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...development is about transforming the lives of people, 
not just transforming economies.... 

(Joseph E. Stiglitz, 2006) 
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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 Papua 

Barat Tahun 2021. Penyusunan KFR yang merupakan 

bagian dari tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen 

Perbendaharaan (Treasury Regional Office) ini, setidaknya 

melibatkan Development Economics sebagai field study 

yang digunakan dalam merekonstruksi metodologi 

sebagai pendekatan akademik dalam melakukan kajian 

kebijakan ekonomi pembangunan suatu region. 

Pengembangan budaya akademik dalam memahami 

fenomena pembangunan, dengan meletakkan basis 

research-based policy, pada dasarnya merupakan bagian 

dari budaya kerja organisasi modern. Dengan melakukan 

pendalaman permasalahan melalui riset, akan diperoleh 

suatu solusi yang seimbang, objective dan komprehensif 

dalam pengambilan putusan. Perkembangan 

pembangunan pada negara-negara maju (developed 
countries) mempengaruhi kajian akademik yang 

direpresentasikan dengan kurikulum universitas yang 

mengarah tema spesifik, semisal urban economics, 
environment economics, industrial economics, 
transportation economics, logistic economics, regional 
economics, dll. Kajian development economics kurang 

menjadi fokus utama, karena era tersebut telah dilalui dan 

menjadi bagian dari sejarah panjang dialektika 

pembangunan (development dialectics) negara-negara 

maju. 

Sebagai branch dari economics yang melakukan studi 

proses pembangunan pada negara-negara yang 

berpendapatan rendah (low-income countries), 
development economics memfokuskan pada studi 

economic development, economic growth, dan structural 
change, dan lebih jauh lagi, juga menempatkan fokus  

studi pada kependudukan dari sudut pandang kesehatan 
 
 

 
 

 

(health), pendidikan (education), lapangan pekerjaan (job 
opportunity), baik di sektor publik maupun private 

dengan pendekatan quantitative analysis, qualitative 
analysis dan mixed method antara keduanya. Dalam 

praktiknya, untuk merancang (to devise) pembangunan 

ekonomi, development economics mempertimbangkan 

faktor sosial, budaya, legal, dan politik. 
 

Kajian Fiskal Regional (Regional Fiscal Analysis) ini 

merupakan studi perkembangan ekonomi pembangunan 

dari sudut pandang kebijakan fiskal untuk wilayah Provinsi 

Papua Barat. Variabel utama yang digunakan untuk 

melakukan analisis pembangunan adalah dengan 

melakukan studi deskriptif kuantitatif atas data 

penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam studi ini 

outlooks pembangunan dalam satu tahun dengan 

memperhatikan indikator-indikator pertumbuhan 

ekonomi (consumption, investment, government 
expenditure, net export) dan dampak yang timbul, seperti 

indeks pembangunan manusia (human development 
index), pemerataan pendapatan (income equality), 
penanggulangan kemiskinan (poverty alleviation), 
pengurangan pengangguran (unemployment reduction) 
dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, indikator makro 

ekonomi tersebut disandingkan dengan beberapa 

perspektif yang merupakan constraint pembangunan, 

antara lain: 1). Aspek budaya (culture aspect) sebagai 

contoh adalah eksistensi hak ulayat dalam kehidupan 

sosial kemasyarakatan, 2). Aspek sosial kemasyarakatan 

(sosiological aspect), sebagai contoh kerentanan sosial 

(social vulnerability) yang membuat stabilitas masyarakat 

terganggu, 3). Aspek politik (political aspect), sebagai 
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contoh pelaksanaan otonomi khusus (special autonomy) 
yang belum menunjukkan dampak positif terhadap 

pertumbuhan pembangunan, 4). Aspek geografis 

(geographical aspect), sebagai contoh kondisi geografi 

yang belum terintegrasi secara infrastruktur. 

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. 

 

Manokwari, 31 Januari 2021 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Papua Barat 

 

 

 

 

Bayu Andy Prasetya 



 

 

iii 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....................................................i 

DAFTAR ISI...................................................................iii 

DAFTAR TABEL ............................................................v 

DAFTAR GRAFIK ..........................................................viii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................x 

RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................xi 

DASHBOARD MAKRO-FISKAL REGIONAL .................xiv 

BAB I SASARAN PEMBANGUNAN DAN 

TANTANGAN DAERAH ..............................................1 

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ..........1 

A.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah ...........................................................1 

A.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah ................1 

B. Tantangan Daerah.................................................2 

B.1 Tantangan Ekonomi Daerah ..........................2 

B.2 Tantangan Sosial Kependudukan ..................4 

B.3 Tantangan Geografi Wilayah .........................7 

B.4 Tantangan Pandemi .......................................8 

BAB II ANALISIS EKONOMI REGIONAL .................. 9 

A. Indikator Ekonomi Fundamental ...........................9 

A.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ......9 

A.2 Inflasi ..............................................................13 

A.3 Suku Bunga ....................................................14 

A.4 Nilai Tukar ......................................................15 

B. Indikator Kesejahteraan ........................................15 

B.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .............15 

B.2 Kemiskinan .....................................................16 

B.3 Ketimpangan..................................................17 

B.4 Ketenagakerjaan ............................................18 

B.5 Nilai Tukar Petani (NTP) .................................19 

C. Efektivitas Kebijakan Makroekonomi dan 

Pembangunan Regional ........................................20 

C.1 Kinerja Indikator Makroekonomi dan 

Pembangunan ................................................20 

C.2  Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Kemiskinan: Pendekatan Data 

 Panel ..............................................................20 

BAB III ANALISIS FISKAL REGIONAL ....................... 23 

A. APBN Tingkat Provinsi ..........................................23 

A.1 Pendapatan Pemerintah Pusat .......................24 

A.2 Belanja Pemerintah Pusat ..............................27 

A.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ...29 

A.4 Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) 

 Pusat ..............................................................29 

A.5 Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat .......31 

A.6 Analisis Cash Flow Pemerintah Pusat ............33 

A.7 Analisis Belanja Pemerintah Pusat .................33 

B. APBD Tingkat Provinsi ..........................................34 

B.1 Pendapatan APBD .........................................34 

B.2 Belanja Daerah ...............................................36 

B.3 Perkembangan Defisit APBD ....................... 37 

B.4 Pembiayaan Daerah ..................................... 38 

B.5  Pengelolaan BLU Daerah ............................. 38 

B.6 Analisis APBD ............................................... 40 

B.7 Review Pelaksanaan APBD ........................... 42 

C. Anggaran Konsolidasian ..................................... 43 

C.1 Pendapatan Konsolidasian ........................... 43 

C.2 Belanja Konsolidasian .................................. 44 

C.3 Surplus/Defisit .............................................. 45 

C.4 Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah 

 Terhadap PDRB ............................................ 46 

BAB IV ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN 

POTENSIAL REGIONAL ......................................... 47 

A. Analisis Sektor Unggulan: Pendekatan Input- 
Output Model ..................................................... 47 

A.1 Analisis Pengganda (Multiplier) ................... 48 

A.2 Analisis Keterkaitan Antar Sektor ................. 50 

A.3 Sektor Unggulan .......................................... 50 

A.4 Pergeseran Nilai Sektor ............................... 50 

A.5 Implikasi Kebijakan ....................................... 52 

B. Realisasi dan Potensi Investasi ............................ 53 

B.1 Kebijakan Investasi Hijau .............................. 53 

B.2 Investasi Sektor Industri ............................... 54 

B.3 Investasi Sektor Pariwisata ........................... 55 

C. Analisis Tantangan Ekonomi Regional ................ 55 

C.1 Kutukan Kepemilikan Sumber Daya Alam 

(Natural Resource Curse) ............................. 56 

C.2 Pengembangan Kapasitas SDM ................... 56 

C.3 Pengembangan Potensi Pariwisata 

 (Tourism) ...................................................... 56 

C.4 Kondisi Geografis dan Sarana Infrastruktur . 56 

C.5 Stabilitas Sospol dan Penegakan Hukum ..... 57 

C.6 Pengembangan UMKM................................ 57 

C.7 Penanganan Pandemi .................................. 57 

BAB V ANALISIS HARMONISASI BELANJA 

PEMERINTAH  ........................................................ 59 

A. Harmonisasi Belanja Pusat .................................. 59 

A.1 Belanja KL dan DAK Fisik ............................. 60 

A.2 Belanja KL dan DAK Nonfisik ....................... 61 

A.3 Belanja KL dan Dana Desa ........................... 65 

A.4 Pengujian Model .......................................... 49 

A.5 Hasil Pengukuran ......................................... 50 

B. Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah ............... 67 

BAB VI ANALISIS TEMATIK .................................... 74 

A. Disparitas IPM ..................................................... 75 

B. Peningkatan IPM Papua Barat ............................. 76 

C. Peran dalam Peningkatan ................................... 77 

C.1 Mengukur Peran Fiskal ................................. 78 

C.2 Metodologi .................................................. 79 

C.3 Model Pengukuran ....................................... 79 



 

 

iv 
Kajian Fiskal Regional Tahun 2021 Provinsi Papua Barat 

Daftar Isi 

C.4 Pengujian Model .......................................... 80 

C.5 Hasil Pengukuran ......................................... 81 

D. Peran Fiskal untuk IPM ........................................ 82 

E. Simpulan dan Rekomendasi ................................ 84 

E.1 Simpulan ...................................................... 84 

E.2 Rekomendasi ............................................... 85 

BAB VII SIMPULAN DAN REKOMENDASI ............. 86 

A. Simpulan ............................................................. 86 

B. Rekomendasi ....................................................... 88 

DAFTAR PUSTAKA .................................................... xiv 

LAMPIRAN ................................................................. xvii 

 

 

 

 



 

 

v 

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Indikator Makro dan Kesejahteraan 

dalam RKPD Provinsi Papua Barat..............2 

Tabel 1.2 PDRB atas Dasar Harga Berlaku per 

 Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 

 2018-2021 ..................................................2 

Tabel 1.3 Rasio Elektrifikasi Papua Barat Tahun 

 2018-2021 (persen) ....................................3 

Tabel 1.4 Struktur Tenaga Kerja Papua Barat (jiwa) ...4 

Tabel 1.5 Tingkat Kriminalitas di Papua Barat ...........4 

Tabel 1.6 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/ 

 Kota di Papua Barat Tahun 2018-2021 

(jiwa/km2) ....................................................4 

Tabel 1.7 Rasio Dokter dan Angka Harapan Hidup di 

Papua Barat ................................................5 

Tabel 1.8 Pendidikan Tertinggi Penduduk Usia >15 

Tahun di Papua Barat (persen) ...................6 

Tabel 1.9 Pola Kepemilikan Tanah di Papua Barat .....7 

Tabel 1.10 Luas Wilayah Berdasarkan Kelerengan di 

Papua Barat ................................................7 

Tabel 1.11 Penggunaan Lahan Papua Barat Tahun 

 2021 ...........................................................7 

Tabel 1.12 Tantangan Pandemi di Papua Barat per 

 31 Desember 2021 .....................................8 

Tabel 2.1 Inflasi Bulanan Menurut Kelompok 

Pengeluaran Papua Barat Tahun 2021 .......13 

Tabel 2.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Subsektor 

Provinsi Papua Barat Tahun 2021 ...............19 

Tabel 2.3 Target dan Capaian Indikator Makro dan 

Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat 

 Tahun 2021 .................................................20 

Tabel 2.4 Ringkasan Hasil Uji Hausman .....................21 

Tabel 2.5 Ringkasan Hasil Regresi Data Panel ...........21 

Tabel 3.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi 

Papua Barat Tahun 2019-2021 ...................23 

Tabel 3.2 Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat di 

Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2021 

 (miliar Rp, persen) ......................................24 

Tabel 3.3 Penerimaan PNBP di Provinsi Papua Barat 

Tahun 2019-2021 (miliar Rp) ......................26 

Tabel 3.4 Pajak dan PNBP (Rasio dan per Kapita) 

Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 

 2021 (persen, juta Rp) ................................26 

Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi APBN Berdasarkan Fungsi 

di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2021 

(miliar Rp) .................................................. 28 

Tabel 3.6 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 

Berdasarkan Jenis di Provinsi Papua Barat 

Tahun 2019-2021 ....................................... 28 

Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi Dana Transfer di Papua 

Barat (miliar Rp) ......................................... 29 

Tabel 3.8 Perkembangan Nilai Aset dan Rasio 

Kemandirian Satker PNBP yang 

 Berpotensi Menjadi Satker BLU ................ 30 

Tabel 3.9 Profil Penerusan Pinjaman Provinsi Papua 

Barat .......................................................... 31 

Tabel 3.10 Kewajiban Pembayaran Pokok Debitur 

Penerusan Pinjaman di Provinsi Papua Barat 

(Rupiah) ..................................................... 31 

Tabel 3.11 Penyaluran KUR di Provinsi Papua Barat 

Berdasarkan Penyalur Tahun 2021 ............ 32 

Tabel 3.12 Penyaluran KUR di Provinsi Papua Barat 

Berdasarkan Skema Tahun 2021  .............. 32 

Tabel 3.13 Penyaluran KUR di Provinsi Papua Barat 

Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Tahun 

2021 ........................................................... 32 

Tabel 3.14 Cash Flow Pemerintah Pusat di Papua Barat 

Tahun 2021 (miliar Rp) ............................... 33 

Tabel 3.15 Profil APBD Seluruh Pemerintah Daerah 

 se-Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2021 

(miliar Rp, persen) ...................................... 34 

Tabel 3.16 Belanja APBD Seluruh Pemerintah Daerah 

 se-Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2021 

Berdasarkan Jenisnya (miliar Rp) ............... 37 

Tabel 3.17 Rasio Defisit APBD di Papua Barat ............ 37 

Tabel 3.18 Rasio Keseimbangan APBD di Papua Barat 

(miliar Rp) .................................................. 38 

Tabel 3.19 Jumlah Pasien RSUD Manokwari Tahun 

 2021 Berdasarkan Jenis Perawatan ........... 38 

Tabel 3.20 Laporan Realisasi Anggaran 2021 RSUD 

Manokwari (miliar rupiah) .......................... 39 

Tabel 3.21 Daftar Aset Tetap 2021 RSUD Manokwari 

(miliar rupiah) ............................................. 39 

Tabel 3.22 Analisis Legal Aspek Pengelolaan BLU 

Daerah RSUD Manokwari .......................... 39 



 

 

Daftar Tabel 

vi 
Kajian Fiskal Regional Tahun 2021 Provinsi Papua Barat 

Tabel 3.23 Ruang Fiskal Pemerintah Daerah di Papua 

Barat Tahun 2019-2021 (miliar Rp) .............40 

Tabel 3.24 Analisis Fiskal APBD di Papua Barat Tahun 

2021 (miliar Rp) ..........................................41 

Tabel 3.25 Kuadran Kapasitas Fiskal Pemerintah 

 Daerah di Provinsi Papua Barat Tahun 

 2021 ...........................................................41 

Tabel 3.26 Bobot Dimensi Penyusun Indeks Kesehatan 

Keuangan ...................................................41 

Tabel 3.27 Kuadran Indeks Kesehatan Keuangan 

Pemerintah Daerah di Papua Barat Tahun 

2021 ...........................................................42 

Tabel 3.28 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian 

Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2019-

2021 ...........................................................43 

Tabel 3.29 Realisasi Pendapatan dan Belanja 

Konsolidasian di Papua Barat Tahun 2021 

(miliar rupiah) ..............................................44 

Tabel 3.30 Rasio Pajak Konsolidasian terhadap PDRB 

Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2021 ......44 

Tabel 3.31 Rasio Belanja Operasi Provinsi Papua Barat 

Tahun 2019-2021 .......................................45 

Tabel 3.32 Rasio Dana Kelolaan Belanja Non Pegawai 

Tahun 2019-2021 .......................................45 

Tabel 3.33 Rasio Dana Kelolaan Belanja Modal Tahun 

2019-2021 (miliar Rp) .................................45 

Tabel 3.34 Rasio Belanja Konsolidasian terhadap 

Populasi Provinsi Papua Barat Tahun 

 2019-2021 ..................................................45 

Tabel 3.35 Rasio Surplus/Defisit Konsolidasian terhadap 

PDRB pada Papua Barat Tahun 2021 .........46 

Tabel 3.36 Kontribusi Belanja terhadap PDRB Papua 

Barat Tahun 2019-2021 ..............................46 

Tabel 4.1 Struktur Permintaan dan Penawaran 

Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar 

Provinsi Papua Barat Tahun 2016 ...............48 

Tabel 4.2 Angka Pengganda (Multiplier) 17 Sektor 

Ekonomi Papua Barat Tahun 2021 Metode 

Modified RAS .............................................49 

Tabel 4.3 Nilai Keterkaitan (Linkages) Antar Sektor 

Ekonomi Papua Barat Tahun 2021 Metode 

Modified RAS .............................................50 

Tabel 4.4 Perubahan Angka Pengganda (Multiplier) 
 17 Sektor Ekonomi Papua Barat Tahun 

 2020-2021 (persen) ....................................51 

Tabel 4.5 Perubahan Nilai Keterkaitan (Linkages) Antar 

Sektor Ekonomi Papua Barat Tahun 2020-

2021 (persen) ............................................. 52 

Tabel 4.6 Perkembangan Realisasi Nilai Investasi di 

Papua Barat Tahun 2019-2021 .................. 53 

Tabel 5.1 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik 

Tahun 2021 ................................................ 61 

Tabel 5.2 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK 

Nonfisik Bidang Pendidikan Tahun 2021 ... 62 

Tabel 5.3  Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK 

Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2021 .... 63 

Tabel 5.4  Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK 

Nonfisik Bidang UMKM Tahun 2021 ......... 64 

Tabel 5.5  Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK 

Nonfisik Bidang PPA Tahun 2021 .............. 65 

Tabel 5.6  Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK 

Nonfisik Bidang Penanaman Modal dan 

Pertanian Tahun 2021 ................................ 66 

Tabel 5.7  Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana 

DesaTahun 2021 ........................................ 67 

Tabel 5.8  Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis 

Prioritas Nasional 1 pada RPJMN/D Tahun 

2021 ........................................................... 69 

Tabel 5.9  Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis 

Prioritas Nasional 2 pada RPJMN/D Tahun 

2021 ........................................................... 70 

Tabel 5.10 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis 

Prioritas Nasional 3 pada RPJMN/D Tahun 

2021 ........................................................... 71 

Tabel 5.11 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis 

Prioritas Nasional 5 pada RPJMN/D Tahun 

2021 ........................................................... 72 

Tabel 5.12 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis 

Prioritas Nasional 6 pada RPJMN/D Tahun 

2021 ........................................................... 73 

Tabel 6.1 Hasil Uji Chow ........................................... 80 

Tabel 6.2 Hasil Uji Hausman ...................................... 80 

Tabel 6.3 Hasil Uji Glejser ......................................... 80 

Tabel 6.4  Hasil Uji Multikolinearitas .......................... 81 

Tabel 6.5  Hasil Estimasi Fixed Effect Model ............. 81 

Tabel 6.6  Output Belanja APBN Regional Bidang 

Pendidikan Tahun 2021 ............................. 82 

Tabel 6.7 Output Belanja APBD Bidang Pendidikan 

Tahun 2021 ................................................ 82 



 

 

Daftar Tabel 

Kajian Fiskal Regional Tahun 2021 Provinsi Papua Barat 
vii 

Tabel 6.8  Output Belanja APBD Bidang Kesehatan 

Tahun 2021 .................................................83 

Tabel 6.9  Output Belanja APBN Regional Bidang 

Kesehatan Tahun 2021 ...............................83 

Tabel 6.10 Output Belanja APBN Regional Bidang 

Ekonomi Tahun 2021 ..................................83 

Tabel 6.11 Output Belanja APBD Bidang Ekonomi 

Tahun 2021 .................................................84 

 

 



 

 

viii 

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Kondisi Jalan di Papua Barat (km) ............3 

Grafik 1.2 Struktur Jalan di Papua Barat (km) ...........3 

Grafik 1.3 Penyakit Endemik di Papua Barat Tahun 

 2021 ..........................................................6 

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan 

Regional Papua Maluku (ctc, persen) .......9 

Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua 

 Barat Tahun 2021 Menurut Lapangan 

 Usaha (yoy, persen) ..................................10 

Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat 

 Menurut Pengeluaran (yoy, persen) .........10 

Grafik 2.4 Kontribusi Komponen Pembentuk PDRB 

 Sisi Permintaan Provinsi Papua Barat 

 Tahun 2021 (persen) .................................10 

Grafik 2.5 Perkembangan Ekspor Provinsi Papua 

 Barat Tahun 2019-2021 (US$ juta) ............11 

Grafik 2.6 Perkembangan Impor Provinsi Papua 

 Barat Tahun 2019-2021 (US$ juta) ............11 

Grafik 2.7 Kontribusi 7 Sektor Terbesar Terhadap 

 PDRB Papua Barat (persen) ......................12 

Grafik 2.8 Perkembangan PDRB per Kapita Regional 

Papua Maluku (juta Rp/tahun) ..................12 

Grafik 2.9 Perkembangan ICOR Regional Papua 

 Maluku (rasio) ...........................................13 

Grafik 2.10 Pergerakan Laju Inflasi Nasional dan 

 Regional Papua Maluku (yoy, persen) ......13 

Grafik 2.11 Perkembangan BI 7-Day Repo Rate Tahun 

2019-2021 (persen) ...................................14 

Grafik 2.12 Perkembangan Rata-rata Suku Bunga 

Pinjaman pada Lembaga Keuangan Tahun 

2021 (persen) ............................................14 

Grafik 2.13 Perkembangan Jumlah Simpanan dan 

Pinjaman pada Lembaga Keuangan di 

 Papua Barat Tahun 2021 (triliun rupiah) ...15 

Grafik 2.14 Perkembangan Rata-rata Suku Bunga 

Simpanan pada Lembaga Keuangan ........15 

Grafik 2.15 Tren Peningkatan Kurs Tengah Rupiah 

 per US$ 1 dan Neraca Perdagangan 

 (miliar Rp) Tahun 2021 ..............................15 

Grafik 2.16 Laju Pertumbuhan IPM Regional Papua dan 

Maluku Tahun 2018-2021 (yoy, persen) ...16 

Grafik 2.17 Nilai IPM Regional Papua dan Maluku Tahun 

2016-2021 ................................................16 

Grafik 2.18 Nilai IPM Kabupaten/Kota di Papua 

 Barat Tahun 2021 .................................... 16 

Grafik 2.19 Tingkat Kemiskinan Nasional dan 

 Regional Papua Maluku (persen) ............. 16 

Grafik 2.20 Jumlah dan Tingkat Kemiskinan Pedesaan 

dan Perkotaan Tahun 2018-2021 

 (ribu jiwa, persen) .................................... 17 

Grafik 2.21 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di 

Provinsi Papua Barat Tahun 2021 ............ 17 

Grafik 2.22 Perkembangan Gini Ratio Nasional dan 

Regional Papua Maluku ........................... 17 

Grafik 2.23 TPAK Nasional dan Regional Papua 

 Maluku (persen) ....................................... 18 

Grafik 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 

dan Regional Papua Maluku (persen) ...... 18 

Grafik 2.25 Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Barat 

Tahun 2019-2021 ..................................... 19 

Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak per 

Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 

2020-2021 (miliar Rp) ............................... 25 

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Pajak per Sektor di 

Papua Barat Tahun 2020-2021 ................ 25 

Grafik 3.3 Perkembangan Tax Ratio Papua Barat 

Tahun 2018-2021 (persen) ....................... 25 

Grafik 3.4 Pagu dan Realisasi 10 K/L Terbesar di 

 Papua Barat Tahun 2021 ......................... 27 

Grafik 3.5 Komposisi TKDD Papua Barat Tahun 

 2021 ......................................................... 29 

Grafik 3.6 Perkembangan Nilai Aset dan PNBP Satker 

Poltekpel Sorong Tahun 2018-2021 (miliar 

Rp) ........................................................... 30 

Grafik 3.7 Perkembangan PNBP dan Rasio 

Kemandirian Poltekpel Sorong 2018-2021 

(indeks, miliar Rp) .................................... 30 

Grafik 3.8 Jumlah Debitur dan Penyaluran KUR per 

Kab/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2021 

(orang, miliar Rp) ..................................... 31 

Grafik 3.9  Target dan Realisasi PAD di Papua Barat 

Tahun 2019-2021 (miliar Rp) .................... 35 

Grafik 3.10 Realisasi Komponen PAD APBD di Papua 

Barat Tahun 2019-2021 (miliar Rp) .......... 35 

Grafik 3.11 Realisasi Komponen Pendapatan Transfer 

APBD di Papua Barat Tahun 2019-2021 .. 36 



 

 Kajian Fiskal Regional Tahun 2021 Provinsi Papua Barat 
ix 

Daftar Grafik 

Grafik 3.12 Belanja APBD di Papua Barat Berdasarkan 

Fungsi (miliar Rp) ......................................37 

Grafik 3.13 Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah di 

Papua Barat Tahun 2019-2021 (persen) ...40 

Grafik 3.14 Indeks Kesehatan Keuangan (Fiscal Health 
Indeks) Kab/Kota di Papua Barat Tahun 

2019-2021 ................................................42 

Grafik 6.1 IPM Nasional dan Provinsi Tahun 2021 ....75 

Grafik 6.2 Nilai IPM Regional Papua dan Maluku 

 Tahun 2016-2021 ......................................76 

Grafik 6.3 Laju Pertumbuhan IPM per Provinsi di 

Indonesia Tahun 2019-2021 (persen) .......76 

Grafik 6.4 Nilai Indikator IPM Papua Barat Tahun 

 2017-2021 ................................................77 

Grafik 6.5 Rata-rata Alokasi APBN Regional dan APBD 

Fungsi Kesehatan Pendidikan Ekonomi dan 

Pertumbuhan IPM Papua Barat (persen) ..78 

Grafik 6.6 Alokasi APBD Fungsi Pendidikan Kesehatan 

dan IPM per Pemerintah Daerah di Papua 

Barat .........................................................78 

 

 



 

 

x 

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Nurkse .................. 21 

Gambar 4.1 Peta Potensi Daerah dan Kontribusi Wilayah 

terhadap PDRB di Papua Barat ................ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 Komponen Pembentuk IPM dan Klasifikasi 

Capaian IPM ............................................. 74 



 

  

xi 

Ringkasan Eksekutif 

 

 
 

 

 

 

SASARAN PEMBANGUNAN DAN 

TANTANGAN DAERAH 

Pembangunan Papua Barat yang memiliki 13 

Kabupaten/Kota dengan wilayah seluas 102.955,15 km2 

dan menjadi tempat tinggal bagi 1.197.065 jiwa 

dijalankan dengan visi “Menuju Papua Barat yang Aman, 

Sejahtera dan Bermartabat” sebagaimana tertuang dalam 

RPJMD Provinsi Papua Barat 2017-2022. Visi 

pembangunan ini dijiwai oleh semangat Otonomi Khusus 

yang menjadi roh sekaligus paradigma pembangunan 

dalam mewujudkan perencanaan. Semangat tersebut 

didasari oleh (empat) nilai yang tertuang dalam ketentuan 

Otonomi Khusus, meliputi Perlindungan, Penghormatan, 

Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua. 

Pembangunan Papua Barat dalam bingkai wilayah 

otonomi khusus, didominasi oleh pengaruh faktor 

ekonomi dengan kekayaan alam (minyak bumi dan gas 

alam) yang melimpah sebagai modal utama. Keberadaan 

faktor ekonomi ini membuat perekonomian terpusat dan 

terdominasi oleh Kota Sorong, Kab. Manokwari, dan Kab. 

Teluk Bintuni sebagai lokasi pertambangan dan 

perindustrian. Kesenjangan ekonomi yang terjadi 

menyebabkan tidak meratanya kapasitas dan kualitas 

infrastruktur baik itu jalan, listrik, fasilitas perdagangan, 

fasilitas kesehatan, maupun fasilitas pendidikan dan 

membuat tingginya biaya koleksi dan distribusi. 

Kondisi topografi Papua Barat yang sangat bervariasi, 

membuat wilayah ini sangat berpotensi (kelas risiko tinggi) 

terhadap bencana kebakaran lahan dan hutan, gempa 

tektonik, dan bencana tsunami, namun dengan kapasitas 

penanggulangan yang sedang. Berbagai keterbatasan 

fasilitas infrastruktur, tingginya tingkat kemiskinan dan 

tingkat pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, 

pola hidup yang kurang bersih, serta keberadaan penyakit 

endemi memperburuk kompleksitas penanganan 

pandemi Covid-19. Di sisi lain, faktor sosial budaya yang 

merambah pada aspek pola pikir dan komunalisme 

masyarakat Papua Barat menjadi tantangan tersendiri 

dalam penanganan pandemi. 

ANALISIS MAKRO REGIONAL 

Pada periode tahun 2021, berbagai kebijakan 

penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, serta tren 

kenaikan permintaan dan harga komoditas di pasar 

internasional belum mampu mendorong kinerja ekonomi 

Papua Barat sehingga terkontraksi -0,51 persen (ctc) 
namun mampu tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 

sebelumnya yang terkontraksi -0,76 persen (ctc). 
Sementara itu,  angka PDRB Papua Barat tahun 2021 

(ADHB) mencapai Rp85.072,86 miliar. Dari sisi 

permintaan, di tengah pandemi yang belum usai namun 

telah mereda, mendorong kembali pulihnya pergerakan 

manusia, mampu meningkatkan kontribusi konsumsi RT 

terhadap PDRB. Sementara itu, besaran nilai ekspor yang 

meningkat belum mampu memperbaiki kinerja net ekspor 

disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas, namun 

diiringi dengan volume ekspor gas alam dari Kilang LNG 

Tangguh yang secara kumulatif menurun (-3,12 persen, 

ctc). Pada sisi penawaran, sektor yang memiliki kontribusi 

tertinggi adalah sektor industri pengolahan yang tumbuh 

0,28 persen (yoy), diikuti sektor pertambangan dan 

penggalian dengan nilai Rp15,05 triliun atau 17,69 persen 

dari PDRB. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan menjadi kontributor terbesar kelima 

meskipun menyerap tenaga kerja paling besar (32,7 

persen seluruh penduduk bekerja) dibandingkan sektor 

lainnya. 

Pada komponen net ekspor, nilai mencapai US$2,01 miliar 

atau meningkat 16,15 persen (yoy) sehingga berkontribusi 

28,28 persen terhadap PDRB. Sementara itu, laju inflasi 

mencapai 3,47 persen (yoy), jauh lebih tinggi dari tahun 

sebelumnya dan inflasi nasional (1,87 persen). Dari sisi 

kesejahteraan, terjadi peningkatan kualitas hidup 

masyarakat yang tercermin dari penurunan nilai gini ratio 
menjadi 0,374, nilai IPM mampu meningkat menjadi 65,26 

serta tingkat pengangguran menjadi 5,84 persen. 

Peningkatan disebabkan oleh pulihnya mobilitas 

masyarakat yang mendorong kenaikan volume kegiatan 

ekonomi dan transaksi perdagangan sehingga mampu 

menyediakan tambahan lapangan pekerjaan bagi 

±24.331 orang. 

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat memiliki tingkat 

sensitivitas yang rendah (inelastic) dan negatif terhadap 

tingkat kemiskinan. Artinya jika terjadi kenaikan 

pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, maka tingkat 

kemiskinan akan meningkat, meski di bawah satu persen. 

Sebagai komponen utama pemulihan dan pertumbuhan 
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ekonomi, pengeluaran pemerintah di Papua Barat harus 

lebih fokus ke daerah pedesaan dan remote area. Hal ini 

didasarkan fakta bahwa 87,26 persen jumlah penduduk 

miskin di Provinsi Papua Barat sebagian besar berada di 

daerah pedesaan, pegunungan, dan pedalaman. 

ANALISIS FISKAL REGIONAL 

Target pendapatan APBN di Papua Barat Tahun 2021 

ditetapkan Rp3.241,44 miliar atau naik 18,41 persen dari 

tahun sebelumnya. Pertumbuhan didasari oleh asumsi 

bahwa kegiatan pengiriman lokal, ekspor dan impor 

sebagai sumber utama penerimaan akan mengalami 

peningkatan dengan kembali pulihnya volume lalu-lintas 

orang dan barang antar wilayah, serta adanya 

penambahan objek dan dasar pengenaan pajak baru. 

Pada belanja APBN, terjadi kondisi sebaliknya dengan 

alokasi yang turun -5,29 persen menjadi Rp25.534,49 

miliar. Penurunan alokasi belanja dipengaruhi oleh 

penurunan TKDD sebesar -16,52 persen menjadi 

Rp16.452,92 miliar. Penurunan alokasi TKDD diharapkan 

dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah 

pusat serta memberi motivasi pemerintah daerah dalam 

menciptakan creative financing seperti pinjaman daerah 

atau kerja sama antar daerah dalam mewujudkan target 

pembangunan di masa pandemi. 

Hingga berakhirnya tahun 2021, pendapatan APBN 

mampu terealisasi 89,20 persen atau sebesar Rp2.891,41 

miliar. Besaran realisasi tersebut tumbuh 4,99 persen. 

Sementara realisasi belanja APBN mencapai Rp26.723,17 

miliar atau tumbuh 1,56 persen (yoy) yang sebagian besar 

disebabkan oleh tingginya besaran realisasi belanja 

pemerintah pusat yang tumbuh 31,73 persen (yoy). Pada 

TKDD, realisasi tercatat sebesar Rp17.860,68 miliar atau 

tumbuh negatif -8,80 persen (yoy). Dengan 

membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja 

APBN maka sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 

defisit anggaran sebesar -Rp23.831,76 miliar. 

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan 

sekaligus mendorong laju perekonomian masyarakat, 

sepanjang tahun 2021 jumlah penyaluran KUR di Papua 

Barat telah mencapai Rp957,2 miliar yang diberikan 

kepada 21.748 debitur dengan sebagian besar debitur 

(48,06 persen) berada di lapangan usaha perdagangan. 

Kota Sorong menjadi daerah dengan jumlah penyaluran 

KUR terbesar senilai Rp295,91 miliar kepada 6.649 

debitur. Pada penyaluran UMi, hingga berakhirnya tahun 

2021 penyaluran tercatat mencapai Rp1,47 miliar untuk 

288 debitur. Penyaluran UMi di Papua Barat hanya 

dilakukan oleh PT Pegadaian dengan sebagian besar 

debitur (153 debitur) berkedudukan di Kab. Sorong. 

Total realisasi pendapatan APBD di Papua Barat hingga 

berakhirnya tahun 2021 mencapai Rp17.960,10 miliar atau 

turun -0,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Adanya penurunan sebagian besar disebabkan oleh 

keterlambatan pengajuan pencairan dan penyampaian 

laporan penggunaan oleh pemerintah daerah. Pada 

belanja APBD, realisasi tercatat menurun -0,25 persen 

menjadi Rp18.976,67 miliar. Sebagian besar disebabkan 

oleh terlambatnya pelaksanaan berbagai kegiatan dan 

terkendala pandemi.  

Rendahnya tingkat realisasi disebabkan oleh perubahan 

mekanisme dan ketentuan dalam pengelolaan DAK Fisik 

dan Dana Desa yang melibatkan Aparat Pengawas 

Internal Pemerintah (APIP) pemerintah daerah dalam 

review di awal kegiatan dan atas laporan tahun 

sebelumnya masih membutuhkan penyesuaian bagi SKPD 

penanggung jawab. 

Realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah (pusat 

dan daerah) tahun 2021 tercatat sebesar Rp3.896,21 

miliar atau tumbuh 0,18 persen. Dari jumlah tersebut, 74 

persen merupakan pendapatan pemerintah pusat 

(APBN). Pada pendapatan bukan pajak yang termasuk di 

dalamnya pendapatan transfer, didominasi (42 persen) 

oleh pendapatan antar pemerintah daerah dan bantuan 

keuangan (APBD). Realisasi pendapatan perpajakan 

konsolidasian tercatat Rp3.103,25 miliar, sedangkan pada 

pendapatan bukan pajak sebesar Rp758,68 miliar. Pada 

belanja dan transfer konsolidasian, besaran realisasi 

mencapai Rp28.870,74 miliar dengan realisasi belanja 

pemerintah dan transfer masing-masing mencapai 

Rp25.127,25 miliar dan Rp3.743,50 miliar. 

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN 

POTENSIAL REGIONAL 

Berdasarkan tabel I-O Papua Barat tahun 2021 hasil 

updating menggunakan metode modified RAS dalam 

rangka menilai dampak perubahan penciptaan output 
atau total nilai produksi dari sektor ekonomi untuk 

memenuhi permintaan diperoleh hasil bahwa sektor 

dengan nilai pengganda output terbesar yaitu sektor 

pengadaan listrik dan gas dengan nilai sebesar 3,4318. 

Sementara itu, sektor jasa lainnya memiliki angka 

pengganda pendapatan sekaligus pengganda tenaga 

kerja tertinggi dengan masing-masing nilai sebesar 

0,8689 dan 0,0241.Dari sisi keterkaitan antar sektor, 

sektor yang memiliki keterkaitan ke depan (forward 
linkage) dan keterkaitan ke belakang (backward linkage) 
terbesar yaitu sektor pengadaan listrik dan gas. Tingginya 

nilai pada sektor ini karena ketergantungan yang tinggi 

dari semua sektor terhadap penyediaan energi yang 

hingga saat ini masih terbatas. 

Pertumbuhan investasi yang bersumber dari Penanaman 
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Modal Asing (PMA) meningkat 207,03 persen atau US$ 

32,5 juta yang berkutat di sektor penyediaan akomodasi 

dan makan minum (Hotel dan Restoran) serta sektor 

tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Adapun 

realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

mengalami penurunan -67,64 persen atau Rp622,99 miliar 

berada di sektor transportasi, gudang dan 

telekomunikasi, serta sektor perikanan. 

ANALISIS HARMONISASI BELANJA PEMERINTAH 

Harmonisasi belanja K/L dan DAK Fisik dalam 

pelaksanaannya telah memiliki keselarasan dikarenakan 

proses penganggaran yang sudah saling melengkapi dan 

menghindari adanya duplikasi. Hal tersebut diarahkan 

dalam rangka meminimalisasi ketimpangan horizontal 

antar pemerintah daerah pada level yang sama melalui 

pemerataan penyediaan infrastruktur serta percepatan 

pembangunan aksesibilitas dan konektivitas daerah pada 

lokasi yang terpisah. Begitu juga dengan harmonisasi 

belanja K/L dan DAK Nonfisik yang pelaksanaan dan 

proses penganggarannya telah diatur untuk tidak saling 

tumpang tindih. Melalui kedua belanja tersebut, telah 

terwujud berbagai capaian bidang di Papua Barat dengan 

menyasar pada pemberdayaan dan peningkatan 

kesehatan dan pendidikan Orang Asli Papua (OAP) yang 

telah terfasilitasi. Selanjutnya harmonisasi K/L dan Dana 

Desa dalam pelaksanaannya tidak saling tumpang tindih 

dan saling melengkapi dengan fokus dana desa pada 

masyarakat desa/kampung di Papua Barat yang tersebar 

dan berada di wilayah remote area dan fokus belanja K/L 

yang lebih menekankan pelaksanaannya di wilayah 

perkotaan. Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan 

daerah tertuang dalam Prioritas Nasional (PN) yang 

diwujudkan dalam berbagai major project. Hasil reviu 

antara target dengan capaian/realisasi, tercatat bahwa 5 

dari 7 PN berlokasi atau teralokasi di Papua Barat yaitu 

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan 

yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1), 

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi 

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2), 

Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3), 

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung 

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5), 

serta Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan 

Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6). 

ANALISIS TEMATIK 

Pemerintah baik pusat maupun daerah selalu berupaya 

untuk melakukan pembangunan manusia yang utuh 

menggunakan porsi anggaran yang dialokasikan. Dalam 

pengalokasian belanja pemerintah, sebagai upaya 

peningkatan kesejahteraan yang terlihat dari tingginya 

pencapaian IPM, belanja difokuskan pada penguatan dan 

peningkatan akses layanan (pendidikan dan kesehatan) 

yang menjadi langkah strategis untuk dapat meningkatkan 

produktivitas serta daya saing masyarakat di sebuah 

wilayah. 

IPM Papua Barat yang mengalami kenaikan setiap 

tahunnya tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah 

yang dilaksanakan khususnya bidang kesehatan dan 

pendidikan, sedangkan bidang ekonomi telah lama dan 

selalu menjadi prioritas sehingga memiliki porsi alokasi 

yang besar. Alhasil, penggunaan belanja pemerintah pada 

tahun 2021 dapat mendorong naiknya UHH menjadi 66,15 

tahun (naik 0,18 persen), HLS menjadi 13,13 tahun (naik 

1,70 persen), dan RLS menjadi 7,69 tahun (1,18 persen). 

Namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan 

menurunnya PPP sebesar -1,98 persen menjadi Rp7,93 

juta. 

Adanya kenaikan atau penurunan capaian IPM dapat 

dikelompokkan dalam tiga faktor penyebabnya. 

Pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana, 

adalah pemilik anggaran, sedangkan masyarakat adalah 

pengguna atau objek dari tujuan pemerintah 

melaksanakan belanja. Sementara itu, faktor eksternal 

yang lebih luas dan kompleks dapat menjadi pendukung 

atau penghambat dalam pencapaian tujuan. Dari ketiga 

faktor tersebut, peran terbesar dalam mewujudkan 

manusia yang berkualitas atau memiliki kebahagiaan, 

kehidupan yang sehat, berumur panjang, pintar, dan 

berpengetahuan adalah milik pemerintah. Pada pengaruh 

faktor lainnya terhadap IPM, masyarakat dan faktor 

eksternal tidak selalu bersifat menghambat atau selalu 

mendukung. 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada pengukuran 

peranan belanja pemerintah (pengukuran jangka pendek) 

sebagai bentuk kebijakan fiskal dalam meningkatkan IPM, 

didapatkan bukti adanya pengaruh tunggal yang 

signifikan pada belanja APBN bidang pendidikan dan 

ekonomi, serta belanja APBD bidang pendidikan dan 

kesehatan. Sedangkan belanja APBN bidang kesehatan 

dan belanja APBD bidang ekonomi tidak memiliki 

pengaruh pada pembentukan angka IPM yang tinggi, 

meskipun secara bersama-sama semua belanja 

pemerintah tersebut berpengaruh terhadap IPM. Hasil 

temuan ini juga menunjukkan bahwa fokus belanja pada 

satu bidang tertentu tidak akan membawa pada 

perubahan, karena adanya koefisien pengaruh yang tidak 

searah. Dampak belanja terhadap keadaan masyarakat 

memiliki magnitude yang berbeda. Perbedaan terletak 

pada bentuk output dan tingkat efektivitas dari belanja 

yang dilaksanakan bukan pada seberapa besar jumlah 

alokasinya.
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Capaian Output 
Strategis

PendidikanPendidikan PendidikanPendidikan

KesehatanKesehatan

EkonomiEkonomi

Rehabilitasi
Sarana Pendidikan 4 Kab/Kota 68.91 M68.91 M

PIP, Bidikmisi, KIP 1.836
mahasiswa 5.25 M5.25 M

Penerima BOS 8.386 siswa 10.47 M10.47 M

Alkes 
Kekarantinaan 8 paket 3.50 M3.50 M

Penguatan
Layanan Kesehatan 9 Layanan 2.28 M2.28 M

Jalan 60,29 km 267.37 M267.37 M

Jembatan 1126,5 m 307.23 M307.23 M

Bandar Udara 1 unit 307.20 M307.20 M

Estimasi 
Pengaruh

Bidang 
Pendidikan

Bidang
Kesehatan
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Ekonomi
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0,13 
Poin IPM
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KesehatanKesehatan

EkonomiEkonomi

Pengelolaan
Dana BOS 99 Sekolah 91.32 M91.32 M

Gaji Guru Honorer 1485 guru 40.99 M40.99 M

Pengadaan
Alkes 13 Paket 167.50 M167.50 M

Pendampingan
Faskes 13 Kab/Kota 5.74 M5.74 M

Jalan 110 paket 1.489,55 M1.489,55 M

Infrastruktur
Kawasan Pemukiman 64 paket 95.00 M95.00 M

IPM



DAERAH

SASARAN 
PEMBANGUNAN
DAN TANTANGAN



 

  

1 

Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah 

 

 
 

 

 

rioritas pembangunan menjadi bagian dari 

perencanaan pembangunan yang akan 

menetapkan kegiatan pembangunan bidang 

sosial-ekonomi, fisik (infrastruktur), untuk 

dilaksanakan secara terpadu. Perumusan 

prioritas pembangunan di Papua Barat secara teknis 

dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan program, 

kegiatan dan capaian kinerja pembangunan, serta 

identifikasi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi 

pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan prioritas 

penanganan yang tepat merefleksikan kebutuhan serta 

keberpihakan pada Orang Asli Papua (OAP) dan 

masyarakat miskin yang paling rentan, serta penguatan 

basis data untuk penanganan dan melakukan intervensi 

sosial ekonomi secara langsung. Selanjutnya, 

dihubungkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah yang tercantum dalam Rancangan 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 

tahun rencana, serta mempertimbangkan prioritas yang 

tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN). 

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk 

memberikan arah pada program pembangunan daerah 

serta dalam rangka memberikan kepastian 

operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan 

program yang dijalankan sehingga memberikan 

gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran 

terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan 

sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas 

tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka 

menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam 

mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.  

A.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah 

Tahun 2021 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan 

RPJMD Provinsi Papua Barat. Dokumen RPJMD 

merupakan jangkar bagi pemerintah daerah lingkup 

Provinsi Papua Barat untuk menetapkan kebijakan-

kebijakan dalam mencapai sasaran atau target 

pembangunan selama lima tahun dan dijabarkan setiap 

tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD). Misi yang tertuang dalam RPJMD secara nyata 

dijabarkan dalam berbagai strategi dan arah kebijakan 

dalam rangka pencapaian target kinerja yang 

direncanakan untuk tercapai dalam jangka waktu lima 

tahun. Perencanaan jangka menengah ini ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 

Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 

2017-2022 dan menjadi sebuah ketentuan bagi Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Provinsi Papua 

Barat dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan 

pembangunan. 

A.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Prioritas pembangunan tahun 2021, disusun dengan 

mengacu pada kebijakan mandatory dalam RKPD tahun 

2021, tujuan dan sasaran dalam RPJMD (target tahun 

2021), tanpa melupakan filosofi otonomi khusus yang 

menjadi dasar kebijakan. Perencanaan ditekankan pada 

penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis yang 

berkembang di tingkat provinsi, wilayah dan nasional 

dengan tetap memperhatikan pokok-pokok pikiran 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Prioritas 

pembangunan menjadi sebuah arahan dan acuan dalam 

melaksanakan program dan kegiatan, dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Mendorong terciptanya SDM yang berkualitas dan 

berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan 

aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. (P1) 

b. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya 

alam dan potensi unggulan daerah yang berkeadilan 

dan berkelanjutan. (P2) 

c. Penguatan infrastruktur guna mewujudkan konektivitas 

wilayah untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif 

dan pelayanan dasar. (P3) 

d. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik untuk 

mendukung transformasi pelayanan dan optimalisasi 

pelaksanaan otonomi khusus yang efektif. (P4) 

Dari 4 prioritas pembangunan Papua Barat, di trajectory-
kan dalam 8 misi yang mengarah pada 12 tujuan yang 

dicapai melalui berbagai macam sasaran, strategi, dan 

arah kebijakan pembangunan dengan beragam indikator 

sebagai ukuran. Selain itu, sebagai gambaran pencapaian 

sasaran pembangunan dan efektivitas kebijakan fiskal 

secara umum, dalam RKPD juga ditetapkan target 

indikator-indikator ekonomi dan kesejahteraan sebagai 

ukuran keberhasilan sebagaimana tahun-tahun 

sebelumnya. Penggunaan indikator tersebut setidaknya 

P 
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mampu memberi gambaran sejauh mana pembangunan 

di Papua Barat berhasil dilaksanakan dan memberi 

pengaruh bagi perekonomian masyarakat. 

RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur 

(Pergub) menjadi dokumen dasar dari Kebijakan Umum 

APBD (KUA) dan penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran 

Sementara (PPAS) dalam membiayai pembangunan 

daerah dalam satu tahun anggaran. Melalui pembiayaan 

pembangunan yang bersumber dari APBD dan didukung 

oleh APBN dengan kewenangan Dekonsentrasi (DK) dan 

Tugas Pembantuan (TP), program dan kegiatan dapat 

dilaksanakan dan sasaran/target pembangunan daerah 

diupayakan untuk dicapai.  

Pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan oleh SKPD, tertuang dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) sebagai penjabaran teknis, serta 

pedoman kegiatan yang harus dilaksanakan. Atas dasar 

RKA, SKPD mendapatkan anggaran yang ditetapkan 

batasan alokasinya dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) sebagai dasar optimalisasi sumber daya 

yang dimiliki dalam mencapai output yang ditargetkan. 

B. Tantangan Daerah 

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam wujud 

implementasi RKPD (jangka pendek) dan RPJMD (jangka 

menengah) oleh pemerintah daerah dalam bingkai 

otonomi daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi daerah pada saat pembuatan dan pengembangan 

kebijakan. Sejak tahun 2020, terdapat tantangan baru 

yang dihadapi semua daerah di Indonesia yaitu pandemi 

Covid-19 yang menjadi guncangan besar bagi kondisi 

sosial-ekonomi, namun demikian pembangunan 

berkelanjutan tetap dilanjutkan dengan berbagai 

penyesuaian yang dilakukan. 

B.1 Tantangan Ekonomi Daerah 

B.1.1 Kesenjangan 

Perekonomian Papua Barat sangat bertumpu pada sektor 

pertambangan, dengan dua kabupaten/kota yang 

menjadi penggerak utama yaitu Kota Sorong dan Kab. 

Manokwari. Kota Sorong merupakan pusat kegiatan bagi 

Papua Barat karena memiliki simpul transportasi yang 

sangat strategis sebagai gerbang transportasi regional, 

sekaligus menjadi pusat kegiatan jasa dan perdagangan. 

Sedangkan Kab. Manokwari tergolong memiliki jenis 

layanan kepada masyarakat yang lengkap sebagai ibukota 

provinsi. Sementara wilayah lainnya sebagai daerah 

otonomi baru, fungsi-fungsi layanan yang semestinya ada 

masih belum didirikan. Pola struktur ruang wilayah-wilayah 

tersebut saat ini masih linier yaitu mengikuti pola jaringan 

jalan arteri, belum berkembang dan melebar seperti 

halnya kabupaten/kota yang telah maju. 

Kesenjangan yang terjadi antara dua wilayah pusat 

perekonomian dengan kabupaten lainnya dipengaruhi 

oleh beberapa sektor, yaitu konstruksi, informasi dan 

komunikasi, serta transportasi dan pergudangan yang 

menjadi engine growth, selain pertambangan dan industri 

(Kota Sorong). Sedangkan sektor real estate, konstruksi, 

administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan 

sosial wajib menjadi pendorong ekonomi Kab. 

Manokwari. Pada kabupaten lainnya, didorong oleh 

sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan 

dengan nilai produksi yang relatif kecil. Secara 

keseluruhan, pergerakan perekonomian Papua Barat 

masih didominasi oleh sektor migas, dibandingkan 

industri pengolahan non-migas.  

Pemeran utama sektor pertambangan adalah industri 

minyak bumi yang berada di Kota Sorong dan Kab. 

Tabel 1.1 
Target Indikator Makro dan Kesejahteraan dalam  

RKPD Provinsi Papua Barat 

Indikator Target 2018 2019 2020 2021 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,00 7,00 7,00 7,00 

Laju Inflasi Tahunan (%) 4,08 3,66 3,67 3,80 

Indeks Pembangunan Manusia 

(Angka) 
63,21 63,64 64,09 64,54 

Rasio Gini (Angka) 0,38 0,37 0,36 0,36 

NTP (Indeks) 108,79 109,88 110,98 112,09 

Persentase Tingkat Kemiskinan (%) 24,27 23,29 22,42 21,67 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,45 6,42 6,28 5,87 

Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks 

Williamson (Angka) 
0,43 0,42 0,41 0,40 

Pengeluaran per kapita per bulan 

(Rp juta) 
1,20 1,30 1,40 1,50 

Produktivitas total daerah (Rp juta) 167,50 170,00 172,50 175,00 

 Sumber: RKPD dan BPS Provinsi Papua Barat (data diolah) 

Tabel 1.2 
PDRB atas Dasar Harga Berlaku per Kabupaten/Kota di Papua Barat 

Tahun 2018-2021 

Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 2021 

Fakfak 4,904.66 5,271.40 5,206.93 5,369.76 

Kaimana 2,580.27 2,740.01 2,711.83 2,781.83 

Teluk Wondama 1,450.80 1,561.24 1,538.38 1,585.67 

Teluk Bintuni 28,998.66 31,332.44 30,992.36 32,071.28 

Manokwari 9,159.63 9,935.63 9,657.40 9,931.27 

Sorong Selatan 1,760.32 1,908.12 1,859.12 1,913.28 

Sorong 10,489.11 11,066.40 10,790.87 10,953.48 

Raja Ampat 2,703.43 2,949.50 2,963.16 3,104.88 

Tambraw 212.31 236.19 238.55 253.16 

Maybrat 675.63 734.88 732.07 762.76 

Manokwari Selatan 757.54 831.94 819.26 853.25 

Pegunungan Arfak 187.68 202.84 217.81 234.64 

Kota Sorong 15,097.47 15,822.75 15,600.51 15,865.68 

  Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (data diolah) 
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Sorong, serta industri Liquid Natural Gas (LNG) di Kab. 

Teluk Bintuni. Meski dominan, kontribusi sektor industri 

pengolahan (migas) terus mengalami penurunan dalam 

beberapa tahun terakhir disebabkan oleh permasalahan 

teknis yang menurunkan volume produksi di tengah 

kenaikan permintaan komoditas di pasar internasional. 

Berdasarkan kontribusi terbesar terhadap PDRB, setiap 

tahunnya didominasi oleh kabupaten/kota yang sama 

yaitu Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, dan Kota Sorong 

sebagai lokasi pertambangan.  

B.1.2 Infrastruktur  

Selama tahun 2021 kondisi jalan di Papua Barat hanya 

27,09 persen dari 3.657,80 km yang berada dalam kondisi 

baik, sisanya dalam kondisi sedang (30,25 persen), rusak 

(17,92 persen) dan rusak berat (24,73 persen). Ditambah 

dengan kontur jalan yang hanya 58,76 persen telah 

diaspal, sedangkan sisanya masih berupa tanah, batu/ 

kerikil, dan rerumputan. Kondisi tersebut menghambat 

perekonomian karena jalan telah menjadi tulang 

punggung pergerakan/perpindahan barang dan manusia, 

serta menjadi penghubung utama antar wilayah di Papua 

Barat yang memiliki jarak antar kabupaten/kota yang 

sangat jauh. Bahkan dari Kota Sorong menuju Kab. 

Manokwari via jalur darat ditempuh selama 16-18 jam 

tergantung cuaca, dan hanya bisa dilalui dengan 

kendaraan penggerak empat roda (4WD).  

Selain konektivitas jalan, pembangunan infrastruktur 

untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar 

sektor adalah dengan mengatasi defisit pasokan energi 

listrik. Sistem kelistrikan Papua Barat saat ini dapat 

dikatakan masih belum merata, karena unit pembangkit 

terpusat di Kota Sorong, Kab. Sorong, Kab. Teluk Bintuni 

dan Kab. Manokwari, serta Kab. Fakfak sebagai wilayah 

pusat ekonomi. 

Secara keseluruhan, Papua Barat masih memiliki nilai rasio 

elektrifikasi yang rendah. Disebabkan karena luasnya 

wilayah dan jarak antar rumah tangga cukup jauh, 

membuat besarnya biaya penyambungan sehingga masih 

banyak rumah tangga dengan sumber penerangan listrik 

non PLN. Padahal dorongan terhadap perekonomian 

seharusnya diselaraskan dengan angka rasio elektrifikasi 

yang lebih tinggi dari nasional (≥98,86 persen).  

Keterbatasan kapasitas infrastruktur Papua Barat pada 

akhirnya berpengaruh pada peningkatan biaya produksi, 

koleksi dan distribusi yang pada gilirannya memperburuk 

daya saing produk yang dihasilkan. Keterbatasan dan 

rendahnya kualitas infrastruktur jalan dan listrik menjadi 

penyebab utama tingginya biaya ekonomi. Ditambah lagi 

dengan terbatasnya infrastruktur pelabuhan laut 

(pelabuhan besar hanya berada di Kab. Fakfak, Kab. 

Manokwari dan Kota Sorong) dan pelabuhan udara 

(bandara besar hanya berada di kab. Manokwari dan Kota 

Sorong). Biaya-biaya ekonomi yang membebani ini harus 

Tabel 1.3 
Rasio Elektrifikasi Papua Barat Tahun 2018-2021 (persen) 

Kabupaten/Kota  2018 2019 2020 2021 

Fakfak 98.13 90.95 96.48 95.88 

Kaimana 77.10 95.08 88.33 95.49 

Teluk Wondama 79.72 87.90 95.58 99.75 

Teluk Bintuni 95.67 97.30 96.77 97.33 

Manokwari 99.70 99.74 100 100 

Sorong Selatan 86.92 91.67 90.14 91.85 

Sorong 96.24 97.84 98.45 99.58 

Raja Ampat 86.86 88.70 91.10 93.30 

Tambraw 88.99 75.09 73.44 66.90 

Maybrat 88.60 80.58 88.85 89.39 

Manokwari Selatan 88.04 97.05 97.49 97.93 

Pegunungan Arfak 31.30 56.76 55.31 77.10 

Kota Sorong 99.83 99.92 99.80 99.79 

Papua Barat 92.31 94.36 94.94 96.29 

  Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (data diolah) 
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ditanggung oleh para pelaku ekonomi sehingga secara 

langsung berpengaruh pada tingginya harga barang, 

serta kurangnya minat berinvestasi.  

B.1.3 Ketenagakerjaan 

Selain upaya untuk mengoptimalkan SDA yang dimiliki 

melalui peningkatan konektivitas dan kapasitas 

infrastruktur, pembangunan Papua Barat juga 

memperhatikan SDM sebagai bagian dari faktor ekonomi. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam 

ketenagakerjaan adalah rendahnya tingkat pendidikan 

yang dimiliki angkatan kerja, khususnya Orang Asli Papua 

(OAP). Dari keseluruhan penduduk yang bekerja, 

sebagian besar memiliki kualifikasi tamatan SD sebanyak 

28,87 persen (139.629 jiwa), sedangkan 23,83 persen 

(115.270 jiwa) memiliki ijazah SMA, dan 16,25 persen 

(78.589 jiwa) telah tamat SMP. Tenaga kerja tersebut 

banyak bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, 

dan kelautan. Sektor ini merupakan tulang punggung 

utama perekonomian masyarakat, serta menjadi sumber 

pangan utama Papua Barat. 

Pada tenaga kerja dengan kualifikasi tamat Universitas  

sebagian besar adalah pendatang yang bermigrasi. Para 

tenaga kerja ini lebih banyak bekerja di sektor 

pertambangan dan industri kabupaten/kota besar yang 

ada di Papua Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Papua Barat 

perlu untuk ditingkatkan baik itu melalui peningkatan 

akses pendidikan maupun pemberian pelatihan agar 

dapat berpartisipasi penuh dalam perekonomian. 

B.1.4 Keamanan 

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat merupakan salah satu hal penting yang perlu 

dijaga untuk memperlancar pembangunan (UU No. 32 

Tahun 2004). Untuk menciptakan kondisi tersebut maka 

perkembangan angka kriminalitas dan risiko tindak pidana 

kriminalitas harus terus dipantau. Angka kriminalitas 

merupakan angka yang biasa digunakan untuk mengukur 

tindak kejahatan pidana. Secara umum angka kriminalitas 

di Papua Barat cenderung fluktuatif. Setelah sempat turun 

pada tahun 2018 dengan kejadian sebanyak 3.598 kasus, 

angka kriminalitas terus meningkat hingga menjadi 4.307 

kasus di tahun 2021. Angka tersebut juga termasuk 

gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok 

separatis dan teroris (KST) atau kelompok kriminal 

bersenjata (KKB). Berdasarkan data tersebut, maka risiko 

penduduk terkena tindak pidana sebesar 3,60 persen, 

atau setiap 100.000 penduduk di Papua Barat sekitar 360 

orang berisiko terkena tindak pidana. 

B.2 Tantangan Sosial Kependudukan 

B.2.1 Kependudukan 

Sebagai provinsi di wilayah timur Indonesia, Papua Barat 

memiliki tingkat pertumbuhan cukup tinggi sebelum 

pandemi, salah satunya disebabkan oleh banyaknya 

migrasi penduduk. Kondisi wilayah dengan infrastruktur 

yang terbatas akan menyulitkan jika jumlah penduduk 

meningkat, meskipun jumlah penduduk tersebut masih 

relatif sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. 

Hal ini dapat terjadi ketika kebutuhan layanan dan fasilitas 

kesehatan, pendidikan, serta penunjang lainnya tidak 

mencukupi kebutuhan dan mempersulit masyarakat.  

Tabel 1.6 
Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di  

Papua Barat Tahun 2018-2021 (jiwa/km²) 

Kabupaten/Kota  2018 2019 2020 2021 

Fakfak 5.40 5.49 5.95 6.13 

Kaimana 3.60 3.71 3.83 3.94 

Teluk Wondama 8.02 8.23 10.52 11.30 

Teluk Bintuni 3.03 3.09 4.18 4.55 

Manokwari 53.64 55.66 60.47 62.91 

Sorong Selatan 6.98 7.12 7.96 8.29 

Sorong 13.29 13.59 18.14 19.71 

Raja Ampat 5.96 6.04 7.98 8.58 

Tambraw 1.20 1.20 2.46 2.98 

Maybrat 7.34 7.49 7.87 8.09 

Manokwari Selatan 8.40 8.61 12.78 14.28 

Pegunungan Arfak 10.96 10.39 13.78 14.74 

Kota Sorong 376.29 387.27 433.13 453.92 

  Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (data diolah) 

 

Tabel 1.5 
Tingkat Kriminalitas di Papua Barat 

Tahun  
Penduduk 

(Jiwa) 
Tindak 
Pidana 

% 

2015 871.510 2.281 0.26% 

2016 893.966 3.621 0.41% 

2017 915.318 3.753 0.41% 

2018 937.405 3.598 0.38% 

2019 969.617 3.937 0.41% 

2020 1.134.068 4.156 0.37% 

2021 1.197.065 4.307 0.36% 

  Sumber: Polda Papua Barat dan BPS (data diolah) 

 

Tabel 1.4 
Struktur Tenaga Kerja Papua Barat (jiwa) 

Kategori 2018 2019 2020 2021 

Penduduk Usia Kerja (>15th) 656,517  667,110  708,669 730,251 

Angkatan Kerja 445,630  461,061  492,851 513,666 

Bekerja 417,544  436,739  459,350 483,681 

Tamat SD Kebawah 146,368  150,680  138,589 139,629 

Tamat SMP 61,916  68,066  76,313 78,589 

Tamat SMA 99,220  107,420  110,359 115,270 

Tamat SMK 34,622  32,127  44,523 50,252 

Tamat Diploma I/II/III 13,945  16,364  16,844 15,850 

Tamat Universitas 61,473  62,082  72,713 84,091 

Pengangguran 28,086  28,086  33,501 29,985 

Bukan Angkatan Kerja 210,887  206,049  215,818 216,585 

  Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (data diolah) 
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Jumlah penduduk Papua Barat tercatat sebanyak 

1.197.065 jiwa dengan wilayah seluas 102.946,15 km² 

sehingga membentuk kepadatan penduduk sebanyak 12 

jiwa per km². Sebaran penduduk cenderung tidak merata 

karena perbedaan sarana transportasi dan aksesibilitas, 

infrastruktur yang cukup bagus, variasi aktivitas ekonomi 

yang cukup tinggi, serta keadaan ekonomi yang lebih baik 

di wilayah tertentu. Selama ini, Kota Sorong dikenal 

sebagai pelabuhan ramai di kawasan Indonesia timur 

menjadi pintu gerbang utama arus barang dan jasa di 

Papua Barat sehingga terjadi arus migrasi penduduk yang 

tinggi. Sedangkan pada Kab. Manokwari, posisi sebagai 

ibukota provinsi mendorong peningkatan migrasi 

penduduk yang didorong meningkatnya perdagangan 

dan administrasi kegiatan pemerintahan. 

B.2.2 Kesehatan 

Tersedianya fasilitas kesehatan dan pelayanan yang 

mampu menjangkau dan dijangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat merupakan prioritas utama dalam 

pembangunan kesehatan. Salah satu fasilitas tersebut 

adalah rumah sakit. Semakin meratanya distribusi rumah 

sakit di kabupaten/kota di Papua Barat diharapkan 

mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Pada tahun 2020 terdapat 21 Rumah Sakit (RS) di Provinsi 

Papua Barat, yang terdiri dari 7 RS di Kota Sorong, 5 RS 

di Kab. Manokwari, dan masing-masing 1 RS di 9 

kabupaten lainnya. Terdapat 2 Kabupaten yang tidak 

memiliki fasilitas RS sama sekali, yaitu Kab. Pegunungan 

Arfak dan Kab. Manokwari Selatan karena kondisinya 

sebagai kabupaten yang baru dimekarkan.  

Pada tahun 2021 jumlah rumah sakit bertambah 1 unit 

dengan beroperasinya RSUD Provinsi secara terbatas 

sebagai Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi 

Emerging Tertentu. Dari keseluruhan RS, tingkat tertinggi 

adalah tipe C yang dimiliki oleh 7 RS, 11 RS Tipe D dan 

tidak ada RS tipe A atau tipe B. Pada tipe RS yang 

tergolong rendah tersebut tersedia pelayanan 

kedokteran sub-spesialis namun lebih terbatas karena 

hanya menyediakan layanan kesehatan anak, penyakit 

dalam, kebidanan dan kandungan, serta bedah. 

Sementara itu, puskesmas telah menyebar di seluruh 

kabupaten/kota dengan total 161 puskesmas dan 

terbanyak berada di Kab. Teluk Bintuni (20 puskesmas). 

Ketersediaan tenaga kesehatan atau tenaga medis 

merupakan salah satu indikator penting, setelah 

tersedianya fasilitas kesehatan. Namun penyebaran 

tenaga medis ini belum merata, terutama di kabupaten 

baru hasil pemekaran. Tercatat dari sebanyak 370 dokter 

sebagian besar berada di Kab. Manokwari (45 dokter) dan 

Kota Sorong (124 dokter). Kondisi ini menyebabkan 

pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal karena 

tenaga medis cenderung lebih terkonsentrasi di daerah 

yang sudah ramai dan memiliki fasilitas yang lebih 

memadai. Sedangkan untuk daerah dengan akses yang 

relatif lebih sulit jarang sekali tersedia tenaga medis 

walaupun fasilitas seperti puskesmas sudah tersedia.  

Rendahnya jumlah dokter di Papua Barat ini 

mencerminkan rendahnya tingkat pelayanan kesehatan 

yang ada. Pada tahun 2021 terlihat bahwa rasio jumlah 

penduduk terhadap dokter sangat tinggi, sebesar 3.065 : 

1 atau berarti bahwa sekitar 3.065 penduduk akan diobati 

oleh 1 dokter. Rasio terbesar berada di Kabupaten 

Maybrat yaitu 42.984 penduduk per dokter. Keadaan ini 

membuat banyak penduduk harus menuju kabupaten 

yang memiliki fasilitas tenaga medis untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan.  

Indikator lain yang berpengaruh 

terhadap kualitas kesehatan 

masyarakat Papua Barat selain 

fasilitas dan pelayanan kesehatan 

adalah ancaman dari penyakit 

endemi yang ada. Terdapat 5 jenis 

penyakit endemi, yaitu malaria, TB 

paru, kusta, DBD dan HIV-AIDS. 

Khusus untuk kasus HIV-AIDS, 

terdapat 842 kasus baru 

sepanjang tahun 2021 sehingga 

kasus kumulatif sebesar 20.496 

kasus (ODHA) atau 1,71 persen 

dari jumlah penduduk. Besaran 

jumlah tersebut menunjukkan 

konsistensi ancaman penyakit 

tersebut di tengah prioritas 

penanganan pandemi. 

Tabel 1.7 
Rasio Dokter dan Angka Harapan Hidup di Papua Barat 

Kabupaten/Kota  
2018 2019 2020 2021 

Rasio AHH Rasio AHH Rasio AHH Rasio AHH 
Fakfak 2416.5 68,12 7861.7 68,41 4260.2 68,47 8084.2 68,64 

Kaimana 7308.8 64,25 8608.2 64,64 1829.6 64,81 1271.9 65,09 

Teluk Wondama 2646.3 59,53 4655.3 59,93 2450.3 60,10 2800.1 60,38 

Teluk Bintuni 1578.7 60,15 2927.2 60,60 6222.5 60,83 12382.6 61,17 

Manokwari 6573.5 68,22 7710.8 68,56 2964.2 68,68 2308.3 68,91 

Sorong Selatan 1394.8 65,83 4695.1 66,15 3087.7 66,25 6212.1 66,46 

Sorong 3478.9 65,71 2868.9 66,02 2967.8 66,10 2758.8 66,29 

Raja Ampat 3192.4 64,42 6066.0 64,70 6411.5 64,74 9479.7 64,90 

Tambraw 2305.8 59,56 2305.8 59,96 4727.0 60,13 7208.8 60,41 

Maybrat 40088.8 64,93 40908.1 65,17 42983.5 65,19 44513.1 65,32 

Manokwari Selatan 3937.4 67,16 4035.9 67,48 7188.6 67,58 10086.3 67,79 

Pegunungan Arfak 3800.0 66,89 3602.4 67,18 19111.1 67,24 59751.8 67,41 

Kota Sorong 1563.8 70,00 9418.4 70,46 2046.1 70,70 6383.8 71,05 

 Sumber: BPS dan Dinkes Provinsi Papua Barat (data diolah) 
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Kombinasi jumlah tenaga medis dan ketersediaan fasilitas 

kesehatan memadai dapat membawa pada peningkatan 

kualitas kesehatan masyarakat. Kualitas ini dapat terlihat 

dari besaran angka harapan hidup. Angka harapan hidup 

(AHH) di Papua Barat berada dalam tren peningkatan. 

AHH tahun 2021 mencapai 66,14 tahun atau meningkat 

0,18 persen dari tahun sebelumnya, dengan angka 

tertinggi berada di Kota Sorong (71,05 tahun) dan angka 

harapan hidup terendah berada di Kab. Teluk Wondama 

(60,38 tahun). Penambahan AHH per tahun tercatat tidak 

lebih dari satu tahun umur dalam satu periode 

perhitungan. Hal ini berarti dalam waktu satu tahun 

penurunan angka kematian bayi yang besar sulit terjadi di 

Papua Barat, implikasinya adalah angka harapan hidup 

yang dihitung berdasarkan harapan hidup dari waktu lahir 

menjadi sulit untuk mengalami kemajuan. 

B.2.3 Pendidikan 

Sampai dengan tahun 2021, tingkat melek huruf 

penduduk menunjukkan perubahan yang positif dengan 

persentase sebesar 97,86 persen, atau naik dari tahun 

sebelumnya (97,46 persen). Besaran angka tersebut 

didorong oleh persentase angka melek huruf penduduk 

perkotaan (99,09 persen) yang lebih besar dibandingkan 

pedesaan (96,31 persen).  

Meski demikian, masih terdapat penduduk Papua Barat 

yang masih belum/tidak dapat membaca dan menulis 

(3,12 persen) yang didominasi penduduk berusia tua (>55 

tahun), penduduk tinggal di daerah terpencil, komunitas-

komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok 

tersebut sulit untuk dijangkau layanan pendidikan 

disebabkan baik itu oleh faktor internal seperti 

kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun 

maupun faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan 

akses pendidikan keaksaraan bagi mereka.  

Selain angka melek huruf, gambaran mengenai 

pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tingkat 

pendidikan yang ditamatkan (ijazah tertinggi yang 

dimiliki) oleh penduduk usia ≥15 tahun. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka 

semakin baik pula kualitas manusianya. Meskipun 

terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan yang ditamatkan maka semakin kecil jumlah 

penduduk yang lulus pada level pendidikan tersebut.  

Dengan masih besarnya persentase penduduk yang tidak 

memiliki ijazah atau hanya bersekolah SD/MI, maka 

peningkatan ilmu pengetahuan dan pendidikan lanjut di 

perguruan tinggi menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak 

di Papua Barat. Jumlah lulusan perguruan tinggi yang ada 

sekarang dirasakan masih belum cukup memadai 

dibandingkan dengan besarnya sumber daya alam yang 

dimiliki. Ditambah dengan sebaran lulusan tersebut yang 

berada di kabupaten/ kota besar (Kab. Manokwari, Kab. 

Fakfak, Kab. Sorong, dan Kota Sorong). Sebagai wilayah 

dengan potensi pariwisata yang tinggi, Papua Barat 

membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik, 

sehingga ke depannya, penduduk yang memiliki ijazah 

pendidikan tinggi diharapkan mampu menjadi backbone 
pembangunan ekonomi daerah. 

B.2.4 Pertanahan 

Berbeda dengan pulau-pulau lainnya, pola kepemilikan 

lahan di Papua Barat adalah hak negara dan hak ulayat. 

Tanah hak ulayat merupakan status tanah secara adat dan 

dikuasai oleh kepala adat atau ondoafi. Pada umumnya di 

wilayah lingkaran hukum adat Papua dikenal dua sistem 

penguasaan/kepemilikan tanah yaitu kepemilikan 

komunal dan individu. Kepemilikan komunal masih 

dibedakan lagi menjadi hak kepemilikan berbasis marga 

kecil, yaitu klan atau marga tertentu dan hak kepemilikan 

berbasis marga besar, yaitu hak kepemilikan kampung. 

Sedangkan kepemilikan individu bukan perorangan 

melainkan berdasar keturunan. Secara internal ada tata 

aturan yang mengatur ke dalam keluarga tentang 

pembagian hak dari penguasaan maupun pengelolaan 

tanah dan di sana diakui bagian setiap anggota sesuai 

dengan marganya. Namun kekuasaan kepemimpinan atas 

Malaria
1841

Kusta
1285

TB Paru
3657

DBD
505AIDS (kasus 

baru) 842

Grafik 1.3
Penyakit Endemik di Papua Barat Tahun 2021 

Sumber: Dinkes Provinsi Papua Barat (data diolah)

Tabel 1.8 
Pendidikan Tertinggi Penduduk Usia >15 Tahun 

di Papua Barat (persen) 

Jenjang Tertinggi 2018 2019 2020 2021 

Tidak punya ijazah 14.40 12.38 12.05 12.29 

SD/MI 19.23 18.55 18.70 19.25 

SMP 20.13 21.66 21.79 22.53 

SMA 27.11 29.21 29.45 30.28 

SMK 4.19 3.66 3.41 3.55 

Diploma I/II 0.47 0.31 0.29 0.31 

Akademi Diploma III 2.70 2.47 2.57 2.81 

Diploma IV/S-1/S-2/S-3 11.77 11.75 12.95 14.28 

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (data diolah) 
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tanah secara sosial religi berada pada orang tertentu yang 

berasal dari garis keturunan tertua.  

Pada umumnya tanah milik dan tanah milik dengan hak 

pakai tidak dapat diperjualbelikan dan 

dipindahtangankan secara bebas pada masyarakat luar. 

Setiap keluarga akan selalu mempertahankan tanah dan 

kampung mereka masing-masing karena tanah dan 

kampung merupakan bagian penting dari kehidupan 

masyarakat mereka. Hal ini dikarenakan cara hidup 

masyarakat yang masih berharap dan menggantungkan 

diri pada persediaan sumber daya alam di lingkungan 

sekitarnya. Di samping itu, juga untuk mengingat 

besarnya pengorbanan nenek moyang atau leluhur saat 

memperoleh tanah tersebut pada zaman dahulu. Oleh 

sebab itu, tanah ulayat ini tidak mudah dengan begitu saja 

untuk dilepas tanpa seizin kepala adat.   

Seringkali terjadi permasalahan ketika tanah telah 

dikuasai (dijual) kepada suatu pihak lain (bahkan Negara), 

masih terdapat anggota keluarga (marga/turunan) yang 

berupaya mempertahankan tanah tersebut atau meminta 

ganti rugi kembali. Padahal status kepemilikan dan 

pengelolaan sudah berpindah dari kepala adat atau 

keturunan tertua melalui proses jual beli yang sah secara 

hukum dengan adanya sertifikat pelepasan hak tanah 

adat. Anggota keluarga tersebut melakukan pemalangan 

(penutupan akses) dengan alasan tidak/belum 

mendapatkan bagian dari hasil penjualan. 

B.3 Tantangan Geografi Wilayah 

B.3.1 Kondisi Geografis 

Papua Barat merupakan wilayah pemekaran dengan 

posisi geografis yang strategis di Indonesia bahkan di 

dunia. Posisi penting ini dalam konteks kekayaan 

keanekaragaman hayati laut dunia. Wilayah Provinsi 

Papua Barat khususnya Kab. Raja Ampat terletak di pusat 

segitiga karang dunia (coral triangle) yang merupakan 

lokasi dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di 

dunia dengan berbagai jenis kekayaan laut baik spesies 

ikan, moluska, dan hewan karang. Secara keseluruhan 

terdapat 218 distrik yang terdiri dari 1.742 kampung dan 

106 kelurahan di Papua Barat. Wilayah dengan jumlah 

distrik terbanyak adalah Kab. Sorong (30 Distrik), Kab. 

Tambraw (29 Distrik), serta Kab. Maybrat (24 Distrik), Kab. 

Raja Ampat (24 Distrik), Kab. Teluk Bintuni (24 Distrik), 

sedangkan kabupaten dengan jumlah distrik terkecil 

adalah Kab. Mansel (6 Distrik).  

Dari segi kelerengan, sebagian besar wilayah Papua Barat 

memiliki kelas lereng >40% (bergunung curam dan 

bergunung sangat curam). Kondisi tersebut menjadi 

kendala bagi pemanfaatan lahan baik untuk 

pengembangan sarana dan prasarana fisik, sistem 

transportasi darat maupun bagi budidaya pertanian 

terutama untuk tanaman pangan. Sehingga dominasi 

pemanfaatan lahan diarahkan pada hutan konservasi di 

samping untuk mencegah bahaya erosi dan longsor.  

Berdasarkan data penggunaan lahan pada tahun 2021, 

luas areal terbangun/permukiman di Papua Barat sekitar 

32.222 Ha atau 0,3 persen dari luas wilayah. Kab. Sorong, 

Kab. Manokwari dan Kota Sorong merupakan wilayah-

wilayah yang memiliki fungsi guna lahan kampung/ 

perumahan yang tertinggi. Wilayah-wilayah tersebut 

selama ini memang telah tumbuh menjadi sentra-sentra 

kegiatan perkotaan di Papua Barat terutama untuk Kota 

Sorong. Kota Sorong menjadi pintu gerbang bagi Papua 

Barat sehingga kegiatan jasa, perdagangan dan kegiatan-

kegiatan masyarakat lainnya yang bersifat perkotaan 

terkonsentrasi pada wilayah ini.  

Tabel 1.9 
Pola Kepemilikan Tanah di Papua Barat 

Jenis  Status Kuasa Hak Milik Hak Kuasa/ 
Kelola 

Tanah Negara Pemerintah 
Pusat/ Daerah 

Pemerintah 
Pusat/ 
Daerah 

Pemerintah 
Pusat/ Daerah 

Tanah Ulayat Kepala Adat Komunal Marga Kecil 

Marga Besar 

Individu Keturunan 

Sumber: ATR/BPN Provinsi Papua Barat (data diolah) 
Tabel 1.11 

Penggunaan Lahan Papua Barat Tahun 2021 

Penggunaan Luas (km²) % 

Hutan Kering 91,215.92 88.60% 

Hutan Basah 5,176.59 5.03% 

Perkebunan 1,120.91 1.09% 

Rumput dan Semak Belukar 2,275.99 2.21% 

Ladang 573.10 0.56% 

Tanaman Campuran 515.67 0.50% 

Permukiman 341.92 0.33% 

Danau 214.59 0.21% 

Lahan Terbuka 1,253.65 1.22% 

Pertambangan 22.49 0.02% 

Rawa dan Rumput Rawa 116.10 0.11% 

Sawah 128.23 0.12% 

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (data diolah) 
 

Tabel 1.10 
Luas Wilayah Berdasarkan Kelerengan di Papua Barat 

Tingkat 
Kelerengan (%) Deskripsi Luas (km²) % Luas 

< 3 Datar 21.950,04 21,3 

3 - 8 Bergelombang/agak landai 7.824,59 7,6 

8 - 15 Bergelombang/landai 720,69 0,7 

15 - 25 Berbukit 5.765,49 5,6 

25 - 40 Bergunung 6.486,17 6,3 

40 - 60 Bergunung curam 33.151,56 32.2 

> 60 Bergunung sangat curam 27.128,68 26,3 

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat (data diolah) 
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B.3.2 Risiko Bencana 

Dengan sebagian besar wilayah yang berupa kawasan 

hutan, maka kelas risiko bencana kebakaran lahan dan 

hutan di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat termasuk 

ke dalam kategori tinggi. Pembukaan hutan untuk 

pertanian menjadi salah satu penyebab bencana karena 

dilakukan dengan pembakaran untuk meminimalisasi 

biaya dan hasil yang cepat. Papua Barat juga sangat 

berpotensi terhadap gempa tektonik dan kemungkinan 

diikuti oleh gelombang tsunami. Terdapat sejumlah 

lipatan dan sesar naik sebagai akibat dari interaksi 

(tubrukan) antara kedua lempeng tektonik, seperti Sesar 

Sorong (SFZ), Sesar Ransiki (RFZ), Sesar Lungguru (LFZ) 

dan Sesar Tarera Aiduna (TAFZ). Hampir setiap bulan 

terjadi beberapa kali gempa di Papua Barat dan 

sekitarnya. Kabupaten/kota dengan risiko tinggi untuk 

gempa bumi adalah Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni, 

Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, 

Tambrauw, dan Kota Sorong. Sementara itu, wilayah 

dengan kelas risiko bencana tsunami tinggi adalah Kab. 

Teluk Wondama, Manokwari, dan Sorong. Papua Barat 

secara keseluruhan termasuk provinsi dengan kelas risiko 

bencana multi ancaman kategori tinggi dan kapasitas 

penanggulangan sedang. 

B.4 Tantangan Pandemi 

Sejak ditetapkannya Instruksi Gubernur No. 3 Tahun 2020 

tentang Pencegahan Pengendalian Risiko Penularan 

Infeksi Covid-19 di Papua Barat pada tanggal 27 Maret 

2020 yang menandai pemberlakuan masa tanggap 

darurat disertai dengan himbauan pembatasan aktivitas, 

sebanyak 23.583 orang telah tertular dengan 357 orang 

meninggal (per 31 Desember 2021). Meskipun jumlah 

kasus tercatat relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan 

wilayah lainnya, namun besaran tersebut mencapai 1,97 

persen dari populasi penduduk Papua Barat. 

Sebagai upaya penanganan pandemi, strategi tracing, 
testing, dan treatment, serta pelaksanaan prokes secara 

ketat, konsisten dilaksanakan. Bahkan jumlah tes yang 

mencapai 271.195 orang (22,65 persen dari populasi) 

menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan. 

Namun demikian, positivity rate sebesar 8,47 persen dan 

tingkat kematian sebesar 1,51 persen menjadi sebuah 

kewaspadaan meski tingkat kesembuhan mampu berada 

pada angka 98,44 persen. Upaya utama saat ini adalah 

dengan mendorong percepatan program vaksinasi. 

Capaian vaksinasi di Papua Barat per 31 Desember 2021 

untuk dosis pertama mencapai 52,99 persen dari sasaran 

797.402 orang, dan untuk dosis kedua mencapai 32,97 

persen. Angka capaian tersebut tergolong rendah jika 

dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.  

 

Selain capaian vaksinasi yang tergolong rendah, adanya 

permasalahan infrastruktur kesehatan menjadi tantangan 

berat. Kondisi ini terasa ketika gelombang kedua 

pandemi menerpa. Peningkatan kasus signifikan terjadi 

sepanjang bulan Juli 2021 sebesar 444,91 persen dari 

bulan sebelumnya atau mencapai 7.754 orang. Besarnya 

kenaikan jumlah kasus positif, tidak diimbangi dengan 

jumlah kesembuhan yang tercatat hanya mencapai 5.937 

kasus sepanjang bulan yang sama (Juli 2021). Bahkan 

jumlah tempat tidur yang tersedia untuk isolasi pasien 

Covid-19 hanya sebanyak 144 unit. Alhasil, sarana 

kesehatan kelebihan pasien dan banyak pasien Covid-19 

yang dirawat mandiri sehingga kasus kematian di bulan 

tersebut turut meningkat 560 persen akibat mengalami 

komplikasi lanjutan atau peningkatan keparahan yang 

tidak tertangani. Padahal penanganan dan pengendalian 

pandemi tidak akan berjalan dengan lancar apabila 

terkendala oleh infrastruktur kesehatan. 

Permasalahan pandemi di Papua Barat tidak sekedar 

permasalahan aspek kesehatan, karena kompleksitas 

penanganan Covid-19 diperparah dengan masih 

tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, 

tingkat pendidikan yang rendah, pola hidup yang kurang 

bersih, serta keberadaan penyakit endemi yang selalu 

mengancam bahkan sebelum pandemi terjadi. Selain dari 

sisi kesehatan dan kesejahteraan, tantangan pandemi 

juga merambah aspek pola pikir masyarakat. Pemahaman 

terhadap Covid-19 yang masih rendah terlihat dari 

besarnya keengganan untuk mengakui adanya gejala dan 

melakukan tes. Sementara dari aspek budaya, 

komunalisme masyarakat Papua Barat menjadi tantangan 

tersendiri karena berkontradiksi dengan protokol 

kesehatan. Hingga berakhirnya tahun 2021 pandemi di 

Papua Barat masih jauh dari kata usai, dan akan terus 

menjadi ancaman. 

Tabel 1.12 
Tantangan Pandemi di Papua Barat per 31 Desember 2021 

Aspek Masalah Status 

Penanganan 
Pandemi 

Positivity rate (8,59%) 

Tenaga Kesehatan (312 Dokter) 

Rasio Dokter (1:3837) 

Faskes Rawat (19 RS) 

Faskes Covid-19 (144 Bed) 

Penyakit endemi (10.192 Kasus) 

Fasilitas Laboratorium PCR (2 Unit) 

Tinggi 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Tinggi 

Rendah 

Statistik Pandemi Kasus Negatif 

Kasus Positif 

Sembuh 

Kasus Aktif 

Meninggal 

Vaksinasi Dosis Pertama 

Vaksinasi Dosis Kedua 

254.722 

23.583 

23.216 

10 

357 

422.522 

262.894 

Sumber: BNPB, BPBD, BPS dan Dinkes Papua Barat (data diolah) 
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andemi telah menjadi kejadian yang paling 

mempengaruhi kehidupan sepanjang 2 

tahun terakhir sejak kemunculannya sebagai 

pandemi. Peristiwa ini telah menciptakan 

kondisi luar biasa yang sulit diperkirakan dan berdampak 

signifikan terhadap perekonomian dan kondisi sosial 

masyarakat. Sejak pandemi yang bermula di Tiongkok 

pada kisaran akhir tahun 2019, Covid-19 telah menyebar 

ke seluruh dunia dan hingga tahun 2021 berlalu masih 

belum terlihat akan usai. Praktis, kegiatan ekonomi tidak 

pernah lepas dari kekhawatiran akan adanya gelombang 

baru yang dapat mengganggu produktivitas. Mobilitas 

terancam  akan kembali menjadi terbatas demi mencegah 

penularan jika pandemi meluas. Akibatnya, perekonomian 

dunia, nasional dan regional yang belum pulih kembali 

sepenuhnya, masih berada pada kondisi volatile, setelah 

sempat penuh dengan optimisme di pertengahan tahun 

2021.   

Kembalinya aktivitas ekonomi seiring mobilitas yang 

melonggar dan vaksinasi yang masif menyebabkan 

kenaikan volume permintaan agregat sehingga 

mendorong kenaikan produksi. Terlebih lagi, terjadi krisis 

sumber energi di beberapa negara yang membuat 

naiknya harga komoditas khususnya migas. Demikian 

halnya dengan inflasi yang perlahan meningkat, 

sedangkan nilai tukar beberapa mata uang yang 

berpengaruh cenderung stagnan. Implikasinya, pada 

tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami rebound 

didorong oleh masifnya pengeluaran pemerintah dan 

peningkatan transaksi jual-beli di masyarakat seiring 

melonggarnya pergerakan.  

Dengan masih tingginya ancaman pandemi akibat mutasi 

virus yang cepat, beragam kebijakan penyesuaian 

(karantina, travel bubble, syarat vaksin, dll) dilakukan agar 

masyarakat tetap dapat beraktivitas dan perekonomian 

terus berjalan. Perlahan tapi pasti, melalui upaya 

pemulihan, perekonomian kembali menjadi lebih baik 

dibanding tahun sebelumnya, meskipun belum mampu 

berada pada tingkat seperti sebelum pandemi.  

A. Indikator Ekonomi Fundamental 

Indikator ekonomi diperlukan untuk mengetahui arah 

pergerakan perekonomian suatu daerah dan sebagai 

tolak ukur pencapaian pembangunan (Baumohl, 2012). 

A.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) 
merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang 

dihasilkan dalam suatu perekonomian selama periode 

waktu tertentu.  Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sering 

dijadikan ukuran terbaik untuk mengukur kinerja 

perekonomian. PDB pada suatu region/ wilayah tertentu 

disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (Gross 
Domestic Regional Bruto). 

A.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 

Perekonomian Papua Barat selama tahun 2021 masih 

sangat dipengaruhi oleh pandemi yang terjadi namun  

mampu tumbuh lebih baik (-0,51 persen, ctc) 
dibandingkan tahun sebelumnya (-0,76 persen, ctc). Pada 

pertumbuhan ekonomi nasional, kondisi terjadi lebih baik 

dengan tumbuh 3,69 persen (ctc) atau tidak seperti tahun 

sebelumnya yang terkontraksi (-2,07 persen, ctc), 

Sementara itu, jika dibandingkan dengan perekonomian 

wilayah lainnya di kawasan regional Papua Maluku, 

perekonomian Papua Barat kembali tumbuh lebih rendah 

dari pertumbuhan Papua, Maluku dan Maluku Utara. 

Besarnya kontribusi migas terhadap PDRB membuat 

perekonomian Papua Barat memiliki ketergantungan 

yang besar pada ekspor komoditas. Oleh karena itu, 

masih besarnya volatilitas permintaan dan harga 

komoditas membuat perekonomian belum tumbuh 

optimal. Berbeda dengan wilayah lainnya (Maluku dan 
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Maluku Utara) yang besarnya kontribusi sektor non migas 

mampu memberikan dorongan positif terhadap 

pertumbuhan. 

Bila dilihat lebih mendalam, beberapa sektor lapangan 

usaha mampu mencatatkan pertumbuhan positif dengan 

capaian tertinggi terjadi pada sektor yang konsisten selalu 

dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya, sektor industri 

pengolahan mencatatkan pertumbuhan negatif akibat 

naiknya permintaan dan harga komoditas (gas alam) 

namun belum mampu meningkatkan volume ekspor. 

Meski demikian, sektor tersebut masih menjadi sektor 

dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Papua Barat.  

Dari sisi pengeluaran, laju pertumbuhan ekonomi yang 

besar di Papua Barat terjadi pada komponen konsumsi 

rumah tangga dan net ekspor. Seiring mobilitas yang 

telah kembali longgar dan kegiatan jual beli yang 

meningkat dengan meredanya pandemi, konsumsi rumah 

tangga kembali motor penggerak ekonomi dan produksi. 

Sedangkan pada net ekspor, adanya peningkatan 

permintaan global yang disertai kenaikan harga pada 

komoditas sumber energi mampu meningkatkan nilai 

ekspor dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, 

tidak seluruh permintaan mampu dipenuhi oleh kapasitas 

produksi yang mengalami kendala teknis. Sementara itu, 

komponen pengeluaran pemerintah mengalami 

pertumbuhan negatif seiring prioritas penggunaan yang 

kembali diarahkan pada keberlanjutan program 

pemerintah (belanja modal) dan dampaknya (belanja 

barang) yang telah mencapai titik optimal.   

A.1.2 Nominal PDRB 

Nilai PDRB dapat dilihat baik dari sisi permintaan maupun 

penawaran. Untuk menghitungnya digunakan PDRB atas 

harga berlaku. Nilai PDRB Papua Barat tahun 2021 

(ADHB) sebesar Rp85.072,86 miliar. Sedangkan PDRB 

tanpa memperhitungkan kontribusi migas sebesar 

Rp52.513,28 miliar. Dari selisih kedua nilai tersebut 

terlihat tingginya nilai produktivitas migas yang mencapai 

39,28 persen dari keseluruhan PDRB. 

A.1.2.1 PDRB Sisi Permintaan 

PDRB sisi permintaan dapat ditunjukkan melalui 

persamaan: 𝒀𝒀𝒓𝒓 = 𝑪𝑪𝒓𝒓 + 𝑰𝑰𝒓𝒓 + 𝑮𝑮𝒓𝒓 + (𝑿𝑿𝒓𝒓 −𝑴𝑴𝒓𝒓) 

PDRB sisi permintaan dihitung berdasarkan pendekatan 

pengeluaran dengan menjumlahkan pengeluaran agregat 

dari seluruh pelaku ekonomi berupa konsumsi rumah 

tangga, investasi, pembelian pemerintah untuk barang 

dan jasa, serta net ekspor. 

Perekonomian Papua Barat dari sisi permintaan masih 

didominasi oleh konsumsi yang dilakukan oleh rumah 

tangga maupun lembaga non profit rumah tangga dan 

net ekspor. Pandemi yang masih belum usai namun telah 

mereda mendorong kembali pulihnya pergerakan 
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manusia, telah meningkatkan kontribusi konsumsi RT 

terhadap PDRB. Sebaliknya, besaran nilai ekspor yang 

meningkat belum mampu memperbaiki kinerja net ekspor 

sebagai kontributor utama PDRB dibandingkan tahun 

sebelumnya. Adanya kenaikan nilai ekspor disebabkan 

karena harga komoditas yang meningkat, diiringi dengan 

volume ekspor gas alam dari Kilang LNG Tangguh yang 

secara kumulatif menurun (-3,12 persen, ctc) 

dibandingkan tahun 2020 akibat permasalahan 

operasional kilang yang belum terselesaikan sepenuhnya.  

Konsumsi (pengeluaran) pemerintah pada tahun 2021 

memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB. 

Komponen tersebut mengambil peran melalui program 

PEN yang diakselerasi dalam menggerakkan kegiatan 

ekonomi. Nilai komponen pengeluaran pemerintah dalam 

PDRB tahun 2021 sebesar Rp16,22 triliun. Nilai ini 

meningkat secara besaran namun kontribusinya menurun 

-1,44 persen. Kontribusi belanja pemerintah yang turun 

disebabkan oleh perubahan prioritas menjadi belanja 

modal yang membentuk investasi. Selain belanja modal 

pemerintah, adanya kenaikan investasi langsung turut 

meningkatkan nilai PMTB. Belanja pemerintah masih 

menjadi penggerak ekonomi melalui dampak 

penggandanya terhadap konsumsi masyarakat dan 

investasi. Oleh karena itu, belanja pemerintah diharapkan 

menjadi komitmen seluruh elemen pemerintah, dengan 

masifnya belanja pemerintah pusat yang harus diimbangi 

dengan belanja pemerintah daerah. 

Sementara itu, pada komponen ekspor dan impor yang 

selisih keduanya membentuk nilai net ekspor mengalami 

peningkatan nilai. Nilai komponen net ekspor Papua Barat 

sebesar US$2,01 miliar atau meningkat 16,15 persen (yoy) 

dari tahun sebelumnya. Besaran nilai tersebut mendorong 

kenaikan kontribusinya terhadap PDRB menjadi sebesar 

28,28 persen atau menunjukkan adanya peningkatan jika 

dibandingkan dengan besaran (US$1.73 miliar) dan 

kontribusi (24,79 persen) pada tahun 2020 sebagai 

konsekuensi dari besarnya penurunan permintaan ketika 

pandemi mulai terjadi. 

Pada komponen pembentuk net ekspor, komoditas 

ekspor Papua Barat terbesar adalah raw material 
resources berupa gas alam dan minyak bumi, dengan 

kontribusi mencapai 98 persen dari total nilai ekspor yang 

ada. Adapun sisanya berupa perhiasan/permata, kayu, 

barang dari kayu, garam, belerang, kapur (semen), ikan, 

udang, daging, ikan olahan, sabun dan preparat 

pembersih. Pada tahun 2021, total nilai ekspor Papua 

Barat mencapai US$2.077,4 juta atau naik 15,68 persen 

dari capaian tahun sebelumnya. Adanya kenaikan harga 

komoditas migas di pasar internasional akibat naiknya 

permintaan dan krisis sumber energi di beberapa negara 

maju berpengaruh pada kenaikan besaran nilai. Terdapat 

3 negara yang menjadi tujuan utama ekspor Papua Barat 

yaitu Tiongkok (69 persen dari total ekspor), Korea selatan 

dan Jepang. 

Sebagai komponen pembentuk net ekspor, impor di 

Papua Barat dilakukan untuk memperoleh barang seperti 

mesin-mesin/ pesawat mekanik; mesin/ peralatan listrik; 

benda-benda dari besi dan baja; barang-barang rajutan; 

benda-benda dari batu; gips dan semen; berbagai barang 

logam dasar; garam; belerang dan kapur; perkakas serta 

perangkat potong. Pada tahun 2021 total nilai impor 

Papua Barat sebesar US$68,77 juta atau meningkat 3,37 

persen dari tahun sebelumnya. Nilai impor yang mampu 
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kembali naik ketika perdagangan dan produktivitas 

industri di Papua Barat kembali bergeliat, serta konsumsi 

masyarakat yang pulih sering meredanya pandemi. 

A.1.2.2 PDRB Sisi Penawaran 

PDRB sisi penawaran dihitung berdasarkan pendekatan 

produksi yaitu jumlah nilai tambah atas barang dan jasa 

yang dihasilkan dari sektor-sektor produksi. Dari 

keseluruhan sektor yang ada, kontribusi tertinggi 

terhadap PDRB tahun 2021 berasal dari sektor industri 

pengolahan dengan jumlah produktivitas senilai Rp21,53 

triliun. Nilai tersebut meningkat 0,28 persen (yoy) 

dibanding tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh kenaikan 

harga komoditas. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, 

sektor tersebut menjadi kontributor terbesar dengan 

usaha yang berada di seputaran pengolahan gas alam. 

Kemudian diikuti sektor pertambangan dan penggalian 

dengan nilai Rp15,05 triliun atau 17,69 persen dari PDRB.  

Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan menjadi kontributor PDRB terbesar keempat 

meskipun mampu menyerap tenaga kerja paling besar 

(32,7 persen seluruh penduduk bekerja) dibandingkan 

sektor lainnya. Pemasaran hasil produksi yang tidak 

optimal, upaya budidaya yang rendah, serta  kurangnya 

pemberian nilai tambah pada hasil produksi membuat 

nilai produktivitas menjadi rendah. Alhasil, pendapatan 

per kapita (tenaga kerja) pada sektor ini hanya sebesar 

Rp59,08 juta/tahun atau jauh di bawah sektor industri 

pengolahan (Rp927,84 juta/tahun) dan pertambangan 

penggalian (Rp2,00 miliar/tahun). 

A.1.3 PDRB per Kapita 

Indikator PDRB per kapita menunjukkan nilai kontribusi 

tiap penduduk dalam menghasilkan barang dan jasa pada 

periode waktu satu tahun. Dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir, di antara wilayah-wilayah di regional Papua 

Maluku,  PDRB per Kapita Papua Barat selalu menjadi 

yang tertinggi. Tingginya nilai PDRB per kapita 

dipengaruhi oleh besarnya pendapatan sektor migas 

yang besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. 

Kondisi ini sama halnya dengan Papua, meski dengan 

jumlah penduduk (faktor pembagi) yang besar. 

Namun demikian, PDRB per kapita yang tinggi tidak 

sejalan dengan capaian indikator kesejahteraan yang 

lebih rendah dari wilayah Maluku dan Maluku Utara, 

dikarenakan sifat sektor migas yang padat modal 

sehingga hanya dinikmati oleh sedikit penduduk 

(6,35 persen dari seluruh penduduk bekerja). 

A.1.4 Nilai Investasi 

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang mantap 

dan berkesinambungan dalam jangka panjang hanya 

dapat tercapai jika masyarakat mampu mempertahankan 

proporsi investasi yang cukup besar dan efisien terhadap 

PDRB. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat 

efisiensi perekonomian adalah ICOR (Incremental Capital-
Output Ratio) yang menunjukkan besarnya tambahan 

kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk 

menaikkan/menambah satu unit output. Semakin tinggi 

rasio ICOR menandakan bahwa tingkat efisiensi semakin 

rendah. Rasio ICOR dihitung menggunakan rumus  

ICOR=  I / ∆Y 

di mana: 

I  =   Nilai Investasi (PMTB) 

∆Y =   Perubahan PDRB 

Nilai ICOR Papua Barat selama kurun waktu 4 tahun 

terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021, ICOR 

Papua Barat kembali mencapai nilai positif (12,73) setelah 

sebelumnya sempat bernilai negatif (-23,93). Nilai 

investasi yang meningkat ini sebagai akibat dari adanya 
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kenaikan investasi langsung (asing) pada beberapa sektor 

unggulan. Pandemi yang mereda membuat investor mulai 

bergerak karena memperkirakan bahwa tingkat konsumsi 

dan mobilitas akan kembali pulih. Meski demikian, nilai 

investasi masih relatif lebih kecil dibanding wilayah lainnya 

karena investasi di Papua Barat masuk dalam kategori 

berbiaya tinggi. Selain itu, tingginya tingkat kemudahan, 

kenyamanan usaha, dan keamanan membuat investor 

lebih memilih wilayah di regional Maluku (Maluku dan 

Maluku Utara) dalam berinvestasi.  

A.2 Inflasi 

Laju inflasi umum di Papua Barat tahun 2021 mencapai 

3,47 persen (yoy), jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya 

(1,93 persen). Tingkat inflasi tersebut juga lebih besar dari 

inflasi nasional (1,87 persen). Pencapaian tersebut sedikit 

lebih baik dari target inflasi dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 

Barat Tahun 2017-2021 yang ditetapkan maksimal 

sebesar 3,87 persen. Jika dibandingkan dengan wilayah 

lainnya di regional Papua Maluku, inflasi Papua Barat 

hanya lebih baik dari Maluku dan jauh di bawah Papua 

yang memiliki laju inflasi di bawah nasional. Kembali 

longgarnya mobilitas telah mendorong laju pergerakan 

harga, utamanya di bulan Desember dengan adanya 

perayaan natal dan tahun baru oleh sebagian besar 

masyarakat. Keberhasilan Tim TPID dalam pengendalian 

tingkat inflasi setiap bulannya hingga mampu berada 

pada kisaran -0,98 hingga 1.21 sepanjang tahun 2021. 

Secara umum, perkembangan harga-harga (bulanan) di 

Papua Barat tidak mengalami perubahan yang signifikan. 

Covid-19 yang sempat mengalami puncak kasus 

penularan dan kematian pada bulan Juni-Agustus telah 

mempengaruhi komponen core inflation dan volatile food 

sebagian besar pada sisi penawaran. Peningkatan 

intensitas curah hujan dan tingginya gelombang laut tidak 

menjadi faktor utama terhadap perubahan harga 

sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Berkurangnya 

3.47
1.79

2.38
4.05

1.87

0

2

4

6

8

2018 2019 2020 2021

Grafik 2.10
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Tabel 2.1 
Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran 

Papua Barat Tahun 2021 (persen) 

Kelompok Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 

Umum 0.20 -0.46 0.79 0.08 1.04 1.09 1.05 -0.98 -0.73 0.24 -0.09 1.21 
Makanan, Minuman, dan 
Tembakau 

2.44 -0.51 1.94 -0.69 1.93 2.98 2.50 -1.95 -1.50 -0.60 -0.88 1.74 

Pakaian dan Alas Kaki -0.25 1.04 0.45 0.18 0.66 -0.14 1.71 -0.85 -1.67 0.62 -1.06 0.17 
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan 
Bahan Bakar Lainnya 

0.10 -0.05 0.05 0.40 -0.04 0.01 0.07 0.00 0.02 0.00 0.09 0.22 

Perlengkapan, Peralatan, dan 
Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 

0.03 0.02 0.31 0.29 0.16 -0.14 0.16 0.43 -0.07 0.04 -0.04 0.57 

Kesehatan -0.06 0.00 0.15 0.05 0.23 -0.78 -1.13 -0.71 -0.89 -0.17 0.07 1.38 
Transportasi -5.74 -3.17 0.25 1.55 2.26 0.19 -0.11 -2.29 -0.58 3.49 2.42 3.59 
Informasi, Komunikasi, dan Jasa 
Keuangan 

0.01 0.00 0.05 0.08 0.01 0.10 0.53 0.16 0.06 0.00 -0.13 -0.13 

Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0.86 -0.01 -0.79 2.32 0.53 1.51 0.07 0.01 -1.18 0.09 0.00 0.00 
Pendidikan 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.06 -0.07 
Penyediaan Makanan dan 
Minuman / Restoran 

0.04 0.07 0.02 0.70 0.00 0.21 0.58 0.07 0.43 0.26 0.02 0.54 

Perawatan Pribadi dan Jasa 
Lainnya 

0.16 0.52 0.43 -0.15 0.90 -0.34 0.06 0.31 -0.41 0.54 -0.02 0.84 

  Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (data diolah) 
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hasil produksi dan pasokan bahan makanan terjadi 

disebabkan serangan Covid-19 gelombang kedua (varian 

delta) yang membuat masyarakat menahan diri 

beraktivitas (berproduksi). Di samping itu, komponen 

administered price tidak mengalami tekanan, sebagai 

imbas dari stabilnya harga komoditas minyak mentah di 

pasar internasional yang berdampak banyaknya pasokan 

BBM.  

Tekanan inflasi yang besar di Papua Barat tercatat hanya 

terjadi di bulan Desember (1,21). Pada bulan ini Papua 

Barat dihadapkan pada persiapan dan momen liburan 

sekolah, natal dan tahun baru sehingga harga-harga 

mengalami tekanan inflasi, namun dengan tingkat yang 

cukup terkendali. Kelompok volatile food seperti beras, 

daging, ikan (tuna, mumar, cakalang), telur, susu, sayur-

sayuran serta kacang-kacangan dan adanya kenaikan 

harga tiket pada kelompok transportasi (administered 
price), seiring banyaknya masyarakat yang berpergian 

(liburan) menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, 

pembatasan mobilitas yang semakin longgar setelah 

berlalunya gelombang kedua mampu menggeliatkan 

kembali kegiatan transaksi jual beli di momen libur 

panjang.  

A.3 Suku Bunga 

Selama tahun 2021, Bank Indonesia selaku pemegang 

kewenangan atas kebijakan moneter, menerapkan 

kebijakan yang cenderung longgar, ditandai dengan 

turunnya suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate 
dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari 

upaya pemulihan ekonomi. Setelah sempat ditetapkan 

sebesar 3.75 persen pada awal tahun 2021 sebagai 

bentuk optimisme akan kondisi perekonomian dan 

melanjutkan kebijakan yang hawkish tahun sebelumnya, 

suku bunga acuan perlahan menurun menjadi 3.75 persen 

di bulan untuk seterusnya sepanjang tahun. Adanya 

penurunan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi 

dampak lanjutan pandemi yang terancam kedatangan 

gelombang lanjutan. Suku bunga acuan diupayakan untuk 

tetap mampu mendorong sektor riil dalam mengatasi 

efek buruk pandemi yang diperkirakan akan menyerang 

kembali seiring mutasi virus yang terlihat sejak awal tahun. 

Kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga 

merupakan bentuk peran serta dalam menggerakkan 

permintaan, konsumsi dan investasi agar kembali seperti 

sediakala.   

Pada tahapan selanjutnya, penetapan suku bunga acuan 

yang rendah, diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh 

lembaga keuangan dengan turut menurunkan suku bunga 

pinjaman. Melalui penurunan suku bunga pinjaman ini, 

kebijakan hawkish Bank Indonesia dapat bertransmisi 

menjadi penambahan modal kerja, investasi baru dan 

peningkatan konsumsi yang bermuara pada kembali 

tumbuhnya perekonomian. Secara umum, pada tahun 

2021 besaran suku bunga semua jenis pinjaman lebih kecil 

dari tahun sebelumnya. Untuk nilai suku bunga konsumsi, 

ditetapkan lebih besar dari suku bunga pinjaman modal 

kerja dan investasi.  

Selama tahun 2021, tingkat suku bunga pinjaman berada 

dalam tren yang menurun hingga pada akhir tahun, suku 

bunga pinjaman konsumsi turun menjadi 0,44 basis poin. 

Sementara itu, suku bunga pinjaman modal kerja dan 

investasi mencapai tingkat single digit interest rate of 
loans. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan 

penurunan suku bunga acuan diikuti oleh lembaga 

keuangan dengan turut menurunkan suku bunga 

pinjaman.  

Dengan suku bunga ritel yang cenderung menurun, 

jumlah pinjaman pada lembaga keuangan di Papua Barat 
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mengalami kenaikan ketika pemerintah pusat dan daerah 

semakin masif mendorong realisasi belanja pemerintah. 

Selain itu, masyarakat yang sudah mulai menjalankan 

kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan operasional 

lainnya turut menyebabkan kenaikan pada semua 

kategori pinjaman.  

Sementara itu, sebagai respons atas tren penurunan suku 

bunga pinjaman, rata-rata suku bunga simpanan pada 

lembaga perbankan juga bergerak turun, bahkan sempat 

menjadi yang terkecil dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, 

meski kembali naik di akhir tahun 2021. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa dengan spread (selisih) yang cukup 

lebar dengan suku bunga simpanan, margin bunga bersih 

atau Net Interest Margin (NIM) yang masih cukup tinggi 

lembaga keuangan masih enggan mengambil risiko dikala 

pandemi masih terlihat akan usai meski mereda. Di sisi 

lain, lembaga keuangan juga turut berupaya mendorong 

masyarakat untuk tetap berinvestasi di sektor riil dan tidak 

menempatkan uang hanya sebagai simpanan agar 

perekonomian tetap bergeliat.  

A.4. Nilai Tukar 

Sebagai mata uang global, US$ banyak digunakan untuk 

kegiatan perdagangan internasional. Tak terkecuali 

Indonesia, kegiatan ekspor impor sebagian besar 

menggunakan US$ sebagai alat pembayaran. Oleh karena 

itu pergerakan kurs rupiah terhadap US$ dijadikan 

indikator untuk menentukan kebijakan perekonomian 

nasional. Ketika kurs rupiah terhadap US$ mengalami 

apresiasi (penguatan), maka kinerja ekspor akan tertekan 

karena harga barang/jasa yang dijual ke luar negeri 

menjadi lebih murah, dan sebaliknya. Selama tahun 2021, 

kurs rupiah terhadap US$ secara umum mengalami 

apresiasi disebabkan pelemahan US$ terhadap seluruh 

mata uang dunia seiring kenaikan harga minyak dunia dan 

komoditas. Di sisi lain, ekonomi dunia yang bergeliat turut 

andil terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Alhasil, nilai 

neraca perdagangan Papua Barat tahun 2021 berada 

pada kisaran ±Rp28,29 triliun atau secara total lebih besar 

(16,15 persen) dari tahun sebelumnya. Keadaan ini 

berdampak pada nilai net ekspor Papua Barat yang masih 

mampu berkontribusi terhadap PDRB meskipun 

mengalami penurunan volume. Neraca perdagangan 

memiliki nilai tertinggi ketika rupiah berada pada posisi 

terkuatnya pada angka Rp14.084,- di akhir tahun 2021. 

B. Indikator Kesejahteraan 

B.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Walaupun masih tertinggal dari daerah lain dengan 

capaian nilai IPM yang terendah kedua di Indonesia sejak 

perhitungan IPM (metode baru) dilakukan, angka IPM 

Papua Barat konsisten mengalami peningkatan tiap 

tahunnya. Bahkan pada tahun 2019-2020, pertumbuhan 

IPM Papua Barat sempat menjadi yang terbesar di antara 

wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Berbeda dengan 
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tahun sebelumnya, IPM Papua Barat pada tahun 2021 

hanya tumbuh 0,3 persen atau jauh lebih rendah dari 

wilayah lain di regional Maluku (Maluku dan Maluku 

Utara). Pertumbuhan ini menempatkan IPM Papua Barat 

pada posisi terendah kedua sebagaimana tahun 

sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhan IPM Papua 

Barat secara rata-rata (sejak tahun 2010) menjadi angka 

pertumbuhan terbesar atau tercepat secara nasional. 

Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di regional 

Papua Maluku, IPM Papua Barat yang akhirnya tumbuh 

melambat sebagian besar disebabkan oleh dimensi 

standar hidup layak yang menurun. Belum pulihnya 

ekonomi yang disertai dengan kinerja beberapa sektor 

utama Papua Barat yang masih menurun (industri 

pengolahan, pariwisata) turut menghambat perbaikan. 

Penurunan ini berdampak pada pengeluaran masyarakat 

yang turun sehingga angka PPP terkontraksi -1,94 persen. 

Sementara itu pada dimensi kesehatan dan pendidikan, 

capaian indikator mengalami peningkatan sebesar 0,2 

persen (1,55 tahun) untuk UHH, serta HLS tumbuh 1,7 

persen (0,22 tahun) dan RLS naik 1,18 persen (0,09 tahun). 

Apabila dilihat pada capaian per daerah, tidak terdapat 

kabupaten/kota yang masuk dalam kategori sangat 

tinggi, bahkan masih banyak daerah yang masuk kategori 

IPM rendah di antaranya Kab. Tambrauw, Maybrat, 

Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. Sementara itu 

hanya 2 (dua) daerah yang masuk kategori IPM tinggi 

yaitu Kab. Manokwari dan Kota Sorong. IPM yang tinggi 

pada kedua daerah tersebut menunjukkan adanya 

korelasi antara status suatu daerah sebagai pusat 

perekonomian (Kota Sorong) atau pemerintahan (Kab. 

Manokwari) dengan pencapaian nilai IPM. Sebaliknya, 

ketika suatu daerah jauh dari pusat perekonomian/ 

pemerintahan, maka fasilitas pendidikan, kesehatan dan 

pendukung ekonomi menjadi terbatas. Selain karena 

tidak menjadi prioritas juga karena kedudukan sebagai 

daerah pemekaran baru yang memiliki keterbatasan 

APBD sehingga membuat capaian IPM jauh tertinggal.  

B.2. Kemiskinan 

Sebagaimana terjadi pada sebagian besar daerah di 

wilayah Pulau Papua, Papua Barat dihadapkan pada 

masalah kemiskinan yang cukup pelik dengan tingkat 

kemiskinan terbesar kedua setelah Papua. Jika 

dibandingkan dengan wilayah di regional Maluku, tingkat 

kemiskinan Papua Barat juga tercatat jauh lebih besar. 

Padahal, di antara 4 wilayah di kawasan paling timur 
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Indonesia, Papua Barat memiliki PDRB per kapita 

terbesar. Perbedaan kondisi yang besar ini disebabkan 

oleh besarnya kontribusi sektor migas (industri dan 

pertambangan) terhadap PDRB, namun besarnya nilai 

produktivitas hanya dinikmati oleh sebagian kecil dari 

masyarakat. Sementara di Maluku Utara, besarnya 

kontribusi sektor non migas (pertanian, perikanan, 

perdagangan, dll) yang padat karya membuatnya dapat 

dinikmati oleh sebagian besar masyarakat, sehingga 

memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. 

Sejak pandemi dimulai pada tahun 2020, jumlah 

penduduk miskin Papua Barat terhitung bertambah 

±12,49 ribu jiwa. Sampai dengan bulan September 2021, 

sebanyak 221,29 ribu jiwa termasuk dalam kategori 

miskin. Padahal pada bulan yang sama tahun 

sebelumnya, jumlah penduduk miskin mencapai 215,22 

ribu jiwa, atau bertambah ±6 ribu jiwa dalam setahun. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian 

yang menurun karena pandemi menambah beban sehari-

hari masyarakat sehingga menciptakan kemiskinan baru 

serta memperburuk kemiskinan yang sudah ada. Di sisi 

lain, upaya pencegahan pemburukan dengan program 

padat karya dan bantuan sosial masih belum optimal 

dalam meningkatkan kemampuan penduduk untuk 

bertahan dari dampak buruk turunnya ekonomi, 

khususnya pedesaan sebagai tempat 87,26 persen dari 

jumlah penduduk miskin berada dan jauh dari jangkauan 

program bantuan pemerintah. 

Berdasarkan tipologinya, tingkat kemiskinan Papua Barat 

di pedesaan sangat tinggi bahkan stabil di atas level 30 

persen, namun sebaliknya tingkat kemiskinan di perkotaan 

berada pada kisaran 5 persen. Pada tahun 2021 tingkat 

kemiskinan pedesaan Papua Barat meningkat dari tahun 

sebelumnya, sehingga sudah seharusnya program 

pemerintah lebih difokuskan ke pedesaan baik dalam 

rangka investasi ekonomi yang bersifat produktif maupun 

investasi manusia di bidang pendidikan, kesehatan, 

perumahan dan layanan sosial lainnya. Terlebih lagi, di 

masa pandemi jaring pengaman sosial yang disebarkan 

melalui program PEN harus bermula dari pedesaan agar 

masyarakat khususnya masyarakat desa yang memiliki 

lebih banyak keterbatasan dapat bertahan hidup. Jika 

dilihat angka setiap daerah, pada tahun 2021 seluruh 

kabupaten/ kota di Papua Barat memiliki tingkat 

kemiskinan di atas nasional dengan tingkat kemiskinan 

tertinggi yaitu Kab. Pegunungan Arfak dan Tambraw. 

Adapun kemiskinan terendah dimiliki Kota Sorong dan 

Kab Kaimana.  

B.3. Ketimpangan 

Sebuah keniscayaan bahwa pembangunan mengharuskan 

adanya tingkat pendapatan yang tinggi dan pertumbuhan 

berkelanjutan. Namun demikian, tingkat pendapatan 

yang  tinggi perlu didukung oleh indikator lainnya berupa 

pemerataan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan 

yang timpang  menyebabkan terjadinya konflik sosial 
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dalam masyarakat meskipun hal tersebut bukan hanya 

disebabkan oleh faktor ekonomi. Jika peningkatan 

pendapatan hanya melibatkan sebagian kecil orang kaya, 

maka penanggulangan kemiskinan akan bergerak 

melambat dan ketimpangan semakin tinggi. Salah satu 

cara untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan 

adalah menggunakan Rasio Gini (Gini Ratio) yang mampu 

memberikan gambaran derajat ketimpangan dalam suatu 

daerah dengan nilai yang terletak antara 0 (kemerataan 

sempurna) hingga 1 (ketidakmerataan sempurna). Tingkat 

distribusi pendapatan Papua Barat dalam beberapa tahun 

terakhir tercatat menurun atau menjadi lebih baik setiap 

tahunnya. Selama kurun waktu tersebut, rasio 

ketidakmerataan pendapatan Papua Barat masih masuk 

dalam kategori sedang namun mampu lebih baik dari 

capaian angka nasional. Terhitung sejak tahun 2020 gini 
ratio Papua Barat berada di atas angka nasional. Hal ini 

berarti bahwa tingkat ketimpangan pada tahun pandemi 

justru mampu turun karena pendapatan seluruh lapisan 

masyarakat mengalami penurunan. 

B.4. Ketenagakerjaan 

B.4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah angkatan 

kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK 

menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja 

(labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang 

dan jasa pada suatu daerah. TPAK Papua Barat tahun 

2021 sebanyak 513.666 orang atau mengalami kenaikan 

0,79 persen (yoy) hingga mampu bernilai lebih besar dari 

wilayah lainnya di regional Maluku. Hal ini 

mengindikasikan bahwa jumlah angkatan kerja yang siap 

untuk bekerja semakin bertambah. Meski demikian, 

tingginya pasokan tenaga kerja yang tersedia dipengaruhi 

oleh jumlah penduduk yang lebih besar. Berdasarkan jenis 

kelamin, TPAK laki-laki sebesar 80,53 persen lebih tinggi 

dibanding TPAK perempuan yang sebesar 58,78 persen. 

B.4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Di saat jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran 

nasional mengalami penurunan, TPT Papua Barat juga ikut 

bergerak turun. Terhitung sejak tahun 2020 TPT Papua 

Barat berada pada angka yang lebih rendah dari TPT 

nasional. Tingkat pengangguran tersebut mengalami 

penurunan (-0,79 persen) jika dibandingkan dengan 

periode sebelumnya (Agustus 2020). Kondisi 

ketenagakerjaan di Papua Barat mengalami perbaikan 

dengan cukup banyaknya tenaga kerja terserap di sektor 

industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan cukup 

tinggi pada tahun 2021. Selain itu, peningkatan 

permintaan dengan dorongan konsumsi pemerintah 

melalui beberapa proyek konstruksi (jalan, jembatan, 

drainase, dam, bendungan) yang melibatkan masyarakat 

di beberapa kabupaten, serta kembali bergeliatnya 

mobilitas yang mendorong kenaikan volume kegiatan 

ekonomi dan transaksi perdagangan mampu 

menyediakan tambahan lapangan pekerjaan bagi 

±24.331 orang. 

Kondisi perbaikan tersebut menunjukkan bahwa program 

padat karya pemerintah mampu menekan bertambahnya 

jumlah dan tingkat pengangguran akibat pandemi. Sejak 

pandemi melanda (Februari 2020), terhitung 4.090 orang 

tenaga kerja mengalami PHK permanen, 5.827 orang 

terkena PHK sementara, dan 85.675 orang mengalami 

pengurangan jam kerja. Meski demikian, upaya meredam 

dampak pandemi bagi ekonomi agar tidak semakin 

meluas tetap harus konsisten dilaksanakan dengan 

mengoptimalisasi program stimulus berupa penyaluran 

subsidi seperti kartu sembako, kartu prakerja, dan lainnya, 

ditambah dengan percepatan dan perluasan stimulus 

kredit lanjutan kepada sektor riil. Melalui pengembangan 

sektor riil yang besar dan bersentuhan langsung dengan 
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kegiatan ekonomi di masyarakat, rebound ekonomi level 

domestik tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, 

pemerintah daerah harus mampu berfungsi sebagai 

penggerak konsumsi yang lebih tinggi, dan mendorong 

kembalinya sektor lapangan usaha yang menyerap banyak 

tenaga kerja lokal untuk menekan kerusakan ekonomi 

yang tercipta sepanjang pandemi melalui penggunaan 

APBD yang cepat, efektif dan efisien. 

B.5. Nilai Tukar Petani (NTP) 

NTP adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat 

kemampuan/ daya beli petani di pedesaan. Peningkatan 

NTP mengindikasikan terjadinya kenaikan kesejahteraan 

petani, begitu juga sebaliknya. Penentu terjadinya 

kenaikan dan penurunan NTP adalah produktivitas, 

permintaan, harga komoditas, harga barang konsumsi, 

dan harga pupuk, serta biaya produksi seperti upah dan 

modal kerja. Sepanjang tahun 2021, NTP (bulanan) di 

Papua Barat masih terpengaruh adanya Covid-19 dengan 

tercatat lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi 

(tahun 2019) meskipun masih konsisten surplus dengan 

NTP>100. NTP bulanan yang cenderung turun di Papua 

Barat tidak dipengaruhi oleh perubahan harga gabah, 

namun turunnya permintaan utamanya dari lapangan 

usaha penyediaan makanan jadi/restoran yang terkendala 

pembatasan jam usaha dan masyarakat yang berdiam di 

rumah, mendorong NTP secara umum menjadi lebih 

rendah dari tahun sebelumnya.  

Berdasarkan subsektor, komoditas tanaman pangan, 

peternakan dan hortikultura memiliki rata-rata nilai tukar 

yang surplus (>100) sepanjang tahun. Sementara itu, 

subsektor perikanan, pembudidaya ikan, dan nelayan 

konsisten menjadi subsektor dengan nilai tukar yang 

defisit (<100) pada tahun 2021. Perbedaan nilai yang 

signifikan pada dua kelompok subsektor ini terjadi karena 

harga ikan budidaya yang rendah akibat permintaan yang 

turun namun stok melimpah karena mudah 

dikembangkan atau dihasilkan oleh masyarakat. Demikian 

halnya dengan ikan laut yang mudah didapatkan hampir 

oleh semua masyarakat di wilayah pesisir sehingga harga 

ikan laut cukup rendah dan membuat tinggal nilai tukar 

nelayan selalu defisit.  

NTP yang konsisten surplus (non ikan) menunjukkan 

bahwa intensitas impor bahan pangan di Papua Barat 

cukup rendah. Namun demikian, sepanjang masa 

terjadinya pandemi, NTP (mtm) yang cenderung berada 

pada nilai lebih kecil dari sebelumnya harus diwaspadai. 

Demikian halnya dengan subsektor perikanan, 

pembudidaya ikan, dan nelayan yang menjadi subsektor 

dengan nilai tukar defisit atau jauh lebih kecil dari target 

(112,09) yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini 
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Grafik 2.25
Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Barat 

Tahun 2019 – 2021

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (data diolah)

Tabel 2.2 
Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Subsektor 

Provinsi Papua Barat Tahun 2021 

Subsektor Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 

NTP 102.12 100.90 100.99 100.09 100.08 100.41 100.57 100.08 100.04 101.25 100.43 101.32 

Tanaman Pangan 
(NTPP) 

103.6 103.29 102.89 102.16 103.32 103.28 103.66 103 103.33 103.52 104.13 104.27 

Hortikultura 
(NTPH) 

103.42 100.62 100.79 98.58 98.31 99.43 99.83 101.05 99.73 99.73 98.41 100.18 

Tanaman 
Perkebunan 
Rakyat (NTPR) 

97.45 106.09 105.94 103.97 102.82 102.7 102.64 103.66 106.82 106.63 105.95 106.76 

Peternakan (NTPT) 104.94 104.12 104.87 104.58 104.79 104.27 105.72 105.96 93.62 94.74 105.84 105.66 

Perikanan (NTNP) 94.2 93.15 92.87 95.08 94.85 94.82 93.82 93.28 93.62 94.74 93.01 93.78 

Pembudidaya Ikan 
(NTPi) 

98.11 98.54 98.47 99.97 99.96 99.71 99.47 99.14 99.16 99.2 99.37 99.69 

Nelayan (NTN) 94.01 92.89 92 94.85 94.61 94.59 93.55 93.01 93.36 94.53 92.71 93.5 

  Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (data diolah) 
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disebabkan karena sebagian besar serapan tenaga kerja 

Papua Barat berada oleh sektor pertanian, perkebunan 

dan perikanan sehingga rendahnya NTP dapat membawa 

pada terciptanya penduduk miskin baru. Oleh karena itu, 

dibutuhkan intervensi kebijakan di antaranya melalui 

subsidi input untuk menurunkan biaya produksi, kebijakan 

penetapan harga dan menjaga pasokan agar bahan 

pangan tetap terjangkau masyarakat namun mampu 

memberikan imbal balik yang cukup bagi peningkatan 

kesejahteraan petani dan nelayan. 

C. Efektivitas Kebijakan Makroekonomi dan 

Pembangunan Regional 

Efektivitas kebijakan makroekonomi dan pembangunan 

Papua Barat dapat diketahui dengan melihat kinerja dari 

setiap indikator yang ada dengan membandingkan antara 

target dan pencapaian dari setiap indikator yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam dokumen 

RPJMD. Selain itu, efektivitas kebijakan makroekonomi 

juga dapat diketahui dengan melihat pengaruh dari 

sebuah indikator makroekonomi dan pembangunan 

terhadap indikator lainnya.  

C.1 Kinerja Indikator Makroekonomi dan 

Pembangunan 

Kinerja perekonomian daerah tercermin dari pencapaian 

target indikator makroekonomi dan pembangunan 

sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen 

RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan rencana 

pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan 

yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 

kepala daerah. Sebagai penjabaran RPJMD tahun 

keempat, Pemerintah Daerah Papua Barat menetapkan 

RKPD Tahun 2020 yang memuat target indikator-

indikator makro dan kesejahteraan sebagai ukuran 

keberhasilan selama satu tahun. 

Sejak ditetapkannya Instruksi Gubernur Provinsi Papua 

Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pencegahan 

Pengendalian Risiko Penularan Infeksi Covid-19 di Papua 

Barat pada tanggal 27 Maret 2020 yang menandai awal 

pandemi dan pemberlakuan masa tanggap darurat, 

secara langsung berpengaruh terhadap kondisi 

makroekonomi Papua Barat. Volume dan besaran 

transaksi jual beli hingga berakhirnya tahun 2021 masih 

belum kembali seperti ketika pandemi belum terjadi. 

Alhasil, arah perekonomian masih penuh dengan 

ketidakpastian karena pandemi yang belum usai meski 

telah mereda. Ketidakpastian yang membuat para pelaku 

ekonomi selalu berpikir untuk melangkah maju, membuat 

masyarakat sebagai objek selain merasakan dampak 

ekonomi juga dampak sosial.  

Jika membandingkan target indikator makroekonomi dan 

pembangunan Papua Barat tahun 2021 dengan angka 

capaiannya, menunjukkan masih adanya dampak pandemi 

dengan tingkat ketercapaian yang rendah. Tingkat inflasi 

sebesar 3,47 dan angka IPM sebesar 65,26 persen 

menjadi indikator yang lebih baik dari target. Sementara 

capaian indikator lainnya, di bawah target yang 

ditetapkan. Mulai dari laju pertumbuhan, rasio gini, 

tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks 

kesenjangan wilayah, pengeluaran per kapita, dan 

produktivitas total daerah, semuanya lebuh rendah dari 

target. Tingkat ketercapaian target indikator-indikator 

makro dan kesejahteraan dalam RKPD yang rendah salah 

satunya disebabkan karena penetapan target 

menyesuaikan RPJMD yang ketika disusun tidak 

memperkirakan datangnya pandemi yang telah 

memberikan guncangan terhadap kondisi sosial-ekonomi. 

C.2 Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Kemiskinan: Pendekatan Data Panel 

C.2.1 Landasan Teori 

Salah satu masalah perekonomian yang  cukup rumit dan 

hampir terjadi di setiap negara yaitu tingginya angka 

kemiskinan. Terdapat tiga penyebab utama timbulnya 

masalah kemiskinan. Pertama, prasarana dan sarana 

pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan 

tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki 

ketrampilan/ keahlian. Kedua, sarana kesehatan dan pola 

konsumsi buruk sehingga hanya sebahagian kecil 

penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif. 

Ketiga, penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan 

pertambangan dengan metode produksi yang telah 

usang dan ketinggalan zaman (Jhingan, 1983). 

Sebagaimana dikatakan Nurkse, daerah yang terbelakang 

pada umumnya terjerat ke dalam lingkaran kemiskinan 

(vicious circle of poverty). Menurut Nurkse, adanya 

Tabel 2.3 
Target dan Capaian Indikator Makro dan Kesejahteraan di Provinsi 

Papua Barat Tahun 2021 

Indikator Target Target Capaian 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,00 -0,51 

Laju Inflasi Tahunan (%) 3,80 3,47 

Indeks Pembangunan Manusia (Angka) 64,54 65,26 

Rasio Gini (Angka) 0,36 0,374 

NTP (Indeks) 112,09 101,3 

Persentase Tingkat Kemiskinan (%) 21,67 21,84 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,87 5,84 

Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks 

Williamson (Angka) 
0,40 1,31 

Pengeluaran per kapita per bulan (Rp juta) 1,50 0,66 

Produktivitas total daerah (Rp juta) 175,00 173,79 

 Sumber: RPJMD, RKPD dan BPS Provinsi Papua Barat (data diolah) 
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lingkaran kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat 

pendapatan sehingga menyebabkan tingkat permintaan 

rendah. Dengan tingkat permintaan yang rendah, 

mengakibatkan tingkat investasi pun rendah. Tingkat 

investasi yang rendah kembali menyebabkan modal 

kurang dan produktivitas rendah. dan begitu seterusnya 

hingga membentuk sebuah lingkaran sebab akibat dari 

kemiskinan (Jhingan, 1983). 

Dari berbagai teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh 

banyak ekonomi seperti Teori Harold Domar, Teori Solow, 

Big Push Theory, dan Teori Rostow maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa terdapat tiga faktor utama dalam 

pertumbuhan ekonomi, yaitu: akumulasi modal yang 

meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru, 

pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. 

Investasi melalui penyerapan tenaga kerja baik oleh 

swasta maupun pemerintah, perkembangan teknologi 

yang semakin inovatif dan produktif, serta pertumbuhan 

penduduk melalui peningkatan modal manusia (human 
capital) diharapkan mampu mengurangi jumlah 

kemiskinan yang ada. Sehingga ketika terjadi 

pertumbuhan ekonomi berarti terjadi pertumbuhan 

pendapatan atau produksi dari barang-barang yang 

dihasilkan maka diharapkan akan menurunkan kemiskinan 

dengan memutus mata rantai lingkaran kemiskinan. 

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas yang ada, sehingga dengan 

kenaikan produktivitas maka pendapatan per kapita juga 

akan naik yang pada akhirnya membawa pada penurunan 

tingkat kemiskinan. 

C.2.2  Metode dan Hasil Estimasi 

Untuk mengukur pengaruh dari pertumbuhan ekonomi 

terhadap kemiskinan di Papua Barat menggunakan model 

Tingkat Kemiskinan  =  f (Pertumbuhan Ekonomi) 

Dari model tersebut, dituangkan dalam model persamaan 

ekonometrika  

Log(Poverty) = β0 + β1Log(Growth) + ε 

di mana: 

Poverty =  Tingkat Kemiskinan (persen) 

Growth =  Pertumbuhan Ekonomi (persen) 

β n =  Parameter atau koefisien regresi 

ε =  Variabel gangguan 

Penggunaan log model pada persamaan di atas bertujuan 

untuk mengetahui elastisitas pertumbuhan ekonomi 

terhadap tingkat kemiskinan di mana koefisien β1, β2, dan 

β3 menunjukkan persentase perubahan tingkat 

kemiskinan akibat persentase perubahan pengeluaran 

pemerintah (Gujarati, 2009). Adapun data yang 

digunakan berupa data panel yang merupakan gabungan 

antara data lintas waktu (time series) dari tahun 2015 – 

2020 dan data lintas individu (cross section) seluruh 

kabupaten/kota di Papua Barat.  

Metode yang digunakan untuk mengestimasi model di 

atas yaitu metode regresi data panel melalui program 

komputer Eviews 11. Ada beberapa teknik yang 

digunakan di antaranya metode ordinary least square, 
fixed effect dan random effect. Untuk menentukan teknik 

mana yang terbaik maka digunakan Uji Hausman. 

Berdasarkan Uji Hausman diperoleh nilai probabilitas Chi-
Square di atas 5 persen yang menunjukkan bahwa metode 

random effect merupakan pilihan terbaik untuk 

mengestimasi model yang ada. Selanjutnya, ringkasan 

hasil regresi dengan menggunakan teknik random effect. 

Berdasarkan hasil regresi, maka model persamaan untuk 

mengukur pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap 

kemiskinan di Papua Barat adalah: 

Log(Poverty) = 3,26 + 0,0066 Log(Growth) + ε 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai R-Squared (R2) yang 

didapat sebesar 0,39 persen, atau berarti bahwa variasi 

perubahan yang terjadi pada variabel pengeluaran 

Tabel 2.4 
Ringkasan Hasil Uji Hausman 

 Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 0.019849 1 0.8880 

Sumber: Hasil Olah Data Program Eviews 11 

 

Tabel 2.5 
Ringkasan Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
Hasil Regresi 

C growth 

Koefisien 3.2574 0.0066 

t-statistik (prob) 0.0000 0.5853 

f-statistik (prob) 0.5829 

R-square 0.0039 

Sumber: Hasil Olah Data Program Eviews 11 

 

Gambar 2.1  
Lingkaran Kemiskinan Nurkse 
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pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan 

infrastruktur adalah sebesar 0,39 persen dapat 

menjelaskan variasi perubahan variabel tingkat 

kemiskinan, sedangkan sisanya sebesar 99,61 persen 

dijelaskan di luar model. 

1. Pada taraf signifikasi 5 persen (α = 0,05), peningkatan 

yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat 

kemiskinan. Hal ini disebabkan memiliki nilai t-statistik 

(probabilitas) lebih besar dari α (0,5853 > 0,15). 

2. Koefisien 0,0066 menunjukkan bahwa elastisitas dari 

pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan 

sebesar 0,0066 (inelastis). Artinya, jika pertumbuhan 

ekonomi naik 1 persen, maka tingkat kemiskinan turut 

meningkat 0,0066 persen. 

C.2.3  Implikasi Kebijakan 

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat memiliki tingkat 

sensitivitas yang rendah dan negatif terhadap tingkat 

kemiskinan. Hal ini terlihat dari nilai elastisitas seluruh 

pengeluaran tersebut di bawah satu persen atau bersifat 

inelastis. Artinya jika terjadi kenaikan pertumbuhan 

ekonomi sebesar satu persen, maka tingkat kemiskinan 

akan meningkat, meski di bawah satu persen. 

Dari hasil regresi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi Papua Barat tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hasil ini 

berlawanan dengan penelitian David Dollar dan Aart 

Kraay (2000) di mana pertumbuhan ekonomi mampu 

mengakselerasi penurunan kemiskinan secara signifikan. 
Pengaruh yang tidak signifikan tersebut disebabkan 

belum meratanya hasil dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

juga terkonfirmasi dari nilai gini ratio Papua Barat yang 

masih terhitung tinggi atau berarti bahwa distribusi 

pendapatan masih tidak merata.  

Selama ini manfaat pertumbuhan ekonomi kurang 

menjangkau penduduk miskin. Berbagai sektor yang 

memiliki andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi 

berada di perkotaan sehingga manfaatnya hanya 

dinikmati oleh penduduk di perkotaan saja walaupun 

sebagian kecilnya dirasakan juga oleh penduduk 

pedesaan. Padahal 87,26 persen jumlah penduduk miskin 

di Papua Barat terkonsentrasi di daerah pedesaan 

(kampung). Hal inilah yang menyebabkan pengaruh dari 

pertumbuhan ekonomi Papua Barat tidak memiliki 

dampak yang besar terhadap penurunan tingkat 

kemiskinan. 

Demikian halnya yang terjadi pada masa pandemi, 

kebijakan pemulihan yang digulirkan dalam bentuk 

program PEN untuk masyarakat pedesaan lebih banyak 

difokuskan pada kluster perlindungan sosial yang 

ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan. Sementara 

itu, kluster UMKM yang diharapkan mampu berperan 

dalam mendorong perekonomian lebih banyak menyasar 

masyarakat di perkotaan sebagai pusat perdagangan. 

Padahal dengan dorongan yang diawali dari desa dapat 

memberikan dampak yang lebih besar, karena selain 

memberikan jaring pengaman sosial juga dapat 

meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian, 

perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan (nelayan) 

sebagai sektor dengan jumlah tenaga kerja terbesar di 

Papua Barat.  

Dari hasil di atas, kebijakan yang dapat diambil 

pemerintah dalam rangka pemulihan dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi tingkat 

kemiskinan yaitu: 

1. Pengeluaran pemerintah harus lebih fokus ke 

pedesaan (kampung) dan remote area yang sulit 

dijangkau oleh sarana transportasi yang memadai. Hal 

ini didasarkan fakta bahwa 87,26 persen jumlah 

penduduk miskin di Papua Barat sebagian besar 

berada di daerah pedesaan, pegunungan dan 

pedalaman.  

2. Tetap berupaya menyediakan sarana infrastruktur 

yang layak dan memadai di daerah pedesaan dan 

remote area terutama sarana pendidikan, kesehatan 

dan transportasi terlepas dari keberadaan pandemi 

yang telah mengubah prioritas anggaran. 

3. Melaksanakan program perlindungan sosial sebagai 

sebuah social safety net bagi masyarakat miskin dan 

rentan miskin Bantuan tunai yang diberikan secara 

bersyarat (conditional cash transfer) yang mewajibkan 

bagi penerima bantuan seperti anak usia sekolah, 

balita, ibu hamil dan ibu menyusui untuk 

berpartisipasi aktif pada fasilitas pendidikan dan 

kesehatan.  

4. Selain untuk menjaga ketahanan pangan, anggaran 

dana desa juga dioptimalkan untuk pemulihan 

ekonomi yang berawal dari desa melalui pelaksanaan 

program padat karya tunai (cash for work) yang dapat 

menciptakan lapangan kerja, memberikan 

penghasilan dan pemerataan pendapatan bagi 

masyarakat desa, serta pengembangan ekonomi desa 

secara kolektif melalui bantuan kepada BUMDes dan 

BUMDESMA. 
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APBN
Pendapatan

Kredit Usaha Rakyat
(KUR) 

Pembiayaan  
Ultra Mikro (UMi)

Belanja

Perpajakan

PNBP

2.574,16 M2.574,16 M
+4.49%+4.49%

+9.23%+9.23%

317,25 M317,25 M

957,2 M957,2 M
21.748 debitur21.748 debitur

1,47 M1,47 M
288 debitur288 debitur

Belanja Pemerintah
Pusat

Transfer ke Daerah
dan Dana Desa

8.862,49 M8.862,49 M
+31.73%+31.73%

-8.80%-8.80%

17.860,68 M17.860,68 M

APBD
Pendapatan

Belanja

Pendapatan 
Asli Daerah

Pendapatan
Transfer

881,68 M881,68 M
-0.17%-0.17%

-0.22%-0.22%

17.042,89 M17.042,89 M

Lain-lain 
Pendapatan
yang Sah-0.92%-0.92%

57,52 M57,52 M

Belanja Pegawai

Belanja Modal

3.919,88 M3.919,88 M
-0,03%-0,03%

-0,03%-0,03%

5.488,52 M5.488,52 M

Belanja Barang
-0.26%-0.26%

4.981,85 M4.981,85 M

Belanja Bantuan Sosial
-0.31%-0.31%

345,25 M345,25 M

BUKA

Anggaran Konsolidasian
Penerimaan
Pendapatan
Penerimaan
Pendapatan Belanja PengeluaranBelanja Pengeluaran

Belanja
Pemerintah Transfer25.127,25 M 3.743,50 M

Hibah

Pendapatan
Perpajakan3.103,25 M3.103,25 M

34,28 M34,28 M Pendapatan
Non Perpajakan758,68 M758,68 M

3.896,21 M3.896,21 M 28.870,74 M28.870,74 M

24.974,53 M24.974,53 M
defisitdefisit
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nggaran Pendapatan dan Belanja (APBN 

dan APBD) menggambarkan kondisi 

keuangan pemerintah yang berkaitan 

dengan sumber-sumber pendapatan dan 

alokasi belanja pemerintah (pusat dan 

daerah) untuk satu periode tahun anggaran yang 

ditetapkan dalam peraturan. 

A. APBN Tingkat Provinsi 

APBN tingkat provinsi menggambarkan potret kondisi 

keuangan APBN di Provinsi Papua Barat yang disajikan 

dalam bentuk tabel I-account. Pada tabel tersebut terlihat 

bahwa target pendapatan negara di Papua Barat tahun 

2021 ditetapkan lebih besar 18,41 persen dibandingkan 

tahun sebelumnya. Kenaikan target tersebut sebagian 

besar dipengaruhi oleh pertumbuhan perdagangan yang 

didasari oleh asumsi bahwa kegiatan pengiriman lokal, 

ekspor dan impor sebagai sumber utama penerimaan 

akan mengalami peningkatan dengan kembali pulihnya 

volume lalu-lintas orang dan barang antar wilayah dan 

negara. Sementara kebijakan insentif pajak dalam bentuk 

pembebasan dan diskon perpajakan pada barang 

tertentu, akan berdampak pada penerimaan karena 

adanya penambahan objek dan dasar pengenaan pajak 

baru. Selain itu, pemulihan ekonomi Tiongkok serta 

beberapa negara-negara maju lainnya yang pesat dan 

tampak sejak akhir tahun 2020 mendorong kenaikan 

permintaan terhadap komoditas internasional seperti 

minyak dan gas bumi sehingga mempengaruhi naiknya 

target penerimaan pajak (20,72 persen, yoy).  

Pada belanja negara di Papua Barat tahun 2021, terjadi 

penurunan alokasi sebesar -5,29 persen dibandingkan 

tahun sebelumnya. Meski demikian, dalam komponen 

belanja negara tersebut penurunan merupakan andil dari 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang 

berkurang signifikan sebesar -16,52 persen (yoy) 

sebagaimana yang terjadi selama dua tahun terakhir, 

sedangkan belanja pemerintah pusat konsisten 

mengalami peningkatan (25,23 persen). Turunnya alokasi 

belanja TKDD diharapkan dapat memberi motivasi 

pemerintah daerah dalam menciptakan creative financing 

seperti pinjaman daerah atau kerja sama antar daerah, 

untuk mewujudkan target pembangunan di masa 

pandemi sebagaimana termuat dalam RPJMD dan RKPD. 

Pada alokasi belanja pemerintah pusat tahun 2021 yang 

dilaksanakan dalam bentuk belanja K/L oleh 309 satuan 

kerja, adanya kenaikan merupakan konsekuensi dari 

pembiayaan untuk penanganan pandemi dan pemulihan 

ekonomi yang masih berlangsung. Dalam rincian alokasi 

belanja pemerintah pusat, besaran belanja pegawai dan 

belanja modal mengalami kenaikan. Adanya peningkatan 

jumlah PNS tahun 2021 berakibat pada naiknya pagu 

belanja pegawai. Selain itu, penambahan penerima THR 

Tabel 3.1 
Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2021 (miliar Rp, persen) 

Uraian 
2019 2020 2021 % 

Growth 
20-21 Pagu Realisasi %Real Pagu Realisasi %Real Pagu Realisasi %Real 

PENDAPATAN 
NEGARA 2,679.37 2,781.38 103.81 2,737.58 2,754.05 100.60 3,241.44 2,891.41 89.20 4.99 

Pendapatan 
Perpajakan 

2,453.88 2,487.34 101.36 2,416.19 2,463.60 101.96 2,916.76 2,574.16 88.25 4.49 

PNBP 225.49 294.04 130.40 321.39 290.44 90.37 324.68 317.25 97.71 9.23 

Hibah - -  - -  - - - - 

BELANJA NEGARA 33,638.51 31,723.65 94.31 26,960.79 26,312.36 97.59 25,534.49 26,723.17 104.66 1.56 

Belanja Pemerintah 
Pusat 8,696.82 7,889.05 90.71 7,252.10 6,727.64 92.77 9,081.57 8,862.49 97.59 31.73 

Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa 

24,941.69 23,834.59 95.56 19,708.69 19,584.72 99.37 16,452.92 17,860.68 108.56 -8.80 

SURPLUS/ (DEFISIT) -30,959.15 -28,942.26 93.49 -24,223.21 -23,558.31 97.26 -22,293.04 -23,831.76 105.98 0.28 

PEMBIAYAAN - -  - -  - - - - 

SILPA (SIKPA) -30,959.15 -28,942.26 93.49 -24,223.21 -23,558.31 97.26 -22,293.04 -23,831.76 105.98 0.28 

Sumber:  OM-SPAN, KPP Pratama Manokwari dan Sorong, KPPBC TMP C Manokwari, Sorong dan Fakfak (data diolah) 
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ANALISIS 
SEKTOR UNGGULAN
DAN POTENSIAL
REGIONAL



Investasi
Sektor Pariwisata

Investasi
Sektor Pariwisata

Kebijakan
Investasi Hijau
Kebijakan
Investasi Hijau

Investasi
Sektor Industri
Investasi
Sektor Industri

Penanaman
Modal Asing
(PMA)

Penanaman
Modal Asing
(PMA)

Pengadaan Listrik & GasPengadaan Listrik & Gas
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$32,5 jt$32,5 jt
+207,03%+207,03%

Penanaman
Modal Dalam Negeri
(PMDN)

Penanaman
Modal Dalam Negeri
(PMDN)

-67,64%-67,64%

622,99 M622,99 M

POTENSI
INVESTASI

SUMBER
INVESTASI

ANALISIS
SEKTOR

UNGGULAN

Permintaan Akhir  
    Rp1 juta
Permintaan Akhir  
    Rp1 juta

Permintaan Akhir  
    Rp1 juta
Permintaan Akhir  
    Rp1 juta

Output Seluruh Sektor 
    Rp3,4318 juta
Output Seluruh Sektor 
    Rp3,4318 juta

Seluruh Sektor 
    Rp868,9 ribu
Seluruh Sektor 
    Rp868,9 ribu

Pendapatan 

Permintaan Akhir  
    Rp1 juta
Permintaan Akhir  
    Rp1 juta

 
Seluruh Sektor 
    24 orang

 
Seluruh Sektor 
    24 orang

Kesempatan Kerja

3.43183.4318

0.86890.8689

0.02410.0241
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embangunan Papua Barat dilakukan melalui 

pengembangan wilayah berbasis sektoral 

yang mampu memberikan dampak 

terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Pengembangan ini dilakukan 

dengan memanfaatkan investasi sebagai sebuah inovasi 

pembiayaan daerah yang dapat memberikan efek 

berantai dalam perekonomian. Terutama pada masa 

pandemi yang masih berlanjut, investasi tidak hanya bisa 

sekedar ditunggu datangnya, namun upaya ekstra perlu 

dilakukan dengan memacu investasi untuk tetap masuk ke 

daerah sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan 

ekonomi. Kebijakan investasi di Papua Barat difokuskan 

pada beberapa sektor tertentu sebagai kekuatan atau 

unggulan, serta potensi yang dimiliki.  

A. Analisis Sektor Unggulan: Pendekatan Input-
Output Model 

Salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi suatu 

daerah di antaranya dengan adanya integrasi ekonomi 

yang menyeluruh dan berkesinambungan di antara semua 

sektor produksi. Dalam sistem ekonomi pasar (market 
economy system), integrasi ekonomi terlihat ketika pelaku 

ekonomi melakukan jual beli input produksi. Namun suatu 

sektor ekonomi tidak bisa berkembang mengandalkan 

kekuatannya sendiri tanpa dukungan dari sektor lainnya. 

Sebagai contoh, seorang produsen roti membutuhkan 

input tepung sebagai bahan bakunya. Untuk itu produsen 

tersebut harus membelinya dari pabrik tepung. Sementara 

itu, pabrik tepung membutuhkan mesin-mesin untuk 

memproduksi tepungnya dan begitu seterusnya sehingga 

sulit menemukan akhir dari interaksi ekonomi tersebut. 

Salah satu model yang dapat menjelaskan interaksi di 

antara pelaku ekonomi adalah model input-output yang 

pertama kali dikenalkan oleh Wassily Leontief pada tahun 

1930-an yang kemudian mendapatkan Nobel pada tahun 

1973 (Miler dan Blair, 1985). Melalui input-output model 
dapat diketahui aliran keterkaitan antar sektor dalam suatu 

perekonomian. Misalkan input produksi dari sektor A 

merupakan output dari sektor B, dan sebaliknya input dari 

sektor B merupakan output dari sektor A yang pada 

akhirnya keterkaitan antar sektor akan menyebabkan 

keseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam 

suatu perekonomian. 

Beberapa konsep penting dari variabel yang digunakan 

dalam analisis input output yaitu: 

- Output, merupakan nilai dari seluruh faktor produksi 

yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi dengan 

memanfaatkan faktor produksi yang tersedia di suatu 

wilayah 

- Input antara, merupakan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk barang dan jasa yang digunakan 

habis dalam proses produksi. Contohnya: bahan 

baku, bahan penolong, jasa perbankan dan 

sebagainya. 

- Input primer, merupakan input atau biaya yang 

timbul sebagai akibat dari pemakaian faktor produksi 

dalam suatu kegiatan ekonomi. Contohnya: 

upah/gaji, surplus usaha, penyusutan barang modal 

dan pajak tak langsung netto. 

- Permintaan akhir, merupakan permintaan atas barang 

dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir, terdiri 

dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, 

pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok 

dan ekspor-impor. 

Menurut Badan Pusat Statistik, model input-output pada 

dasarnya merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks 

(tabel) yang menyajikan informasi tentang transaksi barang 

dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan 

ekonomi (sektor) dalam suatu wilayah pada suatu periode 

waktu tertentu. Isian sepanjang baris dalam matriks 

menunjukkan bagaimana output suatu sektor ekonomi 

dialokasikan ke sektor-sektor lainnya untuk memenuhi 

permintaan antara dan permintaan akhir, sedangkan isian 

dalam kolom menunjukkan pemakaian input antara dan 

input primer oleh suatu sektor dalam proses produksinya. 

Terdapat 2 (dua) metode untuk menyusun suatu tabel 

input-output (I-O) yaitu metode panjang (long-way) dan 

metode pendek (short-cut) dengan penjelasan sebagai 

berikut. 

- Metode Panjang (Long-Way) 

Metode ini biasanya dikenal sebagai metode survei 

(survey method). Metode ini dimaksudkan untuk 

membangun tabel I-O dari tahap nol (tabel I-O belum 

ada) sampai tabel I-O tersebut menjadi ada, dengan 

menggunakan data secara lengkap, baik data yang 

sudah tersedia atau pun data yang diperoleh melalui 

BAB IV Analisis Sektor Unggulan 
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penyelenggaraan berbagai survei, dan melalui 

rekonsiliasi atau siklus iterasi yang dilakukan berkali-

kali. Oleh karena itu, metode ini disebut sebagai 

metode panjang (long-way) karena membutuhkan 

suatu proses yang lama dan panjang yang 

membutuhkan data kompleks hasil dari berbagai 

survei. Misalnya data mengenai output, input antara 

yang dihasilkan atau yang digunakan oleh berbagai 

kegiatan ekonomi, data mengenai impor input antara, 

data mengenai impor pengeluaran konsumsi rumah 

tangga, data mengenai pengeluaran pemerintah, data 

mengenai Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara 

(APBN), data mengenai investasi, data struktur 

produksi dalam menghasilkan output, data mengenai 

pajak tidak langsung dan subsidi, dan sebagainya.  

- Metode Pendek (short-cut) 
Metode kedua adalah metode pendek (short-cut) atau 

biasa juga disebut sebagai metode bukan-survei (non-
survey method).  Metode ini tidak melakukan 

penyusunan tabel I-O seperti metode panjang (long-
way), tetapi menggunakan tabel I-O yang telah 

tersedia yaitu dengan cara melakukan proses 

updating data terbaru namun sifatnya terbatas 

dengan tetap menggunakan koefisien-koefisien input 
yang sama karena diasumsikan bahwa tidak terdapat 

perubahan teknologi selama periode waktu tertentu 

atau dengan melakukan perbaikan terhadap koefisien-

koefisien input berdasarkan data atau informasi 

terakhir yang diterima. Persyaratan ini sesuai dengan 

kondisi Provinsi Papua Barat yang relatif tertinggal 

dalam pemanfaatan teknologi dan kemajuan wilayah 

yang cenderung lambat dibandingkan provinsi lainnya 

di Indonesia. 

Pada analisis ini yang digunakan sebagai dasar 

perhitungan yaitu tabel I-O Provinsi Papua Barat tahun 

2016 dengan 17 sektor (lapangan usaha) yang 

dikelompokkan dalam 52 klasifikasi usaha, mulai dari 

pertanian tanaman pangan (I-01) sampai jasa lainnya (I-52).  

Kemudian dari tabel I-O per sektor tersebut, dilakukan 

updating menggunakan metode modified RAS (Ratio 
Allocation System) model Miller dan Blair (1985), yaitu 

dengan memperbaharui satu atau beberapa koefisien 

input kegiatan produksi tertentu berdasarkan data yang 

diperoleh atau studi yang tersedia, untuk selanjutnya 

dilakukan proses iterasi terhadap kuadran 1 dan kuadran 3 

setelah data kuadran 3 (permintaan akhir) diperbaharui.  

Dari 52 klasifikasi usaha pada tabel I-O Papua Barat 

kemudian dikelompokkan dalam 17 sektor yang dapat 

memberikan gambaran keseluruhan dari perekonomian 

wilayah dihitung berdasarkan  transaksi total produsen. 

Aplikasi yang digunakan untuk memperoleh tabel I-O 

updating dalam analisis ini yaitu Aplikasi Input Output 
Regional kerja sama antara Pusat Antar Universitas (PAU) 

Studi Ekonomi UGM,  Edocon dan Bappenas. Aplikasi 

tersebut merupakan aplikasi yang dikembangkan dari 

model I-O Miller dan Blair untuk perencanaan ekonomi 

daerah secara sektoral. 

A.1 Analisis Pengganda (Multiplier) 
Analisis ini digunakan untuk menilai dampak perubahan 

variabel eksogen (permintaan akhir) suatu sektor terhadap 

penciptaan output atau total nilai produksi dari semua 

sektor ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi 

permintaan.  

A.1.1 Pengganda Output 
Berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa sektor 

dengan nilai pengganda output terbesar yaitu sektor 

pengadaan listrik dan gas, dengan nilai sebesar 3,4318. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan 

permintaan akhir pada sektor ini sebesar Rp1 juta, 

sementara sektor lain diasumsikan tetap, maka akan 

meningkatkan output seluruh sektor di dalam 

perekonomian sebesar Rp3,4318 juta. Besarnya nilai 

pengganda output disebabkan karena tingginya 

ketergantungan terhadap ketersediaan daya listrik 

sedangkan kondisi kapasitas pembangkit yang terbatas 

membuat rasio elektrifikasi di Papua Barat masih berada 

Tabel 4.1 
Struktur Permintaan dan Penawaran Berdasarkan Sektor 

Ekonomi Terbesar Provinsi Papua Barat Tahun 2016 (juta Rp) 
 

Kode 
I-O 

Sektor 
Total 

Permintaan/ 
Penawaran 

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  7,922,218  

2 Pertambangan dan Penggalian  20,863,220  

3 Industri Pengolahan  38,836,635  

4 Pengadaan Listrik dan Gas  2,653,360  

5 Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

 192,783  

6 Konstruksi  12,656,569  

7 
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  6,580,252  

8 Transportasi dan Pergudangan  7,287,357  

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum  1,916,856  

10 Informasi dan Komunikasi  2,270,888  

11 Jasa Keuangan dan Asuransi  1,648,059  

12 Real Estate  2,664,573  

13 Jasa Perusahaan  1,093,069  

14 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

 11,684,300  

15 Jasa Pendidikan  2,824,912  

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial  1,420,353  

17 Jasa Lainnya  1,017,113  

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat (data diolah) 
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pada angka yang rendah. Sementara itu, pada industri 

yang mencakup di dalamnya kegiatan pembangkitan, 

transmisi, pendistribusian dan penjualan energi kepada 

konsumen akhir menjadi sangat dibutuhkan oleh sektor 

lainnya. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan 

kapasitas pembangkit telah menjadi prioritas nasional 

sejak lama, meski dengan proses pelaksanaan yang masih 

menghadapi banyak kendala dan berbiaya tinggi.  

Setelah sektor pengadaan listrik dan gas, sektor industri 

pengolahan turut menjadi sektor dengan angka 

pengganda output terbesar (2,6304). Di dalam sektor 

tersebut terdapat industri batu bara dan pengilangan 

migas yang sejak lama menjadi kontributor terbesar PDRB 

Papua Barat. Dengan keberadaan LNG Tangguh di Kab. 

Teluk Bintuni nilai output sektor ini memiliki angka 

pengganda yang besar karena sumbangsihnya terhadap 

pendapatan pemerintah dan masyarakat yang berada di 

seputaran industri tersebut. 

A.1.2 Pengganda Pendapatan 

Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan, terlihat 

bahwa sektor jasa lainnya memiliki angka pengganda 

pendapatan tertinggi sebesar 0,8689. Hal ini berarti bahwa 

apabila permintaan akhir pada sektor ini meningkat 

sebesar Rp1 juta, sementara sektor lain diasumsikan tetap, 

maka pendapatan masyarakat pada seluruh sektor di 

dalam perekonomian akan turut naik sebesar Rp868,9 ribu. 

Termasuk di dalam sektor tersebut 

adalah kegiatan usaha kesenian, hiburan, 

dan rekreasi, serta pengoperasian 

tempat bersejarah, tempat perjudian, 

olahraga dan rekreasi, baik yang dikelola 

oleh pemerintah maupun swasta. 

Pengelolaan kawasan TN Raja Ampat 

menjadi kontributor terbesar dalam 

sektor, yang mampu memberikan 

dampak pengganda pendapatan dengan 

banyaknya kedatangan wisatawan. 

Setelah sektor jasa lainnya, sektor 

dengan angka pengganda pendapatan 

terbesar yaitu sektor jasa pendidikan 

(0,7350). Dampak sektor ini terhadap 

pendapatan masyarakat berasal dari 

keberadaan lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan oleh institusi, dalam 

sistem sekolah umum pada tingkat yang 

berbeda-beda dalam menghasilkan 

lulusan yang akan memiliki daya jual 

(upah) yang tinggi sejalan dengan tingkat 

pendidikan yang telah dijalani. Kapasitas 

dan kualitas pendidikan Papua Barat 

masih tergolong rendah, sehingga 

adanya kenaikan jumlah dan akses pendidikan akan 

memberikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. 

A.1.3 Pengganda Tenaga kerja 

Pada angka pengganda tenaga kerja sebagaimana hasil 

perhitungan, terlihat bahwa sektor jasa lainnya menjadi 

sektor dengan pengganda tenaga kerja tertinggi (0,0241). 

Keadaan ini menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan 

permintaan akhir pada sektor ini sebesar Rp1 juta, 

sementara sektor lain diasumsikan tetap, maka akan 

meningkatkan kesempatan kerja seluruh sektor ekonomi 

sebanyak 24 orang. Tingginya nilai pada sektor ini, 

disebabkan karena adanya kegiatan usaha hiburan, dan 

rekreasi, serta pengoperasian tempat bersejarah, 

perjudian, olahraga dan rekreasi, akan memberikan 

dampak penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih besar, 

baik untuk usaha di dalamnya maupun sektor lainnya. Hal 

ini karena sifatnya yang padat karya, atau membutuhkan 

pekerja manusia dalam penyelenggaraan usaha.  

Setelah jasa lainnya, sektor dengan angka pengganda 

tenaga kerja terbesar yaitu pertanian, kehutanan dan 

perikanan (0,0212). Selain angka pengganda tenaga kerja, 

sektor tersebut juga konsisten menjadi sektor dengan 

serapan tenaga kerja terbesar dibandingkan 16 sektor 

lainnya. Adanya kenaikan permintaan akhir pada sektor ini 

akan mendorong timbulnya lapangan kerja sektor lainnya 

dalam menunjang pelaksanaan usaha, misalnya 

Tabel 4.2 
Angka Pengganda (Multiplier) 17 Sektor Ekonomi  
Papua Barat Tahun 2021 Metode Modified RAS 

Kode 
I-O Sektor Output Income Employment 

1 Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 1.236037443 0.415997698 0.021155054 

2 Pertambangan dan Penggalian 1.225015486 0.300846422 0.000386445 

3 Industri Pengolahan 2.630426047 0.182581647 0.000876533 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.431823706 0.086707329 0.001966390 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1.547141617 0.429190094 0.009018206 

6 Konstruksi 1.390729673 0.303591281 0.003127264 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

1.218569373 0.491575870 0.014605319 

8 Transportasi dan Pergudangan 1.660850647 0.175338261 0.006654375 

9 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 1.870256321 0.517498620 0.015401414 

10 Informasi dan Komunikasi 1.388237019 0.368614886 0.001606935 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1.229982453 0.416435852 0.002340443 

12 Real Estate 1.299415712 0.026429703 0.000159528 

13 Jasa Perusahaan 1.249130520 0.674067630 0.009666798 

14 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.677197754 0.479189917 0.010309743 

15 Jasa Pendidikan 1.402726803 0.735017083 0.014420845 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.768343301 0.599439771 0.016825800 

17 Jasa Lainnya 1.681396113 0.868857722 0.024098587 

Sumber: Hasil Olah Data Aplikasi I-O PAU UGM-Bappenas 
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transportasi hasil pertanian/perkebunan/perikanan, bahan 

baku industri (hasil perkebunan musiman), dan lainnya.   

A.2 Analisis Keterkaitan Antar Sektor 

Melalui model I-O dapat diidentifikasi sektor–sektor yang 

mampu mendorong pertumbuhan sektor lainnya dengan 

cepat atau sering juga disebut sebagai sektor unggulan. 

Untuk menentukan sektor unggulan tersebut dapat 

menggunakan metode pengukuran keterkaitan antar 

sektor (industrial linkage analysis) oleh Chenery-Watanabe 

(1958) yang membagi ke dalam dua bagian yaitu 

keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan 

keterkaitan ke depan (forward linkage). Rasmussen 

sebagaimana dalam Hirschman (1958) berpendapat lain 

dimana keterkaitan antar sektor terbagi menjadi dua yaitu 

dampak langsung (direct effect) dan dampak tidak 

langsung (indirect effect).   

Keterkaitan ke belakang (backward linkage) adalah 

dampak dari suatu kegiatan produksi terhadap permintaan 

barang dan jasa sebagai input yang diperoleh dari sektor 

lain atau dapat disebut juga sebagai daya penyebaran. 
Sedangkan keterkaitan ke depan (forward linkage) adalah 

dampak yang ditimbulkan karena penyediaan hasil 

produksi suatu sektor terhadap penggunaan input oleh 

sektor lain atau disebut juga sebagai derajat kepekaan.  

Berdasarkan perhitungan keterkaitan antar sektor di Papua 

Barat, sektor dengan keterkaitan ke depan (forward 

linkage)  dan keterkaitan ke belakang (backward linkage) 
terbesar yaitu sektor pengadaan listrik dan gas. Tingginya 

nilai pada sektor ini karena ketergantungan yang tinggi 

dari semua sektor terhadap penyediaan energi yang 

hingga saat ini masih terbatas. Jika dilakukan simulasi maka 

terlihat bahwa adanya peningkatan permintaan akhir (Rp1 

juta) pada sektor pengadaan listrik dan gas akan 

berdampak (backward) pada peningkatan output total 

Papua Barat sebesar Rp3,4319 juta. Adanya pengurangan 

daya akan berdampak pada sektor lain secara keseluruhan. 

Sementara itu pada simulasi lainnya, adanya kenaikan 

permintaan akhir pada sektor lainnya (Rp1 juta), selain 

sektor pengadaan listrik dan gas, akan berdampak 

(forward) pada peningkatan output sektor pengadaan 

listrik dan gas sebesar Rp2,1074 juta. Hal ini menjadi wajar 

karena kebutuhan akan listrik yang besar tidak diimbangi 

dengan ketersediaan dan proses penyediaan daya listrik 

yang rumit (berbiaya tinggi). Adanya peningkatan 

output harus didorong oleh keseluruhan sektor, 

meskipun proses peningkatan memiliki kerumitan dan 

ketidaklayakan secara finansial. Kondisi ini membuat 

pembangunan pada sektor ini hanya bisa dilakukan oleh 

pemerintah sebagai pemilik dana non komersial.  

A.3 Sektor Unggulan 

Dari nilai keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke 

belakang dapat ditentukan sektor unggulan dalam 

perekonomian Papua Barat adalah semua sektor dalam 

perekonomian. Semua sektor memiliki nilai indeks 

forward linkage dan backward linkage lebih dari satu, 

atau berarti bahwa sektor tersebut mempunyai 

keterkaitan yang kuat dengan sektor lainnya baik yang 

digunakannya dalam proses produksi maupun yang akan 

menggunakannya sebagai input dalam proses produksi. 

Berdasarkan tabel I-O Papua Barat menurut 17 sektor, 

semua sektor adalah unggulan, di antaranya yang 

memiliki nilai tertinggi adalah pengadaan listrik dan gas, 

industri pengolahan, jasa perusahaan, pertambangan 

dan penggalian, informasi dan komunikasi, serta 

penyediaan akomodasi dan makan minum. 

A.4 Pergeseran Nilai Sektor  

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pandemi yang 

menerpa menjadi variabel yang paling berpengaruh 

terhadap ekonomi dan kehidupan. Demikian halnya 

dengan Papua Barat yang ekonominya mengalami 

kontraksi sepanjang tahun 2020 setelah sempat mencapai 

nilai pertumbuhan yang tinggi (lebih besar dari angka 

nasional) setahun sebelumnya. Pada tingkat yang lebih 

kecil, dari sisi penawaran, pertumbuhan negatif juga 

berdampak pada setiap lapangan usaha yang ada dengan 

mengalami penurunan produktivitas akibat pembatasan 

mobilitas.  

Tabel 4.3 
Nilai Keterkaitan (Linkages) Antar Sektor Ekonomi  
Papua Barat Tahun 2021 Metode Modified RAS 

Kode 
I-O Sektor 

Linkages 

Backward Forward 

1 Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 1.234135672 1.376795553 

2 Pertambangan dan Penggalian 1.225011651 2.071277502 

3 Industri Pengolahan 2.630795177 1.099315820 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.431885166 2.170376038 

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1.547134305 1.928345793 

6 Konstruksi 1.389923588 1.035546568 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.218539611 1.396732523 

8 Transportasi dan Pergudangan 1.660832283 1.722906328 

9 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 1.867743219 1.544269591 

10 Informasi dan Komunikasi 1.388231616 2.024715088 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1.229955639 1.868521062 

12 Real Estate 1.299317190 1.667658801 

13 Jasa Perusahaan 1.249119103 2.086178333 

14 Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

1.676995547 1.081227660 

15 Jasa Pendidikan 1.402560715 1.021412299 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.767861477 1.044873059 

17 Jasa Lainnya 1.681234634 1.442108947 

Sumber: Hasil Olah Data Aplikasi I-O PAU UGM-Bappenas 
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Dampak negatif tersebut akan saling berkaitan meskipun 

terjadi paling besar pada salah satu sektor. Hal ini karena 

salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi suatu 

daerah di antaranya adalah adanya integrasi ekonomi yang 

menyeluruh dan berkesinambungan di antara semua 

sektor produksi. Namun suatu sektor ekonomi tidak bisa 

berkembang mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa 

dukungan dari sektor lainnya, demikian sebaliknya. 

Sebagai contoh, penurunan sektor transportasi dan 

perdagangan selama pandemi akibat pembatasan 

mobilitas manusia dan barang akan berdampak pada 

sektor industri pengolahan yang tidak dapat beroperasi. 

Untuk itu produsen harus menghentikan sementara 

kegiatan usaha. Sementara itu, penyedia bahan baku 

industri tersebut tidak memperoleh pendapatan dari 

penjualan hasil produksi, sehingga tidak memperoleh 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan begitu 

seterusnya sehingga sulit menemukan dampak akhir dari 

interaksi tersebut. 

A.4.1 Pergeseran Pengganda (Multiplier) 
Jika dilakukan perbandingan hasil perhitungan nilai 

pengganda output, antara tahun 2021 dan tahun 2020 

terlihat bahwa shifting negatif output terjadi pada sektor 

industri pengolahan dan pengadaan listrik dan gas. Nilai 

perubahan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh 

pandemi masih terjadi pada kedua sektor tersebut, akibat 

volume produktivitas yang masih belum sepenuhnya pulih. 

Jika industri pengolahan yang dalam hal ini adalah migas 

terkendala permasalahan yang terjadi pada kilang dan 

pengapalan, maka sektor pengadaan listrik dan gas 

terkendala batu bara sebagai bahan bakar utama 

pembangkit yang mengalami kenaikan harga. 

Permasalahan tersebut membuat dampak pengganda 

sektor tersebut terhadap output sektor lainnya menurun, 

meskipun sebagian besar sektor lainnya angka pengganda 

output mengalami kenaikan. 

Sementara itu pada nilai pengganda pendapatan, 

pergeseran negatif terbesar terjadi pada sektor 

penyediaan akomodasi dan makan minum, serta industri 

pengolahan. Belum kembalinya volume kunjungan wisata, 

utamanya dari luar wilayah membuat usaha hotel dan 

restoran mengalami penurunan kontribusi terhadap 

pendapatan sektor lainnya. Sedangkan pada sektor 

industri pengolahan, sebagaimana pada pengganda 

output, permasalahan teknis juga menyebabkan turunnya 

angka pengganda pendapatan. Secara umum, pergeseran 

pengganda pendapatan pada seluruh sektor terjadi 

seimbang dengan setiap sektor saling mengkompensasi. 

Pada nilai pengganda tenaga kerja, perubahan negatif 

terbesar terjadi pada sektor real estate dan sektor 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 

wajib. Sektor real estate relatif tidak mengalami 

peningkatan selama pandemi berlangsung karena 

permintaan yang masih menurun, sedangkan pada sektor 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan 

jaminan sosial wajib, pengeluaran pemerintah 

pada belanja pegawai dan bantuan sosial relatif 

tidak mengalami kenaikan. Berbagai hal 

tersebut menyebabkan dampak pengganda 

tenaga kerja pada kedua sektor menjadi turun. 

Secara umum terjadi pergeseran pengganda 

tenaga kerja yang positif pada sektor-sektor 

yang lebih padat karya, seperti  pengadaan air, 

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 

jasa perusahaan, serta informasi dan 

komunikasi.  

A.4.2 Pergeseran Keterkaitan Antar Sektor 

Berdasarkan perhitungan perubahan pada nilai 

keterkaitan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, 

pergeseran negatif terjadi pada sektor 

pengadaan listrik dan gas, serta industri 

pengolahan. Seperti halnya yang terjadi pada 

pengganda output, penyebab yang sama 

membuat nilai keterkaitan ke belakang kedua 

sektor mengalami penurunan. Sementara pada 

nilai keterkaitan ke depan penurunan terbesar 

terjadi pada sektor informasi dan komunikasi, 

serta real estate, akibat permintaan rumah 

Tabel 4.4 
Perubahan Angka Pengganda (Multiplier) 17 Sektor Ekonomi  

Papua Barat Tahun 2020-2021 (persen) 
Kode 
I-O 

Sektor Output Income Employment 

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.1541 -0.0281 2.6347 

2 Pertambangan dan Penggalian 0.0003 0.0003 -7.7263 

3 Industri Pengolahan -0.0140 -0.1170 -4.0538 

4 Pengadaan Listrik dan Gas -0.0018 -0.0018 24.6038 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 0.0005 -0.0006 63.0496 

6 Konstruksi 0.0580 -0.0321 -3.0585 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

0.0024 -0.0001 4.1913 

8 Transportasi dan Pergudangan 0.0011 0.0004 -0.7868 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 0.1346 -0.4703 -26.4226 

10 Informasi dan Komunikasi 0.0004 0.0004 29.3447 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0.0022 0.0019 6.2510 

12 Real Estate 0.0076 0.0076 -32.4535 

13 Jasa Perusahaan 0.0009 0.0006 42.1408 

14 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0.0121 0.0033 -89.1088 

15 Jasa Pendidikan 0.0118 0.0034 5.0981 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.0273 -0.0258 -4.9103 

17 Jasa Lainnya 0.0096 -0.0044 -8.3699 

Sumber: Hasil Olah Data Aplikasi I-O PAU UGM-Bappenas 
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pribadi/komersial yang turun selama pandemi, serta usaha 

penerbitan/penyiaran yang juga mengalami penurunan 

pelanggan. Secara keseluruhan terjadi penurunan nilai 

keterkaitan ke depan pada semua sektor, berbeda dengan 

nilai keterkaitan ke belakang yang hanya terjadi pada 2 

sektor. Meski demikian, penurunan pada nilai keterkaitan 

tidak terjadi secara signifikan dan masih menempatkan 

semua sektor pada nilai yang relatif sama. 

A.4.3 Pergeseran Sektor Unggulan 

Dari nilai keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke 

belakang selama 2 tahun terakhir, dapat ditentukan sektor 

yang konsisten unggul dalam perekonomian. Tercatat 

bahwa semua sektor memiliki nilai indeks forward linkage 

dan backward linkage lebih dari satu baik di tahun 2020 

maupun tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semua 

sektor mempunyai keterkaitan yang kuat dengan sektor 

lainnya baik yang digunakannya dalam proses produksi 

maupun yang akan menggunakannya sebagai input dalam 

proses produksi. Berdasarkan perhitungan I-O tahun 2020 

dan 2021 menurut 17 sektor, semua sektor di Papua barat 

adalah unggulan. Di antara seluruh sektor yang memiliki 

nilai tertinggi (>2) adalah pengadaan listrik dan gas, 

industri pengolahan, jasa perusahaan, pertambangan dan 

penggalian, informasi dan komunikasi, serta penyediaan 

akomodasi dan makan minum. 

 

A.5 Implikasi Kebijakan 

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, beberapa 

kebijakan pengembangan sektoral yang dapat ditempuh 

pemerintah daerah di Papua Barat di antaranya: 

1. Apabila dalam proses pembangunan ekonomi lebih 

mengutamakan pada pertumbuhan yang mantap, 

khususnya sebagai bagian dari upaya percepatan 

pemulihan, sebaiknya pemerintah daerah di Papua 

Barat lebih fokus untuk mendorong sektor pengadaan 

listrik dan gas, serta industri pengolahan (migas). Hal 

ini disebabkan karena kedua sektor tersebut memiliki 

pengganda output terbesar. Namun demikian, 

ketergantungan sektor industri pengolahan terhadap 

permintaan global patut diwaspadai karena saat ini 

masih belum pulih dengan fluktuasi permintaan dan 

harga di pasar internasional. Selain itu, kapasitas 

produksi yang belum optimal dan membutuhkan 

waktu penyelesaian masalah yang lama membuat 

volume ekspor migas masih mengalami penurunan. 

Sementara pada sektor pengadaan listrik dan gas, 

rumitnya pembangunan/penyediaan pembangkit dan 

ketidaklayakannya secara finansial, membuat investasi 

sektor ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah 

sebagai pemilik dana non komersial. 

2. Apabila sasaran utama dari proses pembangunan 

adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang 

selama pandemi mengalami tekanan besar, maka 

kebijakan pemerintah daerah di Papua Barat 

sebaiknya lebih fokus untuk mendorong sektor jasa 

lainnya. Utamanya pada kegiatan usaha hiburan dan 

rekreasi, serta pengoperasian/ pengelolaan kawasan 

TN Raja Ampat yang telah menjadi prioritas dan TN 

Teluk Cenderawasih yang memiliki potensi besar 

untuk memberikan dampak pengganda pendapatan 

dengan banyaknya kedatangan wisatawan. Selain 

sektor jasa lainnya, kebijakan juga dapat difokuskan 

pada sektor pendidikan. Hal ini bisa dilakukan dengan 

menyediakan berbagai lembaga pendidikan untuk 

menghasilkan lulusan yang akan memiliki daya jual 

yang tinggi sejalan dengan tingkat pendidikan yang 

telah dijalani. 

3. Apabila fokus pembangunan daerah adalah 

peningkatan kesempatan kerja untuk mengurangi 

angka pengangguran yang bertambah selama 

pandemi terjadi, maka kebijakan pemerintah daerah 

di Papua Barat sebaiknya lebih mengutamakan sektor 

jasa lainnya yang akan memberikan dampak 

penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih besar, baik 

untuk usaha di dalamnya maupun sektor lainnya. Hal 

ini karena sifatnya yang padat karya, atau 

membutuhkan pekerja manusia dalam 

penyelenggaraan usaha. Selain jasa lainnya, fokus juga 

Tabel 4.5 
Perubahan Nilai Keterkaitan (Linkages) Antar Sektor Ekonomi  

Papua Barat Tahun 2020-2021 (persen) 

Kode 
I-O Sektor 

Linkages 

Backward Forward 

1 Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

0.1541 -0.088 

2 Pertambangan dan Penggalian 0.0003 -0.244 

3 Industri Pengolahan -0.0140 -0.320 

4 Pengadaan Listrik dan Gas -0.0018 -0.198 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.0005 -0.579 

6 Konstruksi 0.0580 -0.143 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

0.0024 -0.775 

8 Transportasi dan Pergudangan 0.0011 -0.883 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 0.1346 -0.780 

10 Informasi dan Komunikasi 0.0004 -1.099 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0.0022 -0.801 

12 Real Estate 0.0076 -0.990 

13 Jasa Perusahaan 0.0009 -0.733 

14 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0.0121 -0.272 

15 Jasa Pendidikan 0.0118 -0.078 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.0273 -0.154 

17 Jasa Lainnya 0.0096 -0.962 

Sumber: Hasil Olah Data Aplikasi I-O PAU UGM-Bappenas 
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dapat di arahkan pada sektor pertanian, kehutanan 

dan perikanan yang akan mendorong timbulnya 

lapangan kerja sektor lainnya dalam menunjang 

pelaksanaan usaha. 

4. Di antara banyaknya sektor unggulan di Papua Barat, 

sektor utama yang dapat dijadikan kunci oleh 

pemerintah daerah di Papua Barat adalah pengadaan 

listrik dan gas, industri pengolahan, jasa perusahaan, 

pertambangan dan penggalian, informasi dan 

komunikasi, serta penyediaan akomodasi dan makan 

minum. Fokus pembangunan dapat diarahkan pada 

sektor yang memiliki derajat kepekaan tertinggi dan 

memiliki daya penyebaran terbesar, sesuai dengan 

kemampuan pemerintah daerah dan melibatkan pihak 

lainnya, seperti pada sektor pengadaan listrik dan gas 

bersama dengan pemerintah pusat, sektor 

penyediaan akomodasi dan makan minum bersama 

dengan swasta, demikian halnya dengan sektor 

informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan 

bersama dengan BUMN. 

B. Realisasi dan Potensi Investasi 
Kebijakan investasi di Papua Barat telah lama difokuskan 

pada beberapa sektor tertentu sebagai kekuatan atau 

potensi yang dimiliki. Sektor-sektor tersebut sebagaimana 

hasil perhitungan tabel I-O, diperkirakan dapat 

memberikan berbagai dampak positif bagi ekonomi dan 

kesejahteraan. Seperti sektor industri pengolahan (migas) 

yang memiliki pengganda output terbesar dan daya 

penyebaran terbesar, serta derajat kepekaan tertinggi. 

Kemudian sektor jasa lainnya dengan fokus pada kegiatan 

pariwisata sehingga memiliki pengganda pendapatan dan 

tenaga kerja terbesar. Demikian halnya jasa pendidikan, 

dengan fokus pada peningkatan dimensi pengetahuan 

melalui penyediaan dan perluasan akses pendidikan 

sehingga mampu menjadi pengganda pendapatan. 

Tanpa mengesampingkan keberadaan pandemi yang 

terjadi, melalui penerapan kebijakan investasi khusus, 

realisasi investasi di Papua Barat pada tahun 2021 tetap 

mampu mengalami peningkatan. Pertumbuhan investasi 

bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang 

meningkat 207,03 persen atau senilai 32.5 juta US$ yang 

terealisasi pada 92 proyek. Sedangkan pada investasi 

yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) mengalami penurunan -67,64 persen atau senilai 

Rp622,99 miliar pada 351 proyek. Sebagian besar realisasi 

proyek PMDN berada di sektor transportasi, gudang dan 

telekomunikasi di Kota Sorong, serta sektor perikanan di 

Kab. Raja Ampat dan Kab. Teluk Wondama. Sementara 

Penanaman Modal Asing (PMA) realisasi lebih banyak 

berkutat di sektor penyediaan akomodasi dan makan 

minum (Hotel dan Restoran) di Kab. Raja 

Ampat dan Kab. Teluk Wondama, serta 

sektor tanaman pangan, perkebunan, 

peternakan di Kab. Manokwari dan Kab. 

Manokwari Selatan. 

B.1   Kebijakan Investasi Hijau 

Sebagai wujud dari implementasi RKPD 

(jangka pendek) dan RPJMD (jangka 

menengah) oleh pemerintah daerah dalam 

bingkai otonomi daerah, pengembangan 

wilayah berbasis sektoral disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi daerah 

agar memiliki aspek keberlanjutan. Melalui 

sebuah kebijakan yang disebut sebagai 

Investasi Hijau, masyarakat dan investor 

didorong untuk mengelola dan 

memanfaatkan potensi sumber daya 

dengan prinsip kehati-hatian, keadilan dan 

nilai ekonomi yang berkelanjutan untuk 

memastikan kualitas dan kuantitas sumber 

daya alam tetap tersedia di masa depan 

(lestari). Investasi hijau secara khusus 

dilaksanakan sejak tahun 2020 dengan 

memanfaatkan peta jalan investasi sebagai 

arahan bagi investor agar menjadi mitra 

dan mendorong masyarakat terlibat aktif 

Tabel 4.6 
Perkembangan Realisasi Nilai Investasi di Papua Barat  

Tahun 2019-2021 

Sektor 

2019 2020 2021 

PMA  

(ribu US$) 

PMDN 

(juta Rp) 

PMA  

(ribu US$) 

PMDN 

(juta Rp) 

PMA  

(ribu US$) 

PMDN 

(juta Rp) 

Tanaman 
Pangan, 
Perkebunan, 
Peternakan  

32.122,0 255,458.3 4,834.5 874,794.7 27,642.1 140.0 

Kehutanan - - - 99.7 - 12,842.0 

Perikanan 57,6 - 22.5 142,195.6 67.3 148,053.8 

Pertambangan 2.339,4 - 236.1 - - 15,700.0 

Industri (Non 
Migas) 

2.312,0 14,255.0 441.2 139,149.0 - 84,521.7 

Listrik, Gas dan 
Air 

1,1 - 1.0 42,397.3 0.3 13,819.0 

Konstruksi  - 348.8 - 17,639.5 - 68,390.6 

Perdagangan 
dan Reparasi  

- 219.9 - 28,350.7 - 14,040.3 

Hotel dan 
Restoran  

58,1 300.0 332.3 40.0 4,641.3 272.5 

Transportasi, 
Gudang dan 
Telekomunikasi  

316,7 98,876.5 - 554,769.5 97.9 245,843.3 

Perumahan, 
Kawasan Industri 
dan Perkantoran 

- 10,601.4 - 26,841.8 - 17,453.1 

Jasa Lainnya  8.996,7 180.0 4,717.4 99,086.6 50.4 1,918.4 

  Sumber: BKPM (data diolah) 
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mengelola sendiri potensi alam di sekelilingnya. Kebijakan 

ini menjadi salah satu pilihan untuk mendorong 

kesejahteraan masyarakat di masa pandemi dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah 

sehingga diharapkan ekonomi masyarakat kembali pulih 

dengan cepat. 

B.2 Investasi Sektor Industri 

Selain potensi alam berupa kandungan minyak dan gas, 

mineral logam (tembaga, emas, mangan, aluminium, nikel, 

cobalt, corum dan besi), serta mineral industri dan 

golongan C (bahan konstruksi, batu gamping, marmer, 

asbes, dan gypsum) yang berlimpah dan menjadi objek 

utama investasi sektor pertambangan, Provinsi Papua 

Barat tercatat juga memiliki potensi investasi lainnya. 

Salah satunya adalah industri pengolahan (non migas) 

yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.  

KEK Sorong dikelola oleh PT. Malamoi Olom Wobok 

(MOW) KEK Sorong dengan kepemilikan saham 

Pemerintah Kabupaten Sorong. Di dalam KEK Sorong 

telah tersedia listrik yang berasal dari PLTMG dengan 

kapasitas 100 MW dengan sumber jaringan pipa gas serta 

didukung 2 unit gardu listrik dan 5 BTS Telepon. Selain itu, 

• Potensi Perikanan : ikan cakalang, 
ikan tuna, kepiting 

• Potensi Pertambangan : batu 
gamping, produksi zirkon 

• Potensi Pariwisata : Teluk Triton 

Kab. Kaimana (3,25%) 

• Potensi Perikanan : perikanan 
tangkap, budidaya kerang mutiara 

• Potensi Kehutanan : produksi kayu  
• Potensi Pertambangan : bahan 

galian 
• Potensi Pariwisata : Taman Nasional 

Teluk Cenderawasih 

Kab. Teluk Wondama (1,85%) 

• Potensi Perkebunan : pala 
• Potensi Peternakan : Kawasan Agroforestri dan 

Kawasan Agropolitan 
• Potensi Perikanan : ikan terbang, rumput laut 
• Potensi Pertambangan : minyak bumi dan gas alam 
• Potensi Pariwisata : Teluk Toran, Situs Purbakala 

Tapurarang Kokas 
  

Kab. Fakfak (6,25%) 

• Potensi Perkebunan : kakao 
• Potensi Perikanan : ikan lemuru, ikan selar, 

ikan sikuda 
• Potensi Kehutanan : kayu 
• Potensi Pertambangan : LNG Tanggung 

dan Genting Oil 

Kab. Teluk Bintuni (37,19%) 

• Potensi Peternakan : ternak besar, ternak kecil 
• Potensi Perikanan : ikan cakalang 
• Potensi Pertambangan : kayu bulat, kayu 

gergajian, gaharu, rotan 

Kab. Manokwari (11,59%) 

• Potensi Pertanian dan Perkebunan : 
kakao, jagung, kedelai 

• Potensi Pariwisata : Gunung Botak 

Kab. Manokwari Selatan (0,98%) 

• Potensi Perkebunan : stroberi, kopi 
• Potensi Pariwisata : budaya Suku 

Arfak, Danau Anggi, Danau Gida 

Kab. Pegunungan Arfak (0,26%) 

• Potensi Peternakan : sapi potong 

Kab. Tambrauw (0,29%) 

• Potensi Pariwisata : Danau 
Ayamaru 

Kab. Maybrat (0,88%) 

• Potensi Perkebunan : kakao 
dan kelapa 

Kab. Sorong Selatan (2,23%) 

• Potensi Pertanian : padi 
• Potensi Industri: KEK Sorong 

Kab. Sorong (12,95%) 

• Potensi Perikanan : ikan 
lemuru, ikan kembung 

Kota Sorong (18,72%) 

• Potensi Perikanan : ikan 
cakalang, tuna, tongkol 

• Potensi Pariwisata : wisata 
bahari geopark 

Kab. Raja Ampat (3,56%) 

Gambar 4.1 
Peta Potensi Daerah dan Kontribusi Wilayah terhadap PDRB  

di Papua Barat  
 

Sumber: BPS dan Bappeda Provinsi Papua Barat (data diolah) 
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pada areal KEK Sorong juga tersedia fasilitas Jetty untuk 

angkutan kapal curah kering serta sebuah dermaga Kapal 

Ro-ro. Fasilitas pendukung lainnya adalah Pelabuhan Arar 

seluas 4 Ha dan memiliki dermaga beton sepanjang 100m 

yang berlokasi di kawasan KEK Sorong atau berjarak < 50 

km dari pelabuhan utama Sorong. 

Industri yang dimungkinkan untuk dibangun dan 

beroperasi di dalam KEK Sorong misalnya, industri 

pengalengan ikan tuna dan cakalang. Menurut perkiraan 

BKPM, dengan biaya produksi pada industri ini yang 

diperkirakan tumbuh 5,1 persen per tahun akan 

didapatkan internal rate of return (IRR) sebesar 27,58 

persen dan payback period 7 tahun. Melalui sistem 

produksi pengalengan tuna yang bersifat make to order, 
utilitas pabrik akan beroperasi selama 300 hari dalam 

setahun dan tidak selalu berproduksi 100 persen, namun 

demikian industri ini dapat menyerap tenaga kerja minimal 

sebanyak 149 orang. Adanya industri pengalengan ikan 

yang memiliki angka pengganda output besar akan 

mendorong pertumbuhan sektor usaha lain seperti pabrik 

tepung tulang ikan, pabrik pakan ternak, pabrik terasi, 

industri kaleng serta industri garam. 

B.3   Investasi Sektor Pariwisata 

Setelah sektor industri, sektor lain dengan potensi besar 

di Provinsi Papua Barat adalah pariwisata yang terhitung 

memiliki angka pengganda tenaga kerja dan derajat 

kepekaan yang besar. Wilayah utama pariwisata Papua 

Barat yang telah dikenal masyarakat adalah Kepulauan 

Raja Ampat, sebagai rumah bagi 75% spesies koral yang 

ada di dunia dan 1.500 spesies ikan termasuk beragam 

jenis hiu, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Realitas 

wilayah tersebut memberikan konsekuensi pada besarnya 

potensi sebagai aset pengembangan, khususnya 

pariwisata kepulauan dan bahari berbasis ekosistem 

(ecotourism).  

Peluang investasi yang bisa diwujudkan di Kepulauan Raja 

Ampat terletak pada luasnya area yang dapat dibangun 

menjadi berbagai fasilitas pendukung pariwisata seperti 

hotel (9 Ha), vila (42,2 Ha), kompleks olahraga (3 Ha) dan 

area komersial (1,8 Ha). Berdasarkan proyeksi BKPM, nilai 

NPV akan positif, sedangkan IRR dapat mencapai ± 50 

persen atau lebih tinggi dari discount rate, sehingga 

investasi menjadi layak untuk dijalankan. 

Selain pembangunan fasilitas, potensi investasi lain adalah 

produk jasa pariwisata, misalnya, Live on Board (LoB) yang 

dilakukan di atas kapal pinisi tradisional atau kapal safari 

modern.  LoB adalah bentuk produk yang menawarkan 

kesempatan kepada wisatawan untuk tinggal di kapal dan 

memberikan berbagai pengalaman dan petualangan 

dalam paket lengkap. Hampir seluruh komponen 

pariwisata yaitu Attractions, Activities, Accommodations, 
Amenities, dan Accessibilities (5A) dapat terpenuhi oleh 

paket wisata perjalanan sesuai dengan jarak jelajah kapal. 

Menurut BKPM, investasi dalam bentuk ini diproyeksikan 

dapat memberikan IRR sebesar 12,68 persen dan payback 
period 9 tahun.  

B.4 Kontribusi Sektor Unggulan 

Keberadaan berbagai kebijakan dalam bentuk pemberian 

kemudahan, insentif dan fasilitas, dilakukan dalam rangka 

mendorong peningkatan produktivitas sektor unggulan di 

Papua Barat dalam kontribusinya terhadap PDRB 

regional. Seperti sektor industri pengolahan (migas) yang 

sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sektor tersebut 

menjadi kontributor terbesar (25,31 persen) dengan 

usaha yang berada di seputaran pengolahan gas alam 

dengan nilai Rp21,53 triliun. Kemudian diikuti sektor 

pertambangan dan penggalian sebesar 17,69 persen dari 

PDRB atau senilai Rp15,05 triliun, serta sektor kontruksi 

sebesar 14, 80 persen atau senilai Rp12,59 triliun pada 

tahun 2021. 
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PDRB per Kapita Papua Barat (persen, juta Rp)
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Dari keseluruhan sektor unggulan, sebaran tenaga kerja 

terbanyak berada pada sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan yang menjadi kontributor PDRB terbesar 

keempat meskipun mampu menyerap tenaga kerja 

sebanyak 158.112 orang (32,7 persen seluruh penduduk 

bekerja). Sementara itu, sektor industri pengolahan 

sebagai yang terbesar dibandingkan sektor lainnya, 

menyerap 23.205 orang tenaga kerja. Perbedaan hasil 

produktivitas dan serapan tenaga kerja tersebut pada 

akhirnya membuat pendapatan per kapita (tenaga kerja) 

pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya 

sebesar Rp59,08 juta/tahun atau jauh di bawah sektor 

industri pengolahan (Rp927,84 juta/tahun) dan 

pertambangan penggalian (Rp2,00 miliar/tahun). Kondisi 

ini juga terjadi pada sektor-sektor yang lebih bersifat 

padat karya, seperti jasa lainnya (Rp17,69 juta/tahun), 

penyediaan akomodai (Rp40,17 juta/tahun), dan lainnya.  

Terjadi perbedaan pendapatan per kapita yang besar, 

utamanya pada sektor yang hanya melibatkan sebagian 

kecil dari masyarakat. Besarnya produktivitas juga hanya 

dinikmati oleh sedikit orang, utamanya pemilik modal. 

Oleh karena itu pengembangan sektor unggulan harus 

lebih diarahkan pada sektor yang selain berkontribusi 

dalam angka, juga mampu memberikan dampak langsung 

yang positif bagi ekonomi dan kesejahteraan masayarakat 

luas. 

C. Analisis Tantangan Ekonomi Regional 

Pembangunan merupakan sebuah proses transformasi 

masyarakat dari cara berpikir tradisional menuju ke arah 

yang lebih modern (Stiglitz, 1998). Adapun tujuan inti dari 

pembangunan itu sendiri adalah peningkatan 

ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang 

kehidupan pokok seperti sandang, pangan, papan, 

kesehatan dan perlindungan keamanan. Selain itu, 

pembangunan juga bertujuan untuk peningkatan standar 

hidup, penyediaan lapangan pekerjaan, perbaikan kualitas 

pendidikan serta perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan 

sosial bagi setiap individu secara keseluruhan (Todaro dan 

Smith, 2003). 

Pada masa pandemi, pemulihan ekonomi kawasan 

regional menjadi pelaku utama dalam pemulihan ekonomi 

nasional. Artinya, ketika mendiskusikan kemajuan 

pemulihan ekonomi Tiongkok, maka yang dimaksud 

adalah beberapa daerah yang telah pulih dan kembali 

memiliki aktivitas ekonomi dengan tingkat konsumsi dan 

produktivitas seperti sedia kala. Begitu juga ketika 

mendiskusikan pemulihan ekonomi Indonesia, maka yang 

dimaksud adalah kembalinya perekonomian di Jakarta, 

Surabaya, Medan dan Makassar. Sebagai negara 

kepulauan, Indonesia memiliki keadaan geografis, sumber 

daya alam (natural resources), dan SDM (human resources) 

yang berbeda antar daerah. Sebagian daerah memiliki 

sumber daya alam melimpah namun sumber daya manusia 

kurang berkualitas, sementara sebagian daerah lainnya 

sebaliknya. Kondisi ini di antaranya yang menjadi sebab 

terjadinya kesenjangan pembangunan. 

Selama satu dasawarsa terakhir pelaksanaan otonomi 

daerah, pembangunan di Papua Barat relatif masih 

tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Beberapa 

tantangan yang dihadapi dalam mengejar ketertinggalan 

tersebut di antaranya: kepemilikan sumber daya alam 

(natural resources) melimpah namun diekspor dalam 

bentuk raw material, kapasitas SDM relatif rendah, kondisi 

sosial politik belum stabil, potensi pengembangan 

pariwisata belum memiliki layanan pendukung memadai, 

kendala pembangunan infrastruktur terkait hak ulayat 

tanah, penegakkan hukum (law enforcement) masih 

rendah dan pengembangan UMKM belum memanfaatkan 

teknologi baik dari sisi produksi maupun pemasaran. 

Diperparah dengan penanganan pandemi yang 

terkendala berbagai keterbatasan, utamanya kapasitas 

layanan kesehatan sehingga menjadikannya tantangan 

baru yang berpengaruh besar terhadap pembangunan 

sebagaimana telah terbukti di beberapa negara sejak 

kemunculannya.  

C.1 Kutukan Kepemilikan Sumber Daya 

Alam(Natural Resource Curse) 
Kepemilikan sumber daya alam (natural resources) yang 

melimpah tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan 

pembangunan. Fenomena tersebut dikenal sebagai 

Natural Resource Curse (Kutukan Sumber Daya Alam). 

Kutukan tersebut merupakan paradoks antara kepemilikan 

natural resources yang melimpah terhadap rendahnya 

pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini umumnya terjadi 

pada daerah-daerah berkembang yang mengandalkan 

sumber daya alam sebagai sumber utama pendapatan. 

Sumber daya alam dieksploitasi secara intensif namun 

tidak diberikan nilai tambah (value added) dimana hanya 

diekspor sebagai bahan baku (raw materials). Kegiatan 

eksploitasi secara berlebihan akan mengancam 

keberlanjutan dari pembangunan ekonomi karena cepat 

atau lambat sumber daya alam itu dapat habis sama sekali 

(depletable resources). 

Fenomena natural resource curse juga terjadi di beberapa 

daerah di Indonesia seperti yang terjadi di Papua Barat. 

Wilayah ini memiliki sumber daya alam melimpah namun 

dari segi tingkat pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi cenderung lebih rendah jika dibandingkan 

dengan daerah lain yang tidak memiliki sumber daya alam. 

Papua Barat memiliki cadangan gas terbesar yang 

diekspor sebagai raw material ke berbagai negara. LNG 

Tangguh merupakan mega proyek yang membangun 
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kilang LNG di Teluk Bintuni untuk menampung gas alam 

yang berasal dari beberapa Blok di sekitar Teluk Bintuni 

seperti Blok Berau, Blok Wiriagar dan Blok Muturi. Mega 

proyek tersebut merupakan kegiatan pengeboran untuk 

menarik cadangan gas sebesar 14,4 triliun kaki kubik. 

C.2 Pengembangan Kapasitas SDM 

Pembangunan fisik akan menjadi lebih produktif jika 

memiliki sumber daya (modal) manusia yang berkualitas. 

Adanya program pembangunan seperti jalan raya, 

jembatan, bendungan, irigasi, rumah sakit, pabrik, sekolah 

dan program pembangunan lainnya membutuhkan SDM 

yang ahli di bidangnya. Jika SDM yang berkualitas 

jumlahnya tidak memadai, maka pembangunan fisik akan 

berjalan menjadi kurang efisien dan efektif dimana mesin-

mesin produksi yang ada menjadi cepat rusak, bahan-

bahan banyak yang terbuang dan kualitas dari produksi 

yang dihasilkan sangat rendah. Para ekonom berpendapat 

bahwa kekurangan investasi modal manusia merupakan 

penyebab lambatnya pembangunan. Dengan tidak 

mengembangkan pendidikan, pengetahuan dan 

ketrampilan maka produktivitas dari modal fisik akan 

merosot (Jhingan, 1983).  

Dari keseluruhan penduduk yang bekerja, sebagian besar 

memiliki kualifikasi tamatan SD sebanyak 28,87 persen 

(139,629 jiwa), sedangkan 23,83 persen (115.270 jiwa) 

memiliki ijazah SMA, dan 16,25 persen (78.589 jiwa) telah 

tamat SMP. Meski demikian, sampai saat ini, 

pengembangan kapasitas SDM di Provinsi Papua Barat 

menunjukkan peningkatan tiap tahun walaupun masih 

tertinggal dari daerah lainnya. Kondisi ini terlihat dari 

pencapaian nilai IPM yang mengalami kenaikan setiap 

tahunnya hingga mencapai 65,26 pada tahun 2021. 

C.3 Pengembangan Potensi Pariwisata (Tourism) 
Pada umumnya, tantangan yang dihadapi dalam 

pengembangan tourism di Provinsi Papua Barat yaitu 

destinasi wisata belum memiliki layanan pendukung yang 

baik, seperti air bersih, pengolahan limbah, jaringan 

komunikasi dan layanan keuangan. Padahal Provinsi Papua 

Barat memiliki potensi pariwisata menakjubkan dengan 

keanekaragaman budaya, keindahan alam, dan 

keanekaragaman hayati. Selain Kepulauan Raja Ampat 

sebagai destinasi wisata terbaik, Provinsi Papua Barat juga 

memiliki Taman Nasional (TN) Teluk Cenderawasih yang 

tak kalah indah. Raja Ampat pernah dinobatkan sebagai 
World’s Best Snorkeling Destination berdasarkan survei 

CNN tahun 2015 dan The Outstanding Liveaboard Diving 
Destination dalam Diving and Resort Travel Expo Hong 
Kong tahun 2016. Sementara TN Teluk Cenderawasih 

merupakan taman nasional perairan laut terluas di 

Indonesia. Terumbu karangnya tercatat lebih dari 150 jenis 

dari 15 famili, dan tersebar di tepian 18 pulau besar dan 

kecil, serta kaya akan jenis ikan yang mencapai kurang 

lebih 209 jenis. 

Di antara strategi yang dapat dilakukan pemerintah 

daerah dalam pengembangan pariwisata yaitu dengan 

meningkatkan kualitas pelayanan pada beberapa aspek 

yang berhubungan dengan ketersediaan alat transportasi 

berjadwal, jaringan telekomunikasi, ketersediaan 

pengolahan limbah, peningkatan atau sertifikasi SDM 

pariwisata, asuransi perjalanan, ketersediaan layanan yang 

berhubungan dengan perbankan, dan keselamatan 

perjalanan. 

C.4 Kondisi Geografis dan Sarana Infrastruktur 

Provinsi Papua Barat terdiri dari 13 Kabupaten/Kota 

dengan luas wilayah 102.955,15 Km² (70% dari luas Pulau 

Jawa) di mana kondisi topografi Provinsi Papua Barat 

sangat bervariasi yang membentang mulai dari dataran 

rendah, rawa sampai dataran tinggi, dengan tipe tutupan 

lahan berupa hutan hujan tropis, padang rumput dan 

padang alang-alang. Ketinggian wilayah di Provinsi Papua 

Barat bervariasi dari 0 s.d > 2.940 mdpl. Kondisi ini 

merupakan salah satu elemen yang menjadi barrier 
transportasi antar wilayah, terutama transportasi darat, 

serta dasar bagi kebijakan pemanfaatan lahan sehingga 

membuat pembangunan infrastruktur di Papua Barat 

terkendala.  

Kendala lain dalam pembangunan infrastruktur adalah 

terkait hak ulayat dalam pembebasan lahan. Tanah ulayat 

dalam masyarakat Papua Barat diyakini sebagai 

peninggalan alam nenek moyang kepada masyarakat 

hukum adat sehingga masyarakat memiliki hubungan 

lahiriah dan batiniah serta berhak atas pemanfaatan dari 

sumber daya alam termasuk tanahnya. Hal inilah yang 

menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur 

karena terkadang pengembang yang sudah membangun 

masih harus mengganti hak ulayat. 

C.5 Stabilitas Sospol dan Penegakan Hukum 

Sebagaimana dikatakan Drazen (2000), kondisi sosial 

politik mempengaruhi kinerja dari pembangunan di mana 

instabilitas politik memiliki dampak negatif terhadap 

proses pembangunan itu sendiri. Barro (1991) 

berpendapat bahwa kondisi politik yang tidak stabil diukur 

melalui revolusi, kudeta dan tingkat kriminalitas. Aisen dan 

Veiga (2011) menambahkan indikator stabilitas politik 

berupa tingkat kebebasan ekonomi, tingkat homogenitas 

etnis, dan perubahan kabinet. Sementara itu, salah satu 

syarat dari keberhasilan pembangunan yaitu adanya 

penegakkan hukum (Law Enforcement) di semua aspek 

kehidupan bermasyarakat.  

Tingkat stabilitas sosial politik Papua Barat tercermin pada 

tingkat kriminalitas yang cenderung semakin naik. Setelah 
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sempat turun pada tahun 2018 dengan kejadian sebanyak 

3.598 kasus, angka kriminalitas terus meningkat hingga 

menjadi 4.307 kasus di tahun 2021. Berdasarkan data 

tersebut, maka risiko penduduk terkena tindak pidana 

sebesar 3,60 persen, atau setiap 100.000 penduduk di 

Papua Barat sekitar 360 orang berisiko terkena tindak 

pidana. Berbeda dari daerah lain, Papua Barat memiliki 

dua sumber hukum yang berbeda yaitu hukum positif dan 

hukum adat. Hukum positif merupakan hukum yang 

bersumber dari peraturan perundangan, sedangkan 

hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari 

keputusan adat. 

C.6 Pengembangan UMKM  

Selain permasalahan pembiayaan, pelaku UMKM di Papua 

Barat harus dihadapkan pada masalah ketidakmampuan 

untuk bersaing dengan pelaku industri yang lebih mapan. 

UMKM hanya mengandalkan teknologi sederhana untuk 

memproduksi barang sehingga menjadi kurang efisien. 

Dari sisi pemasaran, UMKM Papua Barat hanya 

mengandalkan pemasaran tradisional yang belum 

memanfaatkan teknologi internet sehingga penjualan 

hasil produksi menjadi tidak maksimal. Padahal di masa 

pandemi, ketika aktivitas manusia dibatasi untuk 

mencegah meluasnya pandemi, pemanfaatan teknologi 

menjadi unsur utama dalam mempertahankan 

keberlangsungan usaha.  

Di antara peran pemerintah daerah di Provinsi Papua 

Barat dapat membantu pengembangan UMKM melalui 

pemanfaatan teknologi baik dari sisi produksi maupun 

pemasaran. Sebagian besar UMKM usahanya mengubah 

bahan mentah atau bahan baku (raw material) menjadi 

barang setengah jadi/barang jadi. Pemerintah daerah 

dapat memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk 

meningkatkan nilai tambah (value added) barang yang 

dihasilkan sehingga menaikkan nilai jual barang tersebut. 

Selain itu dengan memanfaatkan teknologi pemerintah 

daerah juga dapat membantu pemasaran produksi UMKM 

secara web based serta pelaku UMKM diberikan pelatihan 

untuk memasarkan produk yang dihasilkan secara online. 

C.7 Penanganan Pandemi 

Pandemi yang dialami oleh semua wilayah di Indonesia 

sejak tahun 2020, menjadi tantangan baru yang harus 

dihadapi. Pemberlakuan pembatasan aktivitas untuk 

mengurangi penyebaran Covid-19 telah memukul 

berbagai sektor ekonomi, di tengah upaya semua pihak 

untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya pandemi dapat ditangani dan diminimalisasi 

dampaknya agar tidak semakin memperburuk kondisi 

sosial ekonomi. Akan tetapi, perbedaan kapasitas 

kesehatan dan faktor sosial masyarakat yang ada 

memberikan tingkat keberhasilan berbeda pada masing-

masing daerah. 

Ancaman Covid-19 di Papua Barat menunjukkan angka 

statistik yang relatif terkendali. Namun demikian, 

keterbatasan kapasitas kesehatan dan angka indikator 

kesejahteraan yang rendah menjadi sebuah tantangan 

yang kompleks dalam mengatasi pandemi sembari tetap 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan 

Papua Barat yang diawali dengan penyediaan infrastruktur 

semakin sukar diwujudkan dengan berbagai penyesuaian 

anggaran untuk penanganan pandemi dan pemulihan 

ekonomi. Demikian halnya dengan upaya penyediaan 

sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka 

peningkatan kualitas SDM. Padahal, sebagai modal utama 

dalam pembangunan dan daya tarik investasi, faktor-

faktor tersebut harus ditingkatkan khususnya di Papua 

Barat dengan berbagai keterbatasan yang ada. 

Hingga berakhirnya tahun 2021 pandemi di Papua Barat 

masih jauh dari kata usai, dan akan tetap menjadi 

ancaman. Selama penanganan pandemi belum 

menunjukkan keberhasilan sehingga memunculkan 

kekhawatiran bagi investor yang masuk atau wisatawan 

yang berkunjung, sektor dengan ketergantungan 

terhadap permintaan eksternal (luar wilayah) yang tinggi 

akan terganggu. Pembangunan di Papua Barat hanya akan 

ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, 

sektor perdagangan skala besar dan kecil, serta sektor 

konstruksi yang didorong oleh pengeluaran pemerintah. 
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BAB V 
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Pada tahun 1990 gagasan pengukuran pembangunan 

manusia dikembangkan oleh UNDP dalam bentuk Human 

Development Index (HDI)/Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan 

tahunan Human Development Report (HDR). IPM 

memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang 

pembangunan manusia yang meliputi kesehatan (diukur 

dari angka harapan hidup sejak waktu lahir/life expectancy 
at birth), pendidikan (diukur dari angka melek huruf 

penduduk dewasa/adult literacy rate dan rata-rata lama 

sekolah penduduk dewasa/mean years schooling) serta 

standar hidup layak (diukur dari kemampuan daya 

beli/purchasing power parity). 

IPM kemudian menjadi salah satu indikator yang penting 

dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat 

pentingnya IPM antara lain adalah memberikan ukuran 

capaian pembangunan yang lebih komprehensif karena 

tidak hanya mengukur capaian ekonomi semata, tetapi 

juga mencakup esensi dasar kebahagiaan manusia tentang 

kehidupan yang sehat, berumur panjang, pintar, dan 

adanya kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. BPS 

menggunakan metode penghitungan IPM yang baru di 

Indonesia mulai tahun 2014. Untuk dapat membandingkan 

capaian IPM antar wilayah, digunakan klasifikasi tingkat 

IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu: IPM < 60 : IPM 

rendah, 60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang, 70 ≤ IPM < 80 : IPM 

tinggi, IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi. 

 

Berdasarkan dimensi atau indikator yang menjadi landasan 

pengukuran IPM, maka bidang pendidikan dan kesehatan 

memiliki peran penting untuk menciptakan sumber daya 

dan membangun manusia, sedangkan bidang ekonomi 

akan memberikan penghidupan yang layak. Menciptakan 

manusia berkualitas tersebut membutuhkan berbagai 

sarana dan prasarana dengan biaya besar dalam 

penyediaannya sehingga hanya bisa dipenuhi oleh 

pemerintah. Dengan demikian sekurang-kurangnya ada 

tiga bidang yang perlu diperhatikan oleh pemerintah 

sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan 

penduduknya untuk berkembang dan mencapai hidup 

yang lebih baik. Pemerintah dapat mewujudkan 

peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut 

melalui peran alokasi belanja pemerintah di ketiga bidang 

sebagai pembentuk angka IPM.  

Pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan tertentu 

memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Oleh 

karena itu, pengeluaran pemerintah menjadi cerminan dari 

kebijakan pemerintah. Biaya kebijakan didanai dari 

anggaran yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. 

Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang 

menunjukkan komitmen pemerintah terhadap 

permasalahan pada bidang tersebut. Sebagai bentuk 

kebijakan fiskal, setiap tahunnya pemerintah pusat 

menetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (UU-APBN) dan pemerintah daerah 

menetapkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Perda APBD) sesuai dengan kebijakan 

pembangunan. APBN dan APBD menjadi alat utama bagi 

pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, yang salah satu ukurannya adalah IPM. 

Komitmen keseriusan pemerintah terhadap pembangunan 

manusia utamanya di bidang pendidikan dan kesehatan 

kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 (amandemen 2009) 

mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan 

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari 

APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan nasional. Pengalokasian 

dana pendidikan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut 

dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (pasal 49). Sementara untuk bidang 

kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

pasal 171 mengatur alokasi belanja di bidang kesehatan 

Peran Fiskal dalam Peningkatan Kualitas SDM, Analisis Indeks Pembangunan Manusia
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sebagai sesuatu yang mutlak dipenuhi (mandatory 
spending). Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah 

mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 

5 persen dari APBN, sementara pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kesehatan 

sekurang-kurangnya 10 persen dari APBD. Sedangkan 

pada bidang ekonomi, alokasi anggaran selalu menempati 

prioritas, khususnya pada pembangunan infrastruktur yang 

ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

membawa pada kenaikan pendapatan masyarakat. 

A. Disparitas IPM 

Berdasarkan data capaian IPM setiap provinsi di Indonesia 

di tahun 2021 terlihat masih adanya kesenjangan antar 

daerah yang cukup besar. Kondisi ini terjadi sejak 

perhitungan IPM dilakukan. Adanya kesenjangan ini pada 

jangka panjang akan semakin meningkatkan ketimpangan 

antar masyarakat. Tercatat hanya 10 provinsi yang memiliki 

nilai IPM lebih tinggi dari IPM Indonesia secara nasional, 

sementara 24 provinsi lainnya berada di bawah angka IPM 

Indonesia. DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi provinsi 

dengan tingkat IPM dengan kategori sangat tinggi. 

Sedangkan 21 provinsi di Indonesia berada dalam kategori 

IPM yang tinggi dan sebanyak 11 provinsi yang masuk ke 

dalam kategori IPM sedang.  

Pembangunan manusia di Indonesia masih menghadapi 

tantangan yang besar, terutama yang berkaitan dengan 

pemerataan. Kesenjangan capaian pembangunan antar 

daerah menjadi masalah yang rutin terjadi, yaitu disparitas 

antara kawasan barat dan timur. Secara umum, 

pembangunan manusia di kawasan barat lebih maju 

dibanding di kawasan timur, terlihat dari berbagai capaian 

indikator ekonomi dan kesejahteraan yang lebih tinggi. 

Dari 11 provinsi dengan IPM kategori sedang, 2 wilayah 

berasal dari regional paling timur Indonesia (Papua dan 

Papua Barat) menjadi wilayah dengan IPM terendah. 

Upaya pemerataan pencapaian pembangunan antar 

kawasan sudah dilakukan pemerintah berdasarkan kondisi 

tersebut, di antaranya melalui penempatan Papua dan 

Papua Barat menjadi prioritas pembangunan, serta 

berbagai kebijakan yang bertujuan mengembangkan 

potensi ekonomi dan memperkuat kemampuan SDM 

untuk mendukung pengembangan potensi tersebut.  

Di sisi lain, pemerintah baik pusat maupun daerah harus 

selalu berupaya untuk melakukan pembangunan manusia 

yang utuh menggunakan porsi anggaran yang 

dialokasikan. Porsi alokasi belanja bidang pendidikan di 

APBN telah ditetapkan sesuai dengan aturan yaitu 

sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total APBN. 

Hal yang sama seharusnya juga berlaku di tingkat daerah, 

dengan rata-rata alokasi belanja bidang pendidikan di 

APBD kabupaten dan kota berada di atas 20 persen dari 

total APBD. Sementara itu, untuk anggaran bidang 

kesehatan di APBN sendiri telah dialokasikan sebanyak 5 

persen baru sejak tahun 2016. Setelah sebelumnya hanya 

berada di kisaran 3 persen dari total belanja APBN. Untuk 

di tingkat daerah, alokasi bidang kesehatan sudah 

seharusnya ditetapkan minimal 10 persen dari total 

anggaran belanja. 

Dalam pengalokasian belanja pemerintah, tidak 

selalu tentang belanja bidang pendidikan dan 

kesehatan. Masih terdapat bidang lain yang harus 

diperhatikan oleh pemerintah seperti anggaran 

untuk fungsi pelayanan umum, fungsi perlindungan 

sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi 

pariwisata dan kebudayaan. Meski demikian, 

sebagai upaya peningkatan kesejahteraan yang 

terlihat dari tingginya pencapaian IPM, maka 

menjadikan alokasi anggaran bidang pendidikan 

dan kesehatan sebagai salah prioritas adalah 

keharusan. Adanya ketentuan yang mewajibkan 

minimal alokasi anggaran pada bidang pendidikan 

dan kesehatan seharusnya menjadi syarat mutlak 

dalam penyusunan APBN dan APBD. Apabila 

alokasi APBN tingkat regional dan APBD pada 

bidang pendidikan dan kesehatan dapat ditetapkan 

sebesar ketentuan dan disertai dengan penggunaan yang 

tepat atau sesuai dengan kebutuhan serta kondisi 

wilayahnya masing-masing, maka disparitas IPM antar 

daerah diharapkan tidak terjadi.  

Belanja yang fokus pada penguatan dan peningkatan 

akses layanan (pendidikan dan kesehatan) adalah langkah 

strategis untuk dapat meningkatkan produktivitas serta 

daya saing masyarakat di sebuah wilayah yang bermuara 

pada kenaikan indikator pembentuk IPM. Hal ini karena 

peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan 

capaian setiap indikatornya. Sementara kenaikan capaian 
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81.11

80.22

69.79

69.00

65.28

65.26

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

D
K

I J
ak

ar
ta

D
I Y

og
ya

ka
rt

a
K

al
tim

K
ep

. R
ia

u
B

al
i

Su
lu

t
R

ia
u

B
an

te
n

Su
m

b
ar

Ja
b

ar
Su

ls
el

A
ce

h
Ja

te
ng

Ja
tim

Su
m

ut
B

ab
el

Su
ltr

a
B

en
g

ku
lu

Ja
m

b
i

K
al

se
l

K
al

te
ng

K
al

ta
ra

Su
m

se
l

La
m

p
un

g
Su

lte
ng

M
al

uk
u

G
or

on
ta

lo
M

al
ut

N
TB

K
al

b
ar

Su
lb

ar
N

TT
Pa

p
ua

 B
ar

at
Pa

p
ua

Grafik 6.1
IPM Nasional dan Provinsi Tahun 2021

Sumber: BPS (data diolah)
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dari indikator IPM tidak akan terwujud tanpa ada dorongan 

dari belanja pemerintah. Berbagai penelitian membuktikan 

bahwa peningkatan belanja pemerintah pada suatu bidang 

IPM berperan dalam kenaikan angka indikator bidang 

tersebut. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan 

yang dialokasikan secara efektif akan meningkatkan 

kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, dengan hasil 

akhir capaian indikator pembentuk IPM yang naik. 

Selama satu dekade terakhir atau sejak IPM mulai 

diperhitungkan, capaian setiap indikator pembentuk IPM 

Papua dan Papua Barat selalu lebih kecil dibandingkan 

capaian nasional dan wilayah lainnya. Kondisi ini seakan 

menjadi hal yang wajar mengingat ketertinggalan Papua 

dan Papua Barat. Mulai dari infrastruktur dan konektivitas 

yang terbatas, kapasitas kesehatan yang rendah, akses 

pendidikan yang belum merata, biaya ekonomi yang 

tinggi, serta adanya berbagai permasalahan (gangguan 

keamanan) yang menjadikan capaian indikator Papua dan 

Papua Barat konsisten pada angka yang lebih rendah. Oleh 

karena itu, alokasi anggaran di kedua wilayah tersebut 

menempatkan pembangunan infrastruktur pendorong 

ekonomi dan peningkatan konektivitas menjadi prioritas 

atau lebih besar dari porsi bidang pendidikan dan 

kesehatan (di bawah ketentuan minimal alokasi).  

Berbeda dengan wilayah di kawasan barat Indonesia yang 

umumnya memiliki infrastruktur, kapasitas kesehatan, dan 

akses kesehatan, situasi kondusif, atau kondisi dasar yang 

lebih baik dan lebih merata, sehingga alokasi bidang 

pendidikan dan kesehatan dapat ditetapkan lebih besar 

atau sebagaimana ketentuan. Adanya kondisi dasar yang 

lebih baik akan memudahkan perwujudan akselerasi 

pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, dan 

kenaikan pendapatan dalam rangka mencapai nilai IPM 

yang tinggi. Sedangkan wilayah dengan kondisi dasar 

yang kurang/terbatas (Papua dan Papua Barat) akan 

berupaya menyediakan layanan dasar terlebih dahulu 

sebelum dapat berlanjut dengan upaya peningkatan 

kapasitas atau pembangunan manusia. Jika kedua hal 

tersebut dilakukan secara bersama akan sangat 

membebani pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan 

pemilik anggaran, serta tidak adil bagi wilayah lainnya. 

Selain itu, keberadaan dana otonomi khusus yang semakin 

meningkat jumlahnya menunjukkan bahwa Papua dan 

Papua Barat selalu menjadi prioritas. 

B. Peningkatan IPM Papua Barat 

Sebagai wilayah dengan banyak keterbatasan, serta 

memiliki capaian indikator ekonomi dan kesejahteraan 

yang rendah, mewujudkan IPM yang tingi merupakan 

suatu capaian yang besar bagi Papua Barat. Meski 

demikian, nilai IPM Papua Barat sepanjang 6 tahun terakhir 

mampu berada dalam tren yang meningkat. Di tengah 

kondisi keterbatasan dan pandemi yang ada, capaian nilai 

IPM yang konsisten meningkat hingga mencapai nilai 

tertinggi pada tahun 2021 adalah sebuah keberhasilan. 

Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di kawasan 

paling timur Indonesia, IPM Papua Barat memiliki 

pertumbuhan positif dengan tidak pernah mengalami 

penurunan, meski besarannya masih menduduki peringkat 

terendah kedua secara nasional atau sedikit lebih baik dari 

Papua.  

Di antara wilayah di regional Papua dan Maluku, IPM 

Papua Barat memiliki pertumbuhan yang lebih baik 

dibandingkan wilayah lainnya (Papua, Maluku, dan Maluku 

Utara). Laju pertumbuhan nilai IPM Papua Barat bahkan 
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sempat menjadi yang tertinggi di Indonesia pada kurun 

waktu tahun 2019-2020. Terlepas dari keberadaan 

pandemi, pemerintah di Papua Barat terbukti mampu 

memberikan dorongan pada kenaikan IPM yang dibentuk 

oleh dimensi standar hidup layak yang diukur dengan 

pengeluaran per kapita (PPP), dimensi umur panjang dan 

hidup sehat yang diukur dengan umur harapan hidup 

(UHH), serta dimensi pengetahuan yang diukur oleh 

harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas 

dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun 

ke atas sebagai indikator-indikator pembentuk nilai IPM. 

IPM Papua Barat yang mengalami kenaikan setiap 

tahunnya tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah 

yang dilaksanakan khususnya bidang kesehatan dan 

pendidikan, sedangkan bidang ekonomi telah lama dan 

selalu menjadi prioritas sehingga memiliki porsi alokasi 

yang besar. Pada bidang kesehatan, telah dilakukan upaya 

penyediaan dan perluasan jaminan kesehatan, serta 

peningkatan akses dan kualitas pelayanan. Pada bidang 

pendidikan, pemerintah mengusahakan wajib belajar 12 

tahun bagi penduduk usia sekolah melalui pembangunan 

fasilitas pendidikan yang memadai dan tersebar merata. 

Alhasil, penggunaan belanja pemerintah pada kedua 

bidang tersebut dapat mendorong naiknya UHH, HLS, dan 

RLS secara konsisten setiap tahunnya.  

Sementara pada bidang ekonomi, besarnya alokasi masih 

belum mampu meningkatkan nilai PPP yang akhirnya 

menurun di tahun 2020-2021. Adanya perlambatan ini 

lebih disebabkan oleh pandemi yang melanda dan 

berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. 

Produktivitas secara keseluruhan menurun akibat volume 

permintaan dan produksi yang terganggu menjadi tekanan 

besar terhadap perekonomian hingga terkontraksi. Tidak 

seperti dua bidang lainnya, ekonomi Papua Barat memiliki 

ketergantungan yang tinggi terhadap wilayah lainnya baik 

dari sisi bahan baku, proses produksi maupun 

pemasarannya sehingga sangat peka terhadap 

guncangan. Selain itu, penurunan volume ekspor gas alam 

yang menjadi komoditas utama ekspor Papua Barat turut 

menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. 

C. Peran dalam Peningkatan 

IPM Papua Barat konsisten tumbuh positif sejak 

dilakukannya perhitungan IPM metode baru. Apabila suatu 

wilayah memiliki IPM yang rendah atau tinggi, maka perlu 

dilihat lebih jauh pada masing-masing indikator atas hal 

yang menjadi penyebabnya. Di antara indikator bidang 

pendidikan (RLS, HLS), kesehatan (UHH), dan ekonomi 

(PPP), tidak seluruh indikator bidang pembentuk IPM 

tersebut mengalami pertumbuhan yang konsisten positif. 

Sepanjang kurun waktu 2017-2021, hanya PPP sebagai 

indikator bidang ekonomi yang mengalami penurunan, 

sedangkan indikator bidang kesehatan dan pendidikan 

mampu meningkat setiap tahunnya.  

Penurunan nilai suatu indikator bidang dapat disebabkan 

oleh permasalahan yang terjadi pada tiga faktor (Todaro 

dan Smith, 2011), yaitu pemerintah, masyarakat dan faktor 

eksternal. Dari sisi pemerintah sebagai penyedia sarana 

dan prasarana, rendahnya alokasi, serta penggunaan 

alokasi yang tidak efektif dan tepat sasaran, menyebabkan 

tidak tersedianya akses yang memadai atau kualitas 

layanan pendidikan dan kesehatan yang tidak mengalami 

peningkatan. Pada sisi masyarakat, permasalahan 

fundamental yang muncul dari individu seperti tingginya 

tingkat kemiskinan yang membuatnya lebih 

mengutamakan memenuhi kebutuhan dibandingkan 

menjalani pendidikan, keengganan menggunakan fasilitas 

kesehatan yang tersedia (lebih percaya dukun), atau faktor 

ketidakpercayaan lainnya yang membuat tidak optimalnya 

pemanfaatan fasilitas yang ada. Sementara faktor 

eksternal, seperti kondisi wilayah yang sulit sehingga 

penyediaan akses pendidikan dan kesehatan memiliki 

biaya tinggi atau membutuhkan pihak lain di luar 

pemerintah, lapangan kerja yang terbatas akibat 

rendahnya investasi, serta pandemi yang membuat 

perekonomian terganggu juga menjadi masalah yang 

dapat menghambat capaian IPM. 

Jika turunnya nilai IPM dapat disebabkan oleh tiga faktor, 

maka peningkatan yang terjadi pada IPM, juga dapat 

didorong oleh ketiganya. Oleh karena itu, upaya 

peningkatan IPM difokuskan pada ketiganya secara 

seimbang. Fokus pada salah satu faktor saja akan 

membuat faktor lainnya bermasalah sehingga meniadakan 

manfaat dari faktor yang diutamakan. Demikian halnya 

dengan IPM Papua Barat, tidak selalu berkorelasi positif  

dengan kenaikan besaran alokasi belanja pemerintah 

dalam tren peningkatannya. Hal ini terlihat dari kenaikan 

terbesar dalam capaian IPM tahun 2019-2020 yang tidak 

diiringi oleh naiknya alokasi belanja bidang IPM tahun 

sebelumnya. Adapun dampak belanja pemerintah 

terhadap IPM baru dapat terlihat atau memberi manfaat 
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pada tahun berikutnya (time lag), atau dapat diartikan 

bahwa fasilitas atau layanan yang tersedia untuk 

masyarakat merupakan hasil dari pelaksanaan belanja 

tahun sebelumnya. Rata-rata alokasi belanja pada APBN 

dan APBD di Papua Barat tahun 2018 tidak sebesar tahun 

2016, meskipun belanja tahun 2018 mampu memberikan 

dorongan lebih besar pada capaian IPM tahun 2019. 

Kondisi yang sama juga terjadi di seluruh kabupaten/kota 

di Papua Barat dengan capaian IPM yang meningkat setiap 

tahunnya, terlepas dari penurunan pada porsi alokasi 

belanja bidang IPM (tahun sebelumnya). Tercatat alokasi 

APBN tingkat regional yang dilaksanakan oleh Satker K/L 

dan APBD yang dijalankan oleh SKPD, pada bidang 

pendidikan dan kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir rata-rata masih di bawah ketentuan minimal. 

Adanya kenaikan capaian IPM yang tidak linier dengan 

naiknya belanja pemerintah, tidak serta merta berarti 

bahwa belanja bidang IPM tidak perlu ditetapkan lebih 

besar dari sebelumnya. Akan tetapi, penetapan alokasi 

perlu disertai dengan perumusan program yang 

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini 

dikarenakan, fokus bidang IPM 

(pendidikan, kesehatan dan ekonomi) 

tidak selalu pada penyediaan kondisi 

dasar (fasilitas dan akses), namun secara 

bertahap berlanjut pada tingkatan 

selanjutnya,  yaitu perwujudan 

akselerasi pendidikan, peningkatan 

kualitas kesehatan, serta pertumbuhan 

ekonomi dan kenaikan pendapatan. 

Upaya pembangunan berkelanjutan 

tersebut secara besaran dapat lebih 

rendah dari belanja untuk 

pembangunan fasilitas, namun dengan 

tingkat efektivitas dan ketepatan 

sasaran yang lebih tinggi dalam 

meningkatkan kualitas manusia.  

C.1 Mengukur Peran Fiskal 

Adanya kenaikan atau penurunan capaian IPM dapat 

dikelompokkan dalam tiga faktor penyebabnya. 

Pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana, 

adalah pemilik anggaran, sedangkan masyarakat adalah 

pengguna atau objek dari tujuan pemerintah 

melaksanakan belanja. Sementara itu, faktor eksternal 

yang lebih luas dan kompleks dapat menjadi pendukung 

atau penghambat dalam pencapaian tujuan. Dari ketiga 

faktor tersebut, peran terbesar dalam mewujudkan 

manusia yang berkualitas atau memiliki kebahagiaan, 

kehidupan yang sehat, berumur panjang, pintar, dan 

berpengetahuan adalah milik pemerintah. Peran ini dapat 

lebih diukur jika dibandingkan dengan peran faktor 

lainnya, melalui besaran belanja pemerintah sebagai 

bentuk kebijakan fiskal yang dialokasikan dan target/ 

sasaran yang ditentukan. Sebagaimana penelitian Todaro 

dan Smith (2011) yang menjelaskan bahwa alokasi sumber 

daya untuk pembangunan manusia dari sisi pemerintah 

merupakan fungsi dari tiga hal, yaitu total pengeluaran, 

berapa banyak yang dialokasikan, dan bagaimana 
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anggaran tersebut dialokasikan ke bidang sasaran. 

Pembangunan manusia dapat lebih terwujud dengan 

adanya dukungan yang besar, tingkat investasi yang tinggi, 

distribusi pendapatan yang lebih merata, serta kebijakan 

ekonomi yang memadai dari pemerintah. 

Pada pengaruh faktor lainnya (di luar pemerintah) 

terhadap IPM, masyarakat dan faktor eksternal tidak selalu 

bersifat menghambat atau selalu mendukung. Banyak 

wilayah yang memiliki nilai IPM yang tinggi tanpa didukung 

oleh porsi alokasi belanja pemerintah yang besar, begitu 

pula sebaliknya. Bukti tersebut tidak berarti bahwa 

kebijakan fiskal menjadi tidak penting, namun faktor 

masyarakat dan pengaruh eksternal dapat menjadi sasaran 

lain selain IPM yang bisa diperbaiki kondisinya melalui 

pelaksanaan kebijakan fiskal. Hubungan di antara ketiga 

faktor tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah 

untuk merancang kebijakan yang tepat sehingga dapat 

saling memperkuat menuju capaian IPM yang tinggi. 

Besarnya alokasi belanja pemerintah dapat meningkatkan 

IPM, tetapi kenaikan yang terus menerus justru akan 

menurunkan IPM (Hajibabaei dan Ahmadi, 2014). Selain 

itu, terdapat kondisi yang membuat pengurangan alokasi 

belanja pemerintah tidak akan menurunkan kesejahteraan 

masyarakat (Scully, 2001). Ketentuan yang mewajibkan 

alokasi minimal (mandatory spending) dari belanja bidang 

kesehatan dan pendidikan merupakan salah satu cara yang 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dengan 

standar IPM. Akan tetapi, alokasi belanja pemerintah di 

Papua Barat yang ditetapkan di bawah ketentuan tidak 

membawa pada penurunan angka IPM. Namun demikian, 

kondisi ini tidak berarti bahwa alokasi belanja tidak perlu 

ditingkatkan apabila pemerintah berupaya meningkatkan 

capaian IPM. Alokasi belanja bidang IPM di Papua Barat 

ditetapkan lebih kecil dari ketentuan mandatory spending 
dikarenakan masih terdapat bidang lainnya yang menjadi 

prioritas, utamanya penyediaan kondisi dasar yang masih 

terbatas jika dibandingkan dengan wilayah di luar pulau 

Papua. 

Belanja pemerintah bertujuan untuk mencapai kondisi 

masyarakat yang sejahtera secara merata. Sebuah kondisi 

yang tidak akan tercapai dengan sendirinya, dan perlu 

ditangani oleh pemerintah yang menjalankan perannya 

dalam alokasi, distribusi, stabilisasi dan dinamisasi sumber 

daya. Meski demikian, dampak belanja terhadap keadaan 

masyarakat yang salah satunya diukur dengan capaian IPM 

memiliki magnitude yang berbeda. Perbedaan terletak 

pada bentuk output dan tingkat efektivitas dari belanja 

yang dilaksanakan bukan pada seberapa besar jumlah 

alokasinya. Belanja pemerintah berupa penyediaan 

layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) membutuhkan 

alokasi yang besar karena sifatnya sebagai investasi 

dengan manfaat yang jauh di masa depan. Jika besar dan 

kecilnya alokasi belanja yang ditujukan untuk mendorong 

kenaikan capaian indikator IPM dalam beberapa tahun 

terakhir memberikan pengaruh yang bervariasi maka perlu 

diteliti bagaimana sebenarnya pengaruh tersebut. Apakah 

alokasi belanja APBN tingkat regional dan APBD 

pemerintah daerah untuk bidang pendidikan, kesehatan, 

dan ekonomi, akan memiliki pengaruh terhadap 

peningkatan IPM di Papua Barat, serta bagaimanakah arah 

dari pengaruh tersebut, perlu menjadi pertanyaan yang 

harus dijawab.  

C.2 Metodologi 

Untuk menjawab pertanyaan dan mengetahui ukuran dari 

pengaruh belanja pemerintah dalam membentuk angka 

IPM di Papua Barat maka perlu menggunakan data dari 

seluruh pemerintah daerah ada di Papua Barat. Sebanyak 

14 pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) 

menjadi objek penelitian dengan masing-masing objek 

memiliki porsi alokasi belanja APBN dan APBD untuk 

bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai 

pembentuk IPM, serta memiliki angka IPM yang menjadi 

gambaran ukuran capaian pembangunan wilayahnya. 

Kerangka waktu untuk data yang digunakan dimulai dari 

tahun 2016 sampai tahun 2020 untuk belanja APBN dan 

APBD yang akan mempengaruhi capaian IPM tahun 2017 

hingga tahun 2021. Perbedaan jangka waktu ini 

disebabkan karena adanya time lag pada IPM sebagai hasil 

outcome atau dapat diartikan bahwa capaian IPM 

merupakan hasil dari belanja pemerintah yang telah 

dilaksanakan tahun sebelumnya dan sudah memberikan 

manfaat bagi masyarakat. Jangkauan data yang digunakan 

dalam pengukuran tergolong pendek  (5 tahun), meski 

demikian jangka waktu telah memenuhi persyaratan 

statistik. 

C.3 Model Pengukuran 

Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan 

adalah analisis data panel dengan pendekatan regresi 

yang mengadopsi model dalam penelitian Hajibabaei dan 

Ahmadi (2014). Pada penelitian tersebut, data diolah 

menggunakan regresi kuadratik untuk mempelajari 

hubungan non linear antara porsi belanja pemerintah 

dalam PDRB dengan kondisi HDI di Iran. Model persamaan 

yang digunakan adalah: 

HDI = C1 + C2 GS + C3 GS² + εt  

Dimana HDI adalah Human Development Index atau IPM 

dan GS adalah Government Spending. Dalam persamaan 

tersebut, hanya terdapat satu variabel independen yaitu 

pengeluaran pemerintah. Sementara itu, penelitian ini 

menjabarkan pengeluaran pemerintah menjadi belanja 

pemerintah pusat (APBN) di Papua Barat dan pemerintah 
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daerah (ABD) di setiap kabupaten/kota, yang difokuskan 

pada belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

Alokasi belanja bidang pendidikan, kesehatan dan 

ekonomi tidak termasuk alokasi pembayaran gaji 

(administrasi pemerintahan) yang bekerja di kedua bidang 

tersebut. Melalui modifikasi dari model acuan pada 

persamaan utama maka persamaan regresi untuk melihat 

pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi terhadap IPM dalam penelitian ini 

adalah: 

IPMit = α0 + β1PED_Dit + β2KES_Dit + β3EKO_Dit +
β4PED_Pit + β5KES_Pit + β6EKO_Pit + μit  

di mana: 

IPM: Indeks Pembangunan Manusia 

α0: Konstanta 

β1 – β6: Koefisien Variabel hasil regresi terhadap IPM 

PED_D:  Persentase belanja APBD bidang pendidikan 

dari total APBD  

KES_D: Persentase belanja APBD bidang kesehatan 

dari total APBD pada pemerintah daerah 

EKO_D: Persentase belanja APBD bidang ekonomi dari 

total APBD pada pemerintah daerah 

PED_P: Persentase belanja APBN bidang pendidikan 

dari total APBN di tingkat regional 

KES_P: Persentase belanja pemerintah pusat bidang 

kesehatan dari total APBN di tingkat regional 

EKO_P: Persentase belanja APBN bidang ekonomi dari 

total APBN di tingkat regional 

μ: error term 

i: pemerintah daerah 

t: tahun 

C.4 Pengujian Model 

Sebelum dilakukan analisis, beberapa tahapan harus 

dilakukan terlebih dahulu. Tahap yang pertama adalah 

pemilihan model estimasi. Terdapat tiga pendekatan 

model yang akan digunakan dalam menganalisis data 

panel, yaitu common effect model, fixed effect model, dan 

random effect model. Untuk menentukan model estimasi 

yang akan digunakan, pertama harus menentukan uji 

signifikansi model berdasarkan penentuan metode 

estimasi yang dipilih. Uji signifikansi model ini dilakukan 

untuk menguji masing-masing model. 

Uji Chow merupakan uji untuk membandingkan model 

common effect dengan fixed effect. Hipotesis yang 

dibentuk adalah:  

H0 : Penelitian menggunakan Common Effect Model 

Ha : Penelitian menggunakan Fixed Effect Mode 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

cross-section Chi square <  0,05, sehingga H0 ditolak, 

maka yang terpilih dalam uji ini adalah Fixed Effect Model.  

Uji Hausman dilakukan dengan membandingkan model 

fixed effect dengan random effect untuk menentukan 

model yang terbaik. Hipotesis yang dibentuk adalah:  

H0 : Penelitian menggunakan Random Effect Model 
Ha : Penelitian menggunakan Fixed Effect Model 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

cross-section random effect < 0,05, sehingga H0 ditolak, 

maka yang terpilih dalam uji ini adalah Fixed Effect Model.  

Uji asumsi klasik dilakukan setelah mendapatkan model 

terbaik yaitu fixed effect, maka perlu dilakukan uji 

kesesuaian dalam model tersebut agar hasil regresi tidak 

menimbulkan bias. Uji asumsi klasik wajib yang dilakukan 

untuk analisis data panel adalah uji multikolinearitas dan uji 

heteroskedastisitas.  

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini untuk melihat ada 

tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan uji Glejser 

dalam regresi. Dari hasil uji heteroskedastisitas terlihat 

bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai 

probabilitas lebih kecil dari nilai alpha (probabilitas < 0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas dalam model. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

di antara variabel independen. Beberapa indikator dalam 

mendeteksi multikolinearitas, di antaranya nilai R2 yang 

terlampau tinggi, (lebih dari 0,8) tetapi tidak ada atau 

sedikit t-statistik yang signifikan dan nilai F-statistik yang 

Tabel 6.3 
Hasil Uji Glejser 

Variabel Koefisien Std.Error t-Statistik Prob. 

C -0.117426 0.342392 -0.342959 0.7328 

PED_D 0.007639 0.019294 0.395915 0.6935 

KES_D 0.032161 0.023462 1.370763 0.1753 

EKO_D 0.016403 0.008017 2.045932 0.4490 

PED_P -0.142457 0.113390 -1.256344 0.2136 

KES_P 0.510241 0.554801 0.919683 0.3612 

EKO_P -0.013284 0.020120 -0.660222 0.5115 
 

 

Tabel 6.2 
Hasil Uji Hausman 

Uji Hausman Chi-Sq. Statistic Probabilitas Hasil 

Cross-section Chi-
square 41.471514 0,0000 

H0 
ditolak 

 

Tabel 6.1 
Hasil Uji Chow 

Uji Chow Nilai Statistik Probabilitas Hasil 

Cross-section F 57.950975 0,0000 H0 
ditolak Cross-section 

Chi-square 194.374827 0,0000 
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signifikan, namun t-statistik dari masing-masing variabel 

bebas tidak signifikan. Dari hasil estimasi fixed effect 
model, maka tidak terdapat indikasi terjadinya masalah 

multikolinearitas. Uji multikolinieritas ditunjukkan bahwa 

antarvariabel independen tidak terdapat nilai VIF yang 

berada di atas angka 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa 

persamaan tidak mengalami masalah multikolinieritas.  

Dari hasil di atas, tidak terdeteksi adanya gejala 

multikolinearitas antar variabel dalam model penelitian ini. 

Widarjono (2017) mengemukakan bahwa masalah 

multikolinearitas biasanya terjadi karena kita hanya 

memiliki jumlah observasi yang sedikit. Hal tersebut dapat 

diabaikan karena walaupun terdapat multikolinearitas, 

estimasi regresi tetap bersifat Best Linear Unbiased 
Estimators (Subandoro dan Amir, 2017). 

C.5 Hasil Pengukuran 

Model fixed effect adalah pilihan model yang terbaik untuk 

mengestimasi IPM di Papua Barat. Hasil estimasi yang 

digunakan untuk menjelaskan persentase belanja APBN 

bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari total 

APBN tingkat regional, serta persentase belanja APBD 

bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari total 

APBD pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil estimasi dengan Fixed Effect Model 
(FEM) di atas, persamaan regresi data panel adalah: 

IPMit = 63.41− 0.13PED_Dit + 0.20KES_Dit −
0.02EKO_Dit + 0.97PED_Pit −  0.19KES_Pit −
0.20EKO_Pit + μit  

1. Persentase belanja APBD bidang pendidikan dari total 

APBD (PED_D) berpengaruh negatif secara signifikan 

terhadap IPM pada α=5 persen. 

2. Persentase belanja APBD bidang kesehatan dari total 

APBD (KES_D) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap IPM pada α=1 persen. 

3. Persentase belanja APBD bidang ekonomi dari total 

APBD setiap (EKO_D) tidak berpengaruh terhadap 

IPM, baik di α=1 persen, α=5 persen, maupun α=10 

persen. 

4. Persentase belanja APBN bidang pendidikan dari total 

APBN (PED_P) berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap IPM pada α=10 persen. 

5. Persentase belanja APBN bidang kesehatan dari total 

APBN (KES_P) tidak berpengaruh terhadap IPM, baik 

di α=1 persen, α=5 persen, maupun α=10 persen. 

6. Persentase belanja APBN bidang ekonomi dari total 

APBN (EKO_P) berpengaruh negatif secara signifikan 

terhadap IPM pada α=10 persen. 

Berdasarkan hasil estimasi model, dapat dilihat nilai 

probability F sebesar 0,0000. Artinya, variabel persentase 

belanja APBN bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi 

dari total APBN tingkat regional, serta persentase belanja 

APBD bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari 

total APBD pemerintah daerah secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap pembentukan IPM pada 

α=1 persen. Sementara itu, hasil uji koefisien determinasi 

(R2), untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi dari 

dependent variable yang dijelaskan oleh semua 

independent variable memiliki 0,984826. Hal ini dapat 

berarti bahwa variasi pembentukan IPM dapat dijelaskan 

oleh model sebesar 98,48 persen dan sisanya sebesar 

1.52 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

Interpretasi dari persamaan regresi data panel dengan 

metode random effect model pada persamaan adalah 

sebagai berikut. 

1. Nilai konstanta sebesar 63,41 diinterpretasikan 

sebagai taksiran besaran nilai IPM yang tidak 

dipengaruhi oleh variabel persentase belanja APBN 

bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari total 

APBN tingkat regional, serta persentase belanja APBD 

bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari total 

APBD pemerintah daerah.  

2. Koefisien PED_D sebesar -0,13 menunjukkan setiap 

kenaikan belanja APBD bidang pendidikan dari total 

APBD di setiap pemerintah daerah sebesar 1 persen, 

akan menurunkan nilai IPM sebesar 0,13 poin indeks, 

Tabel 6.4 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 PED_D KES_D EKO_D PED_P KES_P EKO_P 

PED_D 1.000000 0.687338 -0.304665 0.676749 0.369131 -0.041778 

KES_D 0.687338 1.000000 -0.390872 0.379831 0.104551 -0.351117 

EKO_D -0.304665 -0.390872 1.000000 -0.338744 -0.313507 -0.177342 

PED_P 0.676749 0.379831 -0.338744 1.000000 0.792840 0.357191 

KES_P 0.369131 0.104551 -0.313507 0.792840 1.000000 0.701344 

EKO_P -0.041778 -0.351117 -0.177342 0.357191 0.701344 1.000000 

 

Tabel 6.5 
Hasil Estimasi Fixed Effect Model 

Variabel Koefisien Std.Error t-Statistik Prob. 

C 63.40871 1.222188 51.88131 0.0000 

PED_D -0.133827 0.060929 -2.196434 0.0327 

KES_D 0.200405 0.063011 3.180457 0.0025 

EKO_D -0.024102 0.022925 -1.051336 0.2982 

PED_P 0.967250 0.493710 1.959145 0.0557 

KES_P -0.188394 1.906618 -0.098811 0.9217 

EKO_P -0.202229 0.104496 -1.935286 0.0586 

Weighted Statistic 
R-squared 0.984826 F-statistic 170.7996 

Adjusted R-squared 0.979060 Prob(F-statistic) 0.000000 
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ceteris paribus. 

3. Koefisien KES_D sebesar 0,20 menunjukkan setiap 

kenaikan belanja APBD bidang kesehatan dari total 

APBD di setiap pemerintah daerah sebesar 1 persen, 

akan meningkatkan nilai IPM sebesar 0,20 poin indeks, 

ceteris paribus. 

4. Koefisien EKO_D sebesar -0,02 menunjukkan setiap 

kenaikan belanja APBD bidang ekonomi dari total 

APBD di setiap pemerintah daerah sebesar 1 persen, 

akan menurunkan nilai IPM sebesar 0,02 poin indeks, 

ceteris paribus.  

5. Koefisien PED_P sebesar 0,97 menunjukkan setiap 

kenaikan belanja APBN bidang pendidikan dari total 

APBN di tingkat regional sebesar 1 persen, akan 

meningkatkan nilai IPM sebesar 0,97 poin indeks, 

ceteris paribus. 

6. Koefisien KES_P sebesar -0,19 menunjukkan setiap 

kenaikan belanja APBN bidang kesehatan dari total 

APBN di tingkat regional sebesar 1 persen, akan 

menurunkan nilai IPM sebesar 0,19 poin indeks, 

ceteris paribus. 

7. Koefisien EKO_P sebesar -0,20 menunjukkan setiap 

kenaikan belanja APBN bidang ekonomi dari total 

APBN di tingkat regional sebesar 1 persen, akan 

menurunkan nilai IPM sebesar 0,20 poin indeks, 

ceteris paribus. 

D. Peran Fiskal untuk IPM 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada pengukuran 

peranan belanja pemerintah (pengukuran jangka pendek) 

sebagai bentuk kebijakan fiskal dalam meningkatkan IPM, 

didapatkan bukti adanya pengaruh tunggal yang signifikan 

pada belanja APBN bidang pendidikan dan ekonomi, serta 

belanja APBD bidang pendidikan dan kesehatan. 

Sedangkan belanja APBN bidang kesehatan dan belanja 

APBD bidang ekonomi tidak memiliki pengaruh pada 

pembentukan angka IPM yang tinggi, meskipun secara 

bersama-sama semua belanja pemerintah tersebut 

berpengaruh terhadap IPM. Hasil temuan ini juga 

menunjukkan bahwa fokus belanja pada satu bidang 

tertentu tidak akan membawa pada perubahan, karena 

adanya koefisien pengaruh yang tidak searah.  

Pada belanja bidang kesehatan (APBN) dan ekonomi 

(APBD), alokasi dan skala pelaksanaan yang kecil 

ditengarai menjadi penyebab tidak optimalnya belanja 

dalam mendorong IPM. Belanja pemerintah yang 

berpengaruh signifikan tercatat memiliki porsi yang lebih 

besar, sejalan dengan prioritas yang ditetapkan. Bidang 

ekonomi di Papua Barat menjadi belanja prioritas APBN, 

begitu pula dengan bidang pendidikan. Besarnya alokasi 

pada APBN mengingat pembangunan ekonomi (termasuk 

penyediaan fasilitas, layanan dan pemerataan akses) 

membutuhkan biaya yang besar, terlebih lagi jumlah 

penduduk yang juga terus bertambah tiap tahunnya 

menjadi beban tambahan. Sementara belanja bidang 

pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pemerintah 

daerah, utamanya untuk peningkatan kualitas pendidikan 

dan penanganan pandemi.  

Belanja bidang pendidikan adalah investasi jangka 

panjang. Oleh sebab itu pemerintah baik itu di tingkat 

pusat maupun daerah mengalokasikan belanja yang 

memadai dan merata untuk membangun suatu sarana dan 

sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran 

pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan 

wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan 

produktivitas masyarakat. Investasi pendidikan merupakan 

sarana untuk meningkatkan pembangunan manusia 

sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dapat 

tercapai. Adanya kewajiban alokasi minimal (20 persen dari 

total belanja) merupakan bentuk usaha peningkatan. 

Kegagalan dalam membangun pendidikan akan 

melahirkan berbagai masalah yang pelik seperti 

Tabel 6.6 
Output Belanja APBN Regional Bidang Pendidikan Tahun 2021 

Output Realisasi 
(miliar Rp) Volume 

Guru Non PNS Penerima Insentif, 
Tunjangan 3T, dan Profesi 

5.30 227 orang 

Penerima BOS 10.47 8386 orang 

Penerima PIP 0.46 704 orang 

Bidikmisi 2.15 213 orang 

KIP 2.64 919 orang 

Tunjangan Tenaga Penyuluh 3.13 438 orang 

Rehabilitasi Sarana Pendidikan 68.91 4 Kab/Kota 

Sumber: OMSPAN (data diolah) 
 

Tabel 6.7 
Output Belanja APBD Bidang Pendidikan Tahun 2021 

Output Realisasi 
(miliar Rp) Volume 

Pembangunan dan Rehabilitasi 
Perpustakaan Sekolah 

4.63 12 ruang 

Pembangunan dan Rehabilitasi Ruang 
Guru/Kepala Sekolah/TU 

11.63 13 ruang 

Pembangunan dan Rehabilitasi Ruang 
Laboratorium 

79.17 71 ruang 

Pembangunan dan Rehabilitasi Ruang 
Kelas dan Praktik Siswa 

55.95 73 ruang 

Pembangunan dan Rehabilitasi UKS 12.23 17 ruang 
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah 
Dinas Guru (Lokasi Terpencil) 

12.65 15 unit 

Pembangunan Sarana, Prasarana dan 
Utilitas Sekolah 

15.51 2 ruang 

Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 4.00 4 unit 

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga 
Peserta Didik 

54.80 149 paket 

Pengelolaan Dana BOS 91.32 99 sekolah 

Gaji Guru Honorer 40.99 1485 orang 

Pembinaan Minat, Bakat dan 
Kreativitas Siswa 15.60 895 siswa 

Sumber: Bappeda Provinsi dan Kab/Kota (data diolah) 
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pengangguran, kemiskinan, serta kesenjangan 

pendapatan dan kesejahteraan yang akan menjadi beban 

bagi pemerintah.  

Sebagai salah satu prioritas nasional, belanja APBN bidang 

pendidikan digunakan antara lain untuk pelaksanaan 

kegiatan Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional 

Sekolah, Beasiswa Bidikmisi, pemberian tunjangan profesi 

guru PNS, non PNS dan PNSD. Pada belanja APBD bidang 

pendidikan, belanja diwujudkan dalam bentuk penyediaan 

sarana dan prasarana (pengadaan peralatan teknologi 

informatika dan komunikasi, pembangunan/rehabilitasi 

sekolah/ruang kelas), serta peningkatan kapasitas tenaga 

pendidik. Adanya perbedaan bentuk tersebut membuat 

arah pengaruh belanja terhadap IPM yang berbeda. 

Belanja APBD memiliki arah negatif disebabkan belum 

tepatnya sasaran untuk dapat berpengaruh terhadap 

indikator bidang pendidikan. Sedangkan untuk belanja 

APBN, dapat lebih efektif dalam memberikan kesempatan 

dan kemudahan siswa untuk tetap bersekolah sehingga 

dapat secara langsung mendorong kenaikan RLS dan HLS. 

Selain pendidikan, belanja kesehatan sebagai investasi 

akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan 

manusia. Berbeda dengan belanja APBN, belanja APBD 

bidang kesehatan memiliki pengaruh yang positif terhadap 

IPM. Penggunaan belanja APBD untuk pembangunan 

gedung kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, 

pelaksanaan imunisasi, serta pengadaan obat dan alat-alat 

kesehatan mampu meningkatkan kualitas kesehatan (UHH) 

yang dimiliki oleh masyarakat Papua Barat. Pelaksanaan 

belanja yang fokus pada pencegahan dan penyembuhan 

dalam bentuk peningkatan kepedulian masyarakat tentang 

cara hidup sehat juga memberikan dampak positif 

terhadap perubahan pola pikir dan peningkatan taraf 

kesehatan, selain penanganan pandemi yang saat ini 

menjadi prioritas. 

Pada belanja APBN bidang kesehatan, prioritas 

penggunaan anggaran berada pada usaha peningkatan 

derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, dalam 

bentuk penguatan promotif “gerakan masyarakat hidup 

sehat”, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, 

percepatan perbaikan gizi masyarakat, pengendalian 

penyakit, peningkatan pelayanan KB dan kesehatan 

reproduksi. Pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki alokasi 

yang jauh lebih kecil dari belanja bidang lainnya. Selain itu, 

dampak pelaksanaan belanja terhadap UHH diperkirakan 

baru akan terlihat dalam jangka waktu yang panjang, 

seiring persepsi masyarakat Papua Barat yang masih 

tergolong rendah terkait kesehatan. Kecilnya alokasi, 

bentuk pelaksanaan dan strategi belanja yang tidak 

berdampak langsung membuat belanja APBN tidak 

memiliki pengaruh pada hasil pengukuran peran. 

Pada belanja ekonomi, pengaruh hanya dimiliki oleh 

belanja APBN. Besarnya alokasi belanja APBN bidang 

ekonomi, yang di dalamnya termasuk pembangunan 

infrastruktur mendominasi besaran belanja secara 

keseluruhan. Berdasarkan hasil pengukuran, belanja APBN 

bidang ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap IPM. 

Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh bentuk dan 

strategi belanja yang sebagian besar digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas serta 

Tabel 6.8 
Output Belanja APBD Bidang KesehatanTahun 2021 

Output Realisasi 
(miliar Rp) Volume 

Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas 
Kesehatan 

26.00 26 unit 

Pembangunan Rumah Sakit 53.73 1 unit 

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas Layanan 
Kesehatan 

167.50 13 paket  

Pendistribusian Obat dan Vaksin 24.92 13 Kab/Kota 

Pendampingan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

5.74 13 Kab/Kota 

Sumber: Bappeda Provinsi dan Kab/Kota (data diolah) 
 

Tabel 6.9 
Output Belanja APBN Regional Bidang Kesehatan Tahun 2021 

Output Realisasi 
(miliar Rp) Volume 

Pengendalian Penyakit Menular 1.42 310 orang 

Pembinaan Gizi Masyarakat 0.38 40 orang 

Pengembangan Lingkungan Sehat 0.08 39 Lokasi 

Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah 
B3 Terpadu 

0.07 17 Lokasi 

Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan 
Rujukan 

2.28 9 Layanan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular 0.20 10 Lokasi 

Alat Kesehatan 0.22 5 Paket 

Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk 0.60 27 Pintu 

Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan 
Kesehatan 

3.50 8 Paket 

Pengadaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) 0.68 55 Faskes 

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

1.64  13 
Kab/Kota  

Sumber: OMSPAN (data diolah) 
 

Tabel 6.10 
Output Belanja APBN Regional Bidang Ekonomi Tahun 2021 

Output Realisasi 
(miliar Rp) 

Volume 

Jalan (Pembangunan dan Preservasi) 267.37 60.29 km 

Jembatan (Pembangunan dan 
Pemeliharaan) 

307.23 1126.5 m 

Pasar 3.43 1 unit 

Irigasi 167.05 40 unit 

Embung 0.48 4 unit 

Sanitasi dan Persampahan 45.96 3420 KK 

SPAM Berbasis Masyarakat 20.03 3970 SR 

Rumah Bantuan 227.99 2859 unit 

Bandar Udara 307.20 1 unit 

Terminal 2.15 2 unit 

Pengembangan Destinasi Wisata 1.93 1 Lokasi 

Pembangunan Pusat Konservasi Satwa 2.65 2 Lokasi 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SAR 46.85 73 Lokasi 
Sumber: OMSPAN (data diolah) 
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pengadaan sarana dan prasarana, sebagai pendukung 

kegiatan ekonomi. Bentuk pelaksanaan belanja tersebut 

merupakan belanja investasi jangka panjang sehingga 

dalam jangka pendek belum akan mendorong kenaikan 

PPP. Selain itu, adanya pandemi yang menurunkan volume 

permintaan dan produksi, berpengaruh terhadap turunnya 

pendapatan masyarakat. Meski demikian, alokasi yang 

konsisten ditetapkan jauh lebih besar dibandingkan 

bidang lainnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir namun 

tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat 

(PPP) membuat belanja memiliki pengaruh negatif. 

Sementara itu, belanja bidang ekonomi yang bersumber 

dari APBD pemerintah daerah, terbukti tidak memiliki 

pengaruh terhadap IPM berdasarkan hasil pengukuran. 

Hasil ini ditengarai sebagai akibat dari bentuk belanja yang 

tidak menyasar langsung pada peningkatan pendapatan 

masyarakat, namun pada usaha penyediaan dan 

rehabilitasi layanan dasar, pencegahan bencana,  

lingkungan hidup dan pendamping dari pelaksanaan 

belanja APBN bidang ekonomi. Selain itu, adanya alokasi 

yang ditetapkan lebih besar dari bidang lainnya juga turut 

menyebabkan belanja menjadi tidak berpengaruh 

terhadap IPM.  

E. Simpulan dan Rekomendasi 

E.1 Simpulan 

IPM adalah salah satu indikator yang penting dalam 

melihat sisi lain dari pembangunan. IPM bermanfaat dalam 

memberikan ukuran capaian pembangunan yang lebih 

komprehensif karena tidak hanya mengukur capaian 

ekonomi semata, tetapi juga mencakup esensi dasar 

kebahagiaan manusia tentang kehidupan yang sehat, 

berumur panjang, pintar, dan adanya kesempatan untuk 

memperoleh pengetahuan. Keberhasilan pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat 

dikatakan memiliki keberhasilan jika aspek kecepatan dan 

status pencapaian IPM mengalami peningkatan. Dalam 6 

tahun terakhir, IPM Papua Barat terus mengalami 

peningkatan, jika pada tahun 2016 berada pada angka 

62,21 maka pada tahun 2021 menjadi 65,26. Adanya tren 

kenaikan ini berarti bahwa artinya pembangunan manusia 

di Papua Barat dapat dikatakan berhasil, meskipun jika 

dibandingkan dengan wilayah lainnya IPM Papua Barat 

masih berada di peringkat kedua terendah. Laju 

pertumbuhan IPM mengalami perlambatan, karena setelah 

mencapai laju tertinggi se Indonesia pada tahun 2019 (1,51 

persen), laju mengalami perlambatan menjadi 0,60 persen 

dan 0,26 persen di tahun 2021.  

Adanya penurunan pada IPM Papua Barat sebagian besar 

disebabkan oleh pandemi covid-19 yang menekan 

perekonomian sehingga menurunkan pendapatan 

masyarakat. Di antara indikator bidang pendidikan (RLS, 

HLS), kesehatan (UHH), dan ekonomi (PPP), tidak seluruh 

indikator bidang pembentuk IPM tersebut mengalami 

pertumbuhan yang konsisten positif. Sepanjang kurun 

waktu 2017-2021, hanya PPP sebagai indikator bidang 

ekonomi yang mengalami penurunan, sedangkan indikator 

bidang kesehatan dan pendidikan mampu meningkat 

setiap tahunnya. 

Adanya kenaikan atau penurunan capaian IPM dapat 

dikelompokkan dalam tiga faktor penyebabnya. 

Pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana, 

adalah pemilik anggaran, sedangkan masyarakat adalah 

pengguna atau objek dari tujuan pemerintah 

melaksanakan belanja. Sementara itu, faktor eksternal 

yang lebih luas dan kompleks dapat menjadi pendukung 

atau penghambat dalam pencapaian tujuan. Dari ketiga 

faktor tersebut, peran terbesar dalam mewujudkan 

manusia yang berkualitas atau memiliki kebahagiaan, 

kehidupan yang sehat, berumur panjang, pintar, dan 

berpengetahuan adalah milik pemerintah. Pada pengaruh 

faktor lainnya terhadap IPM, masyarakat dan faktor 

eksternal tidak selalu bersifat menghambat atau selalu 

mendukung. Banyak wilayah yang memiliki nilai IPM yang 

tinggi tanpa didukung oleh porsi alokasi belanja 

pemerintah yang besar, begitu pula sebaliknya. Bukti 

tersebut tidak berarti bahwa kebijakan fiskal menjadi tidak 

penting, namun faktor masyarakat dan pengaruh eksternal 

dapat menjadi sasaran lain selain IPM yang bisa diperbaiki 

kondisinya melalui pelaksanaan kebijakan fiskal.  

Berdasarkan hasil pengolahan data pada pengukuran 

Tabel 6.11 
Output Belanja APBD Bidang Ekonomi Tahun 2021 

Output Realisasi 
(miliar Rp) Volume 

Pembangunan Seawall dan Bangunan 
Pengaman Pantai Lainnya 

43.40 29 Paket 

Normalisasi/Restorasi Sungai 27.30 31 Paket 

Rehabilitasi Irigasi 10.60 4 paket 

Pembangunan Baru SPAM Jaringan 
Perpipaan 

20.50 13 paket 

Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan 1.00 2 paket 

Pembangunan dan Pengembangan 
Infrastruktur Kawasan Permukiman di 
Kawasan Strategis Daerah Provinsi 

95.00 64 Paket 

Terbangunnya Rumah Layak Huni OAP 63.00 123 Paket 

Pembangunan, Rekonstruksi dan 
Rehabilitasi Jalan 

1,489.55 110 Paket 

Pembangunan Jembatan 95.40 20 Paket 

Pengawasan Mutu, Penyediaan dan 
Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, 
Tanaman Pangan, dan Perkebunan 

12.70  457 Ha  

Pengendalian Organisme Pengganggu 
Tumbuhan(OPT) Tanaman 
Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan 

0.50 100 Ha 

Sumber: Bappeda Provinsi dan Kab/Kota (data diolah) 
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Analisis Tematik 

peranan belanja pemerintah sebagai bentuk kebijakan 

fiskal dalam meningkatkan IPM (pengukuran jangka 

pendek), didapatkan bukti adanya pengaruh tunggal yang 

signifikan pada belanja APBN bidang pendidikan dan 

ekonomi, serta belanja APBD bidang pendidikan dan 

kesehatan. Sedangkan belanja APBN bidang kesehatan 

dan belanja APBD bidang ekonomi tidak memiliki 

pengaruh pada pembentukan angka IPM yang tinggi, 

meskipun secara bersama-sama semua belanja pemerintah 

tersebut berpengaruh terhadap IPM. Hasil temuan ini juga 

menunjukkan bahwa fokus belanja pada satu bidang 

tertentu tidak akan membawa pada perubahan, karena 

adanya koefisien pengaruh yang tidak searah. 

Belanja pemerintah bertujuan untuk mencapai kondisi 

masyarakat yang sejahtera secara merata. Sebuah kondisi 

yang tidak akan tercapai dengan sendirinya, dan perlu 

ditangani oleh pemerintah yang menjalankan perannya 

dalam alokasi, distribusi, stabilisasi dan dinamisasi sumber 

daya. Meski demikian, dampak belanja terhadap keadaan 

masyarakat yang salah satunya diukur dengan capaian IPM 

memiliki magnitude yang berbeda. Perbedaan terletak 

pada bentuk output dan tingkat efektivitas dari belanja 

yang dilaksanakan bukan pada seberapa besar jumlah 

alokasinya. 

E.2 Rekomendasi 

Upaya untuk mencapai nilai IPM yang tinggi sebagai 

bentuk keberhasilan pembangunan tidak cukup dilakukan 

dalam jangka waktu yang pendek. Peningkatan capaian 

IPM pada masing-masing indikatornya, seperti angka 

harapan hidup, harapan sekolah, dan lama sekolah 

membutuhkan upaya yang konsisten, persisten, sinergi, 

dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan 

kebijakan pemerintah dalam bentuk belanja harus 

dilakukan dengan tepat sasaran, berkelanjutan, dan 

adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat terhadap 

perwujudan kebijakan tersebut.  

Dalam upaya mendorong peningkatan nilai IPM, maka 

pemerintah perlu menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan yang fokus pada tiga dimensi penting 

pembentuk pembangunan manusia yaitu umur panjang 

dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak, di 

antaranya melalui:  

- Untuk meningkatkan dimensi umur panjang dan hidup 

sehat diperlukan jaminan kesehatan yang semakin baik 

yaitu dengan meningkatkan belanja untuk perluasan 

akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 

Akses dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan 

membangun beberapa fasilitas kesehatan di beberapa 

wilayah terpencil yang susah untuk mengakses fasilitas 

kesehatan yang berada jauh di ibu kota kabupaten 

diantaranya dengan membangun puskesmas atau 

puskesmas pembantu (Pustu). Tidak hanya dengan 

membangun fasilitas kesehatan tetapi dilengkapi juga 

dengan tenaga medis utamanya Orang Asli Papua (OAP) 

yang mumpuni untuk di tempatkan di fasilitas kesehatan 

tersebut. Penyediaan tenaga medis OAP juga akan 

bermanfaat untuk penyebarluasan kampanye hidup 

sehat pada masyarakat dengan lebih efektif. Selain itu, 

belanja APBD juga perlu dilaksanakan dalam bentuk 

penyebarluasan peralatan kesehatan secara merata 

berupa pengadaan alat-alat kesehatan yang dapat 

menunjang kinerja dari tenaga medis dalam melayani 

masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan 

terutama pertolongan persalinan bagi ibu-ibu hamil. 

- Pemerintah daerah perlu mengupayakan belanja APBD 

untuk peningkatan capaian dimensi pengetahuan 

dengan mendukung wajib belajar 12 tahun baik bagi 

penduduk usia sekolah melalui pembangunan fasilitas 

pendidikan yang memadai yaitu pembangunan gedung 

sekolah dari sekolah dasar (SD) di setiap kampung 

hingga sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah 

menengah atas (SMA) di setiap distrik. Selain gedung 

sekolah pemerintah juga dapat menyediakan tenaga 

mengajar (guru) OAP yang dapat mengajar di setiap 

sekolah, mengingat jumlah dan distribusi guru yang 

masih terbatas, serta masih banyak terdapat tenaga 

pengajar yang rangkap ajar. Pengutamaan guru OAP 

juga dapat bermanfaat untuk lebih mendorong 

semangat belajar siswa dalam menjalani masa sekolah 

dan memahami pentingnya pendidikan. Kesejahteraan 

guru di tempat-tempat terpencil juga perlu diperhatikan 

oleh pemerintah dengan memberikan perumahan dan 

tunjangan (uang atau bahan makanan) yang lebih dari 

guru-guru yang berada di daerah perkotaan, sehingga 

guru-guru di daerah terpencil betah untuk terus 

mengajar di daerah tersebut. 

- Untuk meningkatkan dimensi standar hidup layak. 

Pemerintah dapat mengurangi belanja infrastruktur dan 

pendampingnya (belanja APBN dan APBD) yang besar 

untuk dialihkan pada belanja yang mendorong 

penciptaan pendapatan atau kenaikan pendapatan 

masyarakat. Belanja dapat dilakukan dalam bentuk 

pemberian bantuan dana atau barang modal usaha 

kepada masyarakat yang kurang mampu dan berada di 

daerah terpencil secara tepat sasaran, serta membangun 

pasar-pasar rakyat yang memadai baik secara fasilitas 

maupun jenis barang-barang yang dijual dengan 

meningkatkan pasokan bahan makan dan non makanan 

di daerah terpencil.  
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A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1. Pembangunan Papua Barat dalam bingkai wilayah 

otonomi khusus, didominasi oleh faktor ekonomi 

dengan kekayaan alam (minyak bumi dan gas alam) 

yang melimpah menjadi modal utama. 

2. Perekonomian Papua Barat terpusat dan didominasi 

oleh Kota Sorong, Kab. Manokwari, serta Kab. Teluk 

Bintuni sebagai lokasi pertambangan dan 

perindustrian, sehingga menyebabkan kesenjangan 

dan tidak meratanya kapasitas dan kualitas 

infrastruktur baik itu jalan, listrik, fasilitas 

perdagangan, fasilitas kesehatan, maupun fasilitas 

pendidikan dan membuat tingginya biaya koleksi serta 

distribusi. 

3. Topografi yang sangat bervariasi menyebabkan 

Provinsi Papua Barat termasuk provinsi dengan kelas 

risiko tinggi (multi ancaman) terhadap bencana 

kebakaran lahan dan hutan, gempa tektonik serta 

tsunami dengan kapasitas penanggulangan sedang. 

4. Penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Papua 

Barat terkendala keterbatasan kapasitas kesehatan 

(rasio dokter, jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas 

kesehatan rendah, serta kasus penyakit endemi tinggi) 

dan faktor sosial budaya masyarakat (tingkat 

kesejahteraan dan pendidikan rendah, serta 

komunalisme yang tinggi) menjadi tantangan 

tersendiri karena berkontradiksi dengan penanganan 

pandemi tersebut. 

5. Kinerja perekonomian Papua Barat selama tahun 2021 

masih mengalami tekanan karena pandemi yang 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang 

terkontraksi pada level -0,51 persen (ctc) namun 

mampu tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 

sebelumnya yang terkontraksi -0,76 persen (ctc). 
Sementara itu, angka PDRB (ADHB) tercatat sebesar 

Rp85.072,86 miliar, dan inflasi yang terkendali pada 

angka 3,47 persen (yoy), serta ekspor yang meningkat 

sebesar 16,15 persen (yoy) atau mencapai US$2,01 

miliar. 

6. Tingkat kesejahteraan penduduk di Papua Barat pada 

tahun 2021 menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat 

dari tingkat pengangguran yang turun menjadi 5,84 

persen, disertai dengan nilai gini ratio yang juga 

menurun menjadi 0,374. Meski demikian, tingkat 

kemiskinan naik menjadi 21,82 persen atau bertambah 

±6.070 orang. 

7. Target pendapatan APBN tahun 2021 di Provinsi 

Papua Barat ditetapkan lebih besar 18,41 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp3.241,44 

miliar. Kenaikan target tersebut didasari oleh asumsi 

bahwa kembali pulihnya volume lalu-lintas orang dan 

barang antar wilayah, serta adanya penambahan objek 

dan dasar pengenaan pajak baru. 

8. Dari aspek belanja APBN terjadi kondisi sebaliknya 

dengan alokasi yang tumbuh negatif -5,29 persen 

menjadi Rp25.534,49 miliar. Turunnya alokasi belanja 

dipengaruhi oleh penurunan pada TKDD sebesar -

16,52 persen menjadi Rp16.452,92 miliar. Penurunan 

alokasi TKDD diharapkan dapat mengurangi 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan 

menciptakan sumber pembiayaan lainnya. 

9. Hingga berakhirnya tahun 2021, pendapatan APBN di 

Papua Barat mampu terealisasi 89,20 persen atau 

sebesar Rp2.891,41 miliar. Besaran realisasi tersebut 

tumbuh 4,99 persen dari tahun sebelumnya. 

Sementara realisasi belanja APBN mencapai 

Rp26.723,17 miliar atau tumbuh 1,56 persen dari 

tahun sebelumnya, sebagian besar disebabkan oleh 

tingginya besaran realisasi TKDD sebesar 

Rp17.860,68 miliar walaupun tumbuh negatif -8,80 

persen. 

10. Realisasi penerimaan perpajakan pemerintah pusat di 

Papua Barat sampai akhir tahun 2021 meningkat 4,49 

persen menjadi Rp2.574,16 miliar, sedangkan realisasi 

pendapatan bukan pajak mencapai Rp317,25 miliar 

atau naik 9,23 persen. 

11. Adanya pemanfaatan berbagai insentif dari 

pemerintah dalam menjaga keberlangsungan dunia 

usaha serta pemberian fasilitas pajak yang disertai 

dengan penambahan objek dan dasar pengenaan 

pajak baru, utamanya di wilayah yang menjadi pusat 

ekonomi, mampu meningkatkan penerimaan 

perpajakan di tengah krisis pandemi. 

12. Besaran realisasi belanja pemerintah pusat sampai 

dengan berakhirnya tahun 2021 sebesar Rp8.862,49 

miliar atau mengalami kenaikan 31,73 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. Khusus untuk 
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belanja modal, realisasi yang tumbuh pesat (101,62 

persen, yoy) dapat terwujud karena berbagai kegiatan 

pembangunan infrastruktur yang tetap terlaksana 

sesuai target yang ditetapkan. 

13. Alokasi TKDD di Papua Barat dalam tren peningkatan, 

namun ketika pandemi terjadi dana transfer yang 

diberikan pemerintah pusat mengalami penyesuaian 

(penurunan) besaran. 

14. Sampai dengan akhir tahun 2021, realisasi TKDD 

tercatat melebihi alokasi dengan besaran yang turun -

8,80 persen. Dengan mengecualikan realisasi DBH 

yang melebihi alokasi, tercatat DAK menjadi 

komponen dengan serapan terendah. Rendahnya 

serapan DAK, sebagian besar disebabkan oleh 

permasalahan yang terjadi pada proses pengelolaan 

DAK Fisik. 

15. Pada realisasi Dana Otsus, alokasi terserap seluruhnya, 

meski dalam pelaksanaannya mengalami penumpukan 

di akhir tahun sebagai akumulasi dari keterlambatan 

pengajuan pencairan. 

16. Jumlah penyaluran KUR di Provinsi Papua Barat 

hingga berakhirnya tahun 2021 mencapai Rp957,2 

miliar yang diberikan kepada 21.748 debitur atau 

meningkat 47,38 persen dari tahun sebelumnya. Kota 

Sorong menjadi daerah dengan jumlah penyaluran 

KUR terbesar senilai Rp295,91 miliar kepada 6.649 

debitur. Sementara sektor perdagangan menjadi 

sektor dengan jumlah penyaluran KUR terbesar senilai 

Rp402,32 miliar kepada 10.727 debitur atau 48,06 

persen dari jumlah debitur. 

17. Jumlah penyaluran UMi di Provinsi Papua Barat hingga 

berakhirnya tahun 2021 tercatat mencapai Rp1,47 

miliar untuk 288 debitur. Penyaluran UMi di Papua 

Barat hanya dilakukan oleh PT Pegadaian dengan 

sebagian besar debitur (153 debitur) berkedudukan di 

Kab. Sorong. 

18. Target pendapatan APBD di Papua Barat mengalami 

penurunan -0,16 persen dari tahun sebelumnya 

menjadi Rp20.911,77 miliar, sebagian besar 

disebabkan oleh turunnya pendapatan transfer dari 

pemerintah pusat. Demikian halnya alokasi belanja 

APBD di Papua Barat yang turun -0,19 persen menjadi 

Rp24.019,76 miliar. 

19. Total realisasi pendapatan APBD di Papua Barat 

hingga berakhirnya tahun 2021 mencapai 

Rp17.960,10 miliar atau turun -0,24 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. Dari aspek belanja, 

realisasi tercatat menurun -0,25 persen menjadi 

Rp18.976,67 miliar yang sebagian besar disebabkan 

oleh terlambatnya pelaksanaan berbagai kegiatan dan 

terkendala pandemi. 

20. Tingkat realisasi pendapatan transfer APBD di Papua 

Barat mencapai 88,14 persen atau tumbuh negatif (-

0,22 persen, yoy). Rendahnya tingkat realisasi 

disebabkan oleh perubahan mekanisme dan 

ketentuan dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana 

Desa yang melibatkan Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) pemerintah daerah dalam review di 

awal kegiatan dan atas laporan tahun sebelumnya 

masih membutuhkan penyesuaian bagi SKPD 

penanggung jawab. 

21. Pada tahun 2021, tidak terdapat pemerintah 

kabupaten/kota yang memiliki indeks kesehatan 

keuangan dalam kategori sangat baik. Terdapat satu 

pemerintah daerah yang masuk ke dalam kategori 

baik yaitu Kab. Pegunungan Arfak. Sementara itu, ada 

dua pemerintah daerah yang masuk dalam kategori 

buruk yaitu Kab. Manokwari dan Kab. Fakfak. Adapun 

10 pemerintah daerah lainnya masuk dalam kategori 

cukup. 

22. Pelaksanaan belanja APBD tahun 2021 dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, yaitu kapasitas SDM yang kurang 

memadai dalam capaian realisasi penyerapan 

anggaran, kondisi infrastruktur yang tidak terintegrasi, 

kondisi sosial budaya yang masih eksklusif, serta 

ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. 

Hal tersebut berdampak buruk bagi pemulihan dan 

pembangunan ekonomi di Papua Barat salah satunya 

rendahnya tingkat investasi yang merupakan 

permasalahan dasar bagi penciptaan lapangan kerja 

dan penerimaan pajak pemerintah. 

23. Berdasaran tabel I-O Provinsi Papua Barat tahun 2021  

hasil updating menggunakan metode modified RAS, 

diketahui bahwa sektor pengganda output terbesar 

yaitu sektor pengadaan listrik dan gas dengan nilai 

sebesar 3,4318. Adapun sektor pengganda 

pendapatan dan pengganda tenaga kerja terbesar 

adalah sektor jasa lainnya dengan masing-masing nilai 

sebesar 0,8689 dan 0,0241. 

24. Harmonisasi antara belanja K/L dan DAK (Fisik dan 

Non Fisik) dilaksanakan sejak dari proses perencanaan 

dan penganggaran agar pelaksanaan belanja 

keduanya telah memiliki keselarasan yang mengarah 

pada tujuan yang sama sehingga output yang 

dihasilkan saling melengkapi dan menghindari adanya 

duplikasi. 

25. Pada harmonisasi antara belanja K/L dengan Dana 

Desa, uraian capaian output telah menunjukkan 

adanya keselarasan yang tidak saling tumpang tindih 

dan saling melengkapi dengan fokus dana desa pada 

masyarakat desa/kampung di Papua Barat yang 

tersebar dan berada di wilayah remote area, 

sedangkan fokus belanja K/L yang pelaksanaannya 

lebih menekankan di wilayah perkotaan.  
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26. Hasil reviu antara target dengan capaian/realisasi 

belanja pusat dan daerah atas pelaksanaan 7 Prioritas 

Nasional (PN) yang diwujudkan dalam berbagai major 
project, tercatat bahwa terdapat 5 PN yaitu 

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan 

yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1), 

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi 

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2), 

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan 

Berdaya Saing (PN 3), Memperkuat Infrastruktur untuk 

Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan 

Dasar (PN 5), serta Membangun Lingkungan Hidup, 

Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan 

Iklim (PN 6) yang terlaksana di Papua Barat sepanjang 

tahun 2021. 

27. Sepanjang tahun 2016-2021, nilai IPM Papua Barat 

mengalami tren kenaikan yang ditunjukkan dengan 

indikator bidang pembentuk IPM (kesehatan dan 

pendidikan) yang mengalami pertumbuhan positif. 

Namun demikian, laju mengalami perlambatan yang 

diakibatkan oleh menurunnya indikator bidang 

ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 

yang menekan perekonomian sehingga menurunkan 

pendapatan masyarakat. 

28. Adanya kenaikan atau penurunan capaian IPM dapat 

dikelompokkan dalam tiga faktor penyebabnya. 

Pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana, 

adalah pemilik anggaran, sedangkan masyarakat 

adalah pengguna atau objek dari tujuan pemerintah 

melaksanakan belanja. Sementara itu, faktor eksternal 

yang lebih luas dan kompleks dapat menjadi 

pendukung atau penghambat dalam pencapaian 

tujuan. Dari ketiga faktor tersebut, peran terbesar 

dalam mewujudkan manusia yang berkualitas atau 

memiliki kebahagiaan, kehidupan yang sehat, 

berumur panjang, pintar, dan berpengetahuan adalah 

milik pemerintah. Pada pengaruh faktor lainnya 

terhadap IPM, masyarakat dan faktor eksternal tidak 

selalu bersifat menghambat atau selalu mendukung. 

29. Berdasarkan hasil pengolahan data pada pengukuran 

peranan belanja pemerintah (pengukuran jangka 

pendek) sebagai bentuk kebijakan fiskal dalam 

meningkatkan IPM, didapatkan bukti adanya 

pengaruh tunggal yang signifikan pada belanja APBN 

bidang pendidikan dan ekonomi, serta belanja APBD 

bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan belanja 

APBN bidang kesehatan dan belanja APBD bidang 

ekonomi tidak memiliki pengaruh pada pembentukan 

angka IPM yang tinggi, meskipun secara bersama-

sama semua belanja pemerintah tersebut 

berpengaruh terhadap IPM. 

30. Fokus belanja pada satu bidang tertentu tidak akan 

membawa pada perubahan nilai IPM karena adanya 

koefisien pengaruh yang tidak searah. Dampak 

belanja terhadap keadaan masyarakat memiliki 

magnitude yang berbeda. Perbedaan terletak pada 

bentuk output dan tingkat efektivitas dari belanja 

yang dilaksanakan bukan pada seberapa besar jumlah 

alokasinya. 

31. Terlepas dari keberadaan pandemi, beberapa output 
strategis APBN tercatat memiliki realisasi yang cukup 

besar, seperti pembangunan dan preservasi ±60,29 

km jalan (Rp267,37 miliar), jembatan sepanjang 

1126,5 m (Rp307,23 miliar), serta rehabilitasi sarana 

pendidikan pada 4 Kabupaten/Kota (Rp68,91 miliar). 

Selain itu, bantuan operasional sekolah telah 

tersalurkan kepada 8.386 siswa dan program beasiswa 

bidikmisi perguruan tinggi kepada 213 mahasiswa. 

Sementara pada bidang kesehatan, penyediaan 

sarana kesehatan telah terealisasi sebesar Rp26 miliar, 

pengadaan alat kesehatan/alat penunjang fasilitas 

medik sebesar Rp167,50 miliar, dan pendampingan 

layanan sebesar Rp5,74 miliar.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, 

beberapa rekomendasi yang diajukan diantaranya: 

1. Pandemi masih belum usai meskipun kurva kasus 

positif dan kematian melandai, sehingga masih 

diperlukan kewaspadaan akan datangnya gelombang 

baru seiring mutasi virus yang tidak pernah berhenti 

dan pelaksanaan vaksinasi yang terkendala 

keterbatasan sarana dan kapasitas kesehatan, serta 

rendahnya kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, 

pemerintah pusat dan daerah harus responsif dalam 

menghadapi perubahan keadaan dengan menyiapkan 

kebijakan secara cepat.  

2. Upaya pemulihan dari pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah perlu diawali dengan penyelesaian 

masalah kesehatan baik itu pencegahan perluasan, 

penanggulangan, maupun pengobatan secara 

konsisten terlebih dahulu agar memberikan keyakinan, 

dan harapan kepada masyarakat untuk tetap dapat 

menjalankan kesehariannya dengan berbagai 

penyesuaian/adaptasi yang dilakukan.  

3. Pemerintah daerah perlu untuk lebih terlibat dalam 

program penanganan pandemi dan pemulihan 

ekonomi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan 

keuangan, serta potensi yang dimiliki. Hal ini karena 

kebijakan pemerintah pusat yang lebih luas dan 

umum, harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah 

daerah yang lebih khusus dan terarah.  

4. Sebagai komponen utama pemulihan ekonomi, 

pengeluaran pemerintah di Papua Barat harus lebih 

difokuskan ke daerah pedesaan dan remote area. Hal 
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ini didasarkan fakta bahwa ±90 persen dari 219,07 

ribu jiwa penduduk miskin di Papua Barat sebagian 

besar berada di daerah pedesaan yang terpencil. 

Berbagai sektor yang mendapatkan stimulus 

pemulihan (non bantuan sosial) sebagian besarnya 

tercurah ke daerah perkotaan sehingga manfaatnya 

belum banyak dinikmati oleh penduduk pedesaan 

yang banyak bekerja di sektor pertanian, perkebunan 

dan perikanan, serta sektor-sektor informal lainnya.  

5. Meskipun penanganan pandemi dan pemulihan masih 

menjadi kebijakan utama, namun pemerintah tetap 

perlu memprioritaskan peningkatan kualitas ekonomi 

melalui penyediaan sarana infrastruktur yang layak 

dan memadai di daerah pedesaan dan remote area 
terutama sarana pendidikan, kesehatan dan 

transportasi beserta tenaga pendidikan dan kesehatan 

yang handal di bidangnya. Selain akan memberikan 

dampak perekonomian dalam jangka panjang, 

perwujudan prioritas tersebut akan mengurangi 

pengangguran dalam jangka pendek apabila proyek 

dilaksanakan dengan skema padat karya. 

6. Berdasarkan kontribusi sektoral terhadap 

perekonomian, diantara kebijakan dan strategi 

pemulihan serta pengembangan sektoral yang dapat 

ditempuh pemerintah daerah di Papua Barat 

diantaranya: 

a. Apabila dalam proses pembangunan ekonomi 

lebih mengutamakan pada pertumbuhan yang 

mantap, khususnya sebagai bagian dari upaya 

percepatan pemulihan, sebaiknya pemerintah 

daerah di Papua Barat lebih fokus untuk 

mendorong sektor pengadaan listrik dan gas, 

serta industri pengolahan (migas). Hal ini 

disebabkan karena kedua sektor tersebut 

memiliki pengganda output terbesar. Namun 

demikian, ketergantungan sektor industri 

pengolahan terhadap permintaan global patut 

diwaspadai karena saat ini masih belum pulih 

dengan fluktuasi permintaan dan harga di pasar 

internasional. Selain itu, kapasitas produksi yang 

belum optimal dan membutuhkan waktu 

penyelesaian masalah yang lama membuat 

volume ekspor migas masih mengalami 

penurunan. Sementara pada sektor pengadaan 

listrik dan gas, rumitnya pembangunan/ 

penyediaan pembangkit dan ketidaklayakannya 

secara finansial, membuat investasi sektor ini 

hanya bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai 

pemilik dana non komersial. 

b. Apabila sasaran utama dari proses pembangunan 

adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang 

selama pandemi mengalami tekanan besar, maka 

kebijakan pemerintah daerah di Papua Barat 

sebaiknya lebih fokus untuk mendorong sektor 

jasa lainnya. Utamanya pada kegiatan usaha 

hiburan dan rekreasi, serta pengoperasian/ 

pengelolaan kawasan TN Raja Ampat yang telah 

menjadi prioritas dan TN Teluk Cenderawasih 

yang memiliki potensi besar untuk memberikan 

dampak pengganda pendapatan dengan 

banyaknya kedatangan wisatawan. Selain sektor 

jasa lainnya, kebijakan juga dapat difokuskan 

pada sektor pendidikan. Hal ini bisa dilakukan 

dengan menyediakan berbagai lembaga 

pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang akan 

memiliki daya jual yang tinggi sejalan dengan 

tingkat pendidikan yang telah dijalani. 

c. Apabila fokus pembangunan daerah adalah 

peningkatan kesempatan kerja untuk mengurangi 

angka pengangguran yang bertambah selama 

pandemi terjadi, maka kebijakan pemerintah 

daerah di Papua Barat sebaiknya lebih 

mengutamakan sektor jasa lainnya yang akan 

memberikan dampak penyerapan tenaga kerja 

yang relatif lebih besar, baik untuk usaha di 

dalamnya maupun sektor lainnya. Hal ini karena 

sifatnya yang padat karya, atau membutuhkan 

pekerja manusia dalam penyelenggaraan usaha. 

Selain jasa lainnya, fokus juga dapat di arahkan 

pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 

yang akan mendorong timbulnya lapangan kerja 

sektor lainnya dalam menunjang pelaksanaan 

usaha. 

d. Di antara banyaknya sektor unggulan di Papua 

Barat, sektor utama yang dapat dijadikan kunci 

oleh pemerintah daerah di Papua Barat adalah 

pengadaan listrik dan gas, industri pengolahan, 

jasa perusahaan, pertambangan dan penggalian, 

informasi dan komunikasi, serta penyediaan 

akomodasi dan makan minum. Fokus 

pembangunan dapat diarahkan pada sektor yang 

memiliki derajat kepekaan tertinggi dan memiliki 

daya penyebaran terbesar, sesuai dengan 

kemampuan pemerintah daerah dan melibatkan 

pihak lainnya, seperti pada sektor pengadaan 

listrik dan gas bersama dengan pemerintah pusat, 

sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 

bersama dengan swasta, demikian halnya dengan 

sektor informasi dan komunikasi, serta jasa 

perusahaan bersama dengan BUMN. 

7. Pemerintah daerah perlu mengoptimalisasi 

pelaksanaan program pemulihan ekonomi melalui: (1) 

peningkatan koordinasi dan sinergi, baik itu antar 

pemerintah kabupaten/ kota, antara pemerintah 
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kabupaten/kota dan provinsi, maupun dengan 

pemerintah pusat; (2) peningkatan kualitas, cakupan, 

dan sasaran pelaksanaan program dengan menambah 

tenaga kesehatan berbasis masyarakat di lapangan; (3) 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin baik itu dari 

tingkat kabupaten/ kota, pemerintah provinsi untuk 

menjaga tingkat ketercapaian sasaran program, 

dampaknya bagi masyarakat, serta tingkat 

keberlanjutannya di masa depan. 

8. Pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas 

belanja daerah (quality of spending) yang 

berorientasikan kepada hasil dan manfaat yang 

dirasakan oleh publik. Caranya dengan melakukan 

perencanaan anggaran yang baik dan tepat waktu, 

membuat prioritas belanja dan melaksanakannya 

dengan disiplin yang tinggi sesuai prinsip ekonomis, 

efektif dan efisien. Untuk mendukung kualitas dari 

belanja daerah, pengeluaran pemeritah daerah juga 

harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

9. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu 

melakukan akselerasi dalam pelaksanaan seluruh 

belanja setiap tahunnya karena belanja pemerintah 

akan menjadi alat utama dalam menggerakkan 

perekonomian melalui peningkatan konsumsi. 

10. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas 

SDM yang relatif kurang memadai agar berpengaruh 

pada capaian realisasi penyerapan anggaran yang 

maksimal, baik dari sisi kuantitas dan kualitas, 

berdampak pada akselerasi penanganan pandemi, 

pemulihan dan pembangunan ekonomi di Papua 

Barat;  

11. Pemerintah daerah di Papua Barat perlu 

mengoptimalisasi anggaran belanja wajib melalui 

pelaksanaan program yang efektif dan efisien, serta 

memiliki sinergi dengan pemerintah pusat berupa 

kegiatan pengadaan, pembangunan dan 

pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan 

kesehatan yang saling melengkapi dan tidak ada 

duplikasi, serta lebih awal sehingga dapat selesai pada 

satu tahun anggaran dan segera mengatasi segala 

keterbatasan. 

12. Pemerintah perlu mengurangi prioritas belanja pada 

infrastruktur dan mengalihkannya pada alokasi bidang 

kesehatan yang akan berpengaruh terhadap capaian 

indikator kesehatan seperti pencegahan stunting, 

angka kematian ibu bayi, pengendalian penyakit 

menular dan endemik seperti TBC HIV, DBD, Malaria. 

Namun jika infrastruktur tetap menjadi prioritas maka 

realisasi belanja infrastruktur yang sebelumnya 

cenderung lambat, baik itu yang bersumber dari 

APBN (DAK Fisik) maupun APBD, perlu dioptimalisasi 

dengan percepatan. Hal ini perlu karena kondisi 

infrastruktur yang tidak memadai akan menghambat 

produktivitas pemasaran hasil usaha masyarakat. Di 

sisi lain, adanya belanja infrastruktur yang padat karya 

akan dapat mengurangi pengangguran dengan 

segera.  

13. Pada upaya mendorong kenaikan nilai IPM, 

pemerintah perlu meningkatkan dimensi umur 

panjang dan hidup sehat melalui penyediaan jaminan 

kesehatan yang semakin baik. Perwujudannya 

dilakukan dalam bentuk peningkatan belanja 

perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan. Akses dan kualitas pelayanan dapat 

ditingkatkan dengan membangun beberapa fasilitas 

kesehatan di beberapa wilayah terpencil yang susah 

untuk mengakses fasilitas kesehatan yang berada jauh 

di ibu kota kabupaten diantaranya dengan 

membangun puskesmas atau puskesmas pembantu 

(Pustu). Selain itu, pemerintah daerah juga perlu 

menyediakan tenaga medis utamanya Orang Asli 

Papua (OAP) yang mumpuni untuk di tempatkan di 

fasilitas kesehatan tersebut. Penyediaan tenaga medis 

OAP juga akan bermanfaat untuk penyebarluasan 

kampanye hidup sehat pada masyarakat dengan lebih 

efektif. Belanja APBD juga perlu dilaksanakan dalam 

bentuk penyebarluasan peralatan kesehatan secara 

merata berupa pengadaan alat-alat kesehatan yang 

dapat menunjang kinerja dari tenaga medis dalam 

melayani masyarakat yang mengalami keluhan 

kesehatan terutama pertolongan persalinan bagi ibu-

ibu hamil. 

14. Pemerintah daerah perlu mengupayakan belanja 

APBD untuk peningkatan capaian dimensi 

pengetahuan dengan mendukung wajib belajar 12 

tahun baik bagi penduduk usia sekolah melalui 

pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai 

yaitu pembangunan gedung sekolah dari sekolah 

dasar (SD) di setiap kampung hingga sekolah 

menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas 

(SMA) di setiap distrik. Selain gedung sekolah 

pemerintah juga dapat menyediakan tenaga mengajar 

(guru) OAP yang dapat mengajar di setiap sekolah, 

mengingat jumlah dan distribusi guru yang masih 

terbatas, serta masih banyak terdapat tenaga 

pengajar yang rangkap ajar. Pengutamaan guru OAP 

juga dapat bermanfaat untuk lebih mendorong 

semangat belajar siswa dalam menjalani masa sekolah 

dan memahami pentingnya pendidikan. 

Kesejahteraan guru di tempat-tempat terpencil juga 

perlu diperhatikan oleh pemerintah dengan 

memberikan perumahan dan tunjangan (uang atau 

bahan makanan) yang lebih dari guru-guru yang 

berada di daerah perkotaan, sehingga guru-guru di 
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daerah terpencil betah untuk terus mengajar di daerah 

tersebut. 

15. Keberadaan gangguan pada penyelesaian pekerjaan 

fisik karena cuaca buruk, penyedia barang dan/atau 

jasa lokal yang tidak sesuai kualifikasi, serta 

pembayaran termin kontrak pekerjaan yang baru 

dapat dilakukan di akhir tahun anggaran, perlu diatasi 

dengan pemberian sosialisasi, dan edukasi, secara 

lebih intensif dalam melakukan percepatan kegiatan, 

oleh pemerintah daerah. 

16. Pemerintah perlu meningkatkan keterlibatan Orang 

Asli Papua (OAP) dalam pelaksanaan berbagai 

program untuk menciptakan penerimaan masyarakat 

dan mencegah timbulnya ancaman keamanan 

terhadap pembangunan Selain itu, keterlibatan OAP 

merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat 

dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, 

peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat 

di Papua Barat. 

17. Berdasarkan realisasi dan potensi pajak daerah, 

diantara kebijakan dan strategi pemerintah daerah di 

Papua Barat untuk meningkatkan penerimaan pajak 

daerah yaitu: 

a. Meningkatkan basis data melalui: (1) pendataan 

ulang wajib pajak dan objek pajak, (2) 

peningkatan koordinasi internal pemerintah 

daerah terutama kepada badan/dinas perizinan 

daerah dan (3) pemanfaatan data pihak ketiga 

seperti BPN setempat untuk penerimaan PBB; 

b. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan 

kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan 

kekayaan negara dan lelang setempat dalam 

penilaian dan penagihan pajak daerah; 

c. Melakukan koordinasi dengan aparat kepolisan, 

Kejaksaan, BPK dan BPKP setempat dalam 

pemeriksaan pajak daerah; 

d. Melakukan modernisasi sistem dan tata kola 

dengan cara: (1) memanfaatkan teknologi 

informasi untuk basis data dan pelayanan; (2) 

membangun organisasi pemungutan pajak yang 

handal dan (3) menyusun Standar Operasional 

Prosedur (SOP) pemungutan dan pelayanan; 

e. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 

melalui: (1) pelaksanaan dan penambahan jumlah 

diklat penilaian, penagihan dan pemeriksaan; (2) 

pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah 

daerah lain yang sukses dalam pemungutan pajak 

daerah. 

18. Sehubungan dengan telah beroperasinya KEK Sorong 

yang sebelumnya telah dicanangkan sebagai prioritas 

nasional untuk pembangunan kawasan timur 

Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah perlu 

memberikan beragam fasilitas teknis dan insentif di 

dalam KEK Sorong yang akan menarik minat investor, 

baik dalam maupun luar negeri untuk memajukan 

industri dan membangun proses integrasi hulu-hilir. 
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Pagu dan Realisasi APBN di Papua Barat Tahun 2019-2021 (miliar Rp) 
 

Uraian 
2019 2020 2021 

Pagu Realisasi % Real Pagu Realisasi % Real Pagu Realisasi % Real 
Pendapatan dan 
Hibah 2,679.37 2,781.38 103.81 2,737.58 2,754.05 100.60 3,241.44 2,891.41 89.20 

Penerimaan Dalam 
Negeri 

2,679.37 2,781.38 103.81 2,737.58 2,754.05 100.60 3,241.44 2,891.41 89.20 

Penerimaan 
Perpajakan 2,453.88 2,487.34 101.36 2,416.19 2,463.60 101.96 2,916.76 2,574.16 88.25 

Pajak Dalam Negeri 2,453.88 2,445.85 99.67 2,410.19 2,458.55 102.01 2,907.41 2,558.96 88.02 

Pajak Penghasilan 1,062.94 1,034.03 97.28 1,031.68 992.54 96.21 1,208.81 1,136.40 94.01 

Pajak Pertambahan Nilai 1,236.31 1,239.26 100.24 1,309.30 1,315.68 100.49 1,597.33 1,319.83 82.63 

Pajak Bumi dan 
Bangunan 

125.03 155.78 124.60 52.52 133.16 253.52 18.82 76.13 404.55 

BPHTB - - - - - - - - - 

Cukai - 0.36 - 0.00 0.10 - - 0.21 - 

Pajak Lainnya 29.60 16.42 55.49 16.70 17.07 102.27 82.45 26.39 32.00 

Pajak Perdagangan 
Internasional 

0.00 41.49 - 6.00 5.05 84.16 9.35 15.20 162.54 

Penerimaan Negara 
Bukan Pajak 

225.49 294.04 130.40 321.39 290.44 90.37 324.68 317.25 97.71 

PNBP Lainnya 225.49 282.20 125.15 321.19 280.63 87.37 306.68 303.33 98.91 

Pendapatan BLU  11.84 - 0.20 9.81 4948.95 18.00 13.92 77.34 

Belanja Negara 33,638.51 31,723.65 94.31 26,960.79 26,312.36 97.59 25,534.49 26,723.18 104.66 
Belanja Pemerintah 
Pusat 8,696.82 7,889.05 90.71 7,252.10 6,727.64 92.77 9,081.57 8,862.50 97.59 

Belanja Pegawai 1,874.29 1,811.78 96.67 2,103.17 1,918.27 91.21 2,105.69 2,084.96 99.02 

Belanja Barang 3,275.20 3,022.07 92.27 2,949.53 2,776.96 94.15 2,828.24 2,692.89 95.21 

Belanja Modal 3,518.07 3,032.29 86.19 2,181.68 2,018.02 92.50 4,127.00 4,068.81 98.59 

Bantuan Sosial 13.38 12.69 94.81 5.11 4.93 96.44 4.80 4.79 99.87 

Belanja Lainnya 15.88 10.22 64.35 12.60 9.46 75.03 15.84 11.04 69.71 

TKDD 24,941.69 23,834.59 95.56 19,708.69 19,584.72 99.37 16,452.92 17,860.68 108.56 

Transfer ke Daerah 23,424.77 22,317.68 95.27 18,166.70 18,043.60 99.32 14,901.42 16,310.79 109.46 

Dana Perimbangan 19,413.67 18,322.29 94.38 13,898.63 13,775.53 99.11 10,694.64 12,104.01 113.18 

Dana Transfer Umum 16,734.44 15,840.58 94.66 11,704.54 11,661.01 99.63 8,384.81 9,917.41 118.28 

Dana Alokasi Umum 8,311.50 8,310.94 99.99 7,571.53 7,544.51 99.64 7,479.75 7,479.75 100.00 

Dana Bagi Hasil 8,422.94 7,529.63 89.39 4,133.01 4,116.50 99.60 905.06 2,437.66 269.34 

Dana Transfer Khusus 2,679.24 2,481.72 92.63 2,194.09 2,114.52 96.37 2,309.83 2,186.60 94.66 

-DAK Fisik 1,818.17 1,709.80 94.04 1,367.30 1,321.85 96.68 1,390.38 1,223.00 87.96 

-DAK Non Fisik 861.07 771.92 89.65 826.79 792.66 95.87 919.45 963.60 104.80 

DID 63.30 47.59 75.18 266.59 266.59 100.00 191.52 191.52 100.00 

Dana Penyesuaian 
dan Otsus 

3,947.79 3,947.79 100.00 4,001.48 4,001.48 100.00 4,015.25 4,015.25 100.00 

Dana Desa 1,516.92 1,516.91 100.00 1,541.98 1,541.12 99.94 1,551.50 1,549.89 99.90 

Keseimbangan 
Primer - - - - - - - - - 

Surplus/Defisit 
Anggaran -30,959.15 -28,942.26 93.49 -24,223.21 -23,558.31 97.26 -22,293.04 -23,625.18 105.98 

Sumber: OMSPAN (data diolah) 

Lampiran 



 

 

Pagu dan Realisasi Berdasarkan Bagian Anggran 
di Papua Barat Tahun 2021 (Rp) 

 
Bagian Anggaran/ Kementerian/ Lembaga Pagu Realisasi % Realisasi 
004 Badan Pemeriksa Keuangan  25,652,017,000   24,077,526,847   (93.86%)  
005 Mahkamah Agung  38,809,314,000   35,238,113,541   (90.80%)  
006 Kejaksaan Republik Indonesia  68,461,417,000   68,349,293,448   (99.84%)  
010 Kementerian Dalam  Negeri  35,283,000   28,962,900   (82.09%)  
012 Kementerian Pertahanan  1,534,463,223,000   1,508,380,446,245   (98.30%)  
013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ri  98,468,529,000   91,822,067,286   (93.25%)  
015 Kementerian Keuangan  90,293,649,000   87,887,729,335   (97.34%)  
018 Kementerian Pertanian  108,255,545,000   107,822,329,885   (99.60%)  
019 Kementerian Perindustrian  896,908,000   822,771,000   (91.73%)  
022 Kementerian Perhubungan  1,190,305,423,000   1,168,492,039,248   (98.17%)  
023 Kementerian Pendidikan Nasional  239,409,603,000   221,590,926,840   (92.56%)  
024 Kementerian Kesehatan  74,899,148,000   66,652,335,811   (88.99%)  
025 Kementerian Agama  303,148,588,000   302,228,120,857   (99.70%)  
026 Kementerian Ketenagakerjaan  51,200,282,000   49,036,486,788   (95.77%)  
027 Kementerian Sosial  5,860,808,000   5,719,346,000   (97.59%)  
029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  143,249,508,000   141,348,975,709   (98.67%)  
032 Kementerian Kelautan dan Perikanan  54,665,630,000   53,710,062,734   (98.25%)  
033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat 

 3,675,664,269,000   3,593,721,303,373   (97.77%)  

044 Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan 
Menengah 

 1,018,286,000   1,007,281,377   (98.92%)  

054 Badan Pusat Statistik  77,545,464,000   74,233,035,188   (95.73%)  
055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional  100,000   -     (0.00%)  
056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Bpn  77,758,934,000   69,219,159,582   (89.02%)  
057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  614,518,000   480,630,000   (78.21%)  
059 Kementerian Komunikasi dan Informatika  7,962,268,000   7,492,927,508   (94.11%)  
060 Kepolisian Negara Republik Indonesia  802,003,249,000   798,186,343,188   (99.52%)  
063 Badan Pengawas Obat dan Makanan  24,079,803,000   24,036,354,533   (99.82%)  
065 Badan Koordinasi Penanaman Modal  154,385,000   147,718,550   (95.68%)  
066 Badan Narkotika Nasional  4,327,098,000   4,284,319,062   (99.01%)  
067 Kementerian Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 

 28,313,876,000   21,564,963,871   (76.16%)  

068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional 

 15,686,286,000   14,456,168,716   (92.16%)  

075 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika  28,032,464,000   27,270,752,156   (97.28%)  
076 Komisi Pemilihan Umum  91,580,870,000   89,969,053,458   (98.24%)  
088 Badan Kepegawaian Negara  10,685,186,000   10,630,880,901   (99.49%)  
089 Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan  60,808,029,000   60,646,743,279   (99.73%)  
090 Kementerian Perdagangan  17,433,310,000   16,237,142,366   (93.14%)  
092 Kementerian Pemuda dan Olah Raga  1,634,325,000   1,634,311,500   (100.00%)  
107 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 
(Basarnas) 

 29,533,491,000   27,666,088,749   (93.68%)  

115 Badan Pengawasan Pemilihan Umum  51,484,344,000   47,114,058,465   (91.51%)  
116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik 
Indonesia 

 31,380,439,000   28,247,163,785   (90.02%)  

999 Bendahara Umum Negara  3,297,103,250,000   3,117,910,439,156   (94.57%)  

Sumber: OM SPAN (data diolah) 



 

 

Pagu dan Realisasi APBD di Papua Barat Tahun 2019-2021 (miliar Rp) 
 

Uraian 2019 2020 2021 

Pagu Realisasi % Real Pagu Realisasi % Real Pagu Realisasi % Real 
PENDAPATAN 

         

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,203.11 1,096.24 - 1,102.71 1,067.17 - 1,350.90 881.68 - 
Pajak Daerah 566.67 555.21 97.98 537.11 512.83 95.48 738.41 525.24 71.13 
Retribusi Daerah 88.47 46.48 52.54 124.39 39.02 31.37 156.09 38.32 24.55 
Pengelolaan KD yang Dipisahkan 86.68 41.37 47.73 49.08 49.89 101.64 59.35 63.83 107.54 
Lain-lain PAD yang Sah 461.29 453.18 98.24 392.14 465.44 118.69 397.06 254.29 64.04 
DANA PERIMBANGAN 20,386.21 18,402.81 90.27 13,419.38 13,869.57 103.35 11,486.67 11,147.44 97.05 
Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan 
Pajak 

9,362.23 7,221.14 77.13 3,361.88 4,173.27 124.14 2,128.73 1,400.18 65.78 

Dana Alokasi Umum 8,311.50 8,293.25 99.78 7,680.16 7,544.51 98.23 8,553.14 8,236.77 96.30 
Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana 
Keistimewaan DIY dan Dana Insentif 
Daerah 

33.31 33.31 100.00 119.28 50.48 42.32 191.52 191.52 100.00 

DAK 2,679.17 2,855.12 106.57 2,258.06 2,101.30 93.06 613.27 1,318.96 215.07 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 

5,971.53 7,575.14 126.85 10,432.51 8,638.19 82.80 8,074.20 5,930.98 73.46 

Pendapatan Hibah 18.75 112.02 597.37 147.97 106.19 71.76 97.50 35.53 36.44 
Dana Hibah 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4,079.74 7,262.25 178.01 7,333.73 7,303.55 99.59 5,255.80 5,093.09 96.90 
Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan 
Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam 
rangka Otonomi Khusus 

- - - 224.32 - 0.00 366.40 0.00 0.00 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya 

268.79 0.00 0.00 269.73 - 0.00 0.00 0.00 - 

Dana Desa 490.73 9.51 1.94 695.43 513.30 73.81 1,551.50 713.52 45.99 
Bantuan Keuangan Kepada Desa 175.05 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 24.50 0.00 0.00 
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
Pemerintah Daerah Lainnya 

1.50 0.00 0.00 57.48 90.64 157.68 
651.61 88.84 13.63 

Pendapatan Lainnya 936.98 191.36 20.42 1,703.85 624.51 36.65 126.90 0.00 0.00 
JUMLAH PENDAPATAN 27,560.85 27,074.19 - 24,954.60 23,574.93 - 20,911.77 17,960.10 85.89 
          
BELANJA 

         

Belanja Pegawai 5,699.84 4,224.64 74.12 5,824.18 4,060.68 69.72 4,732.49 3,919.88 82.83 
Belanja Barang dan Jasa 7,033.66 7,642.61 108.66 6,346.09 6,764.17 106.59 6,390.91 4,981.85 77.95 
Belanja Modal 6,877.00 6,257.57 90.99 6,551.32 5,682.70 86.74 5,953.55 5,488.52 92.19 
Belanja Bunga 41.90 27.95 66.71 69.90 67.72 96.87 42.79 40.86 95.49 
Belanja Subsidi 13.34 16.81 125.94 26.88 23.94 89.08 7.72 7.13 92.34 
Belanja Hibah 1,256.71 1,200.75 95.55 2,052.12 1,910.87 93.12 1,992.20 1,271.66 63.83 
Belanja Bantuan Sosial 477.67 539.94 113.04 582.84 499.19 85.65 403.07 345.25 85.66 
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi atau 
Kabupaten atau Kota dan Pemerintah 
Desa 

1,880.50 406.22 21.60 2,684.71 1,772.88 66.04 234.84 3.00 1.28 

Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Provinsi atau Kabupaten atau Kota dan 
Pemerintahan Desa 

4,301.77 4,270.71 99.28 4,411.53 3,712.04 84.14 3,975.53 2,708.92 68.14 

Belanja Tidak Terduga 29.59 10.21 34.51 988.44 760.73 76.96 286.67 209.61 73.12 
JUMLAH BELANJA 27,611.99 24,597.41 - 29,538.00 25,254.93 - 24,019.76 18,976.67 79.00 
          
SURPLUS/DEFISIT -51.14 2,476.78 - -4,583.40 -1,679.99 - -3,107.99 -1,016.56 - 
          
PEMBIAYAAN DAERAH          
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2,676.73 2,980.61 - 5,032.71 3,524.47 - 3,194.95 2,420.18 - 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Anggaran Sebelumnya 

1,683.73 2,059.59 122.32 4,660.08 4,779.41 102.56 2,616.73 2,167.46 82.83 

Penerimaan Pinjaman Daerah 958.00 917.02 95.72 372.63 268.36 72.02 578.22 252.71 43.71 
Penerimaan Piutang Daerah 35.00 4.00 11.43 - - - - - - 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 2,676.73 2,980.61 - 5,032.71 5,047.77  3,194.95 2,420.18  
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
DAERAH 

533.32 711.95 - 474.49 504.38 - 487.36 472.90 - 

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Daerah 

167.00 131.37 78.66 34.00 60.00 176.47 28.77 15.08 52.42 

Pembayaran Pokok Utang/Jangka 
Pendek 

357.16 580.58 162.55 405.49 436.38 107.62 458.59 457.82 99.83 

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 - - - - 
Pinjaman ke Daerah/Penyertaan Modal 
Perusda 

9.15 0.00 0.00 35.00 8.00 22.86 - - - 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 533.32 711.95 - 474.49 504.38 - 487.36 472.90 - 
PEMBIAYAAN NETTO 2,143.42 2,268.66 - 4,558.23 4,543.39 - 2,707.59 1,947.28 - 
          
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berkenaan (SILPA) 

2,092.28 4,745.44  -25.17 2,863.40  -400.39 930.63  

Sumber: SIKD DJPK (data diolah) 



 

Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 0.019849 1 0.8880 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     LOG(GROWTH) 0.006540 0.006656 0.000001 0.8880 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: LOG(POV)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/27/22   Time: 07:21   

Sample: 2015 2020   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 78  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 3.257521 0.018868 172.6434 0.0000 

LOG(GROWTH) 0.006540 0.012175 0.537147 0.5930 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.947937     Mean dependent var 3.266576 

Adjusted R-squared 0.937362     S.D. dependent var 0.299103 

S.E. of regression 0.074858     Akaike info criterion -2.185293 

Sum squared resid 0.358640     Schwarz criterion -1.762294 

Log likelihood 99.22642     Hannan-Quinn criter. -2.015959 

F-statistic 89.63731     Durbin-Watson stat 0.469248 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     



 

Regresi Model 

Dependent Variable: LOG(POV)   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/27/22   Time: 07:20   

Sample: 2015 2020   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 78  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 3.257360 0.088712 36.71819 0.0000 

LOG(GROWTH) 0.006656 0.012147 0.547959 0.5853 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.312566 0.9458 

Idiosyncratic random 0.074858 0.0542 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.003986     Mean dependent var 0.317870 

Adjusted R-squared -0.009119     S.D. dependent var 0.074037 

S.E. of regression 0.074374     Sum squared resid 0.420393 

F-statistic 0.304182     Durbin-Watson stat 0.400983 

Prob(F-statistic) 0.582891    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.001250     Mean dependent var 3.266576 

Sum squared resid 6.879998     Durbin-Watson stat 0.024501 

     
       



 

Analisis IPM dan Belanja Pemerintah 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 57.950975 (13,50) 0.0000 

Cross-section Chi-square 194.374827 13 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: IPM   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/22/22   Time: 23:44   

Sample: 2016 2020   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 48.19146 2.580466 18.67548 0.0000 

PED_D 0.452336 0.145409 3.110786 0.0028 

KES_D 0.411836 0.176823 2.329086 0.0231 

EKO_D 0.142471 0.060424 2.357855 0.0215 

PED_P 3.479455 0.854572 4.071576 0.0001 

KES_P -8.773388 4.181301 -2.098244 0.0399 

EKO_P 0.649402 0.151638 4.282566 0.0001 

     
     R-squared 0.756202     Mean dependent var 63.31457 

Adjusted R-squared 0.732983     S.D. dependent var 6.248635 

S.E. of regression 3.228902     Akaike info criterion 5.276801 

Sum squared resid 656.8259     Schwarz criterion 5.501650 

Log likelihood -177.6880     Hannan-Quinn criter. 5.366114 

F-statistic 32.56836     Durbin-Watson stat 0.747157 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      



 

Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 41.471514 6 0.0000 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     PED_D -0.133827 -0.072100 0.000157 0.0000 

KES_D 0.200405 0.219326 0.000160 0.1349 

EKO_D -0.024102 -0.018025 0.000016 0.1335 

PED_P 0.967250 1.915034 0.070589 0.0004 

KES_P -0.188394 1.316423 0.579608 0.0481 

EKO_P -0.202229 -0.215748 0.002124 0.7693 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: IPM   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/22/22   Time: 23:47   

Sample: 2016 2020   

 

Multikolinearitas 

 PED_D KES_D EKO_D PED_P KES_P EKO_P 

       
       PED_D  1.000000  0.687338 -0.304665  0.676749  0.369131 -0.041778 

KES_D  0.687338  1.000000 -0.390872  0.379831  0.104551 -0.351117 

EKO_D -0.304665 -0.390872  1.000000 -0.338744 -0.313507 -0.177342 

PED_P  0.676749  0.379831 -0.338744  1.000000  0.792840  0.357191 

KES_P  0.369131  0.104551 -0.313507  0.792840  1.000000  0.701344 

EKO_P -0.041778 -0.351117 -0.177342  0.357191  0.701344  1.000000 
 



 

Uji Glejser (Heteroskedastisitas) 

Dependent Variable: RESABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/23/22   Time: 00:11   

Sample: 2016 2020   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.117426 0.342392 -0.342959 0.7328 

PED_D 0.007639 0.019294 0.395915 0.6935 

KES_D 0.032161 0.023462 1.370763 0.1753 

EKO_D 0.016403 0.008017 2.045932 0.4490 

PED_P -0.142457 0.113390 -1.256344 0.2136 

KES_P 0.510241 0.554801 0.919683 0.3612 

EKO_P -0.013284 0.020120 -0.660222 0.5115 

     
     R-squared 0.144329     Mean dependent var 0.625248 

Adjusted R-squared 0.062836     S.D. dependent var 0.442561 

S.E. of regression 0.428431     Akaike info criterion 1.237264 

Sum squared resid 11.56384     Schwarz criterion 1.462114 

Log likelihood -36.30426     Hannan-Quinn criter. 1.326577 

F-statistic 1.771066     Durbin-Watson stat 2.119603 

Prob(F-statistic) 0.119517    

     
      

 

  



 

Regresi Model 

Dependent Variable: IPM   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/22/22   Time: 23:41   

Sample: 2016 2020   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 63.40871 1.222188 51.88131 0.0000 

PED_D -0.133827 0.060929 -2.196434 0.0327 

KES_D 0.200405 0.063011 3.180457 0.0025 

EKO_D -0.024102 0.022925 -1.051336 0.2982 

PED_P 0.967250 0.493710 1.959145 0.0557 

KES_P -0.188394 1.906618 -0.098811 0.9217 

EKO_P -0.202229 0.104496 -1.935286 0.0586 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.984826     Mean dependent var 63.31457 

Adjusted R-squared 0.979060     S.D. dependent var 6.248635 

S.E. of regression 0.904210     Akaike info criterion 2.871446 

Sum squared resid 40.87979     Schwarz criterion 3.513873 

Log likelihood -80.50062     Hannan-Quinn criter. 3.126626 

F-statistic 170.7996     Durbin-Watson stat 0.970517 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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