada. Sehingga membutuhkan  

3. Bidang Sanitasi 

Pada bidang sanitasi, belanja K/L difokuskan 

untuk membiayai program fasilitasi pengembangan 

sanitasi masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota. 

Program yang dijalankan bukan merupakan 

pembangunan yang bersifat fisik sehingga berbeda 

dengan pembangunan pada penggunaan Dana Desa. 

Pada Dana Desa capaian output yang dihasilkan dari 

penggunaan DD tersebut adalah pembangunan 

fasilitas rumah tangga/ desa berkaitan sanitasi seperti 

tempat cuci tangan, gorong-gorong atau parit untuk 

pembuangan limbah keluarga. 

4. Bidang Pasar 

Pada bidang pasar, anggaran K/L merupakan 

anggaran dana dekonsentrasi yang digunakan oleh 

dinas setingkat Pemkab di lingkungan Provinsi Sultra 

yang digunakan untuk merevitalisasi pasar dan sarana 

prasarana pendukung di tingkat kabupaten. Jumlah 

dana dekosentrasi yang diserahkan kepada Pemkab 

di lingkungan Provinsi Sultra untuk digunakan 

merevitalisasi pasar adalah sebesar Rp 44 miliar, 

untuk merevitalisasi 10 unit pasar. Pada penggunaan 

Tabel 5. 3 Data Harmonisasi Belanja Dana Desa dengan Belanja K/L 

 

Sumber: MEBE & OM SPAN (diolah) 

 

Capaian Output Realisasi Anggaran Capaian Output Realisasi Anggaran

Jalan Nasional 1493.13 Km 666.704.692.751      Jalan Desa 170,097.04 Km 276.257.304.229        

Irigasi 1.012,41 km 173.768.014.558       Irigasi 50.238 Km 6.839.399.410              

Sanitasi 17 Daerah 

(Prov/Kab/Kota)

2.729.358.933          Sanitasi (gorong-

gorong)

29.38 Km 19.741.632.512              

Pasar 10 unit 43.814.822.977         Pasar 1377 Unit 2.852.388.450             

Air Minum 8475 SR 32.931.673.876         Air Bersih 10.019 unit 27.382.741.399            

Pengembangan Usaha 3 unit usaha 262.442.000             BUMDes 102 Paket 19.350.826.808           

Air Limbah 38,050 KK 56.589.311.200         Air Limbah 102.35 km 17.747.663.948            

Kategori
K/L

Bidang
Dana Desa
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dana desa bidang pasar, target penggunaan adalah 

pembangunan unit kios pada pasar milik desa. 

Sehingga dengan jumlah unit yang dibangun 

sebanyak 1.377 unit, dana desa yang digunakan hanya 

sejumlah Rp 2 miliar. 

5. Bidang Air Minum/Air Bersih 

Belanja bidang air minum pada K/L lingkup 

Provinsi Sultra dilaksanakan untuk membiayai 

sambungan air bersih yang disalurkan kepada 

masyarakat. Dengan capaian 8.475 sambungan 

rumah (SR), belanja K/L pada bidang ini memiliki 

realisasi sebesar Rp 32 miliar. Pada penggunaan dana 

desa, capaian output yang diraih adalah revitalisasi 

dan pengembangan sumber air minum di desa. 

Dengan capaian output sebesar 10.019 unit, realisasi 

belanja dana desa adalah sebesar Rp. 27miliar. 

6. Bidang Pengembangan Usaha 

Salah satu fokus penggunaan dana desa 

adalah untuk digunakan mengembangan usaha milik 

desa melalui pembentukan BUMDes. Pada bidang ini, 

fokus penggunaan dana desa adalah dengan 

melakukan penyertaan modal sebagai modal awal 

maupun untuk peningkatan modal BUMDes. Realisasi 

anggaran yang digunakan untuk melakukan 

penyertaan modal ini sebanyak Rp 19 miliar. Pada 

belanja K/L salah satu kegiatan yang dilaksanakan 

untuk peningkatan usaha adalah pemberian sertifikasi 

atas Lembaga. Selama tahun anggaran 2021 terdapat 

3 unit usaha di bidang tanaman pangan dan 

peternakan yang mendapatkan bantuan sertifikasi 

usaha dengan realisasi anggaran sebesar Rp 262juta. 

7. Air Limbah 

Pada bidang ini, penggunaan belanja K/L 

dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, dimana target 

capaian yang dibangun adalah sistem pembuangan 

limbah di tingkat keluarga namun dengan cakupan 

tingkatan dari tingkat individu sampai tingkat kota. 

Dengan capaian output 38.050 KK, realisasi belanja 

K/L adalah sebesar Rp 56 miliar. Pada penggunaan 

dana desa, target pada bidang ini adalah 

pembangunan drainase di tingkat desa. Capaian yang 

dihasilkan dari penggunaan dana desa adalah Panjang 

drainase berkaitan pembuangan limbah tersebut. 

Pada tahun 2021 panjang drainase yang dibangun 

desa di Provinsi Sultra adalah sepanjang 102Km 

dengan realisasi belanja sebesar Rp 17 miliar. 

5.3 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah 
Berbasis Prioritas Nasional Pada 
RPJMN/D 

Sebagai bagian perencanaan strategis 

pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia 

emas tahun 2045, Pemerintah Pusat pada tahun 2019 

merumuskan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN 

disusun sebagai acuan pemerintah dalam menyusun 

prioritas pembangunan yang nantinya akan 

dilaksanakan selama 5 tahun dalam rangka memenuhi 

tujuan pembangunan yang dibuat dalam kerangka 7 

prioritas pembangunan (Gambar 5.1).  

Dalam rangka memastikan terlaksananya 

RPJMN tersebut, pemerintah melakukan pendetilan 

rencana kerja tahunan atas program dan proyek yang 

perlu dilaksanakan dalam bentuk Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP). Berkaitan dengan tahun anggaran 

2021, Presiden telah merumuskan RKP tahun 2021 

melalui Perpres nomor 86 tahun 2020 Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2021 yang telah dimodifikasi 

melalui Perpres nomor 122 tahun 2020 tentang 

Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.  

 

•Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilanPN 1

•Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataanPN 2

•Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saingPN 3

•Revolusi mental dan pembangunan kebudayaanPN 4

•Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasarPN 5

•Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklimPN 6

•Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan PublikPN 7

Gambar 5.2 Kerangka Prioritas Pembangunan 
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Tabel 5. 4 Alokasi Pendanaan Prioritas Nasional 

Pemuktahiran RKP tersebut dilaksanakan 

dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi yang 

terdampak pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020. 

Selain mencantumkan program dan proyek 

yang dikedepankan dalam rangka pemenuhan tujuan 

pembangunan, RPJMN dan RKP juga menyantumkan 

partisipasi stakeholder yang diperlukan seperti 

Pemda, BUMN, Swasta dan masyarakat. Karena tanpa 

partisipasi pihak lain, Pemerintah Pusat tidak akan 

dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa bantuan pihak 

lain baik dalam segi dana maupun sumber daya. 

Dokumen RKP tahun 2021 menjabarkan rencana 

pembangunan secara lebih rinci ke dalam Prioritas 

Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan 

Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas dengan menjaga 

kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan 

indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk 

memastikan tercapainya sasaran dan target 

pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan 

pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. 

Agar program prioritas nasional dapat 

terlaksana dengan baik, perlu adanya harmonisasi 

program prioritas nasional yang diselenggarakan di 

daerah. Harmonisasi tersebut perlu dilaksanakan agar 

program Pemerintah tidak tumpang tindih maupun 

tidak tepat sasaran. Untuk itu perlu adanya 

harmonisasi antara RKP Pemerintah Pusat dengan 

RKPD yang disusun oleh Pemerintah daerah. 

 Untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara RPJMD yang mereka susun telah 

ditetapkan pada tahun 2019, sehingga banyak 

prioritas nasional maupun indikator kinerja pemerintah 

yang tidak selaras. Sehingga terdapat beberapa 

proyek nasional yang berada di wilayah Provinsi 

Sulawesi Tenggara tidak memiliki proyek/program 

pendukung atas pelaksanaan prioritas nasional. 

Sehingga untuk menjaga sinergi pembangunan antara 

Pusat dengan daerah perlu adanya revisi atas RPJMD 

yang sudah ada. Revisi tersebut bisa menjadi panduan 

dalam penyusunan RKPD tahun 2022 maupun 2023 

untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah 

di Provinsi Sultra sejalan dengan kebijakan Presiden. 

5.3.1. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah 
pada PN 1 

Salah satu obyek strategis yang menjadi Major 

Project pada RPJMN 2020-2024 dan masuk ke dalam 

RKP tahun 2021 yang berada di wilayah Provinsi 

Sulawesi Tenggara adalah Pengembangan Kawasan 

wisata Wakatobi. Beberapa program/kegiatan yang 

dilaksanakan dalam rangka mendukung 

pengembangan daerah wisata di Kabupaten 

Wakatobi antara lain adalah pengembangan 

Pelabuhan Tomia dan Binongko serta pengembangan 

Bandara Matahora. 

Dalam RPJMD 2021-2026 maupun RKPD tahun 

2021 milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi, 

pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata 

seperti Pelabuhan maupun pengembangan tempat 

wisata khususnya di wilayah taman nasional Wakatobi 

telah menjadi fokus pengembangan wisata di 

Kabupaten Wakatobi. Dalam RKPD tahun 2021 

pemkab Wakatobi menyadari bahwa daya tarik 

wisata di Wakatobi cukup tinggi untuk menarik 

wisatawan domestik maupun mancanegara. Oleh 

sebab itu salah satu fokus pembangunan di 

Prioritas Nasional Alokasi 
(Rp Juta) 

PN 1 Memperkuat ketahanan 
ekonomi untuk 
pertumbuhan yang 
berkualitas dan 
berkeadilan 

  33.948.987,5  

PN 2 Mengembangkan wilayah 
untuk mengurangi 
kesenjangan dan 
menjamin pemerataan 

10.221.809,2  

PN 3 Meningkatkan sumber 
daya manusia berkualitas 
dan berdaya saing 

111.250.069,6  

PN 4 Revolusi mental dan 
pembangunan 
kebudayaan 

- 

PN 5 Memperkuat infrastruktur 
untuk ekonomi dan 
pelayanan dasar 

35.961.971,0 

PN 6 Membangun lingkungan 
hidup, ketahanan 
bencana, dan perubahan 
iklim 

1.694.788,0  

PN 7 Memperkuat Stabilitas 
Polhukhankam dan 
Transformasi Pelayanan 
Publik 

3.600.592,7  

Sumber: RPJMN 2020-2024 
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kabupaten Wakatobi adalah pembangunan sarana 

prasarana pariwisata. 

Dalam pelaksanaan pembangunan sarana 

prasarana wisata tersebut, Pemkab Wakatobi 

mendapatkan bantuan transfer daerah melalui DAK 

Fisik Penugasan bidang Pariwisata sebesar Rp.3,64 

miliar yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan sarana dan prasarana wisata pantai di 

beberapa lokasi wisata di Kabupaten Wakatobi. 

Untuk belanja pemerintah pusat dalam rangka 

dukungan Prioritas Nasional I berkaitan dengan 

pengembangan daerah wisata Wakatobi, 

dilaksanakan dengan pengembangan Pelabuhan 

Tomia dan Binongko serta Bandara Matahora yang 

berada dalam kewenangan Kementerian 

Perhubungan. Pada tahun 2021, alokasi untuk 

pengembangan Pelabuhan Tomia dan Binongko 

dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat 

Wilayah XVIII dengan capaian realisasi sebesar Rp. 34 

miliar. Sedangkan untuk pengembangan Bandara 

Matahora dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi 

Gubernur tahun 2021 diusulkan untuk masuk dalam 

proyek prioritas nasional melalui Kementerian PUPR. 

5.3.2. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah 
pada PN 5 

Pelaksanaan proyek prioritas berkaitan prioritas 

nasional dalam rangka pembangunan infrastruktur 

dasar dan ekonomi yang berada di wilayah Provinsi 

Sulawesi Tenggara berdasarkan RPJMN terdiri atas 

pembangunan bendungan serta pengembangan 

Pelabuhan. Pada RPJMN tahun 2020-2024 pada 

Provinsi Sulawesi Tenggara proyek nasional berkaitan 

dengan pembangunan bendungan  

Pembangunan bendungan di Provinsi Sulawesi 

Tenggara dalam RPPJMN tahun 2020-2024 terdiri 

atas 2 penyelesaian bendungan dan 1 pembangunan 

bendungan baru. Dua buah bendungan yang telah 

selesai dan direncanakan selesai pada tahun 2022 

adalah bendungan Ladongi dan bendungan Ameroro. 

Sedangkan pada RKP tahun 2021 terdapat 1 

pembangunan waduk baru yang masuk pada major 

project prioritas nasional. Seluruh pembangunan 

tersebut dilaksanakan menggunakan anggaran 

Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan 

Kementerian PUPR. Realisasi anggaran pada proses 

penyelesaian pembangunan bendungan dan 

pembangunan bendungan baru pada tahun 2021 

tersebut adalah sebesar Rp 424miliar. 

Selain pembangunan bendungan yang masuk 

proyek prioritas infrastruktur pelayanan dasar pada 

RPJMN 2020-2024 tersebut, terdapat 

pengembangan Pelabuhan lingkup Provinsi Sultra 

yang masuk ke dalam proyek prioritas infrastruktur 

ekonomi. Terdapat 4 buah Pelabuhan yang menjadi 

obyek pengembangan. Pelabuhan tersebut terdiri 

dari Pelabuhan Kadtua, Pelabuhan Siompu, Pelabuhan 

Tomia dan Pelabuhan Binongko. Nilai realisasi dari 

proyek pengembangan Pelabuhan yang masuk ke 

dalam PN 5 ini adalah Rp 61 miliar. 

Sebagaimana telah disampaikan dalam bagian 

sebelumnya bahwa RPJMD Provinsi Sultra telah 

disusun sebelum RPJMN ditetapkan. Sehingga 

pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan 

dalam rangka pemenuhan prioritas nasional 5 ini tidak 

masuk ke dalam RPJMD dan RKPD 2021 di Provinsi 

Sultra. 

Tabel 5. 5 Data Capaian Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024 

PN MP Target 2021 Belanja Pusat (K/L) Lokasi 
Capaian Belanja 

Pusat 
PN 1 10 Destinasi Pariwisata 

Prioritas: Wakatobi 
1. Pengembangan 
Bandara Matahora 
2. Pengembangan 
Pelabuhan Tomia 
3. Pengembangan 
Pelabuhan Binongko 
4. Pembangunan 
infrastruktur pendukung 
daerah wisata 

34.919.000.000 Kabupaten 
Wakatobi 

2 pelabuhan  

PN 5 Bendungan Baru Yang 
Selesai dibangun 

Bendungan Ameroro 
Bendungan Ladongi 

424.669.000.000 Sulawesi 
Tenggara 

1 bendungan selesai 
1 masih dibangun  

Pembangunan Waduk 
Multi Guna 

Bendungan Pelosika 1.500.000.000  Sulawesi 
Tenggara 

1 dokumen  

Pengembangan 
Pelabuhan 

Pelabuhan Siompu 
Pelabuhan Kadatua 

27.048.900.000 Sulawesi 
Tenggara 

2 pelabuhan 
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BAB VI 
Analisis Tematik  

6.1 Pendahuluan 

Pada bab 6 (analisis tematik), kajian 

difokuskan pada pengaruh kebijakan fiskal terhadap 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (IPM). 

Kajian ini menjadi penting mengingat Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

menjadikan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 

menjadi fokus pengembangan. Tidak kurang dari 20% 

anggaran pemerintah telah dialokasikan untuk 

peningkatan kualitas pendidikan dan tidak kurang dari 

5% - 10% anggaran untuk peningkatan akses 

kesehatan, kesemuanya ditetapkan sebagai 

mandatory spanding yang cukup mengurangi ruang 

fiskal pemerintah. 

6.1.1. Latar Belakang 

Teknologi merupakan kunci pertumbuhan 

ekonomi yang ekspansif. Teknologi memberikan 

lompatan bagi efisiensi dan efektifitas proses 

produksi dan penciptaan sumber-sumber 

pertumbuhan baru perekonomian. Inovasi, 

perkembangan teknologi baru dan hasil-hasil 

penelitian muncul dan berkembang secara 

eksponensial bersumber dari sumber daya manusia 

yang berkualitas.  

Perkembangan sumber daya manusia dapat 

dilihat dari sejauh mana masyarakat memiliki 

pendapatan yang layak, kemampuan bersekolah 

dalam jangka waktu tertentu dan tingkat kesehatan 

masyarakat, yang dapat diukur dari seberapa tinggi 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah. 

Pada tahun 2021 IPM nasional telah meningkat 6,78% 

dibanding IPM 10 tahun lalu. Peningkatan yang tidak 

jauh berbeda juga terjadi pada IPM Sultra yang telah 

meningkat 6,84% menjadi 71,66 di tahun 2021. Namun, 

capaian IPM Sultra belum menyamai capaian rata-rata 

IPM nasional.  

 Pentingnya inovasi, teknologi baru, dan hasil-

hasil penelitian dalam mendukung kemajuan bangsa, 

mendorong banyak negara di dunia untuk 

memberikan pendanaan bagi usaha penelitian dan 

pengambangan (R&D) dan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Pada tahun 2018, Israel 

tercatat menganggarkan 4,8% dari PDB-nya untuk 

kebutuhan riset (terbesar di dunia) sementara dari sisi 

nominal pada tahun 2019 Amerika Serikat 

memberikan pendanaan terbesar mencapai 

US$612,71 miliar disusul Tiongkok, Jepang, Jerman, 

dan Korea Selatan. Indonesia, sebagai negara 

berkembang, berada pada urutan ke-44 dengan 

besar anggaran research and development (R & D) 

sebesar US$2 miliar, di bawah Thailand, Malaysia, dan 

Singapura yang mengalokasikan anggaran lebih dari 

US$10 miliar. 

Rendahnya alokasi pendanaan untuk kegiatan 

R&D dan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

tidak lepas dari keterbatasan anggaran yang dimiliki, 

khususnya yang bersumber dari APBN dan APBD. 

Namun, dengan keterbatasan yang ada, komitmen 

pemerintah terhadap pengembangan sumber daya 

manusia, sangat tinggi terlihat dari penetapan 

anggaran fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan 

sebagai mandatory spanding dengan alokasi tidak 

kurang dari 30%.  Oleh karenanya sangat penting 

untuk melihat sejauh mana program yang dijalankan 

pemerintah dapat menjawab tantangan peningkatan 

kualitas SDM dan memastikan alokasi anggaran untuk 

pengembangan sumber daya manusia telah 

dialokasikan secara baik dan dapat berdampak pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

6.1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup 

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan fiskal 

perlu dikawal karena setiap Rupiah anggaran yang 

dikeluarkan merupakan dana masyarakat yang harus 

dipertanggungjawabkan dan harus memberikan 

manfaat kembali ke masyarakat. Pada kajian ini akan 

dianalisis sejauh mana belanja APBN dan APBD Sultra 

konsolidasian fungsi ekonomi, pendidikan, dan 

kesehatan, DAK Fisik (pendidikan, kesehatan, dan 

sanitasi) tahun 2017—2020 mempengaruhi indeks 

pembangunan manusia (IPM) sebagai proxy kualitas 

SDM bersama dengan PDRB. 

Kajian ini ingin menjawab pertanyaan 

mendasar, apakah realisasi belanja fungsi ekonomi, 

kesehatan, pendidikan, dan DAK Fisik dapat 

mendorong IPM melalui peningkatan Dimensi 

Pengetahuan, Dimensi Standar Hidup Layak, dan 

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat (Gambar 6.1). 

Kajian ini jgua sebagai evaluasi mengenai sejauh mana 

kualitas penganggaran telah menjawab tantangan 

untuk meningkatkan kualitas SDM di Sulawesi 

Tenggara. 
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6.1.3. Metode Analisis 

Kajian ini berupaya untuk melihat pengaruh 

belanja pemerintah secara komprehnsif baik 

anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah terhadap peningkatan IPM. Untuk menjawab 

hal tersebut digunakan analisis regresi data panel 17 

pemerintah daerah di Sultra. Adapun persamaan 

regresi dan alur analisis sebagai berikut: 

  

 

di mana: 

 Pada kajian ini, IPM diposisikan sebagai 

variabel terikat yang dipengaruhi oleh PDRB, Belanja 

Pemerintah Konsolidasian (Fungsi Ekonomi, 

Pendidkan, dan Kesehatan), DAK Fisik Bidang 

Pendidikan, Kesehatan, dan Sanitasi. Untuk 

menghindari terjadinya penghitungan ganda (double 

counting), belanja fungsi pendidikan dan kesehatan 

pada pemerintah daerah, telah dikurangkan dengan 

DAK Fisik bidang pendidikan dan kesehatan. 

 Pada analisis data panel, langkah awal yang 

dilakukan adalah melakukan regresi dalam tiga model 

(CEM, FEM, REM). Langkah berikutnya melakukan 

pemilihan model yang tepat dengan melakukan uji 

Chow untuk menentukan model yang cocok diantara 

CEM dan FEM dan melakukan uji Hausman untuk 

menentukan model yang cocok antara FEM dan REM. 

Tahap selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik 

terhadap model terpilih dan melakukan interpretasi 

terhadap hasil regresi.  

6.2 Perkembangan IPM dan Belanja 

Pemerintah  

6.2.1. Indeks Pembangunan Manusia 

Sejak tahun 2018, Indeks Pembangunan 

manusia Sultra telah mencapai status tinggi dengan 

nilai IPM pada tahun 2021 sebesar 71,66. Capaian IPM 

Sultra telah melampaui target IPM yang ditetapkan 

dalam RPJMD Sultra 2018-2023, namun masih 

dibawah capaian nasional. Hal ini menjadi indikator 

bahwa penetapan target IPM Sultra masih dapat 

IPM : Indeks Pembangunan Manusia 

PDRB : PDRB ADHB  

Ed : Belanja Fungsi Pendidikan 

Konsolidasian 

H : Belanja Fungsi Kesehatan 

Konsolidasian 

Ec : Belanja Fungsi Ekonomi 

Konsolidasian 

DF : Realisasi DAK Fisik Bidang 

Pendidikan, Kesehatan, dan 

Sanitasi 

µt : Error Term 

Gambar 6. 1 Alur Analisis Regresi Data Panel 
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Gambar 6. 2 Kerangka Konseptual 
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ditingkatkan dengan capaian nasional sebagai tolok 

ukur. 

Kondisi kesehatan masyarakat Sultra semakin 

baik. Perbaikan sanitasi, peningkatan kegiatan 

kesehatan preventif mampu meningkatkan usia 

harapan hidup masyarakat Sultra. Diperkirakan bayi-

bayi yang lahir saat ini memiliki usia lebih dari 70 

tahun. Usia harapan ini meningkat 1,62 tahun 

dibanding usia harapan hidup bayi yang lahir di tahun 

2010.    

Kesehatan dan pendidikan merupakan faktor 

yang saling berkaitan. Kesehatan merupakan 

prasyarat dari pendidikan, sementara dengan 

pendidikan yang tinggi usaha untuk meningkatkan 

kesehatan akan lebih mudah (Todaro & Smith, 2015). 

Peningkatan kondisi kesehatan Sultra yang semakin 

baik juga berdampak pada kondisi pendidikan Sultra. 

Capaian dimensi pendidikan Sultra lebih baik 

dibanding capaian nasional. Anak-anak di Sultra 

memiliki harapan untuk menempuh jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi dibanding rata-rata anak lainnya di 

Indonesia (HLS), begitu juga dengan penduduk 

dewasa di Sultra yang lebih lama menempuh 

pendidikan dibanding rerata penduduk Indonesia 

lainnya (RLS). Kesempatan untuk bersekolah semakin 

terbuka lebar setiap tahunnya. Saat ini, anak-anak di 

Sultra memiliki harapan untuk dapat bersekolah 

sampai dengan jenjang diploma I, lebih tinggi 

dibanding jenjang pendidikan penduduk Sultra yang 

lahir sebelum tahun 1996 yang hanya menamatkan 

SMP (Tabel 6.1). 

  

Rendahnya tingkat pendidikan yang berhasil 

ditamatkan rata-rata penduduk berusia diatas 25 

tahun berimplikasi pada kesejahteraan masyarkat. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang berhasil 

ditamatkan, tenaga kerja memiliki peluang untuk 

mendapatkan upah yang lebih tinggi. Seperti yang 

terlihat pada grafik 6.2, tenaga kerja lulusan SMP 

mendapatkan upah yang lebih rendah dibanding upah 

yang diterima lulusan SMA keatas.  

 Saat ini, tenaga kerja di Sultra didominasi 

tenaga kerja lulusan SD sebanyak 33,51%. Rendahnya 

tingkat pendidikan mayoritas pekerja di Sultra 

menyebabkan pengeluaran per kapita masyarakat di 

Sultra lebih rendah dibanding nasional. Pengeluaran 

per kapita masyarakat Sultra sempat mengalami 

penurunan imbas pandemi COVID-19. Per 2021, 

pengeluaran masyarakat telah membaik namun belum 

sepenuhnya pulih seperti kondisi sebelum pandemi. 

 

Grafik 6. 1 Perkembangan IPM Sulawesi Tenggara 

Sumber: BPS & RKPD Prov Sultra (diolah) 
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Tabel 6. 1 Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM 

 
 
Sumber: BPS & RKPD Prov Sultra (diolah) 
 

Komponen 2017 2018 2019 2020 2021

UHH

Target 70.74 70.88 71.00

Capaian Sultra 70.47 70.72 70.97 71.22 71.27

Capaian Nasional 71.06 71.20 71.34 71.47 71.57

HLS

Target 13.43 13.50 13.57

Capaian Sultra 13.36 13.53 13.55 13.65 13.68

Capaian Nasional 12.85 12.91 12.95 12.98 13.08

RLS

Target 9.22 10.05 10.96

Capaian Sultra 8.69 8.69 8.91 9.04 9.13

Capaian Nasional 8.10 8.17 8.34 8.48 8.54

PPP (Rp Ribu)

Capaian Sultra 9,262.00 9,262.00 9,436.00 9,331.00 9,381.00

Capaian Nasional 10,664.00 11,059.00 11,299.00 11,013.00 11,156.00

Grafik 6. 2 Tingkat Upah dan Pendidikan 

Sumber: BPS Sultra (diolah) 
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Secara spasial, Kota Kendari memiliki capaian 

IPM tertinggi dengan status IPM “Sangat Tinggi” 

disusul Kota Baubau, Kolaka, Konawe, dan Kolaka 

Utara pada status “Tinggi”.  Dua belas daerah lainnya 

di Sultra memiliki capaian IPM “Sedang” dimana 

sebagian daerah tersebut merupakan daerah 

pemekaran baru seperti Muna Barat, Buton Selatan 

dan Buton Tengah (Gambar 6.3).   

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan 

kesehatan, yang tersedia di suatu daerah sangat 

mempengaruhi capaian IPM. Daerah-daerah dengan 

status IPM sangat tinggi dan tinggi memiliki rasio 

jumlah sekolah dan murid yang tinggi disertai dengan 

kemudahan masyarakat mendatangi Puskesmas 

sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.   

Dalam lima tahun kebelakang IPM 

kabupaten/kota di Sultra rata-rata tumbuh sebesar 

0,7% (Tabel 6.2). Pandemi menyebabkan 

perlambatan peningkatan IPM kab/kota di Sultra 

dengan laju pertumbuhan paling rendah sebesar 0,4% 

di tahun 2021.  Pertumbuhan IPM tertinggi dicapai Kab. 

Kolaka Timur dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 

1,2% diikuti Kab. Konawe Kepulauan sebesar 0,9%. 

Diperkirakan dalam 3 sampai 8 tahun kedepan, status 

capaian IPM kedua kabupaten tesebut akan naik 

menjadi status tinggi.   

6.2.2. Belanja Pemerintah Untuk 

Meningkatkan IPM 

6.2.2.1. Belanja Pusat Menurut Fungsi 

(Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi) 

dan DAK Fisik 

Belanja negara setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Sejak tahun 2016, belanja negara 

meningkat 8,82%, dengan peningkatan tertinggi pada 

tahun 2020 sebesar 18,6%. Alokasi anggaran 

pendidikan dan kesehatan telah memenuhi ketentuan 

mandatory spending sebesar 20% dan 5% dari total 

belanja negara.  

 Anggaran pendidikan pada tahun 2021 

memperoleh alokasi sebesar Rp550 triliun yang 

diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan, 

penguatan penyelenggaraan PAUD serta 

peningkatan kompetensi guru.  Sementara itu, alokasi 

kesehatan mencapai Rp169.7 triliun (6% belanja 

negara) yang diarahkan untuk percepatan pemulihan 

kesehatan, peningkatan akses dan mutu layanan. 

Gambar 6. 3 IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Tenggara 

  
 Sangat Tinggi (>80) 
 Tinggi (70 – 80) 
 Sedang (60 -70) 

Sumber: BPS & RKPD Prov Sultra (diolah) 

 

Tabel 6. 2 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di 
Sulawesi Tenggara 

 
Sumber: BPS Sultra (diolah) 

 

Pemda 2017 2018 2019 2020 2021 Grafik

Buton Tengah 62.82 63.46 64.06 64.37 64.37

Buton Selatan 63.20 63.47 64.37 64.93 64.99

Muna Barat 63.43 64.11 64.45 65.08 65.48

Konawe 
Kepulauan

63.44 64.36 65.05 65.41 65.73

Buton 64.47 65.08 65.67 65.98 66.32

Bombana 64.49 65.04 66.05 66.05 66.25

Kolaka Timur 64.55 65.53 66.49 67.02 67.76

Buton Utara 66.40 67.13 67.68 67.87 68.08

Konawe Selatan 67.23 67.51 68.20 68.20 68.58

Muna 67.61 68.47 68.97 69.02 69.17

Kolaka Utara 67.77 68.44 69.31 69.31 69.50

Wakatobi 67.99 68.52 69.48 69.48 69.87

Konawe Utara 67.71 68.50 69.22 69.86 70.23

Konawe 70.24 70.72 71.29 71.35 71.48

Kolaka 71.46 72.07 73.01 73.45 73.56

Kota Baubau 74.14 74.67 75.21 75.90 76.26

Kota Kendari 81.83 82.22 82.86 83.53 84.15

Grafik 6. 3 Realisasi Belanja APBN Per Fungsi 
Lingkup Sulawesi Tenggara (miliar Rp) 

 
Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id (diolah), terakhir diakses 10 Jan 2022 
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Alokasi anggaran kesehatan pada tahun 2020 

melebihi ketentuan UU Kesehatan menyusul besarnya 

biaya untuk penanggulangan pandemi.  

 Alokasi anggran pendidikan di Sultra tahun 

2021 sebesar Rp1,40 triliun turun 10,87% dibanding 

tahun 2019. Program Dukungan manajemen 

memperoleh alokasi terbesar pada anggaran 

pendidikan sebesar 47,69% dengan belanja terbesar 

untuk pembayaran gaji dan tunjangan dosen/guru. 

Fokus pemerintah untuk peningkatan mutu 

pendidikan, penyelenggaraan PAUD dan kompetensi 

guru, kurang terlihat pada alokasi anggaran 

pendidikan di Sultra. Alokasi terbesar digunakan untuk 

pembiayaan program pendidikan tinggi sebesar 

Rp380,55 miliar diatas alokasi anggaran untuk 

program PAUD dan Wajib Belajar 12 tahun dengan 

anggaran sebesar Rp79,37 miliar. 

 Fungsi kesehatan di Sultra 2021 

mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp130 miliar 

turun 25% dibanding alokasi tahun 2019. Sama seperti 

anggaran pendidikan, porsi terbesar anggaran 

kesehatan digunakan untuk dukungan manajemen 

terutama pembayaran gaji dan tunjangan. Program 

lainnya yang mendapatkan porsi anggaran besar 

berupa program pembangunan keluarga, 

kependudukan, dan keluarga berencana.  

 Anggaran fungsi ekonomi merupakan 

anggaran dengan alokasi terbesar kedua di Sultra. 

Lebih dari 20% belanja APBN di Sultra dialokasikan 

pada fungsi ekonomi. Berbeda dengan alokasi 

anggaran dua fungsi sebelumnya, alokasi terbesar 

digunakan untuk membangun infrastruktur sumber 

daya air dan konektivitas. Hampir 80% anggaran 

fungsi ekonomi dialokasikan untuk pembangunan 

infrastruktur.  

 DAK Fisik terbagi dalam beberapa bidang, 

diantaranya bidang Pendidikan, Kesehatan, dan 

Sanitasi yang dapat mendorong peningkatan IPM. Dak 

Fisik bidang Pendidikan dan Pendidikan SMK 

mendapatkan alokasi diantara ketiga bidang tersebut 

yang digunakan untuk membangun sokolah maupun 

saran penunjang belajar. Alokasi DAK Fisik bidang 

Kesehatan digunakan diantaranya untuk peningkatan 

pelayanan dasar, pelayanan rujukan, dan penurunan 

stunting. Sementara itu, pada bidang sanitasi, alokasi 

anggaran digunakan untuk subbidang sanitasi dalam 

rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan 

stunting.  

 Belanja yang telah disalurkan pemerintah 

pusat ke Sultra telah dinikmati/dimanfaatkan oleh 

masyarakat Sultra. Pada tahun 2021, anggaran 

kesehatan di Sultra digunakan untuk pengadaan alat 

karantina kesehatan di pintu-pintu masuk Sultra, 

pemenuhan alat/obat kontrasepsi di 201 fasilitas 

kesehatan, penyuluhan kesehatan dalam rangka 

penurunan stunting kepada 20.496 keluarga dan 351 

Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK Remaja) 

dan Bina Keluarga Remaja. Pada anggaran 

pendidikan, pemerintah telah memberikan beasiswa 

bagi hampir 30.000 siswa, 939 mahasiswa, 

pemberian tunjangan dan insentif bagi 1.188 guru. 

Untuk mendorong ekonomi, pemerintah pusat pada 

tahun 2021 telah membangun 373 kilometer jalan, 

membangun jembatan sepanjang 149 meter, 

pembangunan 1 unit bendungan, pembangunan 8 unit 

pasar rakyat dan beberapa output lainnya (lampiran 

1) 

6.2.2.2.  Belanja Pemerintah Daerah 

Menurut Fungsi (Pendidikan, 

Kesehatan, Ekonomi) 

Pagu APBD pemda lingkup Sultra sebesar 

Rp22,99 triliun. Anggaran pendidikan lingkup Sultra 

mencapai 23% dari keseluruhan belanja. Kebijakan 

penganggaran sektor pendidikan diarahkan untuk 

melakukan akselerasi akses dan mutu kualitas layanan 

pendidikan vokasi serta literasi masyarakat. Realisasi 

belanja fungsi pendidikan pada tahun 2020 turun 

0,45% dikarenakan realokasi dan refocusing anggaran 

untuk membiayai penanganan COVID-19.  

Alokasi anggaran kesehatan lingkup Sultra 

2021 telah melampaui ketentuan UU nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan diatas 5% (15,4%). Pada 

tahun 2021, alokasi anggaran kesehatan ditujukan 

untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar 

dan rujukan melalui pengembangan puskesmas 

modern, pengembangan rumah sakit jantung, 

perluasan jaminan kesehatan dan pemenuhan sumber 

Grafik 6. 4 Realisasi DAK Fisik Per Bidang Lingkup 
Sulawesi Tenggara (miliar Rp) 

 
 
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id, terakhir diakses 25 Des 21 
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daya manusia kesehatan serta sarana dan prasarana 

kesehatan lainnya.  

Fungsi/urusan ekonomi lingkup Sultra 

mendapatkan alokasi yang cukup besar sebanyak 

18,4% dari alokasi belanja tahun 2021. Realisasi 

anggaran urusan ekonomi Sultra pada tahun 2020 

turun 22,33%. Tahun 2021, pada bidang ekonomi 

Provinsi Sultra fokus pada peningkatan daya saing 

perekonomian daerah melalui peningkatan nilai 

tambah sektor-sektor unggulan. 

6.3 Analisis dan Pembahasan  

6.3.1. Analisis Belanja Pemerintah dan IPM 

Kemajuan suatu negara ditentukan oleh 

penelitian, penemuan dan inovasi yang kesemuanya 

berasal dari hasil pemikiran masyarakat yang terdidik. 

Investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan 

merupakan investasi yang dapat mengeluarkan 

masyarakat dari jebakan lingkaran setan kemiskinan 

dan ketimpangan masyarakat. Pentingnya kehadiran 

pemerintah dalam melakukan investasi pada sumber 

daya manusia tidak lepas dari tanggung jawab 

pemerintah untuk memberikan kesempatan dan 

peluang yang sama atas pelayanan dasar bagi warga 

negaranya.    

Tanggungjawab pemerintah untuk 

berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya 

manusia tidak lepas dari tidak meratanya kemampuan 

dan ketidaksamaannya persepsi masyarakat 

mengenai pentingnya berinvestasi pada peningkatan 

sumber daya manusia. Berdasarkan pola konsumsi 

masyarakat, pengeluaran terbesar masyarakat 

berupa pengeluaran untuk makan dan minum 

(bergizi), namun ketika terjadi peningkatan 

pendapatan, pola konsumsinya beralih ke makan dan 

minuman yang non bergizi, bukan untuk 

meningkatkan investasi pada bidang kesehatan dan 

bidang pendidikan. 

Arah kebijakan fiskal yang tepat dalam 

membiayai program peningkatan kualitas sumber 

daya manusia perlu terus dievaluasi dan dikaliberasi 

agar setiap uang yang dikeluarkan betul-betul tepat 

saran termasuk efektivitas kebijakan fiskal untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (IPM).  

 

Anggaran yang dialokasikan pemerintah 

untuk meningakatkan kualitas sumber daya manusia 

sangat besar dalam bentuk anggaran fungsi 

pendidikan, kesehatan, ekonomi dan DAK Fisik.  

Besarnya komitemen pemerintah terlihat dari 

meningkatnya alokasi anggaran setiap tahunnya di 

Sultra. Pada tahun 2011 anggaran 3 fungsi tersebut 

baru sebesar Rp2,54 triliun namun sepuluh tahun 

kemudian meningkat hampir mencapai 60%.  

Grafik 6. 5 Realisasi Belanja APBD Per Fungsi 
Lingkup Sulawesi Tenggara (miliar Rp) 

* Pagu 2021 
Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah) 
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Grafik 6. 7 Perkembangan Belanja APBN (Fungsi)  
dan IPM 

 
* Pagu 2021 
Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah) 
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Grafik 6. 6 Perkembangan Belanja APBD (Fungsi) 
dan IPM 
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Tingginya alokasi anggaran untuk ketiga 

fungsi tersebut ternyata memiliki hubungan yang 

sangat positif dengan peningkatan IPM di Sultra 

dengan koefisien korelasi 0,78. Seperti terlihat pada 

grafik 6.6, realisasi anggaran ketiga fungsi tersebut 

memiliki tren yang sama dengan peningkatan IPM 

Sultra.   

Korelasi antara belanja pemerintah dan IPM 

juga terlihat pada realisasi belanja APBD lingkup 

Sultra. Sebagaimana pada grafik 6.7, tren belanja 

pemerintah daerah memiliki gerak yang searah 

dengan peningkatan IPM Sultra. Berdasarkan uji 

korelasi Pearson, realisasi belanja pemda (3 fungsi) 

memiliki hubungan positif dan sangat kuat terhadap 

peningkatan IPM Sultra dengan koefisien sebesar 

0,93.  

 

Secara spasial, pada Grafik 6.8 

mengkonfirmasi tingginya korelasi pearson (0,93). 

Terlihat pada gambar, hubungan antara porsi belanja 

(pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) dengan tingkat 

IPM menyebar pada garis trend.  Dari gambar 

tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah daerah yang 

dengan porsi belanja terhadap total belanja yang 

besar memiliki tingkat IPM yang tinggi dan sebaliknya, 

kecuali pada kasus Kolaka Timur yang terlihat bahwa 

tingginya porsi belanja tidak diikuti dengan tingginya 

IPM.  

Berdasarkan analisis korelasi, kebijakan fiskal 

di tingkat pusat dan daerah secara agregat memiliki 

hubungan yang kuat dengan peningkatan IPM Sultra. 

Hasil ini terkonfirmasi secara parsial berdasarkan 

analisis regresi data panel sebagaimana pada tabel 

6.3.  

Sesuai dengan alur pada gambar 6.2, telah 

dilakukan analisis data panel dengan model terpilih 

adalah Fixed Effect Model (FEM) dan telah lolos uji 

asumsi klasik (hasil pengujian terlampir). Berdasarkan 

analisis regresi data panel, baik kebijakan fiskal 

konsolidasian (belanja anggaran pendidikan, 

kesehatan, dan realisasi DAK Fisik pada bidang 

terpilih) maupun PDRB ADHB berpengaruh signifikan 

terhadap besarnya IPM Sultra. Berdasarkan 

analisisnya tersebut, model yang digunakan mampu 

menjelaskan perubahan IPM dengan sangat baik 

(R2 : 99,55%). 

Hasil regresi tersebut memperlihatkan bahwa 

belanja kesehatan memberikan peran yang sangat 

penting dalam mendorong peningkatan IPM Sultra. 

Setiap peningkatan belanja kesehatan pemerintah 

sebesar 1% dapat meningkatkan IPM Sultra secara 

rata-rata sebesar 0,701. Selain belanja fungsi 

Grafik 6. 8 Hubungan Belanja Pemda 2020 dan IPM 

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah) 

Buton 
Konawe 

Kolaka 
Muna 

Kendari 

Baubau 
Konsel Bombana 

Wakatobi 

Kolut 

Konut 

Butur 

Koltim 

Konkep 

Busel 

Buteng 

Mubar 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

60 65 70 75 80 85

Tabel 6. 3 Hasil Regresi Data Panel 

Model Data Panel Konstanta LogPDRB LogEd LogH LogEc LogDF R2 

CEM -13.779 3.055 2.067 1.0752 1.331 -1.662 69.39% 

  [0,2088] [0,0000] [0,1463] [0,3398] [0,1964] [0,0519]   

FEM 65.421 1.075 -1.049 0.701 -1.009 0.273 99.55% 

  [0,0000] [0,0063] [0,0011] [0,0021] [0,0000] [0,0385]   

REM 39,366 2.172 -0.818 0.870 -0.555 0.178 62.74% 

 [0,0000] [0,0000] [0,0078] [0,0001] [0,0080] [0,1665] 62.74% 

Uji Model p-value       

Chow Test 0.0000       

Hausman Test 0.0000             
 
 * Signifikan pada taraf nyata (α) 5% 
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kesehatan, DAK Fisik bidang pendidikan, kesehatan, 

dan sanitasi secara bersama-sama melalui kegiatan 

yang dilakukan dapat meningkatkan IPM secara rata-

rata sebesar 0,273 poin apabila realisasi DAK Fisik 

meningkat 1%.  

Diluar instrument fiskal, besarnya PDRB ADHB 

Sultra memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

besarnya IPM Sultra. Peningkatan PDRB Sultra 

sebesar 1% dapat meningkatkan IPM sebesar 1,075 

melalui peningkatan daya beli masyarakat. Namun 

demikian, upaya pemerintah untuk mendorong IPM 

melalui peningkatan daya beli masyarakat tidak 

seperti yang diharapkan. Peningkatan belanja fungsi 

ekonomi (1%) justru menyebabkan turunnya IPM Sultra 

yang cukup besar (1,009).  

Selain belanja fungsi ekonomi, hal diluar 

ekspektasi adalah hasil bahwa belanja pendidikan 

memberikan pengaruh yang negatif terhadap capaian 

IPM. Dari hasil regresi, diketahui bahwa penambahan 

belanja pendidikan sebesar 1% akan berdampak pada 

turunnya IPM sebesar 1,049 poin (Lampiran 2).  

Kontraproduktifnya belanja pendidikan dan 

belanja ekonomi terhadap besarnya IPM tidak bisa 

dilihat dari berapa besar anggaran yang dialokasikan 

semata tetapi lebih kepada program apa yang 

dibiayai dan bagaimana program tersebut dijalankan. 

Dalam melihat apakah program yang dibiayai dapat 

mendukung peningkatan IPM perlu dilakukan 

pemetaan apakah program yang dilakukan sudah 

menjawab kebutuhan program untuk peningkatan 

IPM, dan yang perlu dilihat juga adalah seberapa 

efektif program yang telah dijalankan. 

6.3.2. Analisis Permasalahan Implementasi 

dan Kualitas Belanja  

Hal yang sangat menentukan pencapaian 

pembangunan manusia dari sisi pendanaan adalah 

seberapa efektif pengeluaran/pendanaan untuk 

meningkatkan IPM. Hal ini dapat dilihat dari jenis 

dukungan apa yang paling tepat dan pada tingkat 

berapa serta kombinasi program apa yang paling 

mempengaruhi pembangunan manusia (Ranis, G & 

Stewart, F, 2000). Oleh karenanya, penting untuk 

melihat sejauh mana program yang dirancang dapat 

menjawab tantangan yang dihadapi dalam upaya 

meningkatkan IPM dari tiga dimensi pembentuknya. 

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara, telah menetapkan sejumlah tujuan, 

sasaran, dan strategi untuk meningkatkan IPM (Tabel 

6.5). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, 

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) menjadi 

representasi dari dimensi tersebut. Semakin lama 

UHH, menunjukkan taraf kesehatan masyarakat yang 

semakin baik. Dalam upaya meningkatkan UHH, 

strategi yang diterapkan pemerintah provinsi telah 

tepat dengan memprioritaskan upaya promotif dan 

preventif, pemberdayaan masyarkat dan pemerataan 

pelayanan kesehatan seiring perluasan jaminan 

kesehatan masyarakat. Kegiatan promotif dan 

preventif merupakan kegiatan yang sangat penting 

untuk meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat.  

Tabel 6. 4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Sulawesi Tenggara (RPJMD) 2018—2023 

Tujuan Sasaran Strategi Indikator 

Peningkatan kondisi 
aman pada berbagai 
aspek kehidupan dalam 
mewujudkan kualitas 
hidup masyarakat yang 
baik 

Terpeliharanya kondisi 
aman dalam akses 
lapangan kerja dan 
pendapatan yang layak 

Memperluas kesempatan dan 
penyediaan lapangan kerja, 
meningkatkan perlindungan dan 
pengawasan ketenagakerjaan serta 
meningkatkan jaminan sosial tenaga 
kerja 

Gini Rasio, 
TPT 

Terpeliharanya kondisi 
aman dalam akses 
masyarakat terhadap 
pendidikan berkualitas dan 
meningkatnya literasi 
masyarakat 

Meningkatknya perluasan dan 
pemerataan akses, dan mutu layanan 
pendidikan dengan melibatkan 
partisipasi dan literasi masyarakat 

RLS, HLS 

Terpeliharanya kondisi 
aman pada aspek 
kesehatan masyarakat 

Meningkatkan Kesehatan masyarakat 
melalui upaya promotif dan preventif, 
pemberdayaan masyarakat dan 
pemerataan pelayanan kesehatan 
seiring perluasan jaminan kesehatan 
masyarakat 

UHH 

Meningkatkan 
produktivitas dan daya 
saing perekonomian 
daerah 

Meningkatnya produktivitas 
dan daya saing sektor-
sektor perekonomian 
daerah 

Meningkatkan produksi dan 
produktivitas sektor-sektor ekonomi 
melalui penyediaan sarana, 
kelembagaan, dan pemasaran 

Laju 
pertumbuh

an 
ekonomi  

 
Sumber: RPJMD Prov. Sultra, 2019 
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Upaya pemerataan pelayanan kesehatan juga 

penting dilakukan untuk meningkatkan IPM mengingat 

sebaran tenaga kesehatan maupun fasilitas 

kesehatan di Sultra belum merata. Data Kementerian 

Kesehatan menunjukkan bahwa rasio Puskesmas per 

Kecamatan di Sultra sebesar 1,3, dimana pada 1 

Kecamatan terdapat 1 Puskesmas. Kondisi ini masih 

perlu ditingkatkan terutama sebaran dan kemudahan 

akses masyarakat ke fasilitas kesehatan. Hampir 70% 

masyarkat di Sultra mempersepsikan akses ke rumah 

sakit masih sulit sampai dengan sangat sulit terutama 

masyarakat perdesaan. Akses terhadap Puskesmas 

bagi masyarakat Sultra tidak lebih baik masih terdapat 

61% masyarakat yang masih kesulitan mengakses 

layanan kesehatan pertama. Selain pemerataan akses 

kesehatan, yang perlu ditingkatkan adalah 

ketercukupan tenaga kesehatan. Tidak semua 

Puskesmas di Sultra memiliki dokter.  18,2% Puskemas 

di Sultra tidak memiliki dokter, kondisi ini 

menempatkan Sultra berada pada peringkat kelima 

provinsi dengan rasio puskemas tanpa dokter 

tertinggi di Indonesia (Kemenkes RI, 2020). 

Negatifnya pengaruh belanja pendidikan 

terhadap IPM bisa dilihat sejauh mana program yang 

dirancang dapat menjawab tantangan untuk 

memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.  

Seberapa adaptif suatu negara dalam merancang 

arah pendidikan akan menentukan sejauh mana 

perkembangan teknologi dapat mendorong 

perekonomian (Muhleisen, M,2018).  Tantangan yang 

dihadapi Sultra dalam upaya meningkatkan rata-rata 

lama sekolah dan harapan lama sekolah adalah 

meningkatnya Angka Putus Sekolah (APTS) selain 

belum meratanya jumlah sekolah dan tenaga 

pendididik. Namun, implementasi program dan 

dukungan anggaran tidak fokus pada kedua 

permasalahan ini.  

Saat ini, data jumlah angka putus sekolah 

belum dimiliki oleh dinas terkait.  Namun, dalam 3 

tahun kebelakang, Angka Partisipasi Sekolah di 

tingkat dasar dan pendidikan anak usia dini mengalami 

penurunan. Dengan keterbatasan data, intervensi 

yang tepat tidak mungkin dilakukan. Usaha untuk 

menghimpun data yang valid terus diupayakan, salah 

satunya melalui kerjasama dengan Dinas Sosial setiap 

daerah untuk mendapatkan data keluarga penerima 

PKH. Selain tidak tersedianya data yang akurat, upaya 

untuk mengembalikan siswa putus sekolah terkendala 

oleh dihapusnya program retrieval, sebuah upaya 

untuk mengembalikan siswa putus sekolah kembali 

bersekolah, yang pernah dijalankan bersamaan 

dengan program wajib belajar 9 tahun.  

Program retrieval, tidak dapat sepenuhnya 

mengembalikan siswa kembali bersekolah, terutama 

apabila alasan putus sekolah adalah harus bekerja. 

Bersaam dengan penurunan APS PAUD dan SD, 

jumlah pekerja anak mengalami peningkatan pada 

periode yang sama. Persentase anak usia 10-17 tahun 

yang bekerja di Sultra mengalami peningkatan dari 

5,32% di tahun 2018 menjadi 8,05% di tahun 2020, 

tertinggi di Indonesia.  

Untuk mengatasi masalah ini, terdapat empat 

pendekatan umum yang diterapkan untuk 

mengurangi anak bekerja, (1) pendekatan kemiskinan, 

(2) memperluas sebaran sekolah dan pemberian 

conditional cash transfer (3) pengaturan pekerja anak 

(aturan mengenai kesempatan belajar untuk pekerja 

anak, pelarangan perdagangan pekerja anak) (4) 

pelarangan pekerja anak dalam bentuk-bentuk 

terburuk (Todaro & Smith, 2015).  

Pelarangan pekerja anak dalam bentuk 

terburuk merupakan upaya popular yang dilakukan 

oleh negara – negara di dunia, termasuk Indonesia. 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO mengenai 

pelarangan dan tindakan segera penghapusan 

bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, melalui 

UU nomor 1 tahun 2000. Namun upaya ini tidak cukup 

untuk mengembalikan pekerja anak kembali ke 

sekolah. Dalam upaya untuk mengurangi angka putus 

sekolah, langkah yang paling tepat adalah 

memperluas sebaran sekolah dan pemberian 

conditional cash transfer yang memungkinkan anak 

tidak saja dibiaya untuk SPP tetapi juga perlengkapan 

sekolah termasuk subsidi bagi keluarga atas potensi 

kehilangan pendapatan akibat anak bersekolah.  

Selain faktor ekonomi, peningkatan angka 

putus sekolah juga terkait dengan ketersediaan 

fasilitas pendidikan. Tidak semua desa di Sultra 

memiliki Sekolah Dasar. Sebagai contoh, di Kolaka 

Utara dari 127 desa yang ada, hanya tersedia 125 SD, 

begitu pula dengan Konawe Utara terdapat 104 SD 

untuk 159 Desa, dan hanya tersedia 51 SD untuk 80 

Desa di Konawe Kepulauan. Idealnya jarak tempuh 

murid SD ke sekolah dapat ditempuh dengan berjalan 

kaki, namun dengan tidak tersedianya SD di setiap 

desa, siswa-siswa harus menumpuh jarak yang lebih 

jauh.  

Tidak meratanya jumlah sekolah, juga 

diperparah dengan tidak meratanya jumlah guru. Data 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 

Tenggara menunjukkan bahwa terdapat kekurangan 

lebih dari 4.000 guru tingkat SMA/SMK di Sultra 

khususnya pada daerah-daerah pinggiran. Saat ini, 

kekurangan guru telah diisi melalui pengangkatan 

3.750 guru tetap non PNS dan 300 guru melalui jalur 

sekolah. Upaya ini masih belum cukup, mengingat 

jumlah guru yang telah diangkat menyesuaikan 
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dengan jumlah anggaran tersedia bukan 

menyesuaikan kebutuhan guru. 

 Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi 

di beberapa daerah di Sultra seperti Kota Kendari dan 

Kab. Kolaka Timur. Terdapat kekurangan 533 guru SD 

(327 wali kelas, 112 guru olah raga, 84 guru Pendais) 

dan 89 guru SMP di Kota Kendari. Sementara itu 

kekurangan guru di Kab. Kolaka Timur jauh lebih 

besar. SD di Kab. Kolaka Timur masih kekurangan 676 

guru untuk memenuhi kebutuhan 140 SD dan pada 

tingkat SMP masih terdapat kekurangan guru 

sebanyak 56 orang. Tentu kekurangan serupa juga 

terjadi di kabupaten/kota di Sultra. Kekurangan guru 

bukan pada sedikitnya lulusan guru namun 

kemampuan lembaga pendidikan dan pemerintah 

untuk memenuhi kekurangan guru. Saat ini terdapat 

1.371.105 mahasiswa keguruan, porsi terbesar dari 

seluruh mahasiswa di Indonesia.   

Program-program ekonomi yang 

dilaksanakan di Sultra menekankan pembangunan 

infrastruktur konektivitas, dan ketahanan sumber 

daya alam. Pembangunan infrastruktur merupakan 

upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan 

antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini paralel dengan strategi Pemerintah Provinsi 

Sultra dalam meningkatkan produktivitas dan daya 

saing perekonomian melalui penyediaan sarana, salah 

satunya infrastruktur.  

Pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari 

ketersediaan infrastruktur bersifat jangka panjang dan 

memiliki dampak yang lebih berkesinambungan. 

Dalam kaitan ini, pembangunan infrastruktur yang 

dilakukan tidak secara langsung dapat memberikan 

dampak pada peningkatan pendapatan dan 

pengeluaran masyarakat Sultra. Diperlukan proses 

dan waktu untuk mentransmisikan dampak 

pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan 

masyarakat.  

Karakteristik pembangunan infrastruktur yang 

memberikan dampak dalam jangka panjang, perlu 

diiringi dengan program yang langsung memberikan 

dampak peningkatan pendapatan dalam jangka 

pendek. Program-program seperti pengembangan 

kewirausahaan, penambahan nilai tambah dan daya 

saing industri, dan perdagangan luar negeri perlu lebih 

diintensifkan agar dapat mengimbangi manfaat 

pembanguanan infrastruktur yang bersifat jangka 

panjang.  

Meskipun dalam RPJMD terlihat bahwa 

Pemprov telah merancang strategi yang baik, namun 

pada tahap implementasi terdapat beberapa hal yang 

perlu disempurnakan sebagaimana telah dibahas 

sebelumnya. Tidak implementatifnya program, 

terkonfirmasi dari ketepatan sasaran alokasi 

anggaran. Ketepatan sasaran alokasi anggaran 

merupakan salah satu indikator belanja dapat 

dikatakan berkualitas (Juanda, Bambang, 2019). 

Berangkat dari indikator ini, beberapa hal menjadi 

catatan penting dalam pengalokasian anggaran.  

(Tabel 6.5) Proporsionalitas pembiayaan 

program teknis masih belum mencerminkan dukungan 

yang kuat pada upaya untuk meningkatkan 

aksesibilitas dan pemerataan layanan kesehatan dan 

pendidikan. Tujuh puluh persen anggaran kesehatan 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

(provinsi) dialokasikan untuk program dukungan 

manajemen/urusan penunjang terutama untuk 

pembayaran gaji dan tunjangan. Namun, tidak ada 

jenis belanja untuk memberikan insentif kepada 

tenaga kesehatan agar mau ditempatkan di daerah-

daerah. Sementara itu alokasi untuk pemenuhan 

Tabel 6. 5 Alokasi Anggaran Per Fungsi/Urusan Tahun 2021 

Anggaran  Total Anggaran Program Dukungan 
Manajemen/Penunjang Program Teknis 

APBN       

Kesehatan        130,567,218,256  
              91,265,972,871                39,301,245,385  

70% 30% 

Pendidikan    1,399,869,697,476  
         667,645,404,620             732,224,292,856  

48% 52% 

Ekonomi   2,900,852,733,434  
            337,498,318,144           2,563,354,415,290  

12% 88% 

APBD Provinsi     

Kesehatan       424,862,571,996  
            330,695,114,565                91,866,074,981  

78% 22% 

Pendidikan    1,246,879,755,432  
         739,065,820,574              507,813,934,858  

59% 41% 
Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id & RKPD Prov. Sultra 2021 
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upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat hanya 22%.   

Pada fungsi pendidikan, perbandingan antara 

alokasi program dukungan manajemen/urusan umum 

dan program teknis lebih proporsional. Namun, alokasi 

anggaran untuk program wajib belajar dan 

pemerataan pendidikan porsinya kecil. Pada alokasi 

anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN, 

porsi anggaran untuk pengembangan PAUD dan SD 

hanya mendapat alokasi anggaran sebesar 6% 

sedangkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan 

rehabilitasi Gedung sebesar 12%. Sementara itu, 

anggaran terbanyak dialokasikan untuk program 

pendidikan tinggi sebanyak 27% dari total anggaran 

pendidikan.  

Anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh 

Pemerintah Provinsi Sultra juga tidak jauh berbeda. 

60% anggaran pendidikan digunakan untuk program 

penunjang dengan mayoritas belanja berupa belanja 

gaji dan tunjangan. Bila didalami lebih lanjut, dari total 

anggaran pendidikan pada PPAS sebesar Rp1,24 

triliun, Rp723,75 miliar berupa belanja gaji dan 

tunjangan. Merujuk pada penjelasan pasal 49 UU 

nomor 20 tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, anggaran pendidikan yang disediakan 

pemerintah provinsi belum memenuhi ketentuan, 

hanya 10% dari total belanja APBD.  

Proporsionalitas Anggaran Ekonomi pada 

APBN lebih baik dibanding proporsionalitas anggaran 

kesehatan dan pendidikan. Pada anggaran ekonomi, 

alokasi terbanyak diberikan pada program 

pembangunan infrastruktur konektivitas, infrastruktur 

sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur 

lainnya dengan komitmen anggaran lebih dari 80% 

anggaran fungsi ekonomi. Dukungan yang sangat 

besar pada pembangunan infrastruktur 

mencerminkan pemerintah pusat sangat memahami 

peran infrstruktur dalam mendorong lahirnya pusat-

pusat ekonomi baru, daya tarik investasi dan 

memudahkan dalam proses distribusi barang dan jasa. 

6.4 Kesimpulan dan Rekomendasi 

6.4.1. Kesimpulan 

Pemerintah Dari arah penganggaran sektor 

pendidikan tidak menitikberatkan pada usaha untuk 

meningkatkan angka partisipasi sekolah.  

1. Selama 5 tahun IPM Sultra mengalami 

peningkatan dan telah melampaui target 

RPJMD namun belum berhasil menyamai IPM 

Nasional; 

2. Belum terlihat adanya benang merah antara 

fakta/tantangan mengenai IPM dan program-

program yang dirancang dalam upaya untuk 

meningkatkan IPM. Belum tampak asumsi dan 

ukuran yang jelas dalam membuat rancangan 

progam, penetapan target dan pengalokasian 

anggaran;  

3. Regresi data panel menunjukkan bahwa, 

realisasi anggaran kesehatan, pendidikan, 

ekonomi, DAK Fisik dan PDRB ADHB 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas SDM 

(IPM). Anggaran kesehatan konsolidasian, DAK 

Fisik, dan PDRB ADHB memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan IPM sementara 

realisasi anggaran pendidikan dan ekonomi 

justru memberikan pengaruh yang terbalik. 

4. Rancangan/implementasi program tidak fokus 

pada upaya untuk meningkatkan dimensi 

pembentuk IPM. Alokasi anggaran cenderung 

tidak proporsionalnya yang tidak memberikan 

alokasi anggaran yang cukup pada program 

teknis yang terkait erat dengan upaya 

meningkatkan IPM; 

5. Pada program kesehatan terdapat beberapa 

hal yang masih perlu ditingkatkan terkait 

program untuk meningkatkan sebaran fasilitas 

kesehatan, sebaran tenaga kesehatan, 

termasuk insentif bagi penempatan tenaga 

kesehatan di daerah 3T; 

6. Program pendidikan yang dijalankan 

pemerintah tidak sinkron dengan kebutuhan 

dalam meningkatkan IPM pada dimensi 

pengetahuan. Program maupun alokasi 

angggaran baik ditingkat pusat maupun daerah 

menitikberatkan pada peningkatan kualitas 

pendidikan menengah dan tinggi sementara 

upaya untuk menekan angka putus sekolah 

dan mengembalikan anak-anak kembali 

bersekolah kurang mendapat perhatian. 

7. Pemerintah daerah belum mempunyai data 

yang memadai mengenai anak/siswa putus 

sekolah by name by address yang 

menyebabkan kesulitan dalam memberikan 

bantuan; 

8. Mengatasi anak putus sekolah memerlukan 

pendekatan yang komprehensif terutama bila 

faktor putus sekolah terkait kemampuan 

finansial yang memaksa anak untuk menjadi 

pekerja anak; 

9. Bantuan beasiswa yang diberikan kepada 

siswa sudah cukup baik, namun belum bisa 

memenuhi kebutuhan minimal dalam proses 
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belajar mengajar termasuk didalamnya 

kebutuhan penunjang seperti buku, alat tulis; 

10. Program-program ekonomi yang dijalankan 

pemerintah fokus pada pengembangan 

infrastruktur perekonomian yang memiliki 

manfaat berkesinambungan namun 

membutuhkan waktu untuk dapat dirasakan 

manfaatnya bagi peningkatan pendapatan 

masyarakat; 

6.4.2. Rekomendasi 

1. Pemerintah daerah (DIKNAS) perlu memiliki 

database mengenai jumlah sekolah tersedia, 

sebaran sekolah, siswa putus sekolah by name 

by address, dan kebutuhan guru sebagai dasar 

dalam pengambilan kebijakan bidang 

pendidikan dan penganggaran; 

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, 

perlumelakukan breakdown strategi secara 

detail kedalam kegiatan-kegiatan disertai 

kebutuhan anggaran dan ukuran pencapaian 

yang jelas; 

3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset 

dan Teknologi perlu mengaktifkan kembali 

program Retrieval untuk memfasilitasi siswa 

putus sekolah kembali dapat bersekolah; 

4. Pemerintah perlu menghitung kembali biaya-

biaya minimal (standar) yang diperlukan dalam 

proses belajar mengajar termasuk biaya 

pembelian buku dan alat tulis serta pakaian 

sebagai penentu besarnya beasiswa miskin; 

5. Pemerintah (Kemendikbud Ristek dan 

Kementerian Tenaga Kerja) perlu mengatur 

batasan pekerja anak dalam hal jam kerja, jenis 

pekerjaan, kewajiban pemberi kerja untuk 

melaporkan pekerja anak dan tidak menerima 

pekerja anak yang putus sekolah, dan 

pemberian beasiswa yang mencakup 

kompensasi potensi pendapatan yang 

berkurang selama waktu bersekolah; 

6. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

perlu mengalokasikan anggaran yang lebih 

proporsional bagi usaha untuk meningkatka 

IPM. Diantaranya mengalokasikan anggaran 

untuk pembangunan sarana pendidikan, 

kesehatan di desa/daerah 3T, mengangkat 

tenaga kesehatan & pendidik untuk 

ditempatkan di daerah 3 T disertai dengan 

insentif/tunjangan yang memadai; 

7. Pemerintah perlu melengkapi program-

program pembangunan infastrktur ekonomi 

yang memiliki pengaruh dalam jangka panjang 

dengan program ekonomi yang dapat 

dimanfaatkan secara langsung oleh 

masyarakat berupa subsidi, perlindungan 

sosial. 
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BAB VII 
Kesimpulan dan Rekomendasi

7.1 Kesimpulan 

1. Perekonomian Sultra tumbuh 4,1%. LU 

Konstruksi dan PMTB menjadi komponen 

utama pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi 

yang dicapai kurang berkualitas ditandai 

dengan meningkatnya angka kemiskin dan 

ketimpangan;  

2. Kegiatan perdagangan luar negeri Sultra 

telah berhasil menciptakan surplus 

perdagangan. Namun perdagangan antar 

provinsi masih memberikan defisit 

perdagangan yang berpengaruh terhadap 

kecilnya pengaruh perdagangan secara 

keseluruhan terhadap perekonoiman Sultra;  

3. Tingkat inflasi, IPM, angka pengangguran dan 

NTP telah memenuhi target Namun, angka 

kemiskinan dan ketimpangan belum 

mencapai target. Usaha mengentaskan 

kemiskian semakin menantang karena 

penduduk miskin semakin menjauhi garis 

kemiskinan dan kesenjangan antar penduduk 

miskin semakin melebar. Ketimpangan antar 

penduduk Sultra juga semakin meningkat 

seiring perbaikan pendapatan lapisan kelas 

menangah; 

4. Inflasi Sultra terkendali meskipun fluktuasi 

harga bahan makanan (ikan segar dan 

sayuran) dan transportasi tetap menjadi 

komoditas penentu. Perubahan cuaca dan 

berkurangnya kepal penangkap ikan besar 

mempengaruhi inflasi komoditas makanan; 

5. Fungsi intermediasi perbankan masih belum 

maksimal disebabkan terlalu berhati-hatinya 

perbankan. Fluktuasi nilai tukar Rupiah 

terhadap US$ tidak mempengaruhi kegiatan 

ekspor Sultra dan PMA; 

6. Kualitas SDM Sultra semakin meningkat 

bahkan kesempatan anak-anak di Sultra 

untuk sekolah lebih besar dibanding anak-

anak di daerah lain secara rata-rata.  

7. Angka pengangguran per Agustus 2021 

Sultra terus mengalami penurunan sejak 

Agustus 2020 menjadi 3,92%. Daya serap 

sektor pertanian sebagai sektor penyerap 

tenaga kerja terbesar mengalami penurunan 

sementara sektor yang mengalami 

pertumbuhan tinggi sedikit menyerap tenaga 

kerja; 

8. Kesejahteraan petani dan nelayan semakin 

membaik namun belum merata untuk semua 

jenis usaha pertanian. Inflasi perdesaan dan 

tingginya biaya produksi menjadi faktor 

penentu kesejahteraan petani;   

9. Realisasi pendapatan negara tumbuh 10,70% 

dibanding 2020. Mayoritas pendapatan 

berasal dari pendapatan perpajakan yang 

tumbuh 9,78%. Realisasi Penerimaan Negara 

Bukan Pajak mencapai 119,66% dari target 

dengan pertumbuhan sebesar 15,22%;  

10. Realisasi belanja konsolidasian sebesar 

Rp27,21 triliun tumbuh 7,27 persen dibanding 

tahun 2020. Realisasi belanja pemerintah 

pusat tahun 2021 tumbuh 19,07% atau 

sebesar 97,97%. Realisasi belanja modal 

bertambah 64,21% dengan total realisasi 

sebesar Rp1,55 triliun.  

11. Realisasi TKDD sebesar 106,84%. Tingginya 

realisasi TKDD disebabkan realisasi DAU, DID 

yang mencapai 100% dan realisasi DBH 

mencapai 244,59%; 

12. Belanja pemerintah memberikan kontribusi 

sebesar 13,2% terhadap besarnya PDRB 

Sultra. Belanja modal memberikan dampak 

yang lebih besar terhadap kinerja ekonomi 

dibanding belanja lainnya; 

13. APBD belum dioptimalkan penggunaanya 

oleh pemda sebagai instrument countre 

cyclical di masa resesi terlihat dari masih 

besarnya surplus anggaran; 

14. Pelaksanaan anggaran di Sultra terkendala 

terlambatnya penyampaian petunjuk teknis 

pelaksanaan kegiatan, keterlambatan 

pelaksanaan lelang, permasalahan cuaca dan 

keterbatasan SDM; 

15. Kemandirian BLU/BLUD semakin meningkat. 

Penanganan Pandemi COVID-19 

menyebabkan peningkatan yang sangat 
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signifikan pada pendapatan BLU/BLUD 

Rumah Sakit; 

16. Kredit program pemerintah telah 

dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku 

UMKM. Penyaluran KUR tumbuh 39,88% 

sementara penyaluran UMi turun 18,71%. 

Penurunan ini disebabkan tidak 

diterapkannya ketentuan peningkatan pagu 

pinjaman oleh penyalur yang menyebabkan 

calon debitur tidak melanjutkan pengajuan 

pinjaman; 

17. Sektor pertanian, pertambangan dan 

penggalian dan sektor konstruksi, merupakan 

sektor basis Sultra. Sementara industri 

pengolahan memiliki keunggalan komparatif. 

Subsektor perikanan, pertambangan bijih 

logam, pertambangan dan penggalian 

lainnya, angkutan darat, ASDP, dan angkutan 

udara menjadi subsektor unggulan Sultra; 

18. Telah terdapat keterkaitan dan keterpaduan 

antara kegiatan/proyek yang dibiayai melalui 

Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa. Hal ini dapat dilihat 

dari terhubungnya proyek bendungan yang 

didanai BPP dan saluran irigasi yang dibiayai 

TKDD. Namun perbedaan masa 

pemerintahan presiden dan gubernur 

menyebabkan perencanaan tingkat daerah 

terlambat untuk dilakukan penyesuaian; 

19. Secara parsial, realisasi anggaran 

konsolidasian berhasil mendorong 

peningkatan IPM Sultra (Anggaran kesehatan 

DAK Fisik, dan PDRB ADHB) namun realisasi 

anggaran pendidikan dan ekonomi justru 

menekan peningkatan IPM; 

20. Pemerintah terlalu fokus untuk untuk 

mengejar kualitas pendidikan terutama 

pendidikan tinggi namun meninggalkan 

upaya untuk melakukan pemerataan 

pendidikan dasar.  Rancangan/implementasi 

program tidak fokus pada upaya untuk 

meningkatkan dimensi pembentuk IPM. 

Alokasi anggaran cenderung tidak 

proporsional, pada program teknis yang 

terkait erat dengan upaya meningkatkan IPM 

dan memberikan porsi anggaran yang besar 

pada pendidikan tinggi; 

21. Ketersediaan fasiltas, sebaran tenaga kerja 

(guru dan nakes), insentif bagi tenaga kerja 

merupakan sejumlah permasalahan yang 

harus diselesaikan;  

22. Pemerintah daerah belum mempunyai data 

yang memadai mengenai anak/siswa putus 

sekolah by name by address yang 

menyebabkan kesulitan dalam memberikan 

bantuan; 

23. Mengatasi anak putus sekolah memerlukan 

pendekatan yang komprehensif terutama bila 

faktor putus sekolah terkait kemampuan 

finansial yang memaksa anak untuk menjadi 

pekerja anak; dan 

24. Bantuan beasiswa yang diberikan belum 

mampu memenuhi kebutuhan minimal dalam 

proses belajar mengajar termasuk 

didalamnya kebutuhan penunjang seperti 

buku, alat tulis. 

7.2 Rekomendasi 

1. Pemerintah provinsi perlu melakukan 

pemetaan musim panen/tangkap setiap 

daerah untuk menjadi bahan kerjasama antar 

daerah dalam memenuhi kebutuhan masing-

masing daerah; 

2. Pemerintah daerah dapat mendorong 

investasi pada industri pengolahan, 

pertanian, perikanan, industri makanan dan 

minuman agar dapat meminimalisir impor 

barang kebutuhan pokok dari provinsi 

lainnya; 

3. Pemerintah daerah perlu mendorong 

peningkatan keanekaragaman konsumsi 

protein hewani untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap produk perikanan; 

4. Pemerintah pusat dan daerah dapat 

memberikan bantuan kapal dengan tonase 

besar agar dapat meningkatkan kapasitas 

tangkap dan pada saat yang sama menjalin 

kerjasama dengan BUMN dibidang perikanan 

untuk beroperasi di Sultra; 

5. Penanggulangan kemiskinan dan 

ketimpangan pendapatan perlu dilakukan 

secara komprehensif dengan menyediakan 

bantuan sosial dalam mengatasi 

permasalahan dalam jangka pendek, 

sementara dalam jangka panjang pemerintah 

perlu meningkatkan aksesibilitas pendidikan, 

kesehatan, dan kesempatan berusaha yang 

berkeadilan; 
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6. Bappenas perlu membuat regulasi yang 

mengatur penyesuian RPJMD paling lambat 6 

bulan sejak RPJMN ditetapkan, agar 

pembangunan pusat dan daerah sinkron; 

7. Pemerintah daerah perlu membuat rencana 

pembangunan daerah yang lebih teknokratik, 

mendasarkan target pada data historis, 

asumsi dan perhitungan statistik yang lebih 

baik; 

8. BLU/BLUD Rumah Sakit diharapkan dapat 

melakukan investasi pada sarana dan 

prasarana kesehatan yang dapat 

meningkatkan layanan kesehatan kepada 

masyarakat dan meningkatan pendapatan; 

9. BLU PIP perlu mengatur mengenai tingkat 

bunga pinjaman efektif yang tidak melebihi 

KUR, membuat perjanjian tertulis yang 

memuat klausul (1) penyalur Pembiayan UMi 

menyesuaikan pagu pinjaman (2) 

menargetkan pembukaan cabang penyalur di 

setiap kabupaten/kota; 

10. Pemerintah daerah (DIKNAS) perlu 

bekerjasama dengan Dinas Dukcapil dan 

Dinas Sosial untuk menyusun database 

jumlah sekolah tersedia, sebaran sekolah, 

siswa putus sekolah by name by address, 

dan kebutuhan guru sebagai dasar dalam 

pengambilan kebijakan bidang pendidikan 

dan penganggaran; 

11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

perlu melakukan breakdown strategi secara 

detail kedalam kegiatan-kegiatan disertai 

kebutuhan anggaran dan ukuran pencapaian 

yang jelas; 

12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset 

dan Teknologi perlu membuat masterplan 

dan road map untuk mengatasi kesenjangan 

fasilitas pendidikan dalam 5 tahun kedepan 

bersamaan dengan usaha meningkatkan 

kualitas pendidikan tinggi; 

13. Kemdikbudristek perlu mengaktifkan kembali 

program Retrieval untuk memfasilitasi siswa 

putus sekolah kembali dapat bersekolah; 

14. Pemerintah perlu menghitung kembali biaya-

biaya minimal (standar)  yang diperlukan 

dalam proses belajar mengajar termasuk 

biaya pembelian buku dan alat tulis serta 

pakaian sebagai penentu besarnya beasiswa 

miskin; 

15. Pemerintah (Kemendikbud Ristek dan 

Kementerian Tenaga Kerja) perlu mengatur 

batasan pekerja anak dalam hal jam kerja, 

jenis pekerjaan, kewajiban pemberi kerja 

untuk melaporkan pekerja anak dan tidak 

menerima pekerja anak yang putus sekolah, 

dan pemberian beasiswa yang mencakup 

kompensasi potensi pendapatan yang 

berkurang selama waktu bersekolah; 

16. Pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah perlu mengalokasikan anggaran yang 

lebih proporsional bagi usaha untuk 

meningkatka IPM. Diantaranya 

mengalokasikan anggaran untuk 

pembangunan sarana pendidikan, kesehatan 

di desa/daerah 3T, mengangkat tenaga 

kesehatan & pendidik untuk ditempatkan di 

daerah 3 T disertai dengan insentif/tunjangan 

yang memadai; 

17. Pemerintah perlu melengkapi program-

program pembangunan infastrktur ekonomi 

yang memiliki pengaruh dalam jangka 

panjang dengan program ekonomi yang 

dapat dimanfaatkan secara langsung oleh 

masyarakat berupa subsidi, perlindungan 

sosial. 
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LAMPIRAN 1 

Pagu dan Realisasi Penyaluran TKDD Lingkup Sultra Tahun 2021 

(dalam miliar Rupiah) 

 

REALISASI TKDD PER PEMDA 

 

 

 

Catatan: 

Terdapat perbedaan 

angka rekapitulasi 

realisasi belanja hibah per 

pemda pada lampiran ini 

yang sebesar Rp107,93 

miliar dengan tabel 3.7 

Tansfer ke Daerah dan 

Dana Desa lingkup Sultra 

(miliar Rp) yang 

mencapai Rp119,76 miliar. 

(sumber data: Simtrada-

DJPK) 

 

   

    



 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       














  


 


 










































 











































 







 



 

  



LAMPIRAN 2 

Realisasi Penyaluran Kredit Program KUR dan Pembiayaan UMi  

Lingkup Sultra 2021 

 

REALISASI KUR PER PEMDA 

 

 

REALISASI KREDIT PROGRAM PER SKEMA 

 

Sumber data: 
Aplikasi SIKP-KUR dan SIKP-Umi (diolah) 

   

     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

 



 
 

     

       
       
       
       
       

       

   







 

 



REALISASI PEMBIAYAAN UMi PER PEMDA 

 

 

 

REALISASI KUR PER SEKTOR 

 

   

     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       





 
  

  

     

        

 
       

        

        

 
       

        

 
       

        

        

        

 
       

 
       

       








 

  



LAMPIRAN 3 

Lap�ran Operasional Konsolidasian Sultra 2021 

 

 

   

 

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 


 
  
  
  
  

  


 
  
  

 
  
  



 

 



LAMPIRAN 4 

Uji Asumsi Klasik 

 

1. N�rmalitas 
Menggunakan histogram 

a. Persamaan 1 
Variabel dependen: DAK Fisik bidang pertanian, DAK Fisik bidang perikanan, KUR 

 
b. Persamaan 2 

Variabel dependen: DAK Fisik 



 

  



 

 

2. Heteroskedastisitas 
menggunakan scatter plot 

a. Persamaan 1 

 

b. Persamaan 2 
   



 

 



3. Multikolinearitas 
a. Persamaan 1 

 

b. Persamaan 2 

 

   



 

  



4. Autokorelasi 
a. Persamaan 1  

 

b. Persamaan 2 
 

 

 

 

   



 

 



Lampiran 5 

Hasil Perhitungan Location Quotient 
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Lampiran 6 

Capaian Output Strategis Fungsi Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi 

 

Fungsi Capaian Output 

Kesehatan    
 Pengadaan alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk 14 Paket 

 Orientasi Program Penyakit HIV/AIDS dan PIMS 622 Orang 

 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan (Desa Pangan Aman) 12 Desa 

 Pemenuhan Ketersediaan Alokon pada Faskes 201 Fakses 

 Fasilitasi dan Pembinaan Kampung KB 17 Kampung KB 

 Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR Dalam Rangka Penurunan 
Stunting 

351 PIK Remaja 
dan BKR 

 Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Dengan Baduta (Penurunan Stunting) 20496 Keluarga 

Pendidikan    

 Pembangunan Prasarana Perguruan Tinggi 2 Unit 

 Bantuan Dukungan  Operasional (BOPTN) 2 Unit 

 Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Profesi 843 Orang 

 Guru Non-PNS Penerima Insentif 39 Orang 

 Tunjangan Profesi Guru PAI Non PNS 306 Orang 

 Siswa beragama Katolik yang mendapat  pembinaan keagamaan 220 Orang 

 Siswa Penerima BOS Adi Widya Prasmanan 26 Orang 

 Siswa Penerima BOS Madya Widya Prasmanan 40 Orang 

 Siswa Penerima PIP Adi Widya Prasmanan 61 Orang 

 Siswa Penerima PIP Madya Widya Prasmanan 40 Orang 

 Siswa MA Penerima BOS 4055 Orang 

 Siswa MI Penerima BOS 5987 Orang 

 Siswa MTs Penerima BOS 12546 Orang 

 Siswa RA Penerima BOP 6194 Orang 

 Mahasiswa Penerima Bidik Misi 648 Orang 

 Mahasiswa Penerima KIP Kuliah 291 Orang 

Ekonomi    

 Pembangunan Jalan 373 Km 

 Pembangunan Jembatan 149 m 

 Pembangunan Bendungan 1 Unit 

 Pembangunan dan Rehabilitasi Jaraingan Irigasi Wawatobi-Ameroro 2 Km 

 Pembangunan Infratruktur Ketahanan Bencana (Pantai Waha) 1 Km 

 Pembangunan Infratruktur Ketahanan Bencana (DAS Konawe) 1 Km 

 Penyediaan Layanan Perintis 1 Trayek 

 Pembangunan ATCS/ITS 1 Lokasi 

 Layanan Angkutan Laut Prioritas Nasional 3 Layanan 

 Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja 640 Orang 

 Bantuan Perumahan Swadaya Usaha 120 Unit 

 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Usaha 4742 Unit 

 Penyediaan PSU Rumah Umum  550 Unit 

 Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat 8 Unit 

 

   



 

 



Lampiran 7 

Hasil Run Regresi Data Panel 

 

HASIL REGRESI COMMON EFFECT MODEL 

Dependent Variable: IPM  

Method: Panel Least Squares  

Date: 12/30/21   Time: 09:54  

Sample: 2017 2020   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 17  

Total panel (balanced) observations: 68 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -13.77948 10.84836 -1.270190 0.2088 

LOGPDRB 3.055640 0.688760 4.436438 0.0000 

LOGED 2.067192 1.405228 1.471072 0.1463 

LOGH 1.075201 1.117686 0.961988 0.3398 

LOGEC 1.331445 1.019503 1.305975 0.1964 

LOGDF -1.662390 0.838753 -1.981977 0.0519 

R-squared 0.693920 Mean dependent var 68.45074 

Adjusted R-squared 0.669236 S.D. dependent var 4.739943 

S.E. of regression 2.726039 Akaike info criterion 4.927674 

Sum squared resid 460.7399 Schwarz criterion 5.123512 

Log likelihood -161.5409 Hannan-Quinn criter. 5.005271 

F-statistic 28.11230 Durbin-Watson stat 0.352307 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



HASIL REGRESI FIXED EFFECT MODEL 

 

Dependent Variable: IPM  

Method: Panel Least Squares  

Date: 12/30/21   Time: 09:56  

Sample: 2017 2020   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 17  

Total panel (balanced) observations: 68 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 65.42199 8.255816 7.924352 0.0000 

LOGPDRB 1.075714 0.375447 2.865156 0.0063 

LOGED -1.049141 0.301170 -3.483554 0.0011 

LOGH 0.701537 0.215708 3.252258 0.0021 

LOGEC -1.009084 0.219109 -4.605398 0.0000 

LOGDF 0.273039 0.128171 2.130271 0.0385 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 0.995562 Mean dependent var 68.45074 

Adjusted R-squared 0.993536 S.D. dependent var 4.739943 

S.E. of regression 0.381086 Akaike info criterion 1.164611 

Sum squared resid 6.680431 Schwarz criterion 1.882687 

Log likelihood -17.59676 Hannan-Quinn criter. 1.449134 

F-statistic 491.3867 Durbin-Watson stat 1.646124 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

UJI CHOW 

 

Redundant Fixed Effects Tests  

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 195.409680 (16,46) 0.0000 

Cross-section Chi-square 287.888275 16 0.0000 

     

Cross-section fixed effects test equation: 

Dependent Variable: IPM  

Method: Panel Least Squares  

Date: 12/30/21   Time: 09:56  

Sample: 2017 2020   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 17  

Total panel (balanced) observations: 68 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -13.77948 10.84836 -1.270190 0.2088 

LOGPDRB 3.055640 0.688760 4.436438 0.0000 

LOGED 2.067192 1.405228 1.471072 0.1463 

LOGH 1.075201 1.117686 0.961988 0.3398 

LOGEC 1.331445 1.019503 1.305975 0.1964 

LOGDF -1.662390 0.838753 -1.981977 0.0519 

R-squared 0.693920 Mean dependent var 68.45074 

Adjusted R-squared 0.669236 S.D. dependent var 4.739943 

S.E. of regression 2.726039 Akaike info criterion 4.927674 

Sum squared resid 460.7399 Schwarz criterion 5.123512 

Log likelihood -161.5409 Hannan-Quinn criter. 5.005271 

F-statistic 28.11230 Durbin-Watson stat 0.352307 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 

 

 



 

  



 

 

HASIL REGRESI RANDOM EFFECT MODEL 

 

Dependent Variable: IPM  

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 12/30/21   Time: 09:57  

Sample: 2017 2020   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 17  

Total panel (balanced) observations: 68 

Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 39.36628 6.730884 5.848604 0.0000 

LOGPDRB 2.172390 0.311865 6.965804 0.0000 

LOGED -0.818663 0.297716 -2.749810 0.0078 

LOGH 0.870807 0.212615 4.095696 0.0001 

LOGEC -0.555170 0.202677 -2.739183 0.0080 

LOGDF 0.178234 0.127298 1.400125 0.1665 

 Effects Specification   

   S.D. Rho 

Cross-section random 2.015940 0.9655 

Idiosyncratic random 0.381086 0.0345 

 Weighted Statistics   

R-squared 0.627458 Mean dependent var 6.441137 

Adjusted R-squared 0.597415 S.D. dependent var 0.784688 

S.E. of regression 0.497882 Sum squared resid 15.36893 

F-statistic 20.88486 Durbin-Watson stat 0.901891 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.454171 Mean dependent var 68.45074 

Sum squared resid 821.6321 Durbin-Watson stat 0.016870 

 

 

 



 

 



UJI HAUSMAN  

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects 

Test Summary Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 48.827148 5 0.0000 

Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

LOGPDRB 1.075714 2.172390 0.043701 0.0000 

LOGED -1.049141 -0.818663 0.002068 0.0000 

LOGH 0.701537 0.870807 0.001325 0.0000 

LOGEC -1.009084 -0.555170 0.006931 0.0000 

LOGDF 0.273039 0.178234 0.000223 0.0000 

Cross-section random effects test equation: 

Dependent Variable: IPM  

Method: Panel Least Squares  

Date: 12/30/21   Time: 09:57  

Sample: 2017 2020   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 17  

Total panel (balanced) observations: 68 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 65.42199 8.255816 7.924352 0.0000 

LOGPDRB 1.075714 0.375447 2.865156 0.0063 

LOGED -1.049141 0.301170 -3.483554 0.0011 

LOGH 0.701537 0.215708 3.252258 0.0021 

LOGEC -1.009084 0.219109 -4.605398 0.0000 

LOGDF 0.273039 0.128171 2.130271 0.0385 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 0.995562 Mean dependent var 68.45074 
Adjusted R-squared 0.993536 S.D. dependent var 4.739943 
S.E. of regression 0.381086 Akaike info criterion 1.164611 
Sum squared resid 6.680431 Schwarz criterion 1.882687 
Log likelihood -17.59676 Hannan-Quinn criter. 1.449134 
F-statistic 491.3867 Durbin-Watson stat 1.646124 
Prob(F-statistic) 0.000000    



 

  



UJI ASUMSI KLASIK 

Normalitas 

















        





 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: RESABS  

Method: Panel Least Squares  

Date: 12/30/21   Time: 09:59  

Sample: 2017 2020   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 17  

Total panel (balanced) observations: 68 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.153132 0.757581 -0.202133 0.8405 

LOGPDRB 0.086746 0.048099 1.803492 0.0762 

LOGED 0.044169 0.098132 0.450102 0.6542 

LOGH -0.068109 0.078052 -0.872607 0.3862 

LOGEC -0.021558 0.071196 -0.302797 0.7631 

LOGDF -0.040395 0.058573 -0.689651 0.4930 

R-squared 0.086855 Mean dependent var 0.249110 

Adjusted R-squared 0.013214 S.D. dependent var 0.191640 

S.E. of regression 0.190369 Akaike info criterion -0.395604 

Sum squared resid 2.246911 Schwarz criterion -0.199765 

Log likelihood 19.45052 Hannan-Quinn criter. -0.318006 

F-statistic 1.179445 Durbin-Watson stat 1.345466 

Prob(F-statistic) 0.329516    

 



 

 



Multikolinearitas 

 

 LOGPDRB LOGED LOGH LOGEC LOGDF 

LOGPDRB 1.000000 0.748720 0.754127 0.457073 0.241311 

LOGED 0.748720 1.000000 0.784146 0.489485 0.315821 

LOGH 0.754127 0.784146 1.000000 0.248853 0.108782 

LOGEC 0.457073 0.489485 0.248853 1.000000 0.605323 

LOGDF 0.241311 0.315821 0.108782 0.605323 1.000000 

 

 

Autokorelasi 

DW 1,646124 

dL 0,664 

dU 2,104 

4-dU = 1,896 

dL < DW < 4 – dU 

0,664 < 1,646124 < 2,104 
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