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KFR merupakan telaah makro pelaksanaan anggaran untuk mengkaji keterkaitan antara
implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian outcome yang terwujud dalam capaian
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. KFR juga merupakan perwujudan penguatan
peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai Regional Chief
Economist (RCE) dan representasi Kementerian Keuangan di daerah.
 
KFR berperan dalam mewujudkan fungsi fiskal APBN terkait alokasi, distribusi, dan stabilisasi
dengan menyediakan informasi untuk penyusunan kerangka ekonomi makro yang dapat
menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal atau penyusunan APBN dan APBD.
Penyusunan KFR juga ditujukan sebagai sebagai alat analisis dan evaluasi untuk mengetahui
apakah kebijakan fiskal telah sesuai dengan tujuan makro ekonomi dan pembangunan yang
telah ditetapkan. Sebagai tambahan, pada KFR Tahun 2021 ini terdapat bahasan tematik
mengenai analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengetahui lebih lanjut terkait
pengaruh kebijakan fiskal terhadap peningkatan kualitas SDM.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena
itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak untuk perbaikan penyusunan Kajian Fiskal
Regional periode mendatang. Dengan kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian Kajian Fiskal Regional
Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun 2021.

Harapan kami, semoga Kajian Fiskal Regional Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi
Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dalam menjalankan
kebijakan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunjang pertumbuhan
perekonomian nasional.

Kupang,  14 Februari 2022
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Catur Ariyanto Widodo

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga
Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pesan dari
PIMPINAN
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KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUN 2021   

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Adanya pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi (PPKM) mulai semester II sebagai bagian 

dari usaha pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional turut membantu meningkatkan 

laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun anggaran 2021. Pada 

akhir triwulan IV 2021, laju pertumbuhan ekonomi NTT mencapai angka 3,10 persen (y-o-y), tumbuh 

positif 5,38 persen dari tahun sebelumnya namun masih lebih rendah 1,92 persen dari pertumbuhan 

nasional yang sebesar 5,02 persen. Sektor Konstruksi menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi 

di tahun 2021 diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor. Lapangan usaha Konstruksi juga merupakan salah satu sektor yang menunjukkan 

pertumbuhan ekonomi terbesar selain Jasa Kesehatan dan Sosial. Munculnya lapangan usaha 

Konstruksi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi NTT menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembangunan proyek-proyek infrastruktur sudah mulai kembali berjalan dan memberikan kontribusi 

yang positif bagi perekonomian NTT. 

Selain faktor pandemi COVID-19 yang menjadi hambatan utama dalam pembangunan 

daerah, tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi NTT adalah masih rendahnya 

tingkat pendapatan masyarakat, ketersediaan sarana infrastruktur yang masih belum memadai, 

sumbangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah masih rendah, masih tingginya angka 

kemiskinan dan tingkat pengangguran, prevalensi stunting masih sangat tinggi, serta sebaran 

aktivitas perekonomian masih belum merata yang menimbulkan kesenjangan pendapatan per 

kapita. 

Kemiskinan masih menjadi fokus utama prioritas pembangunan daerah di NTT dimana 

tingkat kemiskinan selama lima tahun terakhir cenderung menurun. Setelah berhasil diturunkan 

secara gradual sebesar 0,22 persen per tahun sejak Maret 2015, angka kemiskinan di NTT kembali 

naik hingga mencapai angka 21,21 persen pada akhir 2020 disebabkan adanya pandemi COVID-19. 

Berbagai upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan salah satunya melalui belanja 

perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) membantu menurunkan 

angka kemiskinan hingga mencapai angka 20,44 persen pada September 2021 atau 1.146,28 ribu 

orang. Jumlah tersebut turun 23 ribu orang dibandingkan Maret 2021 dan turun 27,3 ribu orang 

dibandingkan bulan September 2020. Secara nasional persentase penduduk miskin di NTT 

menduduki peringkat ketiga terbawah diatas Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Mulai menggeliatnya aktivitas perekonomian membantu pertumbuhan positif komponen-

komponen pembentuk PDRB NTT tahun 2021. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat 

sebesar Rp110,89 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp70,54 triliun. Capaian 

PDRB tersebut membuat perekonomian NTT tumbuh positif sebesar 2,51 persen (c-to-c). Kontribusi 

terbesar pada pertumbuhan ekonomi dari PDRB pengeluaran dicatatkan oleh komponen 



 

ii 
 

KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUN 2021   

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 2,16 persen (c-to-c) diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga dengan 1,21 persen. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga juga memiliki distribusi 

terbesar dalam struktur PDRB Pengeluaran dengan kontribusi sebesar 68,95 persen. Kontribusi 

terbesar selanjutnya adalah pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan 

Konsumsi Pemerintah masing-masing sebesar 49,66 persen dan 34,81 persen. 

PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku di NTT menunjukkan pertumbuhan 

positif pada triwulan IV 2021 (y-to-y) yang terjadi pada 13 dari 17 kategori lapangan usaha. Sektor 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi perekonomian NTT pada triwulan IV 2021 

dengan kontribusi sebesar 28,29 persen diikuti sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,76 persen dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,38 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh 

lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan 15,96 persen, disusul oleh sektor 

Konstruksi sebesar 13,06 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,35 

persen. 

Tingkat ketimpangan di NTT termasuk dalam kategori “Sedang” dengan nilai Rasio Gini 

mencapai  0,339 pada September 2021 turun tipis 0,017 poin dari periode yang sama tahun 

sebelumnya. Penurunan Rasio Gini tersebut sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan pada 

periode yang sama, dimana distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah 

sebesar 19,45 persen. Hal ini menunjukkan selisih pendapatan diantara kelompok masyarakat di 

NTT sudah mulai merata. 

Perubahan postur APBN, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan 

pandemi COVID-19, berdampak pada alokasi anggaran belanja. Dari total alokasi belanja sebesar 

Rp36,16 triliun, realisasi anggaran berhasil mencapai 97,6 persen atau sebesar Rp35,28 triliun 

dengan kontribusi belanja pemerintah pusat sebesar 36 persen dan TKDD 64 persen, tumbuh 7,4 

persen dibandingkan tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 atau kondisi sebelum 

pandemi terdapat kenaikan alokasi anggaran sebesar 1,6 persen. Kontribusi terbesar dalam realisasi 

belanja pemerintah pusat adalah belanja barang dengan realisasi sebesar Rp4,88 triliun atau 38,4 

persen sedangkan realisasi belanja modal berkontribusi 36,1 persen terhadap total realisasi belanja. 

Alokasi TKDD NTT tahun 2021 sebesar Rp22,81 triliun turun 0,6 persen dibandingkan alokasi 

tahun 2020, dengan realisasi TKDD tahun 2021 sebesar Rp22,55 triliun atau 98,9 persen dari total 

alokasi anggaran. Alokasi TKDD menunjukkan tren menurun sejak tahun 2019 namun dari segi 

persentase realisasi terus meningkat yang menunjukkan semakin baiknya proses penyaluran TKDD 

pada masing-masing pemerintah kabupaten/kota. DAK fisik sebagai salah satu instrumen 

pendanaan utama pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur memiliki total realisasi 

Rp2,64 triliun atau 91 persen dari pagu. Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun 2020 karena 

adanya relaksasi aturan dalam penyaluran DAK fisik pada tahun 2020. DAK fisik untuk NTT pada 
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tahun 2021 disalurkan untuk 16 bidang, dengan alokasi terbesar adalah untuk bidang Kesehatan dan 

Keluarga Berencana (KB) yaitu Rp1 triliun. 

Dana BOS di NTT disalurkan melalui KPPN Kupang untuk 4.024.703 siswa dengan total 

penyaluran Rp1,55 triliun atau 97,1 persen dari total pagu, dimana 98 persen dari total realisasi 

adalah untuk BOS reguler dan sisanya adalah BOS afirmasi dan kinerja. Untuk alokasi Dana Desa 

realisasi mencapai angka Rp3,04 trilun atau 99,5 persen. Penyaluran dana desa tahun 2021 

dialokasikan untuk pemenuhan earmark 8 persen untuk penanggulangan pandemi COVID-19, 

Bantuan Langsung Tunai dan Non Bantuan Langsung Tunai atau Reguler. Dengan serapan Dana 

Desa yang hampir mendekati seratus persen erapannya selama kurun waktu tiga tahun terakhir, 

diharapkan semakin membantu pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. 

Penyaluran kredit program pemerintah KUR dan UMi di Provinsi NTT sudah menunjukkan 

peningkatan yang cukup positif hasil yang meskipun dalam kondisi pandemi. Penyaluran KUR tahun 

2021 mencapai Rp3,06 triliun untuk 115 ribu debitur dengan Kota Kupang menjadi wilayah dengan 

penyaluran terbesar sedangkan Kabupaten Ende menjadi wilayah yang mencatatkan jumlah debitur 

terbanyak yaitu 9.861 debitur. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi kontributor penyaluran 

terbesar KUR di NTT dengan 57,9 persen. Kondisi ini masih belum ideal dimana kontribusi KUR 

sektor produktif seperti pertanian yang masih kecil (15,4%). Penyaluran pembiayaan UMi di NTT 

terus meningkat dengan penyaluran UMi tahun 2021 mencapai Rp75,90 miliar, meningkat 24,8 

persen dibandingkan tahun 2020. Untuk debitur, tahun 2021 jumlahnya meningkat 18,6 persen 

menjadi 21.258 debitur. 

Pelaksanaan APBD di Nusa Tenggara Timur secara umum telah dilakukan secara efektif. 

Pendapatan daerah tahun 2021 tercapai 90,7 persen dari rencana penerimaan atau sebesar Rp25,21 

triliun sedangkan pendapatan daerah turun 6,2 persen dibandingkan tahun 2020. Belanja daerah 

tahun 2021 menurun 8,0 persen dibandingkan tahun 2020, dimana total belanja daerah tahun 2021 

adalah sebesar Rp25,14 triliun atau 82,7 persen dari total alokasi anggaran. Realisasi PAD NTT tahun 

2021 adalah sebesar Rp2,42 dengan kontributor terbesar adalah pajak daerah dengan 51,4 persen 

dari total PAD. 

Hasil reviu efektivitas kebijakan makro ekonomi dan kesejahteraan Provinsi NTT 

menunjukkan bahwa sebagian target capaian indikator makro kesra pada tahun 2021 telah dirubah 

untuk menyesuaikan dengan capaian indikator pada tahun sebelumnya serta update terhadap 

kebijakan pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Untuk tahun 2022 pemerintah daerah 

Provinsi NTT perlu melakukan langkah yang serupa yaitu penyesuaian target indikator melalui RKPD 

Perubahan, agar target pembangunan daerah dapat tercapai.  

IPM NTT tahun 2021 sebesar 65,28 masih dibawah rata-rata capaian nasional dan 

menempatkan NTT berada di posisi peringkat tiga terbawah secara nasional. Dalam regional Bali 
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Nusra, capaian IPM NTT dalam tiga tahun terakhir menjadi yang terendah dan masih dibawah target 

capaian IPM yang telah ditetapkan dalam RPJMD NTT Tahun 2018-2023. Hasil analisis reviu tematik 

terkait Hubungan dan pengaruh belanja pemerintah pada fungsi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi 

terhadap peningkatan IPM dan/atau indeks pembentuk IPM NTT, menunjukkan bahwa realisasi 

belanja pada fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap 

capaian IPM, yang berarti ketiga komponen pembentuk IPM tersebut saling terkait dalam 

mendorong pencapaian IPM. 

Hasil telaah terkait sektor potensial regional, lapangan usaha Industri Pengolahan layak 

dipertimbangkan sebagai sektor potensial baru di Provinsi NTT, mempertimbangkan sektor 

pariwisata yang masih belum dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di NTT 

terutama di masa pandemi COVID-19. Industri pengolahan sebagai sektor penghubung antara sektor 

unggulan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan masyarakat sebagai konsumen barang-

barang olahan dari hasil produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan perlu dikembangkan dengan 

tepat dan berkelanjutan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di NTT. Sebagai merupakan salah satu proyek prioritas nasional (major project) dalam PN 

1 Nawacita di tahun 2021, maka ketersediaan fiskal untuk pengembangan sektor Industri 

Pengolahan perlu dipastikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

 Untuk mengatasi keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah dalam mendukung investasi 

di sektor industri pengolahan, alternatif sumber fiskal yang dapat diupayakan pemerintah daerah 

adalah melalui investasi terutama investasi dari pihak swasta. Investasi diperlukan sebagai motor 

penggerak pertumbuhan ekonomi dan untuk mengembangkan sektor potensial di NTT seperti 

industri pengolahan. Pemerintah daerah perlu mengawal investasi yang masuk mulai dari tahap 

perizinan, financial closing, pembangunan, hingga sampai dengan tahap produksi komersial. 

Tahapan produksi komersial menjadi penting karena dapat memberikan multiplier effects kepada 

sektor yang lain, contohnya pembukaan lapangan pekerjaan baru. 

 Adanya harmonisasi dan keselarasan penganggaran antara belanja pemerintah pusat dan 

daerah perlu untuk terus ditingkatkan dan dijaga, dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat agar 

memperhatikan potensi dan kondisi regional di NTT sehingga  belanja APBN di daerah bisa lebih 

tepat sasaran dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, pemerintah daerah 

dan pusat perlu memastikan dukungan ketersediaan fiskal untuk pembiayaan major project prioritas 

nasional di daerah, terutama untuk proyek infrastruktur pada sektor unggulan dan sektor potensial 

di daerah, melalui sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan antar kementerian 

dan lembaga. 
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BAB I 

SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH 

 

 

1.1 Pendahuluan 

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan 

baik di tingkat pusat maupun di daerah adalah 

untuk mewujudkan keselarasan antara 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang adil dan 

merata. Oleh sebab itu penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik perlu didukung 

dengan unsur pendanaan yang berasal dari 

penghimpunan pendapatan maupun dari 

pengalokasian anggaran belanja, baik pada 

APBN maupun APBD. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

pemegang kekuasan tertinggi pengelolaan 

keuangan negara adalah Presiden sedangkan 

di daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota. 

Oleh karena itu dalam tataran implementasi 

kebijakan fiskal di daerah, diperlukan sinergi 

serta harmonisasi kebijakan dan pengelolaan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat 

tercapai secara efektif dan efisien. 

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga 

memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

efektivitas implementasi kebijakan fiskal 

sebagai instrumen pemerintah untuk 

mencapai sasaran pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan tiga fungsi 

utamanya sebagai alat alokasi, distribusi, dan 

stabilisasi, maka kebijakan fiskal yang efektif 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

indikator ekonomi makro dan peningkatan 

kesejahteraan di daerah yang dapat dapat 

terlihat dari perbaikan berbagai indikator 

makro ekonomi dan indikator kesejahteraan. 

Untuk perumusan kebijakan fiskal yang efektif, 

langkah pertama yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah daerah adalah memetakan 

tantangan-tantangan daerah yang dimiliki baik 

dari sisi ekonomi, sosial kependudukan, dan 

wilayah sehingga pemerintah daerah dapat 

merespon melalui penetapan program 

prioritas dan/atau proyek prioritas strategis 

untuk langsung menjawab tantangan daerah 

yang ada. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Daerah 

Tujuan pembangunan daerah adalah suatu 

kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh 

pemerintah daerah dalam rentang waktu lima 

tahun, dimana sasaran pembangunan adalah 

rumusan kondisi yang menggambarkan 

tercapainya tujuan dan selanjutnya menjadi 

dasar penetapan program dan kegiatan 

prioritas pembangunan daerah. Pada Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (NTT), tujuan dan 

sasaran pembangunan tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT. 

1.2.1 Berdasarkan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi NTT pada tahun 

2021 berpedoman pada RPJMD Perubahan 

Provinsi NTT Tahun 2018-2023, yang 

merupakan hasil sinkronisasi atas target 

makro pembangunan dalam RPJMN Tahun 

2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan 

Presiden Nomor 18 Tahun 2020, perubahan 

nomenklatur program dan kegiatan 
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sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, serta 

perubahan kebijakan nasional akibat dampak 

wabah pandemi COVID-19. RPJMD Perubahan 

Provinsi NTT Tahun 2018-2023 memiliki visi 

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat 

Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”, yang menggambarkan 

cita-cita yang ingin dicapai pada akhir tahun 

2023. Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun 

rumusan upaya dan tahapan melalui misi-misi 

untuk memberikan arah dan batasan proses 

pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana 

diuraikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 

Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 

MISI TUJUAN SASARAN 

MISI I: 

MEWUJUDKAN MASYARAKAT 

SEJAHTERA, MANDIRI DAN 

BERKEADILAN 

Mewujudkan Masyarakat Nusa 

Tenggara Timur yang makmur 

dan sejahtera 

1.1  Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan 

Berkelanjutan 

1.2  Berkurangnya Kemiskinan 

1.3  Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya 

Produktivitas Angkatan Kerja 

Mewujudkan Nusa Tenggara 

Timur yang mandiri 

2.1  Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan 

daerah 

2.2  Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan 

Regional 

2.3  Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat 

2.4  Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan 

Mewujudkan NTT yang 

berkeadilan Sosial 

3.1  Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok 

Pendapatan dan antar wilayah 

3.2  Hadirnya keadilan bagi perempuan untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan 

3.3  Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan 

dan Anak 

MISI II: 

MEMBANGUN NTT SEBAGAI 

SALAH SATU GERBANG DAN 

PUSAT PENGEMBANGAN 

PARIWISATA NASIONAL (RING 
OF BEAUTY NTT) 

Mewujudkan pariwisata 

sebagai penggerak utama 

ekonomi daerah (prime mover) 

Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan 

unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, 
Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan 

Pola Pendekatan Kawasan 

MISI III: 

MENINGKATKAN 

KETERSEDIAAN DAN KUALITAS 

INFRASTRUKTUR UNTUK 

MEMPERCEPAT 

PEMBANGUNAN 

Mempercepat pembangunan 

infrastruktur yang berkualitas 

dalam pengembangan 

ekonomi masyarakat 

1.1  Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur 

dalam mendukung konektivitas daerah 

1.2  Meningkatnya kualitas Infrastruktur Irigasi dan 

pengairan dalam mendukung 

perekonomian daerah 

Meningkatnya ketersediaan 

infrastruktur pelayanan dasar 

2.1  Meningkatnya akses masyarakat terhadap 

perumahan layak, air minum dan sanitasi 

2.2  Terlaksananya percepatan pembangunan 

elektrifikasi 

Menjamin terpenuhinya 

dimensi keberlanjutan 

(sustainability) lingkungan 

hidup dalam pembangunan 

3.1  Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah 

3.2  Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca 

3.3  Menjaga konsistensi perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan bidang penataan ruang 

3.4  Meningkatnya ketangguhan bencana daerah 

MISI IV: 

MENINGKATKAN KUALITAS 

SUMBER DAYA MANUSIA 

Mewujudkan kualitas SDM 

NTT yang tinggi dan berdaya 

saing 

1.1  Meningkatnya kualitas SDM NTT yang tinggi dan 

berdaya saing 

1.2  Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT 

1.3  Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi 

keolahragaan 

MISI V: 

MEWUJUDKAN REFORMASI 

BIROKRASI PEMERINTAHAN 

UNTUK MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

Mewujudkan Birokrasi yang 

profesional dengan 

karakteristik adaptif, 

berintegritas, berkinerja tinggi, 

bebas dan bersih KKN 

Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, 

akuntabel, transparan serta partisipatif 

Sumber: RPJMD Perubahan NTT Tahun 2018-2023 (diolah) 

Dalam rangka mewujudkan misi, tujuan, dan 

sasaran dalam RPJMD, Pemerintah Provinsi 

NTT kemudian menyusun strategi 

pembangunan melalui analisis dengan 

mengidentifikasi kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), kesempatan 
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(opportunity), dan ancaman (threat) pada 

lingkungan strategis internal dan eksternal 

pemerintah daerah. Untuk mengukur 

pencapaian target dalam RPJMD melalui 

strategi pembangunan yang telah disusun, 

ditetapkan target indikator makro yang 

menjadi acuan keberhasilan capaian misi, 

tujuan, dan sasaran yang diuraikan 

sebagaimana pada tabel 1.2.

 

Tabel 1.2 

Indikator Makro Target RPJMD Perubahan Provinsi NTT 

INDIKATOR 
BASELINE 

2019 

TARGET PER TAHUN 

2021 2022 2023 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,20 5,87 – 6,50 6,33 – 6,90 6,7 – 7,3 

PDRB per Kapita (Rp juta) 19,5 20-23 23-25 25 - 27 

Indeks Pembangunan Manusia (Poin) 65,23 65.54 – 67,00 67.35 – 69,00 70 - 71 

Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%) 20,62 21-19,63 19,35-16,15 15-12 

Inflasi (%) 0,67 3-3,4 3-3,2 3 – 3,2 

Prevalensi Stunting (%) 27,9 21,8 16,7 10 – 12 

Indeks Gini (Poin) 0,355 0,35 - 0,34 0,34-0,33 0,34-0,32 

Indeks Pembangunan Gender (Poin) 92,72 94 95 95 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,35 3,2 -2,6 2,5 – 1,9 1,9 – 1,5 

Rasio PAD (%) 23,90 25,31 30,12 39,74 

Kebutuhan Investasi (Rp Triliun) 44,93 63,91 71,47 80,94 

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (poin) 60,37 65 69 71 

Sumber: RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 (diolah) 

1.2.2 Berdasarkan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah  

Penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Provinsi 

NTT tertuang dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, yang 

merupakan dokumen perencanaan daerah 

untuk periode tahun 2021. Mempedomani arah 

kebijakan RPJMD 2018-2023, hasil evaluasi 

pembangunan sampai dengan triwulan II 

tahun 2021, dan RKP 2021, maka RKPD 

Provinsi NTT Tahun 2021 mengangkat tema 

“Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata 

dan Pertanian serta Memperkuat Sistem 

Kesehatan Daerah”. Orientasi perencanaan dan 

penganggaran RKPD Provinsi NTT Tahun 2021 

bersifat tematik, holistik, integratif, dan spasial 

yang menghasilkan tujuh prioritas daerah 

dengan tujuan untuk mencapai indikator dan 

target makro pembangunan pada tahun 2021. 

Prioritas daerah tersebut kemudian 

disinergikan dalam Proyek Prioritas Strategis 

(major project), dengan uraian sebagaimana 

tersaji dalam tabel 1.3.

 

Tabel 1.3 

Prioritas Daerah dan Proyek Prioritas Strategis Provinsi NTT Tahun 2021 

PRIORITAS DAERAH MAJOR PROJECT 

PD 1: 

Percepatan Penurunan Tingkat 

Kemiskinan dan Eradikasi Stunting 

1) Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin 

2) Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

3) Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Berkualitas 

4) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak 

yang didukung oleh penyediaan sarana prasarana lingkungan 

5) Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar 

PD 2: 

Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

1) Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor Produk Pertanian (Marungga) 

2) Pengembangan Industri Garam Daerah 

3) Peningkatan Produksi bibit dan benih Pertanian, Peternakan dan Perikanan 

4) Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 

5) Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah 

PD 3: 

Lingkungan hidup, Perubahan Iklim 

dan Kerentanan Bencana 

1) Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim 

2) Pemanfaatan dan optimalisasi Hutan Produksi 

3) Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu 

4) Pelestarian Hutan dan Lingkungan Pesisir 

5) Pengurangan emisi rumah kaca 
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PRIORITAS DAERAH MAJOR PROJECT 

PD 4: 

Pengembangan Pariwisata dan Industri 

Pariwisata 

1) Peningkatan kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis masyarakat 

(Community Based) 

2) Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata (TIC) yang terintegrasi dengan 

digital literasi dan promosi wisata 

3) Percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata 

4) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja industri Kreatif 

5) Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata 

PD 5: 

Pemantapan Infrastruktur Dasar, Jalan, 

Air, Energi dan Transportasi 

1) Pemenuhan Kebutuhan Energi baru terbarukan 

2) Peningkatan Akses dan Kualitas jalan jembatan, prasarana dan sarana 

transportasi 

3) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air 

4) Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan 

PD 6: 

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas 

Layanan Bidang Pendidikan dan 

Kesehatan 

1) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan 

2) Pemuda NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas 

3) Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan 

4) Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan 

5) Fasilitas Khusus Kesehatan Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan 

PD 7: 

Reformasi Birokrasi 

1) Perangkat Daerah yang right sizing 

2) Penerapan e-Government dan Data Terpadu 

3) Penerapan Sistem Manajemen Kinerja 

4) Penataan dan pemutahiran Produk Hukum Daerah 

5) Peningkatan Pelayanan publik yang berkualitas 

6) Pengembangan Sistem Database yang mendukung kebijakan dalam rangka 

Aksi Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrim 

Sumber: RKPD Provinsi NTT Tahun 2021 

1.3 TANTANGAN DAERAH 

Pembangunan di Provinsi NTT hingga tahun 

2021 telah berjalan cukup baik dilihat dari 

beberapa indikator pembangunan. Namun 

demikian, masih terdapat permasalahan dan 

tantangan yang dihadapi oleh pemerintah 

daerah sehingga belum semua indikator 

menunjukkan hasil yang maksimal. Provinsi 

NTT masih memiliki beberapa tantangan dari 

sisi ekonomi, sosial kependudukan, dan 

geografis wilayah, serta khusus untuk dua 

tahun terakhir ini terdapat permasalahan yang 

timbul sebagai dampak dari bencana pandemi 

COVID-19. Tantangan-tantangan yang 

dihadapi dalam pengembangan ekonomi NTT 

dimaksud antara lain masih rendahnya tingkat 

pendapatan masyarakat, ketersediaan sarana 

infrastruktur yang masih belum memadai, 

sumbangan sektor pariwisata terhadap 

perekonomian daerah masih rendah, masih 

tingginya angka kemiskinan dan tingkat 

pengangguran, prevalensi stunting masih 

sangat tinggi, sebaran aktivitas perekonomian 

masih belum merata yang menimbulkan 

kesenjangan pendapatan per kapita, serta 

belum optimalnya mitigasi dan adaptasi 

terhadap perubahan iklim dan bencana 

alam/non alam di NTT.   

1.3.1 Tantangan Ekonomi Daerah 

Pandemi COVID-19 yang mulai berkembang 

sejak awal tahun 2020 menyebabkan 

perekonomian NTT mengalami kontraksi pada 

triwulan II-2020 yang sebagian besar dialami 

oleh sisi lapangan usaha diantaranya di sektor 

perdagangan, transportasi, serta akomodasi 

dan makan/minum. Dampak pandemi COVID-

19 tersebut masih berlanjut pada tahun 2021 

yang ditambah dengan adanya refocusing dan 

pemotongan dana transfer dari pusat 

mengakibatkan capaian RPJMD untuk 

pertumbuhan ekonomi masih belum 

maksimal. Uraian terkait tantangan ekonomi 

daerah NTT pada tahun 2021 dapat dilihat 

pada tabel 1.5.
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Tabel 1.4 

Tantangan Ekonomi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 

BIDANG TANTANGAN 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

1) Belum optimalnya pembangunan untuk 7 (tujuh) destinasi wisata (Liman, Wolwal, 

Fatumnasi, Mulut Seribu, Praimadita, Lamalera, dan Koanara) dan pembangunan di 

destinasi baru (Kelaba Maja, Fatunausus) 

2) Belum tercapainya kondisi jalan yang menjadi kewenangan provinsi 

3) Belum optimalnya pembangunan jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata 

4) Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah 

saluran irigasi 

5) Rendahnya kualitas DAS 

Perhubungan 1) Belum optimalnya pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua 

2) Terbatasnya sarana prasarana Pelabuhan Tenau-Bolok sebagai pelabuhan hub multi-
purpose 

3) Minimnya petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ) 

Energi dan Sumber Daya 

Mineral 

1) Masih terbatasnya jaringan PLN dan pada destinasi wisata 

2) Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong-kantong kemiskinan 

Pertanian dan Peternakan 1) Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura 

2) Rendahnya populasi ternak sapi, babi, ayam kampung 

3) Belum optimalnya penyediaan pakan ternak yang disupply dari pabrik pakan ternak luar 

NTT 

4) Belum tersedianya statistik ternak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah ternak 

besar) 

Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa 

1) Belum optimalnya BUMDES 

2) Masih rendahnya kepemilikan perizinan dan legalisasi (HaKI) serta pengujian dan 

sertifikasi mutu produk pada pelaku usaha 

3) Belum optimalnya pengembangan kapasitas desa 

4) Belum optimalnya tenaga pendamping desa 

Perikanan dan Kelautan 1) Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan 

kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap, dikembangkan di Semau dan Mulut Seribu Rote 

Ndao untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata 

2) Rendahnya produksi dan standar mutu Perikanan tangkap hasil perikanan 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

1) Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan 

sumber daya kelautan dan perikanan 

2) Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan dan pengembangan laboratorium lingkungan 

3) Kurangnya penangan sampah dan limbah B3 

4) Belum optimalnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum 

5) Masih rendahnya pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dan Penanganan 

pengaduan lingkungan hidup 

6) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu (Jahe merah, 

Porang, Bambu) berbasis perhutanan sosial 

7) Rendahnya perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata 

8) Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum) 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

1) Belum optimalnya pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal yang 

memanfaatkan teknologi industri 

2) Belum terstandarisasinya produk dalam rangka menumbuhkan sektor hilir terkait 

pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll) 

3) Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) 

Reformasi Birokrasi 1) Belum optimalnya penyiapan penerapan E-Government dalam pelaksanaan pemerintahan 

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rendahnya upaya keterlibatan 

masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan 

masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender 

Sumber: Hasil Evaluasi RKPD Provinsi NTT Tahun 2021 (diolah) 

 
Penjelasan lebih lanjut terkait beberapa 

permasalahan bidang ekonomi di Provinsi NTT 

dapat disampaikan sebagai berikut: 

a. Masih rendahnya pendapatan masyarakat, 

disebabkan belum optimalnya pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber daya alam serta 

masih rendahnya kualitas sumber daya 

manusia dan belum optimalnya upaya 

pemberdayaan masyarakat. Rendahnya 

pendapatan masyarakat akan berimbas 

pada rendahnya kinerja perekonomian; 

b. Sarana infrastruktur yang masih belum 

memadai seperti jalan dan jembatan, baik 

itu jalan yang merupakan kewenangan 

provinsi maupun pembangunan jalan dan 

jembatan di Kawasan destinasi wisata. 

Diperlukan koordinasi, sinergi, dan 

kolaborasi antara pemerintah provinsi 
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dengan kabupaten dalam penyelesaian 

pembangunan infrastruktur, terutama 

untuk ketersediaan akses ke lokasi-lokasi 

potensial agar muncul pusat pertumbuhan 

ekonomi baru; 

c. Sumbangan sektor pariwisata terhadap 

perekonomian daerah masih rendah, 

sehingga pengembangan kawasan wisata 

di NTT perlu diakselerasi dan ditingkatkan 

melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata 

(Attraction, Accessibility, Accommodation, 

Amenities, dan Awareness), dalam rangka 

mewujudkan sektor pariwisata sebagai 

penggerak utama perekonomian daerah 

(prime mover); 

d. Masih belum optimalnya peranan NTT 

dalam perdagangan regional baik itu 

ekspor maupun impor, yang berimbas 

pada rendahnya kontribusi PAD terhadap 

pendapatan daerah; 

1.3.2 Tantangan Sosial Kependudukan 

Kondisi sosial kependudukan di NTT 

berpengaruh terhadap arah pembangunan 

ekonomi daerah, khususnya tingkat 

kesejahteraan dan kesehatan masyarakat 

serta angka kemiskinan penduduk. Adapun 

tantangan sosial kependudukan di Provinsi 

NTT pada tahun 2021 dapat diuraikan dalam 

tabel 1.5 sebagai berikut.

 

Tabel 1.5 

Tantangan Sosial Kependudukan di NTT Tahun 2021 

BIDANG TANTANGAN 

Sosial dan Tenaga Kerja 1) Masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran 

2) Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah 

3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 kabupaten/kota belum update 

4) Rendahnya jumlah tenaga kerja terampil di destinasi wisata 

5) Belum optimalnya keikutsertaan Pemda pada program “working holiday” 

6) Sebagian besar penduduk NTT bekerja pada sektor informal 

Pendidikan 1) Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai 7,69 (tahun 2020) 

2) Rendahnya koordinasi penyelenggaraan pendidikan pada SMA/SMK dan SLB di masa 

pandemi COVID-19 dan new normal 
3) Lemahnya kapasitas guru mata pelajaran pada SMK dan SMA 

4) Rendahnya jumlah SMA dan SMK yang terakreditasi 

Kesehatan 1) Prevalensi stunting masih sangat tinggi 

2) Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk, wasting dan 

underweight) 
3) Masih tingginya masalah kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada daerah 

kantong kemiskinan dan destinasi wisata 

4) Rendahnya SDM kesehatan 

5) Terdapat perbedaan standar biaya insentif dokter spesialis antar kabupaten di NTT 

6) Masih terbatasnya pencapaian desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 

7) Belum tercapainya posyandu dan pustu sebagai “one stop service” 

Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman 

1) Belum optimalnya distribusi air yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin 

2) Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni 

3) Masih terbatasnya akses air bersih serta sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong 

kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% KK) dan 3T 

Sumber: Hasil Evaluasi RKPD Provinsi NTT Tahun 2021 (diolah) 

1.3.3 Tantangan Geografis Wilayah 

Provinsi NTT termasuk dalam wilayah dengan 

risiko bencana yang tinggi, dimana dalam 50 

tahun terakhir 75 persen dari bencana di NTT 

adalah bencana hidrometereologis, yaitu jenis 

bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim 

(kekeringan, banjir, kebakaran lahan dan 

hutan). Risiko bencana ini secara merata 

dimiliki oleh seluruh wilayah di NTT terutama di 

daerah dengan lereng curam, daerah sekitar 

sungai, dan juga daerah dengan curah hujan 

rendah (contoh: Kabupaten Sabu Raijua dan 

Timor Tengah Selatan). Belum optimalnya 

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan 

iklim dan bencana alam/non alam di NTT 

membutuhkan pola pembangunan ekonomi 
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yang memperhatikan dampak perubahan iklim, 

terutama pada sektor pertanian dan perikanan 

yang merupakan sektor yang rentan pada 

perubahan iklim. Selain itu, mengingat mata 

pencaharian utama di NTT adalah bertani 

(pertanian lahan kering) yang tergantung pada 

variabel iklim untuk memproduksi pangan, 

perlu dikembangkan inovasi di bidang 

pertanian dan perikanan yang memiliki daya 

adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk 

di dalamnya upaya untuk rehabilitasi dan 

konservasi lahan. 

Dari sisi sebaran penduduk, kepadatan 

penduduk di NTT meningkat setiap tahunnya 

dengan Kota Kupang memiliki jumlah 

penduduk terpadat yaitu sebanyak 2.413 jiwa 

per km persegi. Daerah dengan kepadatan 

penduduk terendah adalah Kabupaten Sumba 

Timur dengan 37 jiwa per km persegi dan 

Sumba Tengah dengan 47 jiwa per km persegi 

(data BPS tahun 2020). Kondisi ini 

menyebabkan sebaran aktivitas perekonomian 

di NTT masih belum merata, sehingga 

diperlukan rencana pengembangan sistem 

perkotaan kabupaten/kota yang 

memperhatikan potensi setiap wilayah dan 

dengan skala yang berbeda, sesuai dengan 

posisi geografis dan peran masing-masing 

wilayah di Provinsi NTT. 

1.3.4 Tantangan Daerah Sebagai Dampak 

COVID-19 

Bencana pandemi COVID-19 tidak hanya 

menyebabkan tekanan terhadap sektor 

kesehatan di NTT, tetapi juga sektor ekonomi 

dan sosial. Dari sisi kesehatan, jumlah kasus 

akumulatif konfirmasi positif di NTT sampai 

dengan tanggal 4 Januari 2022 mencapai 

64.265 kasus (1,5% dari jumlah nasional) 

dengan jumlah kasus sembuh tercatat 62.863 

orang (97,82 persen dari jumlah kasus positif). 

Selain itu, Bed Occupancy Ratio (BOR) COVID-

19 cenderung menurun mencapai level 2 

persen, dengan positivity rate mencapai 0,15 

persen (lebih rendah dari level nasional). 

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2022, 

terhitung tanggal 4-17 Januari 2022 terdapat 

10 kabupaten yang menerapkan PPKM Level 1 

dan 12 kabupaten/kota yang menerapkan 

PPKM Level 2.

 

Gambar 1.1 

Perkembangan Kasus Harian COVID-19 Provinsi NTT (s.d. 4 Januari 2022) 

 
Sumber: Satgas Penanganan COVID-19 NTT 
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Pembatasan pergerakan masyarakat di tahun 

2021 melalui kebijakan PPKM menyebabkan 

arus barang, jasa, dan orang di NTT terhenti 

sementara, termasuk dihentikannya berbagai 

proyek pemerintah yang semakin 

mempengaruhi rendahnya pendapatan 

masyarakat dan pada akhirnya juga 

mempengaruhi daya beli masyarakat. 

Kebijakan PPKM juga mengakibatkan 

penurunan produktivitas tenaga kerja di 

industri maupun perkantoran, serta penurunan 

indikator makro ekonomi Provinsi NTT 

diantaranya konsumsi dan produksi rumah 

tangga, investasi riil, dan penyerapan tenaga 

kerja. 

Berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah 

daerah Provinsi NTT pada tahun 2021 dari sisi 

ekonomi, sosial kependudukan, dan geografis 

wilayah serta dampak dari pandemi COVID-19 

telah mempengaruhi pencapaian sasaran 

makro ekonomi dan target pembangunan di 

NTT, sehingga pemerintah daerah bersama 

dengan stakeholder terkait perlu melakukan 

kajian ulang terhadap kebijakan fiskal daerah, 

fokus pembangunan serta berbagai target 

makro ekonomi untuk pembangunan daerah di 

tahun 2022. 



BAB II
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BAB II 

ANALISIS EKONOMI REGIONAL 

 

2.1 Analisis Indikator Makro Ekonomi 

Dalam proses perencanaan kebijakan 

pembangunan ekonomi di daerah, perlu 

ditetapkan indikator untuk mengetahui kondisi 

perekonomian daerah pada suatu periode 

tertentu. Indikator tersebut dapat dijadikan 

sebagai bahan evaluasi pembangunan 

ekonomi yang telah dicapai dan sebagai bahan 

perencanaan di masa yang akan datang. Salah 

satu indikator untuk mengetahui kondisi 

perekonomian suatu daerah dalam periode 

tertentu adalah Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). 

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto 

PDRB merupakan penjumlahan nilai output 

bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh 

seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah 

(provinsi dan kabupaten/kota) pada periode 

waktu tertentu. Tahun 2021 PDRB NTT atas 

dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar 

Rp110,89 triliun dan atas dasar harga konstan 

(ADHK) sebesar Rp70,54 triliun. Tahun 2021 

dihadapi dengan optimisme besar bahwa 

ekonomi regional NTT mampu mulai bangkit 

dan kembali tumbuh setelah dihantam 

pandemi COVID-19 dan badai siklon tropis 

Seroja. Dengan pertumbuhan ekonomi pada 

akhir tahun 2020 yang minus 2,27 persen 

(sedikit lebih tinggi dibandingkan laju 

pertumbuhan ekonomi nasional), laju 

pertumbuhan ekonomi NTT di awal tahun 2021 

diharapkan untuk mulai tumbuh kembali. 

Pada triwulan IV 2021 ekonomi NTT tumbuh 

sebesar 3,10 persen (y-to-y) dan 2,51 persen 

(q-to-q) dengan lapangan usaha Konstruksi 

menjadi sumber pertumbuhan ekonomi 

terbesar dengan 1,32 persen diikuti 

Perdagangan dengan 0,94 persen. Dalam 

regional Bali Nusra, pertumbuhan ekonomi 

Provinsi NTT berada dibawah NTB dan lebih 

tinggi daripada Provinsi Bali, dengan kontribusi 

PDRB NTT terhadap PDRB regional adalah 

sebesar 23,82 persen. Jika dilihat berdasarkan 

pengeluarannya, Pembentukan Modal Tetap 

Bruto (PMTB) mencatatkan pertumbuhan 

tertinggi (y-to-y) yaitu 3,15 persen, dimana 

Kabupaten/Kota 2018 2019 2020
Rata-

Rata

Kota Kupang 20,46% 22,20% 21,75% 21,47%

Timor Tengah Selatan 6,70% 7,20% 7,23% 7,04%

Kupang 6,49% 7,01% 7,06% 6,86%

Sumba Timur 5,29% 5,69% 5,69% 5,56%

Ende 5,17% 5,55% 5,53% 5,42%

Tabel 2.1 

Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota 

Sumber: BPS (diolah) 

Grafik 2.1  

Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB Region Bali Nusra 

Sumber: BPS (diolah) 
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peningkatan komponen PMTB ini sejalan 

dengan sektor Konstruksi yang juga 

mengalami peningkatan. Pendekatan dan 

metodologi yang lazim digunakan dalam 

pengukuran nominal PDRB adalan pendekatan 

produksi/sektoral, pendekatan pendapatan 

(upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan 

keuntungan sebelum pajak) dan pendekatan 

pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku 

ekonomi. 

Dalam implementasinya, Badan Pusat Statistik 

(BPS) selaku lembaga yang menyediakan data 

pertumbuhan PDRB menggunakan dua 

pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran 

(sisi permintaan) dan pendekatan 

produksi/sektoral/lapangan usaha (sisi 

penawaran). Dari data statistik PDRB NTT 

menunjukkan bahwa struktur ekonomi NTT 

pada triwulan IV 2021 masih didominasi oleh 

oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,04 

persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih 

didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga dengan kontribusi sebesar 68,16 

persen. 

2.1.1.1 PDRB Sisi Permintaan/Pengeluaran 

Perekonomian NTT pada triwulan IV 2021 

tumbuh positif sebesar 3,10 persen (y-to-y) 

dibandingkan triwulan IV 2020. Bila dilihat dari 

sisi pengeluaran, beberapa komponen mampu 

tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi 

dicatatkan oleh komponen Konsumsi LNPRT 

sebesar 14,92 persen, diikuti komponen PMTB 

sebesar 10,95 persen dan Impor sebesar 10,30 

persen. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi 

Lembaga Non-profit yang melayani Rumah 

Tangga didorong oleh pelonggaran PPKM 

sehingga meningkatkan aktivitas perayaan 

Natal dan Tahun Baru oleh lembaga-lembaga 

keagamaan di NTT pada akhir triwulan IV 

2021. Untuk komponen konsumsi pemerintah 

pertumbuhannya didorong oleh peningkatan 

realisasi belanja barang dan jasa pada periode 

Desember 2021. Komponen PMTB juga 

meningkat seiring dengan peningkatan yang 

terjadi pada sektor konstruksi yang juga 

meningkat. Realisasi belanja modal pada 

APBN dan APBD yang meningkat pada triwulan 

IV secara sekaligus mendorong sektor 

konstruksi dan pertumbuhan PMTB. 

Secara q-to-q terdapat peningkatan barang 

modal jenis kendaraan pada Provinsi NTT 

pada triwulan IV 2021. Salah satu faktor 

penyebab peningkatan barang modal tersebut 

adalah adanya insentif pemerintah berupa 

perpanjangan PPNBM nol persen yang 

Grafik 2.2  

Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan/Pengeluaran 

Sumber: BPS (diolah) 
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menyebabkan para pengusaha konstruksi 

memanfaatkan kesempatan untuk menambah 

armada kendaraan operasional.  Bila dilihat 

dari penciptaan sumber pertumbuhan 

ekonomi NTT triwulan IV 2021 (y-on-y), 

Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan 

komponen dengan sumber pertumbuhan 

tertinggi yaitu sebesar 4,99 persen, diikuti 

komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga sebesar 3,63 persen. Secara y-to-y, 

beberapa komponen pengeluaran mengalami 

pertumbuhan positif diantaranya komponen 

Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan 

Modal Tetap Bruto, dan Konsumsi LNPRT.  

2.1.1.2 PDRB Sisi Penawaran/Lapangan Usaha 

Pembentuk PDRB dari sisi penawaran 

merupakan jumlah balas jasa yang diterima 

oleh faktor-faktor produksi yang 

dipakai/terlibat dalam proses produksi di suatu 

daerah dalam jangka waktu tertentu (satu 

tahun). Informasi mengenai perkembangan 

PDRB dari sisi penawaran bermanfaat untuk 

mengetahui peran atau kontribusi sektor-

sektor tertentu yang menjadi unggulan sebagai 

pendorong pertumbuhan ekonomi regional. 

PDRB menurut lapangan usaha atas dasar 

harga berlaku di NTT menunjukkan 

pertumbuhan positif pada triwulan IV 2021 (y-

to-y) yang terjadi pada 13 dari 17 kategori 

lapangan usaha.  

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan masih mendominasi perekonomian 

NTT pada triwulan IV 2021 dengan kontribusi 

sebesar 28,29 persen yang diikuti lapangan 

usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,76 

persen dan lapangan usaha Perdagangan 

Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor sebesar 11,38 persen. 

Grafik 2.3  

Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi sisi Penawaran/Lapangan Usaha 

Sumber: BPS (diolah) 

Sumber: BPS (diolah) 

Grafik 2.4 

Sumber Pertumbuhan Per Jenis Usaha 
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Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh 

lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial yaitu sebesar 15,96 persen, disusul oleh 

lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,06 

persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum sebesar 12,35 persen. Pertumbuhan 

negatif terbesar terjadi pada lapangan usaha 

Jasa Keuangan yaitu sebesar 6,89 persen. 

Indikasi penyebab pertumbuhan negatif 

tersebut adalah kondisi ekonomi pada tahun 

2021 yang belum sepenuhnya pulih yang 

menyebabkan pilihan untuk konsumsi pada 

sektor jasa keuangan tidak menjadi prioritas.  

Kebijakan pemerintah yang memberikan 

insentif berupa pembayaran PPNBM gratis 

pada pembelian kendaraan roda 4 baru juga 

mendorong lapangan usaha Perdagangan 

Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor. Kondisi perekonomian yang 

berangsur membaik sepanjang tahun 2021 

turut mendorong peningkatan pada sektor 

infrastruktur serta beberapa proyek fisik 

pemerintah (nasional dan daerah) yang pada 

tahun 2021 masuk tahap penyelesaian. Selain 

itu, adanya peningkatan indeks penjualan 

semen juga menjadi faktor yang membuat 

sektor infrastruktur tumbuh sebesar 1,32 

persen. 

2.1.1.3 Pendapatan per Kapita 

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata 

penduduk di suatu daerah, yang diperoleh dari 

hasil pembagian pendapatan penduduk suatu 

daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk 

regional tersebut. Seiring dengan adanya 

pelemahan pada perekonomian NTT akibat 

pandemi COVID-19, pada tahun 2021 angka 

PDRB per kapita Provinsi NTT hanya mencapai 

Rp12,87 juta, menurun 0,3 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada level 

nasional, pendapatan per kapita pada tahun 

2021 meningkat 1,6 persen, dimana PDB per 

kapita nasional tercatat sebesar Rp 40,84 juta 

meningkat jika dibandingkan dengan PDB per 

kapita pada pada tahun sebelumnya yang 

sebesar Rp 40,18 juta. 

PDRB per kapita NTT tahun 2021 masih belum 

mampu tumbuh kembali ke level sebelum 

pandemi. Ini salah satunya ditunjukkan dengan 

pertumbuhan ekonomi NTT yang belum 

memberikan kontribusi terhadap PDRB per 

kapita di tingkat nasional. Pertumbuhan PDRB 

secara nasional yang tidak diikuti dengan 

pertumbuhan PDRB NTT semakin 

memperlebar selisih PDRB per kapita NTT 

dengan tingkat nasional, dimana untuk tahun 

2021 selisih tersebut mencapai angka Rp 

27,97 juta. 

Adanya selisih pada PDRB per kapita tersebut 

perlu mendapat perhatian khusus dari 

pemerintah daerah Provinsi NTT, dimana 

kondisi tersebut dapat menjadi salah satu 

indikasi bahwa terdapat masalah kemiskinan 

dan adanya ketimpangan penghasilan yang 

cukup lebar di wilayah NTT. Selisih PRDB 

tersebut juga menandakan bahwa usaha 

pemulihan ekonomi nasional belum mampu 

memberikan efek positif kepada 

perekonomian di tingkat daerah. Indikator 

PDRB dapat menjadi dasar bagi pemerintah 

daerah untuk menetapkan prioritas 

pembangunan di daerah pada proses 

perencanaan dan penganggaran belanja 

daerah. 

Grafik 2.5 

PDRB per Kapita 2017-2021 

Sumber: BPS (diolah) 



 

 

13 
 

KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUN 2021   

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

2.1.2 Suku Bunga 

Selama masa pandemi COVID-19, kebijakan 

terkait suku bunga perbankan diarahkan untuk 

dapat menggerakan aktivitas perekonomian. 

Oleh karena itu, kebijakan penurunan suku 

bunga acuan dari Bank Indonesia (BI) selama 

tahun 2021 diharapkan dapat secara cepat 

mempengaruhi pasar uang, perbankan dan 

sektor riil serta juga dapat mendorong 

pergerakan ekonomi ke arah yang positif 

selama masa pandemi.  

Perubahan pada BI-7 Day Reverse Repo Rate 

hanya terjadi satu kali selama tahun 2021 yaitu 

dari angka 3,75 persen menjadi 3,5 persen. 

Penurunan suku bunga yang terjadi pada awal 

tahun tersebut juga diikuti dengan perubahan 

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan 

(BRI)  untuk sektor ritel  dan  sektor mikro. 

Dalam konteks perekonomian domestik, 

penurunan suku bunga acuan dari BI 

diharapkan menjadi salah satu instrumen 

untuk mendorong peningkatan penyaluran 

kredit perbankan (melalui penurunan suku 

bunga kredit), yang diharapkan dapat 

mendorong pemulihan perekonomian nasional 

di masa pandemi. 

Tingkat suku bunga selama tahun 2021  

berada di level yang lebih rendah dibandingkan 

suku bunga pada akhir tahun 2020, dengan 

suku bunga yang telah mengalami penurunan 

sebanyak 5 kali atau sebesar 125 basis poin. 

Stabilnya tingkat suku bunga ini turut 

menunjukan bahwa program pemulihan 

ekonomi nasional dari sisi kebijakan moneter 

sudah mulai memberikan dampak positif 

sehingga tidak lagi diperlukan perubahan suku 

bunga. 

2.1.3 Inflasi 

Inflasi merupakan keadaan perekonomian 

yang ditandai oleh kenaikan harga secara 

cepat sehingga berdampak pada menurunnya 

daya beli dan konsumsi masyarakat. Dari 

pengertian tersebut maka nilai besaran inflasi 

dapat dijadikan sebagai indikator daya beli 

masyarakat atau permintaan (demand) pada 

masa pandemi di tahun 2021. Menurunnya 

tingkat inflasi atau bahkan sampai menjadi 

Grafik 2.7  

Inflasi Region Bali Nusra 

Sumber: BPS (diolah) 

Grafik 2.6 

Suku Bunga BI-7 Day, Ritel dan Mikro 

Sumber: BI (diolah) 
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deflasi akan menunjukkan menurunnya tingkat 

permintaan dan daya beli masyarakat, atau 

dengan kata lain sedang terjadi perubahan 

dalam kondisi perekonomian. 

Tingkat inflasi di Provinsi NTT pada tahun 

kalender 2021 mencapai angka 0,89 persen, 

lebih tinggi 0,32 persen dibandingkan tingkat 

inflasi nasional yang mencapai 0,57 persen. 

Jika dibandingkan dalam skala regional Bali 

Nusra, tingkat inflasi NTT tersebut adalah yang 

tertinggi. Faktor kenaikan indeks harga pada 9 

dari 11 kelompok pengeluaran adalah yang 

menyebabkan terjadinya inflasi di NTT, dengan 

kelompok Transportasi adalah kelompok 

pengeluaran dengan kenaikan tertinggi yaitu 

sebesar 3,32 persen. Kelompok pengeluaran 

Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan 

pada Desember 2021 tercatat mengalami 

deflasi sebesar 0,15 persen. Dibandingkan 

dengan periode yang sama pada beberapa 

tahun sebelumnya, tingkat inflasi pada tahun 

2021 adalah yang tertinggi walaupun secara 

umum tren inflasi NTT dalam beberapa tahun 

terakhir mengikuti tingkat inflasi nasional. 

Tingkat inflasi NTT pada akhir Desember 2021 

menunjukkan mulai pulihnya daya beli 

masyarakat yang didorong oleh berbagai 

kebijakan/intervensi pemerintah dalam 

program pemulihan ekonomi nasional (PEN), 

dengan realisasi dana PEN mencapai angka 

Rp3,4 triliun. Seain itu, adanya perayaan hari 

raya Natal dan tahun baru di akhir Desember 

2021 juga mengakibatkan meningkatnya 

konsumsi masyarakat. Untuk deflasi yang 

terjadi pada periode Juni 2021, diperkirakan 

adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang 

memburuk (meningkatnya infeksi COVID-19 

akibat varian delta) sehingga pemerintah harus 

melakukan pembatasan kegiatan dan aktivitas 

masyarakat (PPKM) yang menyebabkan NTT 

mengalami deflasi cukup tinggi dalam kurun 

waktu beberapa tahun terakhir. 

2.1.4 Nilai Tukar 

Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu 

mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan 

dengan unit mata uang negara lain. Tujuan 

analisis nilai tukar adalah untuk mengetahui 

nilai mata uang rupiah terhadap mata uang 

asing khususnya USD, EUR, JPY, dan CNY yang 

mempengaruhi indikator ekonomi lainnya 

khususnya terkait dengan neraca 

perdagangan/pembayaran, ekspor-impor, dan 

Grafik 2.8  

Nilai Tukar USD, CNY, EUR dan AUD 

Sumber: BI (diolah) 
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cadangan devisa. Masa pandemi COVID-19 

yang melanda sebagian besar di dunia sejak 

tahun 2020 telah menyebabkan meningkatnya 

resiko ketidakpastian perekonomian global. 

Resiko ketidakpastian ini mendorong para 

investor (pemilik modal) untuk mengalihkan 

dana investasi yang dimiliki ke sejumlah 

perangkat aset yang lebih aman (emas, 

obligasi, mata uang negara-negara maju). 

Secara nasional, pada tahun 2021 pemerintah 

lebih dapat menjaga kestabilan nilai tukar 

rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. 

Khusus untuk mata uang USD, fluktuasi nilai 

tukar rupiah tercatat hanya selama 22 hari 

selama tahun 2021 ketika nilai tukar USD 

terhadap rupiah berada pada level diatas nilai 

tukar yang ditetapkan sebagai indikator makro 

Rancangan APBN 2021 yaitu USD $ 14.600. 

Dalam konteks regional NTT, fluktuasi pada 

nilai kurs mata uang juga memberikan dampak 

terhadap komoditas ekspor dan impor. 

Keberhasilan pemerintah dalam menjaga 

kestabilan nilai tukar menunjukan hasil dengan 

peningkatan nilai ekspor menjadi USD $2,36 

juta, meningkat USD $856 ribu dibandingkan 

periode November tahun 2020. Selain itu, 

dengan stabilnya nilai impor juga 

menyebabkan neraca perdagangan NTT tetap 

stabil. 

2.2 Analisis Indikator Kesejahteraan 

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat 

mengakses hasil pembangunan dalam 

memperoleh pendapatan, kesehatan, 

pendidikan. Tingkat IPM dikelompokkan dalam 

beberapa kategori yaitu: a) IPM<60 (rendah); b) 

60≤IPM<70 (sedang); c) 70≤IPM<80 (tinggi); 

dan d) IPM≥80 (sangat tinggi). Perkembangan 

IPM di Provinsi NTT sejak tahun 2017 sampai 

dengan 2021 dapat terlihat dalam grafik 2.9. 

Adanya pandemi COVID-19 mengakhiri tren 

peningkatan IPM NTT dalam sepuluh tahun 

terakhir, dengan IPM NTT pada tahun 2020 

turun 0,06 persen terhadap tahun 2019. Nilai 

IPM kembali naik pada tahun 2021 dan mampu 

melewati nilai IPM pada tahun 2019 atau 

sebelum pandemi COVID-19 melanda. 

Dibandingkan tahun 2020, IPM NTT meningkat 

0,09 poin dan jika dibandingkan dengan tahun 

2019 terjadi kenaikan sebesar 0,05 poin. 

Peningkatan IPM 2021 didukung oleh 

peningkatan komponen kesehatan dan 

pendidikan, walaupun pada komponen 

pengeluran per kapita yang disesuaikan terjadi 

Grafik 2.9  

Indeks Pembangunan Manusia Region Bali Nusra 

Sumber: BPS (diolah) 
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penurunan sebesar 0,58 persen dibandingkan 

tahun 2020. Umur Harapan Hidup (UHH) yang 

mewakili komponen kesehatan mengalami 

kenaikan sebesar 0,21 persen, sedangkan 

angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-

Rata Lama Sekolah (RLS) yang mewakili 

komponen pendidikan mengalami kenaikan 

masing-masing sebesar 0,15 persen dan 0,79 

persen. 

Khusus untuk pengeluaran per kapita, pada 

tahun 2021 besaran komponen Pengeluaran 

per Kapita Disesuaikan adalah sebesar Rp7,5 

juta, turun 0,6 persen dibandingkan tahun 

2020. Tren komponen pengeluaran per kapita 

yang terus menurun sejak tahun 2019 tidak 

berpengaruh langsung terhadap nilai IPM NTT. 

Ini terlihat pada tahun 2021 ketika pengeluaran 

per kapita NTT turun namun nilai IPM NTT 

tumbuh positif terhadap tahun 2020. Secara 

spasial, sejak tahun 2019 dan 2020 di wilayah 

NTT belum ada kabupaten/kota yang 

mengalami perubahan nilai IPM yang 

signifikan. Dari 22 kabupaten/kota, sebanyak 

20 kabupaten/kota berstatus IPM sedang 

sedangkan satu daerah yaitu kota Kupang 

memiliki status IPM tinggi (79,74). Kabupaten 

Sabu Raijua merupakan kabupaten dengan 

status IPM rendah (57,03) di NTT. 

Terjadinya kenaikan nilai IPM menunjukkan 

upaya bahwa pemerintah daerah untuk 

meningkatkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat di Provinsi NTT, khususnya pada 

sektor komponen pembentuk IPM yaitu sektor 

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sektor 

kesehatan sendiri merupakan salah satu target 

program prioritas pembangunan daerah 

Pemerintah Provinsi NTT, khususnya terkait 

penurunan angka kematian ibu (AKI) dan 

prevalensi stunting pada balita. Dengan kondisi 

perekonomian yang masih belum sepenuhnya 

pulih dan pandemi COVID-19 yang masih 

belum reda, diperlukan komitmen pemerintah 

daerah untuk terus memprioritaskan 

penyediaan akses dan pelayanan dalam 

bidang kesehatan dan pendidikan, serta 

peningkatan pendapatan masyarakat yang 

inklusif. 

2.2.2 Tingkat Kemiskinan 

Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah 

satu ukuran keberhasilan pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat. Indikator perbaikan 

kesejahteraan penduduk tidak hanya tercermin 

pada penurunan angka kemiskinan namun 

juga pada perbaikan kualitas hidup penduduk 

miskin. Untuk Provinsi NTT, perkembangan 

tingkat kemiskinan selama lima tahun terakhir 

cenderung mengalami penurunan. Setelah 

berhasil diturunkan secara gradual sebesar 

0,22 persen per tahun sejak Maret 2015, 

adanya pandemi COVID-19 berakibat kembali 

meningkatkan angka kemiskinan di NTT 

hingga mencapai angka 21,21 persen pada 

akhir 2020. Tahun 2021 angka kemiskinan 

mulai naik positif hingga mencapai angka 

20,44 persen pada September 2021, sebagai 

hasil dari berbagai upaya pemerintah dalam 

menekan angka kemiskinan salah satunya 

melalui belanja perlindungan sosial dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Disparitas kemiskinan di daerah perdesaan 

dan perkotaan masih cukup tinggi, dimana 

pada September 2021 tingkat kemiskinan 

perkotaan turun 0,03 persen dan perdesaan 

Grafik 2.10 

Pengeluaran per Kapita NTT 

Sumber : BPS (diolah) 
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turun 0,66 persen dibandingkan dengan bulan 

Maret 2021. Salah satu fenomena sosial 

ekonomi yang mempengaruhi penurunan 

tingkat kemiskinan yaitu terjadinya penurunan 

jumlah penduduk usia kerja yang terdampak 

COVID-19 yaitu mencapai 37,17 ribu orang. 

Tingkat pengangguran terbuka di NTT juga 

tercatat menurun jika dibandingkan periode 

yang sama pada tahun 2020. Selain itu, adanya 

pelonggaran kebijakan PPKM pada semester II 

2021 juga berpengaruh positif terhadap tingkat 

kemiskinan karena aktivitas perekonomian 

masyarakat yang kembali aktif. Jumlah 

penduduk miskin di NTT pada September 2021 

adalah 1.146,28 ribu orang, turun 23 ribu orang 

dibandingkan Maret 2021 dan turun 27,3 ribu 

orang dibandingkan bulan September 2020. 

Data BPS tahun 2020 menunjukkan jumlah 

penduduk miskin terbanyak berada di 

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) 

dengan total penduduk miskin sebanyak 

128,98 ribu jiwa. Daerah dengan kenaikan 

penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten 

Flores Timur yaitu sebesar 16,1 persen bila 

dibandingkan jumlah penduduk miskin di tahun 

2015. Dalam regional Bali Nusra, Provinsi NTT 

memiliki persentase penduduk miskin tertinggi 

yaitu 20,44 persen, dimana Bali menjadi  

provinsi dengan persentase penduduk miskin 

terendah. Secara nasional persentase 

penduduk miskin di NTT menduduki peringkat 

ketiga terbawaha diatas Provinsi Papua dan 

Papua Barat. 

2.2.3 Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini) 

Distribusi pendapatan merupakan salah satu 

aspek penting untuk mengetahui 

perkembangan perekonomian, sebagai 

indikator ukuran pemerataan pendapatan 

masyarakat di suatu daerah. Alat ukur yang 

digunakan melihat tingkat pemerataan 

pendapatan adalah nilai koefisien Rasio Gini 

(Gini Ratio), yang juga merefleksikan ukuran 

ketimpangan distribusi pendapatan 

masyarakat. Nilai koefisien Rasio Gini berkisar 

antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 

(sangat timpang). Adapun kriteria ukuran 

ketimpangan Gini Ratio meliputi Ketimpangan 

Rendah (Gini Ratio<0,3), Sedang (0,3≤Gini 

Ratio≤0,5) dan Tinggi (Gini Ratio>0,5). Nilai 

koefisien Gini NTT dan Indonesia menurut 

provinsi pada tahun 2014 s.d. 2020 dijelaskan 

sebagaimana pada grafik 2.12. 

Secara umum, sejak Maret 2015 angka Rasio 

Gini NTT mengalami fluktuasi sampai dengan 

September 2018. Gini Rasio mengalami 

peningkatan tertinggi pada September 2016 

yaitu sebesar 0,026 poin dibandingkan Maret 

2016. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa 

Grafik 2.11  

Tingkat Kemiskinan Bali Nusra dan Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin NTT 

Sumber: BPS (diolah) 
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distribusi pengeluaran penduduk pada periode 

tersebut semakin tidak merata. Angka Gini 

Rasio kemudian mengalami penurunan 

selama periode September 2018 sampai 

dengan Maret 2020, yang menunjukkan 

adanya perbaikan distribusi pengeluaran di 

Provinsi NTT. 

Adanya pandemi COVID-19 kembali 

menyebabkan nilai Rasio Gini kembali 

meningkat pada September 2020 untuk 

selanjutnya kembali mengalami penurunan 

pada Maret dan September 2021. Nilai Rasio 

Gini NTT untuk periode September 2021 lebih 

rendah daripada nilai di tingkat nasional yang 

mencapai indeks 0,381. Jika dibandingkan 

dengan Provinsi Bali dan NTB (regional wilayah 

Bali dan Nusa Tenggara), Rasio Gini Provinsi 

NTT untuk periode September 2021 lebih 

rendah 0,036 poin dibandingkan Bali dan 0,045 

dibandingkan NTB. Tingkat ketimpangan 

pendapatan di NTT pada September 2021 

termasuk dalam kategori “sedang” dengan nilai 

koefisien Gini mencapai 0,339, turun 0,017 poin 

dari periode yang sama tahun sebelumnya. 

Jika dilihat berdasarkan lokasi tempat tinggal, 

kecenderungan tingkat ketimpangan distribusi 

pendapatan lebih tinggi terjadi pada 

masyarakat di wilayah perkotaan dibandingkan 

dengan perdesaan. 

Penurunan Rasio Gini NTT pada bulan 

September 2021 sejalan dengan penurunan 

tingkat kemiskinan pada periode yang sama., 

dimana distribusi pengeluaran pada kelompok 

40 persen terbawah adalah sebesar 19,45 

persen. Berdasarkan ukuran ketimpangan 

Bank Dunia, kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa pengeluaran penduduk NTT pada 

September 2021 berada pada kategori tingkat 

ketimpangan rendah. 

2.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat 

Pengangguran 

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari 

angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang 

Grafik 2.12 

Gini Ratio Regional Bali Nusra 

Sumber: BPS (diolah) 

Grafik 2.13 

Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di NTT 

Sumber: BPS (diolah) 
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mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang 

belum pernah bekerja sama sekali maupun 

yang sudah pernah bekerja), atau sedang 

mempersiapkan suatu usaha, mereka yang 

tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak 

mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, dan 

mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi 

belum mulai bekerja. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTT 

periode Agustus 2021 mencapai angka 3,77 

persen (turun 0,51 persen dari posisi bulan 

Agustus 2020). Pada tataran nasional, tingkat 

pengangguran NTT tersebut masih di bawah 

tingkat pengangguran nasional yang mencapai 

6,49 persen. Jika dilihat berdasarkan gender 

dan daerah tempat tinggal, TPT laki-laki 

sebesar 3,71 persen lebih rendah dibanding 

TPT perempuan yang sebesar 3,84 persen, 

sedangkan TPT di perkotaan sebesar 7,88 

persen lebih tinggi hampir 4 kali lipat 

dibandingkan TPT di perdesaan (2,51%). 

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, mayoritas 

distribusi pekerja di NTT masih berada di 

sektor informal. Data menunjukkan bahwa per 

Agustus 2021, 50,37 persen penduduk bekerja 

pada lapangan usaha pertanian dari jumlah 

penduduk bekerja sebanyak 2,81 juta orang. 

Dampak pandemi COVID-19 masih sangat 

berpengaruh pada tingkat pengangguran 

terbuka di NTT. Ini terlihat pada periode 

Februari 2020 dan Agustus 2021 dimana 

terjadi peningkatan persentase TPT, yang tidak 

hanya terjadi pada NTT akan tetapi juga secara 

nasional dan khususnya seluruh provinsi 

dalam regional Bali Nusra. Periode Agustus 

2021 terjadi lonjakan kasus COVID-19 dan 

pemerintah harus bereaksi dengan 

memberlakukan PPKM secara ketat yang  

akhirnya meningkatkan tingkat  pengangguran. 

Secara spasial TPT pada 18 kabupaten/kota di 

NTT turun jika dibandingkan tahun 2020.   

Penurunan tertinggi terjadi pada Kabupaten 

Sumba Tengah dengan penurunan sebesar 

2,57 persen dibandingkan tahun 2020. Di sisi 

lain, terdapat peningkatan TPT pada 4 

kabupaten dengan Kabupaten Manggarai 

Barat mencatatkan peningkatan terbesar yaitu 

1,22 persen. Peningkatan TPT pada Kabupaten 

Manggarai Barat yang merupakan daerah 

kawasan wisata prioritas (KSPN Labuan Bajo) 

menjadi indikator belum pulihnya sektor 

pariwisata yang pada awal tahun diharapkan 

menjadi salah satu penggerak utama (prime 

mover) perekonomian di NTT. 

Grafik 2.14  

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Region Bali Nusra dan per Kabupaten 

Sumber: BPS (diolah) 
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2.2.5 Nilai Tukar Petani (NTP) 

Nilai Tukar Petani merupakan indikator 

kesejahteraan petani yang diukur dari tingkat 

kemampuan atau daya beli petani (terms of 

trade). NTP diperoleh dengan membandingkan 

indeks harga yang diterima petani terhadap 

indeks harga yang dibayar petani, dengan 

perhitungan dilakukan mencakup lima sub 

sektor yaitu sub sektor padi dan palawija, 

hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan 

perikanan. 

Sepanjang tahun 2021 NTP pada regional 

wilayah Bali Nusra memiliki pergerakan yang 

variatif. Ini ditunjukkan dengan NTP Provinsi 

NTT dan NTB yang mengalami penurunan 

hingga akhir tahun 2021, sedangkan Provinsi 

Bali mengalami peningkatan. Di tingkat 

nasional, NTP pada bulan Desember 2021 

adalah sebesar 108,34 atau naik 1,08 persen 

dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan 

NTP nasional disebabkan Indeks Harga yang 

Diterima oleh Petani (lt) naik sebesar 1,72 

persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan 

Indeks Harga yang Dibayar Petani (lb) sebesar 

0,63 persen. Kenaikan NTP nasional tersebut 

ditopang oleh sub sektor-sub sektor NTP yang 

menunjukkan tren positif pada Desember 

2021. Kenaikan sub sektor NTP yang paling 

signifikan terjadi pada sub sektor hortikultura 

yaitu sebesar 6,38 persen. 

Sejalan dengan kondisi inflasi yang terjadi di 

Provinsi NTT, indeks NTP yang diawal tahun 

2021 sebesar 96,44 terus mengalami 

penurunan hingga pada akhir semester I 2021 

NTP berada di angka 94,34 (turun sekitar 0,97 

persen). Indeks NTP kembali menunjukkan 

pergerakan positif pada periode semester II 

2021 dengan kinerja terbaik terjadi pada 

Desember 2021 dimana NTP berada di angka 

96,14 atau mengalami kenaikan 0,76 persen 

dibandingkan bulan November 2021. 

Peningkatan yang terjadi pada bulan 

Desember secara umum disebabkan naiknya 

permintaan hasil pertanian yang cukup tinggi 

menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru, 

yang berdampak pada naiknya harga hasil 

pertanian. 

Jika diperhatikan data NTP pada wilayah 

regional Bali Nusra, Provinsi Bali dan NTT 

mengalami defisit neraca keuangan petani 

(<100) karena tingkat harga rata-rata yang 

diterima lebih rendah daripada tingkat harga 

yang dibayarkan terhadap tahun dasar. 

Sementara untuk Provinsi NTB neraca 

keuangan petani dianggap surplus (>100) yang 

mengindikasikan NTB memiliki tingkat 

kesejahteraan petani yang lebih baik. 

2.2.6 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

Nilai Tukar Nelayan adalah rasio antara indeks 

harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks 

harga yang dibayar nelayan (Ib). Seperti halnya 

konsep NTP, NTN merupakan instrumen 

pengukuran kesejahteraan nelayan yang 

diperoleh dari perbandingan besarnya harga 

yang diterima oleh nelayan (hasil panen) 

dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan 

(konsumsi dan produksi). Pada bulan 

Desember 2021 NTN Provinsi NTT adalah 

Grafik 2.15 

Nilai Tukar Petani (NTP) 2021 Regional Bali Nusra 

Sumber: BPS (diolah) 
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sebesar 91,17 yang menunjukkan adanya 

defisit yaitu nilai yang harus dibayarkan oleh 

nelayan lebih besar daripada nilai yang 

diterima. Dalam skala regional Bali Nusa 

Tenggara, NTN Provinsi NTT merupakan yang 

terendah dan memiliki gap yang cukup besar 

dengan NTN secara nasional. NTN NTT sejak 

tahun 2019 masih selalu berada pada level 

defisit dan belum mampu tumbuh ke level 

surplus. Secara tren, pola pergerakan NTN 

selama tahun 2021 cukup fluktuatif. Indeks 

NTN turun pada periode Maret 2021 sebagai 

imbas dari hantaman badai siklon tropis Seroja   

yang membuat nelayan tidak dapat melaut. 

NTN kemudian mampu tumbuh lagi pada 

bulan April dan Mei sebelum akhirnya terus 

menurun dan mencapai level terendah pada 

bulan November  (90,97). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari 

pandemi COVID-19 masih sangat terasa pada 

sektor perikanan dan hal ini dapat terlihat pada 

pertumbuhan NTN selama tahun 2021. Selain 

pemanfaatan program PEN dari pusat, 

diperlukan intervensi dari pemerintah daerah 

atau dinas terkait untuk mendorong 

pertumbuhan sektor perikanan di NTT dengan 

harapan nanti akan dapat meningkatkan 

kesejahteraan para nelayan dan indeks NTN 

NTT dapat semakin meningkat. 

2.3 Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra 

Regional 

Dalam rangka mewujudkan misi, tujuan, dan 

sasaran dalam RPJMD, Pemerintah Provinsi 

NTT telah menyusun strategi pembangunan 

melalui analisis dengan mengidentifikasi 

kekuatan (strength), kelemahan (weakness), 

kesempatan (opportunity), dan ancaman 

(threat) pada lingkungan strategis internal dan 

eksternal pemerintah daerah. Untuk mengukur 

pencapaian target dalam RPJMD melalui 

strategi pembangunan yang telah disusun, 

ditetapkan target indikator makro yang 

menjadi acuan keberhasilan capaian misi, 

tujuan, dan sasaran pembagunan daerah. 

Indikator kinerja makro ekonomi dan 

kesejahteraan NTT untuk tahun 2021 yang 

telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 

mengalami penyesuaian pada beberapa target 

indikator untuk mengakomodir perubahan 

kebijakan nasional akibat dampak wabah 

pandemi COVID-19 serta imbas dari bencana 

badai siklon Seroja. Adapun target dan 

realisasi indikator makro ekonomi dan 

kesejahteraan NTT pada tahun 2021 

Grafik 2.16 

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Region Bali Nusra dan NTN NTT Tahun 2021 

Sumber: BPS (diolah) 
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sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 

sebagai berikut.  

Dalam penetapan sasaran indikator makro 

pemerintah NTT menggunakan skenario 

optimis tetapi dengan prinsip kehati-hatian 

dengan mempertimbangkan kondisi tahun 

2020 sebagai awal mula munculnya pandemi 

COVID-19. Dalam prinsip kehati-hatian ini juga 

tertuang semangat pemulihan ekonomi 

dimana pemerintah daerah Provinsi NTT 

optimis bahwa kinerja makro kesra dapat 

kembali positif menuju mencapai level 

sebelum adanya pandemi COVID-19. Target 

sasaran indikator makro tahun 2022 juga 

disusun dengan optimis yang menunjukkan 

harapan bahwa ekonomi NTT mampu pulih 

lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021. 

Jika dilihat pada masing-masing sasaran 

indikator makro, dapat diketahui bahwa  

terdapat 6 indikator yang capaiannya masih 

dibawah target dan 2 indikator yang sudah 

sesuai dengan target. Penjelasan lebih lanjut 

terkait capaian indikator makro kesra NTT 

adalah sebagai berikut: 

a. Target pertumbuhan ekonomi semula 

ditetapkan sebesar 5,87 dalam RPJMD 

namun kemudian target tersebut 

disesuaikan dengan melihat capaian tahun 

2020 serta karena kondisi pandemi yang 

masih melanda NTT. Hasil dari 

penyesuaian tersebut membuat capaian 

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 

sebesar 3,10 hanya memiliki gap yang 

cukup kecil terhadap target yang telah 

ditetapkan. Penyesuaian target perlu 

dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 

target pertumbuhan ekonomi di tahun 

2022, mempertimbangkan kondisi 

pandemi yang masih luas dan capaian 

pada tahun 2021; 

b. Penyesuaian target juga dilakukan untuk 

tingkat inflasi namun capaian inflasi 0,89 

(y-o-y) pada tahun 2021 masih tetap 

dibawah target inflasi 2,1-3,1 walaupun 

secara q-to-q menunjukan adanya 

peningkatan. Tingkat inflasi tersebut 

menunjukan daya beli masyarakat masih 

belum pulih dan mempengaruhi sisi 

permintaan; 

c. Indikator kesejahteraan seperti kemiskinan 

dan rasio gini memiliki capaian yang  

sudah sesuai dengan target yang 

ditetapkan, namun indikator lain seperti 

IPM, tingkat pengangguran, NTP, dan NTN 

masih dibawah target. Penetapan target 

kemiskinan dan rasio gini untuk tahun 

2022 sudah wajar dengan memperhatikan 

capaian tahun 2021 serta optimisme 

naiknya pertumbuhan ekonomi NTT. 

Khusus untuk target rasio gini seyogyanya 

dapat dinaikkan, untuk mendorong 

pemeraatan pendapatan di masyarakat 

NTT; 

d. Untuk indikator kesejahteraan yang belum 

mencapai target seperti IPM, tingkat 

pengangguran, NTP, dan NTN perlu 

mendapat perhatian dari pemerintah 

daerah, dengan menyusun skala prioritas 

untuk memasukkan indikator kesra 

Tabel 2.2 

Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan 

No 
Sasaran 

Makro Kesra 

Target 

2021 

Realisasi 

2021 

Target 

2022 

Hasil 

Reviu 

1 Pertumbuhan 

Ekonomi 

3,18-

4,18 

3,10 5,67-

6,34 

Dibawah 

Target 

2 Inflasi 2,1-

3,1 

0,89 3-3,2 Dibawah 

Target 

3 IPM 66,33 65,28 67,35-

69,00 

Dibawah 

Target 

4 Kemiskinan 21-

19,63 

20,44 20,16 Sesuai 

Target 

5 Tingkat 

Pengangguran 

5 3,77 3,41-

4,14 

Dibawah 

Target 

6 Rasio Gini 0,35-

0,34 

0,346 0,34-

0,33 

Sesuai 

Target 

7 NTP 102 96,14 102-

104 

Dibawah 

Target 

8 NTN 106 91,17 102-

105 

Dibawah 

Target 

Sumber: RPJMN dan RKPD NTT, BPS (diolah) 
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tersebut ke dalam prioritas pembangunan 

daerah NTT pada tahun 2022. 

e. Capaian indikator tingkat pengangguran 

pada tahun 2021 sebenarnya sudah sesuai 

jika dibandingkan dengan target yang 

tercantum dalam RPJMD NTT. Target 

RPJMD sebesar 3,2-2,6 disesuaikan pada 

akhir semester I 2021 melalui penetapan 

RKPD Perubahan 2021 menjadi 5 karena 

memperhatikan capaian tingkat 

pengangguran pada bulan Februari 2021 

yang sebesar 4,8. Optimisme tersebut 

dalam praktiknya tidak dibarengi dengan 

capaian yang memuaskan pada akhir 

tahun 2021 dimana tingkat pengangguran 

berada di angka 3,77. Melihat capaian pada 

tahun 2021 maka target yang ditetapkan 

untuk tahun 2022 sebesar 3,41-4,14 sudah 

sesuai; 

f. Gap antara realisasi IPM tahun 2021 

dengan target yang ditetapkan tidak terlalu 

besar walaupun masih dibawah target. 

Dengan melihat capaian pada tahun 2021, 

maka penetapan target IPM untuk tahun 

2022 di angka 67,35-69,00 masih cukup 

wajar. Perlu usaha keras dan komitmen 

dari pemerintah daerah dan dinas terkait 

untuk meningkatkan indeks komponen 

pembentuk IPM yaitu bidang kesehatan, 

pendidikan, dan ekonomi; 

g. NTP dan NTN yang merupakan gambaran 

kesejahteraan petani dan nelayan, realisasi 

tahun 2021 menunjukan angka dibawah 

target dan bukan hanya tidak mencapai 

target tetapi juga menunjukan nilai defisit. 

Target indikator kesejahteraan tahun 2022 

untuk NTP dan NTN ditetapkan dengan 

rentang nilai yang tidak berubah dari tahun 

2021. Sebuah optimisme bahwa 

kesejahteraan petani dan nelayan NTT 

dapat keluar dari nilai defisit dan 

meningkat mencapai target yang tidak 

dapat tercapai pada tahun 2021. 

Hasil reviu efektivitas kebijakan makro 

ekonomi dan kesejahteraan NTT menunjukkan 

bahwa sebagian target capaian indikator 

makro kesra pada tahun 2021 telah dirubah 

untuk menyesuaikan dengan capaian indikator 

pada tahun sebelumnya serta update terhadap 

kebijakan pemerintah selama masa pandemi 

COVID-19. Untuk tahun 2022 pemerintah 

daerah Provinsi NTT perlu melakukan langkah 

yang sama yaitu penyesuaian target indikator 

melalui RKPD Perubahan, agar target 

pembangunan daerah dapat tercapai. 
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Berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2021, sektor Konstruksi memberikan 

distribusi terbesar keempat dengan distribusi 11,10 persen. Pertumbuhan sektor Konstruksi 

tahun 2021 (y-to-y) berada di angka 13,06 persen.  

Sektor konstruksi untuk NTT dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan atensi khusus dari 

pemerintah pusat dengan adanya berbagai pembangunan sarana infrastruktur seperti 

bendungan, jalan, dan pelabuhan. Sasaran yang ingin dicapai dengan pembangunan 

infrastruktur ini adalah pengembangan dan pertumbuhan ekonomi regional NTT sekaligus 

untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di NTT dengan daerah lainnya.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, Provinsi NTT mendapatkan 7 proyek 

nasional yang termasuk dalam 3 sektor yaitu Sektor Pelabuhan, Sektor Bandar Udara dan Sektor 

Bendungan dan Irigasi.  

BENDUNGAN NAPUN GETE 

Bendungan Napun Gete adalah bendungan yang terletak di 

Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Bendungan 

ini dibangun pada alur Sungai Napun Gete di perbatasan Desa 

Ilinmedo dan Desa Werang, Kecamatan Waiblama. Bendungan 

Napun Gete diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 

Februari 2021 

BENDUNGAN TEMEF 

Pembangunan Bendungan Temef berlokasi di Desa Konbanki 

Kec Polen dan Desa Oenino Kec Oenino Kab. Timor Tengah 

Selatan. Direncanakan kapasitas tampungan 45,785 juta m³ dan 

potensi air baku 131 1/det serta irigasi ±4.500 Ha.  

TERMINAL MULTIPURPOSE  
WAE KELAMBU LABUAN BAJO 

Labuan Bajo Ibu kota Kab Manggarai Barat, merupakan salah 

satu tujuan destinasi pariwisata prioritas. Untuk mendukung 

aktivitas ekonomi dan pariwisata di Labuan Bajo dibangun 

Terminal Wae Kelambu Labuan Bajo.  

BANDAR UDARA KOMODO 

Bandar Udara Komodo merupakan pintu masuk utama kepada 

Kawasan Taman Nasional Komodo yang saat ini menjadi salah 

satu destinasi wisata Super Prioritas. Pengembangan Bandara 

terdiri dari perpanjangan runway, terminal dan sarana 

pendukung. 



BAB III
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BAB III 

ANALISIS FISKAL REGIONAL 

 

3.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi 

Perubahan postur APBN, kebijakan refocusing 

dan realokasi anggaran untuk penanganan 

pandemi COVID-19 berdampak pada alokasi 

anggaran belanja di tahun 2021. Provinsi NTT 

pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan 

alokasi APBN sebesar Rp36,16 triliun yang 

terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 

Rp13,35 triliun dan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa (TKDD) sebesar Rp22,81 triliun. 

Alokasi anggaran belanja NTT ini meningkat 

7,1 persen dibandingkan dengan alokasi 

anggaran tahun 2020, dimana alokasi belanja 

pemerintah pusat meningkat 23,9 persen dan 

alokasi TKDD turun sebesar 0,7 persen. 

Alokasi belanja pemerintah dengan 

peningkatan terbesar adalah pada komponen 

belanja barang dan belanja modal masing-

masing sebesar 40,2 persen dan 28,9 persen, 

sedangkan belanja pegawai turun 0,6 persen. 

Realisasi pendapatan negara tahun 2021 

tumbuh 7,6 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya, tetapi masih lebih rendah bila 

dibandingkan dengan tahun 2019 (kondisi 

sebelum pandemi). Realisasi belanja negara 

tumbuh 7,4 persen dibandingkan tahun 2020, 

dengan realisasi belanja pemerintah pusat 

meningkat 25,2 persen sedangkan penyerapan 

anggaran belanja komponen TKDD turun 0,6 

persen.

Pagu Real % Real Pagu Real % Real Pagu Real % Real

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 3.409,16 3.295,37 96,7% 3.209,58 2.943,00 91,7% 3.200,25 3.166,15 98,9% 7,6%

Penerimaan Perpajakan 3.035,42 2.728,85 89,9% 2.833,33 2.402,67 84,8% 2.770,61 2.623,81 94,7% 9,2%

Penerimaan Negara Bukan Pajak 373,74 566,51 151,6% 376,25 540,33 143,6% 429,64 542,34 126,2% 0,4%

BELANJA NEGARA 35.608,51 34.198,31 96,0% 33.765,87 32.862,23 97,3% 36.168,21 35.288,78 97,6% 7,4%

BELANJA PEMERINTAH PUSAT 11.056,78 10.179,19 92,1% 10.781,79 10.170,02 94,3% 13.356,07 12.731,15 95,3% 25,2%

Belanja Pegawai 3.131,18 3.048,15 97,3% 3.259,84 3.118,70 95,7% 3.241,45 3.239,62 99,9% 3,9%

Belanja Barang 4.174,30 3.819,67 91,5% 3.700,93 3.457,69 93,4% 5.189,55 4.884,62 94,1% 41,3%

Belanja Modal 3.737,28 3.297,42 88,2% 3.808,07 3.580,87 94,0% 4.910,04 4.591,94 93,5% 28,2%

Bantuan Sosial 14,02 13,95 99,5% 12,95 12,75 98,5% 15,02 14,97 99,6% 17,4%

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA 

DESA (TKDD)

24.551,73 24.019,12 97,8% 22.984,08 22.692,22 98,7% 22.812,15 22.557,63 98,9% -0,6%

Dana Transfer Umum 14.374,13 14.303,80 99,5% 13.211,24 13.118,37 99,3% 13.008,98 13.162,05 101,2% 0,3%

Dana Alokasi Umum 14.099,04 14.078,34 99,9% 12.938,53 12.849,03 99,3% 12.762,80 12.762,80 100,0% -0,7%

Dana Bagi Hasil 275,09 225,46 82,0% 272,71 269,34 98,8% 246,18 399,25 162,2% 48,2%

Dana Transfer Khusus 7.137,55 6.681,34 93,6% 6.401,30 6.202,53 96,9% 6.535,71 6.143,77 94,0% -0,9%

Dana Alokasi Khusus Fisik 3.482,48 3.251,52 93,4% 2.766,50 2.647,46 95,7% 2.906,40 2.644,67 91,0% -0,1%

Dana Alokasi Khusus Nonfisik 3.655,07 3.429,82 93,8% 3.634,80 3.555,07 97,8% 3.629,31 3.499,10 96,4% -1,6%

Dana Otsus, DIY, DID 19,54 19,54 100,0% 314,19 314,19 100,0% 207,80 207,80 100,0% -33,9%

Dana Insentif Daerah 19,54 19,54 100,0% 314,19 314,19 100,0% 207,80 207,80 100,0% -33,9%

Dana Desa 3.020,50 3.014,44 99,8% 3.057,36 3.057,13 100,0% 3.059,65 3.044,01 99,5% -0,4%

Dana Desa 3.020,50 3.014,44 99,8% 3.057,36 3.057,13 100,0% 3.059,65 3.044,01 99,5% -0,4%

SURPLUS/DEFISIT -32.199,35 -30.902,94 96,0% -30.556,30 -29.919,23 97,9% -32.967,96 -32.122,63 97,4% 7,4%

PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA/SiKPA)

-32.199,35 -30.902,94 96,0% -30.556,30 -29.919,23 97,9% -32.967,96 -32.122,63 97,4% 7,4%

2019 2020 2021
i-Account (Miliar Rupiah)

Growth 

2020-

2021

Tabel 3.1 

I-Account APBN Provinsi NTT Tahun 2019-2021 

Sumber: SPAN (diolah) 
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Adanya peningkatan pada sisi belanja negara 

yang masih belum dapat diikuti dengan 

kenaikan pendapatan mengakibatkan defisit 

anggaran Provinsi NTT meningkat 7,4 persen 

dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021 

NTT mencatatkan defisit anggaran sebesar 

Rp32.122,63 miliar rupiah. 

3.1.1 Pendapatan Negara 

Komponen pendapatan negara terdiri dari 

Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Realisasi 

pendapatan negara di NTT tahun 2021 adalah 

sebesar Rp3,16 triliun atau 98,9 persen dari 

rencana penerimaan, dengan porsi terbesar 

adalah penerimaan pajak yaitu sebesar Rp2,62 

triliun (83%) diikuti PNBP dengan jumlah 

sebesar Rp542,34 miliar (17%). 

3.1.1.1 Pendapatan Perpajakan 

Sebagai salah satu sumber utama penerimaan 

negara, capaian target realisasi pajak sangat 

penting dalam belanja pemerintah. Realisasi 

penerimaan pajak di NTT pada tahun 2021 

adalah sebesar Rp2,62 triliun atau sebesar 94,7 

persen dari rencana penerimaan. Penerimaan 

pajak di NTT terbagi atas 4 jenis yaitu PPh, 

PPN, dan Pajak Lainnya. Kontribusi PPh adalah 

yang terbesar dengan 56,4 persen dari total 

penerimaan pajak, sedangkan PBB menjadi 

yang terendah dengan 0,3 persen namun 

secara realisasi PBB memiliki persentase 

terbesar jika dibandingkan dengan rencana 

penerimaannya. 

Dibandingkan realisasi penerimaan pajak 

tahun 2020 yang turun 12 persen dari tahun 

2019, realisasi penerimaan tahun 2021 

meningkat 8 persen dibandingkan tahun 2020 

tetapi menurun 4 persen jika dibandingkan 

dengan tahun 2019 (kondisi sebelum 

pandemi). PPh dan PPN memiliki tren 

penerimaan yang sama dengan penerimaan 

pajak secara total yaitu turun pada tahun 2020 

dan mampu meningkat pada tahun 2021. Hal 

ini dikarenakan secara kontribusi penerimaan 

PPN dan PPh mendominasi penerimaan pajak 

secara umum di NTT. Untuk penerimaan PBB 

dan Pajak Lainnya memiliki tren selalu 

meningkat sejak tahun 2019 sampai dengan 

2021 karena objek pajaknya tidak terkena efek 

langsung dari pandemi COVID-19. 

Menurut sektornya, pada tahun 2021 sektor 

Administrasi Pemerintahan dan Jaminan 

Sosial Wajib memiliki kontribusi terbesar 

dalam penerimaan pajak pemerintah yaitu 

sebesar 28,6 persen diikuti oleh sektor 

Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan 

Sepeda Motor masing-masing sebesar 24,2 

dan 15,4 persen.

Grafik 3.1 

Pendapatan Perpajakan Provinsi NTT 

Sumber: Kanwil DJP Nusra (diolah) 
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Pertumbuhan sektor Kegiatan Badan 

Internasional dan Badan Ekstra Internasional 

Lainnya menjadi yang tertinggi jika 

dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 

sebesar 97,5 persen, sedangkan penerimaan di 

sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan 

Makan Minum menurun pada tahun 2021 yaitu 

sebesar 61,8 persen.  

Salah satu langkah yang telah diambil 

pemerintah sejak tahun 2020 dalam rangka 

pemulihan ekonomi nasional adalah melalui 

pemberian insentif pajak, yang pada tahun 

2021 terealisasi sebesar Rp 42,67 miliar untuk 

1.715 wajib pajak (WP). Secara keseluruhan, 

terdapat peningkatan 18 persen dalam total 

insentif pajak yang diberikan pemerintah di 

wilayah NTT dibandingkan tahun sebelumnya. 

3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) 

Realisasi PNBP di Provinsi NTT pada tahun 

2021 mencapai Rp542,34 miliar, yang terdiri 

dari PNBP Lainnya sebesar Rp248,24 miliar 

dan Pendapatan BLU sebesar Rp294,10 miliar. 

Capaian realisasi tersebut meningkat 0,4 

persen dibandingkan capaian tahun 2020, 

tetapi masih lebih rendah bila dibandingkan 

dengan tahun 2019. Kontribusi PNBP terbesar 

adalah pendapatan BLU dengan 54 persen dari 

total realisasi PNBP di tahun 2021. 

Jika dilihat pada tabel 3.3, realisasi PNBP 

dalam tiga tahun terakhir selalu mengalami 

penurunan dibandingkan realisasi tahun 2018, 

dengan tren realisasi PNBP Lainnya yang terus 

menurun sejak tahun 2019. Ini berbanding 

terbalik dengan pendapatan BLU yang 

realisasinya terus tumbuh positif. Peningkatan 

realisasi pendapatan BLU berasal dari tiga 

satker BLU yaitu Rumkit Bhayangkara, 

Universitas Nusa Cendana, dan Politeknik 

Kesehatan Kupang berupa imbalan jasa 

layanan satker sebagai BLU. Kontribusi 

realisasi PNBP BLU sektor pendidikan sebesar 

71 persen dari total realisasi PNBP BLU. 

Pada tahun 2021 kontribusi terbesar dari PNBP 

Lainnya adalah Pendapatan Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor (BPKB) dan  Pendapatan 

Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor (STNK) masing-masing sebesar 21,9 

dan 20 persen dari total realisasi PNBP 

Lainnya. Total realisasi untuk kedua jenis 

pendapatan ini meningkat dibandingkan tahun 

2020 dan hanya tertinggal beberapa persen 

dari total penerimaan tahun 2019. 

Dari kontribusi komponen pendapatan PNBP 

Lainnya tersebut nampak adanya optimisme 

dalam pertumbuhan ekonomi NTT yaitu daya 

beli masyarakat yang mulai pulih setelah 

terkena imbas pandemi COVID-19. Hal ini 

diharapkan dapat memberikan dampak pada 

pertumbuhan PDRB NTT sektor Perdagangan 

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor yang pada triwulan III tahun 2021 

memberikan distribusi 11,47 persen dalam 

PDRB NTT menurut harga berlaku. 

 

 

 

Tabel 3.2 

Insentif Pajak Tahun 2021 

Sumber: Kanwil DJP Nusra (diolah) 

Tabel 3.3 

Realisasi PNBP Provinsi NTT Tahun 2018-2021 

2018 2019 2020 2021

Penerimaan Sumber Daya Alam -            -            -            -            

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN -            -            -            -            

Penerimaan Bukan Pajak Lainnya 357,55 308,12 266,41 248,24

Pendapatan BLU 217,17 258,39 273,92 294,10

JUMLAH 574,72 566,51 540,33 542,34

Jenis  PNBP
Realisasi Pendapatan

Sumber: SPAN (diolah) 
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3.1.2 Belanja Negara 

Dari total alokasi belanja tahun 2021 sebesar 

Rp36,16 triliun, realisasi anggaran berhasil 

mencapai 97,6 persen atau sebesar Rp35,28 

triliun dengan kontribusi belanja pemerintah 

pusat sebesar 36 persen dan TKDD 64 persen. 

Total realisasi belanja negara tersebut tumbuh 

7,4 persen dibandingkan tahun 2020. Kondisi 

tahun 2020 sebenarnya tidak dapat menjadi 

perbandingan secara normal karena adanya 

pandemi COVID-19, maka bila dibandingkan 

dengan tahun 2019 atau kondisi sebelum 

pandemi terdapat kenaikan alokasi anggaran 

sebesar 1,6 persen. 

Kenaikan alokasi belanja tersebut merupakan 

salah satu langkah yang diambil pemerintah 

dalam lanjutan pemulihan ekonomi nasional 

yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020. 

Secara nominal, kenaikan realisasi belanja 

tercatat sebesar Rp2,42 triliun terhadap tahun 

2020 dan Rp1,08 triliun terhadap tahun 2019. 

Capaian realisasi belanja pemerintah pusat 

tahun 2021 di NTT adalah sebesar Rp12,73 

triliun atau 95,3 persen dari total alokasi 

Rp13,35 triliun, melebihi target belanja yang 

telah ditetapkan sebesar 95 persen. Realisasi 

belanja tersebut pemerintah pusat meningkat 

25,2 persen terhadap tahun 2020 dan 25,1 

persen terhadap tahun 2019. 

3.1.2.1 Berdasarkan Jenis Belanja 

JIka dilihat berdasarkan jenis belanja, 

kontribusi terbesar dalam realisasi belanja 

pemerintah pusat adalah belanja barang 

dengan realisasi sebesar Rp4,88 trilun atau 

38,4 persen dari total belanja. Realisasi belanja 

barang tersebut meningkat 41,3 persen 

dibandingkan tahun 2020 dan 27,9 persen 

terhadap tahun 2019. Untuk belanja pegawai, 

sejak tahun 2019 menunjukan tren 

peningkatan yang stabil dalam realisasi 

belanja dimana terhadap tahun 2020 terjadi 

kenaikan 3,9 persen. 

Tren realisasi per bulan belanja pegawai 

menunjukkan peningkatan pada bulan April 

dan Mei yang disebabkan pembayaran THR 

dan Gaji ke-13, sedangkan realisasi belanja 

barang menunjukan kurva yang landai pada 

triwulan I s.d III dan meningkat sangat tajam 

pada triwulan IV. Pola yang sama terlihat 

dalam distribusi PDRB pada komponen 

konsumsi pemerintah dengan distribusi pada 

triwulan I sebesar -7,44 persen dan meningkat 

pada triwulan II dan III seiring dengan 

peningkatan realisasi belanja pegawai dan 

belanja barang. 

Realisasi belanja modal berkontribusi 36,1 

persen terhadap total realisasi belanja 

pemerintah pusat di NTT dimana realisasi 

belanja meningkat 28,2 persen dibandingkan 

tahun 2020 dan meningkat 39,3 persen 

terhadap tahun 2019. Peningkatan realisasi 

belanja modal adalah untuk pembangunan 

Grafik 3.2 

Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2021 

Sumber: SPAN (diolah) 

Grafik 3.3 

Realisasi Belanja per Jenis Belanja 

Sumber: SPAN (diolah) 
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berbagai infrastruktur khususnya akses jalan 

dan bendungan yang sangat dibutuhkan untuk 

mendukung aktivitas kegiatan perekonomian 

masyarakat NTT, selain mendukung realisasi 

belanja prioritas nasional di NTT. Pada bulan 

Januari 2021 realisasi belanja modal mencapai 

15,7 persen dari total realisasi belanja modal. 

Capaian yang cukup besar ini disebabkan 

adanya perubahan kebijakan pemerintah 

terkait pembayaran kontrak-kontrak kegiatan 

yang sebelumnya adalah kontrak tahun 

tunggal menjadi tahun jamak. 

3.1.2.2 Berdasarkan Kementerian 

Negara/Lembaga 

Pembangunan infrastruktur secara masif 

dilaksanakan di NTT sejak tahun 2019 yang 

ditunjukkan dengan alokasi anggaran untuk 

Kementerian PUPR menjadi yang tertinggi 

sejak tahun 2019, dimana proporsi alokasi 

anggaran untuk pada tahun 2021 adalah 50 

persen dari total alokasi anggaran belanja K/L 

di NTT. Secara nominal, alokasi anggaran 

Kementerian PUPR sebesar Rp6,79 triliun 

meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 

2020 dengan porsi 58,8 persen untuk belanja 

modal dan 40,7 persen untuk belanja barang. 

Tahun 2021 total realisasi belanja untuk 

Kementerian PUPR adalah 92,9 persen. 

Kementerian PUPR, Polri, Perhubungan, 

Agama, Hukum dan HAM, serta ATR/BPN 

adalah beberapa K/L yang selalu mendapatkan 

alokasi anggaran yang besar sejak tahun 2019-

2021. KPU dan Bawaslu pada tahun 2019 dan 

2020 mendapatkan alokasi anggaran yang 

cukup besar karena terkait dengan adanya 

kegiatan pemilu. 

Beberapa K/L pada tahun 2021 dapat 

membelanjakan anggarannya sebanyak 100 

persen, dimana 15 K/L dengan alokasi 

anggaran terbesar memiliki rata-rata realisasi 

sebesar 96,5 persen. Realisasi anggaran 

Kementerian Agama menjadi yang tertinggi, 

sementara Kementerian PUPR dengan alokasi 

anggaran terbesar hanya mampu 

membelanjakan 92,9 persen dari alokasi 

anggarannya. Capaian Kementerian 

Kesehatan juga belum memenuhi target 

realisasi 95 persen, dengan capaian realisasi 

hanya sebesar 90,6 persen dan menjadi yang 

terendah diantara 15 K/L dengan alokasi 

anggaran terbesar. 

Distribusi realisasi anggaran  terbesar  adalah 

dari Kementerian PUPR dengan total 49,6 

persen diikuti oleh Polri dan Kementerian 

Agama masing-masing 10,1 dan 6,5 persen. 

Distribusi realisasi terbesar pada Kementerian 

KEMENTERIAN/

LEMBAGA PAGU REAL
KEMENTERIAN/

LEMBAGA PAGU REAL
KEMENTERIAN/

LEMBAGA PAGU REAL

01 PUPR 3.692,20 3.245,14 PUPR 3.647,76 3.413,14 PUPR 6.796,00  6.316,02  

02 POLRI 1.227,22 1.335,72 POLRI 1.278,11 1.294,86 POLRI 1.283,29  1.279,53  

03 AGAMA 836,11 813,88 PERHUBUNGAN 1.083,72 1.067,45 PERHUBUNGAN 806,68     789,81     

04 PERHUBUNGAN 790,96 769,48 DIKBUD 814,56 681,85 PERTAHANAN 800,36     786,68     

05 PERTAHANAN 676,41 660,15 AGAMA 799,75 780,07 AGAMA 789,10     830,32     

06 RISTEK DIKTI 584,65 516,86 PERTAHANAN 727,78 705,70 DIKBUD RISET DIKTI 714,18     651,36     

07 KPU 488,81 456,30 KPU 286,38 233,76 KLHK 238,28     233,11     

08 BAWASLU 335,84 193,10 PERTANIAN 239,62 229,30 PERTANIAN 226,86     217,15     

09 PERTANIAN 282,83 269,16 KLHK 194,44 187,09 HUKUM DAN HAM 178,80     166,55     

10 ATR/BPN 221,50 192,88 HUKUM DAN HAM 162,13 149,04 MA 173,54     168,90     

11 KLHK 205,59 202,51 MA 160,29 157,14 ATR/BPN 158,73     150,60     

12 KESEHATAN 163,53 153,62 ATR/BPN 143,11 133,66 KESEHATAN 154,95     140,44     

13 HUKUM DAN HAM 154,15 148,69 BPS 138,20 126,64 KEJARI 128,33     126,71     

14 DESA PDT 150,31 146,95 BAWASLU 128,13 112,62 BPS 117,92     113,68     

15 MA 144,95 141,95 KEJARI 127,19 120,50 KEUANGAN 101,14     98,55        

No
2019 2020 2021

Tabel 3.4 

Realisasi Belanja 15 K/L Pagu terbesar 2019-2021 

Sumber: SPAN dan MEBE (diolah) 
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PUPR dan Perhubungan adalah belanja barang 

dan modal yang terkait dengan pembangunan 

infrastruktur di NTT, sedangkan untuk Polri, 

Kementerian Agama, dan Kementerian 

Pertahanan adalah belanja pegawai yang 

merupakan belanja rutin K/L. 

3.1.2.3 Berdasarkan Fungsi 

Pertumbuhan alokasi belanja tertinggi menurut 

fungsi adalah pada fungsi perumahan dan 

fasilitas umum dengan 107,9 persen. Menurut 

nominalnya, realisasi pertumbuhan tertinggi 

adalah fungsi ekonomi dengan pertumbuhan 

Rp1,49 triliun dibandingkan tahun 2020. Tren 

peningkatan ini terus berlangsung sejak tahun 

2019, berbanding terbalik dengan fungsi 

pelayanan umum yang terus menurun sejak 

tahun 2019 dengan pertumbuhan tahun 2021 

turun 33,3 persen dibandingkan tahun 2020. 

Selain fungsi ekonomi, peningkatan juga terjadi 

pada fungsi pendidikan dan kesehatan yang 

diharapkan dapat memberikan efek pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT 

dan tingkat IPM NTT. 

Pertumbuhan pada fungsi ekonomi terjadi 

pada subfungsi pengairan yang terdapat pada 

Kementerian PUPR dan subfungsi litbang 

ekonomi yang berada pada Kementerian 

Pertanian. Sedangkan pertumbuhan pada 

fungsi perumahan dan fasilitas umum terdapat 

pada Kementerian PUPR. 

3.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(TKDD) 

Terdapat beberapa tujuan pengalokasian 

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

dalam APBN, antara lain: (1) Meningkatkan 

kapasitas fiskal daerah dalam rangka 

menjamin penyelenggaraan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah; (2) 

Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan 

antara pemerintahan pusat dan daerah serta 

antar daerah; (3) Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di daerah dan mengurangi 

kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (4) 

Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar 

di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, 

dan pasca bencana; dan (5) Mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan 

infrastruktur dasar. 

Alokasi TKDD NTT tahun 2021 sebesar 

Rp22,81 triliun turun 0,6 persen dibandingkan 

alokasi tahun 2020, dengan realisasi TKDD 

tahun 2021 sebesar Rp22,55 triliun atau 98,9 

persen dari total alokasi anggaran. Alokasi 

TKDD menunjukkan tren menurun sejak tahun 

2019 namun dari segi persentase realisasi 

terus meningkat yang menunjukkan semakin 

baiknya proses penyaluran TKDD pada 

masing-masing pemerintah kabupaten/kota. 

3.1.3.1 Dana Transfer Umum (DTU) 

DTU NTT yang terdiri dari Dana Bagi Hasil 

(DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada 

Grafik 3.4 

Realisasi Belanja per Fungsi 

Sumber: SPAN dan MEBE (diolah) 

Grafik 3.5 

Realisasi TKDD 2019-2021 

Sumber: SPAN (diolah) 
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tahun 2021 teralokasikan sebesar Rp13 triliun 

dan berhasil disalurkan sebanyak 101,2 

persen. Capaian penyaluran yang melebihi 

alokasi tersebut disebabkan adanya 

penetapan kurang bayar DBH tahun 2021 

sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 

129/PMK.07/2021. 

a. Dana Bagi Hasil (DBH) 

Alokasi DBH seluruh NTT tahun 2021 

adalah sebesar Rp246,18 miliar dengan 

realisasi penyaluran sebesar Rp399,24 

miliar atau 162,2 persen dari pagu. 

Realisasi yang lebih dari 100 persen 

tersebut disebabkan adanya penetapan 

kurang bayar DBH tahun 2021 sesuai 

peraturan Menteri Keuangan Nomor 

129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 

2021. Secara nasional, realisasi penyaluran 

DBH NTT memberikan kontribusi sebesar 

0,3 persen dari total penyaluran nasional. 

Distribusi realisasi DBH terbesar terdapat 

pada Pemerintah Provinsi NTT yaitu 

sebesar 19,7 persen dari total realisasi 

tahun 2021, sedangkan untuk tingkat 

pemerintah kabupaten/kota realisasi 

penyaluran terbesar adalah Kota Kupang 

sebesar Rp37,5 miliar atau 9,3 persen dari 

total realisasi. Menurut jenisnya, realisasi 

DBH terbesar adalah dari DBH PBB yaitu 

sebesar Rp182,32 miliar atau 40 persen 

dari total realisasi penyaluran DBH tahun 

2021. 

Realisasi penyaluran DBH pada tahun 2021 

tumbuh 48,2 persen dibandingkan tahun 

2020, dimana 62 persen realisasi diatas 

alokasi penyaluran DBH adalah 

kekurangan bayar DBH sejak tahun 2018. 

Secara tren, baik alokasi maupun realisasi 

terus meningkat sejak tahun 2019. 

Berdasarkan jenis penyaluran kurang salur 

DBH PBB  adalah yang terbesar yaitu  

Rp89,15 miliar atau lebih 98 persen dari 

total  alokasinya. 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Tujuan dari DAU adalah pemerataan 

kemampuan keuangan antardaerah untuk 

mendanai kebutuhan Daerah Otonom 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Sebagai salah satu komponen pendapatan 

pada APBD, adanya transfer DAU menjadi 

salah satu penerimaan utama untuk 

membiayai operasional pemerintah daerah 

di NTT karena kapasitas fiskal pemerintah 

daerah yang masih belum memadai. Total 

alokasi DAU NTT tahun 2021 adalah 

sebesar Rp12,76 triliun yang sebagian 

besar digunakan untuk pembayaran gaji 

pegawai dan belanja rutin pada pemerintah 

Grafik 3.6 

Realisasi DBH  per Jenis dan per Wilayah 

Sumber: SIMTRADA DJPK (diolah) 
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daerah. Realisasi penyaluran DAU terbesar 

terdapat pada Pemerintah Provinsi NTT 

sebesar Rp1,72 triliun yang berkontribusi 

13,5 persen terhadap total penyaluran. 

Alokasi dan realisasi DAU NTT tahun 2021 

turun 0,7 persen dibandingkan alokasi dan 

realisasi tahun 2020, yang antara lain 

disebabkan adanya refocusing anggaran 

dalam rangka pemulihan ekonomi di masa 

pandemi COVID-19. 

Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 17/PMK.07/2021 menyebutkan 

bahwa pemerintah daerah dapat 

menyesuaikan dukungan pendanaan 

dalam rangka menyediakan dukungan 

pendanaan untuk belanja kesehatan 

penanganan pandemi COVID-19 dan 

belanja prioritas lainnya dengan besaran 8 

persen dari alokasi DAU atau DBH. Seluruh 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 

telah memenuhi persyaratan earmarked 8 

persen tersebut, dengan persentase 

pemenuhan earmarked tertinggi terdapat 

pada Kabupaten Kupang sebesar 22,50 

persen. 

Secara keseluruhan, realisasi DAU NTT 

menurun dibandingkan tahun sebelumnya. 

Namun jika dilihat secara detail, terjadi 

peningkatan realisasi untuk  Provinsi NTT, 

Kabupaten TTS dan TTU. 

3.1.3.2 Dana Transfer Khusus (DTK) 

Alokasi DTK NTT tahun 2021 adalah sebesar 

Rp6,53 triliun dengan realisasi penyaluran 

mencapai 94 persen, yang terdiri dari realisasi 

DAK Fisik Rp2,64 triliun (43%) dan DAK nonfisik 

sebesar Rp3,49 triliun (57%). 

a. Dana Alokasi Khusus Fisik 

Kebijakan pengalokasian Dana Alokasi 

Khusus (DAK) fisik didasarkan kepada 

kebutuhan daerah yang diselaraskan 

dengan prioritas nasional, dengan tujuan 

untuk mendanai percepatan 

pembangunan infrastruktur dan sarana 

pelayanan dasar publik di daerah seperti 

bidang Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi, Air 

Minum, Jalan, dan Irigasi. Pengalokasian 

DAK fisik dilakukan dengan memperkuat 

sinergi antar sumber pendanaan di daerah, 

dengan tetap memberikan afirmasi kepada 

daerah tertinggal, perbatasan dan 

kepulauan, terutama untuk menunjang 

kebutuhan pada bidang infrastruktur 

pendukung konektivitas. 

DAK fisik di Provinsi NTT menjadi salah 

satu instrumen pendanaan utama yang 

dimiliki pemerintah daerah terutama dalam 

pembangunan infrastruktur. Tahun 2021 

total realisasi DAK fisik adalah Rp2,64 trilun 

atau 91 persen dari pagu. Capaian ini lebih 

rendah dibandingkan tahun 2020 karena 

adanya relaksasi aturan dalam penyaluran 

DAK fisik pada tahun 2020,. Tidak 

diberlakukannya relaksasi aturan tersebut 

Grafik 3.7 

Realisasi DAU 2019-2021 

Sumber: OMSPAN dan SIMTRADA DJPK (diolah) 

Grafik 3.8 

Realisasi DAK Fisik 2019-2021 

Sumber: SPAN dan SIMTRADA DJPK (diolah) 
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pada tahun 2021 serta tidak adanya 

alokasi DAK Afirmasi menyebabkan 

realisasi DAK fisik tahun 2021 menjadi 

yang terendah dalam tiga tahun terakhir. 

Proporsi realisasi per jenis DAK fisik adalah 

94 persen untuk DAK fisik reguler dan 89,7 

persen untuk DAK fisik penugasan, dimana 

alokasi DAK fisik reguler turun 29 persen 

dan DAK fisik penugasan naik 128,6 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. Secara 

wilayah, alokasi terbesar adalah untuk 

Pemerintah Provinsi NTT sedangkan 

realisasi terbesar dimiliki oleh Kabupaten 

Alor dengan realisasi 98,9 persen dari total 

pagu Rp168,9 miliar. 

DAK fisik untuk NTT pada tahun 2021 

disalurkan untuk 16 bidang, dengan alokasi 

terbesar adalah untuk bidang Kesehatan 

dan Keluarga Berencana (KB) yaitu Rp1 

triliun. Salah satu output dari penyaluran 

DAK fisik bidang kesehatan dan KB adalah 

untuk usaha penurunan stunting yang 

tertuang dalam tiga subbidang yaitu 

kesehatan reproduksi, penguatan 

intervensi stunting, serta penurunan angka 

kematian ibu dan bayi. Output infrastruktur 

yang dihasilkan dari DAK fisik antara lain 

adalah pembangunan dua RS Pratama di 

Kabupaten Manggarai Timur, Penanganan 

Jalan sepanjang 203 km, serta Revitalisasi 

PAUD, SD, SKB, SLB, SMA, SMK dan SMP 

untuk 3.132 ruang/unit/paket. 

b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

Pengalokasian DAK nonfisik diarahkan 

terutama untuk meningkatkan layanan 

bidang Pendidikan, Kesehatan dan 

Kependudukan guna meningkatkan 

kualitas SDM dan daya saing, yang 

dilakukan berdasarkan kebutuhan riil 

daerah dengan memberikan afirmasi 

kepada daerah tertentu untuk mengejar 

ketertinggalan. Penyaluran DAK nonfisik 

dilakukan berdasarkan realisasi 

penggunaan dana dan capaian output 

(berdasarkan kinerja). 

Alokasi DAK nonfisik NTT tahun 2021 turun 

0,7 persen dibandingkan tahun 2020 

dengan capaian realisasi mencapai 96,4 

persen yang juga turun 1,4 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

Walaupun alokasi dan realisasi menurun, 

terdapat penambahan jenis pembayaran 

DAK nonfisik dari tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2021 terdapat 9 jenis 

pembayaran DAK nonfisik dibandingkan 

tahun 2019 dan 2020 yang hanya 6 jenis, 

dengan penambahan alokasi untuk Dana 

Pelayanan Perlindungan Perempuan dan 

Anak, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, 

dan Dana Ketahanan Pangan dan 

Pertanian. Proporsi realisasi DAK nonfisik 

terbesar adalah untuk Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (44,3%) dan untuk 

pembayaran tambahan tunjangan profesi 

2019 2020 2021 Pagu Real % Pagu Real % Pagu Real %

Reguler 10 16 5 1.791,17 1.689,01 94,3% 1.240,16 1.200,05 96,8% 879,09 826,63 94,0%

Penugasan 9 17 11 1.048,85 962,47 91,8% 886,71 832,78 93,9% 2.027,31 1.818,04 89,7%

Afirmasi 6 9 0 642,47 600,04 93,4% 639,62 614,62 96,1% 0,00 0,00 0,0%

Total 25 42 16 3.482,48 3.251,52 93,4% 2.766,50 2.647,46 95,7% 2.906,40 2.644,67 91,0%

Bidang 2019 2020 2021
Jenis

Tabel 3.5 

Jumlah Bidang dan Realisasi DAK Fisik per Jenis 2019-2021 

Sumber: SPAN (diolah) 

Pagu Realisasi % Real

2019 3.655.070.304.816  3.429.822.479.873  93,8%

2020 3.634.796.039.125  3.555.328.136.125  97,8%

2021 3.610.034.973.000  3.481.070.923.490  96,4%

Tabel 3.6 

Realisasi DAK Nonfisik 2019-2021 

Sumber: SIMTRADA DJPK (diolah) 
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guru (TPG) dan tunjangan khusus guru 

PNSD di daerah khusus sebesar 33,1 

persen. 

Walaupun secara umum total alokasi dan 

realisasi DAK nonfisik tahun 2021 

menurun, jika dilihat lebih rinci terdapat 

kenaikan untuk dana peningkatan 

kapasitas koperasi, UKM, ketenagakerjaan 

dan kependudukan, dimana alokasi 

meningkat 30,2 persen dan realisasi 

meningkat 27,8 persen. Adanya 

peningkatan tersebut diharapkan dapat 

mengembangkan aktivitas UKM yang ada 

di NTT untuk membantu mendorong 

pertumbuhan ekonomi regional. 

c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Untuk tahun 2021 dana BOS di NTT 

disalurkan melalui KPPN Kupang untuk 

4.024.703 siswa dengan total penyaluran 

Rp1,55 triliun atau 97,1 persen dari total 

pagu, dimana 98 persen dari total realisasi 

adalah untuk BOS reguler dan sisanya 

adalah BOS afirmasi dan kinerja. Dana BOS 

disalurkan untuk 23.445 sekolah dengan 

proporsi jenjang sekolah penerima adalah 

42,3 persen untuk SD, 26,1 persen untuk 

SMP, 10,7 persen untuk SMK dan 20,3 

persen untuk SMA dan 0,7 persen untuk 

SLB. 

Alokasi dana BOS tahun 2021 turun 4,0 

persen dan realisasi turun 2,5 persen 

dibandingkan tahun 2020. Tren penurunan 

ini sudah terjadi sejak tahun 2019, dimana 

khusus untuk tahun 2020 disebabkan 

karena belum normalnya aktivitas 

pendidikan. Penyaluran BOS dalam masa 

pandemi sangat penting agar proses 

belajar mengajar tetap berjalan dengan 

nyaman dan baik dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan yang 

berlaku.

 Grafik 3.9 

Realisasi DAK Nonfisik per Jenis 

Sumber: SIMTRADA DJPK (diolah) 

Grafik 3.10 

Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  

Sumber: SPAN (diolah) 
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3.1.3.3 Dana Insentif Daerah (DID) 

Penyaluran DID dilakukan dalam 2 tahap 

dengan proporsi setiap penyaluran sebesar 50 

persen dari alokasi. DID digunakan untuk 

bidang pendidikan termasuk digitalisasi 

pelayanan pendidikan, bidang kesehatan 

termasuk untuk penanganan pandemi COVID-

19, sarana prasarana kesehatan dan 

digitalisasi pelayanan kesehatan, penguatan 

perekonomian daerah, dan perlindungan 

sosial. Realisasi DID NTT tahun 2021 adalah 

sebesar Rp207,80 miliar atau 100 persen dari 

total alokasi yang tersedia untuk 10 

pemerintah daerah. Capaian realisasi tersebut 

turun 33,9 persen dibandingkan tahun 2020 

yang disalurkan untuk 14 pemerintah daerah. 

Dalam regional Bali Nusra, alokasi DID untuk 

NTT adalah yang terendah dibandingkan Bali 

dan NTB. Dibandingkan total pemerintah 

daerah, hanya 43 persen pemerintah daerah di 

NTT yang mendapatkan alokasi DID 

sedangkan di Provinsi Bali dan NTB seluruh 

pemerintah daerahnya menerima alokasi DID. 

3.1.3.4 Dana Desa (DD) 

Penggunaan dana desa diperuntukkan bagi 

desa dan diarahkan untuk pemberdayaan 

masyarakat dan pengembangan potensi 

ekonomi desa. Dana desa dialokasikan dengan 

mengedepankan pemerataan dan keadilan, 

serta afirmasi kepada desa tertinggal dan desa 

sangat tertinggal. Alokasi Dana Desa di NTT 

tahun 2021 diperuntukkan bagi 3.026 desa 

dengan anggaran sebesar Rp3,05 triliun dan 

realisasi yang mencapai angka Rp3,04 trilun 

atau 99,5 persen. Alokasi tahun 2021 tersebut 

meningkat 0,1 persen sedangkan realisasi 

turun 0,4 persen dibandingkan realisasi tahun 

2020. 

Penyaluran dana desa tahun 2021 dialokasikan 

untuk pemenuhan earmark 8 persen untuk 

penanggulangan pandemi COVID-19, Bantuan 

Langsung Tunai dan Non Bantuan Langsung 

Tunai atau Reguler, dimana dana desa reguler 

disalurkan dalam 3 tahap sedangkan BLT 

disalurkan per bulan. Porsi alokasi dana desa 

terbesar adalah untuk Kabupaten Timor 

Tengah Selatan yaitu sebesar 9,5 persen dari 

total alokasi. Dari total 21 pemerintah daerah 

Grafik 3.11 

Realisasi DID per Wilayah 2020-2021 

Sumber: DJPK (diolah) 

 
Pagu Realisasi %

2019 3.020.504.603.000  3.014.436.180.495       99,8%

2020 3.057.358.072.000  3.057.128.256.265       99,99%

2021 3.059.653.902.000  3.044.008.478.164       99,5%

Tabel 3.7 

Realisasi Dana Desa 2019-2021 

Sumber: SPAN (diolah) 
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yang mendapatkan alokasi penyaluran dana 

desa, terdapat lima kabupaten yang realisasi 

penyalurannya tidak mencapai 100 persen 

yaitu Kabupaten Belu, TTU, Ende, Lembata dan 

Sumba Barat Daya. 

Realisasi penyaluran BLT dana desa tahun 

2021 adalah sebesar Rp1.126,60 miliar atau 37 

persen dari total realisasi dana desa yang 

disalurkan untuk 3.024 desa di NTT. Dana desa 

reguler atau non BLT disalurkan dalam tiga 

tahap, dengan tahap I disalurkan sebesar 

Rp524,3 miliar dan tahap II sebesar Rp754,2 

miliar untuk 3.026 desa. Tahap III disalurkan 

sebesar Rp408,6 miliar untuk 2.921 desa 

dengan 104 Desa pada 5 kabupaten gagal 

salur. Gagal salur pada 5 kabupaten tersebut 

menjadi alasan tidak tercapainya target 

penyaluran 100 persen dana desa di NTT, 

dengan penyebab gagal salur adalah 

kabupaten tidak dapat memenuhi syarat 

penyaluran dana desa. 

3.1.4 Surplus/Defisit APBN 

APBN NTT tahun 2021 menunjukan defisit 

Rp32,12 triliun yang berasal dari pendapatan 

sebesar Rp3,16 triliun dan belanja negara 

sebesar Rp35,28 triliun. Jumlah defisit tahun 

2021 meningkat 7,4 persen dibandingkan 

tahun 2020, dimana tahun 2020 mengalami 

penurunan pendapatan negara dan juga 

belanja negara yang tidak optimal akibat dari 

pandemi COVID-19. 

Nilai defisit tahun 2021 juga meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun 2019 walaupun 

beban belanja negara yang masih besar 

sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi 

Grafik 3.12 

Realisasi Dana Desa per Jenis Tahun 2019-2021 

Sumber: SPAN (diolah) 

Grafik 3.13 

Realisasi Dana Desa per Wilayah 2020-2021 

Sumber: SPAN (diolah) 

Grafik 3.18 

Surplus/Defisit NTT 2019-2021 

Sumber: SPAN (diolah) 
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nasional. Jumlah pendapatan negara yang 

meningkat 7,6 persen dibarengi belanja negara 

meningkat 7,4 persen, menyebabkan angka 

defisit juga meningkat pada tahun 2021. 

3.1.5 Pengelolaan BLU Pusat 

Provinsi NTT memiliki tiga Badan Layanan 

Umum (BLU) pusat yaitu Rumah Sakit 

Bhayangkara, Universitas Nusa Cendana dan 

Politeknik Kesehatan Kupang. Total aset 

satuan kerja BLU tahun 2021 adalah Rp3,04 

triliun meningkat 3,8 persen dari total aset 

tahun 2020, dengan aset terbesar adalah milik 

Universitas Nusa Cendana. Secara umum aset 

masing-masing satuan kerja terus meningkat 

sejak tahun 2019. 

Realisasi PNBP Politeknik Kesehatan Kupang 

dan RS Bhayangkara tumbuh positif pada 

tahun 2021 dan tertinggi dalam tiga tahun 

terakhir. Efek dari kebijakan pembatasan 

kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan 

sejak semester II tahun 2020 sampai semester 

I tahun 2021 menyebabkan realisasi PNBP 

Universitas Nusa Cendana menurun di tahun 

2021, yang sebelumnya meningkat pada tahun 

2020. 

Dari sisi belanja satuan kerja BLU, realisasi 

belanja tahun 2021 tumbuh 42,4 persen 

dibandingkan tahun 2020 tetapi lebih rendah 

38,4 persen dibandingkan tahun 2019. Satker 

dengan realisasi terbesar adalah Universitas 

Nusa Cendana dengan proporsi 79 persen dari 

total belanja satuan kerja BLU. Realisasi 

belanja satuan kerja RS Bhayangkara tahun 

2021 juga tumbuh dan bahkan melebihi 

realisasi tahun 2019 seiring dengan 

meningkatnya layanan di sektor kesehatan 

yang disediakan oleh satuan kerja. Proporsi 

pendapatan BLU tahun 2021 adalah 54,4 

persen dari total penerimaan PNBP dengan 

realisasi 29,53 persen lebih tinggi dari rencana 

penerimaan. Secara total, pendapatan BLU 

tahun 2021 tumbuh 7,4 persen dibandingkan 

tahun sebelumnya. 

3.1.6 Pengelolaan Manajemen Investasi 

Pusat 

3.1.6.1 Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Sama seperti periode sebelumnya, terdapat 

dua jenis kredit program pemerintah yang 

difokuskan dalam membangun Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) di NTT yaitu KUR 

dan UMi. Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah 

pembiayaan modal kerja atau investasi kepada 

debitur dengan usaha yang produktif dan layak 

namun belum memiliki agunan tambahan atau 

agunan tambahan yang dimiliki belum 

mencukupi. Target debitur yang diharapkan 

oleh pemerintah adalah yang bergerak di 

sektor usaha produktif antara lain seperti 

Aset
Pagu

PNBP

Realisasi

PNBP

Realisasi

Belanja
Aset

Pagu

PNBP

Realisasi

PNBP

Realisasi

Belanja
Aset

Pagu

PNBP

Realisasi

PNBP

Realisasi

Belanja

Politeknik Kesehatan Kupang 251,31       16,40     20,15         86,95        248,14       15,47     11,16        50,24       270,01       12,65      21,91       9,05         

RS Bhayangkara 162,97       39,85     42,76         47,05        174,77       46,67     44,57        7,87         223,95       53,46      69,58       53,19       

Universitas Nusa Cendana 2.429,29    157,51   202,27      346,37      2.514,72    281,80   258,51      149,72     2.554,07    267,00    202,61     233,80     

Total 2.843,57 213,76 265,18    480,37   2.937,63 343,94 314,24   207,83  3.048,03 333,11 294,10  296,04  

2019 2020 2021

NAMA BLU

Tabel 3.8 

Realisasi Satker BLU 2019-2021 

Sumber: SPAN dan e-Rekon LK (diolah) 

Grafik 3.19 

Penyaluran dan Debitur KUR per Wilayah 

Sumber: SIKP(diolah) 
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pertanian, perikanan dan kelautan, serta 

perindustrian. Di NTT sendiri, penyaluran KUR 

tahun 2021 mencapai Rp3,06 triliun untuk 115 

ribu debitur, dimana Kota Kupang menjadi 

wilayah dengan penyaluran terbesar yaitu 

Rp306,36 sedangkan Kabupaten Ende menjadi 

wilayah yang mencatatkan jumlah debitur 

terbanyak yaitu 9.861 debitur. 

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 

merupakan kontributor penyaluran terbesar 

KUR di NTT dengan 57,9 persen. Kondisi ini 

masih belum ideal karena seharusnya 

perbandingan kontribusi antara sektor 

produktif dan non produktif adalah 60:40. 

Kontribusi KUR sektor produktif seperti 

pertanian yang masih kecil (15,4%) belum 

sejalan dengan profil perekonomian NTT 

dimana PDRB sektor pertanian adalah yang 

tertinggi. Berdasarkan penyaluran per bulan, 

jumlah debitur terbanyak tercatat di bulan Juni 

sebanyak 14.971 debitur dan penyaluran 

terbesar terjadi pada bulan September yaitu 

Rp334,06 miliar. Secara keseluruhan, realisasi 

penyaluran KUR lebih dominan terjadi pada 

semester II tahun 2021 dimana realisasi untuk 

7 sektor tertinggi terjadi pada semester II. 

Untuk wilayah NTT, skema KUR mikro memiliki 

kontribusi penyaluran dan jumlah debitur 

terbesar yaitu sebanyak 61 persen dari total 

penyaluran. Dari sisi lembaga penyalur, BRI 

masih dominan dalam penyaluran dan jumlah 

debitur dengan 92.552 debitur dan total 

penyaluran Rp2,52 triliun atau 82,5 persen dari 

total realisasi KUR. 

Sejak pertama kali program KUR diluncurkan 

oleh pemerintah, Kantor Wilayah DJPb Provinsi 

NTT terus berkomitmen untuk mendukung 

implementasi program KUR di NTT melalui 

pelaksanaan pembinaan dan koordinasi 

dengan pemerintah daerah, lembaga 

keuangan, UMKM, dan stakeholder terkait 

lainnya. Atas pembinaan dan pendampingan 

yang dilakukan selama ini, di tahun 2021 

Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT menerima 

apresiasi dari Menko Perekonomian selaku 

pembina KUR pusat berupa penghargaan 

“Peringkat Pertama Kanwil DJPb Pendukung 

Program KUR Kategori Kanwil Besar”. 

Apresiasi ini akan semakin menambah 

semangat dan motivasi Kantor Wilayah DJPb 

Provinsi NTT untuk mendukung kelancaran 

program KUR agar dapat dinikmati seluruh 

lapisan masyarakat di NTT. 

3.1.6.2 Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 

Selain KUR, pemerintah juga memiliki skema 

Kredit Program berupa pembiayaan Ultra 

Mikro (UMi) yang menyasar para pelaku usaha 

ultra mikro yang belum dapat diakomodir 

menggunakan fasilitas KUR. Sejak disalurkan 

pada tahun 2017, penyaluran pembiayan UMi 

di NTT terus meningkat dengan penyaluran 

UMi tahun 2021 mencapai Rp75,90 miliar, 

meningkat 24,8 persen dibandingkan tahun 

2020. Untuk debitur, tahun 2021 jumlahnya 

meningkat 18,6 persen menjadi 21.258 debitur. 

Grafik 3.20 

KUR per Sektor 

Sumber: SIKP (diolah) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021

KOPERASI MITRA DHUAFA 979        3.669     6.422     3,25 12,17 24,97

KSPPS TAMZIS BINA UTAMA 2            4            -         0,00 0,02 0,00

PEGADAIAN 756        5.519     1.966     4,85 23,57 7,02

PNM 10.496   8.733     12.870   30,30 25,08 43,91

TOTAL 12.233 17.925 21.258 38,40 60,83 75,90

DEBITUR PENYALURANLEMBAGA 

PENYALUR

Tabel 3.9 

Penyaluran UMi NTT 2019-2021 

Sumber: SIKP UMi (diolah) 
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PNM dan Koperasi Mitra Dhuafa masih 

menjadi lembaga penyalur yang paling banyak 

berkontribusi dalam penyaluran UMi di NTT. 

Berdasarkan besarannya, jumlah total 

penyaluran UMi oleh PNM lebih besar daripada 

Koperasi Mitra Dhuafa namun dari sisi 

pertumbuhan, progres kenaikan Koperasi Mitra 

Dhuafa adalah yang terbesar dengan kenaikan 

105 persen di tahun 2021 dari tahun 2020. 

Untuk nilai rata-rata penyaluran per debitur 

terbesar dicatatkan oleh Pegadaian dengan 

rata-rata penyaluran Rp3,56 juta, lebih banyak 

dibandingkan Koperasi Mitra Dhuafa dan PNM. 

3.1.7 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di 

Daerah 

3.1.7.1 Ketercapaian Output Program 

Strategis 

Belanja APBN memiliki 7 sektor pengeluaran 

dimana masing-masing sektor terdapat 

kelompok output yang merupakan output 

strategis dan tersebar pada beberapa 

kementerian. Realisasi tertinggi untuk output 

strategis pada Provinsi NTT di tahun 2021 

dicatatkan oleh sektor infrastruktur dengan 

kontribusi 78 persen, diikuti sektor pendidikan 

dengan 15 persen. Bersama dengan sektor 

pendidikan, ketiga sektor tersebut memiliki 

pengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan 

IPM dimana dua unsur tersebut menjadi 

prioritas pembangunan daerah NTT di tahun 

2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 

NTT Tahun 2018-2023. 

a. Sektor Infrastruktur 

Terdapat 17 kelompok output strategis 

sektor infrastruktur yang tersebar pada 

Kementerian PUPR dan Kementerian 

Perhubungan. Total pagu untuk sektor 

infrastruktur adalah Rp2,59 triliun dengan 

total realisasi sebesar 81,03 persen atau 

Rp2,10 triliun, dimana rata-rata progres 

capaian output sebesar 88,10 persen. 

Khusus untuk kelompok output bantuan 

stimulan perumahan swadaya dan 

pembangunan jalan pada Kementerian 

PUPR capaian realisasinya masih belum 

optimal (di bawah 60 persen). 

b. Sektor Kesehatan 

Output strategis sektor kesehatan terdapat 

pada tiga K/L yaitu BKKBN, BPPOM dan 

Kementerian Kesehatan, dengan total 

realisasi sebesar Rp18,46 miliar atau 99,71 

persen dari total pagu. Kontribusi realisasi 

terbesar adalah pada kelompok output 

alat/obat kontrasepsi sebesar Rp10,30 

triliun. Data realisasi yang diperoleh sejalan 

dengan prioritas pembangunan daerah 

Pemerintah Provinsi NTT yaitu penurunan 

prevalensi stunting dan peningkatan 

kesehatan ibu dan anak, dengan harapan 

dapat meningkatkan nilai IPM NTT. Secara 

keseluruhan, kelompok output pada sektor 

kesehatan sudah optimal untuk realisasi 

anggaran dan capaian outputnya. 

c. Sektor Pendidikan 

Terdapat 5 kelompok output strategis 

untuk sektor pendidikan, dengan total 

realisasi sebesar Rp403,54 triliun atau 

98,23 persen dari total pagu. Seluruh 

kelompok output pada sektor kesehatan 

sudah optimal untuk realisasi anggaran 

dan capaian outputnya, yang diantaranya 

tersebar di Kementerian Agama dan PUPR. 

Grafik 3.21 

Realisasi Output Program Strategis 

Sumber: Monev PA (diolah) 
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3.1.7.2 Permasalahan dan Tantangan 

Terdapat beberapa masalah dan kendala yang 

dihadapi para stakeholder dalam pelaksanaan 

anggaran belanja APBN pada tahun 2021. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar 

kepada para pemangku kepentingan di wilayah 

NTT, diperoleh beberapa masalah utama yang 

menyebabkan tidak optimalnya realisasi 

belanja pemerintah pusat di NTT yaitu sebagai 

berikut: 

a. Terlambatnya proses pengadaan 

barang/jasa; 

b. Pelaksanaan kegiatan tidak dapat segera 

dilaksanakan; 

c. Rendahnya realisasi belanja dengan 

sumber dana PNBP; 

d. Regulasi/kebijakan; 

e. Rendahnya penyerapan untuk 

penanggulangan dampak bencana alam; 

f. Rendahnya nilai indikator capaian output 

pada IKPA; 

g. Kinerja halaman III DIPA kurang maksimal; 

h. Tingginya tingkat kesalahan atau 

pengembalian SPM. 

3.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi 

(Konsolidasi Pemda) 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) yang baik dan sehat 

merupakan salah satu pendorong 

pertumbuhan ekonomi di daerah, dengan 

memastikan tercapainya target dan sasaran 

makro ekonomi daerah untuk mengatasi 

berbagai kendala dalam mewujudkan agenda 

masyarakat yang sejahtera dan mandiri. 

Berdasarkan data profil realisasi APBD secara 

agregat seluruh pemerintah daerah 

(provinsi/kabupaten/kota) di NTT pada tahun 

2019 sampai dengan 2021, pendapatan 

daerah tahun 2021 tercapai 90,7 persen dari 

rencana penerimaan atau sebesar Rp25,21 

triliun sedangkan pendapatan daerah turun 6,2 

persen dibandingkan tahun 2020. Belanja 

daerah tahun 2021 menurun 8,0 persen 

dibandingkan tahun 2020, dimana total belanja 

daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp25,14 

triliun atau 82,7 persen dari total alokasi 

anggaran.

PAGU REALISASI %REAL PAGU REALISASI %REAL PAGU REALISASI %REAL

PENDAPATAN 28.537,06 28.150,37 98,6% 30.123,47 26.883,38 89,2% 27.789,71 25.213,66 90,7% -6,2%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.849,53   2.844,07   100% 3.542,98   2.650,94   74,8% 3.414,62   2.420,03   70,9% -8,7%

PENDAPATAN TRANSFER   24.489,91   24.175,29 99%   25.144,79   23.268,50 92,5%   23.454,00   22.232,51 94,8% -4,5%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH

1.197,62   1.131,01   94% 1.435,70   963,94      67,1% 921,09      561,12      60,9% -41,8%

BELANJA   29.334,08   27.845,82 95%   31.438,80   27.334,36 86,9%   30.406,33   25.146,40 82,7% -8,0%

BELANJA OPERASI   18.548,87   17.796,09 96%   20.207,96   17.709,04 87,6%   19.161,68   16.709,14 87,2% -5,6%

Belanja Pegawai       11.024,29         9.381,82 85%       11.342,15         9.045,95 79,8%         9.829,02         9.078,54 92,4% 0,4%

Belanja Barang dan Jasa         5.833,00         6.728,79 115%         6.737,25         6.713,61 99,6%         7.218,09         5.899,63 81,7% -12,1%

Belanja Bunga                 2,00                     -   0%               54,00                 5,88 10,9%               32,66               17,48 53,5% 197,3%

Subsidi                 6,99                     -   0%                     -                       -   0,0%                 1,08                 0,50 46,3% #DIV/0!

Hibah         1.547,72         1.529,55 99%         1.924,88         1.830,20 95,1%         1.872,77         1.539,47 82,2% -15,9%

Bantuan Sosial            134,87            155,93 116%            149,68            113,40 75,8%            208,06            173,52 83,4% 53,0%

BELANJA MODAL     5.957,86     5.292,95 89%     6.216,77     4.298,87 69,1%     5.891,65     3.747,02 63,6% -12,8%

Belanja Modal         5.957,86         5.292,95 89%         6.216,77         4.298,87 69,1%         5.891,65         3.747,02 63,6% -12,8%

BELANJA TIDAK TERDUGA          56,11          19,52 35%          51,66        591,79 1145,5%        636,02        432,50 68,0% -26,9%

Belanja Tidak Terduga               56,11               19,52 35%               51,66            591,79 1145,5%            636,02            432,50 68,0% -26,9%

BELANJA TRANSFER     4.771,24     4.737,26 99%     4.962,41     4.734,66 95,4%     4.716,98     4.257,74 90,3% -10,1%

Belanja Bagi Hasil            490,43            544,12 111%            568,63            493,49 86,8%            507,93            441,33 86,9% -10,6%

Belanja Bantuan Keuangan         4.280,81         4.193,14 98%         4.393,78         4.241,17 96,5%         4.209,05         3.816,41 90,7% -10,0%

SURPLUS/DEFISIT (797,02)     304,55      -38% (1.315,33)  (450,98)     34,3% (2.616,62)  67,26        -2,6% -114,9%

PEMBIAYAAN 960,11      (64,55)       -7% 2.713,71   1.824,90   67,2% 2.653,15   1.357,37   51,2% -25,6%

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.145,59   6,49          1% 2.851,95   1.989,05   69,7% 3.122,52   1.782,64   57,1% -10,4%

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 185,48      71,04        38% 138,24      164,15      118,7% 469,37      425,27      90,6% 159,1%

SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN 

TAHUN BERKENAAN

163,09      240,00      147% 1.398,38   1.373,92   98,3% 36,53        1.424,63   3899,9% 3,7%

URAIAN
2019 2020 2021 Growth

2020-2021

Tabel 3.10 

I-Account APBD Provinsi NTT 2019-2021 

Sumber: GFS (diolah) 
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3.2.1 Pendapatan Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004, Pendapatan Daerah diartikan sebagai 

hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun yang bersangkutan. Terdapat tiga 

sumber utama pendapatan daerah di NTT 

yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan 

Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah. 

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Realisasi PAD NTT tahun 2021 adalah sebesar 

Rp2,42  triliun yang terdiri dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. Kontributor 

terbesar dalam PAD adalah pajak daerah 

dengan 51,4 persen dari total PAD. Dalam tiga 

tahun terakhir tren realisasi PAD terus 

menurun sejak tahun 2020, dengan alasan 

utama penurunan adalah imbas dari pandemi 

COVID-19, khususnya pajak daerah. 

Dalam rangka meningkatkan penerimaan 

pajak daerah, salah satu inisiatif yang 

dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT adalah 

pelaksanaan program tahunan penghapusan 

denda bagi keterlambatan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor. Program ini mampu 

memberikan dampak terjaganya realisasi 

penerimaan pajak daerah. Selain pajak daerah, 

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran 

juga mengalami efek pandemi COVID-19 

dengan turunnya jumlah okupansi hotel dan 

restoran yang membuat jumlah penerimaan 

pajak hotel dan pajak restoran menurun. Akan 

tetapi dengan semakin gencarnya program 

vaksinasi sejak awal tahun 2021 serta 

pelonggaran kebijakan PPKM, realisasi 

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran 

mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif. 

3.2.1.2 Pendapatan Transfer 

Pemerintah pusat memberikan bantuan dana 

transfer ke daerah yang dicatat oleh 

pemerintah daerah dalam APBD sebagai 

pendapatan transfer. Porsi pendapatan 

transfer terbesar di NTT adalah transfer dana 

perimbangan. Secara keseluruhan, realisasi 

pendapatan transfer tahun 2021 di NTT turun 

4,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 

2020. 

3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri 

dari pendapatan hibah, pendapatan dana 

darurat dan pendapatan lain-lain. Realisasi 

lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 

2021 sebesar Rp561,12 miliar turun 41,8 

persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. 

Penurunan terjadi pada pendapatan hibah 

yaitu sebesar 69,7 persen dibandingkan tahun 

2020, sedangkan pendapatan lain-lain capaian 

realisasinya meningkat sebanyak 15,43 persen 

dari pagu Rp316,25 miliar di tahun 2020. 

Jenis PAD 2019 2020 2021

Pajak Daerah 1.397,79 1.301,11 1.244,40

Retribusi Daerah 273,83 238,57 284,11

Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 225,54 212,67 213,94

Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 946,91 898,60 677,59

Total 2.844,07 2.650,94 2.420,03

Tabel 3.11 

Realisasi PAD 2019-2021 

Sumber: GFS (diolah) 

Pendapatan Transfer 2019 2020 2021

Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pusat - Dana Perimbangan

20.859,66 19.287,01 19.054,36

Pendapatan Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus

2.799,65 3.389,72 2.812,15

Pendapatan Transfer Pemerintah 

Daerah Lainnya/Provinsi

515,98 460,14 359,00

Pendapatan Transfer Bantuan 

Keuangan

0,00 131,65 7,00

Total 24.175,29 23.268,51 22.232,51

Tabel 3.12 

Realisasi Pendapatan Transfer 2019-2021 

Sumber: GFS (diolah) 

Lain-lain Pendapatan yang Sah 2019 2020 2021

Pendapatan Hibah 869,49 647,70 196,07

Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Lain-lain 261,53 316,25 365,05

Total 1.131,02 963,95 561,12

Tabel 3.13 

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah 2019-2021 

Sumber: GFS (diolah) 
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3.2.2 Belanja Daerah 

Belanja daerah adalah semua kewajiban 

daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun 

bersangkutan. Analisis terhadap kinerja 

belanja daerah dapat digunakan untuk 

mengetahui bagaimana kondisi fiskal yang 

dimiliki pemerintah daerah dalam periode 

tertentu. Pada Provinsi NTT, realisasi belanja 

daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp25,14 

triliun dengan capaian realisasi 82 persen dari 

total pagu. Dibandingkan dengan tahun 2020, 

total realisasi belanja daerah turun 8 persen. 

Selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut terkait 

belanja daerah berdasarkan jenis belanja. 

3.2.2.1 Belanja Operasi 

Belanja operasi adalah pengeluaran untuk 

kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang 

memberi manfaat jangka pendek. Belanja 

operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah 

dan bantuan sosial. Tahun 2021 proporsi 

belanja operasi dalam belanja daerah NTT 

mencapai 66,4 persen dengan capaian 

realisasi belanja sebesar Rp16,70 trilun atau 

87,2 persen dari total alokasi. Realisasi belanja 

operasi tahun 2021 tersebut turun 5,6 persen 

dibandingkan tahun 2020. 

Secara proporsi, kontributor terbesar dalam 

belanja operasi adalah belanja pegawai 

dengan 54,3 persen diikuti belanja barang dan 

jasa yang berkontribusi sebesar 35,3 persen. 

Pemanfaatan belanja pegawai mayoritas 

digunakan untuk pembayaran gaji dan 

tunjangan ASN daerah, dimana kedua unsur 

tersebut adalah beban terbesar yang harus 

dibayarkan oleh daerah. 

Di tahun 2021 capaian realisasi belanja barang 

dan jasa mencapai angka 81,7 persen, 

menurun 12,1 persen dibandingkan dengan 

capaian tahun 2020. Penurunan ini masih 

merupakan dampak dari kebijakan PPKM di 

masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan 

berbagai kegiatan yang telah direncanakan 

tidak dapat terlaksana sehingga penyerapan 

anggaran tidak optimal. 

Khusus untuk bantuan sosial, capaian realisasi 

sebesar 83,4 persen pada tahun 2021 

menunjukkan peningkatan yang cukup 

signifikan dibandingkan tahun 2020 

(meningkat 53,0 persen). Kenaikan ini terjadi 

karena kebutuhan pemerintah daerah pada 

akhir triwulan I 2021 untuk penanganan 

dampak Badai Siklon Tropis Seroja yang 

melanda sebagian wilayah NTT dan memakan 

cukup banyak korban jiwa dan materi. 

 

 

Grafik 3.22 

Realisasi Belanja Daerah 

Sumber: GFS (diolah) 

Grafik 3.23 

Realisasi Belanja Operasi 

Sumber: GFS (diolah) 
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3.2.2.2 Belanja Modal 

Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk 

memperolah aset tetap dan aset lainnya yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi. Realisasi belanja modal NTT tahun 

2021 adalah sebesar Rp3,74 triliun dengan 

capaian 63,6 persen dari total pagu, turun 12,1 

persen dibandingkan tahun 2020. Kontributor 

belanja modal terbesar adalah belanja jalan, 

irigasi dan jaringan yang menyumbang 53,4 

persen dari total alokasi belanja modal. 

Walaupun secara total realisasi belanja modal 

tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020 

namun realisasi belanja jalan, irigasi, dan 

jaringan dapat meningkat sebanyak 22,3 

persen. Tren peningkatan ini hampir sama 

dengan pola realisasi belanja modal yang 

bersumber dari APBN. Profil realisasi belanja 

modal APBD dan APBN yang meningkat 

menggambarkan gencarnya pembangunan 

infrastruktur di NTT terutama pembangunan 

jalan provinsi dan sarana pendukung 

bendungan. Pembangunan infrastruktur jalan 

dibutuhkan untuk menghubungkan daerah-

daerah pusat perekonomian di wilayah NTT, 

sedangkan belanja irigasi dan jaringan 

diperuntukkan untuk pembangunan jaringan 

irigasi tersier dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan air bersih di NTT dan untuk 

mengalirkan air yang ditampung dalam 

bendungan ke lahan-lahan pertanian yang 

dimiliki oleh petani. 

3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga 

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran 

anggaran pemerintah untuk keperluan darurat, 

termasuk keperluan mendesak yang tidak 

dapat diprediksi sebelumnya. Capaian realisasi 

belanja tidak terduga tahun 2021 adalah Rp432 

miliar atau 68 persen dari total alokasi. 

Capaian realisasi tersebut turun 26,9 persen 

dibandingkan tahun 2020. Penurunan belanja 

tidak terduga ini dapat dilihat sebagai capaian 

yang positif, yang menandakan bahwa pada 

tahun 2021 fungsi perencanaan anggaran 

dalam penyusunan APBD sudah dilaksanakan 

dengan cukup baik. 

3.2.2.4 Belanja Transfer 

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang 

dari pemerintah daerah kepada pemerintah 

daerah lainnya dan/atau dari pemerintah 

daerah ke pemerintah desa. Belanja transfer 

meliputi belanja bagi hasil dan bantuan 

keuangan. Realisasi belanja transfer NTT 

tahun 2021 adalah Rp4,25 triliun, dimana porsi 

89,6 persen dari total realisasi adalah belanja 

bantuan keuangan. Secara keseluruhan, 

realisasi belanja transfer tahun 2021 turun 10,1 

persen dibandingkan tahun sebelumnya 

dengan masing-masing komponen belanja 

juga menurun dengan besaran persentase 

yang hampir sama. 

3.2.2.5 Belanja Berdasarkan Fungsi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

salah satu klasifikasi urusan pemerintahan 

adalah urusan pemerintahan konkuren. 

Konkuren disini mengandung makna bahwa 

kewenangan urusan pemerintahan dibagi 

antara Pemerintah Pusat dengan Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang 

meliputi urusan pemerintahan wajib dan 

Grafik 3.24 

Realisasi Belanja Modal 

Sumber: GFS (diolah) 
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urusan pemerintahan pilihan. Dari 9 fungsi 

belanja daerah pada tahun 2021, terdapat 5 

fungsi yang realisasinya menurun 

dibandingkan tahun 2020 sedangkan sisanya 

mengalami peningkatan. Kenaikan terbesar 

adalah pada klasifikasi belanja fungsi ekonomi 

yang meningkat 28,7 persen, memberikan 

kontribusi sebesar 6,3 persen pada realisasi 

belanja daerah tahun 2021. 

Fungsi pelayanan umum merupakan fungsi 

belanja dengan kontribusi realisasi terbesar 

dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 

fungsi pelayanan umum memberikan  

kontribusi sebesar 36,2 persen terhadap total 

realisasi belanja daerah. Meskipun 

berkontribusi besar, fungsi pelayanan umum 

mencatatkan penurunan realisasi sebesar 15,1 

persen pada tahun 2021 jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 

3.2.3 Surplus/Defisit APBD 

Data pendapatan dan belanja dalam APBD 

Provinsi NTT periode tahun 2019-2021 

menunjukkan bahwa postur APBD NTT  tahun 

2020 mengalami defisit, sedangkan untuk 

tahun 2019 dan 2021 terjadi surplus APBD. 

Pada tahun 2021 APBD NTT mengalami 

surplus sebesar Rp67,26 miliar yang berasal 

dari pendapatan daerah Rp25,21 triliun dan 

belanja daerah Rp25,14 triliun. Untuk 

memahami surplus/defisit APBD harus dilihat 

juga rasio surplus/defisit terhadap beberapa 

faktor yaitu terhadap agregat pendapatan, 

terhadap realisasi belanja dan dana transfer, 

serta terhadap PDRB. 

Rasio surplus/defisit terhadap pendapatan 

didapatkan dari nilai surplus dibagi total 

pendapatan APBD. 

Nilai 0,00266 adalah nilai rasio surplus/defisit 

terhadap pendapatan yang menunjukan kinerja 

pemerintah daerah dalam merealisasikan 

penerimaan kurang baik sehingga belum 

cukup untuk menanggung belanja daerah. 

Faktor kedua adalah rasio surplus/defisit 

terhadap realisasi belanja dan dana transfer. 

Rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya 

surplus/defisit anggaran terhadap salah satu 

sumber pendapatan APBD, yaitu realisasi 

pencairan belanja dan dana transfer yang 

dapat menunjukkan ekses likuiditas 

pemerintah daerah akibat frontloading 

pencairan belanja dan dana transfer.  

Grafik 3.24 

Realisasi Belanja per Fungsi 

Sumber: GFS (diolah) 

Grafik 3.25 

Surplus/Defisit APBD 2019-2021 

Sumber: GFS (diolah) 



 

44 
 

KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUN 2021   

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

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 likuditas. Nilai rasio 

surplus terhadap realisasi belanja dan dana 

transfer yaitu 0,00267. 

Faktor ketiga adalah rasio surplus/defisit 

terhadap PDRB. Rasio ini diperlukan untuk 

menggambarkan kesehatan ekonomi regional, 

dimana semakin kecil rasio yang dimiliki berarti 

daerah tersebut mampu memproduksi barang 

dan jasa untuk membiayai defisit anggaran 

pemerintah daerahnya. 

Nilai rasio surplus/defisit terhadap PDRB tahun 

2021 adalah 0,0060. 

3.2.4 Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan daerah adalah seluruh 

penerimaan yang harus dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali. Penghitungan rasio pinjaman daerah 

terhadap total pembiayaan dapat digunakan 

untuk mengetahui proporsi pencairan 

pinjaman yang dilakukan daerah atau 

penerbitan obligasi daerah yang digunakan 

untuk membiayai defisit APBD. 

Pembiayaan daerah Provinsi NTT pada tahun 

2021 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk tahun 

2021 pemerintah daerah lingkup Provinsi NTT 

menutupi defisit APBD menggunakan SILPA 

dan dana cadangan, tidak melalui mekanisme 

pinjaman. Total pembiayaan daerah tahun 

2021 menurun dibandingkan dengan tahun 

2020 yang sejalan dengan nilai defisit APBD 

yang lebih rendah. Hal ini juga berarti bahwa 

SILPA pemerintah daerah tidak digunakan 

hanya untuk menutupi defisit. 

3.2.5 Perkembangan BLU Daerah 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit 

kerja pada OPD yang dibentuk dengan tujuan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat 

berupa penyediaan barang/jasa yang dijual 

tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktivitas. Provinsi 

NTT memiliki beberapa BLUD yang sebagian 

2019 2020 2021

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 6,49          1.989,05    1.782,64    

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

DAERAH

71,04        164,15       425,27       

TOTAL PEMBIAYAAN (64,55)    1.824,90 1.357,37 

Tabel 3.14 

Pembiayaan Daerah 2019-2021 

Sumber: GFS (diolah) 

Tabel 3.15 

BLU Daerah  

Sumber: Bakkeuda Provinsi NTT 

Tabel 3.16 

Legalitas BLU Daerah  

Sumber: Bakkeuda Provinsi NTT 
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besar kegiatannya adalah memberikan 

layanan kesehatan. Profil dan jenis layanan 

BLU Daerah tersebut adalah sebagaimana 

tercantum pada tabel 3.15. 

Jika dilihat pada tabel 3.16, aspek legal dalam 

pembentukan BLUD di Provinsi NTT sudah 

terpenuhi, sesuai ketentuan terkait pengaturan 

BLUD yang berpedoman pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan BLUD dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana terakhir dirubah dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005. Selain aspek legal, 

norma-norma terkait aspek tata kelola 

kelembagaan, pengelolaan SDM, dan unsur 

pengendalian juga telah memenuhi kriteria 

teknis maupun administratif sebagaimana 

telah diatur dalam peraturan daerah yang 

menjadi landasan operasional BLUD. 

3.2.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBD 

Secara umum isu strategis dalam pelaksanaan 

APBD sama dengan isu-isu strategis dalam 

pelaksanaan APBN. Salah satu isu utama 

dalam pelaksanaan APBD adalah kapasitas 

fiskal pemerintah daerah di NTT yang belum 

mencukupi untuk menjadi daerah yang mandiri 

secara fiskal. Ketergantungan terhadap 

pemerintah pusat lewat dana transfer ke 

daerah masih cukup besar. Dengan kondisi 

ketergantungan yang besar terhadap dana 

transfer ke daerah, maka pemerintah perlu 

bekerja keras untuk mencapai target 

pembangunan daerah dalam rangka 

meningkatkan perekonomian regional demi 

kemandirian fiskal daerah. 

Isu lain yang muncul dalam pengelolaan APBD 

di NTT adalah terkait penyaluran dana transfer 

daerah. Masih terdapat pemerintah kabupaten 

yang terlambat melengkapi laporan capaian 

output yang harus disampaikan kepada 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

Kementerian Keuangan, sehingga akhirnya 

pada awal tahun 2021 beberapa pemerintah 

daerah mengalami penundaan dalam 

penyaluran DAU. 

Hal yang hampir sama juga terjadi pada proses 

penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dimana 

kepatuhan penyampaian persyaratan salur dan 

ketepatan waktu penyaluran harus 

ditingkatkan oleh pemerintah daerah terkait. 

Pada tahun 2021 terdapat 114 desa yang 

mengalami gagal salur dana desa tahap III 

dikarenakan tidak terpenuhinya syarat salur 

oleh pemerintah daerah. Salah satu faktor 

penyebab yang membuat mayoritas desa 

tersebut gagal untuk memenuhi syarat 

Realisasi % Proporsi Realisasi % Proporsi Realisasi % Proporsi 

PENDAPATAN KONSOLIDASI 30.946,52 29.473,03 28.379,81 -3,7%

Pendapatan Perpajakan 4.126,65 13,3% 3.826,22 13,0% 3.868,21 13,6% 1,1%

Pendapatan Negara Bukan Pajak 2.274,32 7,3% 2.201,62 7,5% 1.717,97 6,1% -22,0%

Hibah 869,49 2,8% 641,81 2,2% 561,12 2,0% -12,6%

Transfer 23.676,06 76,5% 22.803,37 77,4% 22.232,51 78,3% -2,5%

BELANJA KONSOLIDASI 61.528,19 59.726,19 60.435,19 1,2%

Belanja Pemerintah 33.287,78 54,1% 32.774,91 54,9% 33.619,82 55,6% 2,6%

Transfer 28.240,42 45,9% 26.951,28 45,1% 26.815,37 44,4% -0,5%

SURPLUS/DEFISIT -30.581,67 -30.253,16 -32.055,38 6,0%

PEMBIAYAAN 1.481,66 1.824,90 1.357,36 -25,6%

Penerimaan Pembiayaan 1.591,71 1.989,06 1.782,64 -10,4%

Pengeluaran Pembiayaan 110,05 164,16 425,27 159,1%

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA/SiKPA)

-29.100,01 -28.428,26 -30.698,02 8,0%

Uraian
TA 2019 TA 2020 TA 2021

%Growth

Tabel 3.17 

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian 2019-2021 

Sumber: GFS (diolah) 
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penyaluran adalah adanya pergantian pejabat 

dan petugas yang berwenang dalam proses 

penyaluran dana desa pada tahun anggaran 

berjalan, yang tidak segera dilakukan 

penunjukkan pejabat dan petugas baru oleh 

pemerintah daerah setempat. 

3.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian 

Kebijakan fiskal pemerintah menjadi instrumen 

utama pemulihan ekonomi di masa pandemi. 

Pelaksanaan fiskal di masa pandemi ini 

dilaksanakan melalui kebijakan expansionary 

fiscal policy dengan memperbanyak belanja 

negara yang mempertimbangkan sumber daya 

penerimaan negara serta besaran defisit 

sesuai dengan ketentuan. Dalam konteks 

perekonomian dan pelaksanaan kebijakan 

fiskal di Provinsi NTT, komponen belanja dan 

pendapatan pemerintah terdiri dari komponen 

APBN dan APBD dalam sistematika keuangan 

konsolidasi.Laporan Keuangan Pemerintah 

Konsolidasi (LKPK) disusun dengan cara 

mengkonsolidasikan data/informasi keuangan 

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(LKPP) dengan data/informasi keuangan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 

Pendapatan Konsolidasian tahun 2021 turun 

3,7 persen menjadi Rp28.379,81 miliar dan 

belanja konsolidasian meningkat 1,2 persen 

menjadi Rp60.435,19 miliar dibandingkan 

tahun 2020. Pandemi COVID-19 masih 

berpengaruh terhadap capaian tahun 2021 

yang belum bisa mencapai level yang sama 

seperti capaian pada tahun 2019 baik itu untuk 

pendapatan dan belanja konsolidasian. 

3.3.1 Pendapatan Konsolidasian 

Ketergantungan akan peran pemerintah pusat 

sangat terlihat dalam capaian pendapatan 

transfer yang secara umum berkontribusi 

sangat dominan yaitu 78,3 persen dari total 

pendapatan konsolidasian. Proporsi 

pendapatan transfer tersebut lebih besar 

dibandingkan pendapatan perpajakan yang 

memiliki proporsi 13,6 persen. Pendapatan 

perpajakan meningkat 1,1 persen terhadap 

tahun 2020 tetapi masih lebih rendah 

dibandingkan tahun 2019 atau kondisi 

sebelum pandemi COVID-19. Walaupun secara 

proporsi pendapatan transfer meningkat tetapi 

dibandingkan tahun 2020 terjadi penurunan 

sebesar 2,5 persen pada pendapatan transfer. 

Kondisi ekonomi dengan pandemi Covid-19 

yang dihadapi sangat terlihat pada capaian 

PNBP yang pada tahun 2021 turun 22 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

Kemampuan pemerintah mengumpulkan 

pajak dari total perekonomian dapat diukur 

melalui tax ratio. Tahun 2021 tax ratio NTT 

turun 0,7 persen dimana penurunan ini juga 

terjadi pada masing-masing komponen tax 

ratio. Tingkat tax ratio ini masih jauh dari 

kondisi ideal menurut standar internasional 

yaitu tax ratio > 15 persen. Penurunan realisasi 

penerimaan pajak tahun 2021 selain 

disebabkan kondisi ekonomi yang belum 

sepenuhnya pulih juga disebabkan adanya 

kebijakan pemerintah berupa insentif pajak 

yang diberikan dalam rangka meningkatkan 

daya beli masyarakat. 

Grafik 3.26 

Pendapatan Konsolidasian 2019-2021 

Sumber: GFS (diolah) 

Tabel 3.18 

 Tax Ratio 2019-2021 

Sumber: BPS, GFS (diolah) 

2019 2020 2021

Pajak 6.400,97 6.027,84 5.586,18

PDRB 106,73 106,51 110,89

Tax Ratio 6,0% 5,7% 5,0%



 

47 
 

KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUN 2021   

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

3.3.2 Belanja Konsolidasian 

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran 

Konsolidasian, diketahui bahwa alokasi belanja 

pemerintah pusat tersedia untuk 4 jenis belanja 

sedangkan untuk sisi belanja daerah 

dialokasikan untuk 9 jenis belanja. Proporsi 

belanja pegawai untuk pegawai daerah jauh 

lebih besar daripada alokasi belanja 

pemerintah pusat, dikarenakan jumlah ASN di 

daerah yang lebih banyak dibandingkan ASN 

pusat. Postur APBD juga dipengaruhi jumlah 

pegawai daerah dan UPTD yang lebih banyak 

dibandingkan jumlah satuan kerja yang dimiliki 

kementerian/lembaga di pusat, sehingga 

proporsi realisasi belanja barang dan jasa 

APBD lebih besar daripada belanja pusat. Pada 

jenis belanja modal, proporsi realisasi belanja 

pemerintah pusat lebih besar daripada belanja 

daerah karena pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur yang cukup masif di NTT pada 

tahun 2021. Indikasi nyata dari kondisi tersebut 

adalah total pagu anggaran Kementerian 

PUPR di NTT merupakan yang terbesar, 

dengan proporsi pagu anggaran lebih dari 50 

persen terhadap APBD. 

3.3.3 Surplus/Defisit 

Keseimbangan umum atau surplus/defisit 

adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan 

daerah dan belanja daerah dalam tahun 

anggaran yang sama. Surplus/defisit dalam 

LKPK tingkat wilayah merupakan gabungan 

surplus/defisit APBD ditambah dengan 

surplus/defisit LKPP tingkat wilayah. 

Surplus/defisit dalam LKPK tingkat wilayah 

merupakan gabungan surplus/defisit APBD 

ditambah dengan surplus/defisit LKPP tingkat 

wilayah. 

Tren pertumbuhan surplus/defisit 

konsolidasian pada Provinsi NTT menunjukkan 

tren yang menurun dari tahun 2019 sampai 

2021. Defisit tahun 2021 tercatat sebesar 

Rp22,49 triliun, turun 25,7 persen dibandingkan 

tahun 2020 dan turun 24,6 persen jika 

dibandingkan defisit pada tahun 2019. Jumlah 

defisit yang semakin menurun merupakan 

kondisi yang ideal dari segi perekonomian, 

namun kondisi penurunan tingkat defisit di 

NTT dibarengi dengan penurunan angka 

pendapatan dan belanja sehingga adanya 

penurunan defisit belum terlalu signifikan 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

3.3.4 Pembiayaan Konsolidasian 

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang berjalan maupun pada tahun 

anggaran berikutnya. Nilai pembiayaan 

konsolidasian NTT tahun 2021 adalah sebesar 

Rp1,35 trilun, turun 25,6 persen dibandingkan 

tahun 2020. Proporsi penggunaan SiLPA pada 

tahun 2021 adalah 72 persen dari total 

penerimaan pembiayaan dan 25,9 persen 

Grafik 3.27 

Surplus/Defisit Konsolidasi 2019-2021 

Sumber: GFS (diolah) 

Grafik 3.27 

Perbandingan Belanja Pusat dan Daerah 2021 

Sumber: GFS (diolah) 
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berasal dari pinjaman dalam negeri. Pada sisi 

pengeluaran pembiayaan, proporsi terbesar 

adalah untuk penyertaan modal/investasi 

pemerintah daerah dengan porsi sebesar 72 

persen dan pembayaran pokok pinjaman 

dalam negeri sebesar 27 persen.  

Sisi penerimaan pembiayaan tahun 2021 turun 

10,4 persen dibandingkan tahun 2020, dengan 

pengeluaran pembiayaan meningkat 159,1 

persen. Komponen pinjaman dalam negeri 

meningkat 210 persen dibandingkan tahun 

2020 dengan proporsi terbesar adalah 

pinjaman dalam negeri untuk Pemerintah 

Provinsi NTT, dengan total pinjaman sebesar 

88,3 persen dari total pinjaman dalam negeri 

dan porsi sisanya adalah pinjaman dalam 

negeri Kabupaten Sikka yang bersumber dari 

pinjaman PT. SMI. 

3.3.5 Kontribusi Pengeluaran Pemerintah 

dalam Perekonomian 

3.3.5.1 Kontribusi Belanja Pemerintah 

terhadap PDRB 

Rasio belanja pemerintah terhadap PDRB 

tahun 2021 adalah sebesar 24,5 persen, turun 

5,2 persen terhadap tahun 2020. Rasio ini 

menunjukkan tren yang terus menurun sejak 

tahun 2019. Jika dilihat per komponen, tren 

jumlah belanja pemerintah terus menurun 

sedangkan tren PDRB semakin meningkat. 

Dalam struktur PDRB NTT tahun 2021, terlihat 

bahwa konsumsi pemerintah memiliki 

distribusi terbesar ketiga setelah konsumsi RT 

dan PMTB, sedangkan rasio belanja barang 

dan jasa konsolidasian terhadap komponen 

konsumsi pemerintah dalam PDRB tahun 2021 

mencapai angka 40 persen. 

3.3.5.2 Kontribusi Investasi Pemerintah 

terhadap PDRB 

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan 

pengurangan aset tetap pada suatu unit 

produksi. Penambahan barang modal disini 

mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian 

(barang modal baru dari dalam negeri serta 

barang modal baru dan bekas dari luar negeri), 

termasuk perbaikan besar, transfer atau barter 

barang modal, sewa beli (financial leasing), 

serta pertumbuhan aset sumber daya hayati 

yang dibudidaya. 

Pada tahun 2021, rasio investasi pemerintah 

terhadap PDRB di NTT adalah sebesar 46,6 

persen, meningkat 4,3 persen dibandingkan 

tahun 2020. Untuk rasio, belanja modal 

konsolidasian tercatat memiliki rasio sebesar 

16,1 persen terhadap besaran investasi 

pemerintah tahun 2021. 

Grafik 3.28 

Pembiayaan Konsolidasi 2019-2021 

Sumber: GFS (diolah) 

Tabel 3.29 

Rasio Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB 

Sumber: GFS (diolah) 

2019 2020 2021

Belanja Pemerintah 29.845,27 27.542,85 27.185,00

PDRB 106.728,07 106.506,13 110.886,00

Kontribusi 28,0% 25,9% 24,5%

2019 2020 2021

Investasi Pemerintah 51.307,13 47.568,76 51.636,00

PDRB 106.728,07 106.506,13 110.886,00

Kontribusi 48,1% 44,7% 46,6%

Tabel 3.30 

Rasio Investasi Pemerintah Terhadap PDRB 

Sumber: GFS (diolah) 
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Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT turut berperan aktif dalam pelaksanaan penyaluran KUR dan 

UMi di NTT melalui pelaksanaan sosialisasi dan monitoring penyaluran. Sinergi dan koordinasi 

telah dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Lembaga Keuangan dalam 

pelaksanaan kegiatan sosialisasi KUR dan pengembangan UMKM di beberapa daerah. 

Selain sosialisasi, Kanwil juga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR 

dan UMi untuk mengukur perkembangan penyaluran dan aspek ekonomi para pelaku 

usaha/UMKM yang menerima penyaluran KUR dan UMi. 

Atas partisipasi dan peran dalam penyaluran KUR di tahun 2021, Kantor Wilayah DJPb Provinsi 

NTT mendapatkan apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 

selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, berupa penghargaan Peringkat I 

Kanwil DJPb Pendukung Program KUR Kategori Kanwil Besar Tahun 2021.  

 



Pasar Tradisional di Kabupaten Belu, AtambuaPasar Tradisional di Kabupaten Belu, Atambua
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BAB IV 

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL REGIONAL 

 

4.1 Pendahuluan 

Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi 

regional selalu berangkat dari pengamatan 

unsur spasial (lokasi) dari suatu daerah. 

Bagaimana suatu daerah menggerakkan 

ekonominya dengan pemanfaatan unsur-

unsur sumber daya lokal (endowment factor), 

bagaimana proses interaksinya dengan daerah 

sekitar, bagaimana mengidentifikasi basis 

ekspor, keunggulan komparatif, keunggulan 

kompetitif, serta bagaimana keterkaitan antar 

sumber daya merupakan instrumen yang 

umum digunakan secara empiris untuk 

mengetahui bagaimana pertumbuhan 

ekonomi dan pemerataan ekonomi di tingkat 

regional.  

Berdasarkan teori-teori pertumbuhan ekonomi 

regional tersebut, pemerintah daerah sebagai 

pengelola fiskal dituntut untuk mengetahui 

karakteristik daerah di wilayahnya, seperti 

sumber daya dan keunggulan komparatif tiap 

daerah, interaksi ekonomi antar daerah, dan 

kondisi sosial kemasyarakatan. Hal ini penting 

mengingat pemerintah daerah harus dapat 

menyusun program prioritas utama yang akan 

dibiayai dari alokasi belanja, sehingga di 

tengah keterbatasan fiskal yang ada 

diharapkan program prioritas utama dalam 

sektor ekonomi dapat dioptimalkan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Langkah awal yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah daerah adalah melakukan 

identifikasi sektor unggulan dan potensial 

regional. Salah satu metode yang dapat 

digunakan adalah analisis Tipologi Klassen 

untuk memperoleh klasifikasi kondisi 

Tabel 4.1 

Kriteria Penentuan Kuadran Tipologi Klassen 

Kontribusi 

Sektoral 

Pertumbuhan Sektoral 

Negatif (-) Positif (+) 

Tinggi 
Kuadran III 

(sektor maju tapi 

tertekan) 

Kuadran I 
(sektor maju dan 

tumbuh pesat) 

Rendah 
Kuadran IV 
(sektor relatif 

tertinggal) 

Kuadran II 
(sektor potensial/masih 

dapat berkembang) 

Sumber: Kanwil DJPb Prov. NTT (diolah) 

Grafik 4.1 

Analisis Tipologi Klassen Sektor Perekonomian NTT Tahun 2017-2021 

 

Sumber: Kanwil DJPb Prov. NTT, BPS (diolah) 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
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pertumbuhan sektor ekonomi dan posisi 

sektor unggulan wilayah dengan 

memperhatikan sektor keunggulan kompetitif 

(differential shift pada shift share), yaitu rata-

rata pertumbuhan sektoral serta rata-rata 

kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan 

ekonomi regional. Data yang digunakan adalah 

data PDRB Provinsi NTT menurut Lapangan 

Usaha (sektor) tahun 2017 sampai dengan 

2021. Selanjutnya, analisis Tipologi Klassen 

akan mengklasifikasikan sektor-sektor 

ekonomi ke dalam empat kuadran 

sebagaimana dalam grafik 4.1, yaitu:  

a. Kuadran I (high growth and high income) 

Sektor ekonomi yang maju dan menjadi 

unggulan karena memiliki kontribusi besar 

terhadap perekonomian wilayah serta 

memiliki pertumbuhan yang progresif; 

b. Kuadran II (high growth but low income) 

Sektor ekonomi yang potensial untuk 

berkembang, memiliki kontribusi relatif 

kecil terhadap perekonomian wilayah 

namun memiliki laju pertumbuhan yang 

progresif (cepat); 

c. Kuadran III (low growth but high income) 

Sektor ekonomi yang memiliki kontribusi 

besar terhadap perekonomian wilayah 

namun memiliki laju pertumbuhan yang 

lambat. Sektor ekonomi yang masuk 

dalam kuadran ini merupakan sektor 

ekonomi yang berkategori jenuh (slowing 

down); 

d. Kuadran IV (low growth and low income) 

Sektor ekonomi pada kuadran ini 

dikategorikan dalam sektor ekonomi 

tertinggal karena memiliki daya saing yang 

rendah dan kontribusi terhadap 

perekonomian wilayah juga rendah. 

Sebagaimana tersaji pada grafik 4.1, hasil 

pemetaan menunjukkan sektor unggulan dan 

potensial di regional NTT yaitu: 

a. Sektor unggulan di NTT (Kuadran I) adalah 

1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jamsos Wajib; 3) Perdagangan Besar 

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor; 4) Konstruksi; dan 5) Informasi dan 

Komunikasi; 

b. Sektor ekonomi yang masih potensial 

untuk berkembang (Kuadran II) adalah 1) 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 2) 

Industri Pengolahan; dan 3) Pengadaan 

Listrik dan Gas. 

4.2 Sektor Unggulan Daerah 

4.2.1 Profil Sektor Unggulan Daerah 

Berdasarkan Lapangan Usaha 

Sampai dengan akhir tahun 2021 sektor 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap 

menjadi sektor unggulan di Provinsi NTT, 

Gambar 4.1 

Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha 

 
Sumber: BPS NTT 
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dengan kembali memberikan kontribusi 

terbesar terhadap PDRB NTT yaitu 28,29 

persen dari total nilai PDRB NTT sebesar 

Rp29,02 triliun (ADHB) atau Rp18,29 triliun 

(ADHK). Kontribusi sektor Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan tersebut meningkat 

1,17 persen dibandingkan kontribusi pada 

periode tahun sebelumnya. Lapangan usaha 

berikutnya yang menyumbang porsi terbesar 

dalam PDRB NTT adalah sektor Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan 

Sosial Wajib diikuti sektor Perdagangan Besar 

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

serta sektor Konstruksi, dengan kontribusi 

sebagaimana tersaji pada gambar 4.1.  

Imbas dari pandemi COVID-19 tidak hanya 

menyebabkan terganggunya aktivitas 

perekonomian di NTT yang juga dirasakan oleh 

pelaku ekonomi di sektor-sektor unggulan 

termasuk lapangan usaha pertanian, 

kehutanan, dan perikanan. Pengaruh dari 

pandemi terhadap subsektor bidang pertanian 

dapat dilihat dari perbandingan Nilai Tukar 

Usaha Pertanian (NTUP) yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat 

kesejahteraan pelaku usaha pada sektor 

pertanian, dengan melihat kemampuan 

produksi petani dari perbandingan hasil 

produksi dengan biaya produksinya. Dari 

tampilan grafik 4.2 terlihat bahwa pergerakan 

bulanan NTUP NTT selama tahun 2021 selalu 

berada dibawah angka 100, mengalami 

penurunan yang cukup signifikan 

dibandingkan tahun 2020. 

Selanjutnya jika dibandingkan dengan NTUP 

nasional, terdapat gap yang cukup besar 

dengan selisih poin terbesar terjadi pada bulan 

Desember 2021. Jika diamati berdasarkan sub 

sektornya, secara rata-rata sub sektor 

peternakan mampu bertahan dengan 

NTUP>100 dan indeks sub sektor Hortikultura 

sampai dengan triwulan III 2021 mampu 

bertahan >100 walaupun kemudian turun ke 

level defisit di triwulan IV. Secara keseluruhan, 

meskipun  mengalami penurunan daya 

produksi, sektor Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan masih mampu tumbuh sebesar 2,01 

persen pada tahun 2021 (y-o-y). 

Lapangan usaha lain yang menjadi unggulan di 

Provinsi NTT adalah sektor Perdagangan 

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor, yang memiliki kontribusi terbesar ketiga 

pada komposisi PRDB NTT di akhir tahun 2021 

dengan sumbangan sebesar 11,38 persen. 

Grafik 4.2 

Pergerakan NTUP NTT dan Nasional 2021 

Sumber : BPS, Basis Data Pertanian (diolah) 
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Pada akhir triwulan IV 2021 sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor mampu tumbuh 

sebesar 8,49 persen (y-o-y), jauh meningkat 

dibandingkan capaian di periode sebelumnya 

yang terkontraksi sebesar -8,93 persen. 

Adanya peningkatan yang cukup signifikan 

tersebut disebabkan oleh aktivitas 

perekonomian yang mulai membaik menjelang 

triwulan IV 2021 serta meningkatnya mobilitas 

masyarakat yang semakin mudah karena 

pelonggaran kebijakan PPKM di NTT. Hal ini 

ditunjukkan dengan mulai ramainya aktivitas di 

pusat-pusat perbelanjaan baik tradisonal 

maupun modern terutama pada akhir tahun 

yang bertepatan dengan momen perayaan hari 

raya Natal dan Tahun Baru. Selain pusat 

perbelanjaan, tingkat penjualan kendaraan 

pada tahun 2021 juga telah menunjukkan tren 

yang positif jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

Jika melihat dari segi pertumbuhan ekonomi, 

maka sektor Konstruksi sebagai salah satu 

lapangan usaha unggulan sudah menunjukkan 

perkembangan yang cukup memuaskan, 

dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 

11,10 persen dan pertumbuhan ekonomi pada 

triwulan IV 2021 mencapai angka 13,06 persen 

(y-o-y). Pertumbuhan ini didorong oleh kondisi 

perekonomian NTT yang semakin mulai 

membaik pada semester II 2021 serta 

penyelesaian beberapa proyek fisik pemerintah 

(nasional dan daerah) sampai dengan akhir 

tahun 2021. Selanjutnya, pembahasan terkait 

sektor unggulan di NTT akan difokuskan pada 

tiga sektor lapangan usaha selain Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib. 

4.2.2 Kontribusi Sektor Unggulan Daerah 

Terhadap Ketenagakerjaan 

Sampai dengan akhir tahun 2021, sektor 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih 

menjadi sektor dengan jumlah tenaga kerja 

terbanyak di NTT. Sebagai sektor unggulan 

yang memiliki kontribusi mencapai 28,29 

persen terhadap PDRB, lapangan usaha 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mampu 

menyerap tenaga kerja sebanyak 50,37 persen 

dari total penduduk yang bekerja di NTT pada 

bulan Agustus 2021 sebagaimana yang 

ditampilkan pada tabel 4.3. Lapangan usaha 

berikutnya yang menyerap penduduk bekerja 

paling banyak adalah sektor Perdagangan 

Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan 

Mobil dan Sepeda Motor dengan 323.439 

orang tenaga kerja, diikuti Industri Pengolahan 

dan Jasa Pendidikan. Untuk sektor Konstruksi, 

lapangan usaha unggulan tersebut berada di 

urutan keenam dengan mampu menyerap 

135.671 orang tenaga kerja atau 4,83 persen 

dari total penduduk bekerja. 

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota dan 

per sektor, jumlah tenaga kerja terbanyak 

untuk sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan berada di Kabupaten Timor Tengah 

Selatan dengan 140.366 orang tenaga kerja. 

Sedangkan untuk sektor unggulan yang lain 

 

  

   

No Sektor 
Jumlah 

Naker 
Kontribusi 

1 Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan 

1.414.841 50,37% 

2 Perdagangan Besar 

dan Eceran; Reparasi 

dan Perawatan Mobil 

dan Sepeda Motor 

323.439 11,52% 

3 Industri Pengolahan 296.520 10,56% 

4 Jasa Pendidikan 167.076 5,95% 

5 Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

144.056 5,13% 

6 Konstruksi 135.671 4,83% 

7 Transportasi dan 

Pergudangan 

108.535 3,86% 

8 Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

49.974 1,78% 

9 Jasa Lainnya 46.996 1,67% 

10 Penyediaan 

Akomodasi dan Makan 

Minum 

33.357 1,19% 

Sumber: BPS (diolah) 

Tabel 4.2

Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan  per  Sekto

Tahun 2021  (10  Besar)
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yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan 

Sepeda Motor, Konstruksi, serta Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib, ketiga sektor tersebut tercatat 

menyerap tenaga kerja paling banyak di Kota 

Kupang. Hal ini menggambarkan adanya 

disparitas penyebaran tenaga kerja di NTT 

dengan sebagian besar aktivitas 

perekonomian berada di Kota Kupang. 

Disparitas ini menjadi salah satu faktor tidak 

meratanya penghasilan penduduk di NTT yang 

berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat NTT yang juga belum merata. 

Dengan tenaga kerja di sektor Konstruksi yang 

lebih banyak terdapat di Kota Kupang juga 

mengindikasikan bahwa pelaksanaan proyek-

proyek infrastruktur masih belum merata 

untuk semua wilayah NTT. Diperlukan adanya 

alternatif daerah yang memiliki potensi untuk 

menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di NTT, 

agar penghasilan penduduk dapat lebih 

merata. 

4.2.3 Kontribusi Sektor Unggulan Daerah 

Terhadap Pendapatan Negara dan 

Daerah 

Walaupun memiliki porsi terbesar dalam 

struktur PDRB, sektor Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan hanya mampu berkontribusi 

sebesar 0,89 persen terhadap total realisasi 

penerimaan pajak di NTT pada tahun 2021. Hal 

yang berbeda ditunjukkan oleh tiga sektor 

unggulan yang lain, yang merupakan tiga 

sektor penyumbang terbesar penerimaan 

pajak di NTT dengan yang kontributor terbesar 

adalah sektor Administrasi Pemerintahan dan 

Jaminan Sosial Wajib dengan 28,65 persen, 

diikuti sektor Konstruksi dan Perdagangan 

Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan 

Mobil dan Sepeda Motor. Jika melihat data 

BPS terkait realisasi penerimaan daerah tahun 

2020 pada Kabupaten Timor Tengah Selatan 

dan Kota Kupang, kontribusi pajak daerah dan 

retribusi daerah yang salah satunya 

sumbernya berasal dari sektor unggulan NTT, 

masing-masing memberikan kontribusi di 

kisaran angka 25 dan 80 persen terhadap total 

realisasi pendapatan asli daerah (PAD). 

4.2.4 Dukungan Alokasi Anggaran APBN 

dan APBD 

Dalam RKPD NTT tahun 2021 telah ditetapkan 

prioritas pembangunan daerah yang 

bersinggungan dengan sektor-sektor unggulan 

di NTT. Dalam pelaksanaannya, prioritas 

daerah tersebut kemudian didukung dengan 

ketersediaan alokasi belanja pusat dan belanja 

daerah untuk pelaksanaan proyek-proyek 

strategis yang memiliki dampak ekonomi 

terhadap sektor-sektor unggulan. Data pada 

tabel 4.4 menunjukkan alokasi pagu belanja 

pusat untuk mendukung Sektor Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp320,9 

miliar yang tersebar di tiga kementerian. 

Sedangkan untuk sektor Konstruksi dan 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor, masing-masing 

mendapat dukungan alokasi anggaran sebesar 

Rp2,08 triliun dan Rp1,25 miliar yang tersebar 

pada empat kementerian. 

Ketersediaan alokasi anggaran belanja pusat 

untuk mendukung tiga sektor unggulan 

tersebut pada tahun 2021 diselaraskan oleh 

pemerintah daerah Provinsi NTT dengan 

 

 

 

No Sektor 
Penerimaan 

Pajak (Rp) 
Persen 

1 Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 

23.262.614.279 0,89% 

2 Konstruksi 635.250.694.952 24,24% 

3 Perdagangan Besar dan 

Eceran Reparasi dan 

Perawatan Mobil dan 

Sepeda Motor 

404.307.543.522 15,43% 

4 Administrasi 

Pemerintahan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

750.582.498.647 28,65% 

Sumber: BPS (diolah) 

Tabel 4.3

Penerimaan Pajak Sektor Unggulan

Tahun 2021
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menyediakan alokasi anggaran pada unit 

perangkat daerah yang terkait dengan sektor 

unggulan di NTT. Terdapat empat dinas 

pemerintah daerah yang berhubungan 

langsung dengan lapangan usaha Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan, yang kemudian 

mendapat alokasi pagu belanja sebesar 

Rp313,02 miliar 

Untuk sektor Konstruksi, pemerintah daerah 

mendukung pengembangan lapangan usaha 

konstruksi dengan mengalokasikan anggaran 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat dan Dinas Perhubungan dengan total 

anggaran sebesar Rp1,623 triliun. Selanjutnya, 

pemerintah daerah juga menetapkan alokasi 

anggaran sebesar Rp13,52 miliar kepada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan untuk 

menunjang pengembangan sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor. 

Dukungan fiskal terhadap sektor unggulan di 

NTT juga terwujud melalui penyaluran DAK 

Fisik pada bidang-bidang yang berhubungan 

langsung dengan sektor unggulan di NTT. Dari 

8 bidang yang telah mendapakan penyaluran 

alokasi DAK Fisik, total pagu alokasi yang 

tersedia pada tahun 2021 adalah sebesar 

877,19 miliar dengan realisasi penyaluran 

sebesar Rp832,64 miliar atau 94,92 persen. 

Rincian alokasi pagu per bidang sebagaimana 

tersaji dalam tabel 4.5.  

4.2.5 Tantangan Fiskal Pada Sektor 

Unggulan Daerah 

Sebagai sektor unggulan yang memiliki share 

besar terhadap PDRB serta mampu menyerap 

jumlah tenaga kerja yang signifikan, 

pengembangan tiga sektor unggulan di NTT 

masih menemui beberapa kendala atau 

hambatan. Dari segi penerimaan pajak, 

kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan 

Tabel 4.5 

Alokasi DAK Fisik Pendukung Sektor Unggulan 

Bidang 
PAGU 

(miliar) 
SALUR 

% 

SALUR 

Industri Kecil dan 

Menengah 

31,36 30,02 95,7% 

Irigasi 108,76 96,91 89,1% 

Jalan 444,91 433,07 97,3% 

Kelautan dan 

Perikanan 

42,10 40,56 96,3% 

Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan 

23,20 17,21 74,2% 

Pertanian 44,94 42,41 94,4% 

Transportasi 

laut/Perairan 

46,48 43,38 93,3% 

Transportasi 

perdesaan 

135,44 129,08 95,3% 

TOTAL 877,19 832,64 94,92% 

Sumber: SPAN (diolah) 

Tabel 4.4 

Alokasi Belanja Pusat dan Daerah Pendukung Sektor Unggulan 

No Kementerian/Lembaga 
Pagu Belanja 

Pusat (Rp) 
Dinas Perangkat Daerah 

Pagu Belanja 

Daerah (Rp) 

A Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  
1 Kementerian Pertanian    135.445.963.000  Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan 

     79.999.163.032  

2 Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 

     33.803.021.000  Dinas Kelautan dan Perikanan      63.138.407.170  

3 Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan 

   151.660.353.000  Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

   126.771.213.666  

 
    Dinas Peternakan      43.116.583.297  

B Sektor Konstruksi 

1 Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 

1.773.195.888.000  Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 

1.586.234.357.148  

2 Kementerian Perhubungan       

305.810.279.000  

Dinas Perhubungan      37.510.483.145  

C Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

1 Kementerian Perdagangan           265.330.000  Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan 

    13.519.650.516  

2 Kementerian Perindustrian           982.700.000      

Sumber: MEBE dan DPA 2021 (diolah) 
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Perikanan masih belum signifikan walaupun 

memiliki porsi terbesar dalam struktur PDRB di 

NTT. Sementara itu penerimaan pajak dari 

sektor Konstruksi juga menurun dikarenakan 

adanya beberapa proyek di kawasan destinasi 

wisata Labuan Bajo yang tidak berulang di 

tahun 2021, serta pencairan beberapa proyek 

yang direncanakan pada tahun 2021 bergeser 

ke tahun 2022 sehingga penerimaan pajak 

menjadi berkurang (Kanwil DJP Nusa 

Tenggara, 2022). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dua tahun 

terakhir faktor pandemi COVID-19 menjadi 

penyebab utama turunnya aktivitas 

perekonomian di NTT, yang kemudian 

berimbas pada aktivitas ekonomi di sektor-

sektor unggulan. Selain faktor risiko perubahan 

iklim yang berpengaruh pada sektor pertanian 

dan perikanan yang merupakan sektor yang 

rentan terhadap perubahan iklim, dapat 

diidentifikasi hambatan dan tantangan lain 

yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam 

pengembangan sektor unggulan di NTT, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Pemanfaatan KUR utk sektor Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan masih rendah, 

sekitar 20 persen dari total penyaluran 

KUR; 

b. Kompetensi para petani dalam pengolahan 

lahan dan penguasaan teknik pertanian 

masih belum merata sehingga hasil 

produsksi pertanian kurang maksimal; 

c. Sebaran tenaga kerja di sektor unggulan 

yang tidak merata menyebabkan 

timbulnya disparitas penghasilan antar 

daerah yang cukup kentara di wilayah NTT;   

d. Beberapa proyek pembangunan jalan 

terhenti sehingga target ketersediaan 

infrastruktur untuk kebutuhan distribusi 

barang produksi menjadi tidak tercapai; 

e. Belum optimalnya pembangunan Bandar 

Udara Sabu Raijua dan ketersediaan 

sarpras di Pelabuhan Tenau-Bolok yang 

diusung sebagai pelabuhan hub multi-

purpose menyebabkan distribusi barang 

menjadi terhambat; 

f. Masih rendahnya tingkat produksi 

komoditas dari sektor unggulan serta 

standar kualitas produksi komoditas yang 

belum merata. 

Diperlukan upaya dan komitmen dari 

pemerintah daerah dan stakeholder terkait 

untuk dapat mengoptimalkan sektor-sektor 

unggulan di NTT sebagai mesin lokomotif 

perekonomian (counter-cyclical) khususnya 

pada masa pandemi. 

4.2.6 Dukungan Kebijakan dan Stimulus 

Fiskal yang Diperlukan 

 Sebagai sektor unggulan, lapangan usaha 

pertanian, kehutanan, dan perikanan selalu 

menjadi salah satu fokus pembangunan 

daerah di NTT, dimana pada tahun 2022 sub 

sektor pertanian menjadi prioritas 

pembangunan daerah. Untuk sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor serta sektor 

Konstruksi, pemerintah daerah Provinsi NTT 

juga telah menetapkan program dan kegiatan 

prioritas pada perangkat daerah terkait dalam 

rangka untuk pencapaian indikator makro 

pembangunan yang direncanakan dalam 

RPJMD. 

Dari hasil identifikasi terhadap program dan 

kegiatan prioritas dalam RKPD NTT 2022, 

diketahui bahwa pemerintah daerah Provinsi 

NTT telah menetapkan beberapa fokus 

pembangunan daerah untuk tahun 2022 dalam 

rangka pengembangan sektor unggulan NTT, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

1) Menjadikan sub sektor pertanian 

sebagai prioritas pembangunan 
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daerah dengan target memperkuat 

infrastruktur SDA untuk memperbesar 

skala usaha pertanian serta 

pengembangan hilirisasi produk 

pertanian unggulan untuk 

meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja dan memperkuat pemulihan 

ekonomi daerah; 

2) Peningkatan produksi komoditas padi, 

jagung, kelor dan hortikultura yang 

didukung dengan ketersediaan sarana 

dan prasarana pertanian; 

3) Peningkatan populasi ternak sapi, babi, 

ayam kampung dalam rangka 

mendukung program TJPS dan 

ketersediaan 80 persen ternak sehat 

serta daging konsumsi yang sehat dan 

aman melalui fasilitasi unit usaha 

pangan asal ternak yang memenuhi 

standar; 

4) Pemenuhan kebutuhan pakan ternak 

oleh pabrik pakan ternak di Kabupaten 

Kupang, Sumba Tengah dan 

Manggarai Timur; 

5) Peningkatan produksi perikanan 

budidaya di Semau dan Mulut Seribu 

Rote Ndao untuk mendukung rantai 

pasok protein ikan di destinasi wisata; 

6) Peningkatan produksi perikanan 

tangkap dan memenuhi standar mutu 

hasil perikanan; 

7) Pemanfaatan dan pengembangan 

hasil hutan bukan kayu berbasis 

perhutanan sosial; 

b. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

1) Pengembangan sarana distribusi 

perdagangan; 

2) Peningkatan cakupan distribusi barang 

di dalam wilayah NTT, termasuk 

destinasi wisata; 

c. Sektor Konstruksi 

1) Pembangunan lanjutan penyelesaian 7 

destinasi wisata yang dibangun tahun 

2019; 

2) Pembangunan embung, penangkap 

air, dan saluran irigasi untuk 

penanganan masalah air; 

3) Penanganan jalan provinsi, serta jalan 

dan jembatan pada destinasi wisata; 

4) Pembangunan Rumah Layak Huni. 

Dari sisi pembiayaan, fasilitas kredit program 

seperti KUR dan UMi dapat menjadi pilihan 

utama bagi para pelaku usaha di sektor 

unggulan untuk mengembangkan usahanya. 

Program KUR dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber pendanaan dalam pelaksanaan 

ekosistem TJPS dan peternakan selain 

pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. 

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan 

serta penambahan besaran plafon pinjaman 

pada tahun 2022, menjadikan KUR dan UMi 

sebagai alternatif pembiayaan yang menarik 

dan dapat berperan sebagai stimulus dalam 

pengembangan sektor Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

serta sektor Konstruksi di NTT. 

Tabel 4.6 

Proyek Prioritas Daerah NTT 2021 Pendukung Sektor Unggulan 

Prioritas 

Daerah 
Major Project 

PD 2: 

Peningkatan 

Pendapatan 

Masyarakat 

1) Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor 

Produk Pertanian (Marungga) 

2) Pengembangan Industri Garam 

Daerah 

3) Peningkatan Produksi bibit dan benih 

Pertanian, Peternakan dan Perikanan 

4) Percepatan Peningkatan Keahlian 

Tenaga Kerja 

5) Pengembangan Iptek dan Inovasi 

Daerah 

PD 5: 

Pemantapan 

Infrastruktur 

Dasar, Jalan, 

Air, Energi dan 

Transportasi 

1) Pemenuhan Kebutuhan Energi baru 

terbarukan 

2) Peningkatan Akses dan Kualitas jalan 

jembatan, prasarana dan sarana 

transportasi 

3) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan 

Aksesibilitas Sumber Daya Air 

4) Peningkatan Daya Dukung SDA dan 

Daya Tampung Lingkungan 

Sumber: RKPD NTT 2021 (diolah) 
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4.3  Sektor Potensial Daerah 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor 

potensial yang ditetapkan sebagai prioritas 

pembangunan daerah dalam RPJMD NTT 

2018-2023 yang diharapkan dapat menjadi 

penggerak utama perekonomian di NTT. 

Namun dalam dua tahun terakhir ini, adanya 

pandemi COVID-19 telah memukul 

pertumbuhan sektor pariwisata di NTT. 

Ditambah dengan munculnya varian Omicron 

yang menyebabkan tingkat penyebaran 

COVID-19 kembali meningkat, sektor 

pariwisata kembali menghadapi hambatan 

untuk meningkatkan kontribusinya dalam 

struktur perekonomian di NTT. Melihat kondisi 

tersebut, pemerintah daerah Provinsi NTT 

perlu mencari alternatif sektor perekonomian 

lain yang berpotensi untuk menggerakkan 

aktivitas perekonomian dan dapat 

berkontribusi siginifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di NTT. 

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan 

pada subbab sebelumnya, terdapat beberapa 

sektor potensial yang dapat dijadikan sebagai 

salah satu prioritas pembangunan daerah di 

NTT yaitu sektor Industri Pengolahan, 

Pengadaan Listrik dan Gas, serta sektor Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial. 

4.3.1 Profil Sektor Potensial Daerah 

Berdasarkan Lapangan Usaha 

Berdasarkan lapangan usaha, industri 

pengolahan merupakan salah satu sektor 

lapangan usaha potensial di NTT yang perlu 

mendapat perhatian dari pemerintah daerah 

dan menjadi prioritas pembangunan di masa 

mendatang. Berdasarkan Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), industri 

pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi 

yang melakukan kegiatan mengubah suatu 

barang dasar secara mekanis, kimia, atau 

dengan tangan sehingga menjadi barang 

jadi/setengah jadi, dan atau barang yang 

kurang nilainya menjadi barang yang lebih 

tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada 

pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini 

adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan 

(assembling). Bahan baku industri pengolahan 

dapat berasal dari produk pertanian, 

kehutanan, perikanan, pertambangan atau 

penggalian seperti produk dari kegiatan 

industri pengolahan lainnya.  

Terdapat berbagai macam jenis industri yang 

termasuk dalam kategori industri pengolahan. 

Menurut KLBI BPS yang berdasar pada 

International Standard Industrial Classification 

of all Economic Activities (ISIC), terdapat 24 

Gambar 4.2 

Sebaran Komoditas/Produk Unggulan Per Kabupaten/Kota 

Sumber: Survei Komoditas/Produk/Jenis Usaha Bank Indonesia 
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klasifikasi industri yang termasuk dalam 

industri pengolahan yang diantaranya adalah 

Makanan, Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, 

Otomotif, Elektronik, Kimia, dan Farmasi. Dari 

berbagai klasifikasi tersebut, salah satu jenis 

industri pengolahan yang sesuai dengan 

kondisi wilayah NTT adalah industri 

pengolahan makanan dan minuman yang 

dapat memanfaatkan hasil komoditas 

pertanian, perkebunan, dan perikanan yang 

tersebar di seluruh wilayah NTT sebagaimana 

terlihat pada gambar 4.2. 

Menurut KLBI, golongan industri pengolahan 

makanan mencakup pengolahan produk 

pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi 

makanan dan juga mencakup produk setengah 

jadi yang tidak secara langsung menjadi 

produk makanan tetapi nilainya dapat lebih 

besar atau lebih kecil. Golongan pokok ini 

terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan 

berbagai macam produk makanan dimana 

proses produksi dapat dilakukan atas usaha 

sendiri atau oleh pihak lain. Untuk industri 

pengolahan minuman, golongan pokok ini 

mencakup pembuatan minuman beralkohol 

dan tidak beralkohol, air minum dalam 

kemasan, air minum mineral, bir dan anggur, 

dan pembuatan minuman beralkohol yang 

disuling/didestilasi. 

Secara nasional, sektor Industri Pengolahan 

pada akhir tahun 2021 memegang porsi 

terbesar dalam struktur PDB nasional dengan 

kontribusi sebesar 18 persen. Selain itu, sektor 

Industri Pengolahan juga merupakan 

kontributor utama laju pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia yaitu dengan sumbangan 1,01 

persen dari total pertumbuhan ekonomi 

nasional sebesar 5,02 persen di triwulan IV 

2021 (y-on-y). Untuk wilayah Provinsi NTT, 

kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap 

PDRB pada triwulan IV 2021 adalah 1,2 persen, 

lebih besar daripada sektor Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum serta 

Pertambangan dan Penggalian. Walaupun 

belum memiliki kontribusi yang cukup 

signifikan terhadap struktur perekonomian di 

NTT, sektor Industri Pengolahan merupakan  

lapangan usaha yang potensial karena menjadi 

penunjang terhadap sektor unggulan di NTT 

yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan. Hasil produksi dari sektor pertanian, 

perikanan, dan peternakan perlu diolah dan 

dikemas menjadi bahan jadi oleh pelaku usaha 

di industri pengolahan, sehingga hasil produk 

pertanian, perikanan, dan peternakan tersebut 

dapat diterima oleh masyarakat sebagai 

konsumen.  

4.3.2 Kontribusi Sektor Potensial Daerah 

Terhadap Ketenagakerjaan 

Berdasarkan data BPS terkait sebaran tenaga 

kerja di NTT periode Agustus 2021, sektor 

Industri Pengolahan menyerap tenaga kerja 

sebanyak 296.520 orang atau 10,56 persen 

Gambar 4.3 

Kontribusi Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional 

 
Sumber: BPS 
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dari total jumlah penduduk bekerja di NTT. 

Serapan tenaga kerja tersebut menempatkan 

sektor Industri Pengolahan pada peringkat  

ketiga sektor lapangan usaha yang menyerap 

tenaga kerja terbanyak di NTT, dibawah sektor 

unggulan seperti Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan dan sektor Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan 

Sepeda Motor. Jika dilihat per kabupaten/kota, 

jumlah tenaga kerja industri pengolahan 

terbesar terdapat di Kabupaten Timor Tengah 

Selatan dengan 38.571 orang tenaga kerja, 

diikuti oleh Kabupaten Timor Tengah Utara dan 

Sikka dengan rincian sebagaimana 

ditampilkan dalam tabel 4.7. Data yang tersaji 

menunjukkan bahwa sektor Industri 

Pengolahan memiliki potensi untuk dapat 

menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi jika 

dikembangkan lebih lanjut, yang nantinya 

diharapkan dapat mengurangi angka 

pengangguran dengan harapan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

NTT. 

4.3.3 Kontribusi Sektor Potensial Daerah 

Terhadap Pendapatan Negara dan 

Daerah 

Pada subbab sebelumnya telah disampaikan 

bahwa kontribusi industri pengolahan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di NTT masih 

kecil, namun industri pengolahan mempunyai 

potensi untuk menjadi salah satu sektor 

lapangan usaha penggerak laju perekonomian 

di NTT. Dari sisi pendapatan, kontribusi sektor 

Industri Pengolahan terhadap penerimaan 

pajak pada tahun 2021 adalah sebesar 

Rp59,01 miliar atau 2,25 persen dari total 

penerimaan pajak di NTT (data Kanwil DJPb 

Nusa Tenggara, Januari 2022). Sedangkan jika 

melihat data BPS terkait penerimaan daerah 

pada 5 kabupaten yang memiliki jumlah tenaga 

kerja industri pengolahan terbanyak pada 

tahun 2020, kontribusi pajak daerah dan 

retribusi daerah yang salah satunya 

sumbernya berasal dari industri pengolahan, 

rata-rata memberikan kontribusi antara 23-33 

persen terhadap total pendapatan asli daerah 

(PAD). 

4.3.4 Dukungan Alokasi Anggaran APBN 

dan APBD 

Pembangunan di sektor Industri Pengolahan 

merupakan salah satu proyek prioritas 

nasional (major project) dalam PN 1 Nawacita 

di tahun 2021, yaitu proyek pengembangan 

Industri 4.0 pada 5 Subsektor Prioritas seperti 

Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian 

Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia, dan Farmasi. 

Target dari proyek tersebut adalah: 1) 

Pertumbuhan PDB industri pengolahan 

sebesar 4,68-5,46%; 2) Kontribusi PDB Industri 

Pengolahan sebesar 19,63-19,84%; dan 3) 

Jumlah perusahaan dengan nilai INDI >= 3,0 

sebanyak 38 perusahaan. Untuk mendukung 

pelaksanaan proyek prioritas tersebut, pada 

tahun 2021 pemerintah daerah Provinsi NTT 

telah menyediakan alokasi anggaran pada 

Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan dengan total 

sebesar Rp0,86 miliar. Alokasi belanja daerah 

tersebut digunakan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan yang 

mendukung sektor Industri Pengolahan 

diantaranya pelatihan, peningkatan standar 

mutu produk, dan informasi sektor industri. 

Selain dari APBD, industri pengolahan di NTT 

juga didukung dengan ketersediaan alokasi 

Tabel 4.7 

Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan per Kab/Kota 

Tahun 2021 (5 Besar) 

No Kab/Kota 
Jumlah 

Naker 
Persen 

1 Timor Tengah Selatan 38.571 13,01% 

2 Timor Tengah Utara 27.037 9,12% 

3 Sikka 26.495 8,94% 

4 Ende 26.120 8,81% 

5 Sumba Barat Daya 22.702 7,66% 

Sumber: BPS (diolah) 
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belanja pusat untuk membiayai berbagai 

proyek nasional yang tersebar di Kementerian  

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Kementerian Pertanian, BNP2TKI, 

Kementerian Ketenagakerjaan, serta 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi sebagaimana tersaji pada tabel 

4.8. Rata-rata capaian output proyek tersebut 

pada tahun 2021 adalah sebesar 88,77 persen 

dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 

85,96 persen. Ketersediaan alokasi belanja 

pusat dan belanja daerah untuk mendukung 

sektor Industri Pengolahan tersebut perlu 

disertai dengan mekanisme monitoring dan 

evaluasi untuk memastikan agar pelaksanaan 

program/kegiatan dapat berjalan efektif dan 

menghasilkan output serta outcome yang 

nyata di lapangan. 

4.3.5 Tantangan Fiskal Pada Sektor 

Potensial Daerah 

Sektor Industri Pengolahan memiliki potensi 

menjadi sumber penggerak perekonomian 

baru di NTT. Ini karena industri pengolahan 

merupakan sektor penghubung antara sektor 

unggulan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

dengan masyarakat sebagai konsumen 

barang-barang olahan dari hasil produksi 

pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kendala 

utama yang dihadapi oleh industri pengolahan 

dalam dua tahun terakhir ini sudah jelas adalah 

adanya pandemi COVID-19 yang tidak hanya 

menekan sektor industri namun juga sektor-

sektor perekonomian lainnya di NTT. Hasil 

reviu terhadap capaian kinerja pada RKPD 

2021 diperoleh informasi beberapa hambatan 

yang dihadapi oleh sektor perindustrian di NTT 

antara lain: 1) belum optimalnya pertumbuhan 

industri pengolahan berbasis potensi lokal 

yang memanfaatkan teknologi industri; 2) 

belum terstandarisasinya produk dalam 

rangka menumbuhkan sektor hilir terkait 

pengembangan pariwisata (pelatihan, 

pembinaan IKRT); dan 3) belum optimalnya 

pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). 

Salah satu metode untuk mengetahui dan 

memetakan faktor yang menjadi penghambat 

sekaligus faktor yang menjadi pendorong 

optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi di 

NTT adalah melalui pendekatan Force Field 

Gambar 4.4 

Hasil Analisis Permasalahan Menggunakan Force Field Analysis 

 

Sumber: Kanwil DJPb Prov. NTT (diolah)  

MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN POTENSI 
EKONOMI  

DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH 

Tabel 4.8 

Alokasi Belanja Pusat dan Daerah Pendukung Sektor Industri Pengolahan 

No Kementerian/Lembaga/OPD Program/Kegiatan 
Alokasi Pagu 

(Rp) 

I Pusat   

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan 97.000.000 

2 Kementerian Pertanian Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan 3.471.528.200  

3 BNP2TKI Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 

Pangan 

325.825.000 

4 Kementerian Ketenagakerjaan Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan 

Hubungan Industrial 

1.747.596.000 

5 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi 

Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri 

dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 

1.368.184.000 

II Daerah   

1 Dinas Kelautan dan Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 121.291.980 

2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pengelolaan Hutan   683.774.410 

3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional   59.277.740 

Sumber: Monev PA dan DPA 2021 (diolah) 
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Analysis (FFA) sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.4. Berdasarkan hasil analisis 

menggunakan Force Field Analysis, dapat 

diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi 

pendorong (driving forces) dalam rangka 

mewujudkan optimalisasi pemanfaatan 

potensi ekonomi dalam meningkatkan 

perekonomian daerah. Faktor pendorong atau 

faktor yang perlu lebih dioptimalkan yaitu 

antara lain: 1) Dukungan kebijakan strategis 

pemerintah; (2) Adanya ketersediaan alokasi 

fiskal dari pemerintah. Selain faktor pendorong, 

terdapat juga beberapa faktor penghambat 

(restraining forces) yang perlu diminimalisir 

dalam rangka mewujudkan optimalisasi 

pemanfaatan potensi ekonomi daerah, yaitu: 1) 

Minimnya kehadiran investasi sebagai mesin 

pertumbuhan; dan 2) Belum tersedianya 

ekosistem bisnis dan tata kelola yang 

memadai. 

Hadirnya investasi sebagai mesin 

pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan 

untuk mengembangkan sektor potensial di 

NTT seperti industri pengolahan. Pada struktur 

ekonomi NTT dalam kurun waktu 10 tahun 

terakhir, komponen investasi (PMTB) secara 

rata-rata telah berkontribusi sebesar 40 persen 

terhadap PDRB. Namun dalam kurun waktu 

tersebut laju PDRB NTT hanya mampu tumbuh 

rata-rata di kisaran 5 persen saja. Lebih lanjut, 

jika dilihat dari komposisi investasi di NTT 

menunjukkan bahwa porsi investasi 

pemerintah dari belanja modal lebih besar 

daripada investasi swasta yang masuk. Di sisi 

lain, berdasarkan data yang dihimpun dari 

BKPM, Dinas PMPTSP dan BPS NTT, realisasi 

investasi swasta di NTT menjadi yang 

terendah dibandingkan dengan provinsi lain 

dalam koridor ekonomi regional Bali Nusa 

Tenggara. Dengan kondisi pandemi COVID-19 

yang mengurangi kemampuan fiskal 

pemerintah untuk melakukan investasi serta 

masih minimnya investasi dari pihak swasta 

menyebabkan porsi investasi dalam 

pengembangan sektor industri masih sangat 

minim. 

Selain investasi, salah satu faktor penghambat 

optimalisasi potensi ekonomi khususnya untuk 

pengembangan sektor Industri Pengolahan di 

NTT adalah terkait minimnya ekosistem bisnis 

dan tata kelola dari hulu dan hilir. Ekosistem 

bisnis dan tata kelola ini meliputi bagaimana 

menjaga kualitas faktor produksi (SDM dan 

hasil industri), pengaturan kelembagaan, serta 

kerjasama perdagangan untuk menciptakan 

pasar yang kompetitif dan menguntungkan. 

Minat calon pelaku usaha yang masih minim 

juga menjadi salah satu permasalahan yang 

dihadapi dalam pengembangan sektor Industri 

Pengolahan. 

4.3.6 Dukungan Kebijakan dan Stimulus 

Fiskal yang Diperlukan 

Industri pengolahan merupakan sektor 

lapangan usaha yang patut mendapatkan 

perhatian lebih dari pemerintah daerah 

Provinsi NTT. Sektor pariwisata yang selama 

ini dikedepankan sebagai penggerak 

perekonomian di NTT masih belum dapat 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 

di NTT, terutama di masa pandemi COVID-19 

yang masih belum reda. Sektor Industri 

Pengolahan memiliki potensi untuk menjadi 

sumber ekonomi baru NTT jika dikembangkan 

dengan tepat dan berkelanjutan. Untuk itu 

diperlukan komitmen dan usaha bersama dari 

seluruh komponen pemangku kepentingan 

untuk menjadikan industri pengolahan sebagai 

mesin baru pertumbuhan ekonomi NTT. Hal ini 

penting mengingat pertumbuhan pada sektor 

Industri Pengolahan dapat menciptakan 

dampak berganda (multiplier effect) ke sektor 

ekonomi lainnya sehingga efektif bagi 

penciptaan lapangan kerja. 
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4.3.6.1 Ketersediaan Alokasi Fiskal 

Pemerintah 

Dari sisi kebijakan, sektor Industri Pengolahan 

telah ditetapkan menjadi salah satu proyek 

prioritas nasional (major project) dalam PN 1 

RPJMN 2020-2024, termasuk untuk Provinsi 

NTT. Penetapan ini kemudian ditindaklanjuti 

dengan penyediaan belanja pusat pada alokasi 

anggaran satker daerah kementerian/lembaga 

lingkup Provinsi NTT. Hal ini direspon oleh 

pemerintah daerah dengan turut menyediakan 

alokasi belanja daerah pada unit perangkat 

daerah untuk mendukung pengembangan 

industri pengolahan di NTT. Penyediaan 

alokasi belanja daerah tersebut sebagai bentuk 

sinkronisasi kebijakan daerah dalam 

mendukung pencapaian sasaran dan prioritas 

nasional sekaligus mendukung pencapaian 

prioritas daerah, yang tertuang dalam RPJMD 

Perubahan Tahun 2018-2023 dan RKPD 

Tahunan. Dari hasil identifikasi terhadap RKPD 

Tahun 2022, pemerintah daerah Provinsi NTT 

telah menetapkan beberapa fokus 

pembangunan daerah pada tahun 2022 dalam 

rangka pengembangan sektor Industri 

Pengolahan, yaitu antara lain: 

a. Pertumbuhan industri pengolahan 

berbasis potensi lokal dengan 

memanfaatkan teknologi industri 

sebanyak 5.957 unit usaha; 

b. Standarisasi produk dalam rangka 

menumbuhkan sektor hilir terkait 

pengembangan pariwisata (pelatihan, 

pembinaan IKRT); 

c. Perizinan dan legalisasi (HaKI) serta 

pengujian dan sertifikasi mutu produk 

untuk 15 pelaku usaha; 

d. Pengembangan sarana distribusi 

perdagangan; 

e. Mengusahakan kerjasama dengan pihak 

ketiga untuk memastikan ketersediaan 

bahan pokok industri pengolahan; 

f. Peningkatan cakupan distribusi barang di 

dalam wilayah NTT (termasuk destinasi 

wisata) sebanyak 50%; 

g. Pengembangan sentra perikanan dan 

industri pengolahan hasil perikanan di 

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu 

(SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan 

(WPP); 

h. Pengembangan kawasan strategis, dan 

pengolahan sumber daya alam berupa 

perkebunan dan pertambangan. 

Penetapan industri pengolahan sebagai salah 

satu fokus pembangunan daerah yang 

kemudian didukung dengan ketersediaan 

alokasi anggaran di belanja pusat dan daerah 

merupakan wujud komitmen pemerintah 

dalam pengembangan industri pengolahan. 

Komitmen tersebut merupakan amanah yang 

perlu dijaga oleh pemerintah dan dilaksanakan 

dengan baik, tepat, dan efisien dalam rangka 

mengoptimalkan industri pengolahan sebagai 

sektor lapangan usaha potensial di NTT. 

4.3.6.2 Peningkatan peran investasi sebagai 

pendorong pertumbuhan ekonomi 

Dukungan kebijakan pembiayaan industri 

pengolahan melalui penyediaan fiskal 

pemerintah perlu ditunjang dengan sumber 

pendanaan lain di luar belanja pusat dan 

daerah, salah satunya melalui investasi 

terutama investasi dari pihak swasta. Investasi 

yang bersumber dari swasta menjadi penting 

karena keterbatasan kemampuan fiskal 

pemerintah untuk melakukan investasi di masa 

pandemi COVID-19. Investasi diperlukan 

sebagai motor penggerak pertumbuhan 

ekonomi dan untuk mengembangkan sektor 

potensial di NTT seperti industri pengolahan. 

Dari hasil kajian dalam laporan KFR 

sebelumnya ditemukan kendala/hambatan 

yang menjadi penyebab inefisiensi 

pelaksanaan investasi di NTT, antara lain: 1) 

keraguan akan kepastian hukum dan status 
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kepemilikan tanah; 2) kepastian perizinan yang 

relatif lama dan belum transparan; 3) 

minimnya infrastruktur pendukung dan sistem 

logistik; dan (4) minimnya promosi potensi 

investasi. Hasil telaah terhadap 

kendala/hambatan dalam pelaksanaan 

investasi di NTT senada dengan hasil 

identifikasi permasalahan di bidang investasi 

yang disampaikan oleh Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM). Menurut BKPM 

penyebab dari permasalahan investasi di 

Indonesia antara lain adalah: 1) perizinan di 

kementerian/lembaga pusat dan pemerintah 

daerah; 2) permasalahan di lapangan terkait 

dengan lahan; dan 3) adanya aturan yang 

tumpang tindih. 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, 

diperlukan adanya kerja sama, kolaborasi, dan 

sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan 

daerah untuk mempermudah investor dalam 

merealisasikan investasinya. Terdapat 

beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah daerah dan unit terkait untuk 

menjaga iklim investasi ditengah kondisi 

pandemi COVID-19, yaitu antara lain: 

a. memfasilitasi perusahaan existing yang 

sudah beroperasi dan memberikan insentif 

bagi perusahaan existing yang melakukan 

ekspansi 

b. implementasi debottlenecking dan 

aftercare investasi melalui proses 

pendampingan investor. 

c. menyusun peta potensi investasi daerah 

yang diharapkan mampu menjadi bahan 

promosi dan pemasaran kepada calon 

investor, baik itu dalam negeri maupun 

investor asing; 

d. pengawalan investasi mulai dari tahap 

perizinan, financial closing, pembangunan, 

hingga sampai dengan tahap produksi 

komersial. Ini penting karena suatu 

investasi yang sudah dapat melakukan 

tahapan produksi komersial maka akan 

memberikan multiplier effects kepada 

sektor yang lain, contohnya pembukaan 

lapangan pekerjaan baru. 

Khusus untuk permasalahan inefisiensi 

investasi di wilayah NTT, beberapa alternatif 

solusi penyelesaian yang dapat 

direkomendasikan adalah sebagai berikut: 

a. pengadaan tanah oleh pemerintah daerah 

atau pemanfaatan tanah-tanah yang 

dimiliki oleh pemerintah untuk menangani 

permasalahan lahan; 

b. pemerintah daerah Kabupaten/Kota perlu 

didorong untuk mempercepat perizinan 

investasi melalui sistem dan 

menghilangkan celah potensi munculnya 

moral hazard dalam pemberian izin; 

c. mempercepat pembangunan infrastruktur 

jalan dan pelabuhan besar khususnya di 

pulau dan daerah yang memiliki potensi 

investasi; 

d. Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat 

mengidentifikasi dan memfasilitasi 

penyusunan proposal proyek sektor 

potensial yang berstatus ready (clean and 

clear) untuk kemudian ditawarkan dalam 

forum pertemuan investasi bilateral.
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Produksi daging sapi NTT pada tahun 2020 mencapai lebih dari 13 ribu ton, dengan populasi 

sapi NTT mengalami tren peningkatan sejak tahun 2016 hingga saat ini berjumlah 1,19 juta ekor. 

Kota Kupang menjadi produsen daging sapi terbanyak yaitu 2,8 ribu ton, sedangkan populasi 

sapi terbanyak berada di Kabupaten Kupang yaitu berjumlah 255 ribu ekor. 

Pemerintah Provinsi NTT bersama dengan stakeholder terkait melakukan inovasi dengan 

meluncurkan program Tanam Jagung Panen Sapi (TPJS) yang memperhatikan potensi sektor 

pertanian dan produksi jagung NTT yang cukup melimpah, serta sektor peternakan khususnya 

sapi yang kedepan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan produksi daging NTT dan nasional.  

Integrasi antara ekosistem peternakan dan ekosistem TJPS dapat dilakukan dengan 

pemanfaatan limbah dari perkebunan jagung menjadi pakan ternak. Ke depan, pemanfaatan 

limbah ternak menjadi pupuk bagi ekosistem TJPS akan diimplementasikan pada 

pengembangan tahap selanjutnya.  

  

(Sumber: BI Perwakilan NTT) 



ANALISIS HARMONISASI 

BELANJA PEMERINTAH PUSAT 

DAN PEMERINTAH DAERAH

Gedung Sasando Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara TimurGedung Sasando Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara TimurGedung Sasando Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
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BAB V 

ANALISIS HARMONISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT 

DAN PEMERINTAH DAERAH 

 

5.1 Pendahuluan 

5.1.1 Latar Belakang 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional 

mengamanatkan adanya sinkronisasi antara 

perencanaan dan penganggaran pada level 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam rangka mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional. Sinkronisasi atau 

harmonisasi antara belanja pusat dan daerah 

diperlukan agar perencanaan dan 

penganggaran menjadi lebih berkualitas dan 

efektif, dalam rangka pencapaian sasaran 

pembangunan nasional yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) dan dijabarkan per tahun 

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Untuk mengetahui perwujudan harmonisasi 

dalam kerangka pembangunan nasional yang 

lebih komprehensif, pada bab ini akan 

dilakukan reviu untuk mengidentifikasi 

sinkronisasi antara prioritas nasional 

sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan RKP 

dengan prioritas pembangunan daerah yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil identifikasi 

kemudian dianalisis, dengan pembahasan 

yang dibatasi pada dua topik utama yaitu: 1) 

Harmonisasi belanja K/L dengan DAK fisik, 

DAK nonfisik dan dana desa yang 

penyalurannya dilakukan oleh KPPN; dan 2) 

Harmonisasi pelaksanaan anggaran Major 

Project (MP) Prioritas Nasional sesuai target 

RKP Tahun 2021 yang dikorelasikan dengan 

dukungan anggaran daerah. 

5.1.2 Tujuan 

a. Mengidentifikasi dan memahami 

keterkaitan antara perencanaan 

pembangunan nasional dengan daerah 

berdasarkan RPMN dan RPJMD serta RKP 

dan RKPD, serta harmonisasi belanja pusat 

(APBN) dengan daerah (APBD) terutama 

atas pelaksanaan anggaran yang 

bersumber dari DAK Fisik dan Dana Desa 

(DFDD) dan pelaksanaan program 

Program Prioritas Nasional (PN) tahun 

2021; 

b. Menganalisis dan menginterpretasikan 

hasil reviu atas pelaksanaan anggaran dan 

capaian belanja pusat dan daerah yang 

teridentifikasi saling mendukung untuk 

pencapaian program prioritas yang sama; 

c. Menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi 

pemerintah pusat dan daerah dalam 

rangka meningkatkan kualitas dan 

efektivitas belanja berdasarkan 

harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan 

daerah. 

5.2 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK 

Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa 

Untuk mengetahui perwujudan harmonisasi 

atau sinkronisasi antara belanja K/L dengan 

DAK fisik, DAK nonfisik, dan dana desa, reviu 

atau analisis dapat dilakukan terhadap data 

prioritas nasional pemerintah pusat yang 

tertuang dalam RKP dengan prioritas daerah 

pada pemerintah daerah yang ditetapkan pada 

RKPD. Pada tabel 5.1 disajikan hasil identifikasi 

perwujudan harmonisasi antara RKP dengan 

RKPD Perubahan Provinsi NTT tahun 2021.
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Tabel 5.1 

Hasil Identifikasi Harmonisasi Prioritas Nasional, Prioritas Daerah, dan Proyek Prioritas Strategis Tahun 2021 

No 
Prioritas Nasional  

(RKP 2021) 

Prioritas Daerah 

(RKPD Perubahan 2021) 

Proyek Prioritas Strategis  

(RKPD Perubahan 2021) 

1 Meningkatkan SDM berkualitas 

dan berdaya saing 

Peningkatan Aksesibilitas dan 

Kualitas Layanan Bidang 

Pendidikan dan Kesehatan 

a. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas  Layanan 

Pendidikan 

b. Pemuda NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas 

c. Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan 

d. Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan 

Kesehatan 

e. Fasilitas Khusus Kesehatan Daerah terpencil, 

perbatasan dan kepulauan 

Percepatan Penurunan Tingkat 

Kemiskinan dan  Eradikasi 

Stunting 

a. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, 

b. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat 

c. Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Berkualitas 

d. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap 

Perumahan dan Permukiman Layak yang didukung 

oleh penyediaan sarana prasarana lingkungan 

e. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar 

2 Memperkuat Infrastruktur untuk 

Mendukung Pengembangan 

Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

Pemantapan Infrastruktur dasar, 

jalan, air, energi dan  

transportasi 

a. Pemenuhan Kebutuhan Energi baru terbarukan, 

b. Peningkatan Akses dan Kualitas jalan jembatan, 

prasarana dan sarana transportasi 

c. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas 

Sumber Daya Air 

d. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya  Tampung 

Lingkungan 

3 Ketahanan ekonomi untuk 

pertumbuhan berkualitas dan 

berkeadilan 

Peningkatan Pendapatan 

Masyarakat 

a. Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor  Produk 

Pertanian (Marungga) 

b. Pengembangan Industri Garam Daerah 

c. Peningkatan Produksi bibit dan benih Pertanian, 

Peternakan dan Perikanan 

d. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 

e. Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah 

4 Mengembangkan wilayah untuk 

mengurangi kesenjangan dan 

menjamin pemerataan 

Pengembangan Pariwisata dan 

Industri Pariwisata 

a. Peningkatan kelembagaan dan SDM pariwisata 

berbasis masyarakat (Community  Based) 

b. Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata 

(TIC) yang terintegrasi dengan digital literasi dan 

promosi wisata 

c. Percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata 

d. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja 

industri Kreatif 

e. Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata 

5 Membangun Lingkungan 

Hidup, Ketahanan Bencana dan 

perubahan iklim 

Lingkungan hidup, Perubahan 

Iklim & Kerentanan Bencana 

a. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi 

Perubahan Iklim 

b. Pemanfaatan dan optimalisasi Hutan Produksi 

c. Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu 

d. Pelestarian hutan dan Lingkungan Pesisir 

e. Pengurangan emisi rumah kaca 

6 Memperkuat Stabilitas 

Polhukhankam dan 

Transformasi Pelayanan Publik 

Reformasi Birokrasi a. Perangkat Daerah yang right sizing 

b. Penerapan e-Government dan Data Terpadu 

c. Penerapan Sistem manajemen Kinerja 

d. Penataan dan pemutahiran Produk Hukum Daerah 

e. Peningkatan Pelayanan publik yang berkualitas 

f. Pengembangan Sistem Database yang mendukung 

kebijakan dalam rangka Aksi Penurunan Angka 

Kemiskinan Ekstrim 

Sumber: RKP 2021 dan RKPD Perubahan 2021 Provinsi NTT 

Prioritas nasional yang tertuang dalam RKP 

telah disinkronisasikan dengan cukup baik oleh 

Pemerintah Provinsi NTT ke dalam prioritas 

pembangunan daerah pada RKPD NTT tahun 

2021 (Perubahan), yang diwujudkan dengan 

penetapan beberapa proyek prioritas strategis. 

Reviu lebih lanjut terkait harmonisasi 

selanjutnya akan difokuskan terhadap 

pelaksanaan dua prioritas nasional yaitu: 1) 

Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya 
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saing; dan 2) Memperkuat infrastruktur untuk 

mendukung pengembangan ekonomi dan 

pelayanan dasar, dengan menganalisis data 

capaian realisasi dan capaian output belanja di 

bidang pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur. 

a. Bidang Pendidikan 

Upaya peningkatan SDM berkualitas dan 

berdaya saing salah satunya dilakukan 

melalui bidang pendidikan, dengan terus 

meningkatkan pemerataan layanan 

pendidikan yang berkualitas melalui 

dukungan penyaluran dana BOS langsung 

ke rekening sekolah. Mekanisme 

penyaluran langsung tersebut merupakan 

bagian penting dari unsur peningkatan 

efektivitas dalam pengelolaan dana BOS, 

karena pihak sekolah dapat langsung 

menggunakan dana BOS sesuai dengan 

prioritasnya. Program penyaluran dana 

BOS juga harus mendapat dukungan dari 

pemerintah daerah demi terwujudnya 

perluasan akses wajib belajar 12 tahun. 

b. Bidang Kesehatan 

Sistem kesehatan yang memadai menjadi 

salah satu pendukung peningkatan SDM 

yang berkualitas dan berdaya saing, 

terutama di masa pandemi COVID-19 

dimana bidang kesehatan memegang 

peranan penting dalam menjaga 

kesehatan masyarakat. Melalui penyaluran 

dana desa tahap I (kebijakan earmarked 

8%) pemerintah pusat terus berupaya 

memberikan perhatian langsung terhadap 

pengendalian penyebaran COVID-19. 

Sejalan dengan langkah tersebut, 

pemerintah daerah NTT juga ikut 

meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pelayanan kesehatan antara lain melalui 

Universal Coverage Jamkesmas dalam 

rangka perlindungan sosial bagi 

masyarakat miskin. Selain itu, peningkatan 

akses layanan kesehatan dan gizi 

masyarakat terus digalakkan melalui 

pelaksanaan program pemberian tablet 

penambah darah kepada ibu hamil untuk 

mencegah stunting kepada anak. 

c. Bidang Infrastruktur 

Ketersediaan sarana prasarana 

infrastruktur sangat penting untuk 

mendukung pengembangan ekonomi dan 

peningkatan pelayanan dasar kepada 

penduduk di daerah. Hal tersebut dapat 

terlihat pada realisasi penyaluran DAK fisik 

di NTT, yang pada tahun 2021 ini ditujukan 

untuk meningkatkan konektivitas antar 

daerah, meningkatkan taraf hidup 

masyarakat melalui pembangunan 

berbagai fasilitas kesehatan, dan 

kemudahan dalam memperoleh akses 

pelayanan publik. Target dari 

pembangunan di bidang infrastruktur 

tersebut antara lain peningkatan akses dan 

kualitas jalan jembatan, prasarana dan 

sarana transportasi, serta pembangunan 

sistem penyediaan air minum (SPAM) 

melalui pembangunan sumur bor air tanah. 

5.2.1 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK 

Fisik 

DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam 

APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan 

untuk mendorong penyediaan sarana dan 

prasarana pelayanan dasar publik, pemenuhan 

SPM, pencapaian Prioritas Nasional RKP tahun 

2021, serta percepatan pembangunan daerah 

dan kawasan. Pada tahun 2021, DAK fisik 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu DAK reguler dan 

DAK penugasan. 

Perbandingan realisasi anggaran dan capaian 

output pada belanja pada bidang kesehatan, 

pendidikan, dan infrastruktur yang dialokasikan 

oleh K/L (pusat) dengan alokasi DAK Fisik oleh 

pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 5.2 

sebagai berikut.
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Tabel 5.2 

Kertas Kerja Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik 

Output 

K/L 

Bidang 

DAK Fisik 

Capaian 

Output 

Realisasi 

Anggaran 

Capaian 

Output 

Realisasi 

Anggaran 

Kesehatan   Kesehatan   

Pengadaan Alat dan Bahan 

Kekarantinaan Kesehatan 

100% 98,0%    

Desa Pangan Aman 100% 100,0%    

Pasar Aman 100% 100,0%    

Pemeriksaan Sampel Makanan 102% 99,7%    

Pemeriksaan Sampel Obat-obatan 99% 99,9%    

Penyidikan Perkara Bidang Obat-

obatan dan Makanan 

114% 99,6%    

Sarana Distribusi Obat-obatan 100% 99,7%    

Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak 

Sekolah 

100% 99,8%    

Alat/Obat Kontrasepsi 100% 100,0% Kesehatan dan KB 44,99% 88,61% 

Pendidikan   Pendidikan   

Rehabilitasi Sarana Pendidikan 102% 98,6% Pendidikan 88,70% 87,24% 

Infrastruktur   Infrastruktur   

Bandar Udara 133% 99%    

Layanan Angkutan Jalan Perintis 100% 99%    

Layanan Angkutan Laut Perintis 111% 99%    

Layanan Angkutan Penyeberangan 

Perintis 

100% 100%    

Layanan Fasilitas Pelabuhan Laut 50% 95% Transportasi laut/Perairan 82,02% 93,33% 

Prasarana Keselamatan Bandar Udara 200% 100%    

Terminal Penumpang Tipe-A 100% 100% Transportasi perdesaan 76,05% 95,30% 

Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya 

99% 44% Perumahan dan 

Permukiman 

79,40% 98,92% 

Infrastruktur Air Minum Berbasis 

Masyarakat 

100% 100% Air Minum 83,49% 93,18% 

Pembangunan Bendungan 100% 85%    

Pembangunan Jalan 100% 58% Jalan 89,99% 97,34% 

Pembangunan Jembatan 100% 100%    

Pembangungan Jaringan Irigasi 100% 100% Irigasi 91,73% 89,10% 

Pemeliharaan Sungai 99% 99%    

Rehabilitasi Daerah Irigasi 99% 99%    

Rumah Susun dan Rumah Khusus 32% 88%    

Sanitasi dan Persampahan 100% 99% Sanitasi 77,96% 97,76% 

Sumber: Monev PA dan OMSPAN (diolah) 

 
Dari hasil identifikasi kertas kerja harmonisasi 

belanja K/L dengan DAK fisik, dapat diuraikan 

reviu sebagai berikut: 

a. Bidang Kesehatan 

Capaian realisasi anggaran pada alokasi 

DAK fisik untuk bidang kesehatan dan 

keluarga berencana berada di angka 88,61 

persen dengan persentase capaian output 

sebesar 44,99 persen dari target volume 

output. Di sisi belanja K/L terdapat 9 output 

bidang kesehatan yang mendapat alokasi 

belanja berdasarkan data agregat sektoral 

K/L, dimana capaian output tertinggi 

dimiliki oleh output Penyidikan Perkara 

Bidang Obat-obatan dan Makanan dengan 

114 persen. Sedangkan dari segi realisasi 

anggaran, terdapat tiga output yang 

penyerapan belanjanya sudah tercapai 100 

persen yaitu pada output Pasar Aman, 

Desa Pangan Aman, dan Alat/Obat 

Kontrasepsi. 

Data alokasi anggaran pada bidang 

kesehatan menunjukkan adanya 

sinkronisasi dan harmonisasi yang cukup 

baik dalam proses penganggaran, dimana 

pemerintah daerah telah menyediakan 

alokasi DAK fisik bidang kesehatan dan 

keluarga berencana untuk mendukung 

output belanja K/L bidang kesehatan yang 

dilaksanakan oleh Kementerian 

Kesehatan, Badan POM, dan BKKBN. Dari 

sisi kinerja belanja, capaian output dan 
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realisasi anggaran belanja K/L 

menunjukkan hasil yang memuaskan 

dimana secara keseluruhan sudah 

melampaui target realisasi dan bahkan 

terdapat capaian output yang melebihi 

angka 100 persen. Kondisi yang berbeda 

dimiliki oleh belanja DAK fisik, dimana 

realisasi anggaran masih di bawah target 

realisasi 95 persen dan capaian output 

masih di bawah angka 50 persen. Dengan 

capaian output yang masih rendah 

tersebut, pemerintah daerah 

membutuhkan formula penyaluran yang 

lebih baik dan efektif untuk memenuhi 

target capaian output bidang kesehatan. 

Dengan tingkat prevalensi stunting yang 

masih tinggi di wilayah NTT, maka alokasi 

DAK fisik di bidang kesehatan perlu 

menjadi prioritas pembangunan dalam 

penganggaran tahun 2022, dalam rangka 

meningkatkan tingkat kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat NTT. 

b. Bidang Pendidikan 

Data agregat sektoral belanja K/L pada 

output Rehabilitasi Sarana Pendidikan 

memperlihatkan bahwa realisasi anggaran 

belanja K/L berada di angka 98,6 persen 

dengan persentase capaian ouput sebesar 

102 persen. Ketersediaan alokasi 

anggaran belanja K/L pada bidang 

pendidikan tersebut diikuti dengan 

tersedianya alokasi DAK fisik bidang 

pendidikan, yang pada akhir tahun memiliki 

capaian output sebesar 88,7 persen dan 

realisasi anggaran tercatat sebesar 87,24 

persen. 

Reviu terhadap kertas kerja menunjukkan 

bahwa belanja pendidikan yang 

dilaksanakan oleh Kementerian PUPR 

terkait rehabilitasi sarana pendidikan 

sudah menunjukkan kinerja yang baik 

dengan capaian realisasi anggaran sudah 

melebih target 95 persen dan capaian 

output diatas 100 persen. Ketersediaan 

alokasi belanja K/L tersebut juga telah 

direspon oleh pemerintah daerah dengan 

sinkronisasi penyediaan alokasi belanja 

pendidikan yang dibiayai oleh DAK fisik 

pada tahun 2021. Walaupun harmonisasi 

penganggaran sudah dilakukan, 

pemerintah daerah masih perlu 

memberikan perhatian yang lebih terhadap 

capaian target realisasi anggaran dan 

output DAK fisik dimana pada tahun 2021 

capaian tersebut masih belum maksimal. 

c. Bidang Infrastruktur 

Hasil identifikasi kertas kerja menunjukkan 

penyerapan belanja DAK fisik untuk bidang 

infrastruktur sudah cukup baik, dengan 

realisasi anggaran tertinggi dicatatkan oleh 

output Perumahan dan Permukiman yaitu 

sebesar 98,92 persen yang diikuti output 

Sanitasi dan Jalan dengan realisasi 

sebesar 97,76 persen dan 97,34 persen. 

Untuk capaian output DAK fisik, capaian 

terbesar dimiliki oleh output Irigasi yaitu 

sebesar 91,73 persen diikuti output Jalan 

dengan capaian 89,99 persen. Dari sisi 

belanja K/L, berdasarkan data agregat 

sektoral diketahui bahwa output Prasarana 

Keselamatan Bandar Udara memiliki 

capaian output terbesar yaitu 200 persen 

diikuti output Bandar Udara dan Layanan 

Angkutan Jalan Perintis dengan 113 

persen dan 111 persen. Terdapat dua 

output pada belanja K/L yang 

penyerapannya masih rendah yaitu 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

(44%) dan Pembangunann Jalan (58%), 

sedangkan Rumah Susun dan Rumah 

Khusus serta Layanan Fasilitas Pelabuhan 

Laut merupakan dua output dengan 

capaian output terkecil yaitu pada angka 

persentase 32 persen dan 50 persen. 
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Pemerintah daerah Provinsi NTT pada 

tahun 2021 telah mengalokasikan DAK 

fisik untuk membiayai kegiatan di 7 output 

bidang infrastruktur dalam rangka 

mendukung pelaksanaan 17 output bidang 

infrastruktur belanja K/L yang 

dilaksanakan oleh Kementerian 

Perhubungan dan Kementerian PUPR, 

yang mengindikasikan bahwa harmonisasi 

perencanaan dan penganggaran antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

di bidang infrastruktur telah berjalan cukup 

baik. Salah satu bentuk dari sinkronisasi 

tersebut dapat terlihat pada output 

Infrastruktur Air Minum Berbasis 

Masyarakat yang mendapat dukungan 

alokasi DAK fisik untuk Air Minum dari 

pemerintah daerah. Contoh lain adalah 

output Pembangunan Bendungan yang 

didukung dengan alokasi Irigasi yang 

dibiayai DAK fisik. 

Dari sisi kinerja belanja, penyerapan 

belanja DAK fisik dan belanja K/L sudah 

cukup baik dengan realisasi anggaran yang 

diatas angka 90 persen, walaupun pada 

belanja K/L masih terdapat dua output 

yang realisasinya dibawah 60 persen. Pada 

belanja K/L juga terdapat dua output 

dengan capaian dibawah 50 persen, 

sedangkan untuk capaian output belanja 

DAK fisik sudah diatas 76 persen. Secara 

keseluruhan capaian output belanja K/L 

dan DAK fisik sudah cukup baik, dengan 

perhatian khusus perlu diberikan pada 

output-output yang masih rendah 

capaiannya agar menjadi salah satu 

prioritas di tahun anggaran berikutnya. 

Harmonisasi perencanaan dan penganggaran 

pada bidang kesehatan, pendidikan, dan 

infrastruktur telah dilakukan dengan cukup 

baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah di NTT, yang diwujudkan melalui 

ketersediaan alokasi DAK fisik untuk 

mendukung pencapaian output belanja K/L. 

Sinkronisasi tersebut sesuai dengan arah 

kebijakan penggunaan DAK fisik tahun 2021 

yaitu memperkuat sinergi pendanaan kegiatan 

yang dibiayai dari K/L dan DAK Fisik, serta 

sumber-sumber pendanaan daerah lainnya. 

Secara kinerja, sebagian besar capaian output 

dari penggunaan belanja DAK fisik masih lebih 

rendah daripada persentase realisasi 

anggarannya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pemerintah daerah belum sepenuhnya 

memahami perlunya input data atas SP2D BUD 

yang telah dicairkan kepada rekanan untuk 

membiayai pelaksanaan pembangunan 

berbagai fasilitas yang dananya berasal dari 

DAK fisik. Ketercapaian output pada bidang 

kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur 

sangat dibutuhkan untuk mendukung 

tercapainya prioritas pembangunan nasional di 

Provinsi NTT. Pemerintah daerah perlu 

didorong agar lebih efektif dan efisien dalam 

menggunakan DAK fisik untuk mendukung 

tercapainya tujuan prioritas nasional. 

5.2.2 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK 

Nonfisik 

DAK nonfisik adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik 

yang merupakan urusan daerah. Untuk tahun 

2021, DAK nonfisik digunakan untuk 

memperkuat penanganan wabah COVID-19 

pada aspek medis, pembiayaan jaring 

pengaman sosial (social safety net) dan 

stimulus pada perekonomian pasca bencana 

di daerah terdampak. DAK nonfisik 

dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan 

antara lain: 1) Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS); 2) Tambahan Penghasilan (Tamsil) 

Guru PNSD; dan 3) Tunjangan Profesi Guru 

(TPG) PNSD.
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Tabel 5.3 

Kertas Kerja Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Nonfisik 

Output 

K/L 

Bidang 

DAK Nonfisik 

Capaian 

Output 

Realisasi 

Anggaran 

Capaian 

Output 

Realisasi 

Anggaran 

Pendidikan   Pendidikan   

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 93% 97,6% Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 100% 97,14% 

KIP Kuliah 113% 100,0%    

Program Indonesia Pintar 23% 99,6%    

Tunjangan Profesi Guru 98% 89,6%    

Sumber: Monev PA dan OMSPAN (diolah) 

Hasil identifikasi kertas kerja harmonisasi 

belanja K/L dengan DAK nonfisik 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah 

telah menyediakan alokasi belanja DAK 

nonfisik dengan output BOS untuk 

mendukung output yang sama pada belanja 

K/L. Penyerapan belanja DAK nonfisik dana 

BOS sebesar 97,14 persen dengan capaian 

output 100 persen. Pada sisi belanja K/L, 

capaian output dana BOS adalah sebesar 93 

persen dengan penyerapan belanja sebanyak 

97,6 persen. Selain BOS, dari data agregat 

sektoral diketahui adanya beberapa output 

lain pada belanja K/L yang dialokasikan untuk 

pencapaian prioritas nasional bidang 

pendidikan di NTT yaitu KIP Kuliah, Program 

Indonesia Pintar, dan Tunjangan Profesi Guru. 

Pengalokasian belanja DAK nonfisik dana 

BOS oleh pemerintah daerah merupakan 

bentuk sinkronisasi penganggaran dengan 

belanja K/L dalam bidang pendidikan, 

khususnya output BOS kepada unit 

pendidikan dan peserta didik di Provinsi NTT. 

Pengelolaan dana BOS dalam RPJMD NTT 

termasuk dalam Prioritas Daerah 6 

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas 

Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan, 

dengan major project yang ditetapkan adalah 

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas 

Layanan Pendidikan. 

Aktivitas utama dari proyek prioritas tersebut 

adalah Manajemen Pengelolaan BOS dengan 

output Pengelolaan Dana BOS yang 

akuntabel. Total pengelolaan dana BOS oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi 

di NTT pada tahun 2021 adalah sebesar 

Rp1.597,55 miliar dengan realisasi dari tiga 

jenis dana BOS yaitu dana BOS Reguler 

sebesar Rp1.518,68 miliar, dana BOS Kinerja 

sebesar Rp11,43 miliar dan realisasi dana 

BOS Afirmasi sebesar Rp21,72 miliar. 

Sesuai hasil laporan pemantauan dan 

evaluasi penyaluran dana BOS pada semester 

II 2021, kendala yang sering dihadapai dalam 

penyaluran adalah terkait perubahan data 

rekening sekolah (data supplier) pada Aplikasi 

SAKTI atau data sekolah yang belum 

terdaftar, sehingga diperlukan waktu yang 

cukup lama untuk proses import data. Untuk 

mengatasi kendala tersebut, KPPN Kupang 

selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa telah melakukan koordinasi, 

komunikasi, dan edukasi kepada dinas 

pendidikan terkait untuk proses penyelesaian 

pengumpulan data perbaikan rekening 

sekolah pada setiap kabupaten yang 

mengalami retur SP2D. 

5.2.3 Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana 

Desa 

Dana desa adalah dana yang dialokasikan 

dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa 

yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota 

dan digunakan sejalan dengan prioritas 

nasional dan prioritas daerah sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

Penggunaan dana desa oleh desa berdasarkan 

pada hasil keputusan musyawarah desa yang 

ditetapkan melalui peraturan desa tentang RKP 
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Desa sesuai dengan kewenangan desa, serta 

mengacu pada Peraturan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa dan Peraturan 

Kewenangan Desa. Berdasarkan hasil 

identifikasi kertas kerja harmonisasi belanja 

K/L dengan dana desa diketahui terdapat dua 

bidang pada belanja K/L dengan output yang 

berkaitan dengan pembangunan desa di NTT 

yaitu bidang infrastruktur dan ketahanan 

pangan. Output di bidang infrastruktur dan 

ketahanan pangan dalam mendukung 

pembangunan desa menunjukkan capaian 

yang sangat baik, dengan angka capaian 

sebesar 100 persen. 

Walaupun telah memiliki capaian output yang 

optimal, dari segi realisasi anggaran masih 

terdapat beberapa output yang penyerapannya 

masih rendah yaitu output Pembangunan 

Jalan dan Kawasan Padi dengan realisasi 

sebesar 58 persen dan 78,6 persen. Untuk 

pembangunan wilayah desa tahun 2021, 

pemerintah daerah NTT telah mengalokasikan 

belanja dana desa untuk enam bidang 

pembangunan desa dengan total realisasi 

sebesar Rp3.044,01 miliar atau 99,49% dari 

total pagu dana desa. Sesuai dengan prioritas 

penggunaan dana desa, mayoritas realisasi 

dana desa sampai dengan semester II tahun 

2021 digunakan oleh desa untuk membiayai 

bidang Penanggulangan Bencana Keadaan 

Darurat dan Mendesak Desa yang mencapai 

Rp1.164 miliar dengan capaian output sebesar 

93 persen. 

Hasil reviu harmonisasi menunjukkan 

sinkronisasi penganggaran antara pemerintah 

daerah dan pusat yang cukup baik, dengan 

tersedianya alokasi belanja dana desa sebagai 

pendukung belanja K/L untuk output bidang 

infrastruktur dan ketahanan pangan dalam 

mendukung tercapainya prioritas nasional 

khususnya yang berkaitan dengan ketahanan 

ekonomi dan terjaganya kesehatan 

masyarakat perdesaan. Angka rata-rata 

capaian output atas penggunaan belanja dana 

desa berada di atas 90 persen, yang 

menggambarkan antusiasme masyarakat 

desa dalam membangun desanya. 

Harmonisasi kebijakan fiskal yang telah 

dilakukan pemerintah daerah tersebut juga 

sesuai dengan salah satu arah kebijakan dana 

Tabel 5.4 

Kertas Kerja Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa 

Output 

K/L 

Bidang 

Dana Desa 

Capaian 

Output 

Realisasi 

Anggaran 

Capaian 

Output 

Realisasi 

(miliar Rp) 

Infrastruktur      

Infrastruktur Air Minum Berbasis 

Masyarakat 

100% 100% Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa 

93% 54,61 

Pembangunan Jalan 100% 58% Pelaksanaan Pembangunan Desa 91% 1.024,32 

Pembangunan Jembatan 100% 100% Pembinaan Kemasyarakatan Desa 95% 20,77 

Pembangungan Jaringan Irigasi 100% 100% Pemberdayaan Masyarakat Desa 93% 161,29 

Rehabilitasi Daerah Irigasi 99% 99% Penanggulangan Bencana, 

Keadaan Darurat dan Mendesak 

Desa 

93% 1.163,85 

Ketahanan Pangan   Pembiayaan 86% 12,16 

Irigasi Perpipaan dan Perpompaan 100% 99,92%    

Jaringan Irigasi Tersier 100% 100%    

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah 

Provinsi 

100% 99,15%    

Penyaluran Benih Padi 100% 91,42%    

Embung Pertanian 100% 100%    

Kawasan Padi 100% 78,60%    

Kawasan Jagung 100% 97,56%    

Penyaluran Benih Jagung 100% 89,20%    

Sarana Pascapanen 100% 92,76%    

Optimalisasi Reproduksi 100% 97,87%    

Sumber: Monev PA dan OMSPAN (diolah) 
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desa tahun 2021 yang mengacu pada arah 

kebijakan RPJMN 2020-2024, yaitu 

mendukung pencapaian sasaran nasional 

pembangunan desa (berkurangnya 10.000 

desa tertinggal, meningkatnya 5.000 desa 

mandiri, mempercepat pengurangan 

kemiskinan perdesaan, berkembangnya Badan 

Usaha Milik Desa, peningkatan kualitas hidup 

masyarakat desa). 

5.3 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah 

Berbasis Prioritas Nasional Pada 

RPJMN/D 

RPJMN 2020-2024 memiliki visi “Terwujudnya 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, 

yang kemudian diwujudkan melalui sembilan 

misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua dan 

selanjutnya diterjemahkan menjadi tujuh 

Prioritas Nasional. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional, 

Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 

dijabarkan menjadi Program Prioritas (PP), 

Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas 

(ProP). Dalam rangka harmonisasi antara visi 

dan misi RPJMN dengan RPJMD Provinsi NTT, 

Pemerintah Provinsi NTT menetapkan visi 

RPJMD 2018-2023 “NTT Bangkit Mewujudkan 

Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia” yang kemudian 

diwujudkan dalam misi RPJMD yang telah 

diselaraskan dengan misi RPJMN dengan 

uraian misi sebagaimana tersaji pada tabel 5.5. 

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait 

harmonisasi dan keselarasan antara kebijakan 

prioritas nasional dengan prioritas 

pembangunan daerah, reviu dapat dilakukan 

dengan mengidentifikasi major project pada 

program prioritas nasional tahun 2021 yang 

berada di wilayah NTT. Reviu dilanjutkan 

dengan menelaah target, capaian belanja 

pusat, dan capaian belanja daerah yang 

mendukung pencapaian major project 

tersebut. Hasil telaah dimaksud tersaji dalam 

kertas kerja harmonisasi belanja pusat dan 

Tabel 5.5 

Keselarasan Misi RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 

Agenda Prioritas Nawacita Misi RPJMN 2020-2024 Misi RPJMD NTT 2018-2023 

Nawacita 1: 

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk 

Pertumbuhan yang Berkualitas dan 

Berkeadilan 

Nawacita 2: 

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi 

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 

Misi 2: 

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan 

berdaya saing 

Misi 3: 

Pembangunan yang merata dan berkeadilan 

Misi 7: 

Perlindungan bagi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga 

Misi 1: 

Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri 

dan adil 

Nawacita 5 : 

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung 

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan 

Dasar 

Nawacita 6: 

Membangun Lingkungan Hidup, 

Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan 

Perubahan Iklim 

Misi 4: 

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 

Misi 3: 

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas 

infrastruktur untuk mempercepat 

pembangunan 

Nawacita 3: 

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang 

Berkualitas dan Berdaya Saing 

Misi 1: 

Peningkatan kualitas manusia indonesia 

Misi 4: 

Meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia 

Nawacita 7: 

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan 

Transformasi Pelayanan Publik 

Misi 6: 

Penegakan system hukum yang bebas korupsi, 

bermartabat, dan terpercaya bebas korupsi, 

bermartabat 

Misi 8: 

Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif 

dan terpercaya 

Misi 9: 

Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka 

negara kesatuan 

Misi 5: 

Mewujudkan reformasi birokrasi 

pemerintahan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik 

Sumber: RPJMD NTT 2018-2023 
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daerah berbasis Prioritas Nasional dengan 

rincian sebagaimana terlampir pada KFR 

Tahunan 2021 ini. Ringkasan reviu terhadap 

major project berbasis prioritas nasional pada 

RPJMN tersaji dalam tabel 5.6. Penjelasan 

lebih lanjut terkait hasil reviu harmonisasi 

belanja pusat dan belanja daerah berbasis 

Prioritas Nasional pada RPJMN 2020-2024 

dengan RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 akan 

disampaikan pada subbab berikut ini. 

5.3.1 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah 

pada PN 1 

Agenda pembangunan prioritas nasional 

pertama (PN 1) dalam Nawacita Kedua adalah 

“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk 

Tabel 5.6 

Kertas Kerja Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis Prioritas Nasional pada RPJMN/D Provinsi NTT Tahun 2021 

PN Major Project Target 2021 Hasil Reviu 

PN 1 a. Industri 4.0 di 5 Subsektor Prioritas: 

Makanan dan Minuman, Tekstil dan 

Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, 

Kimia, dan Farmasi 

- Pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar 4,68-5,46% 

- Kontribusi PDB Industri Pengolahan sebesar 19,63-19,84% 

- Jumlah perusahaan dengan nilai INDI >= 3,0 sebanyak 38 

perusahaan 

Proyek prioritas telah 

diselaraskan dalam alokasi 

belanja daerah 

 a. Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan 

Bajo 

- Peyelesaian Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas 

(RIDPP)/ Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Labuan Bajo 

- Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan 

investasi di Labuan Bajo (75%) 

PN 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional: 

PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu 

- Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) 

PKSN Atambua 0,41 

- Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) 

PKSN Kefamenanu 0,49 

Proyek prioritas telah 

diselaraskan dalam alokasi 

belanja daerah 

PN 3 a. Penguatan Sistem Kesehatan 

Nasional 

Memperkuat sistem kesehatan nasional untuk memperkuat 

upaya promotif dan preventif (meningkatkan ketahanan 

kesehatan (health security) serta pemenuhan sumber daya 

kesehatan(sarpras, farmasi, dan alkes) dan tenaga kesehatan 

Proyek prioritas telah 

diselaraskan dalam alokasi 

belanja daerah 

  b. Project Percepatan Penurunan 

Kematian lbu dan Stunting 

- AKI turun menjadi 217/100k kelahiran hidup; 

- Prevalensi stunting pada balita menurun 21,10%; 

Proyek prioritas telah 

diselaraskan dalam alokasi 

belanja daerah 

  c. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 

untuk Industri 4.0 

Meningkatkan proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah dan 

tinggi sebesar 41,55% 

Proyek prioritas telah 

diselaraskan dalam alokasi 

belanja daerah 

 d. Integrasi Bantuan Sosial Menuju 

Skema Perlindungan Sosial 

Menyeluruh 

- Veri-Vali DTKS dengan NIK; 

- Pengembangan Layanan Terpadu kemiskinan 300 kab/kota; 

- Integrasi adminduk pada DTKS 100%; 

- Bantuan sosial terintegrasi 5T; 

Proyek prioritas telah 

diselaraskan dalam alokasi 

belanja daerah 

PN 5 Proyek Prioritas Infrastruktur Pelayanan 

Dasar 

- Rumah susun Perkotaan (1 Juta); 

- Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis; 

- Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90% 

Rumah Tangga); 

- Akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah); 

- 18 Waduk multiguna 

Proyek prioritas telah 

diselaraskan dalam alokasi 

belanja daerah 

PN 6 Penguatan Sistem Peringatan Dini 

Bencana 

- Informasi gempa bumi dan tsunami dengan pemasangan 

seismograf; 

- Informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang 

berkualitas; 

- Titik Pantau Geodinamika yang terkelola; 

- Penguatan Data Pemetaan Bencana Geologi; 

- Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan scaling up weather 
capacity; 

- Informasi meteorologi maritim (strengthening of marine 
meteorology); 

- Pengembangan sistem peringatan dini banjir; 

- Stasiun Pasang Surut Permanen yang dibangun; 

- Pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu 

AQMS; 

- Stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi kontinyu 

ONLIMO 

- Sistem Operasional Informasi Kualitas Udara; 

- Pencegahan Bencana Non alam; 

- Pengurangan risiko krisis kesehatan; 

- Penanggulangan krisis kesehatan; 

- Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi 

kebencanaan; 

- Sistem peringatan dini bencana 

Proyek prioritas telah 

diselaraskan dalam alokasi 

belanja daerah 

Sumber: RPJMN dan RPJMD (diolah) 
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Pertumbuhan yang Berkualitas dan 

Berkeadilan” yang kemudian diterjemahkan 

dalam dua major project, dengan hasil reviu 

sebagai berikut: 

a. Proyek prioritas Industri 4.0 di 5 subsektor 

prioritas yaitu makanan dan minuman, 

tekstil dan pakaian jadi, otomotif, 

elektronik, kimia, dan farmasi mendapat 

dukungan alokasi belanja pusat pada 

proyek-proyek di Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Pertanian, BNP2TKI, 

Ketenagakerjaan, serta Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi. Rata-rata capaian output proyek 

tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 

88,77 persen dengan rata-rata realisasi 

anggaran sebesar 85,96 persen; 

b. Dari sisi belanja daerah, pemerintah daerah 

NTT telah mengalokasikan anggaran pada 

pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

dengan total anggaran sebesar Rp0,86 

miliar, yang digunakan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan yang 

mendukung industri pengolahan seperti 

pelatihan, peningkatan standar mutu 

produk, dan informasi sektor industri; 

c. Untuk proyek Destinasi Pariwisata Prioritas 

Labuan Bajo, dalam pelaksanaannya 

mendapat dukungan ketersediaan alokasi 

belanja pada Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif dengan realisasi anggaran 

sebesar 88,8 persen dan capaian output 

mencapai 135,1 persen; 

d. Dari sisi belanja pemerintah daerah, proyek 

Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo 

mendapat dukungan alokasi anggaran dari 

dua OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp1.059.980.400,00 

untuk pelaksanaan kegiatan 

Penyelenggaraan Infrastruktur pada 

Permukiman di Kawasan Strategis Daerah 

Provinsi dan kegiatan Pengelolaan 

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, 

serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dengan kegiatan Pengelolaan 

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 

yang memiliki alokasi pagu belanja 

sebesar Rp1.557.499.050,00. 

5.3.2 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah 

pada PN 2 

Agenda pembangunan prioritas nasional 

kedua (PN 2) yaitu “Mengembangkan Wilayah 

untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin 

Pemerataan” oleh pemerintah daerah Provinsi 

NTT diselaraskan ke dalam RPJMD pada Misi 

1 “Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri 

dan adil”. Berbasis pada PN 2 tersebut, 

pemerintah pusat menetapkan major project di 

Provinsi NTT yaitu Pusat Kegiatan Strategis 

Nasional (PKSN) PKSN Atambua dan 

Kefamenanu, dengan hasil reviu sebagai 

berikut: 

a. Target proyek PKSN Atambua dan 

Kefamenanu adalah: 1) Rata-rata Indeks 

Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) 

PKSN Atambua 0,41; dan 2) Rata-rata 

Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan 

(IPKP) PKSN Kefamenanu 0,49. Dalam 

rangka pencapaian target tersebut, 

terdapat dukungan anggaran dari 

Kementerian Perhubungan dengan 

pelaksanaan kegiatan proyek 

Pembangunan Terminal Penumpang dan 

Barang Antarnegara, Pengembangan 

Bandara Hub Primer, dan Penyediaan 

Layanan Perintis Angkutan Darat untuk 

Penumpang dan Barang. Capaian output 

pada tiga proyek tersebut adalah sebesar 

100 persen dengan rata-rata realisasi 

anggaran sebesar 99,7 persen; 

b. Pelaksanaan proyek prioritas PKSN 
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Atambua dan Kefamenanu juga mendapat 

dukungan dari pemerintah daerah melalui 

Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang 

telah mengalokasikan anggaran sebesar 

Rp379.506.400,00 untuk pelaksanaan 

kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan 

Perbatasan. 

5.3.3 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah 

pada PN 3 

Pemerintah daerah Provinsi NTT 

menyelaraskan pembangunan prioritas 

nasional ketiga (PN 3) “Meningkatkan Sumber 

Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing” 

dengan menetapkan Misi 4 pada RPJMD yaitu 

“Meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia”. Terdapat empat major project 

berbasis PN 3 di wilayah NTT, dengan hasil 

reviu sebagai berikut: 

a. Proyek Penguatan Sistem Kesehatan 

Nasional memiliki target memperkuat 

sistem kesehatan nasional untuk 

memperkuat upaya promotif dan preventif 

(meningkatkan ketahanan kesehatan 

(health security) serta pemenuhan sumber 

daya kesehatan (sarpras, farmasi, dan 

alkes) dan tenaga kesehatan. Pelaksanaan 

proyek tersebut dituangkan dalam alokasi 

anggaran pada Kementerian Kesehatan 

dan BPOM melalui empat proyek 

sebagaimana tersaji pada tabel 5.7, 

dengan capaian output sebesar 100 

persen dan persentase rata-rata realisasi 

anggaran sebesar 92,3 persen. 

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa 

alokasi belanja K/L tersebut kemudian 

mendapatkan dukungan belanja daerah 

yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan, 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD 

Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang,dan 

Badan Kepegawaian Daerah masing-

masing sebesar Rp27,49 miliar, Rp21,83 

miliar, dan Rp0,91 miliar. Alokasi belanja 

daerah tersebut untuk membiayai empat 

kegiatan pendukung yaitu: 1) Pengelolaan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat; 2) 

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, 

Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP 

Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 

Daerah Provinsi; 3) Perencanaan 

Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi; 

dan 4) Pengembangan Kompetensi ASN; 

b. Major project kedua adalah Percepatan 

Penurunan Kematian lbu dan Stunting 

dengan target menurunnya angka 

kematian ibu (AKI) dan tingkat prevalensi 

stunting pada balita. Untuk mencapai 

target tersebut, tersedia alokasi belanja 

K/L untuk membiayai proyek Penurunan 

Kematian Ibu dan Bayi pada Kementerian 

Kesehatan dan BKKBN serta alokasi 

belanja untuk proyek Penurunan Stunting 

pada BPOM, BKKBN, dan Kementerian 

Kesehatan. 

Rata-rata capaian output pada proyek 

Penurunan Kematian Ibu dan Bayi adalah 

sebesar 102,7 persen dengan persentase 

realisasi anggaran 91,6 persen, sedangkan 

Penurunan Stunting memiliki capaian 

output 100 persen dengan rata-rata 

penyerapan belanja sebesar 98,3 persen. 

Pada pelaksanaannhya, proyek prioritas 

nasional percepatan penurunan kematian 

Tabel 5.7 

Belanja K/L Pendukung Major Project (1) PN 3 

Proyek K/L 
Capaian 

Output 

Realisasi 

Anggaran 

Pemenuhan dan 

Peningkatan Daya Saing 

Sediaan Farmasi dan 

Alat Kesehatan 

Kesehatan 100,0% 100,0% 

Pemenuhan dan 

Peningkatan Kompetensi 

Tenaga Kesehatan 

Kesehatan 100,0% 72,4% 

Penguatan Pelayanan 

Kesehatan Dasar dan 

Rujukan 

Kesehatan 100,0% 97,2% 

Peningkatan Efektivitas 

Pengawasan Obat dan 

Makanan 

BPOM 100,0% 99,7% 

Sumber: Monev PA (diolah) 
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ibu dan stunting di NTT diselaraskan 

dengan kegiatan Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan 

UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 

yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi NTT, dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp15.761.612.000,00; 

c. Proyek ketiga adalah Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 yang 

memiliki target peningkatan proporsi 

tenaga kerja berkeahlian menengah dan 

tinggi sebesar 41,55% Pelaksanaan proyek 

tersebut di NTT dialokasikan pada 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Kementerian Ketenagakerjaan, serta 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi  untuk pembiayaan 

enam kegiatan proyek pendukung, 

sebagaimana terlihat pada tabel 5.8. Rata-

rata realisasi anggaran pada enam proyek 

tersebut adalah sebesar 88 persen dengan 

capaian output sebesar 95,8 persen. Hasil 

telaah menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah tidak menyediakan alokasi 

anggaran untuk proyek Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi, sehingga ketercapaian 

proyek prioritas tersebut sepenuhnya 

dibiayai dengan belanja pusat; 

d. Integrasi bantuan sosial menuju skema 

perlindungan sosial menyeluruh menjadi 

major project terakhir berbasis PN 3 di NTT, 

yang memiliki empat target antara lain 

adalah pengembangan layanan terpadu 

kemiskinan pada 300 kabupaten/kota, 

integrasi administrasi kependudukan 

(adminduk) pada Data Terpadu 

Kesejahteran Sosial (DTKS) sebesar 100%, 

dan bantuan sosial yang terintegrasi untuk 

daerah kategori 5T. 

Tabel 5.8 

Belanja K/L Pendukung Major Project (3) PN 3 

Proyek K/L 
Capaian 

Output 

Realisasi 

Anggaran 

Reformasi 

Penyelenggaraan 

Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi 

Kelautan dan 

Perikanan 

100,0% 97,2% 

Penguatan Tata 

Kelola Pendidikan 

dan Pelatihan 

Vokasi 

Ketenagakerjaan 100,0% 97,8% 

Peningkatan Peran 

dan Kerjasama 

Industri dalam 

Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi 

Ketenagakerjaan 100,0% 100,0% 

Reformasi 

Penyelenggaraan 

Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi 

Ketenagakerjaan 100,0% 99,9% 

Penguatan Tata 

Kelola Pendidikan 

dan Pelatihan 

Vokasi 

Pendidikan, 

Kebudayaan, 

Riset, dan 

Teknologi 

75,0% 93,5% 

Peningkatan Peran 

dan Kerjasama 

Industri dalam 

Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi 

Pendidikan, 

Kebudayaan, 

Riset, dan 

Teknologi 

100,0% 39,4% 

Sumber: Monev PA (diolah) 

Tabel 5.9 

Belanja Pusat dan Daerah Pendukung Major Project (4) PN 3 

Belanja Pusat Belanja Daerah 

Proyek K/L 
Capaian 

Output 

Realisasi 

Anggaran 
Kegiatan OPD Pagu (Rp) 

Pengembangan Data 

dan Informasi 

Kependudukan (Statistik 

Hayati) yang Akurat, 

Lengkap dan Tepat 

Waktu 

BPS 100,0% 95,7% Pemberdayaan Usaha Kecil yang 

dilakukan Melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perijinan, 

Penguatan Kelembagaan dan 

Koordinasi Dengan Para Pemangku 

Kepentingan 

Dinas 

Koperasi, 

Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

548.347.930  

Penyelenggaraan Sistem 

Layanan dan Rujukan 

Terpadu 

Sosial 100,0% 100,0% Pengelolaan Data Fakir Miskin 

Cakupan Daerah Provinsi 

Dinas Sosial 4.545.640  

Penyelenggaraan 

Bantuan dan Subsidi 

Tepat Sasaran 

Sosial 100,0% 96,7% Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia 

Terlantar di dalam Panti 

Dinas Sosial 104.526.000  

Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 

yang Inklusif 

Sosial 100,0% 98,5%    

Penguatan Pelayanan 

Sosial Kelompok Rentan 

Lainnya 

Sosial 137,7% 98,0%    

Sumber: Monev PA dan DPA 2021 (diolah) 



 
 
 

77  

KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUN 2021   
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

Belanja pusat untuk mendukung proyek 

prioritas tersebut dialokasikan pada 

Kementerian Sosial dan BPS yang tersebar 

dalam lima kegiatan proyek dengan 

capaian output sebesar 100 persen. Dalam 

pelaksanaannya di NTT, pemerintah 

daerah telah melakukan harmonisasi 

dengan kegiatan pembangunan daerah 

yang alokasi anggarannya disediakan pada  

Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi serta Dinas Sosial, masing-

masing sebesar Rp0,54 miliar dan Rp0,1 

miliar sebagaimana tercantum pada tabel 

5.9. 

5.3.4 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah 

pada PN 5 

Pembangunan prioritas nasional kelima (PN 5) 

pada Nawacita adalah “Memperkuat 

Infrastruktur untuk Mendukung 

Pengembangan Ekonomi dan Pelayaoan 

Dasar” yang diharmonisasikan ke dalam Misi 3 

RPJMD NTT yaitu “Meningkatkan ketersediaan 

dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat 

pembangunan”. Adapun major project yang 

berbasis pada PN 5 adalah Proyek Prioritas 

Infrastruktur Pelayanan Dasar dengan empat 

target yaitu rumah susun perkotaan, 

pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, 

akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak 

dan aman, ketersediaan akses air minum 

perpipaan, dan pembangunan waduk 

multiguna. 

Dari reviu yang dilakukan terhadap kertas kerja 

harmonisasi atas major project tersebut, 

diketahui bahwa terdapat lima proyek pada 

Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat yang dibiayai oleh belanja 

pusat dalam rangka pencapaian target proyek 

prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar di NTT 

sebagaimana tersaji pada tabel 5.10, dengan 

persentase rata-rata realisasi anggaran 

sebesar 85 persen dan rata-rata capaian 

output pada kisaran angka 80 persen. Selain 

belanja pusat, proyek prioritas tersebut juga 

mendapat dukungan dari pemerintah daerah 

melalui penyediaan alokasi anggaran sebesar 

Rp50.952.712.071,00 pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat untuk 

pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan 

Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 

Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 

1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota. 

5.3.5 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah 

pada PN 6 

Selain PN 5, misi 3 pada RPJMD NTT juga 

merupakan bentuk keselarasan terhadap 

agenda pembangunan prioritas nasional PN 6 

dengan misi “Membangun Lingkungan Hidup, 

Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan 

Perubahan Iklim”. PN 6 merupakan basis major 

project Penguatan Sistem Peringatan Dini 

Bencana yang memiliki target-target proyek 

prioritas di NTT yang berkaitan dengan 

penguatan sistem peringatan dini terhadap 

bencana antara lain seperti informasi dan 

database bencana, sarpras, serta sarana 

kesehatan pra bencana. Hasil telaah terhadap 

kertas kerja harmonisasi proyek prioritas 

berbasis PN 6 dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, Kementerian 

Kesehatan, dan Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan merupakan K/L yang 

Tabel 5.10 

Belanja K/L Pendukung Major Project PN 5 

Proyek 
Capaian 

Output 

Realisasi 

Anggaran 

Pengembangan Fasilitasi Peningkatan 

Kualitas Rumah 

98,6% 43,8% 

Peningkatan Fasilitasi Penyediaan 

Hunian Baru 

13,0% 95,6% 

Penyediaan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Perumahan dan Permukiman 

100,2% 99,5% 

Penyediaan dan Pengamanan Air Baku 

dan Air Tanah 

85,7% 100,0% 

Pembangunan dan Rehabilitasi 

Bendungan 

100,0% 86,2% 

Sumber: Monev PA (diolah) 
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memiliki alokasi belanja pusat untuk 

mendukung pelaksanaan proyek prioritas 

Penguatan Sistem Peringatan Dini 

Bencana, yang diwujudkan dalam delapan 

proyek kegiatan dengan persentase rata-

rata realisasi anggaran sebesar 97,9 

persen dan capaian output proyek sebesar 

108 persen; 

b. Pelaksanaan proyek prioritas nasional 

Penguatan Sistem Peringatan Dini 

Bencana telah diselaraskan oleh 

pemerintah daerah Provinsi NTT ke dalam 

proyek prioritas daerah pada RPJMD dan 

RKPD 2021, dengan menyediakan alokasi 

belanja daerah pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dan 

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil masing-masing sebesar 

Rp438.126.476,00 dan Rp75.538.000,00. 

Alokasi belanja daerah tersebut digunakan 

untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait 

penanganan bencana baik pra maupun 

pasca bencana, termasuk sistem dan 

informasi bencana dalam rangka 

peringatan dini bencana.

 

Tabel 5.11 

Belanja Pusat dan Daerah Pendukung Major Project (4) PN 3 

Belanja Pusat Belanja Daerah 

Proyek K/L 
Capaian 

Output 

Realisasi 

Anggaran 
Kegiatan OPD Pagu (Rp) 

Penguatan Data, 

Informasi, dan Literasi 

Bencana 

BMKG 100,0% 94,3% Pelayanan Informasi Rawan 

Bencana Provinsi 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

124.568.360 

Penguatan Sistem 

Mitigasi Multi Ancaman 

Bencana Terpadu 

BMKG 100,0% 97,3% Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan terhadap 

Bencana 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

130.365.000 

Pembangunan dan 

Rehabilitasi Infrastruktur 

Ketahanan Bencana 

Pekerjaan 

Umum dan 

Perumahan 

Rakyat 

100,0% 98,7% Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

183.193.116 

Perlindungan Kesehatan 

Masyarakat dan 

Lingkungan dari Dampak 

Perubahan Iklim 

Kesehatan 100,0% 98,2% Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKP 

Rujukan, UKM dan UKM 

Rujukan Tingkat Daerah 

Provinsi 

Dinas Kesehatan, 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

75.538.000 

Perlindungan Kerentanan 

Pesisir dan Sektor 

Kelautan 

BMKG 100,0% 96,5%    

Perlindungan Kerentanan 

Pesisir dan Sektor 

Kelautan 

Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan 

127,2% 99,5%    

Peningkatan Sarana 

Prasarana Kebencanaan 

Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan 

107,5% 99,9%    

Perlindungan Ketahanan 

Air pada Wilayah Berisiko 

Iklim 

Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan 

129,5% 98,8%    

Sumber: Monev PA dan DPA 2021 (diolah) 
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Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT melalui Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan (PAPK) melakukan kajian analisis untuk mengetahui apakah opini dari Badan 

Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mempengaruhi 

tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT. Kajian disusun menggunakan analisis 

regresi dengan metode Fixed Effect Model, yang mengukur korelasi dan pengaruh variabel 

independen yaitu Opini, Data Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase 

Kemiskinan, dan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel dependen yaitu IPM. 

Hasil perhitungan menggunakan model Fixed 

Effect sebagaimana tabel di samping, dengan 

hasil interpretasi data sebagai berikut: 

- Jika Opini BPK naik 1 poin maka tingkat 

kesejahteraan masyarakat akan naik 0,182 

poin; 

- Jika Data Upah Minimum naik 1 poin maka 

tingkat kesejahteraan masyarakat akan naik 

4,571 poin; 

- Jika Tingkat Pengangguran Terbuka turun 1 

poin maka tingkat kesejahteraan 

masyarakat akan naik 0,059 poin; 

- Jika Pendapatan Asli Daerah naik 1 poin 

maka tingkat kesejahteraan masyarakat 

akan naik 0,0035 poin; 

- Jika Prosentase Kemiskinan turun 1 poin maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan 

naik 0,144 poin. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa Opini Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah memiliki korelasi dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini adalah tingkat IPM. Adapun variabel yang berpengaruh 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Opini BPK, Data Upah Minimum, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, Pendapatan Asli Daerah, dan Prosentase Kemiskinan. 

Dari kajian yang telah dilakukan dihasilkan rekomendasi bahwa untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas LKPD dengan 

meningkatkan peran dan fungsi APIP agar mendapat opini terbaik dari BPK. Selain itu pemerintah 

Daerah diharapkan untuk dapat menaikkan Upah Minimum, menurunkan Tingkat Pengangguran 

Terbuka, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan menurunkan Prosentase Kemiskinan 

dalam rangka menaikkan indeks IPM di NTT. 



BAB VI

ANALISIS TEMATIKANALISIS TEMATIK

Bukit Wairinding, Sumba TimurBukit Wairinding, Sumba TimurBukit Wairinding, Sumba Timur
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BAB VI 

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA: 

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 

 

 

6.1 Pendahuluan 

6.1.1 Latar Belakang 

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam 

jangka panjang, suatu daerah membutuhkan 

dukungan tidak hanya dari sisi kenaikan 

belanja modal serta ketersediaan sarpras dan 

infrastruktur ekonomi, namun juga diperlukan 

adanya peningkatan mutu modal sumber daya 

manusia yang nantinya akan memiliki 

pengaruh terhadap peningkatan kualitas 

tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan 

teknologi. Pembangunan mutu manusia ini 

dapat dilakukan salah satunya dengan 

meningkatkan beberapa aspek yang penting 

bagi kehidupan manusia, yaitu usia hidup, 

pendidikan dan standar hidup layak yang dapat 

diukur secara statistik dalam bentuk capaian 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

IPM adalah suatu indeks komposit yang 

mengukur pembangunan manusia dibentuk 

dari tiga aspek dasar pembentuk yaitu umur 

panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan 

standar hidup layak. IPM mencerminkan 

keberhasilan suatu daerah dalam 

meningkatkan modal manusia serta dapat 

menjadi ukuran bagaimana penduduk di suatu 

daerah dapat mengakses hasil pembangunan 

seperti kesehatan, pendidikan, dan 

penghasilan atau pendapatan. Semakin tinggi 

capaian nilai IPM akan merepresentasikan 

tingkat pembangunan modal manusia yang 

semakin baik. Sebagai salah satu indikator 

makro pembangunan, nilai IPM penting untuk 

mengukur keberhasilan negara dan daerah 

dalam upaya membangun kualitas hidup 

masyarakat atau penduduknya. Selain itu, IPM 

juga merupakan sumber data yang strategis 

karena dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Pengukuran nilai IPM di Indonesia dilakukan 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

menggunakan metode rata-rata geometrik, 

yang dapat diartikan bahwa capaian pada satu 

dimensi pembentuk IPM tidak dapat ditutupi 

oleh capaian di dimensi lain. Ini artinya untuk 

mewujudkan pembangunan manusia yang 

baik, ketiga dimensi dasar pembentuk IPM 

harus memperoleh perhatian yang sama besar 

dari pemerintah dan stakeholder terkait karena 

memiliki nilai yang sama pentingnya. 

Berdasarkan capaian IPM yang merupakan 

salah satu indikator makro pembangunan 

daerah menunjukkan bahwa tingkat 

kesejahteraan penduduk Provinsi NTT secara 

nasional masih tertinggal dari provinsi yang 

lain. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa 

capaian IPM NTT sebesar 65,28 masih 

dibawah rata-rata capaian nasional yang 

menempatkan NTT di posisi peringkat tiga 

terbawah dibandingkan provinsi lain di 

Indonesia. Dalam wilayah regional Bali Nusra, 

capaian IPM NTT dalam tiga tahun terakhir 

juga menjadi yang terendah dibawah Provinsi 

Bali dan NTB. Capaian di tahun 2021 tersebut 

juga masih dibawah target capaian IPM yang 

telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTT 

Tabel 6.1 

IPM Regional Bali Nusra 2019-2021 

Wilayah 2019 2020 2021 

BALI 75,38 75,5 75,69 

NTB 68,14 68,25 68,65 

NTT 65,23 65,19 65,28 

NASIONAL 71,92 71,94 72,29 

Sumber: BPS NTT (diolah) 
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Tahun 2018-2023 yaitu sebesar 66,33. 

Salah satu cara untuk mengetahui peran 

pemerintah pusat atau daerah terhadap 

capaian IPM di NTT adalah dengan melihat 

kebijakan fiskal yang diterapkan seperti 

pengalokasian anggaran. Kebijakan fiskal 

sendiri merupakan salah satu instrumen 

pemerintah dalam upaya mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal 

pemerintah pusat dan daerah yang tepat, 

efektif, dan efisien dapat menjadi katalis 

pertumbuhan ekonomi dalam rangka 

meningkatkan persediaan sumberdaya yang 

dibutuhkan untuk pembangunan manusia dan 

dapat menjadi langkah awal dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Peningkatan sumber daya bersama dengan 

alokasi pagu anggaran yang tepat serta 

distribusi peluang usaha/ekonomi dan 

kesempatan kerja yang semakin luas, akan 

mendorong pembangunan manusia ke arah 

yang lebih baik. 

Aokasi anggaran belanja pendukung 

komponen pembentuk IPM adalah jenis 

belanja fungsi kesehatan, pendidikan, dan 

ekonomi. Untuk wilayah NTT, data 

menunjukkan bahwa proporsi alokasi belanja 

pemerintah pusat pada ketiga jenis belanja 

pembentuk IPM tersebut memiliki tren yang 

fluktuatif dalam periode lima tahun terakhir. 

Sedangkan dari sisi pemerintah daerah, 

realisasi anggaran juga memiliki tren yang 

fluktuatif dengan proporsi alokasi belanja 

kesehatan dan pendidikan yang cenderung 

meningkat sedangkan untuk belanja fungsi 

ekonomi menurun. 

Untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

terhadap tingkat IPM Provinsi NTT, akan 

dilakukan analisis lebih lanjut dengan melihat 

alokasi dan capaian belanja fungsi kesehatan, 

pendidikan, dan ekonomi. Hasil analisis 

diharapkan dapat memberikan gambaran 

bagaimana pelaksanaan kebijakan fiskal di 

NTT dalam upayanya mencapai target IPM 

yang telah ditetapkan menuju terciptanya 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 

yang berkelanjutan. 

6.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup 

Tujuan analisis tematik pada bab ini adalah 

untuk mengetahui hubungan dan pengaruh 

belanja pemerintah terutama pada fungsi 

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi terhadap 

peningkatan IPM dan/atau indeks pembentuk 

IPM di Provinsi NTT. Ruang lingkup analisis 

adalah data time series selama empat tahun 

pada kabupaten/kota di Provinsi NTT (tahun 

2016-2021), dimana data diperoleh dari bank 

data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 

Aplikasi MEBE, dan Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan Kementerian 

Keuangan. Analisis dan pengolahan data 

dilakukan oleh Tim Penyusun KFR Bidang 

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor 

Wilayah DJPb Provinsi NTT. 

6.1.3 Metode Analisis 

Data terkait belanja fiskal pemerintah dan IPM 

dianalisis dengan pendekatan analisis 

kuantitatif yaitu menggunakan alat analisis 

regresi data panel. Hasil analisis kemudian 

dideskripsikan secara eksplanatori dengan 

penjelasan tambahan dari hasil analisis data 

secara deskriptif kualitatif dan hasil studi 

literatur. 

6.2 Perkembangan IPM dan Belanja 

Pemerintah 

6.2.1 Indeks Pembangunan Manusia 

6.2.1.1 Capaian IPM Periode Tahun 2016-

2021 

Capaian IPM Provinsi NTT menunjukkan tren 

pergerakan yang positif berdasarkan data 

capaian dalam periode lima tahun terakhir, 

dengan kenaikan indeks sebesar 2,15 poin dari 
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capaian IPM pada tahun 2016 sebesar 63,13 

menjadi sebesar 65,28 di tahun 2021. 

Walaupun terus mengalami peningkatan, IPM 

NTT masih tertinggal jauh dengan provinsi lain 

di Indonesia dimana berdasarkan rata-rata 

nasional sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, 

NTT berada pada posisi 32 dari 34 provinsi. 

Gap capaian IPM NTT pada tahun 2016 cukup 

besar jika dibandingkan dengan IPM rata-rata 

nasional sebesar 70,18 yaitu sebesar 7,05 poin 

dan selisih tersebut mengalami sedikit 

penurunan pada tahun 2021 yaitu menjadi 

sebesar 7,01 poin, dengan IPM rata-rata 

nasional berada di angka 72,29. 

Tren positif capaian IPM di NTT pada periode 

2016-2022 sempat diwarnai dengan 

penurunan indeks yang terjadi pada tahun 

2020, yaitu sebesar 0,04 poin dibandingkan 

IPM tahun 2019. Penurunan IPM tersebut 

kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi 

COVID-19 yang menimpa semua wilayah di 

Indonesia serta memberikan dampak negatif 

tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga 

sektor perekonomian dan secara tidak 

langsung terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat. 

Adanya pandemi COVID-19 juga 

mempengaruhi kinerja Pemerintah Provinsi 

NTT dalam upaya mencapai target indikator 

pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan 

dalam RPJMD lima tahunan. Jika 

dibandingkan dengan target capaian IPM yang 

dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi NTT 

dalam RPJMD NTT 2018-2023, hanya capaian 

pada tahun 2019 yang memenuhi target 

sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 target 

IPM tidak tercapai. Terdapat gap negatif 

capaian IPM di tahun 2020 sebesar 0,35 poin 

dan gap tersebut bertambah pada tahun 2021 

yaitu menjadi sebesar 2,07 poin dibandingkan 

target pada RPJMD. 

6.2.1.2 Indeks Pembentuk IPM Periode 

Tahun 2016-2021 

Dengan peringkat IPM terendah dalam skala 

regional Bali Nusra dan terendah ketiga dalam 

skala nasional, mengindikasikan bahwa tiga 

dimensi dasar pembentuk IPM di NTT masih 

sangat rendah yaitu umur panjang dan hidup 

sehat (a long and healthy life), pengetahuan 

(knowledge), dan standar hidup layak (decent 

standard of living). Tiga dimensi dasar tersebut 

terwujud dalam komponen pembentuk IPM 

yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) atau Indeks 

Kesehatan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau Indeks 

Pendidikan, dan terakhir adalah Pengeluaran 

per Kapita atau Indeks Ekonomi. 

Grafik 6.1 

Perbandingan IPM Nasional dan Provinsi NTT 

 
Sumber: BPS (diolah) 
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Tabel 6.2 

Perbandingan Capaian IPM dengan Target RPJMD 

Uraian 2019 2020 2021 

NTT 65,23 65,19 65,28 

Target RPJMD 64,00 65,54 66,33 

Sumber: BPS dan RPJMD NTT (diolah) 

Grafik 6.2 

Tren Indeks Pembentuk IPM Provinsi NTT 2016-2021 

 
Sumber: BPS NTT (diolah) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

UHH HLS

RLS IPM
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Ketiga indeks komponen pembentuk IPM di 

NTT selama kurun waktu tahun 2016-2021 

secara umum menunjukkan tren peningkatan 

yang positif, sejalan dengan tren peningkatan 

capaian IPM. Usia harapan hidup meningkat 

dari 66,04 tahun pada 2016 menjadi 67,15 

tahun di 2021. Harapan lama sekolah 

meningkat 0,23 poin dari 2016 menjadi 13,20 

tahun pada 2021, dimana capaian rata-rata 

lama sekolah di tahun 2021 sebesar 7,69 tahun 

mengalami kenaikan 0,67 poin dibandingkan 

capaian pada tahun 2016. 

Komponen pengeluaran mengalami kenaikan 

selama periode lima tahun terakhir, dengan 

angka pengeluaran pada tahun 2016 sebesar 

7,122 juta rupiah per kapita meningkat 432 ribu 

menjadi 7,554 juta rupiah per kapita di tahun 

2021. Jika diidentifikasi per tahun, terdapat 

penurunan pengeluaran per kapita mulai tahun 

2020 yang berlanjut pada tahun 2021. 

Penyebab dari penurunan ini kemungkinan 

besar dikarenakan imbas dari pandemi COVID-

19, dimana terjadi pembatasan mobilitas 

masyarakat yang berpengaruh terhadap 

aktivitas perekonomian di NTT dan 

mengakibatkan penurunan pendapatan 

masyarakat. 

Ketiga indeks pembentuk IPM ini saling 

berkaitan dan harus memperoleh perhatian 

yang sama besar dalam rangka mewujudkan 

tingkat pembangunan manusia yang 

berkualitas. Indeks pendidikan memainkan 

peranan penting dalam meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam menyerap 

teknologi modern dan mengembangkan 

kapasitas penduduk dalam mewujudkan 

pertumbuhan dan pembangunan. Di sisi lain, 

indeks kesehatan dibutuhkan dalam 

meningkatkan produktivitas, karena dengan 

kesehatan maka pendidikan akan mudah 

untuk dicapai. Ini menunjukkan bahwa tingkat 

kesehatan dan pendidikan merupakan 

komponen penting pembangunan ekonomi 

dalam membantu mengurangi kemiskinan. 

Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan 

yang berkualitas maka pendapatan yang tinggi 

akan lebih mudah untuk diperoleh. Begitu pula 

sebaliknya, dengan pendapatan yang tinggi 

maka akan lebih mudah bagi masyarakat 

dalam mengeluarkan dana untuk sektor 

kesehatan dan pendidikan. 

6.2.1.3 Capaian IPM Tingkat 

Kabupaten/Kota Periode Tahun 2016-2021 

Capaian IPM Provinsi NTT dapat dijabarkan 

lebih lanjut dengan melihat capaian IPM pada 

level kabupaten/kota. Hasil identifikasi rata-

rata capaian IPM per kabupaten/kota selama 

periode 2016-2021 menunjukkan bahwa 

terdapat enam daerah yang memiliki nilai 

capaian IPM diatas rata-rata capaian IPM 

provinsi, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Ngada, 

Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, 

Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten 

Sikka. Sedangkan untuk tiga daerah dengan 

capaian IPM terendah adalah Kabupaten 

Manggarai Timur, Kabupaten Malaka, dan 

Kabupaten Sabu Raijua.

 

Tabel 6.3 

Indeks Komponen Pembentuk IPM 

INDEKS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

UHH 66,04 66,07 66,38 66,85 67,01 67,15 

HLS 12,97 13,07 13,10 13,15 13,18 13,20 

RLS 7,02 7,15 7,30 7,55 7,63 7,69 

PKP 

(ribuan) 
7.122 7.350 7.566 7.769 7.598 7.554 

Sumber: BPS NTT (diolah) 
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Hasil sebaran data yang diperoleh 

menggambarkan bahwa capaian IPM masih 

belum merata pada kabupaten/kota di wilayah 

NTT. Ini ditunjukkan salah satunya dengan 

adanya gap yang sangat besar antara capaian 

IPM Kabupaten Sabu Raijua (rata-rata 

terendah) dengan Kota Kupang (rata-rata 

capaian IPM tertinggi) yaitu sebesar 23,06 

indeks poin. Khusus untuk Kota Kupang sendiri 

bahkan memiliki capaian IPM lebih tinggi 

daripada rata-rata nasional. Kondisi ini 

disebabkan antara lain karena posisi Kota 

Kupang sebagai ibukota provinsi serta 

merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan 

bisnis di NTT sehingga memberikan privilege 

tersendiri. Perhatian khusus perlu diberikan 

oleh pemerintan daerah setempat dan 

stakeholder terkait agar capaian IPM dapat 

merata di setiap kabupaten/kota di wilayah 

NTT. 

6.2.2 Belanja Pemerintah untuk 

Meningkatkan IPM 

Dari uraian sebelumnya disampaikan bahwa 

ketiga komponen pembentuk IPM saling terkait 

dan harus mendapat perhatian yang sama 

besar untuk mencapai nilai IPM yang tinggi. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai 

indeks komponen pembentuk IPM tersebut 

adalah ketersediaan alokasi belanja yang 

merupakan perwujudan kebijakan fiskal 

pemerintah dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan 

alokasi belanja yang tepat, efektif, dan efisien, 

baik itu oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dapat menjadi katalis untuk 

mencapai target indeks kesejahteraan 

masyarakat yang telah ditetapkan, khususnya 

untuk alokasi belanja pada fungsi kesehatan, 

pendidikan, dan ekonomi. 

6.2.2.1 Belanja Pusat Menurut Fungsi 

Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi 

Secara umum, alokasi belanja pemerintah 

pusat di NTT pada fungsi kesehatan, 

pendidikan, dan ekonomi dalam lima tahun 

terakhir menunjukkan tren yang menurun, 

dimana pagu  belanja di tahun 2020 berkurang 

hampir mencapai 50% dibandingkan alokasi 

belanja pada tahun 2016. Porsi pagu belanja 

Grafik 6.3 

Tren Capaian IPM per Kab/Kota di NTT Tahun 2016-2021 

 
Sumber: BPS NTT (diolah) 
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fungsi ekonomi yang pada tahun 2016 sebesar 

41,75 persen dari total alokasi belanja 

pemerintah pusat mengalami tren penurunan 

hingga mencapai angka 22,40 persen di tahun 

2020. Pola yang sama juga terjadi pada belanja 

fungsi kesehatan, dimana alokasi pagu belanja 

sebesar 206,44 miliar rupiah (porsi alokasi 1,13 

persen dari total alokasi belanja) pada tahun 

2020 berkurang 62,38 persen jika 

dibandingkan dengan alokasi pagu belanja 

pada tahun 2016. Sedangkan untuk pagu 

belanja fungsi pendidikan, dari semula 

memiliki porsi alokasi sebesar 14,59 persen 

pada tahun 2016 juga mengalami gap negatif 

sebesar 5,49 persen sehingga porsi alokasi 

belanja fungsi pendidikan di tahun 2020 hanya 

sebesar 9,09 persen. 

Dari grafik 6.4 yang menampilkan data 

realisasi anggaran ketiga fungsi belanja 

pembentuk IPM selama periode 2016-2020, 

diketahui bahwa penyerapan belanja untuk 

fungsi ekonomi dan kesehatan di NTT 

cenderung naik dengan realisasi anggaran di 

tahun 2020 meningkat cukup signifikan 

dibandingkan tahun 2016. Jika diuraikan lebih 

lanjut, penyerapan belanja fungsi ekonomi di 

tahun 2020 meningkat 16,94 persen 

dibandingkan tahun 2016 sedangkan belanja 

fungsi kesehatan juga mengalami peningkatan 

sebesar 18,26 persen dari sebelumnya 

realisasi tahun 2016 sebesar 72,32 persen 

meningkat menjadi 90,58 persen di tahun 

2020. Untuk belanja fungsi pendidikan sendiri 

memiliki tren penyerapan stabil dengan 

persentase realisasi anggaran yang meningkat 

dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan 

alokasi belanja. 

Hasil identifikasi terhadap data alokasi dan 

realisasi anggaran menunjukkan bahwa secara 

umum tren penyerapan belanja untuk 

mendukung komponen pembentuk IPM sudah 

cukup baik, dengan realisasi anggaran yang 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Grafik 6.4 

Belanja Pusat Provinsi NTT Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi 

Sumber: MEBE (diolah) 
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meningkat dalam periode lima tahun terakhir. 

Dari sisi penyediaan alokasi pagu belanja, 

hanya belanja fungsi pendidikan yang 

konsisten mengalami penambahan alokasi 

pagu per tahun, sedangkan belanja fungsi 

ekonomi dan kesehatan masih fluktuatif 

dengan belanja fungsi kesehatan bahkan 

alokasi pagunya cenderung berkurang sejak 

tahun 2018. 

6.2.2.2 Capaian Output Strategis Belanja 

Fungsi Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih 

komprehensif terkait efektivitas ketersediaan 

pagu dan tingkat penyerapan anggaran belanja 

pusat dalam mendukung komponen 

pembentuk IPM di NTT, identifikasi lebih lanjut 

dapat dilakukan dengan melihat capaian 

output strategis pada belanja fungsi 

kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. 

Hasil identifikasi belanja tahun 2021 

menunjukkan bahwa pencapaian output 

strategis belanja kesehatan dilakukan oleh 

satuan kerja lingkup Kementerian Kesehatan, 

Badan POM, dan BKKBN dengan rata-rata 

realisasi anggaran diatas 96 persen serta 

capaian seluruh output fisik mencapai angka 

100 persen. 

Pada belanja fungsi pendidikan, pencapaian 

output strategis dilakukan oleh satuan kerja di 

lingkungan Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 

Kementerian Agama, Kementerian Pemuda 

dan Olahraga, serta Kementerian Pertanian. 

Capaian output terendah dimiliki oleh satuan 

kerja lingkup Kementerian Agama (Kemenag) 

dan capaian tertinggi terdapat pada satuan 

kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemdikbudristek) yaitu sebesar 124,21 

persen. Walaupun memiliki capaian output 

tertinggi, realisasi anggaran untuk output 

strategis pada Kemdikbudristek merupakan 

yang terendah yaitu sebesar 78,50 persen. 

Terkait capaian output pada Kemenag yang 

belum mencapai 100 persen, setelah dilakukan 

identifikasi lebih lanjut diperoleh beberapa 

alasan penyebabnya antara lain: 

a. output pembayaran tunjangan profesi 

tidak tercapai karena belum ada guru yang 

memenuhi persyaratan untuk 

mendapatkan pembayaran tunjangan 

profesi (belum memiliki sertifikat); 

b. terdapat kegiatan yang pelaksanaannya 

menunggu proses revisi namun sampai 

dengan akhir tahun proses revisi belum 

selesai sehingga kegiatan tidak terlaksana; 

c. terdapat beberapa anggaran yang tidak 

direalisasikan atau masih terdapat sisa 

anggaran karena alokasi pagu yang 

diberikan terlalu besar. 

Untuk capaian output strategis belanja fungsi 

pengeluaran atau ekonomi, pada tahun 2021 

dialokasikan pada satuan kerja lingkup 

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Perhubungan, Kementerian 

Perindustrian, dan Kementerian Pertanian 

dengan rata-rata realisasi anggaran kegiatan di 

kisaran angka 97 persen. Dari sisi capaian 

Tabel 6.4 

Capaian Output Strategis Belanja Kesehatan 

Tahun 2021 

Kementerian/Lembaga 
Realisasi 

Anggaran 

Capaian 

Output 

BADAN POM 99,76% 101,48% 

KESEHATAN 96,51% 100% 

BKKBN 98,86% 100% 

Sumber: MEBE (diolah) 

Tabel 6.5 

Capaian Output Strategis Belanja Pendidikan 

Tahun 2021 

Kementerian/Lembaga 
Realisasi 

Anggaran 

Capaian 

Output 

AGAMA 86,01% 94,80% 

PEMUDA DAN OLAHRAGA 99,74% 108,57% 

PENDIDIKAN, 

KEBUDAYAAN, RISET, DAN 

TEKNOLOGI 

78,50% 124,21% 

PERTANIAN 98,54% 100,00% 

Sumber: MEBE (diolah) 
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kinerja, rata-rata output strategis telah tercapai 

hingga mencapai angka 113,03 persen. 

Secara keseluruhan capaian output strategis 

belanja pemerintah pusat untuk mendukung 

komponen pembentuk IPM sudah sangat baik 

dengan total rata-rata capaian adalah sebesar 

99,44 persen dengan persentase rata-rata 

realisasi anggaran secara total adalah 88,49 

persen. 

6.2.3 Belanja Daerah Menurut Fungsi 

Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi 

Selain pemanfaatan alokasi belanja 

pemerintah pusat, dukungan terhadap 

komponen pembentuk IPM di daerah juga 

memerlukan peran fiskal dari pemerintah 

daerah setempat. Bentuk dari kebijakan fiskal 

daerah tersebut adalah ketersediaan alokasi 

belanja fungsi kesehatan, pendidikan, dan 

ekonomi dalam APBD, dengan tujuan untuk 

mewujudkan target capaian IPM yang telah 

dicanangkan dalam RPJMD lima tahunan dan 

RKPD tahunan. 

Jika diperhatikan pada grafik 6.5, secara 

proporsi belanja fungsi pendidikan memiliki 

alokasi pagu terbesar diikuti belanja fungsi 

kesehatan dan fungsi ekonomi. Dalam periode 

tahun 2016-2020 porsi alokasi belanja 

pendidikan memiliki tren yang menanjak sejak 

tahun 2016, dengan alokasi pagu di tahun 2020 

sebesar 9,028 triliun rupiah secara proporsi 

naik 6,97 persen dibandingkan proporsi pada 

tahun 2016. Untuk belanja kesehatan, jumlah 

alokasi pagu juga mengalami peningkatan 

sejak tahun 2016 dimana secara tren proporsi 

belanja cukup bervariasi, dengan proporsi 

belanja meningkat sebesar 4,07 persen di 

tahun 2020 dibandingkan porsi belanja 

sebesar 11,77 persen pada tahun 2016. 

Adanya peningkatan alokasi pada belanja 

pendidikan dan kesehatan tidak terjadi pada 

belanja fungsi ekonomi dalam APBD Provinsi 

NTT. Alokasi pagu dan proporsi belanja 

ekonomi mengalami penurunan dalam lima 

tahun terakhir dimana porsi belanja di tahun 

2020 hanya sebesar 5,76 persen, berkurang 

4,10 persen dibandingkan tahun 2016. 

Secara keseluruhan, ketersediaan alokasi pagu 

anggaran pendidikan dan kesehatan di NTT 

sudah memenuhi mandatory spending dalam 

tata kelola keuangan pemerintah daerah, yaitu 

pemenuhan alokasi anggaran pendidikan 

sebesar 20 persen dari APBD (sesuai amanat 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional) dan ketersediaan alokasi 

anggaran kesehatan pemerintah daerah 

minimal 10 persen dari APBD di luar gaji, sesuai 

amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan. 

Identifikasi lebih lanjut terhadap alokasi belanja 

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dapat 

dilakukan dengan memperhatikan tren alokasi 

dan realisasi anggaran masing-masing 

belanja. Berdasarkan data periode tahun 2017-

2020, realisasi anggaran belanja fungsi 

kesehatan di tahun 2020 meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun 2017 sedangkan 

realisasi belanja ekonomi dan pendidikan 

cenderung menurun. Pergerakan realisasi 

anggaran belanja ekonomi sempat naik di 

tahun 2018 namun kemudian mulai menurun 

secara bertahap hingga tahun 2020, dimana 

penyerapan anggaran sebesar 1,233 miliar 

rupiah mengalami penurunan 19,20 persen 

dibandingkan realisasi tahun 2018.

Tabel 6.6 

Capaian Output Strategis Belanja Ekonomi 

Tahun 2021 

Kementerian/Lembaga 
Realisasi 

Anggaran 

Capaian 

Output 

KETENAGAKERJAAN 99,83% 166,67% 

PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

93,15% 94,15% 

PERHUBUNGAN 99,17% 105,56% 

PERINDUSTRIAN 98,92% 100,00% 

PERTANIAN 96,24% 98,76% 

Sumber: MEBE (diolah) 
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Pola yang hampir sama juga terjadi pada 

belanja fungsi kesehatan dengan realisasi 

anggaran yang menurun mulai tahun 2018 

hingga tahun 2020. Meskipun menurun, tingkat 

penyerapan anggaran belanja kesehatan tetap 

diatas angka 90 persen, lebih baik dari realisasi 

tahun 2017 yang sebesar 87,13 persen. Untuk 

belanja pendidikan, tren realisasi anggaran 

pada periode empat tahun terakhir sudah 

sangat baik dengan rata-rata realisasi 

mencapai lebih dari 100 persen. Penyerapan 

tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 

121,60 persen dan terendah di tahun 2020 

dengan 95,25 persen. Dengan alokasi pagu 

yang bertambah setiap tahun, data 

menunjukkan bahwa realisasi anggaran 

belanja fungsi pendidikan di NTT masih tetap 

terserap dengan baik, sejalan dengan usaha 

peningkatan komponen pembentuk IPM di 

indeks pendidikan. 

6.3 Analisis dan Pembahasan 

6.3.1 Analisis Data Regresi Panel 

Pada bagian sebelumnya telah disajikan 

gambaran capaian IPM Provinsi NTT dalam 

lima tahun terakhir beserta indeks komponen 

pembentuk IPM. Selain itu juga diuraikan peran 

fiskal pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah terhadap capaian IPM NTT melalui 

alokasi belanja pada fungsi kesehatan, 

pendidikan, dan ekonomi serta realisasi dan 

capaian output pada fungsi-fungsi belanja 

tersebut. 

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana 

hubungan dan pengaruh belanja pemerintah 

baik pusat maupun daerah terhadap capaian 

IPM serta memperhatikan ketersediaan data, 

analisis lebih lanjut dilakukan secara statistik 

menggunakan regresi data panel dengan data 

kerat lintang (cross section) dan deret waktu 

(time series). Data cross section berasal dari 

 

Alokasi Pagu per tahun 

 

 

Fungsi Pendidikan 

 

  

Grafik 6.5 

Belanja Daerah Provinsi NTT Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi 

Sumber: DJPK (diolah) 
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realisasi belanja fungsi kesehatan, pendidikan, 

dan ekonomi serta capaian IPM pada 23 

pemerintah daerah di wilayah NTT, sedangkan 

basis data time series adalah data realisasi 

belanja pada fungsi kesehatan, pendidikan, 

ekonomi dan IPM tingkat kabupaten/kota 

selama empat tahun (periode 2017-2020) yang 

merupakan data sekunder diperoleh dari BPS 

Provinsi NTT. 

Medel analisis yang digunakan dalam 

menentukan pengaruh belanja pemerintah 

pusat dan daerah pada fungsi ekonomi (Ekon), 

kesehatan (Kes), dan pendidikan (Pend) 

terhadap IPM adalah sebagai berikut: 

IPMit= C + β1Ekonit + β2Kesit + β3Pendit + εit 

Keterangan: 
β = Coefficient 

i =  Cross-Section 

t = Time Series 

  ε = Margin Erorr 

Selanjutnya, dilakukan tahapan pelaksanaan 

regresi data panel sebagai berikut: 

a. Estimasi model regresi data panel melalui 

Common Effect Model (CEM), Fixed Effect 

Model (FEM), dan Random Effect Model 

(REM); 

b. Pemilihan model regresi data panel, 

melalui iji Chow, Uji Hausman, dan/atau uji 

Lagrange Multiplier; 

c. Pelaksanaan uji asumsi klasik/kebaikan 

model melalui uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. 

6.3.2 Pembahasan 

Setelah melalui serangkaian pemilihan model 

estimasi yang tepat, terpilih model estimasi 

dengan menggunakan Fixed Effect Model 

(FEM) dengan belanja pada fungsi ekonomi, 

kesehatan, dan pendidikan sebagai variabel 

independen dan IPM sebagai variabel 

dependen. Model estimasi FEM dipilih setelah 

sebelumnya diuji menggunakan uji Chow dan 

uji Hausman untuk menentukan ketepatan 

model estimasi. Hasil model persamaan 

dengan model terpilih FEM sebagai berikut: 

IPM = 59,829 + 0,001ekon + 0,012kes + 0,003pend 

Hasil model estimasi yang diperoleh kemudian 

dilakukan uji asumsi klasik/kebaikan model 

menggunakan uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, dan multikolinearitas dan 

model memenuhi uji kebaikan model. Semua 

tahapan kegiatan regresi data panel tersebut 

menggunakan aplikasi EViews 9, dengan hasil 

sebagaimana tersaji dalam tabel 6.7. 

Hasil estimasi pada model IPM menunjukkan 

bahwa nilai R-squared sebesar 0,985923 yang 

menunjukkan bahwa 98,59 persen perubahan 

pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

variabel independen, sedangkan sisanya 

sebesar 1,41 persen dijelaskan oleh faktor lain 

yang tidak termasuk di dalam model 

persamaan. Dengan demikian, secara umum 

model yang dipergunakan dapat dikatakan 

baik untuk menjelaskan bagaimana pengaruh 

belanja pemerintah terhadap IPM secara 

keseluruhan.  

Berdasarkan hasil uji F-statistic dengan nilai 

Probabilitas (F-statistic) sebesar 0,0000 

Tabel 6.7 

Hasil Regresi Data Panel 2017-2020 

 
Sumber: Kanwil DJPb Prov. NTT (diolah) 
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menunjukkan bahwa model signifikan, artinya 

bahwa belanja pada fungsi ekonomi, 

kesehatan, dan pendidikan secara simultan  

berpengaruh terhadap capaian IPM. Hal ini 

sesuai dengan bahasan yang disampaikan 

pada bagian sebelumnya bahwa ketiga 

komponen pembentuk IPM tersebut saling 

terkait dalam mendorong pencapaian IPM. 

Dari hasil uji T-Statistic yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen, 

diperoleh hasil nilai probabilitas masing-

masing fungsi dibawah angka 0,05 yang 

menunjukkan bahwa belanja pada fungsi 

kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif 

dan signifikan dalam menentukan besaran 

perubahan IPM. Sejalan dengan model terpilih 

FEM tersebut, nilai koefisien belanja pada 

fungsi kesehatan sebesar 0,0115 dapat 

diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan 

realisasi belanja pada fungsi kesehatan 

sebesar Rp1 miliar akan memberikan 

peningkatkan IPM sebesar 0,0115 poin. Hasil 

analisis yang serupa juga ditunjukkan pada 

fungsi pendidikan, dengan nilai koefisien 

belanja pada fungsi pendidikan sebesar 0,0035 

berarti setiap peningkatan realisasi belanja 

pada fungsi pendidikan sebesar Rp1 miliar 

akan memberikan peningkatan IPM sebesar 

0,0035 poin. Di sisi lain, variabel belanja pada 

fungsi ekonomi menghasilkan nilai probabilitas 

diatas angka 0,05 yang artinya variabel 

independen tersebut secara parsial tidak 

berpengaruh dalam menentukan besaran 

perubahan IPM.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja 

pada fungsi kesehatan dan pendidikan 

berpengaruh positif dan signifikan dalam 

menentukan besaran perubahan IPM. Oleh 

karena itu, dalam rangka meningkatkan IPM 

NTT perlu didorong kuantitas dan kualitas atas 

belanja pada fungsi kesehatan dan pendidikan.  

Kuantitas belanja didukung dari besaran pagu 

belanja dan diikuti dengan tingkat serapan 

anggaran. Dari data yang telah disampaikan 

pada subbagian sebelumnya, diperoleh 

informasi bahwa alokasi anggaran pada fungsi 

pendidikan dan kesehatan sudah memenuhi 

amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dari sisi 

tingkat serapan anggaran, yang perlu menjadi 

perhatian adalah diperlukannya komitmen dan 

upaya yang lebih optimal dari pemerintah 

daerah dan unit terkait agar tingkat serapan 

anggaran khususnya pada belanja fungsi 

kesehatan mendekati angka 100 persen.  

Dari sisi kualitas atas pelaksanaan belanja 

pada fungsi kesehatan dan pendidikan, dapat 

dijelaskan mengenai program atau kegiatan 

yang dilaksanakan dalam mendukung 

pelaksanaan fungsi kesehatan dan pendidikan. 

Belanja kesehatan yang mempengaruhi indeks 

kesehatan Usia Harapan Hidup penduduk perlu 

mendapat perhatian khusus dari pemerintah 

daerah Provinsi NTT. Permasalahan di bidang 

kesehatan seperti masih tingginya angka 

prevalensi stunting, tingkat malnutrisi pada 

anak yang masih tinggi, rendahnya tingkat 

kesehatan ibu dan anak, serta masalah 

sanitasi harus segera ditangani dan menjadi 

prioritas pembangunan di tahun 2022. Dinas 

Kesehatan Provinsi sebagai OPD yang 

berkaitan langsung dengan masalah 

kesehatan di NTT dapat melakukan koordinasi 

dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/ 

kota dalam menangani masalah kesehatan di 

NTT, dengan langkah awal adalah memastikan 

ketersediaan alokasi anggaran kesehatan yang 

memadai pada APBD masing-masing 

pemerintah daerah. 

Walaupun alokasi belanja kesehatan sudah 

menunjukkan tren yang positif setiap tahun, 

perlu diperhatikan juga ketepatan dan 
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efektivitas program/kegiatan agar output 

kegiatan dapat tercapai dan menjangkau 

kluster penduduk yang membutuhkan 

program tersebut. Jika melihat nilai indikator di 

bidang kesehatan yang masih rendah, maka 

perlu effort dari pemerintah daerah untuk 

memastikan outcome kegiatan dapat tercapai 

dan tepat sasaran. 

Untuk belanja fungsi pendidikan, ketersediaan 

alokasi anggaran di NTT sudah memenuhi 

kewajiban mandatory spending tata kelola 

keuangan daerah serta memiliki capaian 

realisasi anggaran yang sudah sangat baik. 

Namun masih terdapat kendala atau 

permasalahan di bidang pendidikan yang 

dihadapi oleh pemerintah daerah antara lain 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yang 

merupakan salah satu komponen pembentuk 

IPM, masih memiliki angka yang rendah yaitu 

7,69 tahun atau hanya mencapai kelas VII atau 

VIII SMP. Walaupun menunjukkan tren 

peningkatan yang positif dari tahun 2016, nilai 

RLS Provinsi NTT masih dibawah rata-rata 

nasional. Dari evaluasi RKPD Provinsi NTT 

diperoleh kendala lain di bidang pendidikan 

yaitu rendahnya jumlah SMA dan SMK yang 

terakreditasi, masih lemahnya kapasitas guru 

mata pelajaran pada SMA dan SMK, serta 

koordinasi penyelenggaraan pendidikan yang 

masih rendah di tingkat SMA dan SMK selama 

masa pandemi COVID-19 dan tatanan 

kehidupan baru (new normal). 

Berdasarkan identifikasi terhadap beberapa 

permasalahan di bidang pendidikan tersebut 

serta melihat alokasi dan realisasi anggaran di 

bidang pendidikan yang sudah sangat 

memadai, maka pemerintah daerah dan dinas-

dinas terkait perlu memastikan kembali bahwa 

program dan kegiatan yang selama ini sudah 

ditetapkan dalam RKPD dan menjadi target 

RPJMD benar-benar dapat tercapai dan tepat 

sasaran. Dengan indeks komponen HLS dan 

RLS yang memiliki tren kenaikan yang positif, 

maka usaha peningkatan kapasitas SDM di 

NTT sudah berjalan ke arah yang tepat. 

Walaupun secara parsial tidak berpengaruh 

dalam menentukan besaran perubahan IPM, 

belanja pada fungsi ekonomi tetap harus 

mendapat perhatian agar peningkatan IPM 

dapat terlaksana karena belanja pada fungsi 

ekonomi tersebut secara simultan dengan 

belanja pada fungsi kesehatan dan pendidikan 

berpengaruh dalam menentukan besaran 

perubahan IPM. Beberapa indikator 

kesejahteraan di bidang ekonomi yang dimiliki 

oleh Provinsi NTT masih perlu peningkatan 

yang cukup besar. Masih tingginya angka 

kemiskinan di NTT serta distribusi pendapatan 

dan aktivitas ekonomi yang belum merata 

merupakan beberapa permasalahan yang 

perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah 

terutama oleh dinas-dinas terkait, selain 

kondisi pandemi yang masih menjadi 

hambatan dalam kegiatan perekonomian 

masyarakat. 

Diperlukan program, kebijakan, dan insentif 

dari pemerintah yang dapat membantu 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah 

satu program yang sudah diwujudkan oleh 

pemerintah daerah adalah pelaksanaan 

program TJPS Kemitraan di sektor pertanian, 

yang menjadi salah satu program unggulan 

untuk meningkatan tingkat kesejahteraan para 

petani di NTT. Program ini perlu dikawal dan 

mendapatkan pendampingan secara 

berkelanjutan agar target program dapat 

tercapai sehingga kesejahteraan para petani 

yang mengikuti program tersebut dapat benar-

benar meningkat. 

Dari sisi belanja, ketersediaan alokasi 

anggaran untuk proyek-proyek strategis 

penunjang perekonomian harus tetap dijaga 

dan bahkan ditingkatkan. Proyek 

pembangunan infrastruktur jalan dan kawasan 
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destinasi wisata menjadi salah satu target 

pembangunan NTT setiap tahun yang dapat 

membantu aktivitas perekonomian 

masyarakat, terutama di daerah tujuan wisata. 

Dengan tren alokasi dan realisasi anggaran 

belanja daerah yang menurun dalam lima 

tahun terakhir, diperlukan komitmen dari 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk 

menaikkan indeks komponen pembentuk IPM 

NTT dari sisi ekonomi. 

Memperhatikan hasil regresi data panel diatas, 

menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 

fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan 

memiliki hubungan yang sama penting 

terhadap pembentukan IPM. Hubungan antara 

ketiga fungsi belanja tersebut juga sangat erat 

dan saling terkait yang secara simultan 

memberikan pengaruh terhadap capaian IPM. 

Untuk itu, dalam konteks peningkatan capaian 

IPM di tahun 2022, pembangunan di sektor 

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang telah 

ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 harus 

menjadi prioritas dan diwujudkan melalui 

kegiatan dan proyek prioritas strategis, dalam 

rangka mencapai tujuan Pemulihan Ekonomi 

dan Reformasi Struktural untuk mewujudkan 

NTT Bangkit dan Sejahtera. 

6.4 Simpulan dan Rekomendasi 

6.4.1 Simpulan 

Dari uraian dan pembahasan terkait analisis 

tematik terhadap capaian IPM Provinsi NTT 

dalam rangka peningkatan kualitas 

pembangunan SDM, dapat disampaikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Capaian IPM sebagai salah satu indikator 

makro pembangunan daerah Provinsi NTT 

menunjukkan tren kenaikan yang positif 

berdasarkan data capaian dalam periode 

lima tahun terakhir, namun IPM NTT 

tersebut masih tertinggal jauh dengan 

provinsi lain di Indonesia yang 

menandakan bahwa tingkat kesejahteraan 

penduduk Provinsi NTT secara nasional 

masih tertinggal dari provinsi yang lain; 

b. IPM NTT dibawah rata-rata capaian 

nasional yang menempatkan NTT berada 

di posisi peringkat tiga terbawah 

dibandingkan provinsi lain di Indonesia. 

Dalam wilayah regional Bali Nusra, capaian 

IPM NTT dalam tiga tahun terakhir juga 

menjadi yang terendah dibawah Provinsi 

Bali dan NTB. Capaian di tahun 2021 juga 

masih dibawah target capaian IPM yang 

telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi 

NTT Tahun 2018-2023; 

c. Penurunan IPM tersebut kemungkinan 

besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 

yang menimpa semua wilayah di Indonesia 

serta memberikan dampak negatif tidak 

hanya pada sektor kesehatan namun juga 

sektor perekonomian dan secara tidak 

langsung terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat; 

d. Terdapat enam daerah yang memiliki nilai 

capaian IPM diatas rata-rata capaian IPM 

provinsi, yaitu Kota Kupang, Kabupaten 

Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten 

Nagekeo, Kabupaten Sumba Timur, dan 

Kabupaten Sikka. Sedangkan untuk tiga 

daerah dengan capaian IPM terendah 

adalah Kabupaten Manggarai Timur, 

Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Sabu 

Raijua; 

e. Khusus untuk Kota Kupang yang memiliki 

capaian IPM tertinggi di NTT dan bahkan 

lebih tinggi daripada rata-rata nasional, 

diindikasikan disebabkan antara lain 

karena posisi Kota Kupang sebagai ibukota 

provinsi serta merupakan pusat aktivitas 

pemerintahan dan bisnis di NTT sehingga 

memberikan keuntungan tersendiri; 

f. Secara umum, alokasi belanja pemerintah 

pusat di NTT pada fungsi kesehatan, 

pendidikan, dan ekonomi dalam lima tahun 
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terakhir menunjukkan tren yang menurun, 

dimana pagu  belanja di tahun 2020 

berkurang hampir separuh dibandingkan 

alokasi belanja pada tahun 2016; 

g. Berdasarkan data realisasi anggaran untuk 

ketiga fungsi belanja pembentuk IPM 

selama periode 2016-2020, penyerapan 

belanja untuk fungsi ekonomi dan 

kesehatan di NTT cenderung naik dengan 

realisasi anggaran di tahun 2020 

meningkat cukup signifikan dibandingkan 

tahun 2016; 

h. Hasil identifikasi terhadap data alokasi dan 

realisasi anggaran menunjukkan bahwa 

secara umum tren penyerapan belanja 

untuk mendukung komponen pembentuk 

IPM sudah cukup baik, dengan realisasi 

anggaran yang meningkat dalam periode 

lima tahun terakhir; 

i. Dari sisi penyediaan alokasi pagu belanja, 

hanya belanja fungsi pendidikan yang 

konsisten mengalami penambahan alokasi 

pagu per tahun, sedangkan belanja fungsi 

ekonomi dan kesehatan masih fluktuatif 

dengan belanja fungsi kesehatan bahkan 

alokasi pagunya cenderung berkurang 

sejak tahun 2018; 

j. Secara keseluruhan capaian output 

strategis belanja pemerintah pusat untuk 

mendukung komponen pembentuk IPM 

sudah sangat baik. Selain itu, ketersediaan 

alokasi pagu anggaran pendidikan dan 

kesehatan di NTT sudah memenuhi 

kewajiban mandatory spending dalam tata 

kelola keuangan pemerintah daerah, yaitu 

pemenuhan alokasi anggaran pendidikan 

dan anggaran kesehatan pemerintah 

daerah dalam APBD; 

k. Penyerapan anggaran belanja fungsi 

kesehatan di tahun 2020 meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun 2017 

sedangkan realisasi belanja ekonomi dan 

pendidikan cenderung menurun; 

l. Secara parsial, belanja pemerintah pusat 

dan daerah pada fungsi kesehatan 

memiliki pengaruh terbesar dalam 

pencapaian IPM di NTT diikuti belanja 

fungsi pendidikan; 

m. Secara simultan, belanja pemerintah pusat 

dan daerah pada fungsi ekonomi, 

kesehatan, dan pendidikan memiliki 

pengaruh terhadap capaian IPM bahwa 

ketiga komponen pembentuk IPM tersebut 

saling terkait dan harus mendapat 

perhatian yang besar dari pemerintah 

karena memiliki tingkat kepentingan yang 

sama. 

6.4.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pembahasan terdapat 

beberapa saran atau rekomendasi yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah daerah dan 

stakeholder terkait, yaitu: 

a. Koordinasi dan sinergi diperlukan antara 

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi sebagai 

OPD yang berkaitan langsung dengan 

masalah kesehatan di NTT dengan dinas 

pemerintah kabupaten/kota dalam 

menangani masalah kesehatan di NTT, 

dengan langkah awal adalah memastikan 

ketersediaan alokasi anggaran kesehatan 

yang memadai pada APBD masing-masing 

pemerintah daerah; 

b. Perlu diperhatikan ketepatan dan 

efektivitas program atau kegiatan agar 

output kegiatan tercapai serta dapat 

menjangkau penduduk yang 

membutuhkan program peningkatan 

kesehatan. Pemerintah daerah perlu 

memastikan outcome kegiatan dapat 

tercapai dan tepat sasaran; 

c. Untuk meningkatkan indeks ekonomi, 

diperlukan program-program dan insentif 

dari pemerintah daerah yang dapat 
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membantu meningkatkan pendapatan 

masyarakat, selain program TJPS 

Kemitraan di sektor pertanian yang saat ini 

sudah berjalan; 

d. Program unggulan yang sudah ada perlu 

dikawal dan mendapat pendampingan 

secara berkelanjutan dari seluruh pihak 

atau stakeholder terkait; 

e. Dari sisi belanja, ketersediaan alokasi 

anggaran untuk proyek-proyek strategis 

penunjang perekonomian harus tetap 

dijaga dan bahkan ditingkatkan. Perlu 

komitmen dari pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk menaikkan indeks 

komponen pembentuk IPM NTT dari sisi 

ekonomi; 

f. Permasalahan di sektor pendidikan yang 

sudah teridentifikasi dari hasil evaluasi 

pembangunan tahun 2021 agar menjadi 

prioritas pembangunan di tahun 2022; 

g. Koordinasi lebih intensif dapat dilakukan 

antara Dinas Pendidikan pemerintah 

provinsi dengan Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku 

pembina bidang pendidikan di tingkat 

nasional terkait upaya proses akreditasi 

sekolah di level SMA atau SMK. 



BAB VIIBAB VII

Kampung Adat Praijing, Sumba BaratKampung Adat Praijing, Sumba BaratKampung Adat Praijing, Sumba Barat
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

7.1 Kesimpulan 

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat 

disampaikan kesimpulan KFR Tahunan 

Provinsi NTT Tahun 2021 sebagai berikut: 

a. RKPD Provinsi NTT Tahun 2021 yang 

mengangkat tema “Pemulihan Ekonomi 

melalui Sektor Pariwisata dan Pertanian 

serta Memperkuat Sistem Kesehatan 

Daerah” mengalami perubahan pada awal 

semester II 2021 menyesuaikan dengan 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMND) Perubahan 

2018-2023, perubahan kebijakan nasional 

akibat dampak wabah pandemi COVID-19, 

serta upaya penanggulangan bencana 

alam badai siklon Seroja; 

b. Selain faktor pandemi COVID-19 yang 

menjadi hambatan utama dalam 

pembangunan daerah, tantangan lain yang 

dihadapi dalam pengembangan ekonomi 

NTT adalah masih rendahnya tingkat 

pendapatan masyarakat, ketersediaan 

sarana infrastruktur yang masih belum 

memadai, sumbangan sektor pariwisata 

terhadap perekonomian daerah masih 

rendah, masih tingginya angka kemiskinan 

dan tingkat pengangguran, prevalensi 

stunting masih sangat tinggi, sebaran 

aktivitas perekonomian masih belum 

merata yang menimbulkan kesenjangan 

pendapatan per kapita, serta belum 

optimalnya mitigasi dan adaptasi terhadap 

perubahan iklim dan bencana alam/non 

alam di NTT; 

c. Pada triwulan IV 2021 perekonomian NTT 

tumbuh sebesar 3,10 persen (y-to-y) dan 

2,51 persen (q-to-q) dengan lapangan 

usaha Konstruksi menjadi sumber 

pertumbuhan ekonomi terbesar (1,32%) 

diikuti sektor Perdagangan dengan 0,94 

persen. Dalam regional Bali Nusa 

Tenggara, pertumbuhan ekonomi Provinsi 

NTT berada dibawah NTB dan lebih tinggi 

daripada Provinsi Bali, dengan kontribusi 

PDRB NTT terhadap PDRB regional adalah 

sebesar 23,82 persen; 

d. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan masih mendominasi 

perekonomian NTT pada triwulan IV 2021 

dengan kontribusi sebesar 28,29 persen 

yang diikuti lapangan usaha Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib dan Perdagangan Besar dan 

Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, 

capaian tertinggi dicatatkan lapangan 

usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

sebesar 15,96 persen disusul sektor 

Konstruksi, sedangkan pertumbuhan 

negatif terbesar terjadi pada sektor Jasa 

Keuangan yang terkontraksi sebesar 6,89 

persen. Pertumbuhan sektor Konstruksi 

didorong oleh kondisi perekonomian yang 

mulai membaik serta penyelesaian 

beberapa proyek fisik pemerintah; 

e. PDRB per kapita Provinsi NTT sebesar 

Rp12,87 juta menurun 0,3 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya namun 

meningkat 1,6 persen terhadap 

pendapatan per kapita level nasional. 

PDRB per kapita masih belum mampu 

tumbuh positif, yang ditunjukkan dengan 

pertumbuhan ekonomi NTT yang belum 

memberikan kontribusi siginifikan 
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terhadap PDRB per kapita di tingkat 

nasional, ditambah semakin lebarnya 

selisih PDRB per kapita NTT dengan 

tingkat nasional pada tahun 2021 yang 

mencapai angka Rp 27,97 juta; 

f. Tingkat suku bunga selama tahun 2021  

berada di level yang lebih rendah 

dibandingkan suku bunga pada akhir tahun 

2020, dimana suku bunga mengalami 

penurunan sebanyak 5 kali atau sebesar 

125 basis poin. Stabilnya tingkat suku 

bunga ini turut menunjukan bahwa 

program pemulihan ekonomi nasional dari 

sisi kebijakan moneter sudah mulai 

memberikan dampak positif sehingga 

tidak lagi diperlukan perubahan suku 

bunga; 

g. Tingkat inflasi Provinsi NTT pada tahun 

kalender 2021 mencapai angka 0,89 

persen, didorong oleh kenaikan indeks 

harga pada 9 dari 11 kelompok 

pengeluaran dengan kelompok 

Transportasi menyumbang kenaikan 

tertinggi sebesar 3,32 persen. Deflasi yang 

terjadi pada periode Juni 2021 merupakan 

dampak tidak langsung dari pembatasan 

kegiatan dan aktivitas masyarakat (PPKM) 

akibat meningkatnya kasus COVID-19; 

h. Walau disparitas kemiskinan di daerah 

perdesaan dan perkotaan masih cukup 

tinggi, perkembangan tingkat kemiskinan 

NTT selama lima tahun terakhir cenderung 

mengalami penurunan yang disebabkan 

salah satunya keberhasilan realisasi 

belanja perlindungan sosial dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Adanya pelonggaran kebijakan 

PPKM pada semester II 2021 berpengaruh 

positif terhadap tingkat kemiskinan karena 

aktivitas perekonomian masyarakat yang 

kembali aktif. Jumlah penduduk miskin di 

NTT pada September 2021 adalah 

1.146,28 ribu orang, turun 23 ribu orang 

dibandingkan Maret 2021 dan turun 27,3 

ribu orang dibandingkan bulan September 

2020; 

i. Nilai Rasio Gini NTT untuk periode 

September 2021 sebesar 0,339 lebih 

rendah daripada nilai di tingkat nasional 

dan lebih rendah provinsi lain di regional 

Bali dan Nusa Tenggara, dengan 

kecenderungan tingkat ketimpangan 

distribusi pendapatan lebih tinggi terjadi 

pada masyarakat di wilayah perkotaan 

dibandingkan dengan perdesaan. 

Penurunan Rasio Gini pada September 

2021 sejalan dengan penurunan tingkat 

kemiskinan pada periode yang sama., 

dimana distribusi pengeluaran pada 

kelompok 40 persen terbawah adalah 

sebesar 19,45 persen; 

j. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT 

periode Agustus 2021 mencapai angka 

3,77 persen, turun 0,51 persen dari posisi 

bulan Agustus 2020 dan masih di bawah 

tingkat pengangguran nasional yang 

mencapai 6,49 persen. TPT laki-laki lebih 

rendah dibanding TPT perempuan yang 

sebesar 3,84 persen sedangkan TPT di 

perkotaan lebih tinggi hampir 4 kali lipat 

dibandingkan TPT di perdesaan; 

k. Sejalan dengan kondisi inflasi, indeks NTP 

NTT sejak awal tahun 2021 terus 

mengalami penurunan hingga kembali 

menunjukkan pergerakan positif pada 

periode semester II 2021 dengan NTP 

pada Desember 2021 sebesar 96,14 naik 

0,76 persen dibandingkan November 2021. 

Peningkatan tersebut disebabkan naiknya 

permintaan hasil pertanian yang cukup 

tinggi menjelang hari raya Natal dan Tahun 

Baru yang berdampak pada naiknya harga 

hasil pertanian; 
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l. Sejak tahun 2019 NTN NTT selalu berada 

di level defisit dan belum mampu tumbuh 

ke level surplus dengan NTN pada bulan 

Desember 2021 sebesar 91,17 merupakan 

yang terendah dalam skala regional Bali 

Nusa Tenggara. Pola pergerakan NTN 

selama tahun 2021 cukup fluktuatif 

dengan indeks yang turun pada Maret 

2021 sebagai imbas dari hantaman badai 

siklon tropis Seroja, yang kemudian 

mampu tumbuh lagi pada bulan April 

sebelum akhirnya terus menurun dan 

mencapai level terendah pada bulan 

November  (90,97); 

m. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 

2021 sebesar Rp2,62 triliun meningkat 8 

persen dibandingkan tahun 2020, yang 

didominasi penerimaan PPN dan PPh. 

Menurut sektornya, sektor Administrasi 

Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib 

memiliki kontribusi terbesar dalam 

penerimaan pajak pemerintah yaitu 

sebesar 28,6 persen diikuti oleh sektor 

Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar 

dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil 

dan Sepeda Motor masing-masing 

sebesar 24,2 dan 15,4 persen. Untuk 

realisasi PNBP pada tahun 2021 mencapai 

Rp542,34 miliar, meningkat 0,4 persen 

dibandingkan capaian tahun 2020 dengan 

kontribusi terbesar adalah pendapatan 

BLU dengan 54 persen dari total realisasi 

PNBP di tahun 2021; 

n. Dari total alokasi belanja sebesar Rp36,16 

triliun, realisasi anggaran berhasil 

mencapai 97,6 persen atau sebesar 

Rp35,28 triliun dengan kontribusi belanja 

pemerintah pusat sebesar 36 persen dan 

TKDD 64 persen, tumbuh 7,4 persen 

dibandingkan tahun 2020. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2019 atau 

kondisi sebelum pandemi terdapat 

kenaikan alokasi anggaran sebesar 1,6 

persen. Kontribusi terbesar dalam realisasi 

belanja pemerintah pusat adalah belanja 

barang dengan realisasi sebesar Rp4,88 

triliun atau 38,4 persen dari total belanja, 

meningkat 41,3 persen dibandingkan 

tahun 2020 dan 27,9 persen terhadap 

tahun 2019. Realisasi belanja modal 

berkontribusi 36,1 persen terhadap total 

realisasi belanja dengan realisasi belanja 

meningkat 28,2 persen dibandingkan 

tahun 2020; 

o. Alokasi TKDD NTT tahun 2021 sebesar 

Rp22,81 triliun turun 0,6 persen 

dibandingkan alokasi tahun 2020, dengan 

realisasi TKDD tahun 2021 sebesar 

Rp22,55 triliun atau 98,9 persen dari total 

alokasi anggaran. Alokasi TKDD 

menunjukkan tren menurun sejak tahun 

2019 namun dari segi persentase realisasi 

terus meningkat yang menunjukkan 

semakin baiknya proses penyaluran TKDD 

pada masing-masing pemerintah 

kabupaten/kota; 

p. DAK fisik sebagai salah satu instrumen 

pendanaan utama pemerintah daerah 

dalam pembangunan infrastruktur 

memiliki total realisasi Rp2,64 triliun atau 

91 persen dari pagu. Capaian ini lebih 

rendah dibandingkan tahun 2020 karena 

adanya relaksasi aturan dalam penyaluran 

DAK fisik pada tahun 2020. DAK fisik untuk 

NTT pada tahun 2021 disalurkan untuk 16 

bidang, dengan alokasi terbesar adalah 

untuk bidang Kesehatan dan Keluarga 

Berencana (KB) yaitu Rp1 triliun; 

q. Dana BOS di NTT disalurkan melalui KPPN 

Kupang untuk 4.024.703 siswa dengan 

total penyaluran Rp1,55 triliun atau 97,1 

persen dari total pagu, dimana 98 persen 

dari total realisasi adalah untuk BOS 

reguler dan sisanya adalah BOS afirmasi 
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dan kinerja. Untuk alokasi Dana Desa 

realisasi mencapai angka Rp3,04 trilun 

atau 99,5 persen. Penyaluran dana desa 

tahun 2021 dialokasikan untuk pemenuhan 

earmark 8 persen untuk penanggulangan 

pandemi COVID-19, Bantuan Langsung 

Tunai dan Non Bantuan Langsung Tunai 

atau Reguler; 

r. Realisasi penyaluran BLT dana desa tahun 

2021 adalah sebesar Rp1.126,60 miliar 

atau 37 persen dari total realisasi dana 

desa yang disalurkan untuk 3.024 desa di 

NTT. Dana desa reguler atau non BLT 

disalurkan dalam tiga tahap, dimana pada 

tahap III terdapat 5 kabupaten gagal salur 

karena kabupaten tidak dapat memenuhi 

syarat penyaluran dana desa; 

s. APBN NTT tahun 2021 defisit Rp32,12 

triliun yang berasal dari pendapatan 

sebesar Rp3,16 triliun dan belanja negara 

sebesar Rp35,28 triliun. Jumlah defisit 

meningkat 7,4 persen dibandingkan tahun 

2020. Dari sisi belanja satuan kerja BLU, 

realisasi belanja tahun 2021 tumbuh 42,4 

persen dibandingkan tahun 2020 tetapi 

lebih rendah 38,4 persen dibandingkan 

tahun 2019. Satker dengan realisasi 

terbesar adalah Universitas Nusa Cendana 

dengan proporsi 79 persen dari total 

belanja satuan kerja BLU; 

t. Penyaluran KUR tahun 2021 mencapai 

Rp3,06 triliun untuk 115 ribu debitur 

dengan Kota Kupang menjadi wilayah 

dengan penyaluran terbesar sedangkan 

Kabupaten Ende menjadi wilayah yang 

mencatatkan jumlah debitur terbanyak 

yaitu 9.861 debitur. Sektor Perdagangan 

Besar dan Eceran menjadi kontributor 

penyaluran terbesar KUR di NTT dengan 

57,9 persen. Kondisi ini masih belum ideal 

dimana kontribusi KUR sektor produktif 

seperti pertanian yang masih kecil (15,4%). 

Penyaluran pembiayaan UMi di NTT terus 

meningkat dengan penyaluran UMi tahun 

2021 mencapai Rp75,90 miliar, meningkat 

24,8 persen dibandingkan tahun 2020. 

Untuk debitur, tahun 2021 jumlahnya 

meningkat 18,6 persen menjadi 21.258 

debitur; 

u. Pendapatan daerah tahun 2021 tercapai 

90,7 persen dari rencana penerimaan atau 

sebesar Rp25,21 triliun sedangkan 

pendapatan daerah turun 6,2 persen 

dibandingkan tahun 2020. Belanja daerah 

tahun 2021 menurun 8,0 persen 

dibandingkan tahun 2020, dimana total 

belanja daerah tahun 2021 adalah sebesar 

Rp25,14 triliun atau 82,7 persen dari total 

alokasi anggaran. Realisasi PAD NTT 

tahun 2021 adalah sebesar Rp2,42 dengan 

kontributor terbesar adalah pajak daerah 

dengan 51,4 persen dari total PAD 

v. Realisasi belanja daerah tahun 2021 

adalah sebesar Rp25,14 triliun dengan 

capaian realisasi 82 persen dari total pagu, 

turun 8 persen dibandingkan tahun 2020. 

Realisasi belanja modal sebesar Rp3,74 

triliun dengan capaian 63,6 persen dari 

total pagu, turun 12,1 persen dibandingkan 

tahun 2020. Kontributor belanja modal 

terbesar adalah belanja jalan, irigasi dan 

jaringan yang menyumbang 53,4 persen 

dari total alokasi belanja modal; 

w. Pendapatan transfer secara umum masih 

dominan terhadap total pendapatan 

konsolidasian yaitu sebesar 78,3 persen. 

Proporsi pendapatan transfer tersebut 

lebih besar dibandingkan pendapatan 

perpajakan yang memiliki proporsi 13,6 

persen. Pada jenis belanja modal, proporsi 

realisasi belanja pemerintah pusat lebih 

besar daripada belanja daerah karena 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur 

yang cukup masif di NTT pada tahun 2021. 
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Untuk tren pertumbuhan surplus/defisit 

konsolidasian, Provinsi NTT menunjukkan 

tren yang menurun dari tahun 2019 sampai 

2021. Defisit tahun 2021 tercatat sebesar 

Rp22,49 triliun, turun 25,7 persen 

dibandingkan tahun 2020 dan turun 24,6 

persen jika dibandingkan defisit pada 

tahun 2019. Nilai pembiayaan 

konsolidasian NTT tahun 2021 adalah 

sebesar Rp1,35 trilun, turun 25,6 persen 

dibandingkan tahun 2020. Proporsi 

penggunaan SiLPA pada tahun 2021 

adalah 72 persen dari total penerimaan 

pembiayaan dan 25,9 persen berasal dari 

pinjaman dalam negeri; 

x. Hasil reviu efektivitas kebijakan makro 

ekonomi dan kesejahteraan Provinsi NTT 

menunjukkan bahwa sebagian target 

capaian indikator makro kesra pada tahun 

2021 telah dirubah untuk menyesuaikan 

dengan capaian indikator pada tahun 

sebelumnya serta update terhadap 

kebijakan pemerintah selama masa 

pandemi COVID-19. Untuk tahun 2022 

pemerintah daerah Provinsi NTT perlu 

melakukan langkah yang serupa yaitu 

penyesuaian target indikator melalui RKPD 

Perubahan, agar target pembangunan 

daerah dapat tercapai; 

y. Hasil reviu tematik menunjukkan IPM NTT 

tahun 2021 sebesar 65,28 masih dibawah 

rata-rata capaian nasional dan 

menempatkan NTT berada di posisi 

peringkat tiga terbawah secara nasional. 

Dalam regional Bali Nusra, capaian IPM 

NTT dalam tiga tahun terakhir menjadi 

yang terendah dan masih dibawah target 

capaian IPM yang telah ditetapkan dalam 

RPJMD NTT Tahun 2018-2023; 

z. Hasil analisis hubungan dan pengaruh 

belanja pemerintah pada fungsi kesehatan, 

pendidikan, dan ekonomi terhadap 

peningkatan IPM dan/atau indeks 

pembentuk IPM NTT, menunjukkan bahwa 

realisasi belanja pada fungsi ekonomi, 

kesehatan, dan pendidikan secara 

simultan  berpengaruh terhadap capaian 

IPM, yang berarti ketiga komponen 

pembentuk IPM tersebut saling terkait 

dalam mendorong pencapaian IPM. 

7.2 Rekomendasi 

Berdasarkan analisis dan kesimpulan pada 

bab-bab sebelumnya, dapat disampaikan 

beberapa rekomendasi baik kepada 

pemerintah pusat maupun daerah, yaitu: 

7.2.1 Kebijakan di Pemerintah Daerah 

a. Pemerintah daerah perlu 

mempertimbangkan lapangan usaha 

Industri Pengolahan sebagai sektor 

potensial baru di Provinsi NTT selain sektor 

pariwisata yang masih belum dapat 

berkontribusi signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di NTT terutama di 

masa pandemi COVID-19; 

b. Industri pengolahan sebagai sektor 

penghubung antara sektor unggulan 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

dengan masyarakat sebagai konsumen 

barang-barang olahan dari hasil produksi 

pertanian, perikanan, dan kehutanan perlu 

dikembangkan dengan tepat dan 

berkelanjutan; 

c. Memastikan ketersediaan fiskal untuk 

mendukung pembiayaan belanja pusat 

terhadap pelaksanaan major project 

prioritas nasional di daerah, sebagai 

bentuk sinkronisasi penganggaran dalam 

rangka mewujudkan target prioritas 

nasional Nawacita Kedua; 

d. Pemerintah daerah perlu mengawal 

investasi yang masuk mulai dari tahap 

perizinan, financial closing, pembangunan, 

hingga sampai dengan tahap produksi 



 

99 
 

KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUN 2021   

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

komersial. Tahapan produksi komersial 

menjadi penting karena dapat memberikan 

multiplier effects kepada sektor yang lain, 

contohnya pembukaan lapangan 

pekerjaan baru; 

e. Pemerintah provinsi melalui Dinas 

Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

dapat terus mendorong UMKM untuk 

memanfaatkan fasilitas kredit program 

seperti KUR dan UMi sebagai sumber 

pembiayaan dalam mengembangkan 

usaha terutama pada sektor usaha 

produktif; 

f. Dengan keterbatasan fiskal yang dialami 

pemerintah daerah selama masa pandemi, 

pemerintah daerah perlu mengoptimalkan 

sumber pembiayaan di luar APBD untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan potensi 

ekonomi daerah dengan mendatangkan 

investasi, baik itu dari swasta maupun 

PMA/PMDN; 

g. Untuk mendukung masuknya investasi, 

dinas terkait perlu mempercepat 

pembangunan infrastruktur jalan dan 

pelabuhan besar khususnya di pulau dan 

daerah yang memiliki potensi investasi, 

serta memfasilitasi perusahaan existing 

yang sudah beroperasi dan memberikan 

insentif bagi perusahaan existing yang 

melakukan ekspansi; 

h. Dalam kontes meningkatkan nilai IPM, 

target pembangunan daerah di sektor 

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang 

telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 

harus menjadi prioritas dan diwujudkan 

melalui kegiatan dan proyek prioritas 

strategis; 

i. Koordinasi dan sinergi diperlukan antara 

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi sebagai 

OPD yang berkaitan langsung dengan 

masalah kesehatan di NTT dengan dinas 

pemerintah kabupaten/kota dalam 

menangani masalah kesehatan di NTT, 

dengan langkah awal adalah memastikan 

ketersediaan alokasi anggaran kesehatan 

yang memadai pada APBD masing-masing 

pemerintah daerah; 

j. Pemerintah daerah perlu menciptakan 

inovasi program dan insentif yang dapat 

membantu meningkatkan pemerataan 

pendapatan penduduk dalam rangka 

meningkatkan indeks ekonomi komponen 

pembentuk IPM di NTT; 

k. Program unggulan  yang sudah ada seperti 

TJPS Kemitraan perlu mendapat 

pendampingan dan dievaluasi secara 

berkala dan berkelanjutan dari seluruh 

pihak atau stakeholder terkait; 

l. Dinas Pendidikan pemerintah provinsi 

dapat berkoordinasi lebih intensif dengan 

unit pusat Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku 

pembina bidang pendidikan di tingkat 

nasional terkait upaya percepatan proses 

akreditasi sekolah di level SMA atau SMK; 

7.2.2 Kebijakan di Pemerintah Pusat 

a. Adanya harmonisasi dan keselarasan 

penganggaran antara belanja pemerintah 

pusat dan daerah perlu untuk terus 

ditingkatkan dan dijaga, dengan kebijakan 

fiskal pemerintah pusat agar 

memperhatikan potensi dan kondisi 

regional di NTT sehingga  belanja APBN di 

daerah bisa lebih tepat sasaran dan 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

regional; 

b. Melalui unit kantor vertikal pemerintah 

pusat di daerah untuk selalu mendampingi 

dan mendorong pemerintah daerah agar 

lebih berperan aktif dalam pemanfaatan 

kredit program terutama melalui KUR dan 

UMi untuk pembiayaan usaha mikro, kecil 

dan menengah (UMKM); 
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c. Segera menerapkan kebijakan percepatan 

belanja pemerintah pada awal tahun 

terutama pada triwulan I agar roda 

perekonomian di daerah dapat mulai 

berjalan lebih cepat dengan harapan 

mendorong pertumbuhan ekonomi di 

semester I  tahun anggaran berjalan; 

d. Memastikan dukungan ketersediaan fiskal 

untuk pembiayaan major project prioritas 

nasional di daerah, terutama untuk proyek 

infrastruktur pada sektor unggulan dan 

sektor potensial di daerah, melalui 

sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan 

program dan kegiatan antar kementerian 

dan lembaga; 

e. Memfasilitasi kebutuhan daerah akan 

investasi pada sektor unggulan dan 

potensial, dengan investasi diharapkan 

menjadi motor penggerak perekonomian 

regional di masa pandemi COVID-19; 

f. Kebijakan refocusing anggaran agar tetap 

memperhatikan kebutuhan daerah untuk 

pelaksanaan proyek prioritas 

pembangunan daerah, agar target 

pembangunan daerah dapat tercapai yang 

juga turut membantu daerah dalam 

pencapaian target indikator makro 

ekonomi yang telah ditetapkan dalam 

RKPD tahunan. 
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LAMPIRAN II 
 

 
Hasil Analisis Regresi Data Panel 

Uji Asumsi Klasik menggunakan Fixed Effect Model (FEM) 
 
 
Hasil Uji Normalitas: 

0
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-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

Series: Standardized Residuals

Sample 2017 2020

Observations 92

Mean       0.000000

Median   0.045435

Maximum  0.831553

Minimum -1.221728

Std. Dev.   0.495058

Skewness  -0.222155

Kurtosis   1.962343

Jarque-Bera  4.884213

Probability  0.086977

 

Hasil Uji Multikolinearitas: 
 

 EKON KES PEND 
    
    EKON  1.000000  0.558312  0.776540 

KES  0.558312  1.000000  0.674004 

PEND  0.776540  0.674004  1.000000 
 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas: 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 2.033388     Prob. F(3,88) 0.1150 

Obs*R-squared 5.964018     Prob. Chi-Square(3) 0.1134 

Scaled explained SS 10.55971     Prob. Chi-Square(3) 0.0144 
     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2  

Method: Least Squares  

Date: 02/10/22   Time: 20:21  

Sample: 1 92   

Included observations: 92  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.240032 5.941351 0.377024 0.7071 

EKON 0.007018 0.007241 0.969196 0.3351 

KES 0.040549 0.035743 1.134433 0.2597 

PEND -0.001365 0.007780 -0.175393 0.8612 
     
     R-squared 0.064826     Mean dependent var 10.81853 

Adjusted R-squared 0.032945     S.D. dependent var 21.40021 

S.E. of regression 21.04474     Akaike info criterion 8.973683 

Sum squared resid 38973.53     Schwarz criterion 9.083326 

Log likelihood -408.7894     Hannan-Quinn criter. 9.017936 

F-statistic 2.033388     Durbin-Watson stat 1.399277 

Prob(F-statistic) 0.115006    
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