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Segala puji kami panjatkan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan 

limpahan rahmat-Nya, kami dapat 

menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) 

Provinsi Maluku Tahun 2021. Penyusunan 

KFR yang merupakan bagian dari tugas 

pokok dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen 

Perbendaharaan (Treasury Regional 

Office) ini, setidaknya melibatkan seluruh 

pihak yang berkompeten pada praktik 

penyelenggaraan kebijakan di Provinsi 

Maluku. Pembangunan di bidang 

perekonomian menjadi kunci kemajuan di 

masyarakat, dimulai dengan budaya 

penelitian yang pada dasarnya merupakan 

bagian dari budaya kerja organisasi 

modern. Dengan melakukan pendalaman 

permasalahan melalui riset, diharapkan akan diperoleh suatu solusi yang seimbang, 

obyektif dan komprehensif dalam pengambilan putusan. 

Penyusunan KFR ini adalah amanah yang harus dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan pada setiap tahun, guna mengetahui kinerja sosial ekonomi masyarakat 

dan kinerja fiskal daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan KFR ini juga sebagai 

media pembelajaran yang sangat berharga bagi segenap insan Ditjen Perbendaharaan 

dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya. Proses penyusunan KFR ini, 

merupakan tantangan yang harus dilalui khususnya dalam memaksimalkan pengumpulan 

data/informasi, yang tersebar di berbagai instansi dan media massa untuk selanjutnya 

dianalisis sehingga kajian yang dihasilkan dapat komprehensif dan aktual.  

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah berperan dalam penyusunan KFR ini sehingga dapat diselesaikan sesuai waktu yang 

telah ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah akan membalas semua 

pengorbanan dan kebaikannya Bapak/Ibu sekalian dengan kebaikan yang setara ataupun 

yang lebih baik lagi.  

KATA PENGANTAR 



 

 

ii 

 

Dengan keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa dalam penyusunan kajian 

ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami 

mengharapkan saran, masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan ke 

arah yang lebih baik. Akhirnya, kami berharap semoga kajian ini dapat memberikan 

manfaat kepada semua pihak serta dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan 

bagi pembaca semuanya dalam rangka menuju Maluku yang lebih baik..  

 

 

        Moudy Hermawan 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Pemerintah Provinsi Maluku telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional yang kemudian dijabarkan dalan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang bersifat 
tahunan. Dari tantangan-tantangan pembangunan Maluku yang telah diidentifikasi, 
peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan investasi dan peningkatan 
konektivitas antar wilayah untuk orang, barang dan informasi menjadi aspek yang harus 
menjadi perhatian pemerintah daerah. 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2021 mencapai 3,04%, angka ini 
mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka minus. Laju pertumbuhan 
ekonomi ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB secara 
kumulatif nasional dengan realisasi sebesar 3,7%. Dari segi nominal, kondisi PDRB Maluku 
didorong oleh konsumsi rumah tangga, dengan nilai konsumsi rumah tangga tersebut 
menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan daya beli bagi masyarakat 
ekonomi menengah ke bawah dengan program jaring pengaman sosial. Sementara dari sisi 
lapangan usaha, realisasi sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan 
memiliki nilai tertinggi dengan total Rp7,39 Triliun atau terjadi peningkatan sebesar 0,53% 
dari tahun 2020. Dan untuk realisasi PDRB per Kapita di Maluku tahun 2021 dengan nilai 
Rp26,22 Juta per tahun, masih di bawah realisasi PDRB per Kapita Nasional dan PDRB per 
Kapita Regional. 

Pada tahun 2021, inflasi yang terjadi di Maluku (yoy) adalah sebesar 4,01% dimana 
nilai inflasi tersebut lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 1,87%. Mayoritas kelompok 
pengeluaran yang memiliki andil terbesar dari inflasi wilayah Maluku adalah kelompok 
Makanan, Minuman, dan Tembakau. Selanjutnya di sisi nilai tukar, pada awal tahun 2021 
rupiah berada di level Rp14.084 per USD. Namun selama pandemi COVID-19 menyerang 
harga rupiah melambung hingga tertinggi mencapai Rp16.550,- per USD pada April 2021. 
Setelah itu harga rupiah berangsur membaik hingga menyentuh angka Rp14.265 per USD 
pada akhir 31 Desember 2021. 

Dari sisi kesejahteraan, terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Provinsi 
Maluku yang tercermin dari pencapaian IPM yang menunjukkan kenaikan 0,44% 
dibandingkan tahun 2020. Nilai IPM pada tahun 2021 adalah sebesar 69,71 dimana nilai 
tersebut meningkat pada setiap tahunnya. Peningkatan IPM Maluku 2021 terjadi pada semua 
dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini 
berbeda dengan peningkatan IPM Maluku 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada 
dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi 
standar hidup layak mengalami penurunan. Selanjutnya, persentase penduduk miskin di 
Provinsi Maluku pada September 2021 adalah sebesar 16,30% atau sebanyak 294,97 ribu 
orang. Angka tersebut turun sebesar 1,57 persen poin atau 26,84 ribu orang dibandingkan 
Maret 2021 dan turun sebesar 1,70 persen poin atau 27,43 ribu orang dibandingkan 
September 2020. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama 
2021 di Maluku antara lain pandemi COVID-19 yang berkelanjutan berdampak terhadap 
perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk, ekonomi yang mengalami 
pertumbuhan, pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meningkat, dan pekerja setengah 
menganggur yang menurun. Meskipun penduduk miskin menurun, namun Gini Ratio di 
Provinsi maluku pada 2021 sebesar 21,28%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 
2020. Pada tahun 2021, sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari lapangan usaha 



 

 

x 

Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,82%; Jasa Perusahaan sebesar 6,85% dan Lapangan 
Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,54%.  

Target penerimaan pajak di Provinsi Maluku untuk tahun 2021 adalah sebesar 
Rp1.498,58 Miliar dengan realisasi sebesar Rp1.421,93 Miliar atau mencapai 94,88%. 
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun anggaran 2021 mencapai nilai sebesar 
Rp737,84 Miliar dimana nilai tersebut menurun daripada 2020 yang bernilai sebesar 
Rp744,85 Miliar. Selanjutnya, Penerimaan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
sampai akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp782,31 Miliar. Angka ini naik signifikan 22,15% 
dari realisasi tahun 2020. Selain PPN, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) turut mengalami 
peningkatan signifikan sebesar 43,46%. Penerimaan PBB terbesar berasal dari perkebunan 
dengan nilai Rp6,06 Miliar. Untuk Tax Ratio, pada tahun 2021 naik sebesar 0,37% dari tahun 
2020 sehingga menjadi 4,99%. Namun, Tax Ratio di Provinsi Maluku cenderung rendah 
dalam tiga tahun ini dimana hal tersebut menggambarkan kemauan masyarakat Provinsi 
Maluku dalam membayar pajak semakin menurun. 

Penerimaan PNBP di Provinsi Maluku tahun 2021 mencapai Rp425,22 Miliar dimana 
meningkat 12,10% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp379,31 Miliar. Penerimaan 
PNBP terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp229.57 Miliar dan 
Penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp195,66 Miliar. 

Pemerintah turut berupaya mendorong laju perekonomian Provinsi Maluku melalui 
penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai dengan akhir Desember 2021, 
perkembangan jumlah debitur KUR mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 dengan 
kenaikan sebesar 8.109 debitur atau menjadi 38.303 debitur. Adapun nilai penyaluran KUR 
pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.149,16 Miliar. Perdagangan Besar dan Eceran 
merupakan sektor yang memiliki jumlah penyaluran KUR terbesar yang mencapai 58% dari 
seluruh sektor. 

Dari sisi pelaksanaan APBD, total realisasi pendapatan APBD tahun 2021 di 
pemerintah daerah lingkup Provinsi Maluku mengalami kenaikan dibandingkan periode yang 
sama tahun 2020. Hal ini menunjukkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 
2021 terhadap pandemi COVID-19 berpengaruh positif terhadap realisasi APBD baik dari 
sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan secara agregat pada akhir tahun 2021 
mencapai Rp13,55 Triliun atau 94,33% dari target dimana mengalami kenaikan sebesar 
9,24% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp12,41 
Triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat 
sebesar 12,23%. Sampai dengan akhir tahun 2021, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
pemerintah daerah lingkup Provinsi Maluku mengalami penurunan 3,34% sehingga menjadi 
Rp945,68 Miliar atau 67,33% dari target. Dari total realisasi PAD tersebut, porsi terbesar 
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp541,35 Miliar atau 57,24% dari total PAD. 

Sementara itu, realisasi Belanja Daerah secara agregat sampai akhir tahun 2021 
adalah sebesar Rp13,11 Triliun atau 82,54% dari pagu. Belanja Daerah tersebut mengalami 
kenaikan 6,70% dibandingkan tahun 2020 yang memiliki nilai belanja sebesar Rp12,29 
Triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan beberapa realisasi belanja, seperti belanja 
bunga yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 136,96%. 

Realisasi pendapatan konsolidasian Provinsi Maluku per 31 Desember 2021 adalah 
sebesar Rp1,93 Triliun yang meningkat 5,72% dibandingkan 31 Desember 2020. Selain 
pendapatan yang meningkat, belanja konsolidasian juga mengalami peningkatan sebesar 
11,08% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 yaitu dengan nilai sebesar 
Rp13,81 Triliun. Naiknya pendapatan pemerintah konsolidasian dipengaruhi oleh 
penerimaan perpajakan yang mengalami peningkatan sebesar 7,23%. Sementara itu 
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kenaikan Belanja Negara Konsolidasian dipengaruhi oleh kenaikan Belanja Pemerintah 
sebesar 13,04%, meskipun transfer ke daerah dan dana desa menurun sebesar 6,29%. 

Data PDRB Provinsi Maluku dari tahun 2014 – 2021 menunjukkan fluktuasi atas 
beberapa komponen pembentuk PDRB. Sektor yang menjadi unggulan di Provinsi Maluku 
adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Perdagangan Besar dan 
Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; sektor jasa pendidikan; serta sektor jasa kesehatan 
dan kegiatan sosial. Upaya pemerintah pusat dalam mendorong potensi perekonomian 
Provinsi Maluku dapat dilihat dari alokasi APBN beserta realisasinya. Alokasi APBN untuk 
sektor unggulan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan adalah Rp323,20 Miliar dan 
terealisasi sebesar Rp318,09 Miliar atau 98,42%. Dalam mengembangkan sektor 
Perdagangan Besar, Eceran, serta Reparasi Kendaraan Roda Dua dan Empat, APBN 
dialokasikan untuk sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi Dan UKM 
sebesar Rp31,64 Miliar dan terealisasi sebesar Rp30,11 Miliar atau 95,18%. 

Berdasarkan analisis LQ maka di Provinsi Maluku terdapat beberapa sektor potensial 
yaitu Sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Jasa Keuangan; 
Jasa Real Estate; serta jasa lainnya. Alokasi dana untuk program pendukung Sektor Industri 
Pengolahan adalah sebesar Rp256,64 Miliar untuk program nilai tambah dan daya saing 
industri. Untuk alokasi dana program infrastruktur konektivitas adalah sebesar Rp538,73 
Miliar dan untuk alokasi dana program energi dan ketenagalistrikan sebesar Rp62,51 Miliar. 
Selanjutnya untuk program dukungan manajemen dalam sektor Real Estate dialokasikan 
sebesar Rp251,01 Miliar. 

Pemerintah harus mampu mewujudkan tujuan nasional melalui pembangunan yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat (K/L) dan daerah sebagai satu kesatuan dalam 
perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi agar keterpaduan 
perencanaan dan penganggaran dapat lebih berkualitas. Pelaksanaan belanja K/L di level 
pemerintah pusat juga perlu didukung dengan adanya pelaksanaan TKDD, baik melalui DAK 
Fisik, DAK NonFisik, Dana Desa maupun Dana BOS. Pelaksanaan keempat belanja tersebut 
di wilayah Maluku mayoritas telah selaras dengan belanja K/L yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah pusat. Selain itu, beberapa Major Project dalam Prioritas Nasional juga telah 
didukung dengan pelaksanaan belanja daerah di Provinsi Maluku. Namun, masih terdapat 
beberapa belanja daerah yang belum sesuai dan selaras dengan belanja Prioritas Nasional. 
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan dapat mengalokasikan belanja 
daerah pada tahun anggaran selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan Major Project 
dalam Prioritas Nasional dari pemerintah pusat. 

Peningkatan kapasitas pembangunan manusia melalui investasi sumber daya manusia 
dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk peningkatan modal manusia yang nantinya 
meningkatkan produktivitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomian regional. 
Secara umum, pembangunan manusia di Provinsi Maluku selama periode 2016 – 2021 
mengalami kemajuan. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Maluku rata-rata tumbuh 
sebesar 0,42 persen per tahun. Belanja Pemerintah yang mempengaruhi capaian IPM 
adalah belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi. Persentase belanja 
pemerintah pusat fungsi pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan dan mempunyai 
hubungan yang negatif terhadap IPM di Provinsi Maluku. Untuk persentase belanja 
pemerintah pusat dan daerah fungsi kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM dan yang 
terakhir adalah belanja pemerintah pusat fungsi ekonomi mempunyai pengaruh negatif 
terhadap IPM dan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. Peningkatan APBD fungsi 
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mempunyai pengaruh tunggal signifikan terhadap 
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peningkatan IPM di Provinsi Maluku. Belanja pemerintah daerah fungsi Kesehatan dan 
Ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap IPM, sedangkan belanja daerah fungsi 
Pendidikan mempunyai pengaruh sebaliknya.
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1.1 PENDAHULUAN 

Kebijakan fiskal merupakan alat 

pemerintah untuk mencapai sasaran 

pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat, sehingga pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah mempunyai 

tanggung jawab dalam memastikan 

tercapainya sasaran yang sudah 

ditetapkan. Dengan tiga fungsi utama 

fiskal, yaitu sebagai alat alokasi, alat 

distribusi, dan alat stabilisasi, maka 

kebijakan fiskal yang efektif diharapkan 

mampu meningkatkan perbaikan dan 

kualitas indikator-indikator ekonomi makro 

dan kesejahteraan masyarakat di daerah, 

sehingga, keberhasilan dari suatu 

kebijakan fiskal dapat terlihat dari 

perbaikan indikator makro ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Sesuai dengan Undang-Undang 

Keuangan Nomor 17 Tahun 2003, 

pemegang kekuasan tertinggi pengelolaan 

keuangan negara adalah Presiden, 

sedangkan di daerah adalah 

Gubernur/Bupati/Walikota. Oleh karena 

itu, diperlukan sinergi dan harmonisasi 

kebijakan antara pemerintah pusat dan 

daerah dalam pengelolaan keuangan, 

sehingga tujuan dan sasaran 

pembangunan dapat tercapai. Untuk 

mencapai hal tersebut, maka harus 

didukung dengan program kerja yang tepat 

sasaran serta alokasi pendanaan yang 

mencukupi, baik pendanaan yang berasal 

dari pendapatan asli daerah (PAD) 

maupun transfer dari pemerintah pusat 

dan harus dilaksanakan secara efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel. 

Dalam menghadapi tantangan dan 

permasalahan yang terjadi di wilayahnya, 

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah 

menyusun visi, misi, sasaran/target dan 

rencana kerja pemerintah daerah yang 

tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD).  

1.2 TUJUAN DAN SASARAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

 

1.2.1. Berdasarkan Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Maluku tahun 2019-2024 merupakan 

penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan 

Wakil Gubernur terpilih, dimana visi 

pembangunan daerah Maluku dalam 

RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 - 

2024 adalah: “Maluku yang Terkelola 

 

 

Provinsi Maluku memiliki visi “Maluku yang Terkelola 
Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam 
Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan 
Kepulauan.”. 
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Secara Jujur, Bersih dan Melayani, 

Terjamin Dalam Kesejahteraan dan 

Berdaulat atas Gugusan Kepulauan.” 

Makna yang dijabarkan dalam beberapa 

sasaran sebagai berikut : 

a. Maluku yang terkelola secara jujur, 

bersih dan melayani. 

Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi 

Maluku harus bebas dari segala 

bentuk praktek korupsi, kolusi dan 

nepotisme serta memiliki kewajiban 

melayani masyarakat dengan hati 

yang jujur dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Maluku. 

b. Maluku yang terjamin dalam 

Kesejahteraan 

Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi 

Maluku, memiliki komitmen kuat untuk 

menjamin peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan memperkecil 

kesenjangan sosial dan ekonomi di 

seluruh Provinsi Maluku 

c. Maluku yang berdaulat atas gugusan 

kepulauan 

Pengelolaan sumber daya alam di 

seluruh wilayah Provinsi Maluku 

dilakukan dengan memanfaatkan 

segala kewenangan yang ada untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan 

seluruh masyarakat Maluku. 

1.2.2. Berdasarkan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku 

menetapkan 6 misi yang merupakan 

kesinambungan sekaligus upaya 

pemantapan kualitas pembangunan dari 

misi sebelumnya (2014-2019). Ke-6 misi 

tersebut adalah: 

a. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, 

jujur, bersih dan melayani 

Misi ini menggambarkan wujud 

reformasi birokrasi yang ingin dicapai, 

yaitu Good Governance, yang 

dimanifestasikan dalam berbagai skala 

berupa aparatur sipil negara (ASN) 

yang profesional, tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih, 

responsif, kolaboratif dan komunikatif, 

optimalisasi pelayanan publik, 

akuntabilitas serta pengawasan yang 

intensif. 

b. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan 

kesehatan, murah dan terjangkau 

Misi ini dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan baik guru maupun 

murid, ketersediaan sarana dan 

prasarana pendidikan serta 

memastikan tata kelola 

penyelenggaraan pendidikan 

berbiaya terjangkau yang merata di 

seluruh wilayah Provinsi Maluku. 

c. Pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan 

Misi ini menggambarkan potensi 

sumber daya alam di seluruh wilayah 

kepulauan Maluku yang dikelola 

secara baik dan memberi manfaat 

untuk kesejahteraan seluruh 

masyarakat melalui peningkatan 

ketrampilan petani dan nelayan, 

peningkatan daya saing produk 
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sumber daya alam, dukungan 

terhadap industri kecil dan menengah, 

meningkatkan ketahanan pangan dan 

semakin fokus dalam upaya 

percepatan pertumbuhan dan 

pemerataan pembangunan. 

d. Peningkatan infrastruktur dan 

konektivitas gugus pulau 

Misi ini bertujuan untuk 

mengoptimalkan implementasi 

pembangunan berbasis gugus pulau, 

dengan meningkatkan akses 

transportasi serta ketersediaan 

infrastruktur wilayah dan infrastruktur 

dasar secara merata dan berkualitas 

di seluruh wilayah kepulauan Maluku.  

e. Meningkatkan suasana kondusif untuk 

investasi, budaya dan pariwisata 

Misi kelima bertujuan untuk menjamin 

stabilitas keamanan yang kondusif 

secara berkelanjutan, serta 

memperkuat budaya dan kearifan 

lokal yang merupakan jati diri orang 

Maluku dengan senantiasa tetap 

menghargai multikulturalisme 

sehingga dapat mendukung 

masuknya  investasi serta 

berkembangnya pariwisata daerah. 

f. Mewujudkan sumber daya manusia 

yang profesional, kreatif, mandiri dan 

berprestasi 

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan 

sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing, 

memiliki kreatifitas yang tinggi secara 

mandiri serta mendorong pencapaian 

prestasi olahraga melalui pembinaan, 

penyediaan sarana dan prasarana 

olahraga.  

Berdasarkan isu strategis dan prioritas 
pembangunan daerah yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka disusun 

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 

2021. Rencana Kerja dan Pendanaan 

tersebut telah mengakomodir Urusan 

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan 

Wajib terdiri dari : pendidikan; kesehatan; 

pekerjaan umum; perumahan; penataan 

ruang; perencanaan pembangunan; 

perhubungan; lingkungan hidup; 

pertanahan; kependudukan dan catatan 

sipil; pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; keluarga berencana 

dan keluarga sejahtera; sosial; 

ketenagakerjaan; koperasi dan usaha kecil 

menegah; penanaman modal; 

kebudayaan; kepemudaan dan olah raga; 

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

otonomi daerah, pemerintahan umum, 

administrasi keuangan daerah, perangkat 

daerah, kepegawaian, dan persandian; 

ketahanan pangan; pemberdayaan 

masyarakat dan desa; statistik; kearsipan; 

komunikasi dan informatika; serta 

perpustakaan. Sedangkan urusan Pilihan 

terdiri dari: pertanian; kehutanan; energi 

dan sumber daya mineral; pariwisata; 

kelautan dan perikanan; perdagangan; 

industri; dan ketransmigrasian. 
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RKPD Provinsi Maluku Tahun 2021 

memiliki beberapa sasaran pembangunan 

yaitu: 

a. Peningkatan akses pelayanan 

kesehatan yang bermutu dan merata. 

b. Peningkatan produktivitas pertanian, 

perikanan dan kehutanan. 

c. Terwujudnya konektivitas wilayah dan 

ketersediaan infrastruktur. 

d. Peningkatan investasi dan penyerapan 

tenaga kerja 
e. Peningkatan pariwisata daerah 

f. Peningkatan sumber daya manusia 

yang berdaya saing 

Strategi yang akan dilakukan sesuai 

kewenangan pemerintah provinsi 

diantaranya adalah: a. Peningkatan 

akuntabilitas keuangan daerah; b. 

Pengelolaan aset yang profesional; c. 

Peningkatan kinerja kelembagaan; d. 

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi; 

e. Peningkatan efektivitas dan efisiensi 

perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

serta pengawasan berbasis teknologi 

informasi; dan f. Peningkatan kompetensi 

aparatur. 

Untuk mewujudkan pembangunan 

yang berkelanjutan, pembangunan pusat 

pertumbuhan perlu dilakukan identifikasi 

tantangan yang akan dihadapi Maluku 

dimasa yang akan datang dari sisi 

ekonomi daerah, sosial kependudukan 

dan geografi wilayah. 

1.3 TANTANGAN DAERAH 

1.3.1 Tantangan Ekonomi Daerah 
Saat ini perekonomian Indonesia 

masih menghadapi berbagai tantangan, 

baik tantangan global maupun domestik. 

Dari sisi global, risiko ketidakpastian di 

pasar keuangan global menurun seiring 

dengan menyempitnya divergensi 

kebijakan moneter negara maju. Dari sisi 

domestik, Indonesia masih dihadapkan 

pada sejumlah permasalahan struktural 

yang menghambat pencapaian 

pertumbuhan potensialnya. Permasalahan 

tersebut antara lain rentannya kecukupan 

pangan, energi, dan air, tidak 

berimbangnya struktur industri, dan 

rendahnya produktivitas yang 

menyebabkan ketertinggalan dari rantai 

nilai global, masih dangkalnya struktur 

pasar keuangan domestik, serta 

kesenjangan ekonomi yang meningkat. 

Pada tahun 2021, sumber 

pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal 

dari lapangan usaha Pengadaan Listrik 

dan Gas sebesar 7,82%; Jasa 

Perusahaan sebesar 6,85% dan 

Lapangan Usaha Transportasi dan 

Pergudangan sebesar 6,54%. Dengan 

berbagai kebijakan yang diambil untuk 

mengendalikan inflasi, inflasi berada 

dalam rentang target yang ditetapkan 

3,32±1%, yaitu pada angka 4,01%.  

Kondisi ekonomi nasional tersebut 

tentunya juga berpengaruh terhadap 

kondisi perekonomian regional. Tingkat 
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pengangguran yang masih tinggi perlu 

menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal 

tersebut dapat menunjukkan masih 

rendahnya tingkat pendapatan dan daya 

beli masyarakat. Pemerintah daerah perlu 

membuat program kerja yang dapat 

berpengaruh langsung terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Hal tersebut dapat didukung dengan lebih 

mengefektifkan pelaksanaan kegiatan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan 

Dana Desa. Selain itu pelaku usaha mikro 

juga perlu didorong untuk semakin 

berkembang melalui pendampingan, 

pelatihan maupun pemberian akses 

permodalan melalui program Kresit Usaha 

Rakyat (KUR) atau Pembiayaan Ultra 

Mikro (UMi). Sejumlah tantangan yang 

masih akan terjadi di Provinsi Maluku 

antara lain : 

1. Rasio kelistrikan Provinsi Maluku baru 

mencapai 91% 

2. Tidak adanya industri pengungkit 

yang berlokasi di Maluku. 

3. Rasio kemandirian Provinsi Maluku 

yang baru mencapai 5,31% 

4. Masih rendahnya kualitas sumber 

daya manusia, terutama akibat 

keterbatasan akses terhadap 

pendidikan dan kesehatan; 

5. Tingkat kemiskinan dan 

pengangguran yang masih tinggi; 

6. Kemampuan produksi pangan, 

terutama pangan strategis (beras), 

dimana saat ini baru mencapai 58% 

produksi beras terhadap kebutuhan 

penduduk Maluku. Sementara 89% 

penduduk Maluku mengkonsumsi 

beras sebagai bahan pangan pokok. 

1.3.2 Tantangan Sosial Kependudukan 
a. Sebaran Penduduk 

Sensus Penduduk tahun 2020 

mencatat penduduk Maluku pada bulan 

September 2020 sebanyak 1.848,92 ribu 

jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus 

sebelumnya, jumlah penduduk Maluku 

terus mengalami peningkatan. Dalam 

kurun waktu sepuluh tahun terakhir, laju 

pertumbuhan penduduk Maluku ialah 

sebesar 1,83% per tahun. Terdapat 

pengurangan laju pertumbuhan penduduk 

hampir satu persen jika dibandingkan 

dengan periode 2000- 2010 yang sebesar 

2,80 persen. 

Dengan luas daratan Maluku sebesar 

46,9 ribu kilometer persegi, maka 

kepadatan penduduk Maluku sebanyak 39 

jiwa persegi. Angka ini meningkat dari 

hasil sensus penduduk tahun 2000 yang 

mencatat kepadatan penduduk Maluku 

sebanyak 25 jiwa per kilometer persegi 

dan sensus penduduk tahun 2010 yang 

mencapai 39 jiwa per kilometer persegi. 

Sebaran penduduk Maluku masih 

terkonsentrasi di Maluku Tengah sebesar 

22,88% dan sebaran penduduk terbesar 

kedua terdapat di Kota Ambon dengan 

jumlah penduduk sebanyak 347,28 ribu 

orang, yaitu sebesar 18,78%. Dengan luas 

wilayah yang sempit namun dihuni oleh 
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banyak jiwa menjadikan kota Ambon 

daerah terpadat di Maluku dengan tingkat 

kepadatan 1.163 jiwa kilometer persegi.  

Penyebaran penduduk yang tidak 

merata menunjukkan bahwa aktivitas 

ekonomi terjadi secara tidak merata di 

wilayah Provinsi Maluku. Jika hal ini terus 

berlanjut, maka ketimpangan 

perekonomian antara Ambon dan Maluku 

Tengah dengan wilayah yang lain akan 

semakin tinggi. Untuk menghindari hal 

tersebut, Pemerintah daerah perlu 

mengembangkan pusat perekonomian di 

semua wilayah Kabupaten dan Kota di 

wilayah Provinsi Maluku dengan harapan 

akan menghindari perpindahan penduduk 

dan mempercepat pemerataan 

perekonomian di Provinsi Maluku. 

b. Tingkat Pengangguran 

Berdasarkan Indeks Daya Saing 

Global, Indonesia terus mengalami 

kenaikan peringkat daya saing global, dari 

peringkat ke-50 (2013) menjadi ke-37 

(2021). Peringkat daya saing kita akan 

naik lebih cepat jika kita mampu 

memperbaiki daya saing di pilar 

pendidikan, kesehatan, dan kesiapan 

teknologi. Sistem pendidikan harus 

menghasilkan manusia unggul yang 

berkarakter, inovatif, dan berbakat tinggi. 

Kita harus mengembangkan strategi 

pendidikan yang adaptif terhadap 

perubahan orientasi pembangunan saat 

ini, agar innovation-driven yang menjadi 

prasyarat kemajuan dapat berkembang 

dan mendukung peningkatan daya saing 

Indonesia, dan Maluku khususnya. Jika 

daya saing meningkat, investasi juga akan 

meningkat, kesempatan kerja di sektor 

formal terbuka lebar, memberi 

kesempatan bagi penduduk usia produktif 

kita untuk dapat bekerja dan menciptakan 

lapangan kerja yang layak. Dengan 

demikian, Maluku akan mampu 

mentransformasikan bonus demografi 

menjadi bonus ekonomi. 

Struktur umur penduduk Maluku 

masih didominasi oleh generasi Z dan 

Milenial. Dengan proporsi generasi Z 

sebanyak 35% (634,36 ribu jiwa) dan 

milenial sebanyak 26%. Jumlah angkatan 

kerja di Maluku pada 2021 tercatat 

sebanyak 860,34 ribu orang, dimana 

angka tersebut naik sebesar 21,15 ribu 

orang dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, sehingga Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami 

kenaikan yaitu sebesar 0,68%. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

adalah indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat penawaran tenaga 

kerja yang tidak digunakan atau tidak 

terserap oleh pasar kerja. Jika dilihat 

berdasarkan wilayah, TPT di perkotaan 

cenderung lebih tinggi dibanding TPT di 

perdesaan. Jumlah penganggur pada 

Agustus 2021 di Maluku tercatat sebanyak 

59.589 orang dan mengalami penurunan 

sebanyak 3.900 orang atau sebesar  

6,14% persen dibanding keadaan Agustus 
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2020. Dengan demikian, Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku 

mengalami penurunan dari 7,57 persen 

pada Agustus 2020 menjadi 6,93 persen 

pada Agustus 2021. 

Tantangan Maluku di bidang sosial 

kependudukan adalah pembenahan dalam 

hal kualitas (SDM) lokal di Maluku. 

Peningkatan kebutuhan tenaga kerja 

dengan bidang kerja yang semakin 

berkembang tidak diikuti dengan 

peningkatan skill tenaga kerja yang ada 

saat ini. Sebagian besar tidak dapat 

mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan 

keahlian khusus. Pemerintah daerah perlu 

mempertimbangkan untuk membuat suatu 

strategi, bukan hanya meningkatkan 

lapangan kerja, tapi juga membentuk SDM 

yang berkualitas, sehingga Pemerintah 

harus menyiapkan pendidikan pelatihan 

vokasional yang sesuai dengan arah 

pengembangan potensi daerah agar 

provinsi Maluku semakin banyak memiliki 

tenaga kerja yang terampil dan kompetitif. 

1.3.3 Tantangan Geografi Wilayah 
Provinsi Maluku terletak di antara 

2°30’-9° Lintang Selatan dan 124°-136° 

Bujur Timur. Posisi Maluku cukup strategis 

yakni sebagai wilayah yang berada pada 

kawasan perbatasan dengan Australia dan 

Timor Leste, sehingga ke depannya perlu 

membangun konektivitas wilayah sebagai 

pintu gerbang bagian selatan Indonesia. 

Pulau terbesar di provinsi Maluku 

adalah Pulau Seram (18.625 km²), Pulau 

Buru (9.000 km²), Pulau Yamdena (5.085 

km²) dan Pulau Wetar (3.624 km²). 

Provinsi Maluku juga memiliki 3 (tiga) 

gunung dimana gunung tertinggi adalah 

Gunung Binaya dengan ketinggian 3.055 

meter di atas permukaan laut di Pulau 

Seram. Adapun kedua gunung lainnya 

adalah Gunung Kapala Madan yang 

berada di Pulau Buru dan Gunung 

Salahutu di Pulau Ambon. 

Selain terdapat gunung, di Provinsi 

Maluku juga terdapat 11 danau yang 

tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, 

diantaranya Danau Tihu di Pulau Wetar, 

Danau Abiel dan Danau Ngilngof di 

Kepulauan Kei Kecil, Danau Fan di Pulau 

Dulla, Danau Ohoillim di Kepulauan Kei 

Besar, Danau Telaga Raja di Pulau Seram, 

Danau Tihu Suli, Danau Kaitetu dan Danau 

Laha di Pulau Ambon serta Danau Rana di 

Pulau Buru. 

Tantangan utama yang dihadapi oleh 

Maluku adalah soal konektivitas. Mimpi 

untuk mewujudkan jalur trans Maluku 

“Sabuk Maluku” yang menghubungkan 

antar pulau dari Pulau Buru hingga Pulau 

Wetar dengan transportasi darat dan laut 

perlu direalisasikan, mulai dari 

pembangunan infrastruktur jalan, 

jembatan, pelabuhan, hingga bandara. 

Dengan semakin mudahnya konektivitas 

antar wilayah bagi masyarakat di Provinsi 

 

COVID-19 tentu memberikan dampak dalam berbagai 
sektor di Provinsi Maluku, terutama sektor ekonomi. 
Adanya kebijakan PPKM memberikan dampak yang 
cukup masif pada aktivitas ekonomi serta daya beli 
masyarakat. 
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Maluku, maka bukan hanya akan 

memudahkan mobilitas barang dan orang 

serta informasi, namun juga akan 

menurunkan biaya logistik sehingga 

mampu menggerakkan perekonomian di 

seluruh daerah di Maluku secara lebih 

merata untuk mencapai tujuan. 

1.3.4 Tantangan Daerah Sebagai 
Dampak COVID-19 

Hingga Desember 2021, kasus 

positif COVID-19 di Provinsi Maluku masih 

menjadi tantangan. Kasus positif COVID-

19 yang terkonfirmasi adalah 14.697 jiwa, 

dengan peningkatan kasus sebanyak 15 

kasus per harinya. Peningkatan kasus ini 

mengalami penurunan yang cukup 

signifikan setiap harinya, namun tidak 

ditemukan penambahan angka pada 

pasien sembuh COVID-19. 

Jika dilihat dari peta risiko per 

tanggal 31 Desember 2021, terdapat 1 

daerah yang berada pada zona oranye 

yakni kota Ambon. Meskipun hanya ada 1 

daerah dengan zona oranye, hal ini harus 

menjadi perhatian karena Kota Ambon 

merupakan ibukota Provinsi Maluku dan 

merupakan pusat kegiatan ekonomi, 

politik, serta Pendidikan di Provinsi 

Maluku. 

Pada pertengahan tahun 2021, 

Pemkot Ambon menerapkan kebijakan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) Mikro Level 2 yang 

berdampak pada pembatasan jam 

operasional restoran dan pertokoan 

sehingga memengaruhi perekonomian 

masyarakat. Namun pada akhir tahun 

2021, kota Ambon sudah bisa turun ke 

PPKM Level 1 dikarenakan terjadi 

penurunan kasus positif COVID-19, serta 

untuk meningkatkan aktivitas 

perekonomian masyarakat. 

Dalam menghadapi new normal 

akibat pandemi COVID-19, pemda harus 

mengalokasikan anggaran untuk 

pencegahan dan penanganan COVID-19 

serta pemulihan ekonomi di daerah, 

mengingat di setiap kabupaten/kota hanya 

tersedia 1 rumah sakit rujukan, kecuali 

kota Ambon dan kabupaten Maluku 

Tengah yang masing-masing memiliki 5 

dan 3 rumah sakit rujukan. Dengan itu, 

pemda harus melakukan refocusing 

anggaran dalam rangka penambahan 

fasilitas kesehatan, obat-obatan dan 

perlengkapan untuk tenaga kesehatan.  

  

 
Sumber :  Dinas Kesehatan Provinsi Maluku 

 

Gambar 
I.1 Peta Persebaran COVID-19 di 

Provinsi Maluku 
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2.1 ANALISIS INDIKATOR 

MAKROEKONOMI  

 

Pandemi Covid-19 berdampak luas 

terhadap krisis kesehatan maupun 

ekonomi global sepanjang tahun 2020 

hingga tahun 2021. Di tahun 2021, 

fenomena melonjaknya kasus COVID 19 

Delta varian menyebabkan anjloknya 

pertumbuhan ekonomi indonesia terutama 

pada semester I yang salah satunya 

disebabkan atas kebijakan darurat yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat 

tentang Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM).  

Pemerintah Indonesia telah 

melakukan berbagai langkah mitigasi dan 

kerja sama untuk menekan penyebaran 

Covid-19 sekaligus mempercepat 

permulihan ekonomi, antara lain 

percepatan program vaksinasi di tahun 

2021 serta Program Penanganan Covid-

19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC 

PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga 

momentum pemulihan ekonomi.

 Provinsi Maluku menjadi salah 

satu daerah yang mendapatkan bantuan 

dari Program PEN dengan efek kondisi 

ekonomi secara makro di Provinsi Maluku 

yang rebound mulai triwulan III tahun 

2021. Dampak yang ditimbulkan dari 

pandemi COVID-19 menyebabkan target 

indikator makroekonomi Provinsi Maluku 

yang tercantum dalam RPJMD Provinsi 

Maluku Tahun 2019-2024, tidak dapat 

dicapai secara optimal. Indikator-indikator 
makroekonomi tersebut antara lain : Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), suku 
bunga, dan inflasi. 

 

2.1.1. Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) merupakan salah satu indikator 

pertumbuhan ekonomi pada suatu 

daerah, yang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya infrastruktur 

ekonomi pada suatu wilayah. 

PDRB adalah jumlah nilai tambah 

bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha 

dalam wilayah tertentu, atau merupakan 

jumlah nilai barang  dan jasa akhir yang 

 

 
Sumber :  BPS Provinsi Maluku (data diolah), Bank Indonesia  

Gambar 
2.1 

Realisasi Indikator Makroekonomi Provinsi 
Maluku Tahun 2021 

 

 

Pandemi COVID-19 di Provinsi Maluku 
menghambat pertumbuhan Indikator 
Makroekonomi Provinsi Maluku pada 
tahun 2021 

 

 

PDRB Wilayah Maluku tahun 2021 
meningkat signifikan (naik sebesar 8,75%)  
dibanding PDRB tahun 2020 
mengindikasikan adanya tren pertumbuhan 
ekonomi 
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dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 

PDRB atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan 

jasa yang dihitung dengan menggunakan 

harga pada setiap tahun, sedangkan 

PDRB atas dasar harga konstan 

menunjukan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga pada 

satu tahun tertentu sebagai tahun dasar 

penghitungannya.  

PDRB wilayah Maluku mengalami 

rebound dengan trend positif sebesar 

7,1% dari Triwulan 1 tahun 2021 dengan 

kondisi saat ini pada laju negatif (-1,77%). 

Kenaikan PDRB menjadi signal positif 

atas estimasi peningkatan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang juga ditandai 

dengan peningkatan aktivitas produksi 

barang dan/atau jasa dimana kenaikan 

didominasi oleh sektor transportasi dan 

pergudangan (YoY 16,96%). Namun 

sampai saat ini belum terlihat korelasi 

dengan penurunan tingkat pengangguran 

wilayah Maluku yang masih cukup tinggi 

(60.000 orang usia produktif) dan dengan 

kenaikan tingkat pengangguran terbuka 

(YoY TPT) sekitar 3 poin.   

2.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Pada Grafik 2.1 merupakan laju 

pertumbuhan ekonomi ditandai realisasi 

PDRB Triwulan IV tahun 2021 (YoY) 

sebesar 5,33%. Nilai pertumbuhan 

tersebut masih berada di bawah target 

RPJMD Maluku sebesar 6,32% atau 

terdapat selisih 0,99%.  

Secara triwulanan (q-to-q), PDRB 

Triwulan IV Maluku meningkat menjadi 

2,42% dari Triwulan III yang sebesar 

0,11% diindikasikan karena program PEN 

sudah mulai disalurkan di wilayah Maluku 

serta meningkatnya komponen 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah diikuti 

dengan komponen Pengeluaran 

Konsumsi Rumah Tangga. 

Secara kumulatif (c-to-c) laju 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku 

selama tahun 2021 sebesar 3,04% atau 

lebih rendah apabila dibandingkan 

dengan laju pertumbuhan PDRB secara 

kumulatif nasional dengan realisasi 
sebesar 3,7%.   

2.1.1.2. Nominal PDRB 

Pandemi COVID-19 berdampak 

negatif bagi mayoritas bidang lapangan 

usaha, sehingga menghambat perputaran 

ekonomi di Provinsi Maluku. Oleh karena 

itu, pemerintah menjalankan kebijakan 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Maluku dan 
Regional Tahun  2019-2021 

Grafik 
2.1 

Sumber :  BPS Provinsi Maluku 
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refocusing dengan pemindahan anggaran 

belanja pemerintah untuk penanganan 

dan penanggulangan pandemi Covid-19 

dan peluncuran program PEN untuk 

mendorong pelaku usaha dan masyarakat 

dalam menghadapi pandemi, diantaranya 

melalui Program Keluarga Harapan 

(PKH), kartu sembako, kartu Pra Kerja,   

Bantuan Langsung Tunai, subsidi bunga, 

BPUM dan lainnya. Kedua kebijakan 

tersebut mempengaruhi secara positif 

realisasi nilai nominal PDRB di Provinsi 

Maluku.  
Nilai nominal PDRB dapat dilihat 

menurut pengeluaran maupun menurut 

lapangan usaha. Berikut pembahasan nilai 

nominal PDRB Provinsi Maluku Tahun 2021 

menurut pengeluaran dan lapangan usaha: 

2.1.1.3. PDRB Menurut Pengeluaran 

Secara simultan pengeluaran 

konsumsi pemerintah (G) maupun 

pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) 

memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Maluku dari tahun 

ke tahun hal ini senada dengan kondisi 

pertumbuhan secara nasional.  Namun, 

kondisi net ekspor Maluku cukup rendah 

dibandingkan dengan nilai impor sehingga 

terjadi defisit ekspor (Exp < Imp) disertai 

jatuhnya neraca perdagangan interregional 

(antar daerah) sehingga dapat 

diimplikasikan bahwa wilayah maluku belum 

memiliki daya tarik untuk dunia ekspor atau 

tidak mendorong pertumbuhan ekonomi 

(defisit di setiap tahun). Sehingga jika dilihat 

dari persamaan  

Y = C + I + G ( X - M)Y dengan tanpa terlebih 

dahulu memperhitungkan nilai investasi ( 

PMTB in-or-out), jika dilihat secara kondisi 

besaran makro ekonomi kondisi PDRB 

Maluku masih disumbang oleh dorongan 

konsumsi rumah tangga. Nilai konsumsi 

Rumah Tangga tersebut juga menjadi 

bagian dari upaya pemerintah dalam 

meningkatkan daya beli bagi masyarakat 

ekonomi menengah ke bawah dengan 

menggulirkan program-program jaringan 

keamanan sosial, dan membangun 

kepercayaan diri masyarakat ekonomi 

menengah ke atas untuk kembali 

berbelanja. 

Sumber 2019 2020 2021 
Nilai % Nilai % Nilai % 

Pengeluaran Konsumsi Rumah 
Tangga 

20.259,86 65,15% 20.157,95 65,52% 20.243,26 63,88% 

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 751,26 2,42% 751,16 2,44% 761,07 2,40% 
Pengeluaran Konsumsi 
Pemerintah 

10.649,11 34,24% 10.612,49 34,50% 10.515,45 33,18% 

Pembentukan Modal Tetap 
Bruto 

9.999,06 32,15% 9.670,42 31,43% 10.146,80 32,02% 

Perubahan Inventory 145,84 0,47% 149,88 0,49% 145,06 0,46% 
Ekspor Luar Negeri 1.627,62 5,23% 1.221,82 3,97% 984,53 3,11% 
Impor Luar Negeri 2.448,00 7,87% 1.924,56 6,26% 1.609,81 5,08% 
Net Ekspor Antar Daerah -9.887,50 -31,80% -9.874,14 -32,10% -5.328,65 -16,81% 
PDRB 31.097,24 100,00% 30.765,02 100,00% 31.690,59 100,00% 

 

Nilai Nominal PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 
Dasar 2010, Tahun 2017 - 2021 (Miliar Rp.) 

Tabel 
2.1 

Sumber :  BPS Provinsi Maluku 
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2.1.1.4. PDRB Menurut Lapangan 

Usaha 

Realisasi PDRB berdasarkan lapangan 

usaha Tahun 2021, realisasi sektor 

lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan 

perikanan masih memiliki nilai tertinggi di 

setiap periode dimana saat ini bernilai total 

Rp.7,39 Triliun (kontribusi atas PDRB= 

23,33%) atau terjadi peningkatan sebesar 

0,53% dari tahun 2020.  Disusul oleh sektor 

Administrasi Pemerintahan,  Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib, realisasi sebesar 

Rp6,64 Triliun (kontribusi atas PDRB=  

20,95%) atau naik sebesar 3,59% dari tahun 

2020. Di urutan ketiga yakni sektor  

Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi 

Mobil Motor. Tingkat kontribusi sektor 

lapangan usaha tersebut menggambarkan 

kemampuan atau tingkat potensi usaha 

yang saat ini dimiliki wilayah Maluku dimana 

sektor usaha barang dan/atau jasa lainnya 

masih belum menunjukkan peningkatan 

berarti di dalam pembentukan modal  yang 

akan berkontribusi pada peningkatan PDRB 

secara signifikan. 

2.1.1.5. PDRB per Kapita 

Realisasi PDRB per Kapita di Maluku 

tahun 2021 masih jauh di bawah realisasi 

PDRB per Kapita Nasional dan PDRB per 

Kapita Regional dengan nilai sebesar 

Rp.26,22 Juta per tahun atau lebih besar jika 

 i  ii  iii  iv  i  ii  iii  iv

2020 2021

PKRT LNPRT PKP

PMTB Inventory Ekspor LN

Inpor LN Net Ekspor

Grafik 
2.2 

 

Laju PDRB Menurut Lapangan Usaha 
Tahun  2019-2021 

Sumber :  BPS Provinsi Maluku 

Lapangan Usaha 2019 2020 2021 
Nilai % Nilai % Nilai % 

Pertanian Kehutanan dan Perikanan 7.256,22 23,30% 7.353,43 23,90% 7.392,34 23,33% 
Pertambangan dan Penggalian 754,98 2,40% 741,54 2,40% 724,75 2,29% 

Industri Pengolahan 1.650,66 5,30% 1.612,59 5,20% 1.380,40 4,36% 
Pengadaan Listrik dan Gas 30,23 0,10% 32,1 0,10% 34,05 0,11% 

Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang 142,01 0,50% 143,74 0,50% 149,52 0,47% 
Konstruksi 2.204,85 7,10% 2189,02 7,10% 2.297,03 7,25% 

Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil 
Motor 

4.692,08 15,10% 4.460,12 14,50% 
4.658,82 

14,70% 

Transportasi dan Pergudangan 1.639,97 5,30% 1421,3 4,60% 1.507,20 4,76% 
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 526,08 1,70% 485,61 1,60% 495,39 1,56% 

Informasi dan Komunikasi 1.225,78 3,90% 1238,57 4,00% 1.321,14 4,17% 
Jasa Keuangan dan Asuransi 1.192,11 3,80% 1.282,30 4,20% 996,14 3,14% 

Real Estate 94,91 0,30% 94,7 0,30% 99,32 0,31% 
Jasa Perusahaan 307,77 1,00% 304,05 1,00% 316,26 1,00% 

Adm Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

6.418,98 20,60% 6.416,45 20,90% 
6.640,70 

20,95% 

Jasa Pendidikan 1.778,00 5,70% 1.777,22 5,80% 1.844,95 5,82% 
Jasa Kesehatan dan Sosial 668,09 2,10% 697,89 2,30% 562,63 1,78% 

Jasa Lainnya 526,05 1,70% 514,41 1,70% 524,21 1,65% 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 31.108,76 100,00% 30.765,02 100,00% 31.690,59 100,00% 

 

Nilai Nominal PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 
Dasar 2010, Tahun 2017 - 2021 (Miliar Rp.) 

Tabel 
2.2 

Sumber :  BPS Provinsi Maluku 
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dibandingkan dengan tahun 2020 (Rp.25,02 

Juta per tahun).  

Nilai pendapatan tersebut membawa 

wilayah Maluku ke dalam provinsi kategori 

paling miskin dibandingkan dengan provinsi 

wilayah barat dan tengah maupun timur 

indonesia. Rendahnya tingkat PDRB Per-

Kapita Maluku diestimasikan karena 

beberapa faktor seperti rendahnya nilai 

pendapatan dalam sektor usaha atas faktor 

variabel seperti penduduk kurang produktif 

sehingga tidak mendorong skala produksi, 

tingkat pendidikan dan keterampilan 

masyarakat yang kurang memadai dalam 

perkembangan industri, minimnya atau 

kurang eksplorasi atas sumber daya alam 

atau bahan baku produksi, infrastruktur 

wilayah yang tidak berkembang atau 

tersedia dengan baik, serta rendahnya 

tingkat modal usaha.   

 
2.1.2. Suku Bunga 

Pada Triwulan IV tahun 2021 suku 

bunga kredit modal kerja sebesar 10,41% 

atau lebih tinggi dari Triwulan IV tahun 2020 

sebesar 8,40 %. Kredit investasi pada 

Triwulan IV tahun 2021 suku bunga sebesar 

11,27% atau lebih tinggi dari Triwulan IV 

tahun 2020 sebesar 5,59%. Sementara 

Kredit konsumsi pada Triwulan IV tahun 

2021 sebesar 13,37% atau lebih rendah dari 

Triwulan IV tahun 2020 sebesar 13,73%.  

 
Jika dibandingkan dengan inflasi yang 

terjadi di tahun 2021 dimana terjadi 

kenaikan signifikan (dari 0,21 menjadi 4,01) 

Grafik 
2.3 

Realisasi Pendapatan Per Kapita Maluku dan 
Regional tahun 2016-2021 
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Nilai Suku Bunga Kredit pada akhir 
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atau naik 3,8% dan disertai adanya 

kenaikan kredit modal kerja, kredit investasi. 

Hal ini terjadi ambiguity terkait apakah 

permintaan kredit atas pengembangan 

usaha dan modal kerja pada saat pandemi 

di wilayah Maluku cukup tinggi terutama 

dalam sektor retail maupun perdagangan 

kecil menengah. Sedangkan pada kredit 

konsumsi dan suku bunga tertimbang hanya 

mengalami penurunan yang kecil. 

Kondisi tersebut juga berbanding 

terbalik dengan penurunan suku bunga 

acuan Bank Indonesia tahun 2021 (BI 7 day 

reverse repo) yang mengalami penurunan 

dari 3,75% tahun 2020 menjadi 3,5% akhir 

tahun 2021. Penurunan ini dilakukan oleh 

Bank Indonesia dalam rangka mendukung 

program PEN, menjaga stabilitas nilai tukar 

rupiah, dan menjaga jumlah uang yang 

beredar.  

2.1.3. Inflasi 

Inflasi di Provinsi Maluku diwakili oleh 2 

kota yaitu Kota Tual dan Kota Ambon. Inflasi 

Provinsi Maluku tahun 2021 (yoy) sebesar 

4,01%, sedangkan inflasi pada kota Ambon 

adalah sebesar 4,05% dan Kota Tual 

sebesar 3,45%. Inflasi di Provinsi Maluku   

lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 

1,87%. Tim Pengendali Inflasi Daerah 

(TPID) Provinsi Maluku telah melakukan 

beberapa langkah untuk mengendalikan 

inflasi, diantaranya dengan memastikan 

jumlah pasokan bahan pokok dan 

pelaksanaan pasar murah menjelang Hari 

Natal dan Tahun Baru. TPID juga 

melakukan berbagai Kesepakatan 

Kerjasama Antar Daerah untuk menekan 

laju inflasi serta melakukan sidak pasar dan 

operasi pasar murah. 

Mayoritas kelompok pengeluaran yang 

memiliki andil terbesar dari inflasi wilayah 

Maluku adalah kelompok Makanan, 

Minuman, dan Tembakau. Namun jika 

didetailkan bahwa terdapat reverse  antara 

urutan kedua andil kelompok pengeluaran 

antara Kota Tual dan Kota Ambon.  

Kelompok  
Pengeluaran 

IHK Inflasi Desember 2021 

Dec-
21 

mtm ytd Andil 

Umum 109,79 0,79 4,05 0,7900 
Makanan, Minuman, 
dan Tembakau 

109,00 2,06 4,73 0,6363 

Pakaian dan Alas Kaki 118,03 1,35 5,21 0,0885 
Perumahan, Air, 
Listrik, BBRT 

102,80 0,07 1,41 0,0096 

Perlengkapan, 
Peralatan dan 
Pemeliharaan Rutin 
Rumah Tangga 

110,45 0,78 4,08 0,0367 

Kesehatan 108,77 0,32 4,79 0,0059 
Transportasi 112,46 -0,19 8,58 -0,0264 
Informasi, 
Komunikasi, dan Jasa 
Keuangan 

101,57 -0,05 2,31 -0,0037 

Rekreasi, Olahraga, 
dan Budaya 

104,73 0,34 2,25 0,0055 

Pendidikan 117,45 0,00 0,04 0,0000 
Penyediaan Makanan 
dan Minuman / 
Restoran 

117,00 0,00 1,72 0,0000 

Perawatan Pribadi 
dan Jasa Lainnya 

113,98 0,38 3,72 0,0302 

 

Tabel 
2.3 IHK dan Andil  per kelompok Kota 

Ambon periode Desember 2021 

2,72 
1,68 1,87 

2,08 . 0.21`

4,01 . 

2019 2020 2021

Indonesia Maluku

Grafik 
 2.4 

Inflasi Maluku & Indonesia 
(Tahun 2019 - 2021) 

Sumber :  BI Perwakilan Maluku(data diolah)  
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Yaitu pakaian dan alas kaki untuk Kota 

Ambon dan Transportasi untuk Kota Tual. 

Hal ini memang rasional terjadi inflasi 

dimana tingkat permintaan barang/jasa lebih 

tinggi dari penawaran yang terjadi untuk 

kelompok-kelompok pengeluaran tersebut 

dengan beberapa estimasi alasan, 

diantaranya: Maluku tidak ada produksi 

tembakau, pakaian jadi maupun tekstil 

(semua level kualitas) (data BPS 2017-2021 

menunjukan tidak ada produksi kategori 

teksti dan tembakau Maluku), beberapa 

bahan makanan (hasil olah jadi seperti 

minuman kaleng/makanan ringan/makanan 

instant) tidak diproduksi di Maluku sehingga 

ketergantungan impor dari provinsi lain (dari 

Jawa-Bali/Sumatera/Sulawesi) sangat tinggi 

disertai dengan biaya pengiriman serta 

keterbatasan jumlah pengiriman 

dibandingkan dengan permintaan 

penduduk.  

2.1.4. Nilai Tukar 
Pada awal tahun 2021, rupiah berada 

di level Rp.14.084,- per USD, bahkan 

sempat mengalami nilai terendah di tahun 

2020, yakni sebesar Rp.14.646,- per USD 

pada 24 Januari 2020. Namun setelah itu 

pandemi menyerang hingga harga rupiah 

melambung hingga tertinggi mencapai 

Rp.16.550,- per USD pada 14 April 2021. 

Namun setelah itu berangsur membaik dan 

mulai membaik pada awal Mei, hingga 

menyentuh Rp.14.198,- per USD di 13 Mei 

2020. Pada Triwulan III kondisi ekonomi 

Indonesia mulai naik. Sehingga rupiah mulai 

stabil dan menyentuh angka Rp.14.265 per 

USD pada akhir 31 Desember 2021.  

Di Maluku, pelemahan nilai rupiah 

terhadap dollar Amerika tidak 

menampakkan pengaruhnya secara 

signifikan serta secara kebalikan kondisi 

perdagangan dan ekonomi Maluku belum 

cukup mampu mempengaruhi atau 

berkontribusi pada perubahan nilai tukar 

(Kurs) level nasional. Salah satu faktornya 

adalah karena jumlah transaksi 

perdagangan internasional yang masih 

rendah secara nasional atau sekitar USD 

55,76 Juta.  

Ekspor dari Maluku Januari-

Desember 2021 berasal dari komoditas 

minyak dan gas (Migas) berupa minyak 

petroleum mentah sebesar USD 39,39 juta, 

dan komoditas non migas senilai USD 15,86 

juta berupa sektor perikanan. 

Maluku melakukan ekspor ke negara 

anggota ASEAN pada Januari-Desember 

 
Kelompok 

Pengeluaran 
IHK Inflasi Desember 2021 
Dec-
21 

mtm ytd Andil 

Umum 109,79 1,44 3,45 1,4400 
Makanan, Minuman, 
dan Tembakau 

116,82 116,82 8,68 0,6360 

Pakaian dan Alas Kaki 114,32 -0,02 0,55 -0,0014 
Perumahan, Air, 
Listrik, BBRT 

104,57 0,18 -0,02 0,0322 

Perlengkapan, 
Peralatan dan 
Pemeliharaan Rutin 
Rumah Tangga 

109,49 0,58 2,12 0,0281 

Kesehatan 110,09 0,00 2,97 0,0000 
Transportasi 101,83 4,11 -3,67 0,4414 
Informasi, 
Komunikasi, dan Jasa 
Keuangan 

99,00 -0,20 1,75 -0,0109 

Rekreasi, Olahraga, 
dan Budaya 

112,00 0,27 3,96 0,0027 

Pendidikan 108,77 108,77 3,20 0,0000 
Penyediaan Makanan 
dan Minuman / 
Restoran 

109,45 109,45 2,16 0,0000 

Perawatan Pribadi 
dan Jasa Lainnya 

112,71 109,31 9,31 0,0000 

 

Tabel 
2.4 

IHK dan Andil  per kelompok Kota Tual 
periode Desember 2021 

Sumber :  BPS Provinsi Maluku 
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2021 yang terbesar menuju Vietnam senilai 

USD 3,39 juta atau mengalami peningkatan 

sekitar 25,85 persen dibanding periode yang 

sama tahun 2020. Pada kawasan negara 

Asia lainnya, yaitu Korea Selatan memiliki 

nilai ekspor tertinggi USD 19,41 juta  dengan 

kontribusi sebesar 34,80% dari total ekspor 

Maluku. Selanjutnya diikuti oleh India 

dengan nilai ekspor sebesar  USD 16,67 juta 

dengan kontribusi sebesar 29,89% dari total 

ekspor Maluku. Sementara itu, ekspor 

menuju Amerika Serikat sebesar USD 2,20 

juta atau mengalami penurunan sekitar 

46,58% dibandingkan periode yang sama 

tahun 2020. 

2.2 ANALISIS INDIKATOR 
KESEJAHTERAAN 

 

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) 
Pembangunan manusia di Provinsi 

Maluku terus mengalami kemajuan setiap 

tahunnya. Selama 2010-2021 IPM Maluku 

rata-rata meningkat sebesar 0,74% per 

tahun, dari 64,27 pada tahun 2010 

menjadi 69,71 pada tahun 2021. 

Peningkatan IPM Maluku 2021 terjadi 

pada semua dimensi, baik umur panjang 

dan hidup sehat, pengetahuan, dan 

standar hidup layak. Hal ini berbeda 

dengan peningkatan IPM Maluku 2020 

yang hanya didukung oleh peningkatan 

pada dimensi umur panjang dan hidup 

sehat dan dimensi pengetahuan, 

sedangkan dimensi standar hidup layak 

mengalami penurunan. Pendekatan tiga 

dimensi dasar pembangunan yaitu: (1) 

umur panjang dan hidup sehat, (2) 

pengetahuan, dan (3) standar hidup layak. 

Umur Harapan Hidup saat lahir 

(UHH) yang merepresentasikan dimensi 

umur panjang dan hidup sehat terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2021, UHH mencapai 66,09 tahun 

dimana hal tersebut meningkat 1,63 tahun 

dari periode tahun 2010. 

Selanjutnya, dimensi pengetahuan 

pada IPM dibentuk oleh dua indikator, 

yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) 

penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-

rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 

25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus 

meningkat dari tahun ke tahun, meski 

selama pandemi COVID-19 mengalami 

perlambatan. Selama periode 2010 

hingga 2021, HLS Maluku telah meningkat 

rata-rata 1,35% per tahun, sementara RLS 

meningkat 1,39% per tahun. 

Dimensi terakhir yang mewakili 

pembangunan manusia adalah standar 

hidup layak yang direpresentasikan oleh 

pengeluaran riil per kapita yang 

disesuaikan. Pada tahun 2021, 

pengeluaran riil per kapita yang 

disesuaikan masyarakat Maluku 

mencapai Rp8,77 juta per tahun. Angka ini 

meningkat 0,44% dibandingkan tahun 

2020. 

 

Peningkatan indikator kesejahteraan di 
Provinsi Maluku tertinggi terjadi pada 
Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar 
Nelayan (NTN) 
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Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) selama tahun 2019 - 2021, IPM 

Provinsi Maluku mengalami peningkatan 

selama 3 (tiga) tahun terakhir tersebut. 

Namun, IPM Provinsi Maluku masih 

berada di bawah IPM Nasional. 

2.2.2. Tingkat Kemiskinan 

Persentase penduduk miskin di 

Provinsi Maluku pada September 2021 

adalah sebesar 16,30% atau sebanyak 

294,97 ribu orang. Angka tersebut turun 

sebesar 1,57 persen poin atau 26,84 ribu 

orang terhadap Maret 2021 dan turun 

sebesar 1,70 persen poin atau 27,43 ribu 

orang terhadap September 2020.  

Apabila dibedakan menurut 

daerahnya, jumlah penduduk miskin di 

perdesaan pada September 2021 tercatat 

sebesar 245,97 ribu orang. Jumlah ini 

turun 26,09 ribu orang dibandingkan Maret 

2021 yang menunjukkan angka 272,03 

ribu orang. Bila dilihat dari sisi persentase, 

tingkat kemiskinan di perdesaan pada 

September 2021 (24,34%) juga 

mengalami penurunan dibandingkan 

Maret 2021 yang sebesar 26,96%. 

Adapun bila dibandingkan dengan periode 

September 2020, jumlah penduduk miskin 

di perdesaan turun sebesar 26,59 ribu 

orang dan persentase penduduk miskin di 

perdesaan juga turun sebesar 2,71 persen 

poin. 

Sementara di daerah perkotaan 

pada periode yang sama, jumlah 

penduduk miskin tercatat sebesar 49,02 

ribu orang. Jumlah ini berkurang 0,76 ribu 

orang dibandingkan periode Maret 2021 

yang menunjukkan angka 49,78 ribu 

orang. Bila dilihat dari sisi persentase, 

tingkat kemiskinan di perkotaan pada 

September 2021 (6,13%) juga mengalami 

penurunan dibandingkan maret 2021 yang 

sebesar 6,29%. Adapun bila dibandingkan 

dengan periode September 2020, jumlah 

penduduk miskin di perkotaan turun 

sebesar 0,84 ribu orang dan persentase 

penduduk miskin di perkotaan juga 

mengalami penurunan sebesar 0,23 

persen poin. 

Untuk garis Kemiskinan pada 

September 2021 tercatat sebesar 

Rp605.909/kapita/bulan dengan 

komposisi Garis Kemiskinan Makanan 

sebesar Rp405.442 (74,34%) dan Garis 

Kemiskinan Bulan Makanan sebesar 

Rp155.467 (25,66%). Pada September 

2021, secara rata-rata rumah tangga 

miskin di Maluku memiliki 6,23 orang 

Sumber :  BPS Provinsi Maluku 
 

Grafik 
2.2 

Indeks Pembangunan 
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(Tahun 2019 - 2021) 
 



  

 

18 18 

anggota rumah tangga. Dengan demikian, 

besarnya Garis Kemiskinan per rumah 

tangga miskin secara rata-rata adalah 

sebesar Rp3.774.813/rumah tangga 

miskin/bulan. Garis kemiskinan per rumah 

tangga adalah gambaran besarnya nilai 

rata-rata rupiah minimum yang harus 

dikeluarkan oleh rumah tangga untuk 

memenuhi kebutuhannya agar tidak 

dikategorikan miskin. 

Beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan selama 

periode Maret 2021 - September 2021 di 

Maluku antara lain pandemi COVID-19 

yang berkelanjutan berdampak pada 

perubahan perilaku serta aktivitas 

ekonomi penduduk, realisasi bantuan 

sosial baik dari pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah berjalan dengan baik 

dan lancar, ekonomi Maluku pada triwulan 

III-2021 yang mengalami pertumbuhan, 

pengeluaran konsumsi rumah tangga 

pada triwulan III 2021 yang meningkat, 

persentase Pekerja Setengah 

Menganggur yang menurun, Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) pada 

Agustus 2021 yang meningkat, dan Nilai 

Tukar Petani (NTP) pada September 2021 

yang meningkat. 

Berdasarkan grafik perbandingan 

tingkat kemiskinan Maluku tahun 2019 – 

2021, tingkat kemiskinan di Maluku masih 

selalu berada di atas Nasional dengan 

adanya peningkatan tingkat kemiskinan 

pada tahun 2020 dikarenakan pandemi 

COVID-19, kemudia menurun kembali 

pada tahun 2021. 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah 

Provinsi Maluku mengambil beberapa 

kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, di 

antaranya dengan optimalisasi 

pelaksanaan program PEN di Provinsi 

Maluku, memberikan pinjaman dengan 

bunga rendah melalui Bank MalukuMalut 

dengan sasaran utama UMKM, serta 

dengan pembentukan Tim Percepatan 

Pemulihan Ekonomi Maluku. 

2.2.3. Tingkat Ketimpangan (Gini 
Ratio) 

Tingkat Gini Ratio Provinsi Maluku 

pada September 2021 adalah sebesar 

0,316. Angka ini meningkat 0,002 poin jika 

dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 

2021 yang sebesar 0,314 dan menurun 

0,010 poin dibandingkan dengan Gini 

Ratio September 2020 yang sebesar 

0,326.  

Gini Ratio di perkotaan pada 

September 2021 tercatat sebesar 0,302, 

mengalami peningkatan sebesar 0,001 

poin dibandingkan Maret 2021 yang 

 
Sumber :  BPS Provinsi Maluku 
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sebesar 0,301 dan meningkat sebesar 

0,010 poin dibanding September 2020 

yang sebesar 0,292. Sedangkan Gini 

Ratio perdesaan pada September 2021 

tercatat sebesar 0,250 mengalami 

penurunan sebesar 0,008 poin 

dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 

dan sebesar 0,035 poin dibandingkan 

dengan kondisi September 2020. Gini 

Ratio di daerah perdesaan pada Maret 

2021 dan September 2020 masing-

masing tercatat sebesar 0,258 dan 0,285. 

Selain Gini Ratio, ukuran 

ketimpangan lain yang sering digunakan 

adalah persentase pengeluaran pada 

kelompok penduduk 40% terbawah atau 

yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. 

Berdasarkan ukuran ini, tingkat 

ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, 

yaitu tingkat ketimpangan tinggi, 

ketimpangan sedang, serta ketimpangan 

rendah. Pada September 2021, 

persentase pengeluaran pada kelompok 

40% terbawah Maluku adalah sebesar 

21,06% yang berarti ada pada kategori 

ketimpangan rendah. Kondisi ini menurun 

dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 

21,28% dan meningkat dibandingkan 

dengan September 2020 yang sebesar 

20,63%. Jika dibedakan menurut daerah, 

pada September 2021 persentase 

pengeluaran pada kelompok penduduk 

40% terbawah di daerah perkotaan adalah 

sebesar 22,35%. Sementara persentase 

pengeluaran pada kelompok penduduk 

40% terbawah di daerah perdesaan 

tercatat sebesar 24,49%. Dengan 

demikian, menurut kriteria Bank Dunia 

daerah perkotaan dan perdesaan di 

Maluku termasuk ketimpangan rendah. 

Gini Ratio Provinsi Maluku berada di 

bawah Nasional, yaitu sebesar 0,381. 

Pada tahun 2021 pemerintah 

Provinsi Maluku berusaha menjaga daya 

beli masyarakat dengan optimalisasi 

program PEN dari Pemerintah Pusat, di 

antaranya Program Keluarga Harapan 

Hidup, Kartu Sembako, dan Bantuan 

Langsung Tunai. Hal ini dilakukan untuk 

mejaga daya beli masyarakat golongan 

terbawah dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya.  

2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan dan 
Tingkat Pengangguran 
Angka Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku pada 

Agustus 2021 adalah sebesar 6,93%, naik 

sebesar 0,2% dari Februari 2021. 

Realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan realisasi angka TPT tingkat 

 
Sumber :  BPS Provinsi Maluku 
 

Gambar 
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nasional periode Agustus 2021 adalah 

sebesar 6,49%. 

Komposisi angkatan kerja pada 

Agustus 2021 sebanyak 860.344 orang 

yang terdiri atas 800.755 orang penduduk 

yang bekerja dan 59.589 orang 

pengangguran. Apabila dibandingkan 

Februari 2021, terjadi peningkatan jumlah 

angkatan kerja sebanyak 24.173 orang. 

Namun jumlah pengangguran juga 

meningkat sebanyak 3.288 orang. Apabila 

dibandingkan kondisi Agustus 2020 

jumlah Angkatan kerja meningkat 

sebanyak 21.154 orang, penduduk 

bekerja naik sebanyak 25.054 orang dan 

pengangguran turun sebanyak 3.900 

orang. 

Dilihat berdasarkan daerah tempat 

tinggal, TPT di perkotaan cenderung lebih 

tinggi dibanding TPT di perdesaan. Pada 

Agustus 2021, TPT di perkotaan sebesar 

10,18%, sedangkan TPT di perdesaan 

sebesar 4,63%. Dibandingkan keadaan 

Februari 2021, TPT perkotaan dan 

perdesaan naik masing-masing sebesar 

0,11% poin dan 0,41%. Namun jika 

dibandingkan Agustus 2020, TPT 

pekotaan mengalami penurunan sebesar 

2,05% poin dan sedangkan TPT 

perdesaan turun 0,19% poin. 

2.2.5. Nilai Tukar Petani (NTP) 
Nilai Tukar Petani merupakan salah 

satu indikator untuk melihat tingkat 

kemampuan/daya beli petani di 

perdesaan. NTP juga menunjukkan daya 

tukar (terms of trade) dari produk 

pertanian dengan barang dan jasa yang 

dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. 

Pada Desember 2021, Provinsi 

Maluku berada di urutan ke-21 dari 34 

provinsi dengan Nilai Tukar Petani (NTP) 

sebesar 104,16. Nilai tersebut meningkat 

0,38% dibanding November 2021 yang 

tercatat sebesar 103,77. Peningkatan 

NTP disebabkan oleh indeks harga hasil 

produksi pertanian (It) yang tercatat 

meningkat sebesar 0,84% melebihi 

peningkatan indeks harga yang dibeli 

petani (Ib) sebesar 0,46%. Selain itu, NTP 

Desember 2021 jauh lebih tinggi daripada 

NTP Desember 2020 yang bernilai 

sebesar 97,68.  

Berdasarkan gambar 2.6, dalam 3 

(tiga) tahun terakhir NTP Provinsi Maluku 

berada di bawah NTP Nasional.  

Terdapat tiga subsektor yang 

mengalami peningkatan NTP, yaitu 

subsektor tanaman pangan (0,66%), 

 
Sumber :  BPS Provinsi Maluku 
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hortikultura (1,40%), dan subsektor 

perikanan (2,07%). Sementara dua 

subsektor lainnya mengalami penurunan 

NTP, yaitu subsektor tanaman 

perkebunan rakyat (-0,32%), dan 

subsektor peternakan (-0,16%). 

Indeks Harga yang Diterima oleh 

Petani (It) dari kelima subsektor 

menunjukkan fluktuasi harga komoditas 

pertanian yang dihasilkan oleh petani. 

Indeks harga yang diterima oleh petani (It) 

Provinsi Maluku pada Desember 2021 

adalah sebesar 113,42 atau naik sebesar 

0,84 persen dibanding It November 2021 

yang tercatat sebesar 112,47 persen. 

Peningkatan It pada Desember 2021 

disebabkan oleh meningkatnya It pada 

seluruh subsektor dengan peningkatan 

tertinggi dialami oleh subsektor perikanan 

sebesar 2,42%. 

Melalui Indeks Harga yang Dibayar 

oleh Petani (Ib) dapat dilihat fluktuasi 

harga barang dan jasa yang dikonsumsi 

oleh masyarakat perdesaan, khususnya 

petani yang merupakan bagian terbesar 

dari masyarakat perdesaan, serta 

fluktuasi harga barang dan jasa yang 

diperlukan untuk memproduksi hasil 

pertanian. 

Pada Desember 2021, Ib Provinsi 

Maluku tercatat sebesar 108,88 atau 

mengalami peningkatan 0,46% 

dibandingkan November 2021 yang 

besarnya 108,39. Seluruh subsektor 

mengalami peningkatan Ib, dengan 

peningkatan tertinggi dialami subsektor 

tanaman perkebunan rakyat sebesar 

0,52%.  

Salah satu komponen Nilai yang 

Dibayar oleh Petani (Ib) adalah Indeks 

Konsumsi Rumah Tangga (IKRT). Pada 

Desember 2021 terjadi kenaikan IKRT 

sebesar 0,50%. Peningkatan IKRT ini 

disebabkan oleh meningkatnya IKRT 

pada 6 (enam) kelompok pengeluaran, 

yaitu kelompok pengeluaran makanan, 

minuman, dan tembakau (0,65%); 

pakaian dan alas kaki (0,12%); 

perumahan, air, listrik, dan bahan bakar 

lainnya (0,61%); perlengkapan, peralatan, 

dan pemeliharaan rutin rumah tangga 

(0,05%); kesehatan (0,19%); serta 

transportasi (0,16%). Sementara itu, lima 

kelompok pengeluaran lainnya tidak 

 
Sumber :  BPS Provinsi Maluku 
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mengalami perubahan dibandingkan 

bulan sebelumnya. 

NTP Januari – Desember 2021 

menggambarkan NTP yang terjadi selama 

tahun berjalan. NTP Januari – Desember 

2021 Provinsi Maluku lebih tinggi 4,51% 

dibandingkan NTP Tahun 2020 pada 

periode yang sama. Perubahan tertinggi 

terjadi pada Subsektor Tanaman 

Perkebunan Rakyat sebesar 9,73%. NTP 

Januari – Desember 2021 tertinggi terjadi 

pada Subsektor Perikanan yakni sebesar 

105,95 dan terendah terjadi pada 

Subsektor Tanaman Pangan yakni 

sebesar 94,04. 

2.2.6 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

Pada Desember 2021, NTN naik 

sebesar 2,24% dengan nilai sebesar 

110,48. Hal ini terjadi karena It meningkat 

sebesar 2,58% melampaui peningkatan Ib 

sebesar 0,33%. Peningkatan It 

disebabkan oleh naiknya It pada kelompok 

penangkapan di perairan laut (khususnya 

komoditas ikan alu-alu, ketamba, kepiting 

laut, ikan belanak, udang laut, ikan 

baronang, ikan layang, ikan ekor kuning, 

dan ikan kembung) sebesar 2,58%. 

Sementara It pada kelompok 

penangkapan di perairan umum 

(khususnya komoditas kepiting air tawar) 

meningkat sebesar 2,81%. Peningkatan 

nilai Ib disebabkan oleh peningkatan IKRT 

sebesar 0,49%. Apabila dibandingkan 

dengan Desember 2020, NTN pada 

Desember 2021 jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan NTN Desember 

2020 yang bernilai sebesar 99,49. 

. 

2.3 Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra 
Regional 

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi 
 
Kinerja Makro Ekonomi wilayah Maluku 

Tahun 2022 sebagai bagian dari 

pembentuk pertumbuhan ekonomi 

regional, sebagai berikut: 

1) PDRB TW IV 2022 mencapai 5,33% 

meningkat 7,1% dari TW IV 2020 (-

3,42%). 

2) PDB TW IV 2022 mencapai 3,69% 

meningkat 5,76% dari TW IV 2020 (-

2,07%). 

3) Konsumsi rumah tangga (C=63,88%), 

konsumsi pemerintah (G=33,18%) 

dan PMTB (I32,02%) dengan nilai 

nominal secara mayoritas sedikit 

meningkat dari Tahun 2020 masih 

menjadi kontributor terbesar dalam 

pembentukan PDRB. 

 
Sumber :  BPS Provinsi Maluku 
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4) Inflasi tertinggi Kota Ambon di tahun 

2021 menembus 4,05% (Januari 2022 

terjadi Deflasi 0,53%) dimana nilai 

tersebut sudah di atas batas rata-rata 

nilai inflasi terjaga dimana antara 2-

4%. Inflasi Maluku lebih dipengaruhi 

oleh tingkat penawaran barang/jasa 

lebih rendah dibanding tingkat 

permintaan. 

5) Nilai Tukar Nelayan (NTN) YoY terjadi 

kenaikan 10,99% dan Nilai Tukar 

Petani (NTP) YoY meningkat 6,48%. 

6) Secara agregat YoY penurunan 

Kenaikan Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) sebesar 0,64% dari 

Tahun 2020 dimana di Tahun 2022 

Bulan Agustus 2021 (6,93%) dari 

Februari 2021 (6,73%) atau sebesar 

0,2%. 

7) Ekspor dan Impor Maluku YoY Tahun 

2022 mengalami penurunan. Namun 

Ekspor dari Maluku Januari-Desember 

2021 yang terbesar menuju Vietnam 

mengalami peningkatan sekitar 

25,85% dibanding periode yang sama 

tahun 2020. Sementara itu, ekspor 

menuju Amerika Serikat sebesar USD 

2,20 juta atau mengalami penurunan 

sekitar 46,58% dibandingkan periode 

yang sama tahun 2020. 

8) Laju pertumbuhan penduduk Maluku 

2010-2020 sebesar 1,83% per-tahun. 

9) PMA Maluku sebesar Rp0,19 Miliar 

(turun YoY 99,9% dari Tahun 2020) 

sedangkan PMDN terjadi peningkatan 

sebesar Rp2,94 Triliun dimana PMDN 

Tahun 2020 sebesar Rp0,475 Triliun. 

10) Terdapat kenaikan Upah Minimum 

Regional di empat tahun terakhir 

dengan kenaikan rata-rata dalam 4 

tahun sebesar Rp95.685;- namun 

tahun 2021 UMR bernominal sama 

dengan tahun 2020 yakni Rp2,6Juta. 

11) Angka Kematian Bayi di 

Provinsi Maluku berdasarkan SDKI 

2017 yaitu 36/1000 kelahiran 

hidup,pada tahun 2019 berdasarkan 

data rutin dari Kabupaten/Kota adalah 

5/1000 KH dengan jumlah kematian 

bayi 238 kasus. Sehingga diestimasi, 

angka kematian bayi wilayah Maluku 

menurun secara periodik seiring 

dengan membaiknya sistem kelahiran. 
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3.1 PELAKSANAAN APBN TINGKAT 

PROVINSI 

 

Total realisasi pendapatan dalam 

negeri di Provinsi Maluku diakhir tahun 

anggaran 2021 sebesar Rp1.997,48 

miliar, sedangkan total realisasi belanja 

yang tahun anggaran bersangkutan 

sebesar Rp20.637,39 miliar. 

Berdasarkan angka di atas artinya 

terdapat defisit anggaran sebesar Rp 

18.639,92 miliar. Defisit ini terjadi karena 

Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) belum 

mampu mengimbangi Belanja Pemerintah 

Pusat. Meskipun demikian, pencapaian 

target pajak cenderung meningkat dan 

penerimaan PNBP dari tahun ke tahun 

terus bertambah naik.  

Realisasi Pendapatan Negara terbesar 

diperoleh dari penerimaan pajak dalam 

negeri dan PNBP yang mencapai 

105,82% dari pagu sedangkan Realisasi 

Belanja Negara sampai dengan akhir 

tahun 2021 mencapai Rp20.637,39 miliar 

dari pagu yang ditetapkan atau sebesar 

96,97%. Realisasi ini terdiri atas realisasi 

belanja pemerintah pusat yang mencapai 

93,06% dan realisasi transfer ke daerah 

yang mencapai 99,70%. 

3.1.1 Pendapatan Negara 
 

Pendapatan Negara di Maluku Naik 
29,52% 

Pendapatan Pemerintah Pusat di 

Provinsi Maluku tahun 2021 meningkat 

dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan 

untuk pemerintah pusat berasal dari tiga 

sumber penerimaan yaitu, Penerimaan 

Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah. 

 
Sumber :  Kanwil DJPb Provinsi Maluku 
 

Tabel 
3.1 APBN Provinsi Maluku Tahun 2019-2021 (dalam miliar) 

 

 

Realisasi APBN di wilayah Provinsi Maluku 
tahun 2019-2021 relatif tinggi dan meningkat 
dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 baik 
realisasi penerimaan maupun belanja 
mencapai angka diatas 90% 
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Penerimaan Perpajakan terdiri dari 

Penerimaan Pajak Dalam Negeri dan 

Penerimaan Pajak Perdagangan 

Internasional. Target penerimaan pajak di 

Provinsi Maluku untuk tahun 2021 sebesar 

Rp1.498,58 miliar dengan realisasi 

sebesar Rp1.421,93 sebesar miliar atau 

mencapai 94,88%.   

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) terdiri dari Pendapatan dari 

Sumber Daya Alam dan PNBP Lainnya. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

untuk Provinsi Maluku pada tahun 2021 

ditergetkan sebesar Rp298,29 miliar 

dengan nilai realisasi sebesar Rp425,22 

miliar atau mencapai 142,55%. 

Apabila dilihat penerimaan tiap 

bulannya, penerimaan pajak dan PNBP 

tahun 2021 meningkat tajam pada akhir 

tahun yaitu pada bulan Desember. 

3.1.1.1 Pendapatan Perpajakan 
 

Penerimaan Perpajakan tahun 2021 

naik dibanding tahun sebelumnya. 

Realisasi Penerimaan Perpajakan pada 

akhir tahun 2021 sebesar Rp1.572,26 

miliar. Realisasi Penerimaan Perpajakan 

tahun 2021 mengalami peningkatan jika 

dibandingkan realisasi tahun 2020 yang 

sebesar Rp1.162,97 miliar. Realisasi 

penerimaan pajak tahun ini sebesar 

98,93% dari target.  

Tahun anggaran 2021 pendapatan 

PPh mencapai nilai sebesar Rp737,84 

miliar dan pada tahun 2020 terealisasi 

sebesar Rp744,85 miliar atau menurun 

0,94% dari penerimaan PPh tahun 2020. 

PPN sebagai pajak objektif dapat 

diartikan sebagai kewajiban membayar 

pajak oleh konsumen yang terdiri atas 

orang pribadi atau badan, dan tidak 

berkorelasi dengan tingkat penghasilan 

tertentu. Siapapun yang mengkonsumsi 

barang atau jasa yang termasuk objek 

PPN, akan diperlakukan sama dan wajib 

membayar PPN atas konsumsi barang 

atau jasa tersebut. 

Realisasi pendapatan PPN pada akhir 

tahun pada akhir tahun 2021 sebesar 

Rp782,31 miliar tumbuh positif 22,15% 

dari tahun 2020 sebesar Rp640,43 miliar.  

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya 

aktivitas ekonomi serta daya beli 

masyarakat di era new normal. 

Pajak Luar Negeri berasal dari 

pendapatan bea masuk, pendapatan 

denda administrasi pabean, pendapatan 

pabean lainnya. Pajak Luar Negeri pada 

tahun 2021 mengalami kenaikan 30,69% 

dari tahun 2020. Penerimaan Pajak Luar 

Negeri yang signifikan berasal dari 

pendapatan bea masuk pada bulan 

September 2020 sebesar Rp6,37 miliar. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga 

mengalami peningkatan signifikan 

sebesar 43,46%. Penerimaan PBB 

terbesar berasal dari perkebunan sebesar 

 

Presentase penerimaan perpajakan di Maluku 
mengalami kenaikan dibandingkan dengan 
tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh 
meningkatnya aktivitas ekonomi serta daya 
beli masyarakat 
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Rp6,06 miliar. Dengan melihat jumlah 

penerimaan pajak pusat di Maluku, dapat 

kita ukur rasio perpajakan di provinsi 

seribu pulau ini. Tax ratio di Provinsi 

Maluku dalam definisi sempit dihitung 

berdasarkan jumlah penerimaan 

perpajakan dibandingkan dengan PDRB. 

Tax Ratio Maluku tidak mengalami 

pertumbuhan yang berarti, pada tahun 

2019 sebesar 5,61% menurun hingga 

4,62% pada tahun 2020 dan pada tahun 

2021, tax ratio naik 0,37% menjadi 4,99%. 

Idealnya tax ratio berbanding lurus 

dengan kemajuan ekonomi suatu daerah. 

Tax ratio berkaitan erat dengan kepatuhan 

pajak yang berkaitan pula dengan biaya 

kepatuhan. Artinya, semakin rendah biaya 

kepatuhan, yaitu biaya yang ditanggung 

seseorang atau suatu entitas untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya, 

akan semakin tinggi kepatuhan pajak. 

Inovasi perpajakan di bidang IT seperti e-

filing, e-billing, e-registration, e-bukpot, 

dan sejenisnya harus diperkuat untuk 

meningkatkan pelayanan, yang bermuara 

pada naiknya tingkat kepatuhan pajak. 

Meskipun demikian, angka ini tidak 

mampu menjadi acuan untuk mengukur 

tax ratio karena hanya menghitung angka 

pelaporan, bukan pembayaran, apalagi 

terkait besarnya pembayaran. 

Kedepannya diharapkan penerimaan 

pajak benar-benar mampu menjadi tulang 

punggung pendapatan pemerintah 

sehingga tidak terlalu tergantung kepada 

dana dari sumber dengan biaya tertentu. 

3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan 
Pajak 

 
Penerimaan PNBP di Provinsi Maluku 

tahun 2021 mencapai Rp 425,22 miliar. 

meningkat 12,10% dibanding tahun 2020 

yang mencapai Rp379,31 miliar. 

Penerimaan PNBP terdiri dari Pendapatan 

Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 

Rp229,57 miliar dan Penerimaan PNBP 

Lainnya sebesar Rp195,66 miliar. 

Diharapkan, penerimaan dari sumber-

sumber selain perpajakan di Maluku 

semakin meningkat sehingga dapat 

mengimbangi penerimaan pajak dalam 

menutup belanja negara kedepannya. 

Provinsi Maluku tidak lagi bisa 

mengandalkan cengkeh dan pala, tetapi 

harus memaksimalkan sektor perikanan, 

perkebunan dan kehutanan serta 

pertambangan umum. Potensi perikanan 

diharapkan akan menjadi tulang 

punggung utama dalam meraup PNBP 

yang sangat penting bagi pemerintah. 

Pemerintah diharapkan segera 

merealisasikan program Lumbung Ikan 

Nasional (LIN) di Maluku mengingat LIN 

sudah ditetapkan 10 tahun yang lalu, 

sebab jika tidak, maka pengusaha-

pengusaha dari daerah lain akan 

mendominasi dan menguasai potensi 

perikanan laut di Maluku. Para pengusaha 

perikanan lokal di Maluku harus dibantu 

untuk mendapatkan akses modal, agar 
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mereka bisa mengembangkan usaha 

perikanan dalam skala besar, serta harus 

lebih berani dan kreatif untuk mengelola 

sumber daya perikanan dan kelautan 

secara modern. Skema Kredit Usaha 

Rakyat pada sektor perikanan dapat 

menjadi alternatif bagi pemerintah daerah. 

Selain itu, dibutuhkan upaya mencari para 

investor baru untuk mengeksplorasi 

minyak dan gas sebagai produk unggulan 

Maluku di masa yang akan datang. 

Sementara realisasi Pendapatan 

PNBP dari bidang Pendidikan diperoleh 

melalui institusi pendidikan seperti 

Politeknik Perikanan Tual berupa uang 

pendidikan, uang seleksi/saringan masuk, 

biaya menjalankan praktek. Besarnya 

realisasi PNBP pendidikan pada akhir 

tahun anggaran 2020 sebesar Rp.39,14 

miliar dan pada akhir tahun anggaran 

2021 mencapai Rp.46,82 miliar atau 

mengalami kenaikan sebesar 19,62%. 

Realisasi PNBP dari pendapatan jasa 

transportasi, komunikasi, dan informatika 

serta jasa lainnya pada TA 2021 secara 

total mengalami peningkatan sebesar 

25% dibandingkan tahun 2020 sebesar 

Rp25,75 miliar sementara di tahun 2021 

hanya mencapai nilai Rp20,60 miliar. 

Realisasi pendapatan denda 

didominasi oleh pendapatan denda 

penyelesaian pekerjaan. Pada akhir tahun 

anggaran 2021 pendapatan denda 

sebesar Rp7,35 miliar, naik secara 

signifikan sebanyak 111,82% 

dibandingkan pendapatan pada akhir 

tahun anggaran 2021 yang memperoleh 

pendapatan sebesar Rp3,47 miliar. 

3.1.1.3 Penerimaan Hibah 

Hibah adalah setiap penerimaan 

Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, 

barang, jasa dan/atau surat berharga 

yang diperoleh dari pemberi hibah yang 

tidak perlu dibayar kembali, yang berasal 

dari dalam negeri atau luar negeri, yang 

atas hibah tersebut, pemerintah mendapat 

manfaat secara langsung yang digunakan 

untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, 

atau diteruskan kepada Pemerintah 

Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan 

Badan Usaha Milik Daerah. Tahun 2021 

provinsi Maluku tidak menerima hibah 

karena pemanfaatan hibah diarahkan 

untuk mendukung seluruh agenda 

prioritas pembangunan nasional dalam 

RPJMN 2020-2024 termasuk penanganan 

isu-isu global. 

3.1.2 Belanja Negara 

Realisasi belanja pemerintah pusat di 

Provinsi Maluku tahun 2021 mencapai 

94,46%. Belanja pemerintah pusat adalah 

bagian dari belanja negara dalam rangka 

mendanai pengeluaran pemerintah pusat. 

Belanja pemerintah pusat meliputi belanja 

pemerintah pusat menurut organisasi. 
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3.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat 
(BPP) 
Realisasi belanja pemerintah 

pusat di Provinsi Maluku tahun 2021 

mencapai 93,06%, tumbuh 16,16% dari 

tahun 2020. Belanja Pemerintah Pusat 

(BPP) adalah bagian dari belanja negara 

yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan pemerintah pusat baik yang 

dilaksanakan di pusat maupun di daerah.  

Grafik di atas menunjukkan pada 

tahun 2019 pagu belanja barang 

mempunyai porsi yang terbesar dalam 

BPP namun pada tahun 2020 dan 2021, 

mengalami pergeseran alokasi terbesar 

yaitu belanja pegawai. Hal ini sesuai 

dengan kebijakan pemerintah pusat 

dalam mengatasi pandemi Covid-19 

dengan focus pada belanja kesehatan dan 

program pemulihan perekonomian.  

3.1.2.2 Berdasarkan Jenis Belanja 
 

Realisasi belanja pegawai tahun 

2021 adalah yang tertinggi dibanding 

realisasi belanja jenis yang lain. Pada 

Tahun Anggaran 2021 alokasi pagu 

belanja pusat di Provinsi Maluku sebesar 

Rp8.78 triliun atau mengalami kenaikan 

sebesar 16,16% dibanding Tahun 

Anggaran 2020 yang sebesar Rp7,53 

triliun. 

Pagu Belanja Pegawai pada tahun 2021 

sebesar Rp3.033,59 miliar atau 

mengalami penurunan sebesar 2,17% 

dibanding pagu Belanja Pegawai pada 

tahun 2020. Penurunan tersebut 

diantaranya disebabkan oleh penyesuaian 

gaji pokok pegawai, kenaikan gaji berkala, 

penambahan anggota keluarga/ 

tunjangan keluarga, pembayaran 

remunerasi PNS Pusat di daerah, serta 

pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), 

gaji ke-13 pada pertengahan tahun 2021. 

Belanja pegawai mengambil porsi sebesar 

25,63% dari total belanja, Hal ini 

menunjukan alokasi yang sudah cukup 

baik karena telah dibawah 50% dari total 

anggaran yang digunakan. Sehingga 

uang Negara dapat lebih difokuskan untuk 

pelayanan masyarakat. 

Pagu Belanja Barang pada tahun 2021 

sebesar Rp2.924,08 miliar atau 

mengalami kenaikan sebesar 5,78% 

dibanding pagu Belanja Barang Tahun 

Anggaran 2020. Pagu Belanja Modal 

tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.588,74 

miliar atau mengalami kenaikan sebesar 

58,01% dibanding pagu Belanja Modal 

tahun anggaran 2020. Sedangkan pagu 

Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 

2021 sebesar Rp13,92 miliar merupakan 

jenis belanja yang mengalami persentase 

 
Sumber :  Kanwil DJPb Provinsi Maluku 
 

Grafik 
3.1 Perbandingan Pagu Realisasi 

BPP (Tahun 2019 - 2021) 
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penurunan terbesar dibanding tahun 

anggaran 2020 sebesar 97,33%. 

Penurunan yang signifikan terkait Belanja 

Bantuan Sosial dikarenakan adanya 

refocusing anggaran dalam 

pembangunan wilayah Provinsi Maluku. 

Realisasi anggaran secara akumulatif 

Tahun Anggaran 2021 sebesar 95,71% 

sedangkan Tahun Anggaran 2020 

sebesar 94,54%. Rasio penyerapan 

belanja Dana Desa sebesar 99,80% 

merupakan rasio penyerapan paling tinggi 

dibanding penyerapan Belanja Pegawai 

sebesar 99,74% dan DAK Non Fisik serta 

Belanja Bantuan Sosial sebesar 98,13% 

3.1.2.3 Berdasarkan Kementerian 
Negara/Lembaga 

Realisasi Belanja pemerintah pusat 

menurut organisasi adalah belanja 

pemerintah pusat yang dialokasikan 

menurut struktur organisasi Kementerian 

Negara / Lembaga dan bagian anggaran 

bendahara umum negara. Di provinsi 

Maluku, Alokasi anggaran tahun 2021 

tertinggi berdasarkan nilainya yaitu 

Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat dengan pagu Rp2,19 

triliun diikuti Kementerian Pertahanan 

Rp1,42 triliun dan Kepolisian RI sebesar 

Rp1,01 triliun. Sedangkan penyerapan 

belanja tertinggi pada Kementerian 

Agama yakni 103,15% diikuti Badan 

Koordinasi Penanaman Modal sebesar 

100%, sedangkan realisasi terendah ada 

pada Kementerian Kesehatan sebesar 

75,81%. 

3.1.2.4 Berdasarkan Fungsi 

Realisasi belanja berdasarkan 

fungsi di tahun 2021 di Provinsi Maluku 

menurun 8,36% dari tahun sebelumnya. 

Klasifikasi belanja pusat menurut fungsi 

mengelompokkan belanja Negara 

berdasarkan 11 (sebelas) fungsi-fungsi 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Negara /Lembaga. 

Sebagian besar alokasi pagu 

anggaran menurut fungsi untuk tahun 

2021 mengalami peningkatan kecuali 

untuk fungsi pariwisata dan budaya, serta 

perlindungan sosial. Kenaikan tertinggi 

adalah anggaran untuk fungsi perumahan 

dan fasilitas umum yang naik mencapai 

49,54% kemudian fungsi kesehatan 

sebesar 36,18% dan yang ketiga terbesar 

adalah fungsi agama yang naik sebesar 

35,93%. Secara akumulatif alokasi 

anggaran di Provinsi Maluku pada TA 

2020 sebesar Rp10.648,31 miliar dan 

pada tahun anggaran 2021 menjadi 

sebesar Rp12.334,78 miliar atau 

mengalami kenaikan sebesar 22,64%. 

Alokasi anggaran tertinggi pada 

tahun 2021 menurut klasifikasi fungsi 

adalah Fungsi Pelayanan Umum sebesar 

Rp,4.086,45 miliar atau 33,13% dari total 

pagu anggaran pusat di Provinsi Maluku, 

dengan realisasi belanja sebesar 

Rp3.952,67 miliar atau 96,73% dari pagu 

tahun anggaran 2021. 
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Berikutnya adalah fungsi Ekonomi 
sebesar Rp2.826,11 miliar atau 22,91% 

dari total pagu anggaran pusat di Provinsi 

Maluku dengan realisasi belanja sebesar 

Rp2.618,36 miliar atau 92,65% dari pagu 

tahun anggaran 2021. 

Sementara fungsi pendidikan 

memperoleh alokasi terbesar ketiga yaitu 

Rp1.487,98 miliar atau 12,06% dari total 

pagu anggaran pusat di Provinsi Maluku 

dengan realisasi belanja sebesar 

Rp1.469,73 miliar atau 13,72% dari pagu 

tahun anggaran 2021. 

3.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa (TKDD) 

Penyerapan Dana Transfer di 

Provinsi Maluku tergolong tinggi. Belanja 

Dana Transfer Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku TA 

2021 dianggarkan Rp12.521,19 miliar dan 

terealisasi 99,70% atau Rp 12.484,17 

miliar. Meningkat dibandingkan tahun 

anggaran 2020 yang terealisasi 98,99%, 

sebanyak 5,69%. 

Transfer Dana Alokasi Khusus, 

selanjutnya disebut DAK, adalah dana 

perimbangan dan bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus yang merupakan urusan daerah 

dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK 

Fisik di tahun 2021 ini dialokasikan senilai 

Rp2.023,15 miliar dengan realisasi 

sebesar Rp1.918,19 miliar atau sekitar 

94,81%. Sedangkan DAK Nonfisik 

dialokasikan sebesar Rp1.563,09 miliar 

dengan realisasi sebesar Rp1.509,88 

miliar atau sekitar 96,60%.  

Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)  

adalah dana yang dialokasikan kepada 

setiap Daerah Otonom 

(Provinsi/Kabupaten/Kota) setiap 

tahunnya sebagai dana pembangunan. 

Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah yang 

merupakan bagian dari program yang 

menjadi prioritas nasional dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU 

TA 2021 di Provinsi Maluku mengalami 

penurunan sebesar 0,83% dibanding TA 

2020. 

Transfer Dana Bagi Hasil atau DBH 

adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada daerah berdasarkan persentase 

tertentu. Meskipun alokasi DBH Tahun 

Anggaran 2021 di Provinsi Maluku secara 

akumulatif mengalami penurunan sebesar 

12,95% dibanding TA 2020 namun 

realisasinya ditahun 2021 mencapai 

156,01% lebih tinggi apabila dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2020 yang hanya 

sebesar 94,42%. Dana Bagi Hasil (DBH) 

tersebut terdiri dari DBH PPh Perorangan, 

DBH PBB, DBH SDA Minyak Bumi, DBH 

SDA Pertambangan Umum, DBH SDA 

Kehutanan dan DBH Perikanan. 
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Pada tahun 2021, Dana Insentif Daerah di 

Provinsi Maluku direalisasikan dengan 

nilai sebesar Rp155,98 miliar. Untuk Dana 

Desa dianggarkan sebesar Rp1.158,27 

miliar dengan realisasi sebesar 

Rp1.159,94 miliar atau sekitar 99,80%. 

Dengan melihat perbandingan rasio PAD 

dan dana transfer terhadap total 

pendapatan Provinsi Maluku, disimpulkan 

bahwa tingkat ketergantungan terhadap 

pusat dalam pelaksanaan desentralisasi 

di Provinsi Maluku masih sangat tinggi. 

Tahun 2021 hanya 7,64% pendapatan 

Provinsi Maluku yang berasal dari PAD 

sisanya ditutup dengan dana transfer dari 

pusat. 

3.1.4 Surplus/Defisit APBN 

Berdasarkan realisasi APBN tahun 

2021, diketahui Provinsi Maluku 

mengalami kondisi defisit sebesar 

Rp18,64 triliun yang mengindikasikan 

bahwa Provinsi Maluku menerima subsidi 

silang dari daerah lain di Indonesia. 

Konsep subsidi silang diartikan sebagai 

mekanisme penyeimbangan kemampuan 

fiskal antar daerah dimana daerah yang 

kaya sumber daya alam dapat 

memberikan sebagian dananya kepada 

daerah yang lebih membutuhkan. 

Pemerintah pusat berusaha menutup 

kesenjangan tersebut dengan 

mengalihkan dana daerah yang 

menghasilkan penerimaan lebih banyak 

kepada daerah yang belum mampu 

mencukupi kebutuhan fiskalnya secara 

mandiri. Provinsi Maluku masih belum 

mampu menutup arus kas keluar melalui 

penerimaan diwilayahnya, oleh karena itu 

Pemerintah Pusat menyediakan dana 

untuk menutup defisit arus keuangan 

tersebut dari dana yang dikumpulkan dari 

wilayah lain. 

3.1.5 Pengelolaan BLU Pusat 

Badan Layanan Umum (BLU) 

adalah instansi di lingkungan pemerintah 

yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang 

dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan, dan dalam melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip 

efisiensi dan produktifitas. 

3.1.5.1 Satker BLU Universitas 
Pattimura 

a) Profil Satker 
Universitas Pattimura (Unpatti) 

sebagai salah satu universitas negeri di 

bagian timur Indonesia, berdasarkan 

lingkungan geografis wilayah pulau pulau 

kecil dengan teritori laut lebih luas dari 

daratan menyebabkan universitas ini 

berorientasi pada pendekatan laut pulau 

dalam program pengembangannya. Pola 

Ilmiah Pokok Universitas Pattimura adalah 

“Bina Mulia Kelautan” dengan moto “Hotu 

Messe” atau berkembang dalam 

tantangan, telah mendorong Universitas 

Pattimura selalu gigih dalam perjuangan 

menjadikan universitas ini selalu 

berkembang agar menjadi setara dengan 
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universitas lain di Indonesia. Komitmen 

untuk menjadikan Universitas Pattimura 

sebagai universitas berskala internasional 

merupakan tekad dari semua insan 

kampus yang selalu dibuktikan dengan 

kerja keras meraih prestasi yang lebih baik 

dari tahun ke tahun.  

Penetapan Unpatti sebagai instansi 

pemerintah yang menerapkan 

pengelolaan keuangan BLU secara penuh 

berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor: 291/KMK.05/2018 

tanggal 29 Maret 2018. Pemerintah 

memberikan fleksibilitas pengelolaan 

keuangan kepada Unpatti sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan 

peraturan pelaksanaannya. 

b) Perkembangan Pengelolaan 
 

Setelah penetapan Unpatti sebagai 

satket BLU, terdapat peningkatan jumlah 

asset yang dikelola. Kenaikan total asset 

sebesar 3,11% memberikan bukti bahwa 

penerapan pengelolaan keuangan 

sebagai BLU memberikan peluang 

kepada Unpatti untuk lebih 

mengembangkan diri dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Peningkatan jumlah nilai asset ini juga 

memberikan indikasi bahwa terdapat 

potensi untuk peningkatan penerimaan 

Negara dari PNBP terutama dari satker 

BLU ataupun yang sejenis dengannya. 

3.1.5.2 Satker BLU RS Bhayangkara 
Ambon 

a. Profil Satker 

Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV 

Ambon mempunyai tugas pokok 

memberikan bantuan kesehatan berupa 

pelayanan kesehatan terhadap anggota 

Polri, PNS, dan keluarga juga Masyarakat 

umum. Rumah Sakit Bhayangkara TK III 

Ambon merupakan rumah sakit yang 

letaknya sangat strategis dan akses yang 

mudah mudah dicapai oleh alat 

transportasi dari dalam kota Ambon 

maupun luar kota Ambon. Rumah Sakit 

Bhayangkara TK III Ambon berdiri di atas 

lahan dengan luas tanah ± 18.300 m² dan 

luas bangunan 4.671 m². 

Grafik 
3.2 

 
 

 

Perkembangan Pengelolaan 
 Aset BLU Unpatti (miliar) 

Sumber :  RBA Unpatti (data diolah)  
 

Tabel 
3.2 Posisi Keuangan BLU Unpatti 

 2017 – 2021 (miliar) 

Sumber :  spanint.kemenkeu.go.id; e-rekon.kemenkeu.go.id 

URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 growth
Pendapatan 122,65 256,47 294,15 335,88 162,95 -51,49%
Belanja 290,17 304,12 428,64 339,62 456,62 34,45%
Aset 2.406,93 2.530,85 2.609,45 2.233,09 2.492,89 11,63%
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Melalui Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia tanggal 31 Desember 

2018 No.903/KMK.05/2018 tentang 

Penetapan Rumah Sakit Bhayangkara TK 

III Ambon pada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sebagai instansi 

pemerintah yang menerapkan pola 

pengelolaan keuangan badan layanan 

umum yang di tetapkan di Jakarta yang di 

tanda tangani oleh Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. 

Dalam pengelolaan pendapatan dan 

belanja, Universitas Pattimura mencatat 

pendapatan sebesar Rp162,95 miliar atau 

turun 51,49% dari tahun 2020 dan belanja 

sebesar Rp456,62 miliar atau naik 34,45% 

dari tahun 2019. Sedangkan total aset 

naik 11,63% dari 2,23 triliun pada tahun 

2020 menjadi Rp2,49 triliun pada tahun 

2021. 

b. Perkembangan Pengelolaan 
 

Adanya perubahan tarif BPJS dan 

Revisi pada tarif Rumah Sakit 

Bhayangkara TK IV Ambon di tahun 2016 

sampai dengan 2020 memberikan 

pengaruh terhadap pendapatan keuangan 

Rumah Sakit. Penambahan jenis layanan, 

perbaikan sarana prasarana dan 

penambahan ruang rawat inap yang baru 

sejumlah 96 tempat tidur pada tahun 2021, 

diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi 

masyarakat untuk memanfaatkan layanan 

tersebut serta dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang memerlukan rawat inap 

di Rumah Sakit Bhayangkara TK IV 

Ambon.  

Dalam pengelolaan pendapatan dan 

belanja, RS Bhayangkara Ambon 

mencatat pendapatan sebesar Rp27,10 

miliar atau naik 78,02% dari tahun 2020 

dan belanja sebesar Rp21,85 miliar atau 

naik 8,25% dari tahun 2020. Sedangkan 

total aset naik 22,04% dari Rp58,03 miliar 

pada tahun 2020 menjadi Rp70,82 miliar 

pada tahun 2021. 

3.1.5.3 Satker BLU RST Prof.dr.J.A. 
Latumenten Ambon 

a. Profil Satker 

Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr.J.A. 

Latumeten Ambon sebagai Badan 

Pelaksana di bidang Kesehatan di wilayah 

Kodam XVI/Pattimura mempunyai tugas 

pokok menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan bagi prajurit TNI, PNS beserta 

keluarganya yang berhak dan 

Purnawirawan TNI di jajaran Kodam 

XVI/Pattimura. Selain itu juga memberikan 

pelayanan kesehatan bagi penderita 

dengan status peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, 

pasien perusahaan dan masyarakat 

umum dengan memanfaatkan kapasitas 

lebih yang dimiliki. Selain dari itu juga 

Tabel 
3.3 

 

Posisi Keuangan BLU RS Bhayangkara 
2017 – 2021 (miliar) 

Sumber :  spanint.kemenkeu.go.id; e-rekon.kemenkeu.go.id 
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sebagai Rumah Sakit rujukan bagi pasien 

di jajaran Kodam XVI/Pattimura. 

Rumah Sakit Tingkat II Prof dr.J.A 

Latumeten Ambon, ditetapkan sebagai 

instansi yang menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (PPK-BLU) berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 450/KMK.05/2019 

tanggal 27 Mei 2019. 

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit 

Tingkat II Prof dr.J.A Latumeten Ambon 

sebagai BLU bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan publik oleh 

Pemerintah. Rumah sakit sebagai salah 

satu ujung tombak dalam pembangunan 

kesehatan masyarakat dituntut bisa 

mengembangkan mutu layanannya, baik 

dari aspek manajemen maupun 

operasional sangat mempengaruhi oleh 

berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu 

antara lain bahwa Rumah Sakit dituntut 

untuk memberikan pelayanan kesehatan 

yang bermutu, dengan biaya pelayanan 

kesehatan terkendali sehingga akan 

berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan 

lainnya adalah pengendalian biaya 

merupakan masalah yang kompleks 

karena dipengaruhi oleh berbagai pihak 

yaitu mekanisme pasar, tindakan 

ekonomis, sumber daya manusia (SDM) 

yang dimiliki (profesionalisme) dan yang 

tidak kalah penting adalah perkembangan 

teknologi. 

b. Perkembangan Pengelolaan 
Dalam Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum, kinerja keuangan jika 

dilihat dari segi pendapatan tahun 

anggaran 2017 sebesar Rp35,63 miliar 

naik menjadi Rp47,56 miliar pada tahun 

2018. Pada tahun 2019 dan 2020 

mengalami penurunan pendapatan 

berturut-turut sebesar Rp42,60 miliar dan 

terakhir Rp39,79 miliar 

Kinerja keuangan Rumkit dari segi belanja 

yaitu terjadi kenaikan belanja yang  

signifikan sebesar Rp26,71 miliar didapat 

dari selisih antara realisasi belanja tahun 

anggaran 2017 sebesar Rp34,91 miliar 

dibandingkan dengan realisasi belanja 

tahun anggaran 2018 sebesar Rp61,62 

miliar. Sementara pada tahun 2020 terjadi 

penurunan sebesar  7,41% dari Rp61,75 

miliar pada tahun 2019 menjadi Rp57,17 

miliar.  Pada tahun 2021 ini terjadi 

penurunan sebesar 3,22% menjadi 

Rp55,33 miliar. 

Sementara dari pertumbuhan aset, terjadi 

penurunan sebesar 4,23%. Penurunan ini 

salah satunya diakibatkan adanya 

penurunan aset lancar pada sisi piutang 

dari kegiatan operasional karena seluruh 

piutang sudah terselesaikan di tahun 

2020. 

Sumber :  spanint.kemenkeu.go.id; e-rekon.kemenkeu.go.id 

Posisi Keuangan BLU  
RST Latumenten 2017 – 2021 (miliar) 

Tabel 
3.4 
URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 growth

Pendapatan 16,64 14,52 9,98 15,22 27,10 78,02%
Belanja 17,20 17,88 21,62 20,18 21,85 8,25%
Aset 24,20 27,40 39,69 58,03 70,82 22,04%

Sumber :  spanint.kemenkeu.go.id; e-rekon.kemenkeu.go.id 
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3.1.6 Pengelolaan Manajemen 
Investasi Pusat 

Penatausahaan Pinjaman pemerintah 

di Provinsi Maluku dilaksanakan dengan 

tertib. Kantor Wilayah Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Maluku 

menatausahakan investasi pemerintah 

khususnya penerusan pinjaman (SLA / 

Subsidiary Loan Agreement), (RDI) 

Rekening Dana Investasi dan investasi 

lainnya. 

3.1.6.1 Penerusan Pinjaman 

a. Penerusan Pinjaman kepada 
Pemerintah Daerah 

Perjanjian Penerusan Pinjaman 

dengan debitur Provinsi Maluku dan 

PDAM Kota Ambon telah selesai dan 

tinggal menunggu penutupan secara 

administratif.  

Tahun 2021 Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Maluku 

menatausahakan penerusan pinjaman 

RDI dengan jumlah debitur sebanyak 1 

(satu) yaitu Pemerintah Daerah Provinsi 

Maluku yang didalamnya terdapat 4 

(empat) perjanjian pinjaman dan SLA, 

sedangkan untuk BUMD terdapat 1 (satu) 

debitur yaitu PDAM Kota Ambon yang 

didalamnya terdapat 2 (dua) perjanjian 

pinjaman.  

Pemda Provinsi Maluku telah 

melunasi dua pinjaman, yaitu AMA-

155/PRJ-139B tanggal 22 Oktober 2008 

dan AMA-164/RDI- 358/2012. Sedangkan 

2 (dua) pinjaman lainnya yaitu RDI-

358/DP3/1999 dan PRJ- 139/MK.11/1983 

masuk dalam program restrukturisasi dan 

menunggu penyelesaian secara 

administratif. Penutupan perjanjian, baru 

bisa dilaksanakan setelah Loan 

Agreement dengan pihak kreditur yang 

menjadi induk Perjanjian Penerusan 

Pinjaman ditutup oleh Pemerintah Pusat 

b. Penerusan Pinjaman Kepada 
BUMD 

 
PDAM Kota Ambon melalui 

penerusan pinjaman SLA-

12/029/IBRD/PP dan 12/029/IBRD/PP, 

masuk dalam program restrukturisasi dan 

menunggu penyelesaian secara 

administratif atas penyelesaian status 

pinjaman pemerintah Kota Ambon 

melalui skema TSL (Two Step Loan) 

antara Kementerian Keuangan dengan 

Bank Indonesia. 

Tantangan yang dihadapi PDAM Kota 

Ambon yaitu adanya pusat – pusat 

pemukiman baru yang terbentuk di 

beberapa bagian kota. Sejajar dengan 

pertambahan itu tuntutan terhadap sarana 

air bersih segera menjadi standar 

permintaan dan keberadaan PDAM Kota 

Ambon mulai disadari oleh masyarakat 

pemakai jasa pelayanan ini. 

Berbagai proyek kerjasama segera 

Profil Penerusan Pinjaman 
Pemerintah Provinsi Maluku 
 

Tabel 
3.5 

Nomor Pinjaman Keterangan

RDI-358/DP3/1999 tanggal 7 Mei 1999 Rp 59.017.326.533,02  Cut Off
PRJ-139/MK.11/1983 tanggal 12 Maret 1983 Rp 10.000.030,00          Cut Off
AMA-155/PRJ-139B tanggal 22 Oktober 2008 Rp 83.333.450,00          Aktif
AMA-164/RDI-358/2008 tanggal 7 Mei 2008 Rp 21.803.750.000,00  Aktif

Jumlah

Sumber :  slim.kemenkeu.go.id 
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diwujudkan bersama para investor baik 

untuk pusat - pusat pertokoan maupun 

pusat-pusat permukiman. Diantaranya: 

1) Pengelolaan secara air bersih 

PERUMNAS POKA 

2) Kerjasama dengan PT Bumi Perkasa 

Timur serta tanggung jawab 

pengelolaan sarana pada kompleks 

pertokoan Mardika. 

3) Kerjasama dengan CV 45 dalam 

pembangunan serta tanggung jawab 

pengelolaan sarana pada kompleks 

pertokoan Batu Merah. 

4) Kerjasama dengan PT Karya Bumi 

dalam pembangunan serta tanggung 

jawab pengelolaan saran pada 

permukiman baru Kebun Cengkih. 

5) Pengelolaan sarana air bersih 

PERUMNAS WAYAME 

6) Kerjasama dengan PT Bumi Gita 

Maluku dalam pembangunan serta 

pengelolaan sarana pada kompleks 

perumahan BTN di Poka. 

3.1.6.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
Penduduk usia kerja di Maluku 

pada Agustus 2021 tercatat sebanyak 

860,34 ribu orang, dimana angka tersebut 

naik sebesar 21,15 ribu. Dari angka 

tersebut, 860.344 orang diantaranya 

merupakan angkatan kerja. Dari 839.190 

angkatan kerja, 59.589 orang diantaranya 

masih dalam posisi menganggur. Jumlah 

penganggur pada Agustus 2021 tersebut 

mengalami penurunan sebanyak 3.900 

orang atau sebesar 6,14% dibanding 

keadaan Agustus 2020 yang tercatat 

sebanyak 63.489 orang. Salah satu solusi 

yang ditawarkan adalah optimalisasi 

Usaha mikro, kecil dan menengah untuk 

penyerapan tenaga kerja. 

Perkembangan jumlah debitur 

KUR pada tahun 2021 sesuai data SIKP 

mengalami kenaikan apabila 

dibandingkan dengan tahun 2020. 

Perkembangan debitur Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) di Maluku dari tahun 2015 

sampai dengan 31 Desember 2021 dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Penyaluran KUR dengan skema mikro 

mendominasi penyaluran di Provinsi 

Maluku. Sampai dengan tanggal 31 

Desember 2021 tercatat 126.521 

penerima KUR merupakan pengusaha 

mikro. Angka ini mencapai 83,29% dari 

keseluruhan penerima KUR di Maluku. 

KUR mikro adalah bentuk kredit usaha 

rakyat yang berfokus pada usaha kecil 

skala mikro dengan pemodalan maksimal 

100 juta rupiah.  

Pengertian yang lebih spesifik lagi agak 

sedikit berbeda dari bank yang satu ke 

bank yang lain dalam hal maksimal 

pinjaman dananya. Pada prinsipnya 

usaha mikro adalah jenis usaha kecil yang 

produktif dan memiliki kelayakan profit. 

Sehingga pelaku usaha diestimasikan 

mampu membayar jumlah cicilan perbulan 

atau pertahunnya sesuai perjanjian 

dengan pihak bank terkait.  



 

 

37 37 

Debitur usaha mikro yang memperoleh 

KUR dinilai cukup stabil dimana pertahun 

perbankan di Maluku dapat menyalurkan 

KUR mikro rata-rata sebesar 384,96 miliar 

rupiah kepada delapan belas ribu 

nasabahnya setiap tahun.   

Sementara apabila dilihat per Sektor 

Ekonomi Kredit Usaha Rakyat di Provinsi 

Maluku dari Bulan Agustus tahun 2015 

sampai dengan 31 Desember 2021 

menurut data yang telah terverifikasi oleh 

SIKP adalah sebagai berikut: 

3.1.6.3 Kredit Ultra Mikro (UMi) 

Penyaluran UMi sampai dengan tanggal           

31 Desember 2021, Aplikasi SiKP-UMi 

mencatat 8.924 debitur dengan total 

penyaluran semenjak Bulan Agustus 2017 

adalah sebesar Rp31.87 miliar. 

Penyaluran terbanyak dilakukan oleh PT 

PNM (Persero) dengan 4.534 debitur 

senilai Rp18.55 miliar atau sekitar 58 

persen dari total penyaluran. Wilayah 

dengan penyaluran terbesar adalah di 

Kota Ambon dengan 5.052 debitur dengan 

jumlah dana yang disalurkan sebesar 

Rp18.13 mliar atau sekitar 56 persen dari 

total penyaluran. 

Penyaluran Pembiayaan UMi, baik oleh 

PT Pegadaian (Persero) maupun PT PNM 

(Persero), terlaksana dengan cukup 

memadai di Kota Ambon dan Kabupaten 

Maluku Tengah. Informasi dari PT PNM 

sampai dengan 31 Desember 2021 NPL 

pembiayaan UMi sebesar 1,46%, angka 

tersebut sangat baik karena dibawah 10%. 

Sementara itu PT PNM (Persero) selama 

ini masih bergerak di Kota Ambon dan 

Kabupaten Maluku Tengah dan saat ini 

sedang memulai memberikan pelayanan 

pembiayaan di Kabupaten Seram Bagian 

Barat dan Seram Bagian Timur. Adapun 

perbandingan penyaluran Pembiayaan 

UMi sampai dengan 31 Desember 2021 

yaitu: 

Beberapa kendala dalam penyaluran 

pembiayaan UMi antara lain yaitu 

Perkembangan Debitur KUR 
Provinsi Maluku 2015 – 2021 
(miliar) 
 

Tabel 
3.6 

Sumber :  sikp.kemenkeu.go.id 

TAHUN DEBITUR PENYALURAN OUTSTANDING
2015 6.933                       158,81                          8,81                                
2016 20.030                    451,95                          22,52                             
2017 19.012                    462,45                          44,62                             
2018 15.664                    425,28                          78,48                             
2019 21.771                    729,51                          325,82                          
2020 30.194                    765,40                          521,71                          
2021 38.303                    1.149,16                      934,41                          
Total 151.907                 4.142,56                      1.936,37                      

Penyaluran KUR Provinsi Maluku  
per Sektor 2015 – 2021 

Grafik 
3.3 
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Sumber :  sikp.kemenkeu.go.id 

Perkembangan Debitur UMi  
Provinsi Maluku 2018 – 2021 (miliar) 
 

Tabel 
3.7 

TAHUN DEBITUR PENYALURAN
2018 1.054                                     3,11                                         
2017 296                                          1,00                                         
2019 1.456                                     5,42                                         
2020 3.397                                     13,97                                      
2021 2.715                                     8,66                                         
Total 8.918                                     32,16                                      

Sumber :  sikp.umi.kemenkeu.go.id 
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beberapa Pemerintah Daerah memiliki 

program kerja tersendiri berupa 

pemberian modal kepada UMKM, 

anggapan masyarakat bahwa fasilitas 

kredit dari pemerintah merupakan 

bantuan sehingga tidak perlu 

dikembalikan, masyarakat menolak 

pembiayaan UMi karena dikenakannya 

bunga dan ada beberapa daerah yang 

belum memperoleh informasi mengenai 

Pembiayaan UMi. 

3.2 PELAKSANAAN APBD TINGKAT 
PROVINSI (KONSOLIDASI PEMDA)  

Secara umum realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

pemda lingkup Provinsi Maluku tahun 

2021 mengalami kenaikan dibandingkan 

periode yang sama tahun 2020. Hal ini 

menunjukkan program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 

terhadap pandemi COVID-19 

berpengaruh positif terhadap realisasi 

APBD baik dari sisi pendapatan maupun 

belanja.  

Realisasi pendapatan mengalami kenaikan 
9,24%.  

Pendapatan secara agregat sampai 

dengan akhir tahun 2021 mencapai 

Rp13,55 triliun (94,33% dari target), 

mengalami kenaikan sebesar 9,24% 

dibandingkan periode yang sama tahun 

2020 yang sebesar Rp12,41 triliun. 

Kenaikan realisasi pendapatan ini 

dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan 

transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 

12,23%. Realisasi Pendapatan Asli 

Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah yang mengalami penurunan 

masing-masing sebesar 3,34% dan 

30,54%, namun penurunan tersebut lebih 

sedikit dibandingkan kenaikan 

pendapatan transfer di tahun 2021. 

Realisasi belanja mengalami kenaikan 
sebesar 6,70%.  

Pagu dan Realisasi APBD Provinsi Maluku Tahun 2019 s.d Tahun 2021 
(dalam miliar rupiah) 

Tabel 
3.8 

 
PAGU REALISASI % REALISASI PAGU REALISASI % REALISASI PAGU REALISASI % REALISASI

Pendapatan 14.931,11 14.177,28 94,95% 13.968,50 12.405,54 88,81% 14.365,38 13.551,24 94,33% 9,24%
PAD 1.351,62 1.045,21 77,33% 1.349,19 978,32 72,51% 1.404,58 945,68 67,33% -3,34%
Pendapatan Transfer 13.258,98 12.883,45 97,17% 12.222,29 11.315,92 92,58% 12.620,97 12.700,22 100,63% 12,23%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 320,51 248,62 77,57% 397,02 111,30 28,03% 339,82 77,30 22,75% -30,54%

Belanja 15.488,35 14.064,70 90,81% 15.258,79 12.285,56 80,51% 15.881,49 13.109,00 82,54% 6,70%
Belanja Operasional 9.943,44 9.212,82 92,65% 9.411,07 8.252,06 87,68% 9.682,45 8.351,03 86,25% 1,20%

Belanja Pegawai 4.692,69 4.429,59 94,39% 4.768,17 4.462,12 93,58% 4.958,14 4.393,28 88,61% -1,54%
Belanja Barang 4.378,46 3.873,05 88,46% 3.701,08 2.895,69 78,24% 3.805,74 3.561,10 93,57% 22,98%
Belanja Bunga 4,54 3,84 84,54% 12,25 3,73 30,44% 18,36 8,83 48,10% 136,96%
Belanja Subsidi 25,08 23,05 91,90% 30,87 29,22 94,63% 39,79 17,88 44,94% -38,79%
Belanja Hibah 756,02 803,43 106,27% 827,31 797,78 96,43% 759,29 270,75 35,66% -66,06%
Belanja Sosial 86,64 79,86 92,18% 71,39 63,52 88,98% 101,12 99,19 98,09% 56,14%

Belanja Modal 3.396,62 2.842,29 83,68% 3.291,56 2.395,61 72,78% 4.022,26 3.114,82 77,44% 30,02%

Belanja Modal 3.396,62 2.842,29 83,68% 3.291,56 2.395,61 72,78% 4.022,26 3.114,82 77,44% 30,02%
Belanja Tak Terduga 45,35 25,56 56,35% 496,01 300,38 60,56% 223,81 147,54 65,92% -50,88%

Belanja Tak Terduga 45,35 25,56 56,35% 496,01 300,38 60,56% 223,81 147,54 65,92% -50,88%
Belanja Transfer 2.102,94 1.984,00 94,34% 2.060,15 1.337,51 64,92% 1.952,96 1.361,94 69,74% 1,83%

Belanja Bagi Hasil 239,86 209,62 87,39% 227,42 208,49 91,67% 228,51 207,29 90,71% -0,58%
Belanja Bantuan Keuangan 1.863,08 1.774,39 95,24% 1.832,72 1.129,02 61,60% 1.724,45 1.154,65 66,96% 2,27%

Surplus/Defisit -557,24 112,58 -20,20% -1.290,29 119,98 -9,30% -1.516,11 442,25 -29,17% 268,59%
Pembiayaan 545,14 511,41 93,81% 1.290,29 720,56 55,85% 1.483,89 1.073,19 72,32% 48,94%

Penerimaan Pembiayaan 599,15 560,08 93,48% 1.364,59 787,43 57,70% 1.566,50 1.108,66 70,77% 40,80%
Pengeluaran Pembiayaan 54,02 48,67 90,10% 74,30 66,86 89,99% 82,61 35,47 42,93% -46,96%

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan -12,10 623,99 0,00 840,55 -32,22 1.515,44 80,29%

2019 2020
% Growth

2021I ACCOUNT (dalam miliar Rp)

Sumber :  Kanwil DJPb Provinsi Maluku 
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Realisasi Belanja Daerah secara 

agregat sampai dengan akhir tahun 2021 

sebesar Rp13,11 triliun (82,54% dari 

pagu) mengalami kenaikan 6,70% 

dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 

Rp12,29 triliun. Kenaikan realisasi belanja 

daerah ini dipengaruhi oleh kenaikan 

beberapa realisasi belanja, kecuali 

belanja pegawai, belanja subsidi dan 

belanja hibah yang tumbuh negatif 

masing-masing sebesar 1,54%, 38,79% 

dan 66,06%. Jenis belanja yang 

mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan adalah belanja bunga sebesar 

136,96%, sementara belanja yang 

mengalami penurunan signifikan adalah 

belanja hibah yang turun sebesar 66,06%. 

3.2.1 Pendapatan Daerah 

Sampai dengan akhir tahun 2021, 

realisasi PAD pemda lingkup Maluku 

adalah sebesar Rp945,68 miliar (67,33% 

dari target) mengalami penurunan 3,34% 

dibandingkan tahun 2020. Dari total 

realisasi PAD, porsi terbesar berasal dari 

pendapatan pajak daerah sebesar 

Rp541,35 miliar atau 57,24% dari total 

PAD, diikuti lain-lain PAD yang sah dan 

pendapatan retribusi sebesar 17,41% dan  

17,13%. Sedangkan porsi terkecil adalah 

PAD yang berasal dari hasil pengelolaan 

kekayaan daerah sebesar 8,22%.   

Kemandirian fiskal tercermin dari 

perbandingan antara PAD dengan total 

pendapatan. Perbandingan PAD dan 

Total Pendapatan Agregat Pemda di 

Maluku pada tahun 2021 sebesar 6,98% 

atau turun dari tahun 2020 yang sebesar 

7,89%. Penurunan kemandirian fiskal 

tersebut dipengaruhi oleh penurunan PAD 

dan juga naiknya pendapatan transfer 

pemerintah pusat. Dengan demikian 

pemda masih mempunyai tugas untuk 

menggali secara maksimal sumber-

sumber PAD. Kekayaan yang melimpah di 

Maluku tidak menjamin PAD yang diterima 

menjadi lebih baik. Infrastruktur yang 

masih kurang, konektivitas antar pulau 

yang belum baik dan kualitas SDM 

menjadi salah satu penyebab investor 

tidak mau menanamkan modalnya di 

Maluku (Kaplale;2012). 

Realisasi pajak daerah pemda lingkup 

Provinsi Maluku sampai dengan akhir 

tahun 2021 adalah sebesar Rp541,35 

miliar (88,60% dari target), mengalami 

penurunan 0,42% dibandingkan realisasi 

tahun 2020 yang tercatat sebesar 

Rp543,64 miliar. Realisasi restribusi 

daerah pemda lingkup Provinsi Maluku 

sampai dengan akhir tahun 2021 adalah 

sebesar Rp162,03 miliar (50,74% dari 

target), mengalami penurunan 15,96% 

dibandingkan realisasi tahun 2020.  

Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah 

sampai dengan akhir tahun 2021 adalah 

sebesar Rp77,68 miliar, mengalami 

 

 
 

Untuk dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan 
mengatasi kesenjangan PAD antar pemda, Pemda 
di Maluku harus dapat memanfaatkan sumber daya  
alam yang melimpah dengan menarik investor-
investor  agar dapat menanamkan modalnya, yang 
diiringi dengan perbaikan infrastruktur dan 
peningkatan SDM yang ada di Maluku. 
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kenaikan 20,17% dibandingkan realisasi 

tahun 2020 sebesar Rp64,65 miliar. 

Realisasi pendapatan transfer sampai 

dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar 

Rp12,70 Triliun yang terdiri dari Transfer 

Pemerintah Pusat sebesar Rp11,28 

Triliun dan Transfer Antar Daerah sebesar 

Rp1,72 miliar. Transfer pemerintah pusat 

mengalami kenaikan 7,31% dibandingkan 

tahun 2020. 

3.2.2 Belanja Daerah 

Secara total realisasi belanja daerah 

sampai dengan akhir 2021 adalah 

sebesar Rp7,97 Triliun atau 51,31% dari 

pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi 5,69% 

dibandingkan periode yang sama tahun 

2020 sebesar Rp5,56 Triliun.  

Semua jenis belanja mengalami 

penurunan kecuali belanja barang yang 

naik sebesar 41,63% dan belanja bunga 

yang meningkat signifikan sebesar 

296,61%, yang menunjukkan bahwa 

pemda mulai fokus pada upaya 

mendorong perekonomian baik dari sisi 

konsumsi rumah tangga maupun PMTB. 

 
 

3.2.3 Surplus/ Defisit APBD 
 

Secara agregat APBD Pemda lingkup 

Provinsi Maluku Tahun 2021 mengalami 

surplus Rp442,25 miliar. Jika dirinci per 

pemda terdapat 3 pemda yang mengalami 

defisit dan 9 pemda mengalami surplus. 

Perkembangan surplus/defisit APBD dapat 

dinilai menggunakan 3 rasio sebagai 

berikut: 

Dari tabel III.9 di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

(a) Rasio surplus/defisit anggaran 

terhadap pendapatan menunjukkan 

performa fiskal pemerintah daerah 

dalam menghimpun pendapatan untuk 

menutup belanja atau penghematan 

belanja dengan kondisi pendapatan 

tertentu. Rasio surplus terhadap 

pendapatan di Maluku pada tahun 2021 

mencapai 3,26%, sedangkan tahun 

2020 sebesar 0,97%. Hal tersebut 

disebabkan realisasi belanja APBD 

yang tidak optimal. 

(b) Rasio defisit  terhadap PDRB di Maluku 

yang semakin kecil menggambarkan 

kesehatan ekonomi regional, dalam 

memproduksi barang dan jasa yang 

cukup baik untuk membiayai hutang 

 

 
 

1. Percepatan realisasi belanja APBD untuk mendorong 
perekonomian terutama untuk penanganan COVID-
19 dan PEN di daerah 

2. Pemda mengisi gap program PEN dari pemerintah 
pusat dengan mengalokasikan belanja APBD untuk 
program PEN di daerah. 

3. Pemanfaatan pembiayaan untuk menutup defisit 
APBD  melalui PT. SMI. 

4. Dukungan belanja APBD untuk pengembangan sektor 
unggulan termasuk dukungan untuk implementasi 
LIN. 

 

Rasio Surplus/Defisit APBD  
Provinsi Maluku 2019 – 2021  

Tabel 
3.9 

Tahun

Rasio 
Suplus/Defisit 
terhadap Total 

Pendapatan

Rasio 
Surplus/Defisit 
terhadap PDRB

Rasio Suplus/Defisit 
Semester I terhadap 
Transfer Pemerintah 

Pusat
2019 0,79% 0,36% 14,81%
2020 0,97% 0,39% 14,44%

2021 3,26% 1,40% 8,37%

Sumber :  Kanwil DJPb Provinsi Maluku 
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akibat defisit anggaran. Namun 

demikian, kondisi pada TA 2021, 2020 

dan 2019, APBD lingkup Provinsi 

Maluku mengalami surplus. 

(c) Rasio Surplus semester I terhadap total 

pendapatan transfer menunjukkan 

Pemda di Maluku belum dapat 

mengoptimalkan dana transfer yang 

diterima pada Semester I. Belanja 

daerah sebagian besar terealisasi pada 

semester II. Dari tabel di atas 

menunjukkan rasio Surplus semester I 

terhadap total pendapatan transfer 

mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan transfer pemerintah pusat 

merupakan sumber utama pendapatan 

pemda ditengah penurunan PAD pada 

masa pandemi Dengan Surplus 

semester I terhadap total pendapatan 

transfer yang masih cukup besar, Ditjen 

Perimbangan Keuangan dapat 

melakukan evaluasi terhadap waktu 

penyaluran dana transfer agar dana 

transfer tidak mengendap di RKUD. 

3.2.4 Pembiayaan Daerah 
 

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 

2021 adalah sebesar Rp1,108,66 miliar, 

yang berasal sebagian berasal dari SILPA 

tahun anggaran sebelumnya dan pinjaman 

daerah. Pada TA 2020 Pemerintah Provinsi 

Maluku mendapatkan pinjaman dari PT. 

Sarana Multi Infrastruktur yang merupakan 

bagian dari Program PEN dengan total 

pinjaman Rp750,00 miliar dan sudah 

terealisasi sebesar Rp175,00 miliar. 

Sedangkan sisanya direalisasikan pada 

tahun 2021 sebesar Rp508,36 miliar. 

Sementara itu realisasi pengeluaran 

pembiayaan tahun 2021 adalah sebesar 

Rp35,47 miliar. Dengan demikian, realisasi 

pembiayaan netto tahun 2021 adalah 

sebesar Rp1.073,19 miliar, mengalami 

kenaikan 40,90% dibanding tahun 2019 

yang sebesar Rp511,41 miliar. 

a) Analisis Rasio SILPA terhadap Belanja 

Rasio SILPA terhadap belanja tahun 

2021 adalah 11,56% mengalami 

peningkatan dibanding tahun 2019 dan 

2020. Hal ini menunjukkan semakin besar 

dana APBD yang tidak bisa dioptimalkan 

oleh daerah. 

b) Pengeluaran Pembiayaan 

Sebagian besar pengeluaran 

pembiayaan dipergunakan untuk 

penyertaan modal. Pada tahun 2021 

penyertaan modal sebesar Rp21,72 miliar. 

Sedangkan pembayaran pokok utang 

sebesar Rp13,75 miliar. 

 
3.2.5 Perkembangan BLU Daerah 

3.2.5.1 BLUD UPTD PDB KUKM 

a. Profil dan Layanan Satker BLUD  

Dalam rangka mengoptimalkan 

pengelolaan dana bergulir, Pemerintah 

Rasio SILPA APBD Lingkup  
Provinsi Maluku 2019 – 2021  

Tabel 
3.10 

Uraian 2019 2020 2021

Total Belanja Daerah 14.064,70 12.285,56 13.109,00
SILPA 623,99 840,55 1.515,44
Rasio SILPA terhadap 
Belanja Daerah

4,44% 6,84% 11,56%

Sumber :  Kanwil DJPb Provinsi Maluku 
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Provinsi Maluku melalui Dinas Koperasi 

dan UMKM membentuk Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UPTD PDB KUKM) Kelas A 

yang bertugas melaksanakan 

pengelolaan dana bergulir untuk 

pembiayaan KUMKM antara lain 

bertujuan untuk memperkuat permodalan 

usaha produktif bagi Koperasi dan UMKM 

di Provinsi Maluku. UPTD KUKM dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 

Tahun 2009 tanggal 19 September 2009. 

 

Kegiatan utama UPTD ini memberikan 

layanan kepada Koperasi dan UMKM 

berupa fasilitas permodalan untuk 

pengembangan usaha produktif dalam 

rangka pemberdayaan KUMKM. 

Mekanisme, persyaratan dan ketentuan 

penyaluran diatur dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana 

Bergulir UPTD PDB KUKM Kelas A dan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

UPTD PDB KUKM Kelas A. 

b. Perkembangan Pengelolaan 

Kondisi keuangan UPTD PDB KUKM 

Kelas A pada awal tahun 2021 adalah 

sebagai berikut: 

a. Kas BLUD per 1 Januari 2021 

sebesar Rp813,16 Juta. 

b. Penyaluran pinjaman dana bergulir 

tahun 2002-2020 sebesar Rp45,58 

miliar. 

c. Penyisihan piutang dana bergulir 

sesuai Permendagri No.73/2015 

sebesar Rp37,82 miliar. 

Dari pertumbuhan aset, terjadi penurunan 

sebesar 73%. Penurunan ini salah 

satunya diakibatkan adanya kenaikan 

penyisihan piutang dana bergulir yang 

telah jatuh tempo sesuai Permendagri 

No.73/2015 dari Rp12,45 miliar pada 

tahun 2019 menjadi Rp37,82 miliar. 

d.  

e.  

3.2.5.2 Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon 
 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Dr. M. Haulussy Ambon terletak diwilayah 

kota Ambon dan dibangun pada tahun 

1954 di atas tanah seluas 56.833 m2. 

Kegiatan pokok di RSUD Dr. M. Haulussy 

adalah menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan, pelayanan penunjang 

kesehatan dan non kesehatan, pelayanan 

dan asuhan keperawatan, pelayanan 

rujukan, pendidikan dan pelatihan, 

penelitian dan pengembangan, 

administrasi umum dan keuangan. RSUD 

Dr. M. Haulussy Ambon menjadi rumah 

Perkembangan Aset UPTD KUKM 
2019 -2020 (miliar) 
 

Tabel 
3.11 
 
Tabel 
III.5 Nama BLUD 2019 2020

UPTD KUKM 32,40 8,75

 

 
 

Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi 
informasi oleh UPTD KUKM menyebabkan produk 
yang ditawarkan masih belum dapat berkembang 
sesuai dengan yang diharapkan di pasar lokal 
maupun nasional. 
 

Sumber :  RBA UPTD PDB KUKM  
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sakit yang menerapkan pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Maluku tanggal 30 Oktober 2014 Nomor 

268 Tahun 2014 dan berlaku efektif 

terhitung tanggal 1 Januari 2015. 

3.2.6 Isu Strategis Pelaksanaan 
APBD 

3.2.6.1 Analisis Kapasitas Fiskal 
Daerah 

Kapasitas Fiskal Daerah 

mencerminkan kemampuan keuangan 

masing-masing daerah. Sesuai Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 

116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas 

Fiskal Daerah. 

Dari gambar 3.1 dapat dilihat, 

indeks kapasitas fiskal daerah untuk 

pemda lingkup Provinsi Maluku 

sebagian besar berada pada kategori 

sangat rendah. Hanya 4 pemda yang 

berada pada kategori sedang yaitu, 

Kota Ambon dan Maluku Tengah, 

Sementara Kepulauan Aru dan Maluku 

Barat Daya berada pada kategori 

rendah. Seluruh Pemda yang 

mengalami penurunan kapasitas fiskal 

kecuali Provinsi Maluku namun masih 

dalam kategori sangat rendah. 

Untuk meningkatkan kapasitas 

fiskal daerah pemda dapat melakukan 

langkah-langkah dengan 

mengoptimalkan dan menggali 

potensi-potensi pendapatan daerah 

serta melakukan efisiensi belanja 

pegawai. 

 

 

 

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Pemda Lingkup Provinsi Maluku             

SANGAT RENDAH

RENDAH SEDANG

Buru Selatan 0,458
2020 à 0,455

Tual 0,402
2020 à 0,519

Prov. Maluku 0,218
2020 à 0,189

Kep. Aru 0,7172020 à 0,719

Kep. Tanimbar 0,3602020 à 0,694

Maluku Tenggara 0,486
2020 à 0,705

Seram Bagian Barat 0,4772020 à 0,600

Kota Ambon 0,857
2020 à 0,999

Maluku Tengah 0,750
2020 à 0,951

Seram Bagian Timur 0,4612020 à 0,973

Maluku Barat Daya 0,703
2020 à 0,751

Buru
0,4002020 à 0,491

Sumber :  PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah (diolah) 

Gambar 
3.1 
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3.3 PELAKSANAAN ANGGARAN 
KONSOLIDASIAN   

Pendapatan Konsolidasian Mengalamai 
Kenaikan 12,71% dan Belanja 
Konsolidasian Mengalami Kenaikan 8,02%  

Realisasi pendapatan pemerintah 

konsolidasian Provinsi Maluku 31 

Desember 2021 sebesar Rp15,72 Triliun, 

naik 12,71% dibandingkan dengan 31 

Desember 2020. Sementara itu, realisasi 

belanja konsolidasian juga mengalami 

kenaikan sebesar 8,02% dibandingkan 

dengan periode yang sama tahun 2020 

sebesar Rp33,61 triliun. Naiknya 

pendapatan pemerintah konsolidasian 

dipengaruhi oleh penerimaan perpajakan 

yang mengalami peningkatan sebesar 

17,59%, Sementara itu kenaikan Belanja 

Negara Konsolidasian dipengaruhi oleh 

kenaikan Belanja Pemerintah sebesar 

10,02% dan transfer ke daerah dan dana 

desa naik sebesar 5,30%.  

3.3.1 Pendapatan Konsolidasian  

Dalam pembentukan pendapatan 

pemerintah konsolidasian, proporsi 

pendapatan perpajakan pada tahun 2021 

adalah sebesar 16,02%, mengalami 

kenaikan 17,59% dibandingkan proporsi 

tahun 2020. Sementara itu, proporsi 

pendapatan bukan pajak juga mengalami 

kenaikan sebesar 2,43%.  

Tren kenaikan mengidikasikan 

program pemulihan ekonomi mulai 

menunjukkan perkembangan positif.  

Pendapatan perpajakan pada 

akhir tahun 2021 tercatat sebesar Rp2,52 

triliun mengalami pertumbuhan sebesar 

17,59% dibandingkan tahun tahun 2020 

yang tercatat sebesar Rp2,14 triliun. 

Pertumbuhan pendapatan perpajakan 

konsolidasian dipengaruhi oleh 

Pendapatan Perpajakan Pusat yang naik 

sebesar 35,19%. Sementara itu 

pendapatan bukan pajak tahun 2021 

tercatat sebesar Rp502,52 miliar, 

mengalami kenaikan sebesar 2,43% 

dibandingkan tahun 2020 sebesar 

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Provinsi Maluku  
Tahun 2019 s.d Tahun 2021 (miliar rupiah) 

(dalam miliar rupiah) 

Tabel 
3.12 

 
Pagu Realisasi % Proporsi Pagu Realisasi % Proporsi Pagu Realisasi % Proporsi

Pendapatan Konsolidasi 17.146,81 16.305,63 95% 16.283,70 13.947,81 86% 16.252,92 15.720,68 97% 12,71%
Pendapatan Perpajakan 3.286,41 2.790,75 85% 3.363,35 2.141,29 64% 2.993,83 2.517,93 84% 17,59%
Penerimaan Negara Bukan Pajak 601,42 631,42 105% 698,06 490,60 70% 638,11 502,52 79% 2,43%
Penerimaan Hibah -                      -                      -                        
Pendapatan Transfer 13.258,98 12.883,45 97% 12.222,29 11.315,92 93% 12.620,97 12.700,22 101% 12,23%

Belanja Konsolidasi 37.156,14 34.946,88 94% 34.718,07 31.116,18 90% 37.163,54 33.612,71 90% 8,02%
Belanja Pemerintah 22.052,85 20.238,30 92% 20.725,34 17.966,78 87% 22.689,40 19.766,60 87% 10,02%
Transfer 15.103,29 14.708,58 97% 13.992,72 13.149,40 94% 14.474,15 13.846,11 96% 5,30%

Surplus/Defisit Anggaran -20.009,33 -18.641,25 93% -18.434,36 -17.168,36 93% -20.910,63 -17.892,03 86% 4,22%
Pembiayaan 545,14 511,41 -                      1.290,29 720,56 -                      1.483,89 1.073,19 -                        48,94%

Penerimaan Pembiayaan 599,15 560,08 -                      1.364,59 787,43 -                      1.566,50 1.108,66 -                        40,80%
Pengeluaran Pembiayaan 54,02 48,67 -                      74,30 66,86 -                      82,61 35,47 -                        -46,96%

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -19.464,19 -18.129,84 93% -17.144,07 -16.447,80 93% -19.426,74 -16.818,84 86% 2,26%

URAIAN 
 TA 2019  TA 2020 TA 2021 Growth

Sumber :  GFS Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Provinsi Maluku 
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Rp539,68 miliar. Kenaikan pendapatan 

bukan pajak konsolidasian dipengaruhi 

oleh kenaikan PBNB Lainnya dan 

pendapatan BLU pemerintah pusat 

masing-masing sebesar 16,02% dan 

8,97%. 

Analisis kontribusi penerimaan pajak 

konsolidasian terhadap PDRB 

Pada akhir tahun 2021, rasio 

penerimaan pajak konsolidasian terhadap 

PDRB Maluku adalah sebesar 7,95%, 

mengalami kenaikan 0,99% jika 

dibandingkan dengan rasio pada tahun 

2020 yang sebesar 6,96%. Sementara itu 

PDRB Maluku Tahun IV 2021 juga 

mengalami pertumbuhan sebesar 5,33% 

(yoy). Hal ini menunjukkan bahwa pada 

triwulan IV tahun 2021 terdapat komponen 

pengeluaran lain yang lebih 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

Maluku. Berdasarkan data BPS 

Maluku, pada Triwulan IV 2021 

pertumbuhan tertinggi pada komponen 

transportasi dan pergudangan yang 

tumbuh 16,96% diikuti oleh komponen 

Jasa Perusahaan dan Informasi dan 

Komunikasi masing-masing tumbuh 

99,98% dan 8,47%. 

3.3.2 Belanja Konsolidasian  
Proporsi belanja konsolidasian 31 

Desember 2021 terdiri dari belanja 

pemerintah dan belanja transfer. 

Komponen belanja pemerintah terbesar 

adalah belanja pegawai dengan porsi 

sebesar 38,40%, diikuti oleh belanja 

barang sebesar 32,63%, kemudian 

belanja modal dengan porsi sebesar 

28,39%. Jika dibandingkan periode yang 

sama tahun 2020, proporsi belanja 

pemerintah mengalami peningkatan. 

Proporsi Pendapatan Konsolidasian 
Maluku (2020-2021) 

 

Grafik 
3.3 
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Pendapatan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sumber :  GFS Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Provinsi Maluku 

Perubahan Pendapatan Konsolidasian 
Maluku (2020-2021) 

 

Tabel 
3.12 
 Uraian 2019 2020 2021

Pendapatan Perpajakan (miliar) 2.790,75 2.141,29 2.517,93
PDRB (miliar) 31.097,24  30.765,02  31.690,59  
Rasio Pendapatan Perpajakan 
Konsolidasi Terhadap PDRB (%)

8,97% 6,96% 7,95%

Sumber :  GFS Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Provinsi Maluku 
Proporsi Belanja Konsolidasian  

Maluku Tahun 2021 

 

Grafik 
3.4 

 

Belanja Pegawai
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28%
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Sumber :  GFS Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Provinsi Maluku 
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Belanja pemerintah pusat mengalami 

kenaikan 10,02% dibandingkan dengan 

tahun 2020. Sementara itu Belanja 

Transfer tahun 2021 juga mengalami 

kenaikan 5,30%.  

Analisis rasio belanja pemerintah 

konsolidasian terhadap PDRB 

Pada akhir tahun 2021, rasio belanja 

pemerintah konsolidasian terhadap PDRB 

Maluku adalah sebesar 62,37%, 

mengalami kenaikan 3,97% jika 

dibandingkan dengan rasio pada tahun 

2020 yang sebesar 58,40%, rasio belanja 

konsolidasian terhadap PDRB yang cukup 

besar menunjukkan ekonomi di Maluku 

sebagian besar digerakkan oleh 

pengeluaran pemerintah baik pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah.  

3.3.3 Surplus/Defisit Konsolidasian 

Pada akhir tahun 2021 defisit LRA 

konsolidasian mengalami kenaikan 

sebesar 4,22% dibandingkan tahun 

sebelumnya pada periode yang sama. Hal 

ini disebabkan kenaikan belanja 

pemerintah pusat yang cukup signifikan 

yaitu dari Rp17,97 triliun pada tahun 2020 

menjadi Rp19,77 triliun pada tahun 2021. 

Meskipun terjadi kenaikan pendapatan 

konsolidasi pada tahun 2021, belum bisa 

menutup defisit anggaran. 

3.3.4 Pembiayaan Konsolidasian 

Realisasi penerimaan pembiayaan 

tahun 2021 adalah sebesar Rp1,108,66 

miliar, yang berasal sebagian berasal dari 

SILPA tahun anggaran sebelumnya dan 

pinjaman daerah. Pada TA 2020 

Pemerintah Provinsi Maluku 

mendapatkan pinjaman dari PT. Sarana 

Multi Infrastruktur yang merupakan bagian 

dari Program PEN dengan total pinjaman 

Rp750,00 miliar dan sudah terealisasi 

sebesar Rp175,00 miliar. Sedangkan 

sisanya direalisasikan pada tahun 2021 

sebesar Rp508,36 miliar. 

Sementara itu realisasi pengeluaran 

pembiayaan tahun 2021 adalah sebesar 

Rp35,47 miliar. Dengan demikian, 

realisasi pembiayaan netto tahun 2021 

adalah sebesar Rp1.073,19 miliar, 

mengalami kenaikan 40,90% dibanding 

tahun 2019 yang sebesar Rp511,41 miliar. 

Perubahan Belanja Pemerintah  
Maluku  (2020-2021) 

 
Perubahan Belanja Pemerintah  

Tabel 
3.13 

 Uraian 2019 2020 2021
Belanja Pemerintah (miliar) 20.238,30 17.966,78 19.766,60
PDRB (miliar) 31.097,24  30.765,02  31.690,59  
Rasio Belanja Konsolidasi Terhadap 
PDRB (%)

65,08% 58,40% 62,37%

Sumber :  GFS Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Provinsi Maluku 

Perkembangan Surplus/Defisit 
Konsolidasian Maluku Tahun 2021 

 

Grafik 
3.5 
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a) Analisis Rasio SILPA terhadap Belanja 

Rasio SILPA terhadap belanja tahun 

2021 adalah 11,56% mengalami 

peningkatan dibanding tahun 2019 dan 

2020. Hal ini menunjukkan semakin besar 

dana APBD yang tidak bisa dioptimalkan 

oleh daerah. 

b) Pengeluaran Pembiayaan 

Sebagian besar pengeluaran 

pembiayaan dipergunakan untuk 

penyertaan modal. Pada tahun 2021 

penyertaan modal sebesar Rp21,72 

miliar. Sedangkan pembayaran pokok 

utang sebesar Rp13,75 miliar. 

 
3.3.5 Kontribusi Pengeluaran 

Pemerintah dalam 
Perekonomian 

3.3.5.1. Kontribusi belanja Pemerintah 
terhadap PDRB  

Kontribusi pemerintah dalam PDRB di 

Provinsi Maluku melalui rasio beban 

terhadap PDRB TA 2021 adalah sebesar 

62,37%, lebih tinggi 3,97% dibandingkan 

tahun 2020 yaitu sebesar 58,40%. Pada 

triwulan IV tahun 2021 perekonomian 

Maluku tumbuh sebesar 5,33% (y-on-y). 

Hal ini menunjukkan bahwa APBN dan 

APBD mempunyai kontribusi yang besar 

dalam struktur perekonomian Maluku. 

Untuk itu, percepatan realisasi APBN dan 

APBD yang proporsional diperlukan untuk 

mendorong pemulihan ekonomi di 

Provinsi Maluku pada Tahun 2022.   

3.3.5.2. Kontribusi investasi 
Pemerintah terhadap PDRB 

Kontribusi investasi pemerintah dalam 

PDRB di Provinsi Maluku melalui rasio net 

Transaksi Aset Non Keuangan terhadap 

PDRB tahun 2021 adalah sebesar 

14,66%. Angka tersebut lebih tinggi 1,82% 

dari rasio tahun 2020 yang sebesar 

12,84%. Kenaikan tersebut sejalan 

dengan pertumbuhan Pembentukan 

Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,60% 

(y-on-y). Hal ini menunjukkan belanja 

modal pemerintah memiliki kontribusi 

yang besar dalam PMTB Provinsi Maluku. 

Untuk itu percepatan realisasi belanja 

modal APBN dan APBD akan  

meningkatkan net aset  yang dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Maluku. 

 
  

Rasio SILPA APBD Lingkup  
Provinsi Maluku 2019 – 2021  

Tabel 
3.14 

Uraian 2019 2020 2021

Total Belanja Daerah 14.064,70 12.285,56 13.109,00
SILPA 623,99 840,55 1.515,44
Rasio SILPA terhadap 
Belanja Daerah

4,44% 6,84% 11,56%

Sumber :  Kanwil DJPb Provinsi Maluku 

Kontribusi Investasi Pemerintah 
Terhadap PDRB Lingkup  
Provinsi Maluku 2019 – 2021  

Tabel 
3.15 

Uraian 2019 2020 2021
Transaksi Aset Non Keuangan Netto 
(miliar) 5.131,04                 3.951,59    4.646,67    
PDRB (miliar) 31.097,24               30.765,02  31.690,59  
Rasio Investasi Pemerintah 
Terhadap PDRB (%)

16,50% 12,84% 14,66%

Sumber :  Kanwil DJPb Provinsi Maluku 
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4.1 PENDAHULUAN 
 

 Metodologi yang akan digunakan 

dalam menentukan keunggulan dan 

potensi ekonomi di Maluku adalah analisis 

Location Quotient (LQ), analisis Shift 

Share (SSA) dengan diperkuat analisis 

Model Rasio Pertumbuhan (MRP). 

Selanjutnya hasil analisis dikonfirmasi 

dengan analisis Tipologi Klassen yang 

diperkuat dengan analisis Overlay. 

Dengan beberapa alat analisis ini akan 

dapat diketahui gambaran sektor 

unggulan di Provinsi Maluku. 

Analisis Location Quotient (LQ) 

merupakan suatu metode statistik yang 

menggunakan karakteristik output/nilai 

tambah atau kesempatan kerja untuk 

menganalisis dan menentukan 

keberagaman dari basis ekonomi 

(economic base) masyarakat 

daerah/lokal. Sementara itu yang 

termasuk kedalam basis ekonomi 

masyarakat adalah sektor-sektor yang 

memiliki    karakteristik menyangkut 

tentang pendapatan dan kesempatan 

kerja. Analisis LQ memberikan kerangka 

pengertian tentang stabilitas dan 

fleksibilitas perekonomian masyarakat 

untuk merubah kondisi melalui 

penyelidikan terhadap derajat industri-

industri/sektor-sektor yang ada 

dilingkungan masyarakat. 

Analisis Shift Share merupakan teknik 

analisis yang berguna untuk melihat 

keunggulan kompetitif suatu wilayah 

dalam wilayah agregrat yang lebih luas 

berdasarkan kinerja sektor lokal di wilayah 

tersebut serta untuk mengetahui potensi 

pertumbuhan produksi sektoral dari suatu 

kawasan atau wilayah. Terdapat 3 

komponen dalam analisis Shift Share, 

yaitu : 

a. Komponen regional share : merupakan 

pertumbuhan total wilayah pada dua 

titik tahun yang menunjukkan dinamika 

total wilayah. 

b. Komponen proportional shift: 

menunjukkan pertumbuhan total 

aktivitas/sektor secara relatif di wilayah 

agregrat yang lebih luas. 

c. Komponen differential shift: 

menunjukkan tingkat kompetitif 

(competitiveness) aktivitas/sektor 

tertentu di suatu wilayah. 

Selanjutnya digunakan Analisis 

Tipologi Klassen untuk memperoleh 

 

 

Ada 5 sektor perekonomian unggulan di Provinsi 
Maluku, dan ada 6 sektor perekonomian lain yang 
memiliki potensi apabila dikembangkan dengan 
baik. 
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klasifikasi posisi pertumbuhan sektor-

sektor ekonomi wilayah, dengan tujuan 

untuk mengidentifikasi posisi sektor 

unggulan wilayah dengan memperhatikan 

sektor keunggulan komparatif (LQ) dan 

keunggulan kompetitif (shift share pada 

nilai differential shift) yang diperkuat 

dengan analisis MRP. Differential shift 

pada analisis tipologi Klassen digunakan 

untuk melihat kompetisi perubahan 

pertumbuhan dari suatu kegiatan ekonomi 

wilayah. Nilai LQ digunakan untuk melihat 

pemusatan aktivitas ekonomi total 

wilayah, atau sebagai sektor basis 

ekonomi wilayah. Klasifikasi klassen 

dikelompokkan dalam 4 kuadran, yakni: 

a. Kuadran I: Sektor ekonomi yang 

tergabung dalam kuadran I merupakan 

sektor ekonomi unggulan yang 

berkontribusi besar dalam 

perekonomian serta memiliki progress 

pertumbuhan yang cepat. 

b. Kuadran II: Sektor ekonomi yang 

tergabung dalam kuadran II merupakan 

sektor ekonomi yang memiliki 

kontribusi       relatif       kecil       dalam 

perekonomian namun memiliki 

progress pertumbuhan yang cepat. 

c. Kuadran III: Sektor ekonomi yang 

tergabung dalam kuadran III memiliki 

kontribusi yang besar terhadap 

perekonomian wilayah namun memiliki 

progress pertumbuhan yang lambat. 

Sektor perekonomian ini merupakan 

sektor perekonomian berkategori 

jenuh. 

d. Kuadran IV: Sektor ekonomi yang 

tergabung dalam kuadran IV 

dikategorikan tertinggal karena 

memiliki kontribusi yang rendah 

terhadap perekonomian wilayah dan 

berdaya saing rendah. 

Analisis tipologi klassen ini kemudian 

didukung oleh analisis overlay yang dapat 

menunjukkan potensi dan kontribusi 

pertumbuhan dari sektor ekonomi 

tersebut. 

 

4.2 SEKTOR UNGGULAN DAERAH 
 

4.2.1 Profil Sektor Unggulan Daerah 
Berdasarkan Lapangan Usaha 

 
Data PDRB Provinsi Maluku dari 

tahun 2014 hingga 2021 menunjukkan 

beberapa fluktuasi atas beberapa 

komponen pembentuk PDRB. 

Berdasarkan analisis LQ maka di Provinsi 

Maluku terdapat 7 sektor ekonomi yang 

memiliki keunggulan komparatif (nilai LQ-

nya > 1), yaitu sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan; sektor 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang; sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran, dan 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor 

Transportasi dan Pergudangan; sektor 

jasa keuangan; sektor  Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 
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Sosial Wajib; sektor jasa pendidikan; serta 

sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 

Seluruh sektor ini merupakan sektor 

yang kompetitif kecuali untuk sektor 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang serta 

Transportasi dan Pergudangan karena 

dari analisis shift share memiliki nilai 

differential shift negatif. Sehingga untuk 

sektor yang menjadi unggulan di Provinsi 

Maluku adalah sektor Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan; Sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran, dan 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor

  Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 

sektor jasa pendidikan; serta sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial. 

A. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

Berdasarkan hasil analisis klassen, 

Provinsi Maluku memiliki keunggulan di 

sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan. Sektor ini berada pada klassen 

I yang menunjukkan bahwa sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan 

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi serta kontribusi yang besar 

dalam perekonomian provinsi Maluku. 

Sektor ini merupakan salah satu pusat 

aktivitas ekonomi total wilayah, atau 

disebut sebagai sektor basis ekonomi 

wilayah. Hal tersebut didukung oleh rata-

rata nilai LQ yang lebih dari 1, serta tidak 

fluktuatif (stabil), yakni 1,83. Dari hasil 

analisis differential shift diperoleh hasil 

 
 
 

Gambar 
4.1 Tipologi Klassen Sektor Perekonomian Provinsi Maluku 

tahun 2021 

Sumber :  BPS Provinsi Maluku, 2021(diolah) 
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yang positif sebesar 0,07 dimana hal ini 

membuktikan bahwa sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan di provinsi 

Maluku bersifat kompetitif dan mampu 

bersaing dengan wilayah lainnya di 

Indonesia. 

B. Sektor Perdagangan Besar, Eceran, 
serta Reparasi Kendaraan Roda Dua 
dan Empat 

Berdasarkan hasil analisis klassen, 

Provinsi Maluku juga memiliki keunggulan 

di sektor perdagangan besar, eceran, 

serta reparasi kendaraan roda dua dan 

empat. Sektor ini berada pada klassen I 

yang menunjukkan bahwa sektor 

perdagangan besar dan eceran, dan 

reparasi mobil dan sepeda motor memiliki 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

serta kontribusi yang besar dalam 

perekonomian provinsi Maluku. Sektor ini 

juga merupakan salah satu pusat aktivitas 

ekonomi total wilayah, atau disebut 

sebagai sektor basis ekonomi wilayah. Hal 

tersebut didukung oleh rata-rata nilai LQ 

yang lebih dari 1, serta tidak fluktuatif 

(stabil), yakni 1,08. Dari hasil analisis 

differential shift diperoleh hasil yang positif 

sebesar 0,18 dimana hal ini membuktikan 

bahwa sektor perdagangan besar, eceran, 

serta reparasi kendaraan roda dua dan 

empat di provinsi Maluku bersifat 

kompetitif dan mampu bersaing dengan 

wilayah lainnya di Indonesia. 

 

 

C. Sektor Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 
 

Berdasarkan hasil analisis klassen, 

Provinsi Maluku juga memiliki keunggulan 

di sektor administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan sosial wajib. 

Sektor ini berada pada klassen I yang 

menunjukkan bahwa sektor administrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan 

sosial wajib memiliki tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi serta kontribusi yang 

besar dalam perekonomian provinsi 

Maluku. Sektor ini juga merupakan salah 

satu pusat aktivitas ekonomi total wilayah, 

atau disebut sebagai sektor basis ekonomi 

wilayah. Hal tersebut didukung oleh rata-

rata nilai LQ cukup tinggi serta tidak 

fluktuatif (stabil), yakni 5,51. Dari hasil 

analisis differential shift diperoleh hasil 

yang positif sebesar 0,7 dimana hal ini 

membuktikan bahwa sektor perdagangan 

besar, eceran, serta reparasi kendaraan 

roda dua dan empat di provinsi Maluku 

bersifat kompetitif dan mampu bersaing 

dengan wilayah lainnya di Indonesia. 

D. Sektor Jasa Pendidikan 

Berdasarkan hasil analisis klassen, 

Provinsi Maluku juga memiliki keunggulan 

di sektor pendidikan. Sektor ini berada 

pada klassen I yang menunjukkan bahwa 

sektor pendidikan memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta 

kontribusi yang besar dalam 

perekonomian provinsi Maluku. Sektor ini 
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juga merupakan salah satu pusat aktivitas 

ekonomi total wilayah, atau disebut 

sebagai sektor basis ekonomi wilayah. Hal 

tersebut didukung oleh rata-rata nilai 

LQ>1 serta tidak fluktuatif (stabil), yakni 

1,66. Dari hasil analisis differential shift 

diperoleh hasil yang positif sebesar 0,63 

dimana hal ini membuktikan bahwa sektor 

pendidikan di provinsi Maluku bersifat 

kompetitif dan mampu bersaing dengan 

wilayah lainnya di Indonesia. 

E. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

Berdasarkan hasil analisis klassen, 

Provinsi Maluku juga memiliki keunggulan 

di sektor jasa kesehatan dan kegiatan 

sosial. Sektor ini berada pada klassen I 

yang menunjukkan bahwa sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial memiliki 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

serta kontribusi yang besar dalam 

perekonomian provinsi Maluku. Sektor ini 

juga merupakan salah satu pusat aktivitas 

ekonomi total wilayah, atau disebut 

sebagai sektor basis ekonomi wilayah. Hal 

tersebut didukung oleh rata-rata nilai 

LQ>1 serta tidak fluktuatif (stabil), yakni 

1,76. Dari hasil analisis differential shift 

diperoleh hasil yang positif sebesar 0,46 

dimana hal ini membuktikan bahwa sektor 

jasa kesehatan dan kegiatan sosial di 

provinsi Maluku bersifat kompetitif dan 

mampu bersaing dengan wilayah lainnya 

di Indonesia. 

 

 
 

Gambar 
4.2 Analisis Keunggulan Provinsi Maluku per Kabupaten/Kota 

Tahun 2020 

Sumber :  BPS Provinsi Maluku, 2021(diolah) 
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4.2.2 Kontribusi Sektor Unggulan 
Daerah terhadap 
Ketenagakerjaan  

 
Komposisi ketenagakerjaan di 

Maluku menurut lapangan pekerjaan 

utama dapat menggambarkan 

penyerapan masing-masing sektor dari 

seluruh penduduk yang bekerja di pasar 

kerja Maluku. Hasil Sakernas pada 

Agustus 2021 membuktikan bahwa sektor 

unggulan mendominasi lapangan 

pekerjaan sebesar 73,67% jika 

dibandingkan dengan keseluruhan jumlah 

penduduk bekerja. Adapun tiga lapangan 

pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga 

kerja paling banyak adalah pada sektor 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

sebesar 32,64%, disusulkan oleh 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 

21,69%, dan sektor Perdagangan Besar 

dan Eceran, Reparasi dan Perawatan 

Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,34%. 

Data tersebut menunjukkan bahwa 

persentase distribusi tenaga kerja dan 

karakteristik penduduk bekerja di Provinsi 

Maluku terbagi sesuai proporsi 

ketersediaan jumlah sektor lapangan 

usaha yang menjadi unggulan provinsi.  

4.2.3 Kontribusi Sektor Unggulan 
Daerah terhadap Pendapatan 
Negara dan Daerah  

Sektor unggulan yang ada di 

Provinsi Maluku memberikan 

kontribusi yang besar dalam 

Pendapatan Negara dan Daerah, hal 

ini dibuktikan dari perbandingan antara 

jumlah pendapatan konsolidasian 

Provinsi Maluku dengan sektor 

lapangan usaha unggulan. Sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan 

berkontribusi sebesar 47,07% pada 

pendapatan negara dan daerah. 

Sektor perdagangan besar dan 

eceran, reparasi dan perawatan 

kendaraan roda dua dan empat 

berkontribusi sebesar 29,64% pada 

pendapatan negara dan daerah. 

Sektor administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan sosial wajib 

berkontribusi sebesar 42,23% pada 

pendapatan negara dan daerah. 

Sektor jasa pendidikan memberi 

kontribusi sebesar 11,74% kepada 

pendapatan negara dan daerah. 

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan 

sosial memberi kontribusi sebesar 

4,69% kepada pendapatan negara 

dan daerah. 

4.2.4 Dukungan Alokasi Anggaran 
APBN dan APBD 

Dalam pengembangan potensi 

ekonomi di daerah, APBN dan APBD 

memiliki peran yang vital dalam 

mendorong dan memfasilitasi 

pertumbuhan sektor-sektor pembentuk 

perekonomian di suatu daerah. Fokus 
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APBN dan APBD yang ditunjukkan pada 

alokasi fungsi per fungsi, ikut menentukan 

arah perkembangan dan pertumbuhan 

potensi ekonomi suatu daerah. Oleh 

karena itu, dituntut kejelian pemerintah 

pusat dan daerah dalam mengalokasikan 

APBN dan APBD dalam pengembangan 

potensi ekonomi daerah, ditengah sumber 

daya yang terbatas dan belanja 

mandatory yang banyak menggerus ruang 

fiskal pemerintah.  

A. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

Pemerintah memberi dukungan 

terhadap pengembangan sektor 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di 

wilayah Maluku melalui APBN dan APBD 

pada beberapa program. Program dengan 

alokasi dana paling besar ada pada 

program perikanan dan kelautan, program 

pengelolaan hutan berkelanjutan, serta 

program DAK Fisik Sektor Pertanian, 

Kelautan, Perikanan, Lingkungan Hidup, 

dan Kehutanan yang disalurkan. Alokasi 

dana untuk program perikanan dan 

kelautan adalah sebesar Rp488,22 miliar, 

diantaranya adalah untuk kegiatan 

pengelolaan perbenihan ikan; 

pemantauan, operasi armada, dan 

infrastruktur pengawasan; pengelolaan 

sumber daya ikan; serta pengelolaan 

pelabuhan perikanan. Alokasi dana untuk 

program pengelolaan hutan berkelanjutan 

adalah sebesar Rp3,21 Triliun, 

diantaranya adalah untuk kegiatan 

rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan, 

konservasi tanah dan air; pengelolaan 

perbenihan tanaman hutan; serta 

konservasi spesies dan genetik. Alokasi 

dana untuk program DAK Fisik sektor 

pertanian, kelautan, perikanan, 

lingkungan hidup dan kehutanan adalah 

sebesar Rp5,99 Triliun yang kemudian 

disalurkan kepada pemerintah daerah 

guna menunjang pengembangan sektor 

unggulan ini. 

 

B. Sektor Perdagangan Besar, Eceran, 
serta Reparasi Kendaraan Roda 
Dua dan Empat 

Pemerintah memberi dukungan 

terhadap pengembangan sektor 

Perdagangan Besar, Eceran, serta 

Reparasi Kendaraan Roda Dua dan 

Empat di wilayah Maluku melalui APBN 

dan APBD pada beberapa program. 

Program dengan alokasi dana paling 

besar ada pada program Perkuatan 

Fasilitasi Pembiayaan dan 

Pengembangan Investasi Usaha Mikro, 

Kecil, Menegah dan Koperasi; Program 

Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; 

Program perdagangan dalam negeri; 

serta program perdagangan luar negeri. 

Alokasi dana untuk Perkuatan Fasilitasi 

Pembiayaan dan Pengembangan 

Investasi Usaha Mikro, Kecil, Menegah 

dan Koperasi adalah sebesar Rp15,36 

Triliun dengan output berupa Bantuan 

Pelaku Usaha. Alokasi dana untuk 
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Program Nilai Tambah dan Daya Saing 

Industri sebesar Rp89,19 Miliar untuk 

kegiatan Pengembangan dan 

Penyelenggaraan Jasa Industri di Provinsi 

Maluku. Alokasi dana untuk program 

perdagangan dalam negeri adalah 

sebesar Rp1,99 Miliar, diantaranya adalah 

untuk kegiatan pembinaan usaha dan 

pelaku distribusi perdagangan, 

pengembangan sarana distribusi 

perdagangan dan kapasitas logistik 

perdagangan, serta peningkatan 

pembinaan dan pengembangan 

perdagangan berjangka komoditi, sistem 

resi gudang, dan pasar lelang komoditas. 

Alokasi dana untuk program perdagangan 

luar negeri adalah sebesar Rp13,59 Miliar 

untuk kegiatan Peningkatan Peran dan 

Pemanfaatan Perundingan Perdagangan 

Internasional serta Pengembangan 

Produk Ekspor. 

C. Sektor Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

Pemerintah memberi dukungan 

terhadap pengembangan sektor 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib di wilayah 

Maluku melalui APBN dan APBD pada 

beberapa program. Program dengan 

alokasi dana paling besar ada pada 

program pembinaan ketenagakerjaan, 

program dukungan manajemen, serta 

program koordinasi pelaksanaan 

kebijakan. Alokasi dana untuk program 

pembinaan ketenagakerjaan adalah 

sebesar Rp68 Miliar pada kegiatan 

pembinaan penempatan tenaga kerja 

dalam negeri, Peningkatan Penerapan 

Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja, Peningkatan Kualitas dan 

Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3), serta peningkatan penerapan 

jaminan sosial tenaga kerja. Dana untuk 

program dukungan manajemen 

dialokasikan sebesar Rp3,73 Miliar pada 

kegiatan Pengelolaan Perencanaan, 

Penganggaran dan Pelaporan serta 

Pembentukan, Pembaruan dan 

Penyelesaian Masalah Hukum. Alokasi 

dana untuk program koordinasi 

pelaksanaan kebijakan adalah sebesar 

Rp22,53 Miliar pada kegiatan koordinasi 

harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan, 

koordinasi kebijakan cipta kerja, serta 

koordinasi kebijakan peningkatan 

produktivitas tenaga kerja.  

D. Sektor Pendidikan 

Pemerintah memberi dukungan 

terhadap pengembangan sektor 

pendidikan di wilayah Maluku melalui 

APBN dan APBD pada beberapa 

program. Program dengan alokasi dana 

paling besar ada pada program 

pendidikan tinggi, program kualitas 

pengajaran dan pembelajaran, serta 

program PAUD dan Wajib Belajar 12 

tahun. Alokasi dana untuk program 

pendidikan tinggi adalah sebesar 
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Rp385,09 Miliar pada kegiatan 

Penyediaan Dana Bantuan Operasional 

Perguruan Tinggi Negeri, Peningkatan 

Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi, 

serta Pembinaan Kelembagaan 

Pendidikan Tinggi. Dana untuk program 

kualitas pengajaran dan pembelajaran 

dialokasikan sebesar Rp21,10 Miliar pada 

kegiatan Layanan Penjaminan Mutu 

Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, 

Dikmen dan Dikmas; Penelitian dan 

Pengembangan Bidang Arkeologi; 

Peningkatan Kompetensi dan 

Profesionalitas Guru dan Tenaga 

Kependidikan Madrasah; serta 

Peningkatan Mutu dan Relevansi 

Pendidikan Agama Kristen. Alokasi dana 

untuk program PAUD dan Wajib Belajar 

12 Tahun adalah sebesar Rp39,91 Miliar 

pada kegiatan Pengelolaan dan 

Pembinaan Pendidikan Madrasah, 

Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. 

E. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

Pemerintah memberi dukungan 

terhadap pengembangan sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial di wilayah 

Maluku melalui APBN dan APBD pada 

beberapa program. Program dengan 

alokasi dana paling besar ada pada 

program pencegahan dan pengendalian 

penyakit, program pelayanan kesehatan 

dan JKN, serta program perlindungan 

sosial. Alokasi dana untuk program 

pencegahan dan pengendalian penyakit 

adalah sebesar Rp208,31 Miliar pada 

kegiatan Dukungan Manajemen 

Pelaksanaan Program di Ditjen 

Kesehatan Masyarakat, Dukungan 

Manajemen Pelaksanaan di Ditjen 

Pelayanan Kesehatan, Pengawasan Obat 

dan Makanan di Seluruh Indonesia, serta 

Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

BPOM. Dana untuk program pelayanan 

kesehatan dan JKN dialokasikan sebesar 

Rp20,76 Miliar pada kegiatan 

Perencanaan dan Penganggaran 

Program Pembangunan Kesehatan, 

Dukungan Pelayanan Surveilans dan 

Laboratorium Kesehatan Masyarakat 

untuk Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit, serta Perencanaan dan 

Penganggaran Program Pembangunan 

Kesehatan. Alokasi dana untuk program 

perlindungan sosial adalah sebesar 

Rp5,63 Miliar pada kegiatan 

Penyelenggaraan Bantuan Sosial 

Program Keluarga Harapan, 

Penyelenggaraaan Program Sembako, 

serta Pencegahan dan Perlindungan 

Korban Bencana. 

4.2.5 Tantangan Fiskal pada Sektor 
Unggulan Daerah 

APBN dan APBD memiiki 

keterbatasan sumber daya, sementara 

disisi lain bidang yang menjadi urusan 

pemerintah cukup banyak dan masing-

masing mempunyai skala prioritas yang 
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tidak berbeda jauh. Pandemi COVID-19 

menyebabkan realisasi pendapatan 

menurun, namun disisi lain sumber daya 

pemerintah pusat dan daerah harus 

dialokasikan untuk pencegahan dan 

penaganan COVID-19, termasuk 

persiapan dalam menghadapi era normal 

baru (new normal). 

A. Tantangan Fiskal Pemerintah 
Pusat 

Upaya pemerintah pusat dalam 

mendorong potensi perekonomian 

Provinsi Maluku dapat dilihat dari alokasi 

APBN beserta realisasinya. Alokasi APBN 

untuk sektor unggulan pertanian, 

kehutanan, perikanan, dan kelautan 

adalah sebesar Rp323,20 Miliar dan 

terealisasi sebesar Rp318,09 Miliar atau 

98,42%. Sementara untuk mendukung 

sektor tersebut dibutuhkan juga dukungan 

sektor pengairan yang memiliki alokasi 

APBN sejumlah Rp500,78 Miliar dan 

realisasi sebesar Rp497,29 Miliar. Karena 

kondisi geografis wilayah Maluku, 

transportasi menjadi tantangan tersendiri 

dalam menunjang perkembangan sektor 

unggulan, dan alokasi APBN untuk sektor 

transportasi adalah sebesar Rp1,81 

Triliun dengan realisasi sebesar Rp1,61 

Triliun atau 89,46%. Dalam 

mengembangkan sektor Perdagangan 

Besar, Eceran, serta Reparasi Kendaraan 

Roda Dua dan Empat, APBN dialokasikan 

untuk sektor Perdagangan, 

Pengembangan Usaha, Koperasi Dan 

UKM sebesar Rp31,64 Miliar dan 

terealisasi sebesar Rp30,11 Miliar atau 

95,18%. Dalam pengembangannya, 

terdapat sejumlah tantangan termasuk 

jumlah dan kualitas tenaga kerja serta 

minimnya industri serta UMKM yang 

mengelola hasil alam. Oleh karena itu, 

APBN dialokasikan pada sektor tenaga 

kerja sebesar Rp752,82 juta, dengan 

realisasi sebesar Rp745,75 juta atau 

98,99% serta pada sektor industri dan 

konstruksi sebesar Rp18,51 Miliar yang 

terealisasi sebesar Rp17,8 Miliar atau 

96,15%. 

B. Tantangan Fiskal Pemerintah 
Daerah 

Dampak pembatasan mobilitas dan 

aktivitas perekonomian tidak hanya 

dirasakan oleh masyarakat. Tidak bisa 

dipungkiri, kondisi pandemi memberi 

tekanan yang luar biasa pada kinerja 

pendapatan pemda. Penerimaan pajak 

dan retribusi daerah sangat tergantung 

pada aktivitas perekonomian masyarakat. 

Menyikapi kondisi tersebut, pemda harus 

melakukan penyesuaian target 

pendapatan yang telah ditetapkan pada 

APBD. Pemda harus menyediakan 

alokasi anggaran untuk 

pencegahan/penanganan COVID-19 dan 

pemulihan ekonomi daerah melalui 

refocusing belanja APBD.  
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4.2.6 Dukungan Kebijakan dan 
Stimulus Fiskal yang 
Diperlukan 

Sub sektor perikanan merupakan 

sektor yang mempunyai kontribusi paling 

besar dalam pembentukan sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan. 

Sektor ini masih mempunyai peluang 

untuk tumbuh lebih besar lagi karena 

Maluku menyimpan potensi perikanan 

yang sangat besar. Bahkan potensinya 

mencapai 4,6 juta ton atau 12,5 juta dari 

total potensi sumber daya ikan nasional. 

Dengan pertimbangan tersebut 

pemerintah pusat menetapkan Maluku 

sebagai sentra Lumbung Ikan Nasional 

(LIN). Penetapan Maluku sebagai LIN 

sudah dicetuskan pada tahun 2010 

namun sampai dengan tahun 2019 belum 

ada perkembangan yang cukup signifikan. 

Wacana tersebut kembali mengemuka 

pada tahun 2020 ketika Kementerian 

Kelautan dan Perikanan kembali 

mendorong Maluku untuk menjadi LIN. 

Bahkan DPR sudah menyetujui anggaran 

sebesar RP3,22 Triliun untuk TA 2021 

untuk program LIN tersebut. 

Menurut Ralahalu (2010) Lumbung 

Ikan Nasional adalah suatu kawasan 

penghasil produksi perikanan secara 

berkelanjutan dan merupakan pusat 

pertumbuhan ekonomi perikanan 

nasional. Penerapan LIN di Provinsi 

Maluku menuntut kesiapan dari semua 

pihak baik pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Sinkronisasi 

kebijakan fiskal antara pemerintah pusat 

dan daerah perlu dilakukan untuk untuk 

memenuhi semua atribut yang dibutuhkan 

dalam rangka mendukung pelaksanaan 

LIN. Di level pemerintah pusat persiapan 

LIN melibatkan 3 instansi pemerintah. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

akan fokus dalam persiapan ekosistem 

industri berupa pembangunan 

infrastruktur dasar pelabuhan perikanan. 

Kementerian Perhubungan akan 

membangun infrastruktur dasar untuk 

pengembangan Ambon Newport yang 

terintegrasi dengan Pelabuhan Perikanan 

dalam satu kawasan di Pulau Ambon. 

Sementara Badan Koordinasi Penanaman 

Modal akan mengawal proses perizinan 

sehingga percepatan bisa dilakukan. 

Dalam mendorong kegiatan ekspor, 

Pemerintah mengalokasikan APBN 

sebesar Rp20,40 Miliar untuk kegiatan 

Kerja Sama Pengembangan Ekspor, 

Pengembangan Promosi dan Citra, 

Pengembangan Pasar dan Informasi 

Ekspor, Pengembangan Produk Ekspor, 

serta Peningkatan Peran dan 

Pemanfaatan Perundingan Perdagangan 

Internasional. Dalam mewujudkan 

dukungan tersebut, pemerintah juga 

menetapkan rencana ekspor langsung 

produk kayu lapis oleh PT Waenibe Wood 

Industries (PT WWI) dari Pulau Buru, 

Maluku. 
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4.3 SEKTOR POTENSIAL DAERAH 

4.3.1 Profil Sektor Unggulan Daerah 
Berdasarkan Lapangan Usaha 

 
Berdasarkan analisis LQ maka di 

Provinsi Maluku terdapat beberapa sektor 

yang tergolong potensial untuk tumbuh 

yakni sektor industri pengolahan; 

pengadaan listrik dan gas; konstruksi; jasa 

keuangan; jasa real estate; serta jasa 

lainnya. Hal tersebut didukung oleh hasil 

differential shift positif dengan Location 

Quotient (LQ) kurang dari angka 1, yang 

menunjukkan bahwa sektor tersebut 

mampu bersaing secara nasional 

walaupun bukan merupakan sektor 

lapangan usaha basis di Provinsi Maluku. 

4.3.1. Kontribusi Sektor Potensial 
Daerah terhadap Ketenagakerjaan  

Komposisi ketenagakerjaan di 

Maluku menurut lapangan pekerjaan 

utama dapat menggambarkan 

penyerapan masing-masing sektor dari 

seluruh penduduk yang bekerja di pasar 

kerja Maluku. Hasil Sakernas pada 

Agustus 2021 membuktikan bahwa sektor 

potensial mendominasi lapangan 

pekerjaan sebesar 17,29% jika 

dibandingkan dengan keseluruhan jumlah 

penduduk bekerja, yakni pada sektor 

industri pengolahan sebesar 11,02%, 

disusulkan oleh konstruksi sebesar 

4,19%, dan sektor jasa keuangan sebesar 

1,7%. Data tersebut menunjukkan bahwa 

persentase distribusi tenaga kerja dan 

karakteristik penduduk bekerja di Provinsi 

Maluku terbagi sesuai proporsi 

ketersediaan jumlah sektor lapangan 

usaha yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan di provinsi.  

4.3.2 Kontribusi Sektor Potensial 
Daerah terhadap Pendapatan 
Negara dan Daerah 

Sektor potensial yang ada di Provinsi 

Maluku juga memberikan kontribusi yang 

cukup besar dalam Pendapatan Negara 

dan Daerah, hal ini dibuktikan dari 

perbandingan antara jumlah pendapatan 

konsolidasian Provinsi Maluku dengan 

sektor lapangan usaha potensial. Sektor 

industri pengolahan memberi kontribusi 

sebesar 10,31% pada pendapatan negara 

dan daerah. Sektor pengadaan listrik dan 

gas memberi kontribusi sebesar 0,22% 

kepada pendapatan negara dan daerah. 

Sektor konstruksi memberi kontribusi 

sebesar 14,61% kepada pendapatan 

negara dan daerah. Sektor jasa keuangan 

memiliki kontribusi sebesar 8,45% kepada 

pendapatan negara dan daerah. Sektor 

real estate memberikan kontribusi 

sebesar 0,63% kepada pendapatan 

negara dan daerah. Sektor jasa lainnya 

memberikan kontribusi sebesar 3,33% 

kepada pendapatan negara dan daerah. 

4.3.3 Dukungan Alokasi Anggaran 
APBN dan APBD 

Dalam pengembangan potensi 

ekonomi di daerah, APBN dan APBD 

memiliki peran yang vital dalam 
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mendorong dan memfasilitasi 

pertumbuhan sektor-sektor pembentuk 

perekonomian di suatu daerah, salah 

satunya adalah untuk mengembangkan 

sektor potensial daerah sesuai dengan 

sasaran pembangunan Pemerintah 

Provinsi Maluku yang tertuang dalam 

RPJMD 2019-2024. 

A. Sektor Industri Pengolahan 
 

Pemerintah memberi dukungan 

terhadap pengembangan sektor Industri 

Pengolahan di wilayah Maluku melalui 

APBN dan APBD pada beberapa program. 

Program dengan alokasi dana paling 

besar ada pada program nilai tambah dan 

daya saing industri, program 

kepariwisataan dan ekonomi kreatif, serta 

program perdagangan dalam negeri. 

Alokasi dana untuk program nilai tambah 

dan daya saing industri adalah sebesar 

Rp256,64 Miliar pada kegiatan 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 

Negeri, Pengembangan Industri Hijau, 

Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja, 

Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non 

Fiskal Industri Agro, serta Pengembangan 

Standar Industri. APBN untuk program 

kepariwisataan dan ekonomi kreatif dan 

teknologi dialokasikan sebesar Rp173,44 

Miliar pada kegiatan Peningkatan 

Kerjasama dan Investasi Bidang Industri  

Kimia, Farmasi dan Tekstil; Penumbuhan 

dan Pengembangan Industri Kecil dan 

Menengah; serta Peningkatan Kerjasama 

dan Investasi Bidang Industri  Logam, 

Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika. 

Alokasi dana untuk perdagangan dalam 

negeri adalah sebesar Rp210,78 Miliar 

pada kegiatan Pengembangan dan 

Penyelenggaraan Jasa Industri, 

Pengembangan dan Penyelenggaraan 

Jasa Industri, serta Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi  Industri. 

B. Sektor Konstruksi 

Pemerintah memberi dukungan untuk 

sektor ini melalui APBN dan APBD pada 

beberapa program. Program dengan 

alokasi dana paling besar ada pada 

Program Infrastruktur Konektivitas, 

Program Daerah Tertinggal, Kawasan 

Perbatasan, Perdesaan, dan 

Transmigrasi, serta Program Pemajuan 

dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan. 

Alokasi dana untuk program infrastruktur 

konektivitas adalah sebesar Rp538,73 

Miliar pada kegiatan Pengembangan 

Jaringan Air Tanah dan Air Baku, Operasi 

dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA 

serta Penanggulangan Darurat Akibat 

Bencana, serta Pelayanan Transportasi 

Udara. Dana untuk program Daerah 

Tertinggal, Kawasan Perbatasan, 

Perdesaan, dan Transmigrasi 

dialokasikan sebesar Rp89,09 Miliar pada 

kegiatan  Penyerasian Pembangunan 

Daerah Tertinggal serta Pembangunan 

Desa dan Perdesaan. Alokasi dana untuk 

Program Pemajuan dan Pelestarian 

Bahasa dan Kebudayaan adalah sebesar 



 

 

61 61 

Rp176,60 Miliar pada kegiatan 

Pengembangan Galeri Nasional, 

Pengelolaan Permuseuman, Pelindungan 

Cagar Budaya dan Objek Pemajuan 

Kebudayaan, serta Pelindungan Cagar 

Budaya dan Objek Pemajuan 

Kebudayaan.  

C. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 

Pemerintah memberi dukungan 

terhadap pengembangan sektor 

Pengadaan Listrik dan Gas di wilayah 

Maluku melalui APBN dan APBD pada 

beberapa program. Program dengan 

alokasi dana paling besar ada pada 

program energi dan ketenagalistrikan, 

program pengembangan dan pengawasan 

BUMN, serta Program Riset dan Inovasi 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Alokasi 

dana untuk program energi dan 

ketenagalistrikan adalah Rp62,51 Miliar 

pada kegiatan Pengelolaan Minyak dan 

Gas Bumi, Pengelolaan Energi Baru 

Terbarukan dan Konservasi Energi, serta 

Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan 

pada Penyediaan dan Pendistribusian 

BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan 

Gas Bumi Melalui Pipa. Adapun alokasi 

dana untuk program pengembangan dan 

pengawasan BUMN adalah sebesar 

Rp1,73 Miliar pada kegiatan Peningkatan 

Pengelolaan Hukum BUMN dan 

Peningkatan Kualitas SDM BUMN.  

D. Sektor Jasa Real Estate 

Pemerintah memberi dukungan 

terhadap pengembangan sektor jasa 

keuangan di wilayah Maluku melalui APBN 

dan APBD pada beberapa program. 

Program dengan alokasi dana paling 

besar ada pada program perumahan dan 

kawasan permukiman serta program 

dukungan manajemen. Alokasi APBN 

pada program perumahan dan kawasan 

permukiman adalah sebesar Rp136,88 

miliar pada kegiatan Penyediaan Akses 

Rumah Layak Huni, Dukungan 

Manajemen Penyelenggaraan 

Infrastruktur Permukiman, serta Dukungan 

Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal 

Pembangunan dan Pengembangan 

Kawasan Transmigrasi. Adapun alokasi 

APBN untuk program dukungan 

manajemen adalah sebesar Rp251,01 

Miliar pada kegiatan Penyelenggaraan 

Permukiman dan Bangunan Gedung, 

Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur 

Permukiman serta Penyelenggaraan Air 

Minum yang Layak.  

4.3.4 Tantangan Fiskal pada Sektor 
Potensial Daerah 

 
APBN dan APBD memiiki 

keterbatasan sumber daya, sementara 

disisi lain bidang yang menjadi urusan 

pemerintah cukup banyak dan masing-

masing mempunyai skala prioritas yang 

tidak berbeda jauh. Dikarenakan adanya 

pandemi COVID-19, ada beberapa 

langkah dan kebijakan yang diambil 

pemerintah dalam rangka menekan angka 

positif COVID-19 di Provinsi Maluku, 

diantaranya adalah Pemberlakuan 
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Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) yang tentu berpengaruh terhadap 

pengembangan sektor potensial. 

A. Tantangan Fiskal Pemerintah Pusat 
 

Dalam mendukung perkembangan 

sektor industri pengolahan dan konstruksi, 

APBN dialokasikan untuk fungsi ini 

sebesar Rp18,51 miliar dengan realisasi 

sebesar Rp17,80 miliar atau 96,15%. 

Kondisi geografis wilayah Maluku menjadi 

salah satu tantangan yang dihadapi, oleh 

sebab itu, dialokasikan APBN untuk sektor 

transportasi sebesar Rp1,81 Triliun 

dengan realisasi sebesar Rp1,61 Triliun 

atau 89,46%. Selain itu, kondisi geografis 

provinsi Maluku juga menjadi tantangan 

dalam pengembangan sektor pengadaan 

listrik dan gas, sehingga dibutuhkan 

banyak riset dan pengembangan teknologi 

untuk memberikan akses listrik dan gas 

yang lebih sustainable dan efisien kepada 

masyarakat. APBN dialokasikan sebesar 

Rp218,85 juta dan terealisasi sebesar 

Rp216,38 juta atau 98,87%. 

B. Tantangan Fiskal Pemerintah Daerah 

Dampak pembatasan mobilitas dan 

aktivitas perekonomian tidak hanya 

dirasakan oleh masyarakat. Tidak bisa 

dipungkiri, kondisi pandemi memberi 

tekanan yang luar biasa pada kinerja 

pendapatan pemda. Penerimaan pajak 

dan retribusi daerah sangat tergantung 

pada aktivitas perekonomian masyarakat. 

Menyikapi kondisi tersebut, pemda harus 

melakukan penyesuaian target 

pendapatan yang telah ditetapkan pada 

APBD. Pemda harus menyediakan 

alokasi anggaran untuk 

pencegahan/penanganan COVID-19 dan 

pemulihan ekonomi daerah melalui 

refocusing belanja APBD.  

4.3.5 Dukungan Kebijakan dan 
Stimulus Fiskal yang diberikan 

Dari sisi pemerintah daerah, 

menurut Rektor Universitas Pattimura, 

M.J. Sapteno terdapat beberapa hal yang 

perlu dipersiapkan yaitu sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas dan 

mempunyai etos kerja, infrastruktur 

pendukung, transportasi cold storage di 

berbagai daerah, agar sumber daya bisa 

dipersiapkan untuk dibawa ke sentra 

produksi. 

Suryawati, S.H. dan Tajerin (2015) 

menyatakan beberapa program yang 

dapat dilakukan oleh pemerintah pusat 

dan daerah yaitu penguatan pada dimensi 

sosial dengan meningkatkan partisipasi 

pelaku usaha perikanan dan 

meminimalisasi konflik antar pelaku 

usaha, penguatan pada penguasaan 

teknologi yang terintegasi dari hulu ke hilir, 

dan peningkatan infrastruktur terutama di 

Maluku Tenggara, Aru dan Buru yaitu 

membangun sistem penampungan ikan 

hasil produksi nelayan skala kecil. Fokus 

pembangunan infrastruktur pada jalan, air 

bersih, listrik dan gudang/storage. 
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5.1 PENDAHULUAN 

Pemerintah harus mampu 

mewujudkan tujuan nasional melalui 

pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat (K/L) dan daerah 

sebagai satu kesatuan dalam 

perencanaan pembangunan nasional. 

Sinkronisasi diperlukan untuk 

meningkatkan keterpaduan perencanaan 

dan penganggaran agar lebih berkualitas 

dan efektif dalam rangka pencapaian 

sasaran pembangunan nasional sesuai 

visi dan misi Presiden yang dituangkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional. Selanjutnya, RPJMN 

ini dijabarkan per tahun dan dituangkan 

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Pembangunan Provinsi Maluku 

sendiri sampai dengan tahun 2019 telah 

berada pada tahapan ketiga dari 

pembangunan jangka menengah 

sebagaimana diamanatkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 

2005 – 2025. Dari kurun waktu 20 tahun 

perencanaan jangka panjang yang telah 

disusun tersebut, telah terjadi berbagai 

perubahan dinamika pembangunan baik 

dari sisi daerah, nasional maupun global 

yang mempengaruhi kebijakan 

pembangunan yang diambil serta 

pengaruhnya terhadap hasil kinerja 

pembangunan di Provinsi Maluku di dalam 

kurun waktu 12 tahun terakhir.  

Perubahan dinamika yang terjadi, 

khususnya adanya dinamika politis 

melalui pergantian kepemimpinan baik di 

tingkat nasional maupun di tingkat daerah 

telah mewarnai kebijakan pembangunan 

di Provinsi Maluku. Di tingkat nasional, 

perubahan kepemimpinan nasional 

periode 2015 – 2019 telah membawa 

perubahan pada dinamika penyusunan 

perencanaan yang semula berorientasi 

pada money follow function menjadi 

money follow program. Orientasi 

penyusunan rencana pembangunan ini 

didasarkan pada pemahaman bahwa 

dengan adanya keterbatasan pendanaan 

pembangunan, maka anggaran 

pemerintah harus dialokasikan untuk 

berbagai pilihan kegiatan strategis yang 

dapat memaksimalkan hasil 

pembangunan. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 

merupakan penjabaran dari visi dan misi 

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. 

RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 – 

2024 merupakan pedoman untuk 

memberikan arah terhadap kebijakan 
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keuangan daerah, strategi pembangunan 

daerah, kebijakan umum, dan program 

Perangkat Daerah, program lintas 

Perangkat daerah, dan program 

kewilayahan. Dengan demikian, RPJMD 

Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 

dimaksudkan sebagai pedoman semua 

dokumen operasional termasuk dokumen 

perencanaan tahunan (RKPD, KUA, 

PPAS, dan APBD) di dalam perencanaan 

periode 2019 -2024 di Provinsi Maluku. 

 

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

 
5.2.1 Harmonisasi Belanja K/L dengan 

DAK Fisik 
DAK Fisik bertujuan untuk 

mendorong penyediaan sarana dan 

prasarana pelayanan dasar publik, 

pemenuhan SPM, pencapaian Prioritas 

Nasional RKP tahun 2021, serta 

percepatan pembangunan daerah dan 

kawasan. Pada tahun 2021. Persentase 

DAK Fisik Maluku TA. 2021 sebesar 

14,97% dari porsi Belanja Negara wilayah 

Maluku (Porsi DAK Fisik terhadap Belanja 

Negara T.A. 2020=16,41%). 

Arah kebijakan umum DAK Fisik 

tahun 2021 antara lain. 

a. Dilakukan refocusing bidang dan 

kegiatan DAK Fisik agar alokasi per 

daerah signifikan dan optimal dalam 

rangka pemulihan dampak pandemi 

COVID-19. 

b. DAK Fisik diutamakan bagi kegiatan 

yang dapat berdampak langsung 

terhadap penyerapan tenaga kerja 

dan peningkatan daya beli 

masyarakat sebagai respon terhadap 

dampak pandemi COVID-19. 

c. DAK Fisik dialokasikan berdasarkan 

usulan kebutuhan daerah yang 

selaras dengan prioritas nasional, 

untuk peningkatan dan pemerataan 

penyediaan infrastruktur pelayanan 

publik serta percepatan 

pembangunan aksesibilitas dan 

konektivitas daerah. 

d. Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dengan mendukung 

program merdeka belajar dan 

peningkatan kemampuan pelayanan 

rumah sakit dan fasilitas kesehatan 

tingkat pertama untuk mendukung 

pencegahan dan penanganan krisis 

kesehatan melalui penambahan 

fasilitas layanan, dan alat kesehatan. 

e. Kegiatan berbasis program yang 

bersifat multibidang untuk 

mendukung penanganan kematian 

ibu dan stunting, penanggulangan 

kemiskinan melalui perluasan akses 

perumahan, air minum, dan sanitasi 

layak, ketahanan pangan, dan 

penyediaan infrastruktur 

berkelanjutan untuk pemulihan 



 

 

65 65 

ekonomi akibat dampak pandemi 

COVID-19 secara nasional. 

f. Memperkuat sinergi pendanaan 

kegiatan yang dibiayai dari K/L dan 

DAK Fisik, serta sumber-sumber 

pendanaan daerah lainnya.  

g. Meningkatkan kualitas pelaksanaan 

kegiatan melalui penguatan peran 

Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP). 

h. Perbaikan pengelolaan DAK Fisik 

berbasis medium term planning. 

i. Mengembangkan DAK Fisik sebagai 

insentif terhadap pembiayaan 

pembangunan yang bersumber dari 

non-APBN (creative financing). 

j. Kegiatan sangat terbatas, selektif, 

dan berdampak langsung ke 

masyarakat. 

k. Skala dan nilai kegiatan relatif besar 

sehingga daerah tidak mampu 

membiayai melalui APBN Non-DAK, 

serta daya ungkit dan manfaat besar 

ke masyarakat. 

Beberapa kategori belanja K/L pada 

tahun 2021 turut dilaksanakan di Provinsi 

Maluku dengan menggunakan alokasi 

DAK Fisik. Namun, belum semua kategori 

belanja K/L telah dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah dengan DAK Fisik. 

Sektor bidang belanja K/L yang telah 

dilaksanakan dengan belanja DAK Fisik 

adalah Bidang Jalan, Bidang Irigasi, 

Bidang Sanitasi, Bidang Industri Kecil dan 

Menengah, Bidang Kelautan dan 

Perikanan, Bidang Perumahan dan 

Pemukiman, Bidang Transportasi 

Pedesaan, Bidang Transportasi Laut, 

Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan 

Prov. 
Maluku Kab Buru

Kab Buru 
Selatan Kota Ambon

Kab. Maluku 
Tenggara Kab Aru Kota Tual

Kab. Kep. 
Tanimbar

Kab Maluku 
Barat Daya

Kab. Maluku 
Tengah

Kab Seram 
Bag. Barat

Kab Seram 
Bag. Timur

1 Pendidikan v v v v v v v v v v v v
2 Kesehatan & Keluarga Berencana v v v v v v v v v v v v
3 Jalan v v v v v v v v v v
4 Transportasi Pedesaan v v v v v v v v v
5 Transportasi Laut/Perairan v v v v v v

1 Kesehatan & Keluarga Berencana v v v v v v v v v v v v
2 Kelautan & Perikanan v v v v v v v v v v v v
3 Jalan v v v v v v v v v
4 Irigasi v v v v v v v
5 Pertanian v v v
6 Air Minum v v v v v v v v v v v
7 Sanitasi v v v v v v v v v v v
8 Industri Kecil dan Menengah v v
9 Perumahan & Pemukiman v v v v v v v v v v v

10 Lingkungan Hidup & Kehutanan v v
385 Miliar 129 Miliar 121 Miliar 85 Miliar 137 Miliar 73 Miliar 214 Miliar 158 Miliar 175  Miliar 237 Miliar 162 Miliar 141 Mliliar

PERSENTASE DENGAN BELANJA NEGARA 3,36% 1,13% 1,06% 0,74% 1,20% 0,64% 1,87% 1,38% 1,53% 2,07% 1,41% 1,23%

DAK FISIK REGULER

TOTAL DAK Fisik

DAK FISIK PENUGASAN

URAIAN DAK FISIK

Tabel 
5.1 

 

Realisasi sektor DAK Fisik Per Kabupaten/Kota Wilayah Maluku 
Sesuai Nelanja Negara TA 2021  
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dan Keluarga Berencana, Bidang 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang 

Pertanian serta Bidang Air Minum. 

Pelaksanaan belanja DAK Fisik tertinggi 

ada pada bidang pendidikan dengan 

realisasi Rp328,94 Miliar. 

Selanjutnya, dari kertas kerja harmonisasi 

belanja K/L dengan DAK Fisik 

sebagaimana yang pada lampiran, dapat 

diambil kesimpulan bahwa belum semua 

belanja DAK Fisik telah selaras dengan 

belanja K/L. Beberapa bidang belanja K/L 

tidak dilaksanakan menggunakan belanja 

DAK Fisik, namun dilaksanakan dengan 

belanja DAK Non-Fisik atau Dana Desa. 

Selain itu, terdapat satuan capaian 

output pada DAK Fisik yang berbeda 

dengan capaian output pada belanja K/L. 

Mengingat bahwa pelaksanaan belanja 

DAK Fisik disesuaikan dengan kebutuhan 

pemerintah daerah masing-masing, 

sehingga terdapat perbedaan satuan 

capaian output pada pelaksanaan belanja 

K/L dan DAK Fisik. 

Pelaksanaan belanja DAK Fisik di 

Provinsi Maluku mengalami tantangan 

utamanya dalam proses pengadaan 

barang/jasa, utamanya dalam kesulitan 

mendapatkan supplier, barang tidak 

terdapat di e-katalog, proses tender 

mengalami keterlambatan, pelaksanaan 

lelang pekerjaan terlambat, serta 

keterlambatan permintaan uang muka 

oleh pihak ketiga. Keterlambatan tersebut 

mengakibatkan pelaksanaan belanja K/L 

menggunakan DAK Fisik tidak dapat 

terealisasi seluruhnya. 

Selanjutnya, dalam peningkatan 

penggunaan belanja DAK Fisik, 

pemerintah daerah dengan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) terkait 

penyaluran dan penggunaan DAK Fisik 

hendaknya dapat berkoordinasi lebih 

intensif agar penggunaan DAK Fisik 

dapat lebih selaras dengan kebijakan 

belanja K/L pusat. 

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. DAK NonFisik 

dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran 

dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan aksesibilitas masyarakat 

terhadap layanan dasar publik yang 

berkualitas. Pada 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 

pascabencana di daerah terdampak). 

DAK NonFisik terdiri antara lain (1) 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); 

(3) Tunjangan Khusus Guru PNSD di 

Daerah Khusus; (4) Tambahan 
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Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; (5) 

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (6) 

Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Keseteraan; (7) 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 

dengan fokus pada penanganan pandemi 

COVID-19, DBD, dan pandemi lainnya di 

daerah; (8) Bantuan Operasional 

Keluarga Berencana (BOKB); (9) Dana 

Pelayanan Administrasi Kependudukan; 

(10) Dana Peningkatan Kapasitas 

Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah 

(P2UKM); (11) Dana Bantuan Biaya 

Layanan Pengolahan Sampah (BLPS); 

(12) Dana Pelayanan Kepariwisataan; 

(13) Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Museum dan Taman 

Budaya; (14) Dana Pelayanan 

Perlindungan Perempuan dan Anak; serta 

(15) Dana Fasilitasi Penanaman Modal. 

Selanjutnya, untuk arah kebijakan 

umum DAK NonFisik tahun 2021 yaitu 

sebagai berikut: 

a. Mengarahkan perencanaan dengan 

memperhatikan arah kebijakan 

nasional baik melalui belanja K/L 

ataupun TKDD lainnya. 

b. Mendorong upaya pemulihan 

ekonomi pasca pandemi COVID-19 

melalui dukungan perbaikan dan 

peningkatan layanan pada sektor-

sektor yang mempunyai karakteristik 

penciptaan lapangan kerja seperti 

pariwisata, UMKM, dan jasa produktif 

lainnya, serta mendorong 

peningkatan investasi di daerah 

melalui dukungan operasionalisasi 

dan perbaikan sistem pelayanan 

investasi di daerah. 

c. Mengarahkan pemanfaatan untuk 

peningkatan kualitas SDM dan 

mendorong daya saing daerah 

terutama pada bidang pendidikan dan 

kesehatan melalui pengalokasian 

berbasis output dan outcome 

termasuk penanganan pandemi 

COVID-19, DBD, dan pandemi 

lainnya. 

d. Mengarahkan perbaikan pengelolaan 

DAK NonFisik, termasuk kebijakan 

pengalokasian dan penyaluran pada 

peningkatan pengawalan atas 

capaian output dan outcome. Hal ini 

terutama akan dilakukan melalui 

pengelolaan DAK NonFisik yang 

berbasis kinerja yang akan dilakukan 

integrasi aplikasi antarkementerian. 

e. Penguatan sinergi antara DAK 

NonFisik dengan DAK Fisik maupun 

belanja K/L. 

f. Menyempurnakan unit cost dan data 

sasaran yang mencerminkan 

kebutuhan riil daerah. 

g. Memperkuat kebijakan afirmasi untuk 

mengejar ketertinggalan kuantitas 

dan kualitas layanan publik. 

Belanja DAK NonFisik K/L pada tahun 

2021 diperuntukkan bagi beberapa 

sektor, yaitu sektor pendidikan, sektor 

kesehatan, sektor pertahanan dan 
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keamanan, sektor infrastruktur, sektor 

ketahanan pangan dan sektor 

perlindungan sosial. Namun, pada data 

belanja DAK NonFisik Provinsi Maluku 

hanya tercantum belanja Bidang Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dengan 

realisasi anggaran Rp581.939.417.000. 

Dana BOS tersebut disalurkan melalui 

Dana BOS Reguler, Dana BOS Afirmasi, 

dan Dana BOS Kinerja. Selain itu, 

capaian output untuk BOS ini tidak 

tercantum datanya sehingga tidak dapat 

dibandingkan dalam harmonisasi belanja 

K/L dengan DAK NonFisik.  

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 APBN kabupaten/kota dan 

digunakan sejalan dengan PN dan 

prioritas daerah sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. Penggunaan 

Dana Desa oleh desa berdasarkan pada 

hasil keputusan musyawarah desa yang 

ditetapkan melalui peraturan desa tentang 

RKP Desa sesuai dengan kewenangan 

desa. Penggunaan Dana Desa mengacu 

pada Peraturan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa dan Peraturan Kewenangan 

Desa. Dana Desa ditetapkan sebesar 10% 

dari dan di luar dana Transfer ke Daerah 

secara bertahap sesuai peraturan yang 

berlaku dan sesuai dengan kemampuan 

negara. 

Arah kebijakan Dana Desa tahun 

2021 mengacu pada arah kebijakan 

RPJMN 2020 – 2024, dengan beberapa 

penekanan sebagai berikut. 

a. Menyempurnakan formulasi 

pengalokasian Dana Desa melalui 

penyesuaian bobot alokasi dasar, 

peningkatan bobot alokasi formula 

termasuk internalisasi kebijakan 

insentif di dalamnya, serta pemberian 

afirmasi secara proporsional kepada 

desa-desa sangat tertinggal. 

b. Mendukung pencapaian sasaran 

nasional pembangunan desa, yaitu 

berkurangnya 10.000 desa tertinggal 

dan meningkatnya 5.000 desa 

mandiri, mempercepat penguangan 

kemiskinan perdesaan, 

berkembangnya BUMDes, dan 

peningkatan kualitas hidup 

masyarakat desa. 

c. Mempercepat penyaluran Dana Desa 

melalui penyederhanaan regulasi dan 

administrasi dengan tetap 

memperhatikan transparansi dan 

akuntabilitas kinerja. 

d. Memastikan adanya responsif gender 

terutama peran perempuan, remaja, 

penyandang disabilitas dalam 

kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa 

khususnya terkait dengan upaya 

kesehatan keluarga, pencegahan, 

dan penanganan stunting dan wabah. 
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e. Mendorong kegiatan padat karya 

tunai, dengan melibatkan masyarakat 

yang miskin, menganggur, setengah 

menganggur, dan keluarga yang 

memiliki ibu hamil dan balita. 

Berdasarkan tabel Kertas Kerja 

Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana 

Desa Tahun 2021 di Provinsi Maluku yang 

terlampir, dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas bidang pada belanja Dana Desa 

telah selaras dengan kategori pada 

belanja K/L. Bidang-bidang yang selaras 

tersebut antara lain Jalan Desa; Irigasi; 

MCK; Pasar; Pelatihan UMKM; 

Pengembangan Sarana Prasarana 

UMKM serta Koperasi; Sambungan Air 

Bersih; Bantuan Perikanan; 

Pembangunan Karamba; Rehabilitasi 

Rumah Tidak Layak; Pendidikan; 

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa 

(PKD); Peserta Keluarga Berencana (KB); 

Bidang Hukum dan Perlindungan 

Masyarakat; Pos Keamanan Desa; 

Embung Desa; Pengolahan dan Teknologi 

Pertanian; Rehabilitasi Jembatan, Jalan 

serta Sungai; Rehabilitasi Lumbung Desa; 

Produksi Tanaman Pangan; serta Sumur 

untuk Air Minum. Namun demikian, rincian 

bidang belanja penggunaan Dana Desa 

Provinsi Maluku serta capaian outputnya 

tidak sama persis dengan belanja K/L. 

Contohnya, terdapat pada kategori Desa 

Pangan Aman yang rinciannya berbeda 

dengan bidang pada Dana Desa. Rincian 

bidang belanja pada Dana Desa adalah 

pembangunan dan pemeliharaan 

lumbung desa serta memiliki capaian 

output yang berbeda dengan kategori 

belanja K/L. 

Selanjutnya, tantangan dalam 

pelaksanaan belanja Dana Desa di 

Provinsi Maluku adalah keterlambatan 

penyampaian persyaratan penyaluran 

Dana Desa dari Aparat Desa ke Dinas 

Pemberdyayaan Masyarakat Desa 

sehingga belanja beberapa bidang belum 

dapat tercapai. Selain itu, beberapa 

kategori belanja K/L tidak dibiayai oleh 

Dana Desa, melainkan dibiayai 

menggunakan DAK Fisik. 

Dalam meningkatkan penyaluran 

dan penyerapan penggunaan belanja 

Dana Desa, KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

agar meningkatkan koordinasi dengan 

Pemda mitra kerjanya secara insentif agar 

pelaksanaan penyerapan penggunaan 

belanja Dana Desa dapat lebih optimal. 

 

5.3 HARMONISASI BELANJA PUSAT – 
DAERAH BERBASIS PRIORITAS 
NASIONAL PADA RPJMN/D 

Dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2021, terdapat beberapa bidang 

yang menjadi prioritas, antara lain Bidang 

DAK Fisik, DAK NonFisik, Dana 
Desa, dan BOS wilayah Maluku sudah 
selaras dengan belanja K/L dengan 
capaian output yang telah ditetapkan 
sesuai dengan aturan perundangan 
yang berlaku 
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Kedaulatan Pangan, Pengembangan 

Kawasan Ekonomi, Pengembangan 

Pariwisata, Konektivitas dan 

Pengembangan Kawasan Industri. 

Keberhasilan pencapaian prioritas 

pembangunan tergantung pada 

sinkronisasi kebijakan antara pemerintah 

provinsi dan pemerintah pusat dan antara 

pemerintah kabupaten/kota dengan 

pemerintah pusat dan pemerintah 

provinsi. 

Sinkronisasi kebijakan 

Pembangunan Daerah dengan rencana 

pembangunan lainnya dilaksanakan 

dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan 

RKPD. Dilakukan dengan penelaahan 

terhadap dokumen perencanaan 

pembangunan nasional dan 

pembangunan daerah lain dalam rangka 

sinkronisasi kebijakan pembangunan 

nasional dan daerah, pembangunan 

daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota, serta pembangunan 

antar daerah. Hasil sinkronisasi 

dituangkan dalam rancangan Kebijakan 

Umum APBD (KUA) dan rancangan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) yang disepakati bersama antara 

pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

sebagai dasar dalam penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD Tahun Anggaran. 

5.3.1 Harmonisasi Belanja Pusat – 
Daerah pada PN 1 
Kebijakan Prioritas Nasional 1, yaitu 

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk 

pertumbuhan yang berkualitas dan 

berkeadilan diarahkan untuk memperkuat 

ketahanan ekonomi di tengah kondisi 

ekonomi global yang berjalan lambat 

akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaan 

kebijakan tersebut di antaranya melalui 

peningkatan ketersediaan akses dan 

kualitas pangan; penguatan penyediaan 

energi yang terjangkau; penguatan daya 

saing industri melalui peningkatan akses 

ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata 

nasional dengan meningkatkan 

konektivitas, perluasan pemasaran, serta 

diversifikasi destinasi pariwisata; dan 

penguatan dukungan kepastian usaha, 

perluasan investasi, serta efisiensi 

distribusi dan perdagangan.  

Untuk mencapai Prioritas Nasional 

tersebut pemerintah pusat telah 

menyusun Major Project sebagai langkah 

konkret pencapaian sasaran yang dirinci 

hingga target, lokasi, dan instansi 

pelaksana. Adapun kertas kerja 

harmonisasi capaian belanja pusat dan 

daerah untuk beberapa Major Project 

terlampir. Dari harmonisasi belanja pusat 

dan daerah yang terlampir, dapat diambil 

kesimpulan bahwa belanja daerah belum 

seluruhnya mengacu pada Prioritas 

Nasional yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah pusat. Beberapa Major Project 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah 
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dengan target dan satuan yang berbeda 

dengan target pusat tahun 2021, namun 

terdapat beberapa Major Project yang 

belum dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah di tahun 2021 ini. Khususnya pada 

Prioritas Nasional 1 yang belum semua 

program utamanya terdapat dalam 

belanja daerah Provinsi Maluku seperti 

tabel berikut ini: 

 

Hal demikianlah yang menjadi 

perhatian Pemerintah Daerah Provinsi 

Maluku untuk ke depannya agar belanja-

belanja yang dilaksanakan dapat sesuai 

dengan Major Project dan target tahunan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

pusat. 

5.3.2 Harmonisasi Belanja Pusat – 
Daerah pada PN 2 
Mengembangkan wilayah untuk 

mengurangi kesenjangan dan menjamin 

pemerataan merupakan Prioritasn 

Nasional ke-2. Kebijakan tahun 2021 

untuk Prioritas Nasional ini diarahkan 

untuk mempercepat pemulihan dampak 

pandemi COVID-19, melanjutkan 

transformasi sosial ekonomi, 

mengoptimalkan keunggulan kompetitif 

wilayah, dan meningkatkan pemerataan 

kualitas hidup antarwilayah. Prioritas 

pengembangan wilayah difokuskan pada 

perwujudan kerja sama investasi, 

perdagangan dan investasi sektor-sektor 

industri dan pariwisata wilayah timur, 

dengan tetap menjaga daya saing sektor 

perkebunan, perikanan, pertanian, serta 

potensi pertumbuhan wilayah barat. 

Namun, pada Prioritas Nasional 

yang ke-2 ini, Provinsi Maluku bukanlah 

merupakan salah satu lokasi utama 

pelaksanaan Prioritas Nasional sehingga 

tidak dapat dilakukan harmonisasi 

capaian belanja pusat dan daerah untuk 

Prioritas Nasional ke-2 ini. 

5.3.3 Harmonisasi Belanja Pusat – 
Daerah pada PN 3 
Kebijakan peningkatan SDM 

berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 

diarahkan pada pengendalian penduduk 

dan penguatan tata kelola kependudukan; 

penguatan pelaksanaan perlindungan 

sosial melalui integrasi program bantuan 

sosial; peningkatan pelayanan kesehatan 

dan penguatan health security; 

peningkatan pemerataan layanan 

berkualitas; penyediaan dan 

pengembangan teknologi digital untuk 

mendukung pembelajaran virtual; 

peningkatan kualitas anak, perempuan 

Major Project Belanja 
Daerah

Industri 4.0 di 5 Sub-Sektor 
Prioritas: Makanan dan 

Minuman, Tekstil dan Pakaian 
Jadi, Otomotif, Elektronik, 

Kimia, dan Farmasi

v

Penguatan Jaminan Usaha 
serta 350 Korporasi Pertani 

dan Nelayan
x

Integrasi Pelabuhan Perikanan 
dan Fish Market Bertaraf 

Internasional
x

 
Tabel 

5.2 

Tabel Harmonisasi Major Project 
Prioritas Nasional 1 
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dan pemuda; perluasan akses dan 

ketahanan ekonomi penduduk miskin, 

rentan, dan terdampak COVID-19 

terhadap aset produktif; serta peningkatan 

produktivitas dan daya saing angkatan 

kerja, dengan mengutamakan 

perlindungan bagi pekerja dan pencari 

kerja yang terdampak pandemi COVID-

19. 

Pemerintah menyusun 5 Major 

Project dalam pencapaian Prioritas 

Nasional ke-3, namun berdasarkan 

dokumen keuangan Provinsi Maluku 

hanya dapat dilakukan harmonisasi 

belanja pusat dengan belanja daerah 

terhadap 3 Major Project seperti tabel di 

atas. Adapun kertas kerja harmonisasi 

capaian belanja pusat dan daerah untuk 

Prioritas Nasional ini selengkapnya telah 

terlampir. Dari harmonisasi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Provinsi Maluku telah 

mengalokasikan belanja daerahnya untuk 

mendukung pencapaian Prioritas 

Nasional melalui Major Project yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Namun, 

masih terdapat perbedaan program antara 

capaian belanja pusat dengan capaian 

belanja daerah Provinsi Maluku, begitu 

pula dengan satuan target yang berbeda 

antara pusat dan daerah. Akan tetapi, 

program pada belanja daerah telah 

selaras dengan Prioritas Nasional yang 

ditetapkan. 

5.3.4 Harmonisasi Belanja Pusat – 
Daerah pada PN 5 
Prioritas Nasional 5 adalah 

memperkuat infrastruktur untuk 

mendukung pengembangan ekonomi dan 

pelayanan dasar. Kebijakan pada tahun 

2021 diarahkan untuk pemulihan 

pascapandemi COVID-l9 yaitu pemulihan 

akses masyarakat terhadap perumahan 

dan permukiman layak dan aman; 

peningkatan layanan pengelolaan air 

tanah dan air baku berkelanjutan; 

peningkatan layanan keselamatan dan 

keamanan transportasi; peningkatan 

ketahanan infrastruktur; optimalisasi 

waduk multiguna dan modernisasi irigasi; 

peningkatan konektivitas wilayah; 

pengembangan angkutan umum massal 

di enam kota metropolitan; peningkatan 

akses dan pasokan energi dan tenaga 

listrik; pembangunan dan pemanfaatan 

infrastruktur TIK dan kontribusi sektor 

informasi dan komunikasi dalam 

pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi 

strategi investasi badan usaha dan 

pengembangan metode-metode 

peningkatan kualitas perencanaan, 

Major Project Belanja 
Daerah

Penguatan Sistem 
Kesehatan Nasional v

Project Percepatan 
Penurunan Kematian lbu 

dan Stunting
v

 Pendidikan dan Pelatihan 
Vokasi untuk Industri 4.0

v

 
Tabel 

5.3 

Tabel Harmonisasi Major Project 
Prioritas Nasional 3 
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penyiapan, pelaksanaan dan 

pemeliharaan proyek infrastruktur.  

Selanjutnya, capaian belanja pusat 

dan daerah Provinsi Maluku untuk 

Prioritas Nasional ini belum cukup selaras 

dikarenakan masih terdapat Major Project 

dan target 2021 yang belum direalisasikan 

dalam belanja daerah. Major Project yang 

telah selaras antara belanja pusat dan 

daerah adalah sebagai berikut: 

 

Pada target rumah susun perkotaan 

seperti yang tercantum pada lampiran, 

telah direalisasikan belanja daerah 

dengan program yang berbeda dengan 

capaian belanja pusat. Pada capaian 

belanja daerah tercantum Program 

Pengembangan Perumahan Layak Huni 

dimana program tersebut masih selaras 

dengan Major Project dan Prioritas 

Nasional 5 ini. 

 

5.3.5 Harmonisasi Belanja Pusat – 
Daerah pada PN 6 
Kebijakan untuk meningkatkan 

kualitas lingkungan hidup dan ketahanan 

terhadap dampak bencana nonalam 

seperti pandemi COVID-19, serta 

perubahan iklim tahun 2021, diarahkan 

untuk penguatan upaya pencegahan, 

penanggulangan, pemulihan terhadap 

pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup; penguatan sistem dan respon 

peringatan dini bencana alam (fokus pada 

bencana geologi tektonik dan vulkanik, 

bencana hidrometeorologi, dan bencana 

lingkungan) dan bencana nonalam (fokus 

pada kesiapsiagaan dalam pencegahan 

penyebaran pandemi); serta peningkatan 

capaian penurunan emisi dan intensitas 

emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan 

fokus penurunan emisi GRK pada sektor 

lahan, industri, dan energi. 

 

Seperti yang tertera pada tabel di 

atas, pelaksanaan belanja untuk 

mendukung Major Project dalam Prioritas 

Nasional ini belum cukup maksimal 

dikarenakan capaian belanja daerah 

untuk Prioritas Nasional 6 belum 

tercantum dalam dokumen perencanaan 

keuangan daerah. Pada Major Project 

tersebut terdapat 3 (tiga) target pada 

tahun 2021, yaitu Informasi gempabumi 

dan tsunami dengan pemasangan 

seismograf, Informasi gempabumi dan 

peringatan dini tsunami yang berkualitas, 

dan Informasi meteorologi maritim dimana 

ketiga target tersebut tidak terdapat pada 

Major Project Belanja 
Daerah

Penguatan Sistem 
Peringatan Dini Bencana

x

 
Tabel 

5.5 

Tabel Harmonisasi Major Project 
Prioritas Nasional 6 

 

Major Project Belanja 
Daerah

Proyek Prioritas Strategis 
dalam Proyek Prioritas 
Infrastruktur Pelayanan 

Dasar

v

 
Tabel 

5.4 

Tabel Harmonisasi Major Project 
Prioritas Nasional 5 
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dokumen RKPD pemerintah daerah 

Provinsi Maluku. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa capaian belanja 

daerah pada Prioritas Nasional 6 belum 

selaras dengan capaian belanja pusat. 

5.3.6 Harmonisasi Belanja Pusat – 
Daerah pada PN 7 
Prioritas Nasional 7 adalah 

memperkuat stabilitas polhukhankam dan 

transformasi pelayanan publik. Kebijakan 

stabilitas polhukhankam dan transformasi 

pelayanan publik tahun 2021 diarahkan 

untuk mendukung pemulihan 

pembangunan pascapandemi COVID-19 

dalam upaya mewujudkan situasi kondusif 

melalui penegakan hukum dan penciptaan 

keamanan (law and order). Kebijakan ini 

di antaranya dilaksanakan melalui 

penguatan integrasi pengelolaan 

informasi dan komunikasi publik; 

penguatan perlindungan WNI di luar 

negeri; intensifikasi kerja sarna 

pembangunan internasional; optimalisasi 

proses penegakan hukum secara 

konvensional dalam sistem peradilan 

akibat kebijakan physical distancing; serta 

pemulihan kinerja pelayanan publik. 

Capaian belanja pusat dan daerah 

untuk Major Project Prioritas Nasional ini 

tidak direalisasikan di Provinsi Maluku 

karena lokasi target pelaksanaan Prioritas 

Nasional berada di level pemerintah pusat 

dan daerah lain selain Provinsi Maluku. 

Sehingga capaian belanja pusat dan 

daerah untuk Prioritas Nasional ini tidak 

dapat dilaksanakan harmonisasi. 
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6.1 PENDAHULUAN 

6.1.1 Latar Belakang 
 

Indikator yang mengukur kinerja 

sosial dan ekonomi suatu negara secara 

keseluruhan berdasarkan tiga aspek 

utama: kesehatan manusia, tingkat 

pendidikan, daya beli ekonomi biasa 

disebut Indeks Pembangunan Manusia 

(Program Pembangunan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, 2019). 

Dalam rangka peningkatan IPM di 

Indonesia, pemerintah melakukan 

berbagai upaya salah satunya melalui 

instrumen kebijakan fiskal dengan 

mekanisme pengganggaran. Dalam 

praktiknya, pemerintah melalui 

pemerintah daerah mempunyai kebijakan 

pengalokasian belanja yang berbeda 

dalam meningkatkan sumber daya 

manusia. Alokasi belanja merupakan 

salah satu cara fundamental daerah 

otonom untuk meningkatkan potensi 

pembangunan wilayah, meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, daya saing dan 

kemandirian. Pembangunan wilayah 

meliputi berbagai aspek diantaranya 

adalah pemenuhan kebutuhan dasar 

(basic need) dan penyediaan infrastruktur 

sosial maupun ekonomi. Pembangunan 

tersebut diselesaikan melalui otonomi 

daerah.  

Untuk IPM Provinsi Maluku pada 

tahun 2016-2021 mengalami tren 

peningkatan. Pada tahun 2021 IPM 

Provinsi Maluku mencapai angka 69,71. 

Angka ini barada dibawah capaian IPM 

Nasional yaitu 72,29 dan dibawah target 

RPJMD yaitu 71. Melalui kebijakan fiskal, 

pemerintah pusat telah menganggarkan 

APBN dan pemerintah daerah telah 

menganggarkan APBD untuk mengawal 

dan memastikan kesejahteraan 

masyarakat semakin baik yang dilihat dari 

capaian IPM.  

Pada tahun 2016-2021 untuk total 

alokasi APBD dan APBN untuk belanja di 

Provinsi Maluku dalam hal fungsi 

pendidikan, kesehatan dan ekonomi 

mengalami tren yang berbeda disetiap 

tahun. Untuk tahun 2021 sendiri total 

alokasi APBD mencapai Rp5,75 Triliun 

dengan rincian fungsi pendidikan sebesar 

Rp2,658 Triliun, fungsi kesehatan 

Rp1,485 Triliun dan fungsi ekonomi 

mencapai Rp1,609 Triliun dari total APBD 

Tahun 2021 yaitu Rp14,71 Triliun. 

Kemudian untuk alokasi APBN di 

Provinsi Maluku dalam hal fungsi 

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada 

tahun 2021 mencapai Rp4,56 Triliun 

dengan rincian fungsi pendidikan sebesar 

Rp1,74 Triliun, fungsi kesehatan sebesar 

Rp268 Miliar, dan fungsi ekonomi sebesar 

Rp2,82 Triliun.  
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Berbagai penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

belanja pemerintah fungsi pendidikan dan 

fungsi kesehatan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pembentukan IPM. 

Hal ini bisa ditemukan pada penelitian 

yang dilakukan Arifin, Suswandi dan 

Adenan (2015), dan pada penelitian Heka, 

Lapian dan Lajuck (2017). Walau 

demikian, terdapat  beberapa  penelitian 

dimana belanja  pemerintah  fungsi  

pendidikan dan/atau kesehatan tidak 

memberikan pengaruh signifikan terhadap 

pembentukan IPM. Hal ini dapat dilihat 

pada penelitian Zulham dan Seftarita 

(2017). Selain itu terdapat hal yang 

menarik dari penelitian Prasetyo dan 

Zuhdi (2013) bahwa pemerintah perlu 

melakukan efisiensi dalam melaksanakan 

belanja pemerintah untuk mencapai 

pembentukan IPM yang lebih baik.  

Berdasarkan latar belakang dan 

rumusan masalah tersebut, penelitian ini 

mengemukakan pertanyaan yaitu 

bagaimana pengaruh belanja pemerintah 

pusat fungsi pendidikan, belanja 

pemerintah pusat fungsi kesehatan, 

belanja pemerintah daerah fungsi 

pendidikan dan belanja pemerintah 

daerah fungsi kesehatan terhadap 

pembentukan IPM di Provinsi Maluku. 

6.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

melihat bagaimanakah pengaruh belanja 

pemerintah sebagai bentuk investasi 

pembangunan manusia terhadap capaian 

IPM.  Ruang lingkup informasi yang 

disajikan adalah Belanja Pemerintah 

Pusat dan Daerah Provinsi Maluku serta 

IPM dalam tingkat Nasional dan Maluku. 

Populasi yang digunakan adalah 12 

pemerintah daerah yang berada di 

Provinsi Maluku dengan sampel periode 

waktu selama tahun 2016-2021.  

6.1.3 Metode Analisis 
Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi data panel. 

Data panel adalah gabungan antara data 

runut waktu (time series) dan data silang 

(cross section).  

6.2 PERKEMBANGAN IPM DAN 
BELANJA PEMERINTAH 

6.2.1 Disparitas IPM Antarwilayah 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik 

(BPS), secara nasional, Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 

mencapai angka 72,29 pada tahun 2021. 

Terdapat sebanyak 7 provinsi yang 

memiliki IPM di atas angka nasional dan 

27 provinsi yang memiliki IPM di bawah 

angka nasional.  DKI Jakarta 

memiliki IPM tertinggi dengan angka 81,11 

sedangkan Papua memiliki IPM terendah 

dengan angka 60,62. Dengan perbedaan 

sebesar 20,49 antara IPM tertinggi dan 

terendah, hal ini menunjukkan bahwa 

kesenjangan antar provinsi di Indonesia 

masih cukup tinggi. 
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Idealnya adalah rasio antar provinsi 

dengan IPM di atas angka nasional 

dengan banyaknya provinsi dengan IPM di 

bawah angka nasional sebesar 50:50 

namun pada kenyataannya rasionya 

adalah sebesar 21:79. Secara tidak 

langsung, hal ini menunjukkan bahwa IPM 

nasional condong dipengaruhi oleh angka 

yang didapatkan dari kualitas kesehatan, 

pendidikan maupun perekonomian yang 

diperoleh dari provinsi atau wilayah 

tertentu. 

Berdasarkan UNDP, Indonesia 

menempati urutan ke-107 dari 189 negara 

pada tahun 2021 dengan IPM sebesar 

72,29. Artinya, nilai IPM Indonesia naik 

0,49 persen dari tahun 2020 yang 

mencapai 71,94. Jadi, IPM Indonesia 

masuk kelompok tinggi karena nilainya 

lebih dari 70. 

Disparitas IPM antar-daerah cukup 

tinggi dan variatif pada tahun 2021. 

Terdapat 2 provinsi memiliki IPM kategori 

amat tinggi (80≤IPM), 11 provinsi memiliki 

IPM kategori tinggi (70≤IPM<80), 21 

provinsi kategori sedang (60≤IPM<70), 

dan Tahun ini tidak ada provinsi yang 

memiliki IPM rendah (IPM<60). Dilihat 

dari penyebaran IPM di setiap provinsi, 

capaian pembangunan manusia di 

kawasan barat lebih maju dibandingkan 

dengan capaian di kawasan timur. IPM 

kabupaten/kota tertinggi di kawasan barat 

telah mencapai 81,11  dan IPM terendah 

berada di kawasan timur yang hanya 

60,62. Kesenjangan pencapaian 

pembangunan antardaerah bukan 

merupakan masalah baru bagi Indonesia. 

Kompleksitas berbagai faktor seperti 

sumber daya manusia, letak geografis, 

sejarah, dan ketidakmerataan sumber 

daya alam merupakan hal yang masih 

menjadi kendala dalam menuju 

konvergensi pembangunan.  

Pemerintah telah berusaha untuk 

meningkatkan pembangunan merata di 

seluruh Indonesia. Pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah memiliki 

wewenang dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusianya. Di antaranya 

melalui kebijakan fiskal yang tercermin 

melalui alokasi pengeluaran. Pengeluaran 

pemerintah (goverment expediture) 

adalah bagian dari kebijakan fiskal yang 

merupakan suatu tindakan pemerintah 

untuk mengatur jalannya perekonomian 

dengan cara menentukan besarnya 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah 

tiap tahunnya yang tercermin dalam 

Penyebaran IPM diseluruh 
Provinsi 

Gambar 
6.1 

Sumber : BPS Provinsi Maluku dan RPJMD Provinsi Maluku 
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dokumen APBN untuk nasional dan APBD 

untuk daerah/regional dan memacu 

pertumbuhan ekonomi. 

6.2.2 Perkembangan Indeks 
Pembangunan Manusia  

Pembangunan di Provinsi Maluku 

juga telah melihat pada konsep 

Pembangunan Manusia melalui 

pengukuran keberhasilan pembangunan 

dengan menggunakan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) sebagai 

salah satu indikator pembangunan 

Provinsi Maluku. Pengukuran IPM 

dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran yang lebih komprehensif 

terhadap perkembangan kemajuan 

pembangunan manusia di Provinsi 

Maluku.  

Untuk IPM di Kabupaten/Kota 

lingkup Provinsi Maluku dari tahun 2016-

2021 hampir semua pemerintah daerah 

berada dibawah IPM Provinsi Maluku. 

Pemda yang memiliki IPM diatas IPM 

Provinsi yaitu Kota Ambon dan Kabupaten 

Maluku Tengah.  

 

 Dalam kurun waktu tahun 2015-

2021 tahun terakhir IPM Provinsi Maluku 

selalu mengalami kenaikan sejalan 

dengan IPM Nasional yang terus 

mengalami peningkatan. Meskipun 

mengalami kenaikan, angka tersebut 

masih berada dibawah capaian IPM 

Nasional dan berada dibawah target 

RPJMD Provinsi Maluku. IPM Provinsi 

Maluku pada tahun 2021 mencapai angka 

69,71. Angka ini barada dibawah capaian 

IPM Nasional yaitu 72,29 dan dibawah 

target RPJMD yaitu 71. 

Tren Perkembangan Capaian IPM Maluku, 
Nasional, dan Target RPJMD pada 

Tahun2015-2021 

Grafik 
6.1 

Sumber : BPS Provinsi Maluku dan RPJMD Provinsi Maluku 
 

Sumber :  BPS Provinsi Maluku  
-19

31

81

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kepulauan Tanimbar Maluku Tenggara Maluku Tengah Buru
Kepulauan Aru Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Maluku Barat Daya
Buru Selatan Kota Ambon Kota Tual MALUKU

Tren Perkembangan IPM di Kabupaten/Kota lingkup Provinsi 
Maluku, Tahun 2016-2021 

Grafik 
6.2 
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IPM sendiri dihitung berdasarkan 

rata-rata geometrik indeks kesehatan, 

indeks pengetahuan, dan indeks 

pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks 

ini dilakukan dengan melakukan 

standardisasi dengan nilai minimum dan 

maksimum masing-masing komponen 

indeks.  

Indeks kesehatan dihitung melalui 

Angka harapan hidup (AHH) yang 

merupakan rata-rata estimasi lamanya 

tahun yang dapat dilalui oleh seseorang 

selama hidup. Indeks Kesehatan Provinsi 

Maluku dalam kurun 2016-2021 selalu 

mengalami peningkatan meskipun tidak 

signifikan. Pemerintah terus berupaya 

untuk meningkatkan angka harapan hidup 

mayarakat dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan dan jaminan kesehatan ke 

masyarakat.  

Indeks Pendidikan diukur dengan 

angka melek huruf dan rata-rata lama 

sekolah. Dalam kurun waktu 2016-2021 

Indeks Pendidikan Provinsi Maluku terus 

mengalami peningkatan. Indeks 

pendidikan merupakan pencerminan hasil 

pembangunan di fungsi pendidikan yang 

mempunyai kedudukan strategis, 

mengingat kualitas sumber daya manusia 

yang tercermin didalamnya sangat 

menentukan tingkat produktivitas suatu 

wilayah. Peranan pemerintah dalam dunia 

pendidikan tidak hanya mencerminkan 

masalah kepentingan pemerintah tetapi 

juga aspek ekonomi yang dimiliki oleh 

sektor pendidikan, karena pada dasarnya 

pendidikan merupakan sebuah investasi.  

Indeks Pengeluaran diukur dengan 

indikator rata-rata konsumsi riil yang telah 

disesuaikan dengan daya beli untuk 

mencerminkan biaya hidup dan untuk 

memenuhi asumsi utilitas marjinal yang 

semakin menurun dari pendapatan. 

Indeks Pengeluaran Provinsi Maluku 

dalam kurun  waktu 2016-2019 mengalami 

peningkatan setiap waktunya. Namun 

dampak dari pandemi Covid 2019 

menyebabkan perekonomian Provinsi 

Maluku terkontraksi. Indeks pengeluaran 

turun pada 2020 karena aktivitas 

perekonomian mengalami penurunan. 

Pemerintah melalukan berbagai kebijakan 

untuk meningkatkan daya beli manyarakat 

dan meningkatkan produksi. Hal tersebut 

membuahkan hasil dengan naiknya 

indeks pengeluaran pada tahun 2021.  

 

 

 
Sumber : BPS Provinsi Maluku 
 

Grafik 
6.3 

Tren Perkembangan Indeks Kesehatan, 
Indeks Pendidikan, dan Indeks 
Pengeluaran Tahun 2016-2021 
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6.2.3 Belanja Pemerintah untuk 
Meningkatkan IPM  

Belanja pemerintah merupakan salah 

satu instrumen yang digunakan oleh 

pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Peningkatan 

kapasitas pembangunan manusia melalui 

investasi sumber daya manusia dilakukan 

oleh pemerintah sebagai bentuk 

peningkatan modal manusia yang 

nantinya akan bermuara kepada 

peningkatan produktifitas masyarakat 

dalam meningkatkan perekonomian 

regional.  

Belanja Pemerintah yang 

mempengaruhi capaian IPM adalah 

belanja fungsi pendidikan, fungsi 

kesehatan, dan fungsi ekonomi. Di fungsi 

kesehatan, dalam pasal 171 

UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, alokasi belanja fungsi 

kesehatan menjadi mandatory spending. 
Pemerintah wajib mengalokasikan 

anggaran kesehatan sebesar minimal 5% 

dari APBN di luar gaji, dan pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota 

mengalokasikan anggaran kesehatan 

minimal 10% dari APBD di luar gaji.  

Sumber : MEBE (data diolah) 
Kemudian untuk fungsi pendidikan, 

sesuai dengan amanat dalam Undang-

Undang Dasar 1945 bahwa Negara 

memprioritaskan anggaran pendidikan 

sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Grafik 
6.5 Alokasi APBN dan APBD Provinsi Maluku untuk Fungsi 

Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan ` 
(2015-2021) 
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Grafik 
6.4 
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Lalu, untuk belanja fungsi ekonomi sendiri, 

merupakan suatu belanja fungsi untuk 

menggerakkan sektor perdagangan, dan 

sektor-sektor strategis perekonomian 

masyarakat agar tetap berjalan dan terus 

menguat.   

Untuk belanja berdasarkan fungsi 

pada APBN Provinsi Maluku, alokasi 

terbesar dimiliki oleh fungsi ekonomi. 

APBN Fungsi Ekonomi, megalami tren 

penurunan mulai tahun 2017 dan alokasi 

terendah berada pada tahun 2020 karena 

dampak dari pandemi Covid 19 yang 

mengharuskan pemerintah untuk 

melakukan refocusing anggaran. 

Kemudian untuk APBD di Provinsi 

Maluku, alokasi belanja terbesar berada di 

fungsi pendidikan, karena mengingat 

Mandatory Spending dalam tata kelola 

keuangan pemerintah daerah yang 

mengalokasikan pendidikan sebesar 20% 

dari APBD sesuai amanat UUD’45. 

Dari Grafik 6.5 terlihat bahwa 

kenaikan capaian IPM terjadi disetiap 

tahunnya terlepas dengan naik turunnya 

porsi alokasi APBN dan APBD pada 

belanja fungsi yang berhubungan dengan 

indeks IPM. 

6.2.4 Capaian Output Strategis 

Salah satu peran pemerintah 

dalam mendorong kesejahteraan dan 

kemakmuran adalah peran alokatif. 

Dengan peran ini, pemerintah dapat 

mengalokasikan sumber-sumber ekonomi 

yang ada agar optimal dan efisien. Bentuk 

nyatanya adalah pemerintah mempunyai 

kewenangan besar dalam hal pengelolaan 

fiskal. Fiskal merupakan kebijakan yang 

dibuat pemerintah untuk mengarahkan 

ekonomi suatu negara melalui 

pengeluaran dan pendapatan pemerintah.  

Dari pengelolaan fiskal tersebut 

tentunya akan menghasilkan output 

strategis, dimana Output strategis adalah 

output yang dikelola oleh Satker 

Kementerian Negara/Lembaga yang 

merupakan bagian dari pencapaian 

sasaran strategis pemerintah sesuai 

Rencana Kerja Pemerintah dan dipantau 

perkembangannya secara berkelanjutan 

oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 

Umum Negara.  

Pengeluaran pemerintah untuk sektor 

pendidikan dapat membawa efek positif 

pada sumber daya manusia yang, pada 

akhirnya, meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi sambil mempromosikan 

kesetaraan dan mengurangi kemiskinan. 

Investasi dalam hal pendidikan mutlak 

dibutuhkan maka pemerintah harus dapat 

membangun suatu sarana dan sistem 

pendidikan yang baik. Pengeluaran 

pembangunan dalam sektor 

pembangunan dapat dialokasikan untuk 

penyediaan infrastuktur pendidikan dan 

menyelenggarakan pelayanan pendidikan 

kepada seluruh penduduk Indonesia 

secara merata. 

Output Strategis Fungsi 
Pendidikan TA 2021 
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Investasi pemerintah di sektor 

kesehatan akan memberikan kesempatan 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang lebih merata kepada masyarakat 

sehingga sumber daya manusia yang 

handal dan sehat akan semakin 

bertambah. 

Output Jumlah Satuan Realisasi 
(Miliar) 

Penerima BOS 13.446 Orang 13,29 
Insentif Guru Non 
PNS  833 Orang 6,41 

Penerima Beasiswa 216 Orang 1,40 
Penerima Bidik Misi 330 Orang 3,60 
Penerima KIP 843 Orang 9,70 
Penerima PIP 448 Orang 0,38 
Gedung Institut 
Pendidikan 1 Unit 35,21 

Perpustakaan 1 Unit 0,57 
Sarana dan Prasarana 
Pendidikan Dasar, 
Menegah dan Tinggi 

45 Unit 105,62 

Sarana dan Prasarana 
Perguruan Tinggi 130 Paket 44,90 

Sumber :  MEBE(data diolah) 
  Meningkatnya taraf kesehatan 

akan mendorong peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja yang pada 

akhirnya akan menciptakan perbaikan 

ekonomi masyarakat. 

 

 
Output Jumlah Satuan Realisasi 

(Miliar) 
Bantuan Alat/Obat 
Kontrasepsi (Alokon) 

61 Faskes 0,90 

Kampung KB 
Percontohan 

1 Kampung KB 
Percontohan 

0,13 

Fasilitasi dan 
Pembinaan Keluarga 

37.908 Keluarga 0,10 

Standarisasi Lab. Kes 2 Laboratorium 44,90 
Kekarantinaan 
kesehatan di pintu 
masuk 

5 Paket 0,32 

Sarana Pendidikan di 
Poltekkes Kemenkes 

1 Paket 3,35 

Alat Laboratorium Obat 1 Paket 2,34 
Orientasi Program 
Penyakit HIV AIDS dan 
PIMS  

80 Orang 0,23 

Pelatihan Tim Gerak 
Cepat di Puskesmas  

300 Orang 2,27 

KIE Obat dan Makanan 
Aman oleh BB/BPOM 

300 Orang 0,18 

Promosi Peningkatan 
Literasi  

1 Promosi 0,43 

Sekolah dengan Pangan 
Jajanan Anak Sekolah 
(PJAS)  

40 Sekolah 0,64 

Pendidikan kesehatan 
untuk Calon Ibu 

353 PIK Remaja 
dan BKR 

0,41 

Penyelenggaraan 
Sanitasi yang Layak 

1.930 KK 20,96 

Sumber : MEBE(data diolah) 
Pemerintah terus mengupayakan 

peningkatan kapasitas produksi dan 

menjaga kesinambungan pertumbuhan 

ekonomi. Dalam mewujudkan sasaran ini, 

pengeluaran pemerintah dialokasikan 

untuk membenahi infrastruktur karena 

seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan 

sarana dan prasarana yang memadai. 

 

 
Output Jumlah Satuan Realisasi 

(Miliar) 
Bibit Berkualitas  558.000 Batang 2,03 
Bantuan Pembenihan 
Ikan 

1.117.000 
Ekor 5,62 

Rehabilitas Hutan 1.350 Ha 17,80 
Pengembangan 
kawasan ladang  100 

Ha 0,91 

Pembinaan Industri 
Kecil, Menengah, dan 
Aneka 

1 
Industri 1,09 

Pembelian bibit rumut 
laut  13.000 

Kg 0,48 

Preservasi dan 
Peningkatan Jalan 

1.124 
Km 494,04 

Preservasi dan 
Peningkatan 
Jembatan 

2.504 
M 2,46 

Sarana dan Prasarana 
Bandar Udara 

11 
Paket 104,83 

Iseminasi Teknologi 
Pertanian 

4 
Teknologi 1,55 

Pasar 8 Unit 31,20 
Pembenihan Ikan 16 Unit 0,78 
Bendungan Air 1 Unit 318,06 
Prasarana air tanah 
dan air baku  2 

Unit 6,59 

Output Strategis Fungsi 
Kesehatan TA 2021 

Output Strategis Fungsi 
Ekonomi TA 2021 

Tabel 
6.3 

Output Strategis Fungsi 
Pendidikan TA 2021 

Tabel 
6.1 

Output Strategis Fungsi 
Kesehatan TA 2021 

Tabel 
6.2 
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Pengelolaan sistem 
pertanian 

22.235 
Unit 1,89 

Irigasi Pertanian 75 Unit 7,23 
Sumber : MEBE(data diolah) 

6.2.5 Analisis dan Pembahasan 

Sesuai dengan permasalahan 

dan tujuan yang diambil dalam 

penelitian ini, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini yakni IPM, dan 

variabel independen antara lain 

alokasi belanja pemerintah pusat dan 

daerah fungsi pendidikan, kesehatan, 

dan ekonomi.  

 Model Persamaan 
 

 
Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu : 

IPM  : Indeks Pembangunan Manusia 
α0    : Konstanta 
β1-β6: Koefisien Variabel hasil regresi 

terhadap IPM 
PED!:  Persentase Alokasi Belanja APBD 

untuk Fungsi Pendidikan dari 
Pagu APBD 

KES!: Persentase Alokasi Belanja APBD 
untuk Fungsi Kesehatan dari Pagu 
APBD 

EKO!: Persentase Alokasi Belanja APBD 
untuk Fungsi Ekonomi dari Pagu 
APBD 

PED": Persentase Alokasi Belanja APBN 
untuk Fungsi Pendidikan dari 
Pagu APBN 

KES": Persentase Alokasi Belanja APBN 
untuk Fungsi Kesehatan dari Pagu 
APBN 

EKO": Persentase Alokasi Belanja APBN 
untuk Fungsi Ekonomi dari Pagu 

APBN 
μ    :  error term 
I     : pemerintah daerah 
t     : tahun 
Uji Signifikansi Model 

 Uji signifikansi model bertujuan 

untuk menentukan  model yang lebih 

baik, antara model fixed effect, random 

effect atau common effect. Teknik 

pengujian yang pertama adalah 

dengan Chow Test. Chow Test 

digunakan untuk memilih model 

terbaik antara common effect dan fixed 

effect. Dalam pengujian ini dapat 

melakukan pengelihatan terhadap p-

value jika hasil yang didapatkan 

kurang dari 5% (signifikan) maka 

model estimasi yang akan digunakan 

adalah fixed effect, akan tetapi jika p-

value melebihi dari angka 5% (tidak 

signifikan) dengan demikian model 

estimasi yang digunakan adalah 

model common effect. Hasil olah data 

untuk Chow test yang dihasilkan oleh 

Program Eviews adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 174.158063 (11,
54) 

 0.0000 

Cross-section 
Chi-square 

258.960393 11 0.0000 

Dari Chow test, hasil probabilitas 

Cross-section Chi-square yaitu 0,00. 

Terlihat bahwa ρ-value < α, sehingga 

Uji Chow Tabel 
6.4 
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ditolak. Pada taraf signifikansi 5% dapat 

disimpulkan model yang terpilih dalam 

pengujian adalah fixed effect. 

Kemudian untuk melakukan 

pengujian dengan random effect model 

dilakukan Uji Hausman. Dalam Uji 

Hausman ini nilai yang dilihat adalah pada 

cross-section random, maka hipotesis 

yang dibuat H0 menerima model random 

effect model karena nilai cross-section 

random > derajat signifikansi (α) sebesar 

0.05% dan H1 termasuk fixed effect model 

nilai cross-section random < derajat 

signifikansi (α), maka didapati hasil pada 

model yang pertama adalah sebagai 

berikut : 

 

Test Summary Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 28.134719 6 0.0001 

 

  Dari hasil output untuk uji Hausman 

pada model yang pertama didapati bahwa 

bahwa nilai probabilitas cross-section 

random effect < 0,05. Sehingga untuk 

model yang pertama sementara 

menggunakan Fixed Effect Model (FEM).  

Uji Asumsi Klasik 

Langkah selanjutnya adalah 

melakukan Uji Asumsi Klasik. Tujuan 

pengujian asumsi klasik ini adalah untuk 

memberikan kepastian bahwa persamaan 

regresi yang didapatkan memiliki 

ketepatan Dallam estimasi, tidak bias dan 

konsisten. Perlu diketahui, terdapat 

kemungkinan data aktual tidak memenuhi 

semua asumsi klasik ini. Beberapa 

perbaikan, baik pengecekan kembali data 

outlier maupun recollecterror data dapat 

dilakukan. Uji yang dilakukan untuk model 

regresi antara lain: Uji Multikolinieritas dan 

Uji Heterokadastisitas. 

Uji Heterokadastisitas 

Uji Heterokadastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi atau terdapat 

ketidaksamaan varians dari rersidual dari 

satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari nilai residual dari 

satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut dengan 

Homokedastisitas. Dan jika varians 

berbeda dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lainnya, maka disebut 

Heterokadastisitas. Berikut merupakan 

hasil Uji heterokadastisitas: 

 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
F-statistic 1,108527     Prob. F(6,65) 0,3582 

Obs*R-squared 6,685975     Prob. Chi-Square(6) 0.3509 

Scaled explained SS 3,267454     Prob. Chi-Square(6) 0.7746 

  Dapat dilihat p-value sebesar 

0,3509, terlihat bahwa p-value > α 

(0,3509> α) sehingga diterima. Pada taraf 

signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat heterokadastisitas. 

Uji Asumsi Multikolinieritas 

Tujuan digunakannya uji ini adalah 

untuk menguji apakah pada model regresi 

Uji Hausman 
Tabel 

6.5 

Uji Heteroskedasisitas Tabel 
6.6 
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ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Jika terdapat atau terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat 

problem multikolinieritas (multiko). Untuk 

menemukan terdapat atau tidaknya 

multikolinearitas pada model regresi dapat 

diketahui dari nilai toleransi dan nilai 

variance inflation factor (VIF).   

Nilai cut off yang digunakan adalah 

untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF 

diatas angka 10. Berikut merupakan hasil 

dari Uji Multikolinieritas: 

 

     
      Coefficient Uncentered Centered  

Variable Variance VIF VIF  
C  1.103336  6.642160  NA  
X1  0.004707  3.060582  1.219127  
X2  0.002675  1.908576  1.242659  
X3  0.000624  3.540317  1.711282  
X4  0.002432  10.08131  5.604272  
X5  0.006166  10.73871  5.685930  
X6  0.003065  4.366931  1.691856  

            Dari hasil tersebut, masing-masing 

variabel mempunyai nilai VIF<10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat multikolinearitas. 

Uji Asumsi Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal atau tidak 

(Siregar, 2015:49). Pengambilan 

kesimpulan hasil uji normalitas dapat 

dilihat dengan hipotesis : 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka 

dinyatakan data berdistribusi normal. 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka 

dinyatakan data berdistribusi tidak 

normal. 

 Berdasarkan gambar di atas 

menunjukan bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,8658 lebih besar dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

ketiga variabel yang diuji dinyatakan 

berdistribusi normal. 

           

Hasil Pengukuran  

Dari estimasi model dengan pendekatan 

FEM diperoleh model IPM Provinsi Maluku 

sebagai berikut : 

Y = 67.9819- 0.0890*()*# + 0.0373*	 ,)-# - 

0.0541*),.# - 0.0068*()*$ + 0.0139*,)-$ + 

0.01883*),.$ + µ!" 

  Berdasarkan model di atas 

diketahui bahwa untuk menaikan IPM 

dapat dilakukan dengan cara menaikan 

Variabel ,)-%, ,)-% ),.& serta 

menurunkan Variabel	),.%, ()*% , dan  

()*&. 
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Series: Residuals
Sample 1 72
Observations 72

Mean       1.00e-14
Median  -0.286999
Maximum  6.546935
Minimum -9.289561
Std. Dev.   3.308971
Skewness  -0.054369
Kurtosis   2.709855

Jarque-Bera  0.288024
Probability  0.865877 

Uji Multikolinieritas Tabel 
6.7 

Uji Normalitas 
Tabel  

6.8 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 67.98197 0.307289 221.2313 0.0000 

!"#! -0.089067 0.033995 -2.619991 0.0114 
$"%! 0.037302 0.016556 2.253058 0.0283 
"$&! -0.054106 0.009220 -5.868374 0.0000 
!"#" -0.006856 0.011971 -0.572732 0.5692 
$"%" 0.013981 0.018411 0.759394 0.4509 
"$&" 0.018838 0.016079 1.171647 0.2465 

  

Dari tabel hasil regresi diatas dapat 

diinterprestasikan bahwa : 

1. Berdasarkan persamaan regresi 

menunjukkan bahwa  nilai konstanta 

mempunyai arah koefisien regresi 

positif yaitu sebesar 67,98 

menunjukkan IPM tidak dipengaruhi 

oleh variabel persentase belanja 

APBN fungsi pendidikan, kesehatan 

dan ekonomi dari total APBN tingkat 

regional, serta persentase belanja 

APBD fungsi pendidikan, kesehatan 

dan ekonomi dari total APBD 

pemerintah daerah; 

2. Variabel ()*# yaitu belanja APBN 

fungsi pendidikan bertanda negatif 

dengan koefisien -0,08, menunjukkan 

setiap kenaikan sebesar 1% belanja 

pemerintah di APBN fungsi pendidikan 

dari total APBN di tingkat regional 

maka akan penurunkan indeks 

pembangunan manusia sebesar 

0,08% (ceteris paribus); 

3. Variabel ,)-# yaitu belanja APBN 

fungsi ksesehatan bertanda positif 

dengan koefisien 0,037, menunjukkan 

setiap kenaikan sebesar 1% belanja 

pemerintah di APBN fungsi kesehatan 

dari total APBN di tingkat regional 

maka akan menaikan indeks 

pembangunan manusia sebesar 

0,037% (ceteris paribus); 

4. Variabel ),.# yaitu belanja APBN 

fungsi ekonomi bertanda negatif 

dengan koefisien -0,054, menunjukkan 

setiap kenaikan sebesar 1% belanja 

pemerintah di APBN fungsi ekonomi 

dari total APBN di tingkat regional 

maka akan menaikan indeks 

pembangunan manusia sebesar 

0,054% (ceteris paribus), 

5. Variabel ()*$ yaitu belanja APBD 

fungsi Pendidikan bertanda negatif 

dengan koefisien -0,006, menunjukkan 

setiap kenaikan sebesar 1% belanja 

pemerintah di APBD fungsi pendidikan 

dari total APBD maka akan 

menurunkan indeks pembangunan 

manusia sebesar 0,006% (ceteris 

paribus). 

6. Variabel ,)-$ yaitu belanja APBD 

fungsi ksesehatan bertanda positif 

dengan koefisien 0,037, menunjukkan 

setiap kenaikan sebesar 1% belanja 

pemerintah di APBD fungsi kesehatan 

dari total APBD maka akan menaikan 

indeks pembangunan manusia 

sebesar 0,037% (ceteris paribus). 

7. Variabel ),.$	 yaitu belanja APBN 

fungsi kesehatan bertanda positif 

dengan koefisien 0,0188, 

menunjukkan setiap kenaikan sebesar 

Hasil Regresi dengan Model 
Fixed Effect 

Tabel  
6.9 
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1% belanja pemerintah di APBD fungsi 

kesehatan dari total APBD maka akan 

menaikan indeks pembangunan 

manusia sebesar 0,0188% (ceteris 

paribus). 
 

Kemudian selanjutnya adalah uji 

koefisien determinasi (R2), yaitu dapat 

dilihat nilai koefisien determinasi sebesar 

0,9886. Artinya, variasi pembentukan IPM 

dapat dijelaskan oleh model sebesar 

98,86% dan sisanya sebesar 1,14% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

Selanjutnya dilakukan uji F atau 

uji serentak untuk mengetahui apakah 

semua independent variable secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap dependent variable. Dari model 

estimasi telah diketahui Prob (F-statistic) 

sebesar 0,0000 yang kurang dari α=0,05 

sehingga keputusannya tolak Ho dan 

dapat disimpulkan bahwa minimal 

terdapat satu independent variable yang 

berpengaruh signifikan terhadap variable 

IPM. 

6.3 KESIMPULAN DAN 
REKOMENDASI 

6.3.1 Kesimpulan 

IPM merupakan indikator yang 

digunakan untuk melihat perkembangan 

pembangunan dalam jangka panjang. 

Untuk melihat kemajuan pembangunan 

manusia, terdapat dua aspek yang perlu 

diperhatikan, yaitu kecepatan dan status 

pencapaian. Secara umum, 

pembangunan manusia Provinsi Maluku 

terus mengalami kemajuan selama 

periode 2016 hingga 2021. Selama 

periode tersebut IPM Provinsi Maluku 

telah berstatus ”sedang”. IPM Provinsi 

Maluku meningkat dari 67,60 pada tahun 

2016 menjadi 69,71 pada tahun 2021. 

Selama periode tersebut, IPM Provinsi 

Maluku rata-rata tumbuh sebesar 0,42 

persen per tahun. Setiap tahun terjadi laju 

peningkatan dengan dengan laju tertinggi 

sebesar 0,68 pada tahun 2018 dan laju 

terendah sebesar 0,04 pada tahun 2020. 

Pada tahun 2020 tren penurunan tersebut 

diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang 

mengganggu perekonomian Provinsi 

Maluku.  

Pencapaian pembangunan 

manusia diukur dengan memperhatikan 

tiga aspek esensial yaitu umur panjang 

dan hidup sehat, pengetahuan, dan 

standar hidup layak. Oleh karena itu, 

peningkatan capaian IPM tidak terlepas 

dari peningkatan setiap komponennya. 

Seiring dengan meningkatnya angka IPM, 

indeks masing-masing komponen IPM 

juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke 

tahun. 

  Dari hasil analisis regresi panel 

data didapatkan bawah persentase 

belanja pemerintah pusat fungsi 

pendidikan tidak berpengaruh secara 

signifikan dan mempunyai hubungan yang 

negatif terhadap IPM di Provinsi Maluku. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh  Merang Kahang, dkk 

(2021) yang menunjukan bawah 

pengeluaran sektor pendidikan memiliki 

pengaruh negatif terhadap indeks 

pembangunan manusia. Hasil ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Baeti (2013), Astri dkk(2013) dan Kahang 

(2016), yang mengatakan bahwa variabel 

pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan berpengaruh positif terhadap 

indeks pembangunan manusia. Hal 

tersebut terjadi karena struktur alokasi 

APBN untuk fungsi pendidikan belum 

sepenuhnya menggambarkan 

pembangunan kualitas manusia menjadi 

arah dan kebijakan pembangunan serta 

alokasi anggaran APBN yang perlu 

ditingkatkan. Sedangkan untuk belanja 

pemerintah daerah fungsi pendidikan 

berpengaruh secara signifikan dan 

mempunyai hubungan yang negatif. 

Kemungkinan hal tersebut dikarenakan 

pemerintah daerah yang belum mematuhi 

pengeluaran wajib (mandatory spending) 

untuk pendidikan serta dimana masih 

banyak pemerintah daerah yang belum 

memenuhi sekurang-kurangnya 20% 

dari  sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 

ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 yang 

menyebabkan pendidikan kurang merata. 

Serta masalah utama yaitu beberapa 

daerah di Maluku masih banyak muncul 

masalah kekurangan tenaga pendidikan 

(guru).  

Kemudian untuk persentase 

belanja pemerintah pusat dan daerah 

fungsi kesehatan berpengaruh positif 

terhadap IPM. Namun yang memiliki 

pengaruh yang signifikan hanya belanja 

pemerintah daerah sedangkan untuk 

belanja pemerintah pusat tidak memberi 

pengaruh yang signifikan. Penelitian ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang yang 

dilakukan oleh Merang Kahang, 

Muhammad Saleh dan Rachmad Budi 

Suharto (2016) yang menyatakan bahwa 

variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor 

Kesehatan berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. Hal ini menunjukan investasi  di  

fungsi kesehatan khususnya dari alokasi 

belanja pemerintah daerah sudah tepat 

sasaran dan dalam pelaksanaan perlu 

terus  menjaga  dan  meningkatkan  

kualitas pelayanan kesehatan terhadap  

masyarakat. Sedangkan untuk belanja 

pemerintah pusat masih perlu untuk 

mendapat perhatian agar lebih tepat 

sasaran. Jehuda (2019) mengemukakan 

bahwa alokasi belanja pemerintah 

sebaiknya bertumpu pada belanja yang 

bersifat preventif (pencegahan) dari pada 

belanja kuratif (penyembuhan).  

Kemudian untuk belanja 

pemerintah pusat fungsi ekonomi 

mempunyai pengaruh negatif terhadap 

IPM dan mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan. Hal tersebut kemungkinan 

terjadi karena pengalokasian yang belum 
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sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dilihat dari output yang dihasilkan, 

infrastruktur di Provinsi Maluku selalu 

mengalami perbaikan disetiap tahunnya 

serta pemerintah sudah memberi bantuan 

di bidang perekonomian seperti pembelian 

benih dan bibit diluar infrastruktur utama. 

Namun hal tersebut belum bisa memberi 

dampak yang signifikan terhadap 

perekonomian Provinsi Maluku. Kondisi 

Maluku yang didominasi lautan dan 

keterbatasan sarana prasarana 

transportasi dan komunikasi menjadi 

kendala dalam mengembangkan usaha 

pertanian. Selain kendala yang 

disebabkan karena kondisi geografis 

wilayah, kendala lain yang dihadapi dalam 

pengembangan pertanian di Maluku 

adalah belum optimalnya koordinasi 

aktivitas pertanian, yang disebabkan 

jumlah penyuluh yang masih terbatas 

apabila dibandingkan dengan jumlah desa 

yang harus dilayani.   

Dari hasil pengolahan data pada 

pengukuran peranan belanja pemerintah 

sebagai bentuk kebijakan fiskal dalam 

meningkatkan IPM, melalui peningkatan 

APBD fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan 

Ekonomi mempunyai pengaruh tunggal 

signifikan terhadap peningkatan IPM di 

Maluku. 

6.3.2 Rekomendasi 

Berikut merupakan beberapa rekomendasi 

untuk memaksimalkan penggunaan 

anggaran guna meningkatkan IPM : 

•  Untuk meningkatkan Indeks 

Pendidikan berdasarkan temuan bahwa 

belanja pemerintah untuk pendidikan 

berpengaruh negatif terhadap IPM tidak 

berarti bahwa pengeluaran pemerintah 

untuk pendidikan tidak penting. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Pemerintah 

Daerah harus memaksimalkan 

pengalokasian belanja bidang 

pendidikan sesuai dengan mandatory 

spending untuk  mengurangi 

ketimpangan antar daerah. 

Pengalokasian sesuai mandatory 

spending tersebut harus diiringi dengan 

tepatnya kebijakan mengenai 

pendidikan. Salah satunya dengan 

kebijakan penambahan tenaga 

pendidikan (guru) di daerah terpencil di 

kepulauan Maluku, dimana hal ini 

menjadi masalah utama dalam 

memajukan pendidikan di Provinsi 

Maluku. 

• Peningkatan kesejahteraan masyarakat 

melalui bidang kesehatan oleh 

pemerintah dilakukan dengan 

memperluas jangkauan dan 

pelayanannya. Pembangunan 

infrastruktur Kesehatan seperti rumah 

sakit di Provinsi Maluku sudah mulai 

memadai, namun terdapat 

permasalahan di dalam aspek sumber 

daya manusia khususnya penambahan 

dokter spesialis untuk rumah sakit yang 

berada di kabupaten/kota. Peningkatan 

IPM dapat dimaksimalkan lagi dengan 
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pengalokasian anggaran pemerintah 

sesuai dengan permasalahan real yang 

ada dan segera dibutuhkan sehingga 

peningkatan indeks kesehatan lebih 

baik dari sebelumnya. 

• Untuk Indeks Pengeluaran, dengan 

kondisi Wilayah Maluku sebagai 

provinsi kepulauan diperlukan strategi 

yang spesifik agar pengembangan 

potensi perikanan dapat optimal. 

Peningkatan porsi belanja modal APBD 

dan APBD yang diprioritaskan pada 

sektor infrastruktur pada sektor-sektor 

unggulan dan potensial.  

 
 

 

  



پRƏǼƏȅƏȇ�ǣȇǣ�ɀƺȇǕƏǴƏ�ƳǣǸȒɀȒȇǕǸƏȇٽ



����r--

, & 4 * . 1 6 - " / � % " /
3 & , 0 . & / % " 4 *



 

 

91 91 

 

7.1 KESIMPULAN 

 Kebijakan fiskal sebagai alat 

pemerintah untuk mencapai sasaran 

pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat merupakan tanggung jawab 

pusat dan daerah dalam memastikan 

efektifitasnya. Dengan tiga fungsi utamanya 

sebagai alat alokasi, distribusi, dan 

stabilisasi, maka kebijakan fiskal yang 

efektif diharapkan mampu meningkatkan 

perbaikan dan kualitas indikator ekonomi 

makro dan kesejahteraan di daerah. 

Berdasarkan hasil kajian pada bab I sampai 

dengan bab VI, dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut:  

1) Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Maluku tahun 2019-2024 merupakan 

penjabaran dari visi dan misi Gubernur 

dan Wakil Gubernur terpilih, dimana visi 

pembangunan daerah Maluku dalam 

RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 - 

2024 adalah: “Maluku yang Terkelola 

Secara Jujur, Bersih dan Melayani, 

Terjamin Dalam Kesejahteraan dan 

Berdaulat atas Gugusan Kepulauan.”  

Berdasarkan isu strategis dan prioritas 

pembangunan daerah yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka disusun 

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 

2021.  

Dalam upaya mencapai target-target 

tersebut, Pemerintah Daerah Maluku 

menghadapi beberapa tantangan 

seperti:  

a) Tantangan ekonomi daerah, terutama 

bidang kelistrikan. Rasio kelistrikan 

Provinsi Maluku baru mencapai 91%, 

tidak adanya industri pengungkit yang 

berlokasi di Maluku, Rasio 

kemandirian Provinsi Maluku yang 

baru mencapai 5,31%, masih 

rendahnya kualitas sumber daya 

manusia, terutama akibat 

keterbatasan akses terhadap 

pendidikan dan Kesehatan, tingkat 

kemiskinan dan pengangguran yang 

masih tinggi dan kemampuan 

produksi pangan, terutama pangan 

strategis (beras), dimana saat ini baru 

mencapai 58% produksi beras 

terhadap kebutuhan penduduk 

Maluku. Sementara 89% penduduk 

Maluku mengkonsumsi beras sebagai 

bahan pangan pokok. 

b) Tantangan sosial dimana Maluku 

perlu membenahi permasalahan 

dibidang persebaran penduduk dan 

tingkat pengangguran terbuka di 

masyarakat. Pemerintah daerah perlu 

mengembangkan pusat 

perekonomian di semua wilayah 

Kabupaten dan Kota di wilayah 

Provinsi Maluku dengan harapan 

akan menghindari perpindahan 
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penduduk dan mempercepat 

pemerataan perekonomian di Provinsi 

Maluku. Membentuk SDM yang 

berkualitas, sehingga Pemerintah 

harus menyiapkan pendidikan 

pelatihan vokasional yang sesuai 

dengan arah pengembangan potensi 

daerah agar provinsi Maluku semakin 

banyak memiliki tenaga kerja yang 

terampil dan kompetitif. 

c) Tantangan geografi wilayah, dimana 

Maluku menghadapi masalah 

konektivitas, baik konektivitas yang 

menghubungkan antar wilayah dalam 

satu pula, konektivitas dari satu pulau 

ke pulau yang lainnya, maupun 

konektivitas antar Maluku dengan 

provinsi lain. Tidak hanya pada 

mobilitas barang dan orang namun 

juga terkait jaringan telokomunikasi 

yang belum maksimal. Diperlukan 

kerjasama dengan stakeholder 

terkain untuk mewujudkan mimpi 

“Sabuk Maluku”. 

d) Tantangan Daerah sebagai Dampak 

COVID-19, hingga Desember 2021 

kasus positif COVID-19 di Provinsi 

Maluku masih menjadi tantangan. 

Dalam menghadapi new normal 

akibat pandemi COVID-19, pemda 

harus mengalokasikan anggaran 

untuk pencegahan dan penanganan 

COVID-19 serta pemulihan ekonomi 

di daerah.  

2) Pandemi Covid-19 berdampak luas 

terhadap krisis kesehatan maupun 

ekonomi global sepanjang tahun 2020 

hingga tahun 2021. Di tahun 2021, 

fenomena melonjaknya kasus COVID 19 

Delta varian menyebabkan anjloknya 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 

terutama pada semester I yang salah 

satunya disebabkan atas kebijakan 

darurat yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Pusat tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM). Provinsi Maluku menjadi salah 

satu daerah yang mendapatkan bantuan 

dari Program PEN dengan efek kondisi 

ekonomi secara makro di Provinsi 

Maluku yang rebound mulai triwulan III 

tahun 2021. Dampak yang ditimbulkan 

dari pandemi COVID-19 menyebabkan 

target indikator makroekonomi Provinsi 

Maluku yang tercantum dalam RPJMD 

Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, tidak 

dapat dicapai secara optimal. Indikator-

indikator makroekonomi tersebut antara 

lain : 

a) PDRB wilayah Maluku mengalami 

rebound dengan trend positif 

sebesar 7,1% dari Triwulan 1 tahun 

2021 dengan kondisi saat ini pada 

laju negatif (-1,77%).  

b) Pada Triwulan IV tahun 2021 suku 

bunga kredit modal kerja sebesar 

10,41% atau lebih tinggi dari 

Triwulan IV tahun 2020 sebesar 

8,40 %. Kredit investasi pada 

Triwulan IV tahun 2021 suku bunga 

sebesar 11,27% atau lebih tinggi 

dari Triwulan IV tahun 2020 

sebesar 5,59%. Sementara Kredit 

konsumsi pada Triwulan IV tahun 
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2021 sebesar 13,37% atau lebih 

rendah dari Triwulan IV tahun 2020 

sebesar 13,73%.  

c) Inflasi di Provinsi Maluku diwakili 

oleh 2 kota yaitu Kota Tual dan 

Kota Ambon. Inflasi Provinsi 

Maluku tahun 2021 (yoy) sebesar 

4,01%, sedangkan inflasi pada kota 

Ambon adalah sebesar 4,05% dan 

Kota Tual sebesar 3,45%. Inflasi di 

Provinsi Maluku   lebih tinggi dari 

tingkat nasional sebesar 1,87%. 

Selama 2010-2021 IPM Maluku rata-

rata meningkat sebesar 0,74% per 

tahun, dari 64,27 pada tahun 2010 

menjadi 69,71 pada tahun 2021. 

Tingkat Gini Ratio Provinsi Maluku 

pada September 2021 adalah sebesar 

0,316. Angka ini meningkat 0,002 poin 

jika dibandingkan dengan Gini Ratio 

Maret 2021 yang sebesar 0,314 dan 

menurun 0,010 poin dibandingkan 

dengan Gini Ratio September 2020 

yang sebesar 0,326. Pada Desember 

2021, Provinsi Maluku berada di urutan 

ke-21 dari 34 provinsi dengan Nilai 

Tukar Petani (NTP) sebesar 104,16. 

Nilai tersebut meningkat 0,38% 

dibanding November 2021 yang 

tercatat sebesar 103,77. 

3) Pelaksanaan APBN dan APBD Tingkat 

Provinsi, di bidang realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja negara maupun 

daerah dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

a) Total realisasi pendapatan dalam 

negeri di Provinsi Maluku diakhir 

tahun anggaran 2021 sebesar 

Rp1.997,48 miliar, sedangkan total 

realisasi belanja di tahun anggaran 

bersangkutan sebesar Rp20.637,39 

miliar. Defisit anggaran sebesar Rp 

18.639,92 miliar. Defisit ini terjadi 

karena Pendapatan Perpajakan dan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) belum mampu mengimbangi 

Belanja Pemerintah Pusat. 

b) Secara umum realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) pemda lingkup Provinsi 

Maluku tahun 2021 mengalami 

kenaikan dibandingkan periode yang 

sama tahun 2020. Hal ini 

menunjukkan program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 

terhadap pandemi COVID-19  

berpengaruh positif terhadap realisasi 

APBD baik dari sisi pendapatan 

maupun belanja.   

4) Dari hasil analisis sektor unggulan dan 

sektor potensial Provinsi Maluku, 

dikelompokkan menjadi 4 kuadran  

sebagai berikut:  

a)  Kuadran I: Sektor ekonomi yang 

tergabung dalam kuadran I 

merupakan sektor ekonomi unggulan 

yang berkontribusi besar dalam 

perekonomian serta memiliki 

progress pertumbuhan yang cepat. 

Diantaranya : Sektor Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan; Sektor 

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

sektor  Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib; sektor jasa pendidikan; serta 

sektor jasa kesehatan dan kegiatan 

sosial.  

b)  Kuadran II: Sektor ekonomi yang 

tergabung dalam kuadran II 

merupakan sektor ekonomi yang 

memiliki kontribusi       relatif       kecil       

dalam perekonomian namun memiliki 

progress pertumbuhan yang cepat. 

Diantaranya: Sektor kontruksi, industri 

pengolahan, pengadaan listrik dan 

gas, jasa keuangan, real estate dan 

jasa lainnya. 

c) Kuadran III: Sektor ekonomi yang 

tergabung dalam kuadran III memiliki 

kontribusi yang besar terhadap 

perekonomian wilayah namun 

memiliki progress pertumbuhan yang 

lambat. Sektor perekonomian ini 

merupakan sektor perekonomian 

berkategori jenuh. 

Diantaranya: Sektor transportasi dan 

pergudangan, pengadaan air, 

pengelolaan sampah, limbah dan 

daur ulang 

d) Kuadran IV : Sektor ekonomi yang 

tergabung dalam kuadran IV 

dikategorikan tertinggal karena 

memiliki kontribusi yang rendah 

terhadap perekonomian wilayah dan 

berdaya saing rendah. Diantaranya : 

Sektor pertambangan dan 

penggalian, informasi dan 

komunikasi, penyediaan akomodasi 

dan makan minum dan jasa 

perusahaan. 

5) Dari hasil analisis harmonisasi belanja 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dapat disimpulkan:  

a) Pembangunan Provinsi Maluku  

sampai dengan tahun 2019 telah 

berada pada tahapan ketiga dari 

pembangunan jangka menengah 

sebagaimana diamanatkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 

Maluku Tahun 2005 – 2025.  RPJMD 

Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 

dimaksudkan sebagai pedoman 

semua dokumen operasional 

termasuk dokumen perencanaan 

tahunan (RKPD, KUA, PPAS, dan 

APBD) di dalam perencanaan periode 

2019 -2024 di Provinsi Maluku. 

b) Perubahan kepemimpinan nasional 

periode 2015 – 2019 telah membawa 

perubahan pada dinamika 

penyusunan perencanaan yang 

semula berorientasi pada money 

follow function menjadi money follow 

program. Orientasi penyusunan 

rencana pembangunan ini didasarkan 

pada pemahaman bahwa dengan 

adanya keterbatasan pendanaan 

pembangunan, maka anggaran 

pemerintah harus dialokasikan untuk 

berbagai pilihan kegiatan strategis 

yang dapat memaksimalkan hasil 

pembangunan. 

6) Hasil analisis tematik sebagai berikut : 
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a) Untuk IPM Provinsi Maluku pada 

tahun 2016-2021 mengalami tren 

peningkatan. Pada tahun 2021 IPM 

Provinsi Maluku mencapai angka 

69,71. Angka ini berada dibawah 

capaian IPM Nasional yaitu 72,29 

dan dibawah target RPJMD yaitu 71. 

b) Peranan belanja pemerintah 

sebagai bentuk kebijakan fiskal 

dalam meningkatkan IPM, melalui 

peningkatan APBD fungsi 

Pendidikan, Kesehatan, dan 

Ekonomi mempunyai pengaruh 

tunggal signifikan terhadap 

peningkatan IPM di Maluku. 

7.2 REKOMENDASI  

 
Berdasarkan kesimpulan tersebut 

diatas dan dengan analisis yang telah 

dilakukan, maka dapat disampaikan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1) Dalam penyusunan RKPD dan RPJMD 

disarankan kepada Pemerintah Provinsi 

Maluku untuk menyusun program kerja 

sesuai dengan kondisi dan 

permasalahan saat ini serta 

meningkatkan potensi-potensi yang 

dapat dikembangkan. Rekomendasi 

program kerja yang diusulkan antara lain: 

a) Menurunkan tingkat kemiskinan dan 

tingkat pengangguran.  

Hal-hal yang bisa dilakukan untuk 

mengatasi tersebut antara lain:  

• Mendorong pihak swasta dan 

investor untuk membuka lapangan 

kerja baru  

• Meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia agar tenaga kerja 

yang tersedia sesuai dan dapat 

terserap sesuai dengan kebutuhan 

lapangan pekerjaan  

• Mendorong perkembangan 

UMKM, dengan melakukan 

pelatihan, pendampingan, 

pemberian akses permodalan 

(KUR, UMi, inisiatif Pemda, dan 

lainnya), serta pengembangan 

pangsa pasar untuk hasil produksi 

UMKM.  

• Membangun pusat-pusat 

perekonomian di semua 

kabupaten/kota, sehingga aktivitas 

perekonomian tidak hanya 

terpusat di Kota Ambon.  

• Mempermudah dan mempermurah 

transportasi antar wilayah untuk 

menurunkan biaya logistik dan 

harga barang, sehingga 

meningkatkan daya beli 

masyarakat.  

• Mengarahkan penggunaan dana 

desa agar lebih tepat sasaran 

untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa, terutama untuk 

mendukung pengembangan sektor 

produktif.  

b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia  

• Meningkatkan akses kesehatan 

kepada masyarakat dengan 

pembangunan sarana kesehatan 

dan pemenuhan kebutuhan tenaga 

medis di daerah terpencil.  
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• Pencegahan stunting lebih dini, 

bukan hanya prioritas pada 

pasangan menikah, ibu hamil dan 

anak, tapi juga melalui perbaikan 

kualitas lingkungan hidup 

masyarakat, akses saran 

kesehatan dan pendidikan pra 

nikah.  

• Meningkatkan sarana dan 

prasarana pendidikan, baik jumlah 

sekolah maupun sarana 

pendukung lainnya, untuk 

meningkatkan akses pendidikan 

kepada masyarakat.  

• Meningkatkan jumlah dan kualitas 

tenaga pendidik sesuai dengan 

kebutuhan. 

• Meningkatkan fasilitas pendidikan 

non sekolah (balai pelatihan, 

kursus, dan lainnya) untuk 

meningkatkan keahlian tenaga 

kerja.  

c) Meningkatkan investasi  

• Mempermudah dan mempercepat 

proses perijinan dan pemberian 

insentif. 

• Meningkatkan infrastruktur 

pendukung, seperti: sarana 

kelistrikan, transportasi, air bersih 

dan lainnya. 

• Meningkatkan fasilitas jaringan 

telekomunikasi dan internet 

diseluruh wilayah Maluku. 

• Memberikan kesempatan kepada 

investor yang bukan hanya berasal 

dari luar negeri, tapi juga investor 

dari lokal, regional maupun 

nasional.  

• Mempromosikan potensi daerah, 

baik berupa sumber daya alam 

(perikanan, 

perkebunan/kehutanan, dan 

lainnya), pariwisata dan potensi 

lainnya.  

d) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

pemerataan pembangunan 

• Mengelola inflasi dengan cara 

memberikan kewenangan Tim 

TPID untuk melakukan koordinasi 

terkait pengendalian terhadap 

harga transportasi udara, 

pembenahan sarana perhubungan 

antar wilayah, pengendalian suplai 

bahan makanan dan sandang, 

serta memperlancar arus distribusi 

barang. 

• Membangun pusat-pusat 

perekonomian di semua 

kabupaten/kota, sehingga aktivitas 

perekonomian lebih merata. 

• Meningkatkan konektivitas antar 

wilayah dengan segala moda 

transportasi untuk mempermudah 

dan mempermurah perpindahan 

barang dan masyarakat, terutama 

dengan merealisasikan “Sabuk 

Maluku” yang menghubungkan 

Kepulauan Maluku.  

• Untuk memperkuat pertumbuhan 

ekonomi Maluku, Pemerintah 

daerah perlu memberikan 

perhatian lebih kepada sektor 

transportasi dan pergudangan, 
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pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah dan daur ulang, 

serta sektor pengadaan listrik dan 

gas, dengan tetap memastikan 

dukungan pada sektor Pertanian, 

kehutanan dan perikanan, sektor 

Real Estate dan sektor Konstruksi. 

2) Beberapa rekomendasi terkait 

penganggaran dan pelaksanaan 

anggaran APBN dan APBD adalah 

sebagai berikut:  

a) Menggali potensi-potensi pendapatan 

daerah untuk meningkatkan PAD, 

terutama dari-sektor-sektor yang 

belum dikembangkan seperti 

pariwisata, pertambangan, 

perkebunan dan lainnya.  

Pengadaan even-even musik, 

transportasi murah dan kegiatan lain 

yang dapat menarik turis untuk 

datang, yang tentunya akan 

meningkatkan pendapatan daerah 

juga.  

b) Melakukan rasionalisasi alokasi 

belanja pemerintah daerah sesuai 

dengan kemampuan pendapatan 

untuk mengurangi terjadinya defisit 

pada tahun anggaran berjalan.  

c) Lebih meningkatkan rasio belanja 

modal, terutama yang terkait langsung 

dengan kebutuhan masyarakat. Hal 

ini diperlukan untuk mendorong 

peningkatan aktivitas ekonomi di 

masyarakat.  

d) Meningkatkan ruang fiskal dengan 

mengurangi belanja pegawai dan 

belanja barang, misalkan 

pengurangan biaya keperluan 

admisitrasi kantor, perjalanan dinas, 

konsumsi dan alat tulis kantor. Hal ini 

dapat dilihat pada tahun anggaran 

2018- 2020 berdasarkan klasifikasi 

urusan, alokasi urusan pemerintahan 

pada administrasi pemerinthan dan 

keuangan masih sangat tinggi.  

e) Meningkatkan pendapatan pajak 

sekaligus menaikkan tax ratio melalui 

penggalian potensi, peningkatan 

pelayanan, dan inovasi perpajakan di 

bidang IT, seperti e-filing, e-billing, e-

registration,e-bukpot, dan sejenisnya.  

f) Melaksanakan proses pengadaan 

barang dan jasa pada awal tahun 

anggaran atau pada akhir tahun 

anggaran sebelumnya, sehingga 

proses penyerapan anggaran lebih 

cepat, dan hasil pembangunan dapat 

lebih cepat pula dapat dinikmati oleh 

masyarakat.  

g) Mengambil langkah strategis dengan 

percepatan belanja, memastikan 

belanja yang dikeluarkan tepat 

sasaran, peningkatan daya saing 

lokal, memanfaatkan pembiayaan 

kreatif, mempertimbangkan 

penerbitan obligasi daerah dan 

menata ulang penganggaran agar 

dapat mencapai pendanaan 

pembangunan yang terintegrasi.  

3) Rekomendasi pengembangan sektor 

prioritas yang mempunyai potensi 

dikembangkan: 

a) Sektor Perikanan  
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Sektor perikanan Maluku mempunyai 

potensi yang sangat besar untuk 

dikembangkan, bahkan dapat 

didorong untuk menjadi komoditas 

ekspor. Dengan penerapan Lumbung 

Ikan Nasional memebrikan harapan 

baru bagi perikanan Maluku untuk 

tumbuh lebih pesat. Untuk mencapai 

hal tersebut, maka perlu usaha 

bersama, baik dari pemerintah pusat 

dan daerah maupun para pelaku 

usaha mulai ditingkat nelayan, 

pengepul, pengusaha pengolahan 

ikan, ekportir. Sentra perikanan di 

Maluku saat ini meliputi Kepulauan 

Aru, Kepulauan Tanimbar dan 

Kepulauan Maluku Barat Daya. Hal-

hal yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan sektor perikanan 

dan mendukung kesiapan 

pelaksanaan Lumbung Ikan Nasional 

antara lain:  

• Penyiapan SDM yang berkualitas, 

pemda dapat bekerja sama 

dengan perguruan tinggi untuk 

membuka program khusus yang 

mendukung LIN dan memberikan 

beasiswa kepada siswa-siswa 

berprestasi. 

• Peran lembaga-lembaga 

penyuluhan dapat dioptimalkan 

dalam meningkatkan keterampilan 

para nelayan. 

• Mempercepat pembangunan 

Sentra Kelautan dan Perikanan 

Terpadu (SKPT) di Saumlaki dan 

Tiakur, serta Pelabuhan Perikanan 

di DOBO. Selain untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi masyarakat, 

sentra perikanan tersebut juga 

dapat diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan industri perikanan.   

• Pembangunan tempat pengolahan 

ikan di daerah-daerah sentra 

perikanan, termasuk kemungkinan 

membuka kembali tempat 

pengolahan ikan di Tual. Tempat 

pengolahan ikan tersebut dapat 

dikelola oleh pihak swasta, tapi jika 

memungkinkan, pemerintah 

daerah dapat juga memberikan 

kewenangan kepada BUMD untuk 

mengelola tempat pengolahan ikan 

tersebut. Pemerintah daerah juga 

harus lebih aktif melakukan 

pendekatan kepada pihak swasta 

atau investor, termasuk 

memberikan program insentif yang 

bisa ditawarkan untuk menarik 

investasi masuk ke Maluku, 

khususnya di sektor perikanan.  

• Pembangunan cold strage di 

tempat- tempat sentra perikanan 

untuk mendukung pengelolaan 

ikan, baik untuk keperluan industri 

maupun komoditas ekspor. Hal ini 

tentunya harus didukung dengan 

infratruktur yang memadai, baik 

terkait dengan ketersedian listrik, 

air bersih, sarana transportasi dan 

lainnya. Untuk membiayai hal 

tersebut pemda dapat 

memprioritaskan belanja 

infrastruktur dalam APBD dan 
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belanja yang berasal ari DAK Fisik 

untuk keperluan infrastruktur 

pendukung LIN. 

• Mendorong nelayan untuk 

meningkatkan hasil tangkapan 

atau produksi perikanannya. Hal ini 

bisa didukung dengan memberikan 

akses pembiayaan untuk 

meningkatkan kualitas peralatan, 

baik kapal maupun sarana 

penangkapan ikan, melalui KUR, 

UMi, KUR Super Mikro maupun 

produk perbankan lainnya. 

Pemerintah daerah harus lebih 

intensif untuk memberikan 

sosialisasi terkait produk 

pembiayaan tersebut kepada para 

nelayan. Selain itu,  Pemerintah 

daerah juga dapat memberikan 

bantuan kepada kelompok nelayan 

sesuai dengan kemampuan APBD. 

Dana desa juga dapat menjadi 

salah satu sarana untuk 

menyediakan benih ikan, sarana 

penangkapan ikan maupun 

prasarana pendukung lainnya.  

4) Terkait refocusing APBD untuk program 

PEN, beberapa rekomendasi yang 

diusulkan adalah sebagai berikut:  

a) Pemerintah Provinsi Maluku 

diharapkan lebih aktif membina 

kerjasama dengan Pemerintah 

Kabupaten dan Kota dalam 

melaksanakan program pencegahan 

pandemi covid-19. 

b) Pemerintah Daerah dan Pemerintah 

Pusat harus bersinergi dalam 

meningkatkan koordinasi dalam 

upaya bersama pencegahan 

meluasnya pandemi covid-19. 

Misalnya pembentukan tim 

Percepatan Pemulihan Ekonomi 

Daerah (PPED) dapat memberikan 

informasi yang optimal tentang 

kegiatan penanggulangan Covid-19. 

5) Terkait harmonisasi belanja pemerintah 

pusat dan daerah, direkomendasikan : 

a) Penyusunan RPJMD Provinsi 

Maluku harus diselaraskan dengan 

memperhatikan prioritas 

pembangunan nasional yang 

termuat dalam Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2015 – 2019. 

b) Pemerintah Daerah Provinsi Maluku 

untuk ke depannya agar belanja-

belanja yang dilaksanakan dapat 

sesuai dengan target tahunan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah 

pusat. 

 
6) Terkait analisis tematik, rekomendasi 

yang diberikan sebagai berikut : 

a) Untuk meningkatkan Indeks 

Pendidikan berdasarkan temuan 

bahwa belanja pemerintah untuk 

pendidikan tidak berpengaruh 

terhadap IPM tidak berarti bahwa 

pengeluaran pemerintah untuk 

pendidikan tidak penting. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Pemerintah 

Daerah harus memaksimalkan 

pengalokasian belanja bidang 
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pendidikan sesuai dengan 

mandatory spending untuk  

mengurangi ketimpangan antar 

daerah. Pengalokasian sesuai 

mandatory spending tersebut harus 

diiringi dengan tepatnya kebijakan 

mengenai pendidikan. Salah 

satunya dengan kebijakan 

penambahan tenaga pendidikan 

(guru) di daerah terpencil di 

kepulauan Maluku, dimana hal ini 

menjadi masalah utama dalam 

memajukan pendidikan di Provinsi 

Maluku. 

b) Peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui bidang 

kesehatan oleh pemerintah 

dilakukan dengan memperluas 

jangkauan dan pelayanannya. 

Pembangunan infrastruktur 

Kesehatan seperti rumah sakit di 

Provinsi Maluku sudah mulai 

memadai, namun terdapat 

permasalahan di dalam aspek 

sumber daya manusia khususnya 

penambahan dokter spesialis untuk 

rumah sakit yang berada di 

kabupaten/kota. Peningkatan IPM 

dapat dimaksimalkan lagi dengan 

pengalokasian anggaran 

pemerintah sesuai dengan 

permasalahan real yang ada dan 

segera dibutuhkan sehingga 

peningkatan indeks kesehatan lebih 

baik dari sebelumnya. 

c) Untuk Indeks Pengeluaran, dengan 

kondisi Wilayah Maluku sebagai 

provinsi kepulauan diperlukan 

strategi yang spesifik agar 

pengembangan potensi pertanian 

dapat optimal. Peningkatan porsi 

belanja modal APBD dan APBD 

yang diprioritaskan pada sektor 

infrastruktur pada sektor-sektor 

potensial.  
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7UDVQSRUWDVL� GDQ� 3HUJXQDQJDQ��
'LPDQD�SDGD������NHJLDWDQ�HNRQRPL�
PXODL� EHUMDODQ� OHELK� EDLN� GDUL� WDKXQ�
VHEHOXPQ\D�

�� ,QIODVL� ���������� ����� ���������� 3HQLQJNDWDQ� SHUPLQWDDQ� PDV\DUDNDW�
VHFDUD� XPXP� WHUXWDPD� PHQMHODQJ�
DNKLU� WDKXQ� VHLULQJ� GHQJDQ� NHPDMXDQ�
GDODP� SHQDQJDQDQ� SDQGHPL� &29,'�
��� EHOXP� GDSDW� GLLPEDQJL� GHQJDQ�
NHODQFDUDQ� SDVRNDQ� \DQJ� WHUGDPSDN�
ROHK�NHODQJNDDQ�SHWL�NHPDV�

�� ,30� ������ ������ ������ 5HDOLVDVL� ,30������PHODPSDXL� WDUJHW�
\DQJ� GLWHWDSNDQ� GL� 53-0'� ������
3HQLQJNDWDQ� ,30� 0DOXNX� NHPEDOL�
PHPEDLN� VHLULQJ� GHQJDQ� SHUEDLNDQ�
NLQHUMD� HNRQRPL� \DQJ� EHUSHQJDUXK�
SRVLWLI� WHUKDGDS�LQGLNDWRU�NRQVXPVL�ULLO�
SHU�NDSLWD�

�� .HPLVNLQDQ� ������ ����� ������ 5HDOLVDVL� WLQJNDW� NHPLVNLQDQ� �����
EHUDGD� GL� DWDV� WDUJHW� 53-0'� ������
6HKLQJJD�WLQJNDW�NHPLVNLQDQ�GL�0DOXNX�
PDVLK� WLQJJL�� +DO� LQL� GLVHEDENDQ�
SDQGHPL� &29,'���� \DQJ�
EHUNHODQMXWDQ� EHUGDPSDN� SDGD�
SHUXEDKDQ� SHULODNX� VHUWD� DNWLYLWDV�
HNRQRPL�SHQGXGXN�

�� 3HQJDQJJXUDQ� ����� ����� ����� 5HDOLVDVL�DQJND�737������OHELK�WLQJJL�
GDULSDGD� WDUJHW� 53-0'� ������ +DO�
WHUVHEXW�GLVHEDENDQ�DGDQ\D�SDQGHPL�
&29,'���� \DQJ� PHQ\HEDENDQ�
SHQJXUDQJDQ� WHQDJD� NHUMD� VHPDNLQ�
EHUWDPEDK�

�� *LQL�5DWLR�� ������ ������ ������ 5HDOLVDVL� *LQL� 5DWLR� ����� EHUDGD� GL�
EDZDK� WDUJHW� 53-0'� ������ KDO� LQL�
PHQXQMXNNDQ� EDKZD� VHODPD� �����
WHUMDGL� SHUEDLNDQ� SHPHUDWDDQ�
SHQJHOXDUDQ�GL�0DOXNX�

�� 173� ���� ������� ������ 5HDOLVDVL� 173� OHELK� WLQJJL� GDULSDGD�
WDUJHW�53-0'�������3HQLQJNDWDQ�173�
GLVHEDENDQ� ROHK� ,W� GDQ� ,E� \DQJ�
PHQLQJNDW�

�� 171� ������� ������� ������� 5HDOLVDVL� 171� OHELK� WLQJJL� GDULSDGD�
WDUJHW�53-0'������NDUHQD� ,W� �GDQ� ,E�
PHQLQJNDW��3HQLQJNDWDQ� ,W� � XWDPDQ\D�
WHUMDGL�SDGD�NHORPSRN�SHQDQJNDSDQ�GL�
SHUDLUDQ� ODXW� GDQ� SHUDLUDQ� XPXP��
6HPHQWDUD�SHQLQJNDWDQ�,E�GLVHEDENDQ�
ROHK�SHQLQJNDWDQ�,.57��

�
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LAMPIRAN BAB II
HASIL REVIU EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN
PROVINSI MALUKU



INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - 
Sektor PDRB Lapangan Usaha ADHK 2010 2017 2018 2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.258,40                               1.307,40                                                               1.355,00 
Pertambangan dan Penggalian 779,70                                   796,50                                                                        806,20 
Industri Pengolahan 2.103,50                               2.193,30                                                               2.276,70 
Pengadaan Listrik, Gas 101,50                                   107,10                                                                        111,40 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8,00                                         8,40                                                                                    9,00 
Konstruksi 987,90                                   1.048,10                                                               1.108,40 
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.311,80                               1.376,90                                                               1.440,50 
Transportasi dan Pergudangan 406,70                                   435,20                                                                        463,30 
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 298,10                                   314,90                                                                        333,40 
Informasi dan Komunikasi 503,40                                   538,90                                                                        589,40 
Jasa Keuangan 398,90                                   415,60                                                                        443,10 
Real Estate 289,70                                   300,10                                                                        316,80 
Jasa Perusahaan 172,80                                   187,70                                                                        206,90 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 326,60                                   349,50                                                                        365,70 
Jasa Pendidikan 304,70                                   321,10                                                                        341,30 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109,50                                   117,30                                                                        127,50 
Jasa lainnya 170,20                                   185,50                                                                        205,00 
PDRB 9.912,70                               10.425,30                                                         10.499,60 

PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - 
Sektor PDRB Lapangan Usaha ADHK 2010 2017 2018 2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6.558.598,05                    6.858.578,93                    7.256.224,96                     
Pertambangan dan Penggalian 844.757,82                         784.580,12                         754.979,52                         
Industri Pengolahan 1.498.380,28                    1.607.482,19                    1.650.655,43                     
Pengadaan Listrik, Gas 28.516,15                            29.852,33                            30.228,68                            
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 131.099,20                         135.730,15                         142.007,01                         
Konstruksi 1.899.689,47                    2.050.333,93                    2.204.850,24                     
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4.120.191,20                    4.374.978,20                    4.692.076,96                     
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LAMPIRAN BAB IV



INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - 
2020 2021 Vi/Vt 2017 Vi/Vt 2018 Vi/Vt 2019 Vi/Vt 2020 Vi/Vt 2021 Mean LQ

1.378,30                                 1.403,70 0,13                   0,13                   0,13                0,13                0,13                0,13                12,96%
                                     790,50                                      822,10 0,08                   0,08                   0,08                0,08                0,08                0,08                8,07%

2.209,90                                 2.284,80 0,21                   0,21                   0,22                0,21                0,21                0,21                21,42%
                                     108,80                                      114,90 0,01                   0,01                   0,01                0,01                0,01                0,01                1,06%
                                           9,50                                            9,90 0,00                   0,00                   0,00                0,00                0,00                0,00                0,08%
                                1.072,30                                 1.102,50 0,10                   0,10                   0,11                0,10                0,10                0,10                10,07%
                                1.385,80                                 1.450,20 0,13                   0,13                   0,14                0,13                0,14                0,13                13,46%
                                     393,40                                      406,20 0,04                   0,04                   0,04                0,04                0,04                0,04                4,00%
                                     299,10                                      310,80 0,03                   0,03                   0,03                0,03                0,03                0,03                3,00%
                                     652,10                                      696,50 0,05                   0,05                   0,06                0,06                0,07                0,05                5,34%
                                     457,50                                      464,60 0,04                   0,04                   0,04                0,04                0,04                0,04                4,08%
                                     324,30                                      333,30 0,03                   0,03                   0,03                0,03                0,03                0,03                3,04%
                                     195,70                                      197,10 0,02                   0,02                   0,02                0,02                0,02                0,02                1,78%
                                     365,40                                      364,20 0,03                   0,03                   0,03                0,04                0,03                0,04                3,69%
                                     350,30                                      350,70 0,03                   0,03                   0,03                0,03                0,03                0,03                3,40%
                                     142,20                                      157,10 0,01                   0,01                   0,01                0,01                0,01                0,01                1,25%
                                     196,60                                      200,80 0,02                   0,02                   0,02                0,02                0,02                0,02                1,87%
                             10.331,70 10.669,40 1,00                   1,00                   1,00                1,00                100,00%

PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - 
2020 2021 Vi/Vt 2017 Vi/Vt 2018 Vi/Vt 2019 Vi/Vt 2020 Vi/Vt 2021 Mean LQ
7.353.433,16                     7.399.305,67                     0,24                   0,23                   0,23                0,24                0,23                0,24                23,69%

741.542,35                         724.806,87                         0,03                   0,03 0,02                0,02                0,02                0,03                2,85%
1.612.586,07                     1.620.110,81                     0,05                   0,05 0,05                0,05                0,05                0,05                5,35%

32.095,98                            34.047,77                            0,00                   0,00 0,00                0,00                0,00                0,00                0,10%
143.736,02                         149.536,38                         0,00                   0,00 0,00                0,00                0,00                0,00                0,47%

2.189.020,52                     2.297.032,75                     0,07                   0,07 0,07                0,07                0,07                0,07                6,98%
4.460.118,97                     4.659.992,36                     0,15                   0,15 0,15                0,14                0,15                0,15                14,60%



INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - 
A Eir AEir/Eir,t A Er AEr/Ert RPr Xin.t/Xin.t

274,60                            0,24 2.104,50              0,25 0,99 1,20
27,60                               0,03 2.104,50              0,25 0,14 1,01

430,50                            0,23 2.104,50              0,25 0,94 1,23
20,90                               0,22 2.104,50              0,25 0,9 1,19

3,00                                  0,43 2.104,50              0,25 1,77 1,30
275,90                            0,33 2.104,50              0,25 1,36 1,34
272,90                            0,23 2.104,50              0,25 0,94 1,22

79,30                               0,24 2.104,50              0,25 0,99 1,42
53,00                               0,21 2.104,50              0,25 0,84 1,29

312,00                            0,81 2.104,50              0,25 3,3 1,53
144,80                            0,45 2.104,50              0,25 1,84 1,39

46,90                               0,16 2.104,50              0,25 0,67 1,11
59,30                               0,43 2.104,50              0,25 1,75 1,50

114,40-                            -0,24 2.104,50              0,25 -0,97 0,76
67,60-                               -0,16 2.104,50              0,25 -0,66 0,82
24,70                               0,19 2.104,50              0,25 0,76 0,96
11,40-                               -0,05 2.104,50              0,25 -0,22 0,97

1,23

PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - 
A Eir AEir/Eir,t A Er AEr/Ert RPs RPr Xiw.t/Xiw.t-1 DS Klassen

1.563.865,67             0,267994 8.130.966,42    0,35 0,78 0,99 1,83 BASIS 1,27 0,07 KOMPETITIF I Unggulan
94.413,13-                    -0,11525 8.130.966,42    0,35 -0,33 0,14 0,35 NON BASIS 0,88 -0,13  IV Tertinggal

334.050,81                 0,259747 8.130.966,42    0,35 0,75 0,94 0,25 NON BASIS 1,26 0,03 KOMPETITIF II Potensial
8.397,77                       0,327398 8.130.966,42    0,35 0,95 0,90 0,10 NON BASIS 1,33 0,14 KOMPETITIF II Potensial

30.716,38                    0,258512 8.130.966,42    0,35 0,75 1,77 5,61 BASIS 1,26 -0,05  III Tertekan
674.682,75                 0,415868 8.130.966,42    0,35 1,21 1,36 0,69 NON BASIS 1,42 0,07 KOMPETITIF II Potensial

1.332.412,36             0,400415 8.130.966,42    0,35 1,16 0,94 1,08 BASIS 1,40 0,18 KOMPETITIF I Unggulan

LQ AMQ to IND



INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - INDONESIA - 

PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - PROVINSI MALUKU - 
AEij/Eij.t AEir AEr/Eir.t RPs RPr MRP Kuadran AO

0,24 225,90  0,20 1,22 0,89 1 Pertumbuhan 1 Kontribusi 1 I Maju dan Tumbuh Dengan Baik
-0,08 11,7 0,01 -5,32 0,07 2 Pertumbuhan 0 Kontribusi 0 IV Tertinggal
0,28 422,4 0,23 1,24 1,01 1 Pertumbuhan 1 Kontribusi 0 III Potensial untuk Tumbuh
0,18 17,4 0,19 0,96 0,82 1 Pertumbuhan 1 Kontribusi 0 III Potensial untuk Tumbuh
0,20 2,1 0,30 0,64 1,35 1 Pertumbuhan 1 Kontribusi 1 I Maju dan Tumbuh Dengan Baik
0,36 281,8 0,34 1,05 1,51 1 Pertumbuhan 1 Kontribusi 0 III Potensial untuk Tumbuh
0,41 263,2 0,22 1,83 0,99 1 Pertumbuhan 1 Kontribusi 1 I Maju dan Tumbuh Dengan Baik

Analisis Overlay



Transportasi dan Pergudangan 1.469.016,67                    1.558.998,24                    1.639.968,13                     
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 474.631,30                         497.893,43                         815.084,57                         
Informasi dan Komunikasi 1.123.156,21                    1.181.391,03                    1.225.777,08                     
Jasa Keuangan 1.053.509,60                    1.128.153,13                    1.192.110,98                     
Real Estate 91.447,43                            93.515,11                            94.911,43                            
Jasa Perusahaan 277.404,43                         292.862,40                         307.869,10                         
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5.610.068,67                    6.073.223,27                    6.418.976,18                     
Jasa Pendidikan 1.564.981,28                    1.667.805,47                    1.778.001,90                     
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 597.750,39                         630.739,78                         668.093,76                         
Jasa lainnya 468.431,46                         499.244,32                         526.048,30                         
PDRB 27.811.629,61                 29.465.362,49                 31.108.758,91                  



1.421.297,11                     1.508.549,15                     0,05                   0,05 0,05                0,05                0,05                0,05                5,19%
485.605,35                         495.387,20                         0,02                   0,02 0,03                0,02                0,02                0,02                1,82%

1.238.568,98                     1.321.138,65                     0,04                   0,04 0,04                0,04                0,04                0,04                4,00%
1.282.302,54                     1.327.733,71                     0,04                   0,04 0,04                0,04                0,04                0,04                3,88%

94.702,29                            99.320,41                            0,00                   0,00 0,00                0,00                0,00                0,00                0,33%
304.046,87                         316.260,35                         0,01                   0,01 0,01                0,01                0,01                0,01                1,01%

6.416.451,17                     6.639.258,39                     0,20                   0,21 0,21                0,21                0,21                0,20                20,32%
1.777.222,45                     1.844.948,45                     0,06                   0,06 0,06                0,06                0,06                0,06                5,64%

697.885,19                         737.056,35                         0,02                   0,02 0,02                0,02                0,02                0,02                2,20%
514.398,92                         524.211,18                         0,02                   0,02 0,02                0,02                0,02                0,02                1,69%

30.765.024,94                  31.698.696,42                  1,00                   1,00 1,00                1,00                100,00%



212.759,15                 0,164193 8.130.966,42    0,35 0,48 0,99 1,30 BASIS 1,16 -0,25  III Tertekan
71.867,20                    0,16969 8.130.966,42    0,35 0,49 0,84 0,60 NON BASIS 1,17 -0,12  IV Tertinggal

421.168,65                 0,467981 8.130.966,42    0,35 1,36 3,30 0,75 NON BASIS 1,47 -0,06  IV Tertinggal
466.053,71                 0,540866 8.130.966,42    0,35 1,57 1,84 0,95 NON BASIS 1,54 0,16 KOMPETITIF II Potensial

14.630,41                    0,172753 8.130.966,42    0,35 0,50 0,67 0,11 NON BASIS 1,17 0,07 KOMPETITIF II Potensial
66.100,35                    0,264232 8.130.966,42    0,35 0,77 1,75 0,57 NON BASIS 1,26 -0,24  IV Tertinggal

2.119.948,39             0,469087 8.130.966,42    0,35 1,36 -0,97 5,51 BASIS 1,47 0,70 KOMPETITIF I Unggulan
572.418,45                 0,449827 8.130.966,42    0,35 1,30 -0,66 1,66 BASIS 1,45 0,63 KOMPETITIF I Unggulan
219.706,35                 0,424676 8.130.966,42    0,35 1,23 0,76 1,76 BASIS 1,42 0,46 KOMPETITIF I Unggulan
116.601,18                 0,286061 8.130.966,42    0,35 0,83 -0,22 0,90 NON BASIS 1,29 0,32 KOMPETITIF II Potensial

-        -                       0,00 -    -                    



0,27 136,4 0,42 0,64 1,85 1 Pertumbuhan 1 Kontribusi 1 I Maju dan Tumbuh Dengan Baik
0,92 75,6 0,29 3,15 1,30 1 Pertumbuhan 1 Kontribusi 0 III Potensial untuk Tumbuh
0,36 204,9 0,53 0,68 2,36 1 Pertumbuhan 1 Kontribusi 0 III Potensial untuk Tumbuh
0,38 123,3 0,39 0,99 1,71 1 Pertumbuhan 1 Kontribusi 0 III Potensial untuk Tumbuh
0,12 30,4 0,11 1,14 0,47 1 Pertumbuhan 1 Kontribusi 0 III Potensial untuk Tumbuh
0,23 69,1 0,50 0,46 2,22 1 Pertumbuhan 1 Kontribusi 0 III Potensial untuk Tumbuh
0,42 -112,9 -0,24 -1,78 -1,04 3 Pertumbuhan 1 Kontribusi 1 I Maju dan Tumbuh Dengan Baik
0,40 -77 -0,18 -2,16 -0,81 3 Pertumbuhan 1 Kontribusi 1 I Maju dan Tumbuh Dengan Baik
0,29 -4,9 -0,04 -7,87 -0,16 1 Pertumbuhan 1 Kontribusi 1 I Maju dan Tumbuh Dengan Baik
0,29 -7,2 -0,03 -8,56 -0,15 3 Pertumbuhan 1 Kontribusi 0 III Potensial untuk Tumbuh
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$GDQ\D�NHVHODUDVDQ�NHELMDNDQ�
SHQJJXQDDQ�EHODQMD�SHPHULQWDK�
SXVDW�GDQ�SHQJJXQDDQ�'DQD�'HVD�
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$GDQ\D�NHVHODUDVDQ�NHELMDNDQ�
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3UDVDUDQD�
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SHQJJXQDDQ�EHODQMD�'DQD�'HVD

3HPEDQJXQDQ�3RV�
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GL�3URYLQVL�0DOXNX

3HODWLKDQ�7HNQRORJL�
7HSDW�*XQD� ����2UDQJ 5S�����������

$GDQ\D�NHVHODUDVDQ�NHELMDNDQ�
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SXVDW�GDQ�SHQJJXQDDQ�'DQD�'HVD�

GL�3URYLQVL�0DOXNX
6DUDQD�
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SHQJJXQDDQ�EHODQMD�'DQD�'HVD
3HQ\DOXUDQ�
%HQLK�3DGL ���8QLW 5S������������� 'DWD�WLGDN�GLWHPXNDQ�GDODP�

SHQJJXQDDQ�EHODQMD�'DQD�'HVD

.DZDVDQ�3DGL ������8QLW 5S������������� 'DWD�WLGDN�GLWHPXNDQ�GDODP�
SHQJJXQDDQ�EHODQMD�'DQD�'HVD

%DQWXDQ�
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6HNRODK
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$GDQ\D�NHVHODUDVDQ�NHELMDNDQ�
SHQJJXQDDQ�EHODQMD�SHPHULQWDK�
SXVDW�GDQ�SHQJJXQDDQ�'DQD�'HVD�
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6HNRODK�GHQJDQ�
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$GDQ\D�NHVHODUDVDQ�NHELMDNDQ�
SHQJJXQDDQ�EHODQMD�SHPHULQWDK�
SXVDW�GDQ�SHQJJXQDDQ�'DQD�'HVD�

GL�3URYLQVL�0DOXNX�GHQJDQ�
SHUEHGDDQ�VDWXDQ�FDSDLDQ�RXWSXW

3HPHOLKDUDDQ�
6XQJDL ��8QLW 5S�������������

3HPEDQJXQDQ�GDQ�
5HKDELOLWDVL�6XQJDL�

0LOLN�'HVD
��8QLW 5S�������������

$GDQ\D�NHVHODUDVDQ�NHELMDNDQ�
SHQJJXQDDQ�EHODQMD�SHPHULQWDK�
SXVDW�GDQ�SHQJJXQDDQ�'DQD�'HVD�

GL�3URYLQVL�0DOXNX

2SWLPDVL�/DKDQ ��NP� 5S������������� 'DWD�WLGDN�GLWHPXNDQ�GDODP�
SHQJJXQDDQ�EHODQMD�'DQD�'HVD
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6DUSUDV ��8QLW 5S����������� 'DWD�WLGDN�GLWHPXNDQ�GDODP�

SHQJJXQDDQ�EHODQMD�'DQD�'HVD
3HQ\DOXUDQ�
%HQLK�-DJXQJ �������8QLW 5S������������� 'DWD�WLGDN�GLWHPXNDQ�GDODP�

SHQJJXQDDQ�EHODQMD�'DQD�'HVD
3HNDUDQJDQ�

3DQJDQ�/HVWDUL
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.HORPSRN 5S������������� 'DWD�WLGDN�GLWHPXNDQ�GDODP�
SHQJJXQDDQ�EHODQMD�'DQD�'HVD

'HVD�3DQJDQ�
$PDQ ���'HVD 5S����������� 3HPEDQJXQDQ�

/XPEXQJ�'HVD ����8QLW 5S�����������

$GDQ\D�NHVHODUDVDQ�NHELMDNDQ�
SHQJJXQDDQ�EHODQMD�SHPHULQWDK�
SXVDW�GDQ�SHQJJXQDDQ�'DQD�'HVD�
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SHUEHGDDQ�NHJLDWDQ�GDQ�VDWXDQ�

FDSDLDQ�RXWSXW
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$GDQ\D�NHVHODUDVDQ�NHELMDNDQ�
SHQJJXQDDQ�EHODQMD�SHPHULQWDK�
SXVDW�GDQ�SHQJJXQDDQ�'DQD�'HVD�
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SHUEHGDDQ�NHJLDWDQ�GDQ�VDWXDQ�
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$GDQ\D�NHVHODUDVDQ�NHELMDNDQ�
SHQJJXQDDQ�EHODQMD�SHPHULQWDK�
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