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Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

 Dengan penuh rasa syukur atas rahmat Allah SWT, Kajian Fiskal Regional 

Provinsi Kalimantan Utara dapat kami selesaikan tepat waktu. Terima kasih yang 

sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan 

membantu penyelesaian Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Utara ini.

 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian 

Keuangan di daerah selaku pengelola fiskal, salah satu tugasnya adalah melaksanakan 

penyusunan Kajian Fiskal Regional. Penyusunan kajian tersebut merupakan aktifitas 

telaah makro sebagai salah satu tools yang disusun untuk dapat membantu mengukur 

sejauh mana efektivitas pelaksanaan APBN dan APBD untuk mencapai target-target 

pembangunan nasional dan daerah yang telah direncanakan.

 Seiring dengan peran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku 

Regional Chief Economist (RCE), Kajian Fiskal Regional Tahun 2021 disajikan dengan 

lebih tajam dan komprehensif mengenai pencapaian target-target makro ekonomi 

melalui kinerja pendapatan dan belanja yang tertuang dalam APBN dan APBD di wilayah 

Kalimantan Utara. Gambaran kondisi ekonomi dan kesejahteraan, serta intervensi fiskal 

pemerintah tersebut diulas dengan menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif atas 

data-data sekunder serta analisis kualitatif (indepth-interview) dalam rangka pendalaman 

informasi kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, pada Kajian Fiskal Regional Tahun 

2021 ini, dilakukan analisis secara khusus terkait sektor unggulan dan potensial di 

Provinsi Kaltara, harmonisasi belanja pusat dan daerah dan peran  fiskal dalam upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (Analisis Indeks Pembangunan Manusia).

 Sebagai suatu hasil kajian, informasi dalam Kajian Fiskal Regional ini diharapkan 

dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan khususnya dalam peningkatan peran 

fiskal untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan regional khususnya 

Kalimantan Utara tetap positif serta menciptakan pemerataan kesejahteraan. Kami 

menyadari bahwa meskipun telah melakukan upaya maksimal, namun masih terdapat 

sejumlah kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional 

ini, untuk itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk 

menyempurnakan Kajian ini di masa mendatang. 

Terima kasih

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Tanjung Selor, 15 Februari 2022

Wahyu Prihantoro
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

Provinsi Kalimantan Utara
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RINGKASAN EKSEKUTIF
A. Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah
Visi pembangunan Provinsi Kaltara pada tahun 2021 adalah “Berpadu dalam 

Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, 

dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”. Sedangkan misi yang 

ingin dicapai yaitu mewujudkan Provinsi Kaltara yang mandiri, aman dan damai serta 

bersih dan berwibawa. Visi dan misi tersebut kemudian dituangkan dalam 8 (delapan) 

tujuan  pembangunan dan 16 sasaran pembangunan. Adapun fokus pembangunan 

Provinsi Kaltara pada tahun 2021 adalah pembangunan manusia, pembangunan 

ekonomi, pembangunan infrastruktur, Pembangunan Keamanan, Ketertiban dan Tata 

Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan.

Dalam upaya untuk mencapai tema pembangunan tersebut terdapat kendala dan 

tantangan yang harus dihadapi yaitu:

1. Tantangan Ekonomi, sektor ekonomi yang masih bertumpu pada sektor 

pertambangan dan penggalian (kontribusi sebesar 26,72 persen). Infrastruktur yang 

belum memadai menjadi kendala dalam mendatangkan investasi.  Ketersediaan 

sumber daya manusia dan tenaga kerja yang  berkualitas, terampil serta berdaya 

saing masih terbatas.

2. Tantangan Sosial Kependudukan, jumlah penduduk Provinsi Kaltara tahun 2020 

sebesar 701,8 ribu orang dengan tingkat kepadatan penduduk  9 jiwa/km2. Kota 

Tarakan menjadi daerah dengan penduduk terbesar sementara kabupaten lain masih 

rendah. Mayoritas  penduduk Provinsi Kaltara bekerja disektor pertanian, kehutanan 

dan perikanan.

3. Tantangan Geografis, Kaltara mempunyai wilayah yang luas dengan didominasi 

daerah dengan tingkat ketinggian antara 100-1.000 m di atas permukaan laut dan 

sangat curam.

4. Tantangan Daerah Sebagai Dampak Covid 19, daerah dengan jumlah kasus positif 

Covid-19 paling besar adalah Kota Tarakan dan paling kecil adalah Kabupaten Tana 

Tidung. Hal ini sejalan dengan penyebaran jumlah penduduk di Provinsi Kaltara yaitu 

paling banyak di Kota Tarakan dan paling kecil di Kabupaten Tana Tidung.

B. Analisis Ekonomi Regional

1. Ekonomi Kaltara tumbuh sebesar 7,08 persen (y-o-y) dan 1,93 persen secara 

(q-to-q). Pertumbuhan ekonomi Kaltara lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 

ekonomi nasional dan menempati peringkat tertinggi kedua di regional Kalimantan. 

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami laju pertumbuhan paling 

tinggi yaitu 14,96 persen (yoy). Pertumbuhan ini salah satunya disebabkan oleh 

kenaikan permintaan batubara dari negara tujuan ekspor yang terlihat data ekspor 

hasil tambang dari Provinsi Kaltara yang mengalami kenaikan sebesar 95,45 persen 

pada tahun 2021. 

2. Tidak ada perubahan struktur PDRB Kaltara menurut pengeluaran, dimana  komponen 

Net Ekspor dan PMTB masih mendominasi. PDRB tumbuh  sebesar 3,98 persen 

dipengaruhi oleh kinerja positif yang terjadi hampir pada seluruh komponen PDRB. 

Kinerja positif dari komponen ekspor  dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan 

komoditas batu bara dan ekspor antar daerah pada komoditas minyak dan gas. 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah turun sebesar 1,30 persen, dipengaruhi oleh 

menurunnya realisasi belanja APBD Kaltara terutama pada belanja pegawai serta 

belanja barang dan jasa. Komponen Net Ekspor dan Konsumsi Rumah Tangga 

menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan Kaltara tahun 2021.

3. Struktur PDRB Kaltara menurut lapangan usaha masih didominasi lapangan usaha 

Pertambangan dan Penggalian. Peningkatan produksi batu bara seiring dengan 

pulihnya ekonomi tujuan ekspor batu bara dan peningkatan ekspor antar daerah 

pada komoditas minyak dan gas menjadi penyebab tumbuhnya lapangan usaha 

pertambangan dan penggalian di tahun 2021. Lapangan Usaha Konstruksi mengalami 

pelambatan kinerja sebesar 0,60 persen disebabkan menurunnya realisasi belanja 

modal Pemerintah dan terkontraksinya pengadaan semen. Meningkatnya penjualan 

kendaraan roda dua dan roda empat dikarenakan relaksasi pajak PPnBM 0%, 

mengakibatkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran menjadi sumber 

pertumbuhan terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalian.

4. Pada tahun 2021, Bank Indonesia telah menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate 

(BI7DRR) sebesar 0.25 point pada bulan Januari 2021 menjadi 3,5 point. Trend 

penurunan juga terjadi pada tingkat suku bunga tabungan sepanjang tahun 2021 
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di Kaltara. Trend penurunan suku bunga pinjaman dan suku bunga tabungan ini 

mampu mempengaruhi tingkat inflasi di Kaltara. Perekonomian menjadi kembali 

bergerak dengan adanya kenaikan permintaan barang dan jasa dari masyarakat.

5. Inflasi Kaltara pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,73 persen, lebih tinggi dibandingkan 

inflasi nasional dan juga inflasi Kaltara tahun 2020 dan 2019. Hal ini disumbang oleh 

kelompok pengeluaran makan, minum dan tembakau yang paling besar, mengalami 

inflasi yaitu 5,78 persen.

6. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) tahun 2021 cukup 

stabil dalam kisaran Rp14.000 sampai dengan Rp14.700. Nilai surplus neraca 

perdangangan serta impor dan ekspor Provinsi Kaltara tidak secara langsung 

mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah karena nilainya yang relatif kecil bila 

dibandingkan dengan neraca perdagangan nasional. 

7. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltara Tahun 2021 menunjukkan 

bahwa pembangunan manusia di Provinsi Kaltara terus mengalami peningkatan. 

Angka IPM Kaltara tahun 2021 tercatat sebesar 71,19 atau naik 0,56 poin (0,79%) 

dan terus menunjukkan tren peningkatan sejak 2018. Kenaikan IPM ini didukung 

oleh kenaikan seluruh komponen IPM, dengan kenaikan terbesar pada komponen 

pengeluaran perkapita akibat membaiknya kondisi perekonomian.

8. Persentase jumlah penduduk miskin terus menunjukkan penurunan sejak periode 

September 2020 sampai dengan September 2021. Perbaikan kondisi kemiskinan  

berjalan lurus dengan perbaikan kondisi ekonomi di Kaltara. selanjutnya tingkat 

pendapatan penduduk Provinsi Kaltara terdistribusi cukup merata bila dibandingkan 

dengan distribusi pendapatan di tingkat nasional dan regional. Namun tingkat 

ketimpangan pendapatan antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan perdesaan 

di Provinsi Kaltara menunjukkan belum adanya perubahan.

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltara  terus menunjukkan trend penurunan. 

Namun demikian di regional Kalimantan tingkat partisipasi angkatan kerja periode 

Agustus 2021 di Kaltara hanya lebih baik dari Kaltim. Perlu adanya peningkatan 

kesesuaian dan mutu angkatan kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar 

tenaga kerja / industri.

10. NTP dan NTN Kaltara tahun 2021 masing-masing sebesar 105,85 dan 104,15, lebih 

tinggi dibandingkan tahun 2020. NTP dan NTN Kaltara selama 3 tahun terakhir 

konsisten di atas 100, menunjukkan bahwa petani dan nelayan masih mengalami 

surplus dimana pendapatan yang diterima lebih besar dibandingkan pengeluaran 

untuk konsumsi dan produksi. Pemerintah Provinsi Kaltara melakukan kebijakan 

untuk mendukung peningkatan NTP dan NTN.

C. Analisis Fiskal Regional

1. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp3.804,07 miliar, tumbuh positif 

sebesar 33,97 persen dibandingkan tahun 2020. Adapun untuk pagu tahun 2021 

tumbuh 31,98 persen bila dibandingkan pagu tahun 2020. Untuk pertama kalinya 

dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan realisasi belanja tahun 2021 melebihi 

pertumbuhan pagunya. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja realisasi belanja 

tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2019.

2. Total pendapatan negara di Provinsi Kaltara sebesar Rp2.397,10 miliar melebihi 

target yang  ditetapkan yaitu Rp1.966,42 miliar. Pendapatan negara di Provinsi 

Kaltara  mengalami pertumbuhan sebesar 35,47 persen dibandingkan tahun 2020. 

Pertumbuhan tersebut dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan perpajakan 

sebesar 38,95 persen dan PNBP sebesar 5,58 persen. PNBP di regional Kaltara 

tercatat sebesar Rp194,84 miliar atau 112,92 persen dari target yang ditetapkan, 

tumbuh sebesar 5.58 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. PNBP lainnya tetap 

menjadi penyumbang realisasi PNBP terbesar di Kaltara dengan rata-rata kontribusi 

dalam 3 tahun terakhir sebesar 84,92 persen. PNBP BLU yang tumbuh positif juga 

didukung oleh optimalisasi pendapatan atas kegiatan non operasional yang berasal 

dari pemanfaatan aset BLU, yang terdiri dari tanah, gedung, ruangan, serta peralatan 

dan mesin

3. Secara persentase realisasi pendapatan pada APBD Provinsi Kaltara Tahun 

2021  menunjukan peningkatan sebesar 5,76 persen bila dibandingkan dengan 

capaian tahun lalu. Secara nominal komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Pendapatan Transfer mengalami kenaikan, hanya Lain-Lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah (LLPDYS) yang mengalami penurunan. Seluruh realisasi PAD regional 

Kaltara mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada 
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komponen LLPADYS terutama pada kelompok pendapatan BLUD yang dipengaruhi 

Klaim Pembiayaan Pasien Infeksi Emerging (PIE) bagi Rumah Sakit serta Dana 

Kapitasi BPJS. Baik dari sisi nominal maupun persentase Pendapatan Transfer 

mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Adanya 

penurunan yang sangat signifikan komponen LLPDYS disebabkan adanya kesalahan 

pencatatan dimana pendapatan Dana Desa yang seharusnya dicatat pada komponen 

pendapatan transfer, tercatat pada komponen pendapatan LLPDYS di tahun 2020.

4. Realisasi belanja daerah lingkup Kaltara mengalami penurunan dari Rp8,38 triliun 

di tahun 2020 menjadi Rp7,93 triliun di tahun 2021. Pagu belanja daerah lingkup 

Kaltara tahun 2021 turun sebesar Rp427,72 miliar dibanding tahun 2020. Belanja 

Daerah Kaltara tahun 2021 masih didominasi belanja pegawai yang mencapai 41,59 

persen terhadap total belanja daerah (Tanpa Transfer). Penurunan yang terjadi 

pada hampir di seluruh komponen belanja daerah menyebabkan penurunan kinerja 

realisasi belanja daerah secara agregat di tahun 2021. Belanja modal mengalami 

penurunan kinerja realisasi yang paling tinggi, dengan penurunan sebesar 3,56 

persen atau Rp397.61 miliar dibanding tahun 2020.

D. Analisis Sektor Unggulan dan Potensial Regional

Setiap daerah memiliki sektor unggulan dan potensi yang berbeda-beda. Untuk mampu 

meningkatkan perekonomian daerah dan dapat mengelola dengan baik maka setiap 

daerah/wilayah harus memilih sektor sektor unggulan dan potensial. Berdasarkan hasil 

analisis LQ, Shift Share, Tipologi Klassen, serta memperhatikan tabel Input-Output 

yang dirilis oleh BPS Provinsi Kaltara, lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan 

di Kaltara adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain memiliki 

kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kaltara setelah lapangan usaha pertambangan 

dan penggalian, rata-rata pertumbuhan lapangan usaha ini di Kaltara juga lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata pertumbuhan di tingkat nasional. Sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan menjadi sektor unggulan sedangkan sektor potensial yang dibahas 

adalah sektor pertambangan dan penggalian sebagai penopang terbesar PDRB untuk 

wilayah Kalimantan Utara. 

Pada tahun 2021 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi terhadap 

PDRB sebesar Rp11.301,5 miliar (17,98 persen). Sektor ini merupakan penyerap tenaga 

kerja terbesar di Kaltara. Sektor ini juga memberikan kontribusi pendapatan bagi negara 

dan daerah sebesar Rp149,8 miliar serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah, 

baik yang berasal dari DBH atas PNBP SDA, maupun dari PAD yang diterima di Provinsi 

Kaltara sebesar Rp358.3 miliar. Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan sektor 

unggulan di Kaltara, dukungan pemerintah telah disalurkan melalui alokasi anggaran 

APBN dan APBD sebesar Rp86,9 miliar. Output dari APBN dan APBD untuk mendukung 

sektor pertanian adalah berupa alat pengolahan pertanian, bibit tanaman, penyediaan 

irigasi, dan sarana prasarana lain. Selain dukungan dalam bentuk barang, output dari 

anggaran tersebut juga berupa jasa tenaga teknis pertanian dan pangan dalam rangka 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan. 

Adapun output dari APBN dan APBD untuk mendukung sektor perikanan direalisasikan 

untuk pengadaan bibit ikan, dukungan pengawasan sumber daya kelautan dan 

perikanan, pemantauan operasi armada dan infrastruktur pengawasan, serta kegiatan 

pengelolaan sumber daya ikan. Pengadaan bibit ikan ini merupakan salah satu program 

dalam rangka memenuhi kebutuhan benih bermutu pada pembudidaya ikan yang 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha sektor perikanan di Kaltara. Selain 

itu, untuk dukungan dana sektor ini juga terdapat DAK Fisik sebesar Rp65,16 miliar dan 

penyaluran KUR sebesar Rp209,7 miliar. Beberapa tantangan dalam pengembangan 

sektor ini antara lain, belum optimalnya pemanfaatan lahan potensial yang produktif, 

sehingga hasil produksi menjadi terbatas. Kurang tersedianya sarana produksi pertanian. 

Terbatasnya sumber daya manusia di bidang pertanian, serta belum berkembangnya 

hilirisasi komoditas pertanian. 

Dukungan kebijakan dan stimulus fiskal pada pembangunan sektor lapangan usaha 

pertanian, kehutanan dan perikanan di Kaltara diharapkan dapat mengembangkan 

perekononomian yang berdaya saing, yaitu dengan meningkatkan nilai tambah 

ekonomi berbasis unggulan. Hal tersebut dilakukan dengan menentukan arah kebijakan 

pembangunan pertanian, antara lain meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas 

secara adil dan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, memperkuat 

perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan, memperkuat kelembagaan petani, 

mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, 
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perkebunan, kehutanan, dan perikanan, dan meningkatkan penerapan teknologi yang 

tepat untuk pengembangan sektor unggulan. Selain itu, pembangunan lapangan 

usaha pertanian, kehutanan dan perikanan di Kaltara diharapkan dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy). Hal 

tersebut dilaksanakan dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur pengairan 

(jaringan irigasi) dan sarana produksi pertanian. 

Sebagai sektor potensial, lapangan usaha pertambangan dan penggalian Lapangan 

usaha ini memiliki peran strategis sebagai penopang utama perekonomian Kaltara, yang 

menyumbang sebesar Rp29.574,3 miliar atau 26,72 persen terhadap PDRB Kaltara 

(ADHB), namun disisi lain hanya dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 10.603 orang. 

Hal ini dikarenakan sektor ini tidak membutuhkan banyak tenaga kerja dan lebih banyak 

ditopang dengan alat berat. sektor ini berkontribusi terhadap pendapatan negara dan 

pendapatan daerah di Kaltara. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan 

dan PNBP sebesar Rp99,56 miliar dan DBH atas PNBP SDA yang dihasilkan di Kaltara 

sebesar Rp575,67 miliar. 

Selanjutnya dukungan alokasi anggaran APBN dan APBD untuk sektor ini sebesar 

Rp766,01 miliar. Pertambangan dan penggalian selain pontensial juga mempunyai 

dampak terhadap lingkungan sehingga membutuhkan pendanaan fiskal melalui 

pengeluaran pemerintah untuk rehabilitasi lingkungan, penanganan polusi dan dampak 

penambangan, pembangunan dan rehabilitasi jalan yang rusak akibat kendaraan 

angkut tambang. Sementara itu kebijakan dan dukungan stimulus fiskal yang diperlukan 

antara lain lebih selektif dalam memberikan IUP kepada perusahaan pertambangan, 

mengembangkan hilirisasi produk pertambangan, seperti pengolahan batubara 

menjadi produk turunan, serta gasifikasi batubara yang akan menghasilkan DME untuk 

mensubstitusi dan mengurangi impor LPG.

E. Analisis Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sinergi kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan rencana 

pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi 

makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sangat penting. Selain itu, harmonisasi belanja 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tercermin dalam pendanaan pembangunan. 

Pemerintah Pusat mengalokasikan melalui belanja K/L sementara itu pemerintah daerah 

mengalokasikan pembangunan melalui DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa. Sinergi 

kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan RPJMN, RKP dan visi misi 

terlihat dalam 2 hal yaitu harmonisasi belanja K/L dengan DAK Fisik, DAK Nonfisik dan 

Dana Desa serta harmonisasi belanja pusat-daerah berbasis prioritas nasional pada 

RPJMN/D.

Secara umum sudah terdapat keharmonisan dalam belanja yang dilaksanakan oleh  

K/L dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Nonfisik dan dana 

desa. Hal ini terlihat dari masing-masing kategori sudah terdapat alokasi anggaran dan 

capaian outputnya baik itu dari sisi belanja K/L atau Pemerintah Daerah yang bersumber 

dari DAK Fisik, DAK Nonfisik dan dana desa. Dari sisi alokasi anggaran, belanja yang 

berasal dari K/L lebih mendominasi dibanding Pemerintah Daerah yang bersumber 

dari DAK Fisik. Sedangkan dari sisi capaian output, belanja Pemerintah Daerah yang 

bersumber dari DAK Fisik dan dana desa capaian outputnya lebih menyebar karena 

dilaksanakan di seluruh pemerintah daerah. 

Sementara itu harmonisasi belanja pusat-daerah berbasis prioritas nasional 

pada RPJMN/D terdapat pada PN 2 dan PN 3. Pada PN 2 terdapat Major Project 

Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor dengan target berupa pengembangan bandara 

Tanjung Harapan Tanjung Selor dan Major Project Pusat Kegiatan Strategis Nasional 

Nunukan (PKSN Nunukan). PN 3 dengan MP Penguatan Sistem Kesehatan Nasional 

direalisasikan dengan capaian berupa OS antara lain 1 Laboratorium Pengawasan 

Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory. selanjutnya  MP Project Percepatan 

Penurunan Kematian Ibu dan Stunting direalisasikan dengan 3 Paket Pengadaan Alat 

dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, Pelatihan Tim Gerak Cepat di 

Puskesmas (Sistem Kesehatan Nasional /SKN) sebanyak 30 Orang .

F. Analisis Tematik

1. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia yang 

dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia. Acuan yang digunakan dalam 

menentukan kualitas sumber daya manusia yaitu melalui Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Dimana IPM tersebut diukur melalui tiga dimensi, yaitu pendidikan, 
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kesehatan, dan standar hidup layak (ekonomi).

2. Merujuk pada skor IPM RI versi UNDP, apabila dibandingkan dengan negara-negara 

tetangga di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat kelima di bawah Singapura, 

Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Meskipun demikian berdasarkan data 

BPS, IPM Indonesia selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dimana pada 

2019 sebesar 71,92, tahun 2020 sebesar 71,94 dan tahun 2021 sebesar 72,29.
3. Selama kurun waktu 2017 s.d. 2021 tren capaian IPM Kalimantan Utara mengalami 

kenaikan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 dimana mengalami penurunan 

akibat pandemi Covid-19 yang turut mempengaruhi tiga aspek yang menjadi variabel 

IPM tersebut.

4. Pada periode 2017 s.d. 2021 masing-masing indikator pembentuk IPM mengalami 

tren peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada indikator pengeluaran perkapita. 

Indikator pendapatan perkapita mengalami anomali berupa penurunan nilai 

pengerluaran perkapita sebesar Rp587 di tahun 2020. Fenomena tersebut dapat 

diasumsikan karena terjadinya lonjakan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan 

sebagian penduduk yang kehilangan mata pencaharian sehingga berdampak pada 

menurunnya daya beli masyarakat.

5. Alokasi dan realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2018 

s.d. 2021. Peningkatan alokasi yang signifikan untuk belanja pemerintah fungsi 

pendidikan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pada tahun tersebut pemerintah 

mengoptimalkan program Prioritas Nasional yaitu pembangunan manusia melalui 

pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Sedangkan penurunan 

alokasi dan realisasi belanja pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi 

pada tahun 2020 diakibatkan adanya refocusing alokasi belanja pemerintah yang 

digunakan untuk program PC-PEN, sehingga mengurangi realisasinya secara 

signifikan.

6. Alokasi dan realisasi belanja daerah berdasarkan fungsi pendidikan, kesehatan, 

dan ekonomi mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2018 s.d. 2020. Relatif 

tingginya pagu dan realisasi belanja daerah fungsi pendidikan menunjukkan bahwa 

fokus pemerintah daerah pada periode tersebut adalah untuk meningkatan kualitas 

pendidikan yang diantaranya dengan pembangunan/penyediaan sarana dan 

prasarana serta fasilitas pendidikan di sekolah.

7. Hasil analisis belanja pemerintah dan IPM antara lain 

a. Belanja pemda fungsi ekonomi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPM. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah di bidang ekonomi 

sudah tepat sasaran dan dalam pelaksanaannya perlu terus mempertahankan 

kualitas agar dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dan membuka 

lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. 

b. Belanja fungsi pendidikan pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa 

belanja pemerintah di bidang pendidikan dapat menciptakan fasilitas, sarana dan 

prasarana, serta sistem pendidikan yang baik. 

c. Belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap IPM. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja di bidang kesehatan 

masih harus mendapat perhatian khususnya terkait jumlah fasilitas pelayanan 

kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara yang menduduki peringkat terendah 

apabila dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di 

provinsi lain. 

d. Belanja pemerintah pusat fungsi ekonomi dan belanja pemerintah pusat fungsi 

kesehatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan 

bahwa belanja di bidang ekonomi dan kesehatan masih harus mendapat perhatian 

untuk memperoleh pendanaan dari pemerintah pusat  yang digunakan untuk 

peningkatan kualitas pembangunan manusia.

G. Rekomendasi kebijakan

1. Penyerapan dana APBD khususnya belanja modal dipercepat dan ditingkatkan 

realisasinya. Belanja modal Pemda di Kaltara, khususnya yang menggunakan 

sumber pendanaan DAK Fisik, agar lebih cepat direalisasikan. 

2. Perlunya review dan fokus anggaran daerah, khususnya penganggaran sektor 

kesehatan, pada upaya peningkatan kualitas SDM yang tercermin pada Indek 

Pembangunan Manusia

3. Pengalokasian anggaran melalui Kementerian/Lembaga ke Provinsi Kaltara, 
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khususnya belanja modal, agar dapat disinkronisasikan dengan pengalokasikan 

anggaran IKN.

4. Program pemberdayaan UMKM pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan 

perikanan kedepan agar tidak hanya fokus pada penyaluran pembiayaan berupa 

KUR/UMi saja. Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan mulai dari pembinaan dalam 

produksi, pengemasan, pemasaran dan manajemen.

5. Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah perlu untuk lebih ditingkatkan. 

Terdapat perbedaan capaian output pada dokumen penganggaran pemda dan 

pempus atas program prioritas nasional yang sudah ditetapkan

6. Untuk meningkatkan PDRB Kaltara perlu didorong sektor selain pertanian, kehutanan 

dan perikanan dan pertambangan yang dapat menjadi alternatif baru untuk kontribusi 

PDRB.

7. Berkaitan dengan analisis tematik, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah agar 

pemerintah pusat dan daerah mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia 

terutama dengan peningkatan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan 

di seluruh kabupaten/kota lingkup Kaltara. Sehingga belanja pemerintah fungsi 

kesehatan dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sarana dan 

prasarana kesehatan serta membantu memperbaiki laju pertumbuhan IPM di Kaltara. 

Aturan mengenai alokasi minimum belanja pendidikan dan kesehatan untuk APBN 

dan APBD merupakan suatu acuan yang baik, namun alokasinya haruslah tepat 

sasaran. Seberapa besar dana yang dialokasikan dalam penganggaran sebaiknya 

bukan hanya didasarkan pada seberapa besar persentase anggaran tersebut dari 

total alokasi anggaran. Namun sebaiknya juga mempertimbangkan bagaimana 

penggunaan dana tersebut dapat dilakukan dengan bijak dan tepat sasaran agar 

dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

(halaman ini sengaja dikosongkan)
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Tujuan utama penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah 

adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata dan makmur. Dalam 

rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menyusun rencana pembangunan untuk 

periode jangka panjang, menengah, dan pendek. Dalam konteks pemerintah daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan visi, misi dan 

arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Sedangkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran visi, misi 

dan program kepala daerah terpilih dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah dan 

memperhatikan RPJM Nasional. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah 

merupakan penjabaran RPJM Daerah dan mengacu pada RKP.

1.2  TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.2.1 Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 

adalah “Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, 

Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”. 

Sedangkan misi yang ingin dicapai adalah mewujudkan Provinsi Kaltara yang mandiri, 

aman dan damai serta bersih dan berwibawa. Visi dan misi ini kemudian dituangkan 

dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

Berdasarkan visi dan misi Provinsi Kaltara tersebut ditetapkan juga tujuan dan sasaran 

pembangunan yang hendak dicapai. Agar tujuan dan sasaran pembangunan tersebut 

dapat diukur, maka telah ditetapkan juga beberapa indikator sasaran serta target sasaran 

pertahunnya. 

1.1 PENDAHULUAN

Tabel 1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021



3 4

1.2.2 Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tema pembangunan Provinsi Kaltara pada tahun 2021 adalah “Mewujudkan 

Masyarakat Kalimantan Utara Yang Mandiri, Aman, Dan Damai”. Tema ini dipilih dengan 

memperhatikan isu-isu strategis dalam RPJMD dengan penambahan isu percepatan 

penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Terdapat 5 fokus pembangunan 

Provinsi Kaltara pada tahun 2021. Fokus pembangunan tersebut merupakan hasil 

pengelompokan dari 17 prioritas pembangunan tahun 2021. Selain digunakan untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD, prioritas 

pembangunan tersebut juga digunakan untuk mendukung pencapaian program prioritas 

nasional tahun 2021. RKP Provinsi Kaltara tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 

31 Tahun 2020. 

Tabel 1.2 Fokus, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kaltara Tahun 
2021

Sumber: RKP Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2021, diolah

Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang RPJMD 

Provinsi Kaltara tahun 2016-2021 yang kemudian diubah dengan Perda Provinsi 

Kalimantan Utara  Nomor 11 tahun 2018, RPJMD Kaltara mengacu pada RPJMN tahun 

2015-2019 yang tertuang dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015. Sedangkan Pemerintah 

Pusat telah menerbitkan Perpres Nomor 18 Tahun 2018 tentang RPJMN Tahun 2020-

2024.

Berdasarkan Perpres 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, 

terdapat 7 (tujuh) prioritas nasional yang hendak dicapai. Sedangkan dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2021, terdapat 17 program prioritas daerah yang hendak dicapai. 

Masing-masing prioritas daerah tersebut kemudian telah dikaitkan dengan pencapaian 

prioritas nasional, sehingga dapat ditelusuri bagaimana kaitan antara keduanya.



5 6

1.3.1 Tantangan Ekonomi Daerah

Perekonomian Provinsi Kaltara masih mengandalkan hasil sumber daya alam berupa 

pertambangan sebagai sumber utama pertumbuhannya. Berdasarkan laporan BPS tahun 

2021, struktur perekonomian Kaltara paling besar berasal dari sektor pertambangan dan 

penggalian dengan kontribusi sebesar 26,72 persen. Provinsi Kaltara belum mampu 

menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan mengingat sumber 

daya alam yang bersifat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Belum adanya industri 

pengolahan hasil pertambangan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Provinsi 

Kaltara juga menjadi tantangan tersendiri. Hasil pertambangan selama ini hanya 

dikirimkan oleh perusahan tambang dalam bentuk bahan mentah untuk diolah di provinsi 

lain bahkan negara lain. 

Investasi pada sektor pertambangan khususnya industri pengolahan hasil pertambangan 

dan penggalian sangat dibutuhkan. Belum adanya infrastruktur yang memadai menjadi 

kendala dalam mendatangkan investasi ke Provinsi Kaltara. Sebagai provinsi termuda 

di Indonesia, saat ini Provinsi Kaltara masih memiliki fasilitas infrastruktur yang terbatas. 

Berdasarkan RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2021, panjang jalan dengan kondisi baik di 

Provinsi Kaltara sepanjang 78,90 km, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak dan 

rusak berat sepanjang 730,07 km. Jumlah daya listrik yang terpasang di Provinsi Kaltara 

sampai dengan tahun 2019 sebesar 190,04 MV, sedangkan kebutuhan daya listriknya 

sebesar 216,87 MV sehingga tingkat rasio ketersediaan listriknya baru mencapai 87,63 

persen. Namun demikian, terdapat beberapa pembangkit listrik besar di Provinsi Kaltara 

yang sedang dalam proses pembangunan, diantaranya PLTA Kayan dengan kapasitas 

9.000 megawatt dan PLTA Mentarang dengan kapasitas 1.375 megawatt. 

Selain infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia juga merupakan hal yang 

penting dalam menarik investasi ke Kaltara. Ketersediaan sumber daya manusia dan 

tenaga kerja yang berkualitas, terampil serta berdaya saing di Kaltara masih terbatas. 

Berdasarkan data BPS, angka partisipasi murni jenjang SMP/MTs tahun 2020 di Provinsi 

Kaltara sebesar 79,09 persen, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MAN lebih rendah 

lagi yaitu sebesar 64,75 persen. Jumlah angkatan kerja pada periode Agustus 2021 di 

Provinsi Kaltara sebesar 354.376 angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 

338.152 diantaranya bekerja dan 16.224 menganggur. Dari jumlah angkatan kerja yang 

bekerja, didominasi angkatan kerja dengan lulusan sekolah dasar kebawah dengan 

persentase 31,63 persen. Sedangkan yang berasal dari lulusan perguruan tinggi hanya 

sebesar 17,72 persen.

1.3.2 Tantangan Sosial Kependudukan 
Tabel 1.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kaltara

Jumlah penduduk Provinsi Kaltara tahun 2020 sebesar 701,8 ribu orang dengan tingkat 

kepadatan mencapai 9 penduduk/km². Kota Tarakan menjadi daerah dengan penduduk 

terbesar yaitu 242,8 ribu orang. Sedangkan Kabupaten Tana Tidung menjadi daerah 

dengan penduduk paling kecil yaitu 25,6 ribu orang. Dilihat dari tingkat kepadatan 

penduduk, Kota Tarakan merupakan daerah dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu 

968 penduduk/ km², sedangkan Kabupaten Malinau merupakan daerah dengan tingkat 

kepadatan paling rendah yaitu 2 penduduk/km². Hal ini menunjukkan bahwa penduduk 

di Provinsi Kaltara belum tersebar merata. Kota Tarakan masih menjadi daerah dengan 

jumlah penduduk paling besar walaupun dengan luas wilayah paling kecil.

Selain faktor jumlah penduduk, produktivitas masyarakat juga ditentukan oleh rata-rata 

usia penduduknya. Penduduk Provinsi Kaltara didominasi masyarakat dengan usia 

produktif dengan proporsi yang seimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan. 

Jumlah penduduk dengan usia 15-65 tahun atau usia produktif sebanyak 492,2 ribu 

orang atau 70,13 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penduduk 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 370,65 ribu orang atau 52,81 persen dari seluruh 

jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang relatif kecil dan tidak merata namun dengan 

mayoritas penduduk yang berusia produktif, masih membuka kesempatan untuk 

terjadinya peningkatan produktivitas masyarakat Kaltara di masa yang akan kedepan. 

Dalam upaya peningkatan produktivitas masyarakat, sektor-sektor utama dan potensial 

perlu untuk terus mendapat perhatian pemerintah. Mayoritas  penduduk Provinsi Kaltara 

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2020, BPS

1.3 TANTANGAN DAERAH
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bekerja disektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan data BPS tahun 2019, 

jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini adalah sebesar 31,28 persen dari seluruh 

angkatan kerja yang bekerja. Kemudian disusul sektor perdagangan besar dan eceran; 

Reparasi mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,70 persen. Sedangkan penduduk yang 

bekerja di sektor pertambangan dan penggalian hanya sebesar 3,29 persen meskipun 

sektor ini merupakan sektor yang paling dominan dalam struktur ekonomi Provinsi 

Kaltara. Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian dan 

sektor perdagangan besar dan eceran menjadi beberapa sektor yang dapat menjadi 

fokus pemerintah kedepan.

1.3.3	 Tantangan	Geografi	Wilayah

Wilayah Provinsi Kaltara didominasi daratan dengan total luas wilayah ±87.046,70 km2. 

Luas wilayah daratan ±75.467,70 km2 dan wilayah lautan seluas ±11.579 km2.Provinsi 

Kaltara terdiri dari 4 (empat) daerah kabupaten dan 1 (satu) kota. Di sebelah utara 

berbatasan langsung dengan Malaysia bagian Sabah, sebelah timur berbatasan dengan 

Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan 

sebelah barat berbatasan dengan Malaysia bagian Serawak. Provinsi ini juga berada 

di jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia/Archipelagic Sealand 

Passage) dan merupakan pintu keluar ke Asia Pasifik.

Selain wilayahnya yang berbatasan langsung dengan negara lain, mayoritas kondisi 

wilayah daratan Provinsi Kaltara sangat curam-terjal. Provinsi Kaltara didominasi daerah 

dengan kelas ketinggian antara 100-1.000 m di atas permukaan laut dan sangat curam. 

Wilayah daratan Provinsi Kaltara terdiri dari 38,76 persen di ketinggian 500-1.000 m 

di atas permukaan laut dan 20,51 persen di ketinggian 100-500 m di atas permukaan 

laut. Kabupaten Malinau 58,46 persen wilayahnya berada di ketinggian 500-1000 m. 

Sedangkan Kota Tarakan seluruh wilayahnya berada di ketinggian di bawah 25 m dari 

permukaan laut. Wilayah Provinsi Kaltara 76,72 persennya merupakan daerah dengan 

kemiringan lebih dari 40 persen atau dikategorikan sangat curam-terjal. Hanya Kota 

Tarakan yang tidak memiliki wilayah dengan tingkat kemiringan diatas 40 persen. 

Walupun mayoritas wilayah daratannya sangat curam, Provinsi Kaltara memiliki potensi 

sumber daya air yang sangat besar. Sumber daya tersebut terdiri dari jumlah curah 

hujan yang cukup tinggi, sungai-sungai besar, mata air yang banyak, dan rawa yang 

luas. Karena wilayahnya dilewati garis khatulistiwa, maka rata-rata curah hujan tahun 

2020 sebesar 250,86 mm. Selain itu, Provinsi Kaltara juga dilewati 4 sungai besar, yaitu 

Sungai Kayan, Sungai Bahau, Sungai Sembakung dan Sungai Sesayap. Sungai Kayan 

sebagai salah satu sungai besar di Kaltara memiliki potensi listrik sampai dengan 9.000 

megawatt. 

1.3.4. Tantangan Daerah Sebagai Dampak COVID-19

Pemerintah Provinsi Kaltara secara resmi mengumumkan kasus positif Covid-19 

pertama pada tanggal 27 Maret 2020, dan sejak saat itu jumlah kasus Covid-19 semakin 

meningkat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2021 jumlah kasus positif Covid-19 di Provinsi Kaltara sebanyak 

35.918 kasus, dimana 35.080 pasien berhasil sembuh dan 816 pasien meninggal. 

Daerah dengan jumlah kasus positif paling besar adalah Kota Tarakan dan paling kecil 

adalah Kabupaten Tana Tidung. Hal ini sejalan dengan penyebaran jumlah penduduk di 

Provinsi Kaltara yaitu paling banyak di Kota Tarakan dan paling kecil di Kabupaten Tana 

Tidung. Saat ini seluruh wilayah Provinsi Kaltara berada PPKM level 2 atau berada pada 

zona kuning dengan vaksinasi dosis 1 telah mencapai 77,72 persen dan vaksinasi dosis 

2 telah mencapai 59,07 persen.

Grafik	1.1.	Sebaran	Jumlah	Kasus	Covid-19	di	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kaltara

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kaltara (Sampai dengan 31 Desember 2021)
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2.1  ANALISIS INDIKATOR MAKROEKONOMI

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul 

dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Tujuan perhitungan PDRB adalah 

untuk memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian 

daerah, membantu pembuatan kebijakan daerah atau perencanaan, dan evaluasi hasil 

pembangunan. 

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
Ekonomi Kaltara pada triwulan IV 2021 

yang diukur melalui laju pertumbuhan 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 

menunjukan peningkatan sebesar 7,08 

persen secara year on year (yoy), lebih 

baik bila dibandingkan dengan capaian 

nasional dengan laju pertumbuhan 5,02 

persen. Selain itu, bila dilihat dari triwulan 

Grafik	2.1	Perkembangan	Laju	Pertumbuhan	Ekonomi	
Kaltara tahunan dan triwulanan 2019-2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

ke triwulan (q-to-q), ekonomi Kaltara pada triwulan IV juga menunjukkan peningkatan 

sebesar 1,93 persen meskipun melambat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. 

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami laju pertumbuhan paling 

tinggi, yaitu 14,96 persen (yoy). Pertumbuhan ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan 

permintaan batu bara dari negara tujuan ekspor, yang terlihat pada data ekspor hasil 

tambang dari Provinsi Kaltara yang mengalami kenaikan sebesar 95,45 persen pada 

tahun 2021.
Meski secara spasial kontribusi Kaltara terhadap 

PDRB Pulau Kalimantan masih menjadi yang 

terkecil, namun tingkat pertumbuhan ekonomi  

yang dicapai pada triwulan IV 2021 menjadi yang 

terbaik kedua di antara provinsi lainnya di Pulau 

Kalimantan. Kedepan kontribusi Kaltara terhadap 

PDRB dapat terus ditingkatkan dengan menjaga 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Grafik	2.2	Laju	Pertumbuhan	dan	Distribusi	
Ekonomi Kalimantan (yoy) tahun 2021

2.1.1.2 Nominal PDRB

a. PDRB Menurut Pengeluaran
Grafik	 2.3	 PDRB	 Kaltara	 2019-2021	 Menurut	
Pengeluaran ADHK dan Laju Pertumbuhannya (c to c)

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Grafik	 2.4	 Distribusi	 PDRB	 menurut	 Pengeluaran	
Kaltara 2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Struktur PDRB Kaltara menurut pengeluaran masih sama seperti tahun sebelumnya. 

Komponen Net Ekspor dan PMTB masih mendominasi dengan total kontribusi mencapai 

76,01 persen terhadap PDRB Kaltara. Pertumbuhan PDRB Kaltara secara kumulatif 

sepanjang tahun 2021 sebesar 3,98 persen dipengaruhi oleh kinerja positif yang 

terjadi hampir pada seluruh komponen PDRB Kaltara kecuali komponen Konsumsi 

Pemerintah dan LNPRT. Peningkatan yang cukup signifikan pada komponen Ekspor 

sangat dipengaruhi ekspor antar daerah pada komoditas minyak dan gas terutama 

meningkatnya permintaan kilang minyak di Kalimantan Timur. Selain itu, kinerja positif 

dari komponen ekspor juga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan komoditas batu 

bara seiring dengan mulai pulihnya permintaan negara mitra dagang Indonesia seperti 

Amerika Serikat, China, dan Jepang. Hal ini dapat terlihat dari nilai ekpor hasil tambang 

Provinsi Kaltara yang naik 95,45 persen di tahun 2021, bahkan untuk total ekspor ke 

negara China naik 315,26 persen.

Laju pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang turun sebesar 1,30 persen 

di tahun 2021, dipengaruhi oleh menurunnya realisasi belanja APBD Kaltara. Realisasi 

Belanja APBD Kaltara secara persentase turun 5,35 persen, sedangan secara nominal 

turun Rp448,13 miliar. Adapun penurunan kinerja pada kelompok Pengeluaran LNPRT 

dipengaruhi oleh penurunan aktivitas partai politik pada tahun 2021 dibanding tahun 

2020, dimana pada tahun 2020 terdapat penyelenggaraan Pilkada serentak. Selain 

itu, penurunan aktivitas lembaga sosial untuk bantuan penanggulangan bencana 

dan pandemi Covid-19 serta penyaluran zakat dan infaq dibanding tahun 2020 juga 

mempengaruhi komponen pengeluaran LNPRT.
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Komponen Konsumsi Rumah Tangga 

menjadi sumber pertumbuhan terbesar 

kedua setelah Net Ekspor. Walaupun di 

dalam struktur PDRB komponen Konsumsi 

Rumah Tangga menjadi komponen terbesar 

ketiga setelah Net Ekspor dan PMTB, namun 

komponen konsumsi rumah tangga mampu 

mengungguli komponen PMTB dalam andil 

Grafik	2.5	Sumber	Pertumbuhan	Ekonomi	Kaltara	
Menurut Pengeluaran

Sumber: BPS Kaltara (diolah)

sumber pertumbuhan. Kinerja positif komponen Konsumsi Rumah Tangga didorong oleh 

pelonggaran aturan PPKM yang memicu peningkatan konsumsi masyarakat terutama 

makanan, minuman, transportasi, komunikasi, restoran, hotel, dan lain-lain.

b. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Struktur PDRB Kaltara tahun 2021 berdasarkan lapangan usaha tidak mengalami 

perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Lapangan Usaha Pertambangan dan 

Penggalian masih mendominasi PDRB dengan kontribusi mencapai Rp16,71 triliun, naik 

sebesar 3,44 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp15,66 triliun. Peningkatan 

kinerja lapangan usaha ini dipengaruhi oleh produksi subsektor pertambangan yaitu 

batu bara, minyak bumi, dan gas. Mulai terbukanya jalur perdagangan seiring dengan 

pulihnya ekonomi tujuan ekspor batu bara seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang 

menyebabkan produksi batu bara Kaltara tahun 2021 mengalami peningkatan. Nilai 

ekspor hasil tambang Provinsi Kaltara tahun 2021 naik sebesar 95,45 persen. Selain itu, 

adanya peningkatan ekspor antar daerah pada komoditas minyak dan gas disebabkan 

oleh meningkatnya permintaan kilang minyak di Kalimantan Timur.

Grafik	2.6	PDRB	Kaltara	2019-2021	Menurut	Lapangan	
Usaha ADHK dan Laju Pertumbuhannya (c to c)

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Grafik	 2.7	 Distribusi	 PDRB	 menurut	 Pengeluaran	
Kaltara 2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Di sisi lain, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami penurunan kinerja pada tahun 

2021 sebesar 0,60 persen dari Rp7,91 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp7,86 triliun 

pada tahun 2021. Penurunan kinerja lapangan usaha ini dipengaruhi oleh menurunnya 

realisasi Belanja Modal Pemerintah pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan capaian 

Belanja Modal Pemerintah tahun 2020. Selain itu, terdapat kontraksi pengadaan semen 

dari Asosiasi Semen Indonesia di triwulan IV 2021 yang terkontraksi 19,69 persen 

dibandingkan triwulan IV 2020.
Grafik	2.8	Sumber	Pertumbuhan	Ekonomi	
Kaltara Menurut Lapangan Usaha 2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Bila dilihat dari sumber pertumbuhannya, 

perdagangan besar dan eceran memiliki 

kontribusi terbesar kedua setelah lapangan 

usaha petambangan dan penggalian. Hal ini 

dipengaruhi oleh meningkatnya penjualan 

kendaraan roda dua dan roda empat sebagai 

efek adanya relaksasi pajak (PPnBM 0%) 

hingga Desember 2021. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar berikutnya adalah 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 0,62 

persen terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Kaltara. Kinerja positif dari lapangan 

usaha tersebut didorong oleh produksi Kayu Bulat yang tumbuh sebesar 15,38 persen 

dibandingkan tahun 2020 serta peningkatan jumlah masyarakat pesisir yang menggeluti 

budidaya rumput laut.

2.1.1.3 PDRB Perkapita
Grafik	2.9	PDRB	Perkapita	Kaltara	dan	Nasional	
2017	-	2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Tren pendapatan rata-rata penduduk di 

Kaltara terus mengalami peningkatan 

dalam 5 tahun terakhir. PDRB perkapita 

Kaltara tahun 2021 sebesar Rp155,08 juta 

tercatat meningkat sebesar 8,29 persen dari 

capaian tahun 2019. Kondisi ini disebabkan 

oleh PDRB ADHB Kaltara tahun 2021 sebesar Rp110,67 triliun, tumbuh positif dari tahun 

2020 yang tercatat sebesar RP100,51 triliun. Dalam 5 tahun, PDRB perkapita Kaltara 

senantiasa tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional.
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Grafik	2.11	Laju	Inflasi	Tahunan	Nasional	Kaltara	
2015-2020

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Grafik	2.12	Inflasi	Nasional	dan	Regional	Kaltara	
Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

2.1.2 Suku Bunga
Grafik	2.10	BI7DRR,	Suku	Bunga	Kredit,	Suku	Bunga	Tabungan	dan	Inflasi	Tahun	2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara dan Bank Indonesia (diolah)

Bank Indonesia dan Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga kondisi perekonomian 

ditengah upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter menetapkan tingkat suku bunga 

acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai salah satu tools kebijakannya. 

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam Penanganan Covid-19 dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Bank Indonesia telah menurunkan BI7DRR 

sebesar 25 basis poin pada bulan Januari 2021 menjadi 3,5 persen. Selain itu, jika kita 

lihat di Provinsi Kaltara, suku bunga kredit terus mengalami tren penurunan sepanjang 

tahun 2021. Pemangkasan tersebut dilakukan untuk menstimulus perekonomian yang 

mengalami tekanan akibat demand dan supply yang menurun sekaligus mengendalikan 

inflasi sesuai kisaran yaitu sebesar 3 persen (±1).

Dampak dari pemangkasan suku bunga acuan tersebut terlihat dari perbaikan dari 

sisi permintaan yang ditunjukkan dari kecenderungan laju inflasi regional Kaltara yang 

meningkat pada akhir periode semester I dan semester II 2021. Perbaikan juga terlihat 

dari sisi penawaran dimana penyaluran kredit di regional Kaltara menunjukan tren yang 

cenderung meningkat hingga akhir tahun 2021.

Kebijakan untuk menurunkan BI7DRR juga diharapkan mampu meningkatkan demand 

masyarakat. Oleh karena itu, penurunan BI7DRR seyogyanya juga diikuti oleh 

menurunnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh Perbankan di regional Kaltara. 

Melihat tren DPK yang dihimpun perbankan di regional Kaltara, terjadi kondisi yang 

berkebalikan, dimana DPK Perbankan Kaltara mengalami tren yang terus meningkat 

hingga akhir tahun 2021. Berdasarkan konfirmasi dari pihak KPwBI Provinsi Kaltara, 

diduga hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat menengah keatas untuk 

menyimpan uangnya dibandingkan untuk membelanjakannya. Selain itu, peningkatan 

DPK juga dipengaruhi oleh bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan kepada 

masyarakat ekonomi ke bawah.
2.1.3	Inflasi

Inflasi Kaltara pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,73 persen, lebih tinggi dibandingkan 

dengan tingkat inflasi tahun 2020. Sepanjang tahun 2021 terjadi 6 kali inflasi dan 6 kali 

deflasi, pada bulan Mei tercatat inflasi tertinggi yang mencapai 1,07 persen. Komoditas 

utama yang mempengaruhi laju inflasi di bulan Mei berasal dari kelompok bahan makanan, 

minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Beberapa hal yang mendorong 

terjadinya inflasi pada bulan Mei di Kaltara antara lain konsumsi masyarakat terhadap 

kebutuhan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang meningkat, serta meningkatnya 

jumlah pengguna angkutan udara yang didorong adanya berbagai kegiatan aktivitas 

pertemuan APEKSI di Tarakan. Capaian inflasi di bulan Mei dilanjutkan dengan deflasi 

dari bulan Juni sampai dengan bulan September. Faktor pendorong terjadinya deflasi 

selama triwulan III 2021 adalah komoditas daging ayam ras, bawang merah, dan cabai 

yang mengalami kondisi over supply akibat dari hasil panen raya dari sentra wilayah 

pemasok seiring dengan masih relatif tertahannya demand dari masyarakat. Selain itu, 

deflasi juga dipengaruhi oleh penurunan jumlah penumpang pada moda transportasi 

udara di bulan Juli karena adanya pengetatan peraturan perjalanan dalam negeri dan 

transportasi di masa PPKM darurat di bulan Juli guna menekan mobilitas masyarakat, 

terutama selama hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Inflasi kembali terjadi selama triwulan 
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2.2. ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Analisis indikator kesejahteraan merupakan analisis untuk menilai keberhasilan 

pembangunan dengan menggunakan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat yang 

terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskikan, rasio gini, kondisi 

ketenagakerjaan/tingkat pengangguran, Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan.

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam 

mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup penduduk yang menjelaskan 

bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, pendapatan, kesehatan, 

pendidikan, dan sebagainya. IPM dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu kategori IPM < 

60 (rendah), 60 ≤ IPM ≤ 70 (sedang), 70 ≤ IPM ≤ 80 (tinggi), IPM ≥ 80 (sangat tinggi).

Tabel	2.1	Perkembangan	Dimensi	IPM	Kaltara	2018-2021

Sumber: Bank Indonesia dan BPS Provinsi Kaltara (diolah)

IV yang salah satunya dipengaruhi oleh momentum menyambut Hari Raya Natal dan 

Tahun Baru yang menyebabkan inflasi pada komponen makanan, minuman, dan 

tembakau. Selain itu, kelompok transportasi juga turut andil sebagai penyebab inflasi 

Kaltara selama triwulan IV yang disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara seiring 

dengan penurunan level PPKM di Kaltara.

Grafik	2.13	Target	dan	Realisasi	Inflasi

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Berdasarkan grafik 2.13, tingkat pencapaian 

inflasi dalam kurun waktu 2016-2021 cukup 

terkendali di bawah asumsi yang sudah 

ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara 

pada RPJMD Provinsi Kaltara tahun 2016-

2021, serta RKPD Provinsi Kaltara Tahun 

2021.
2.1.4 Nilai Tukar

Grafik	2.14	Rata-Rata	Nilai	Tukar	(USD)	dan	Neraca	Perdagangan	Tahun	2021

Sumber: Bank Indonesia dan BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) tahun 2021 cukup stabil 

dalam kisaran Rp14.000 sampai dengan Rp14.700. Sempat menguat di awal tahun 

karena menguatnya sentimen pasar dengan dimulainya program vaksinasi Covid-19 

oleh pemerintah. Nilai tukar rupiah kemudian melemah di periode Februari sampai 

dengan April 2021 dipengaruhi oleh terjadinya gelombang Covid-19 pertama yang 

melanda Indonesia. Setelah mencapai puncak gelombang Covid-19 yang pertama serta 

membaiknya neraca pembayaran, nilai tukar rupiah terhadap USD kembali menguat di 

periode Mei dan Juni. Di periode semester II tahun 2021, nilai tukar rupiah cenderung 

terus menguat dengan didukung terus naiknya surplus neraca perdagangan karena 

kenaikan nilai ekspor. Neraca perdagangan Provinsi Kaltara selama tahun 2021 terus 

menunjukkan trend peningkatan dari Januari sampai dengan November 2021. Namun 

nilai surplus neraca perdagangan impor dan ekspor Provinsi Kaltara yang relatif kecil bila 

dibandingkan nasional menyebabkan tidak secara langsung mempengaruhi pergerakan 

nilai tukar Rupiah. 

Angka IPM Kaltara tahun 2021 

tercatat sebesar 71,19 atau naik 

0,56 poin (0,79%) Kenaikan 

IPM tahun 2021 didukung oleh 

kenaikan seluruh komponen 

IPM, dengan kenaikan terbesar pada 

komponen pengeluaran perkapita akibat 

membaiknya kondisi perekonomian 

masyarakat tahun 2021. Capaian 

IPM Kaltara menunjukan tren yang 

cenderung meningkat di tiap tahunnya 

meskipun terjadi sedikit penurunan pada 

tahun 2020 sebagai dampak pandemi 

Covid-19 yang cukup mempengaruhi 

Grafik	 2.15	 Perbandingan	Capaian	 IPM	Provinsi,	
Nasional,	dan	Target	IPM	dalam	RPJMD	2017-2021

Sumber: BPS dan Perda Provinsi Kaltara no. 5 Tahun 
2021 tentang RPJMD 2021-2026 (diolah)
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Grafik	2.16	Perbandingan	IPM	Per	Provinsi	Di	Kalimantan

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

2.2.3 Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)

Tingkat pendapatan penduduk Provinsi Kaltara terdistribusi cukup merata bila 

dibandingkan dengan distribusi pendapatan di tingkat nasional dan regional. Hal ini 

terlihat dari indikator Gini Ratio Provinsi Kaltara yang sebesar 0,285, dan menjadikan 

Kaltara sebagai Provinsi dengan ketimpangan paling kecil di regional Pulau Kalimantan 

tiga aspek variabel perhitungan IPM di Kaltara. Tren capaian IPM Kaltara yang 

cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menunjukan upaya pemerintah 

dalam melaksanakan pembangunan manusia yang berkelanjutan masih berfokus pada 

pembangunan manusia.
Apabila dibandingkan dengan 

capaian Nasional, IPM Kaltara 

tahun 2021 masih berada di 

bawah capaian IPM Nasional 

tahun 2021. Secara nasional, 

IPM Kaltara menduduki peringkat 

ke-23. Meskipun ekonomi Kaltara 

memiliki kontribusi yang terkecil terhadap PDRB Pulau Kalimantan, namun angka IPM 

Kaltara tidak mencatatkan hal yang sama. IPM dalam 4 tahun terakhir tercatat lebih tinggi 

dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki kontribusi kedua terhadap 

PDRB Pulau Kalimantan. Analisis atas capaian IPM wilayah Kaltara akan dijelaskan 

lebih lanjut pada Bab VI Analisis Tematik.

2.2.2 Tingkat Kemiskinan
Grafik	2.17	Tingkat	Kemiskinan	Kaltara
2015-2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Grafik	 2.18	 Tingkat	 Kemiskinan	 Menurut	
Perkotaan dan Perdesaan 2019-2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi  untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. 

Tingkat kemiskinan Kaltara pada periode September tahun 2021 mengalami penurunan 

dibandingkan periode Maret 2021 maupun September 2020. Namun berdasarkan data 

tingkat kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan, masih terdapat disparitas yang 

tinggi antara perkotaan dan perdesaan yang masih menjadi pusat kemiskinan. 

Garis kemiskinan di Kaltara terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. 

Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan sejumlah harga komoditas pokok 

masyarakat baik kelompok makanan maupun non makanan. Komoditas makanan 

menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan di wilayah Kaltara dengan kontribusi 

sebesar 72,75 persen. Kenaikan garis kemiskinan yang diiringi dengan penurunan 

tingkat kemiskinan menunjukan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara 

selepas dampak pandemi Covid-19 tahun 2020 walaupun masih terdapat perbedaan 

kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan.

Grafik	2.19	Garis	Kemiskinan	Kaltara	
2019-2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Grafik	2.20	Perbandingan	Komposisi	Garis	
Kemiskinan Kaltara 2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Grafik	 2.21	 Indeks	 Kedalaman	 dan	 Indeks	
Keparahan kemiskinan 2019-2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Tingkat kemiskinan juga dilihat dari tingkat 

kedalaman dan keparahan kemiskinan 

dari masyarakat daerah tersebut. Sejak 

tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan 

(P1) mencatatkan peningkatan hingga 

periode September 2021. Di sisi lain, 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

Kaltara pada tahun 2021 menunjukan hal 

yang berlawanan, dimana capaian Indeks P2 tahun 2021 mengalami penurunan bila 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 dari 0,186 menjadi 0,173.
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2.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltara  terus menunjukkan trend penurunan. 

Sampai  Agustus 2021, TPT di Kaltara sebesar 4,58 persen mengalami penurunan 

dibanding Februari 2021 (4,67 persen) dan Agustus 2020 (4,97 persen).  Di regional 

Kalimantan, Provinsi Kaltara merupakan satu-satunya provinsi yang mengalami 

penurunan tingkat pengangguran (bila dibandingkan dengan periode Februari 2021), 

bahkan yang penurunannya paling besar (bila dibandingkan dengan periode Agustus 

2020). Pengangguran di Kaltara juga masih di bawah tingkat pengangguran nasional. 

Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor yang paling banyak menyerap 

tenaga kerja yaitu 30,46 persen. Sedangkan  pertambangan dan penggalian merupakan 

sektor yang mengalami kenaikan penyerapan tenaga kerja paling besar yaitu sebesar 

2.2.5	 NILAI	TUKAR	PETANI	(NTP)
Nilai tukar petani merupakan rasio antara 

indeks harga yang diterima petani dengan 

indeks harga yang dibayar petani dan menjadi 

salah satu indikator untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan petani. NTP Kaltara pada 

tahun 2021 mencapai 105,85 dan meningkat 

signifikan dibandingkan tahun 2020 yang 

Grafik	2.25	Nilai	Tukar	Petani	2019-2021

Sumber: BPS Kaltara (diolah)

tercatat sebesar 102,75 dan 2019 sebesar 100,81. Sepanjang tahun 2021, NTP di 

Kaltara yang senantiasa tercatat lebih dari 100 menunjukkan petani mengalami surplus 

atau penerimaan lebih besar dari pengeluaran biaya produksi dan konsumsinya. Peran 

pemerintah baik pusat maupun daerah melalui pengalokasian belanja program sektor 

pertanian pada tahun 2021 diantaranya Program Peningkatan Produksi Pertanian/

Perkebunan, telah mampu mendorong kenaikan tingkat kesejahteraan petani di Kaltara 

yang tercermin pada kenaikan indeks NTP.

Jumlah angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kaltara mengalami 

peningkatan seiring dengan penambahan jumlah penduduk angkatan kerja sampai 

dengan Agustus 2021, yang bertambah 4.472 orang bila dibandingkan dengan Februari 

2021.Tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami kenaikan sebesar 0,07 

persen bila dibandingkan dengan periode Februari 2021. Namun demikian, di regional 

Kalimantan tingkat partisipasi angkatan kerja periode Agustus 2021 di Kaltara hanya 

lebih baik dari Kaltim. Perlu adanya peningkatan kesesuaian dan mutu angkatan kerja 

agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja/industri.

dan masih jauh dibawah nasional. Tren tingkat ketimpangan di Provinsi Kaltara juga 

menunjukkan penurunan dalam 3 tahun terakhir. Apabila dilihat berdasarkan sebaran 

wilayahnya, kesenjangan pendapatan masyarakat perkotaan di Kaltara jauh lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan ketimpangan masyarakat perdesaan.

Grafik	 2.22	 Gini	 Ratio	 Regional	 Kalimantan	
2019-2021

Sumber: BPS Kaltara (diolah)

Grafik	2.23	Gini	Ratio	Kaltara	Tahun	2019-2021

Sumber: BPS Kaltara (diolah)

Tabel 2.2 Perbandingan Tingkat Pengagguran Regional Kalimantan dan Nasional 2019-2021

Grafik	2.24	Gini	Ratio	Regional	Kalimantan	Utara	2019-2021

Sumber: BPS Kaltara (diolah)

1,92 persen. Hal ini terjadi karena pertumbuhan sektor pertambangan batu bara karena 

kenaikan permintaan dan harga batu bara di dunia. 

Sumber: BPS Kaltara (diolah)
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Pemerintah Provinsi Kaltara mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan nilai tukar 

petani sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.

2. Pemanfaatan kawasan pertanian yang ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan 

berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan 

pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

2.2.6	 NILAI	TUKAR	NELAYAN	(NTN)
Selain tingkat kesejahteraan petani, 

indikator kesejahteraan masyarakat di 

suatu wilayah juga dapat tercermin melalui 

pengukuran indikator Nilai Tukar Nelayan 

(NTN). NTN merupakan rasio antara indeks 

harga yang diterima nelayan (it) dengan 

indeks harga yang dibayar nelayan (ib) 

Grafik	 2.26	 Nilai	 Tukar	 Nelayan	 di	 Kaltara	
2019-2021 (%)

Sumber: BPS Kaltara (diolah)

sehingga dapat menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk perikanan tangkap 

yang dihasilkan oleh nelayan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk 

biaya untuk menghasilkan produk perikanan tangkap.

NTN Kaltara tahun 2021 sebesar 104,15, lebih tinggi dibandingkan NTN 2020 (sebesar 

102,85). NTN secara bulanan juga menunjukkan hal sama hampir di sepanjang tahun, 

kecuali pada triwulan I tahun 2021. Meskipun mengalami kenaikan, NTN Kaltara tahun 

2021 masih dibawah NTN secara nasional yang tercatat sebesar 104,69. NTN Kaltara 

selama 3 tahun terakhir konsisten di atas 100, yang menunjukkan bahwa nelayan masih 

mengalami surplus yang menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima lebih besar 

dibandingkan pengeluaran untuk konsumsi dan produksi.

Kebijakan pemerintah Provinsi Kaltara untuk mendukung peningkatan Nilai Tukar 

Nelayan (NTN) antara lain:

1. Percepatan pengembangan perikanan tangkap, melalui pengembangan sarana 

prasarana perikanan tangkap untuk nelayan skala kecil;

2. Percepatan pengembangan perikanan budidaya, melalui peningkatan sarana 

prasarana budidaya laut, air payau, air tawar serta pembenihan;

3. Percepatan pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap, melalui 

pengembangan sarana armada dan alat tangkap perikanan serta pelabuhan 

perikanan;

4. Percepatan pengembangan pengolahan dan pemasaran, kewirausahaan, 

kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan melalui pengembangan sarana 

prasarana pengolahan, pemasaran, pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan, 

pengendalian, pengujian serta penjaminan mutu hasil-hasil perikanan;

5. Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan pelestarian sumber daya kelautan 

dan perikanan melalui konservasi, program core map, pengawasan dan penataan 

pemanfaatan potensi perikanan.

Reviu capaian makro kesra Provinsi Kaltara pada kurun waktu 2021 dapat diketahui 

dengan membandingkan target-target setiap variabel makro ekonomi dan pembangunan 

yang ditetapkan dengan capaian realisasinya.

2.3 REVIU CAPAIAN KINERJA MAKRO KESRA REGIONAL

Tabel 2.3 Review Target dan Capaian Sasaran Makro Kesra Provinsi Kaltara

Sumber: RPJMD dan BPS
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Pelaksanaan APBN tingkat Provinsi di Kaltara tahun 2019-2021 ini meliputi pendapatan 

negara, belanja negara, dan surplus/defisit yang tertuang dalam tabel 3.1.

3.1 PELAKSANAAN APBN TINGKAT PROVINSI

Tabel 3.1 I-Account Realisasi APBN 2019-2021 di Kaltara

Sumber: Kanwil DJP Kaltimtara, Kanwil DJBC Kalbagtim, Simtrada, OMSPAN (diolah)

3.1.1 Pendapatan Negara 

Seiring dengan kondisi perekonomian yang mengalami tren pemulihan sejak awal tahun 

2021, total pendapatan negara tahun 2021 di Kaltara tercatat sebesar Rp2.397,10 miliar, 

melebihi target yang ditetapkan dan tumbuh positif 35,47 persen (yoy). Pertumbuhan 

tersebut dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan perpajakan sebesar 38,95 persen 

dan PNBP sebesar 5,58 persen. Secara nasional, pendapatan negara di Kaltara tahun 

2021 menyumbang 0,12 persen terhadap total pendapatan nasional tahun 2021 yang 

tercatat sebesar Rp2.003,06 triliun.

3.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Sampai dengan akhir tahun 2021, penerimaan perpajakan di Kaltara tercatat sebesar 

Rp2.202,26 miliar atau sebesar 126,46 persen dari target, dan berkontribusi sebesar 

91,87 persen terhadap total pendapatan. Secara nasional, penerimaan perpajakan 

di Kaltara memberikan kontribusi sebesar 0,14 persen terhadap total penerimaan 

perpajakan nasional tahun 2021 yang sebesar Rp1.546,51 triliun

Grafik	3.1	Struktur	Pendapatan	Perpajakan	
di Kaltara

Dilihat dari strukturnya, PPN memberikan 

kontribusi terbesar, kemudian diikuti oleh 

PPh Pasal 21 dan PPh Final. Optimisme 

masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas 

perekonomian meningkat seiring dengan 

perluasan vaksinasi di Kaltara, yang tercermin 

pada pertumbuhan penerimaan PPN Dalam 

Negeri. Adapun penerimaan PPh pasal 26 

mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan 

sebesar 980,78 persen (yoy), yang disebabkan 

oleh kenaikan setoran PPh atas wajib pajak 

luar negeri yang memiliki usaha di Kaltara. Di 

sisi lain, penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh 

Sumber: OMSPAN (diolah)

Tabel 3.2 Penerimaan Perpajakan Terbesar 
Kaltara Tahun 2021

Final masih terkontraksi sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan yang sebagian masih 

terdampak oleh Covid-19 dan masih tingginya pemanfaatan insentif PPh dalam rangka 

PEN yang masih berlanjut di tahun 2021.

3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan akhir tahun 2021, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 

Kaltara tercatat sebesar Rp194,84 miliar atau 112,92 persen dari target yang ditetapkan, 

tumbuh positif sebesar 5,58 persen (yoy).

Sumber: OMSPAN (diolah)

Tabel 3.3 Realisasi PNBP Kaltara Tahun 
2019-2021

Grafik	3.2	Struktur	dan	Pertumbuhan	PNBP	Kaltara	
2019-2021

Sumber: OMSPAN (diolah)

Dalam periode tahun 2019-2021, PNBP Lainnya tetap menjadi penyumbang realisasi 

PNBP terbesar di Kaltara dengan rata-rata sebesar 84,92 persen. Pada tahun 2021, 

pendapatan PNBP Lainnya di Kaltara tumbuh 4,26 persen (yoy), dengan Pendapatan 

Jasa Kepelabuhanan yang menjadi penyumbang terbesar realisasi PNBP Lainnya, 

yaitu sebesar Rp54,49 miliar atau 28 persen dari seluruh PNBP. Pendapatan Jasa 
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Grafik	3.3	Perkembangan	Belanja	Pemerintah	
Pusat

Sumber: OMSPAN (diolah)

3.1.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja
Dalam periode tahun 2019-2021, jenis belanja dengan rata-rata pagu dan realisasi 

tertinggi adalah Belanja Modal, dan yang terendah adalah Belanja Bantuan Sosial. Pada 

tahun 2021, realisasi Belanja Modal mencapai Rp1.696,21 miliar dengan pertumbuhan 

paling besar. Setelah mengalami refocusing Belanja Modal menjadi Belanja Barang 

pada tahun 2020, Belanja Pemerintah Pusat di Kaltara tahun 2021 kembali diprioritaskan 

pada Belanja Modal. Beberapa proyek yang sempat slowing-down pada tahun 2020 

Kepelabuhanan mengalami pertumbuhan sebesar 10,89 persen (yoy), yang disebabkan 

oleh meningkatnya aktivitas penumpang dan bongkar muat barang di pelabuhan seiring 

dengan meningkatnya aktivitas perekonomian. 

PNBP Badan Layanan Umum (BLU) yang dihasilkan oleh satu-satunya BLU di Kaltara 

yaitu UPBU Juwata Tarakan tumbuh positif 14,78 persen (yoy). Selain tingkat permintaan 

pengguna jasa pesawat dan tingkat permintaan pengiriman barang (kargo) yang 

meningkat dibandingkan tahun 2020, PNBP BLU yang tumbuh positif juga didukung oleh 

optimalisasi pendapatan atas kegiatan non operasional yang berasal dari pemanfaatan 

aset BLU, berupa tanah, gedung, ruangan, serta peralatan dan mesin.

3.1.1.3. Penerimaan Hibah

Selama tahun 2019-2021 tidak terdapat penerimaan hibah yang dicatat di Kaltara, baik 

yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

3.1.2. Belanja Negara
3.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 di Kaltara telah terealisasi sebesar Rp3.804,07 

miliar atau 93,77 persen dari alokasi, tumbuh positif sebesar 33,98 persen (yoy) akibat 

kinerja realisasi yang tumbuh positif hampir di seluruh jenis belanja. Adapun alokasi 

belanja tahun 2021 tumbuh 31,98 persen bila dibandingkan tahun 2020. 

Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun 

terakhir pertumbuhan realisasi belanja 

tahun 2021 melebihi pertumbuhan 

alokasinya, yang mengindikasikan bahwa 

kinerja realisasi belanja tahun 2021 lebih 

baik dibandingkan realisasi belanja tahun 

2020 dan 2019.

Grafik	3.4	Realisasi	Per	Jenis	Belanja

Sumber: OMSPAN (diolah)

kembali diakselerasi untuk menjaga 

momentum pembangunan infrastruktur. 

Pertumbuhan positif pada realisasi Belanja 

Modal di Kaltara juga sejalan dengan 

dilanjutkannya beberapa proyek strategis 

nasional di Kaltara, seperti Pos Lintas 

Batas Negara (PLBN), jalan, jembatan, 

konektivitas transportasi udara, dan beberapa infrastruktur konektivitas lainnya sebagai 

dukungan Belanja APBN terhadap prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 

Provinsi Kaltara. Belanja Barang di Kaltara telah terealisasi sebesar Rp1.246,13 miliar 

atau 95,27 persen, mengalami pertumbuhan sebesar 14,71 persen (yoy). Pertumbuhan 

positif pada realisasi Belanja Barang ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk 

menggenjot penyerapan anggaran sebagai stimulus fiskal di Kaltara. Adapun Belanja 

Bansos di Kaltara telah terealisasi sebesar Rp0,22 miliar atau 100 persen dari pagu, 

tumbuh negatif sebesar 80 persen (yoy) karena adanya penurunan alokasi dibandingkan 

tahun 2020. Adapun output Belanja Bansos yang dikelola oleh Kementerian Agama ini 

disalurkan dalam bentuk uang yang termasuk ke dalam Program Indonesia Pintar (PIP).

3.1.2.3.	Berdasarkan	Kementerian	Negara/Lembaga

Dari 15 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu terbesar di Kaltara tahun 2021, porsi 

terbesar terdapat pada Kementerian PUPR dengan porsi 47,29 persen dari pagu seluruh 

anggaran K/L, kemudian diikuti Kepolisian Republik Indonesia sebesar 11,07 persen, 

dan Kementerian Pertahanan sebesar 10,99 persen. Dalam kurun 3 tahun terakhir, 

Grafik	 3.5	 Perkembangan	 Pagu	 Berdasarkan	
K/L	2019-2021

Kementerian PUPR tetap menjadi K/L 

dengan pagu anggaran terbesar di Kaltara, 

sesuai dengan fokus Pemerintah Pusat 

yang memprioritaskan pembangunan 

infrastruktur dan konektivitas antar 

daerah dan pembangunan kawasan 

perbatasan di Kaltara. Realisasi anggaran 

tertinggi pada tahun 2021 terdapat pada Sumber: OMSPAN (diolah)

Kementerian Agama dengan realisasi anggaran mencapai 103,23 persen dan terendah 

pada Kementerian Perdagangan sebesar 56,05 persen. Realisasi yang rendah pada 
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Kementerian Perdagangan tersebut disebabkan oleh DIPA yang baru diterbitkan 

di triwulan III, sehingga K/L tidak dapat melaksanakan kegiatan dengan waktu yang 

terbatas. Adapun pagu dan realisasi anggaran dengan pertumbuhan tertinggi terdapat 

pada Kementerian Pendidikan Nasional yang direalisasikan untuk pembangunan gedung 

pada Universitas Borneo Tarakan. 

3.1.2.4. Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsinya, fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi masih mendominasi 

struktur pagu dan anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun 2019-2021. Hal ini 

sejalan dengan struktur Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2021, dimana 

anggaran fungsi pelayanan umum dan ekonomi juga menjadi yang paling dominan. 

Sumber: OMSPAN (diolah)

Grafik	 3.6	 Perkembangan	 Pagu	 Berdasarkan	
Fungsi 2019-2021

Di tahun anggaran 2021, pagu anggaran 

fungsi ekonomi di Kaltara merupakan yang 

terbesar, sejalan dengan fokus Pemerintah 

Pusat dalam membangun ekonomi melalui 

peningkatan ketahanan pangan, energi, 

serta pembangunan infrastruktur dan 

pemerataan teknologi dan informatika. 

3.1.3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Hingga akhir tahun 2021, realisasi penyaluran TKDD di Kaltara tercatat sebesar 

Rp6.989,40 miliar atau mencapai 105,91 persen dari alokasi, tumbuh positif sebesar 

4,25 persen terhadap realisasi periode yang sama tahun 2020. 

3.1.3.1. Dana Transfer Umum (DTU)

Dana Transfer Umum (DTU) di Kaltara terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU), dengan rincian pagu dan realisasi sebagai berikut.

Grafik	3.7	Tren	Pagu	dan	Realisasi	TKDD	2019-2021

Sumber: Simtrada (diolah)

Grafik	3.8	Tren	Pagu	dan	Realisasi	DTU	2019-2021

Sumber: Simtrada (diolah)

Dalam periode 3 tahun terakhir, DTU merupakan komponen terbesar dalam TKDD. 

Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, namun porsi DAU tetap 

menjadi bagian terbesar dari DTU mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Sampai 

dengan akhir tahun 2021, realisasi penyaluran DTU di Kaltara tercatat sebesar Rp5.208,56 

miliar atau mencapai 109,64 persen dari alokasi, tumbuh positif sebesar 4,63 persen 

(yoy). Kenaikan realisasi anggaran DTU tahun 2021 salah satunya disebabkan oleh 

kenaikan realisasi DBH sebesar 19,31 persen dibanding tahun 2020, yang disebabkan 

oleh pembayaran DBH Kurang Bayar tahun 2020 yang dibayarkan pada tahun 2021.

3.1.3.2. Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus (DTK) di Kaltara terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 

dan Nonfisik yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
Grafik	3.9	Tren	Pagu	dan	Realisasi	DTK	2019-2021

Sumber: Simtrada (diolah)

Pada tahun 2021, realisasi penyaluran DTK di Kaltara tercatat sebesar Rp1.050,80 

miliar atau mencapai 93,93 persen dari alokasi, tumbuh negatif sebesar 2,86 persen 

(yoy). Penurunan realisasi DTK ini salah satunya disebabkan oleh tidak tersalurnya 

beberapa bidang/subbidang DAK Fisik pada Pemprov Kaltara, Pemkab Tana Tidung, 

dan Pemkab Nunukan. Sedangkan realisasi DAK Non Fisik tumbuh positif sebesar 1,22 
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persen (yoy), yang disebabkan oleh adanya jenis DAK Non Fisik baru yang disalurkan, 

yaitu pelayanan perlindungan perempuan dan anak, fasilitasi penanaman modal, dan 

ketahanan pangan.

3.1.3.3. Dana Insentif Daerah (DID), Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
Grafik	3.10	Pagu	dan	Realisasi	DID	2019-2021

Sumber: Simtrada (diolah)

Tahun 2021, realisasi penyaluran DID di 

Kaltara tercatat sebesar Rp227,00 miliar 

atau mencapai 100 persen dari alokasi, 

tumbuh positif sebesar 39,95 persen 

terhadap realisasi periode tahun 2020. 

Seluruh pemerintah daerah lingkup Kaltara 

memperoleh alokasi DID, dengan alokasi 

terbesar diperoleh Pemprov Kaltara, 
kemudian diikuti Pemkab Tana Tidung dan Pemkab Nunukan. Sedangkan pada tahun 

2019, tidak terdapat alokasi DID pada Provinsi Kaltara.

3.1.3.4. Dana Desa
Dalam periode 2019 sampai dengan 

2021, anggaran Dana Desa secara 

nominal terus mengalami peningkatan, 

namun dengan tingkat pertumbuhan 

yang melambat di tahun 2020 dan 2021. 

Capaian realisasi anggaran dalam 3 tahun 

terakhir juga sangat baik dengan rata-rata 

realisasi anggarannya mencapai 99,96 

Grafik	 3.11	 Tren	Pagu	dan	Realisasi	Dana	Desa	
2019-2021

Sumber: Simtrada (diolah)

persen. Tahun 2021, Dana Desa di Kaltara telah tersalur sebesar Rp503,04 miliar atau 

100 persen dari alokasi, tumbuh positif sebesar 4,23 persen (yoy). Kenaikan realisasi 

anggaran tahun 2021 seiring dengan kenaikan alokasi Dana Desa di tahun 2021, yang 

mayoritas digunakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat 

desa yang terkena dampak pandemi Covid-19.

3.1.4.	Surplus/Defisit	APBN

Pada akhir 2021, realisasi pendapatan APBN di Kaltara tercatat sebesar Rp2.397,10 

miliar dan belanja APBN sebesar Rp10.793,47 miliar, sehingga mengalami defisit sebesar 

Rp8.396,36 miliar dan tumbuh 12,09 persen dari tahun 2020. Meskipun pendapatan 

negara di Kaltara tahun 2021 tumbuh 16,75 persen, defisit tetap melebar karena belanja 

negara turut mengalami pertumbuhan sebesar 13,09 persen. Dalam kurun waktu 3 

tahun terakhir, belanja negara di Kaltara selalu melebihi pendapatan negara. Sebagai 

provinsi termuda di Indonesia, Provinsi Kaltara masih membutuhkan banyak dukungan 

pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan daerahnya mengingat potensi 

pendapatan asli daerah yang masih terbatas. Selain itu, kebijakan defisit anggaran  juga 

merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka kebijakan 

countercycle sebagai stimulus perekonomian di masa pandemi Covid-19.

3.1.5. Pengelolaan BLU Pusat

Saat ini hanya terdapat 1 satker BLU di Kaltara, yaitu UPBU Juwata yang merupakan 

satker BLU dengan layanan perhubungan udara di bawah Kementerian Perhubungan.

Kontribusi PNBP BLU UPBU Juwata Tarakan terhadap PNBP di Kaltara masih belum 

Grafik	3.12	Pertumbuhan	Pendapatan	BLU

Sumber: OMSPAN (diolah)

optimal, dengan PNBP yang dihasilkan 

dalam 3 tahun terakhir rata-rata hanya 15,1 

persen per tahun dari total PNBP Kaltara. 

Pada tahun 2021, PNBP BLU menyumbang 

13,7 persen dari total PNBP di Kaltara atau 

sebesar Rp26,66 miliar. Selain bersumber 

dari kegiatan utamanya atas pelayanan 

perhubungan udara, PNBP yang diperoleh UPBU Juwata juga bersumber dari pengiriman 

barang (kargo) dan kegiatan non operasional yang berasal dari pemanfaatan aset BLU, 

berupa tanah, gedung, ruangan, serta peralatan dan mesin.

Realisasi belanja BLU UPBU Juwata 

sebagian besar masih dibiayai oleh rupiah  

murni, yang memiliki proporsi sebesar 69,86 

persen pada tahun 2021. Namun demikian, 

dari tahun ke tahun porsi belanja dari rupiah 

murni terus mengalami penurunan, yang 

mengindikasikan kemandirian BLU yang 

Grafik	 3.13	 Total	 Realisasi	 Belanja	 dan	
Belanja dari PNBP Tahun 2019-2021

Sumber: OMSPAN (diolah)

semakin meningkat dan ketergantungannya terhadap rupiah murni yang semakin 

menurun.
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3.1.6.	Pengelolaan	Manajemen	Investasi	Pusat
3.1.6.1.	Kredit	Usaha	Rakyat	(KUR)

Penyaluran KUR di Kaltara sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp758,98 miliar 

untuk 14.122 debitur, yang didominasi oleh KUR Mikro dengan persentase sebesar 75,1 

persen, dan didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan persentase 

sebesar 47,2 persen.
Sejak tahun 2019, dilihat dari jumlah 

penyaluran maupun jumlah debitur, penyaluran 

KUR di Kaltara terus mengalami peningkatan 

seiring dengan bertambahnya jumlah UMKM. 

Berdasarkan hasil survei KUR semester II 

tahun 2021, mayoritas debitur KUR di Kaltara 

menyatakan kesan positif terhadap program 

Grafik	 3.14	 Penyaluran	 KUR	 di	 Kaltara		
2019-2021

Sumber: SIKP (diolah)

KUR, khususnya tingkat bunga yang relatif rendah sehingga dapat meringankan para 

debitur. Namun demikian, hasil survei menyatakan bahwa para debitur juga memerlukan 

pendampingan dan pelatihan baik dari pihak penyalur maupun pihak pemerintah dalam 

meningkatkan kompetensi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Selain 

itu, diperlukan penyebaran informasi yang lebih merata terkait program dan insentif 

pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM di Kaltara.

3.1.6.2.	Kredit	Ultra	Mikro	(UMi)

Selain program KUR, Pemerintah juga menggulirkan program pembiayaan Ultra Mikro 

(UMi) yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan fasilitas 

pembiayaan maksimal Rp20 juta per debitur. Tujuan utama dari program ini adalah 

menjangkau usaha-usaha mikro yang belum dapat terfasilitasi oleh program KUR.

Sumber: SIKP UMi (diolah)

Grafik	 3.15	 Penyaluran	 UMi	 di	 Kaltara		
2019-2021

Penyaluran UMi di Kaltara dilihat dari jumlah 

penyaluran maupun jumlah debitur merupakan 

yang terendah di Indonesia. Hal ini salah 

satunya disebabkan oleh masih terbatasnya 

penyalur UMi di Kaltara, yaitu hanya PT 

Pegadaian dan PT PNM, dengan PT PNM 

yang hanya beroperasi di Kota Tarakan.

3.1.7.	Isu	Strategis	Pelaksanaan	APBN	di	Daerah

Berdasarkan hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan hasil temuan pada Evaluasi 

Pelaksanaan Anggaran (EPA) yang dilaksanakan secara bulanan, dapat dirumuskan isu 

strategis pelaksanaan APBN di Kaltara sebagai berikut.

1. Meningkatnya Kasus Covid-19 dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Kasus Covid-19 yang masih eskalatif dan penuh ketidakpastian menyebabkan dampak 

yang sangat signifikan, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Dari sisi 

pendapatan, pendapatan di Kaltara yang ditopang oleh penerimaan perpajakan 

khususnya PPN dan PPh sangat bergantung pada aktivitas perekonomian dan iklim 

usaha, dan pendapatan PNBP yang ditopang oleh pendapatan jasa kepelabuhanan 

sangat bergantung pada mobilitas masyarakat pengguna transportasi sungai 

dan laut. Dari sisi belanja, meningkatnya kasus Covid-19 pada beberapa satker 

menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara efektif, bahkan beberapa 

kegiatan terpaksa tidak dapat terlaksana sehingga anggaran tidak dapat terserap 

secara optimal, terlebih jika terdapat SDM yang terpapar Covid-19.

2. Keterlambatan Penerbitan DIPA

DIPA yang diterbitkan pada pertengahan tahun anggaran atau mendekati akhir tahun 

anggaran tentunya berdampak terhadap kemampuan satker untuk merealisasikan 

anggarannya. Hal ini terjadi pada satker tugas pembantuan Dinas Perdagangan 

Kabupaten Nunukan, yang memperoleh DIPA pada triwulan III tahun 2021. Hal ini 

menyebabkan satker hanya memiliki waktu 4 bulan untuk menyelesaikan proyek, mulai  

dari proses lelang hingga pelaksanaan fisik. Karena keterbatasan waktu tersebut, 

satker tidak dapat melaksanakan proyek sehingga output tidak dapat tercapai.

3. Kendala Geografis dan Telekomunikasi

Berada di wilayah perbatasan menyebabkan kondisi geografis dan telekomunikasi 

menjadi isu strategis dalam pelaksanaan APBN di Kaltara. Beberapa satker yang 

berada di wilayah perbatasan terkendala dalam proses pengadaan barang dan jasa 

karena terbatasnya penyedia barang di wilayah setempat, sehingga barang harus 

didatangkan dari luar kota yang menyebabkan tingginya biaya pengiriman dan 

lamanya waktu pengiriman. Di samping itu, beberapa wilayah di Kaltara yang hanya 

terjangkau oleh beberapa provider internet menyebabkan adanya kendala jaringan 

ketika menjalankan suatu aplikasi.
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Sebagai salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga memiliki peran penting dalam pemulihan 

ekonomi regional Kaltara yang terdampak pandemi Covid-19. Peran strategis APBD 

tersebut diwujudkan dalam bentuk kebiijakan politik anggaran yang pro terhadap 

peningkatan industri serta penyerapan tenaga kerja. Secara agregat, APBD regional 

Kaltara yang terdiri dari 6 (enam) pemda, dapat dilihat pada i-account sebagai berikut.

3.2 PELAKSANAAN APBD TINGKAT PROVINSI

Tabel 3.4 I-Account Realisasi APBD 2019-2021 di Kaltara

Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota se-Kaltara (diolah)

3.2.1 Pendapatan Daerah

Selama tahun 2021, nominal realisasi pendapatan APBD regional Kaltara tahun 2021 

mengalami penurunan sebesar 0,08 persen bila dibandingkan dengan capaian tahun 

sebelumnya. Apabila ditinjau lebih rinci, hampir semua realisasi komponen pendapatan 

APBD regional Kaltara mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 

lalu. Meskipun demikian, penurunan yang cukup signifikan pada komponen Lain-Lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDYS) menyebabkan selisih tipis antara nominal 

realisasi pendapatan APBD tahun 2021 dengan tahun 2020.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Grafik	 3.16	 Perkembangan	 Realisasi	
Komponen PAD 2019-2021

Grafik	 3.17	 Perkembangan	Kontribusi	 Komponen	
PAD Terhadap Pendapatan Daerah 2019-2021

Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota se-Kaltara (diolah)

Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh seluruh pemda di wilayah Kaltara 

pada tahun 2021 mencapai 1,27 triliun atau 113,26 persen dari estimasi PAD Kaltara, 

meningkat cukup signifikan sebesar 27,01 persen dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada komponen LLPADYS 

terutama pada kelompok pendapatan BLUD yang dipengaruhi Klaim Pembiayaan Pasien 

Infeksi Emerging (PIE) bagi Rumah Sakit serta Dana Kapitasi BPJS yang mulai cair 

sejak triwulan III 2021. Peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi pada komponen 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai imbas membaiknya 

perekonomian Kaltara yang tumbuh 3,98 persen (c-to-c). Hal ini memberikan dampak 

pada kinerja perusahaan daerah dalam menciptakan laba bersih, sehingga meningkatkan 

jumlah dividen yang diterima oleh pemda dibandingkan dengan capaian tahun 2020.

Kemandirian fiskal suatu daerah dapat diukur dari seberapa besar komposisi PAD 

terhadap total pendapatan daerah tersebut. Secara agregat, kontribusi PAD tahun 2021 

di Kaltara mengalami peningkatan dan menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir 

dengan capaian sebesar 14,89 persen dari total pendapatan secara agregat. Peningkatan 

kontribusi PAD terjadi pada seluruh komponennya terutama komponen LLPADYS dan 

Pajak Daerah. Meningkatnya kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah 

selama tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan realisasi BPHTB secara signifikan, 

yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas jual beli tanah dan bangunan serta disaat 

yang sama terdapat kenaikan nilai jual objek BPHTB.
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Rasio PAD terhadap PDRB digunakan untuk 

memberikan gambaran tentang kemampuan 

pemda untuk memperoleh PAD dari 

perekonomian yang ada di provinsi tersebut. 

Rasio PAD terhadap PDRB Kaltara mengalami 

peningkatan dibanding 2020 dan menjadi yang 

tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Peningkatan 

rasio PAD terhadap PDRB di Kaltara pada 

Grafik	 3.18	 Perbandingan	 PAD	 Terhadap	
PDRB Kaltara 2019-2021

tahun 2021 tidak terlepas dari upaya Pemda regional Kaltara dalam memaksimalkan 

perolehan PAD daerah dari sektor-sektor potensial daerah, terutama perolehan pajak 

daerah dari produksi sarang burung walet. Selain itu, Pemprov Kaltara juga menggandeng 

Tokopedia dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu, Pemprov Kaltara saat ini sedang menyusun 

Peraturan Gubernur tentang Penetapan Wajib Pajak dan Pendirian Kantor Cabang bagi 

pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Kaltara, dimana pada Pergub tersebut terdapat 

klausul yang mengatur tentang sanksi bagi investor yang tidak membuat NPWP lokal 

dan mendirikan kantor cabang di Kaltara. Adapun sanksinya berupa sanksi administratif 

mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin berusaha.

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer di wilayah Kaltara sampai dengan akhir tahun 2021 

mencapai Rp7,08 triliun atau sebesar 100,07 persen dari alokasinya. Baik dari sisi 

nominal realisasi maupun persentase terhadap alokasinya mengalami peningkatan bila 

dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota 
se-Kaltara (diolah)

Grafik	 3.19	 Perkembangan	 Realisasi	
Pendapatan Transfer 2019-2021

Grafik	 3.20	 Kontribusi	 Komponen	 Pendapatan	
Transfer Terhadap Pendapatan Kaltara 2019-2021

Hal ini dipengaruhi oleh penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil s.d. TA 2020 
Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota se-Kaltara (diolah)

sehingga menyebabkan peningkatan pada komponen DBH sebesar 6,23 persen dari 

Rp1.223,71 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.299,89 miliar pada tahun 2021. Di sisi 

lain, komponen dana transfer yang mencatatkan pertumbuhan negatif bila dibandingkan 

dengan realisasi pada tahun 2020 adalah Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Fisik. Penurunan nominal realisasi DID disebabkan adanya penyaluran 

DID tambahan di tahun 2020 pada 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bulungan, 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan untuk membantu 

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 

di tahun 2020. Sedangkan penurunan nominal realisasi DAK Fisik pada tahun 2021 

dikarenakan sejumlah kebijakan relaksasi syarat penyaluran tahun lalu yang sudah tidak 

diberlakukan pada tahun ini. 

Apabila ditinjau dari tingkat kontribusinya, pendapatan transfer daerah mengalami sedikit 

peningkatan bila dibandingkan dengan kontribusi pada tahun 2020. Namun, kontribusi 

dana transfer di tahun 2021 masih lebih rendah bila dibandingkan dengan kontribusi 

dana transfer di tahun 2019. Bila dibandingkan kontribusi dari 3 komponen pembentuk 

pendapatan daerah, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDYS) 

mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga menyebabkan peningkatan pada 

komponen pendapatan daerah yang lain.

3.2.1.3	Lain-Lain	Pendapatan	Yang	Sah	(LLPDYS)
Grafik	3.21	Realisasi	LLPDYS	2019-2021

Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota 
se-Kaltara (diolah)

Pada tahun 2021, komponen LLPDYS 

secara agregat mengalami penurunan yang 

signifikan sebesar 65,96 persen dibandingkan 

capaian pada tahun 2020. Adanya penurunan 

yang sangat signifikan pada komponen 

LLPDYS disebabkan oleh adanya kesalahan 

pencatatan, dimana pendapatan Dana Desa 

yang seharusnya dicatat pada komponen pendapatan transfer tercatat pada komponen 

pendapatan LLPDYS di tahun 2020. Jika tidak memperhitungkan anomali data yang 

terjadi pada Pemkab Malinau dan Pemkab Nunukan, peningkatan realisasi LLPDYS 

yang cukup signifikan terjadi pada Pemprov Kaltara yang disebabkan oleh adanya 

pengembalian atas Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu oleh seluruh Pemda di Kaltara 

yang tersisa dari pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2020.
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3.2.2 Belanja Daerah

Anggaran belanja yang dialokasikan oleh pemda regional Kaltara pada tahun 2021 secara 

agregat menurun sebesar 4,70 persen dari anggaran belanja tahun 2020. Sama halnya 

dengan alokasinya, dari sisi realisasi belanja daerah lingkup Kaltara juga mengalami 

penurunan dari Rp8,38 trilun di tahun 2020 menjadi Rp7,93 triliun di tahun 2021.

3.2.2.1 Berdasarkan Jenis Belanja

a. Belanja Operasional
Grafik	3.22	Alokasi	dan	Realisasi	Belanja	
Operasional 2019-2021

Grafik	3.23	Pertumbuhan	Realisasi	Komponen	
Belanja Operasional Tahun 2021

Realisasi belanja operasional seluruh pemda di Kaltara mencapai Rp5,45 triliun atau 

90,94 persen dari alokasinya, sedikit menurun bila dibandingkan dengan realisasi pada 

tahun 2020 yang mencapai Rp5,47 triliun. Belanja daerah di Kaltara tahun 2021 masih 

didominasi Belanja Pegawai yang mencapai 41,59 persen terhadap total belanja daerah 

(tanpa transfer) dan menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan 

bahwa APBD lebih banyak digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai dibandingkan 

untuk membiayai belanja dalam rangka pembangunan daerah. 

Capaian pertumbuhan tertinggi tercatat pada komponen belanja pegawai dengan 

growth sebesar 8,83 persen yang disebabkan oleh peningkatan rekrutmen CPNS yang 

dilakukan pada setiap tahunnya. Di sisi lain, realisasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, 

dan Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan yang cukup dalam pada tahun 2021. 

Apabila dibedah secara rinci, subsidi yang diberikan pemda baik kepada BUMN dan 

BUMS dalam bentuk subsidi ongkos angkut barang dan penumpang serta subsidi air 

minum pada tahun 2020 mengalami penurunan di tahun 2021. Porsi subsidi yang cukup 

besar di 2020 merupakan salah satu stimulus fiskal dalam rangka meningkatkan ekonomi 

di Kaltara dari sisi distribusi barang, mengingat kondisi geografis Kaltara yang cukup 

sulit di tempuh jika hanya melalui perjalanan darat. Sedangkan pertumbuhan negatif 

Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota se-Kaltara (diolah)

pada Belanja Hibah disebabkan oleh realisasi yang cukup tinggi pada Belanja Hibah 

Pemprov Kaltara pada tahun 2020 yang ditujukan untuk pengadaan sarana prasarana 

pelaksanaan Pilkada serentak di regional Kaltara.

b. Belanja Modal
Grafik	3.24	Alokasi	dan	Realisasi	Belanja	
Modal 2019-2021

Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota 
se-Kaltara (diolah)

Alokasi Belanja Modal yang dialokasikan 

dalam APBD Kaltara dalam 3 tahun terakhir 

terus mengalami penurunan. Belanja Modal 

tahun 2021 secara agregat direalisasikan 

sebesar Rp1,24 triliun atau 89,21 persen dari 

alokasinya. Capaian ini mengalami sedikit 

penurunan baik dari sisi nominal maupun 

persentase. Penurunan komponen Belanja Modal yang mempengaruhi Belanja Modal 

secara keseluruhan tercatat pada komponen Belanja Peralatan dan Mesin serta Belanja 

Gedung dan Bangunan. Apabila ditinjau lebih rinci, penurunan terbesar pada tahun 

2021 terjadi pada belanja untuk pengadaan alat kesehatan dan belanja modal BLUD. 

Penurunan realisasi belanja modal 2021 juga memberikan dampak yang cukup signifikan 

pada PDRB regional Kaltara terutama pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(PMTB), yang mengalami kontraksi sebesar 0,40 persen (c to c).

c. Belanja Tidak Terduga
Grafik	3.25	Alokasi	dan	Realisasi	Belanja	
Tidak Terduga 2019-2021

Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota 
se-Kaltara (diolah)

Dalam tiga tahun terakhir, komponen Belanja 

Tidak Terduga mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan pada tahun 2020. Meskipun 

menurun terhadap realisasi tahun 2020, 

realisasi pada tahun 2021 masih tergolong 

tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada 

tahun 2019. Realisasi Belanja Tidak Terduga 

yang relatif tinggi pada tahun 2020 dan 2021 merupakan respon fiskal pemda dalam 

mengantisipasi kejadian tidak terduga sehubungan dengan ketidakpastian ekonomi 

selama pandemi Covid-19. Belanja tidak terduga yang telah direalisasikan tersebut 

merupakan belanja dalam rangka mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 

dan pemulihan ekonomi daerah di Kaltara.
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d. Belanja Transfer
Grafik	3.26	Alokasi	dan	Realisasi	Belanja	
Transfer 2019-2021

Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota 
se-Kaltara (diolah)

Realisasi Belanja Transfer tahun 2021 secara 

agregat mengalami sedikit penurunan dengan 

growth sebesar -0,02 persen bila dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2020. Meskipun 

komponen Belanja Transfer mengalami 

penurunan pada tahun 2021, Belanja Bagi Hasil 

dari Pemprov kepada pemda lingkup Kaltara 

berhasil mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 11,66 persen bila dibandingkan 

dengan realisasi tahun lalu. Adapun peningkatan tersebut disebabkan oleh penyelesaian 

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil s.d. TA 2020. Di sisi lain, Belanja Bantuan Keuangan 

mengalami sedikit penurunan, dengan pertumbuhan sebesar -2,81 persen. Adapun 

Bantuan Keuangan yang disalurkan oleh pemda lingkup Kaltara didominasi oleh Bantuan 

Keuangan ke desa dalam rangka mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 

di desa.

3.2.2.2 Berdasarkan Fungsi
Grafik	3.27	Alokasi	dan	Realisasi	Belanja	
Per Fungsi 2019-2021

Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota 
se-Kaltara (diolah)

Apabila dikelompokkan berdasarkan fungsinya, 

belanja APBD di Kaltara dalam 3 tahun terakhir 

didominasi Oleh belanja pelayanan umum. 

Berdasarkan grafik 3.25, peningkatan realisasi 

yang cukup signifikan terjadi pada belanja 

fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. 

Hal ini searah dengan 3 sektor yang menjadi 

fokus Gubernur dan Wakil Gubernur pada 

100 hari pertama masa kerjanya, dimana 

sektor tersebut terdiri dari sektor Pendidikan 

dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga 

pendidik dan keberlanjutan program Beasiswa 

Kaltara, sektor Kesehatan dengan fokus kepada penanganan pandemi Covid-19, dan 

sektor Ekonomi yang menekankan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung 

pertanian dan perikanan serta penguatan UMKM dan koperasi sebagai penggerak 

ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19

3.2.3	Surplus/Defisit	APBD
Grafik	3.28	Perbandingan	Realisasi	Defisit/
Surplus dan Pendapatan Daerah 2019-2021

Secara agregat, pada tahun 2021 regional 

Kaltara mengalami kondisi surplus sebesar 

Rp575,19 miliar dan menjadi yang tertinggi 

dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kondisi 

surplus yang melebar pada tahun 2021 dan 

merupakan yang tertinggi selama 3 tahun 

terakhir mengindikasikan tingginya perolehan 

pendapatan daerah di wilayah Kaltara yang tidak diimbangi dengan realisasi belanja 

daerah yang optimal. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa komponen belanja daerah 

yang mengalami pertumbuhan negatif. Selain itu, terdapat beberapa komponen belanja 

daerah yang realisasinya masih belum optimal, seperti Belanja Barang dan Jasa, Belanja 

Bantuan Sosial, dan Belanja Modal

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota 
se-Kaltara (diolah)

Tabel	3.5	Alokasi	dan	Realisasi	Pembiayaan	Daerah	2019-2021	di	Kaltara

Sumber: LRA Un-audited Provinsi, Kabupaten, Kota se-Kaltara (diolah)

Dalam rangka menutupi defisit yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, pemda 

melalui APBD menganggarkan penerimaan pembiayaan daerah untuk menjaga 

keberlangsungan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. Selain 

itu, pemda juga mengalokasikan pengeluaran yang perlu diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya dalam bentuk 

pengeluaran pembiayaan daerah. Sumber dominan komponen Penerimaan Pembiayaan 

masih berasal dari SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya dimana nominal realisasinya 

mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Dari 

sisi komponen pengeluaran pembiayaan, kontribusi terbesar berada pada komponen 

Penyertaan Modal Daerah yang mengalami peningkatan nominal realisasi pada 

tahun 2021. Meski realisasi SiLPA TA Sebelumnya mengalami penurunan yang cukup 
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signifikan, apabila digabungkan dengan kondisi surplus di TA 2021, makan SiLPA tahun 

2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 10,25 

persen. Rasio SiLPA TA 2021 tercatat sebesar Rp926,37 miliar terhadap total belanja 

dan transfer daerah, mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dimana 

rasio SiLPA TA 2021 terhadap total Belanja dan Transfer daerah mencapai 11,90 persen. 

SiLPA tahun anggaran berjalan yang dimiliki oleh pemda mencerminkan likuiditas Pemda 

sekaligus kelebihan kas yang tidak termanfaatkan selama tahun anggaran berjalan (idle 

money). Saldo kas yang terlalu besar mencerminkan realisasi belanja daerah yang 

kurang efektif selama tahun anggaran berjalan.

3.2.5	Perkembangan	BLU	Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat 7 (tujuh) BLUD yang ada di Kaltara dan 

seluruhnya bergerak di bidang layanan kesehatan berbentuk RSUD dan Puskesmas. 

Pada tahun 2021, terdapat penambahan BLUD baru di wilayah Kaltara, yaitu Puskesmas 

Karang Rejo dan Puskesmas Gunung Lingkas yang keduanya berada di Kota Tarakan. 

Akan tetapi, sampai dengan periode pelaporan, terdapat kendala ketersediaan data 

dimana masih banyak data profil BLUD di wilayah Kaltara yang masih belum tersedia.
Tabel	3.6	Profil	BLUD	di	Kaltara	dan	Perkembangan	Sumber	Pagu	Belanja	BLUD	2019-2021	(Juta	Rupiah)

Sumber: LRA Un-audited Provinsi, Kabupaten, Kota se-Kaltara (diolah)

Pada tahun 2020, hampir seluruh BLUD di Kaltara mencatatkan peningkatan alokasi 

belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD dimana penurunan alokasi belanja yang 

bersumber dari pendapatan BLUD terjadi pada RSUD Tarakan. Peningkatan proporsi 

belanja dengan sumber pendapatan BLUD menjadi salah satu indikator untuk mengukur 

tingkat kemandirian dari BLUD tersebut. Di sisi lain, perkembangan aset juga menjadi 

salah satu indikator untuk melihat perkembangan BLUD yang akan dirinci pada tabel 

3.7. 

Sama halnya dengan perkembangan alokasi belanja yang bersumber dari pendapatan 

BLUD, perkembangan aset BLUD di Kaltara menunjukkan perkembangan yang optimal 

dimana sebagian besar BLUD di Kaltara mencatatkan perumbuhan aset pada tahun 2020. 

Penurunan jumlah aset BLUD hanya terjadi pada RSUD Malinau dalam kurun waktu 4 

tahun terakhir. Berdasarkan keterangan pihak RSUD Malinau, penurunan aset RSUD 

Malinau disebabkan oleh penghapusan aset berupa alat kesehatan yang sudah tidak 

layak pakai. Di sisi lain, peningkatan aset pada 4 RSUD lainnya merupakan dampak 

peningkatan realisasi Belanja Modal daerah, dimana apabila dirinci sampai dengan 

outputnya, Belanja Modal tersebut merupakan realokasi pemda pada tahun 2020 yang 

ditujukan untuk peningkatan realisasi pada fungsi kesehatan, terutama untuk pengadaan 

alat-alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 serta penambahan ruangan isolasi 

bagi pasien positif Covid-19. Peningkatan aset juga dipengaruhi oleh belanja yang 

mengakibatkan penambahan masa manfaat suatu aset, seperti renovasi gedung dan 

pemeliharaan alat kesehatan.

3.2.6	Isu	Strategis	Pelaksanaan	APBD

Berdasarkan hasil pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

daerah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah selaku Regional Chief Economist serta 

Pembina Pelaksanaan Anggaran di Daerah, dapat disimpulkan isu-isu strategis 

pelaksanaan APBD di Kaltara sebagai berikut:

1. Harga Barang yang Melebihi Alokasi Cadangan DAK Fisik

Kondisi Geografis menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Provinsi Kaltara, 

dimana harga sebuah barang menjadi lebih tinggi daripada harga normalnya yang 

disebabkan oleh ongkos angkut barang yang cukup tinggi menyesuaikan dengan 

tingkat kesulitan geografis yang ada di Kaltara. Berdasarkan keterangan BPS, 

pembentukan harga barang di Kaltara sangat dipengaruhi oleh ketersediaan produsen 

yang ada di Kaltara, dimana apabila barang tersebut merupakan hasil impor dari 

provinsi lain, maka harganya menjadi lebih tinggi dari harga normalnya. Oleh karena 

Tabel	3.7	Perkembangan	Aset	BLUD	Regional	Kaltara	2018-2021	(Juta	Rupiah)

Sumber: LRA Un-audited Provinsi, Kabupaten, Kota se-Kaltara (diolah)



43 44

itu, sangat diperlukan perhatian dari pemerintah daerah dalam mendukung sektor-

sektor produksi yang memiliki dampak berkelanjutan pada perekonomian Kaltara 

seperti lapangan usaha Pertanian dan Perikanan yang menjadi sektor unggulan di 

wilayah Kaltara.

2. Realisasi Belanja Dukungan Kesehatan Penanganan Covid-19

Selama tahun anggaran 2021, sebesar 8 persen dari alokasi DAU ditentukan 

penggunaannya untuk belanja dukungan kesehatan penanganan Covid-19. 

Meskipun secara agregat, regional Kaltara telah memenuhi earmarked 8 persen DAU 

tersebut, tersisa Pemkab Bulungan dimana realisasi belanja dukungan kesehatan 

penanganan Covid-19 hanya terealisasi 3,55 persen dari DAU yang disalurkan.

3.3 PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Tabel	3.8	LRA	Konsolidasian	Tingkat	Wilayah	Provinsi	Kaltara	2019-2021	(Miliar	Rp)

Sumber: Kanwil DJP Kaltimtara, kanwil DJBC Kalbagtim, OMSPAN, dan BKAD se-Kaltara 

*Rincian Transfer yang dilakukan antara daerah masih belum tersedia sehingga seluruh pengeluaran transfer Pemerintah 
Pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemda

3.3.1 Pendapatan Konsolidasian
Grafik	 3.29	 Pendapatan	 Konsolidasian	
Kaltara 2019-2021

Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota 
se-Kaltara (diolah)

Kinerja realisasi Pendapatan dan Hibah 

Konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Kaltara 

pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp3.675,13 

miliar atau tumbuh positif sebesar 17,29 persen 

dibandingkan realisasi pendapatan pada 

tahun 2020. Penerimaan perpajakan sebagai 

kontributor terbesar pendapatan Konsolidasian 

tumbuh positif sebesar 18,06 persen. Dari sisi pajak pusat, peningkatan pajak pusat 

dengan kontribusi terbesar yaitu PPN seiring dengan peningkatan tingkat konsumsi 

masyarakat berkat daya beli masyarakat yang berangsur pulih yang ditunjukkan melalui 

indikator PDRB pada jenis konsumsi masyarakat yang berhasil tumbuh sebesar 1,44 

persen (c to c). Sedangkan dari sisi pajak daerah, peningkatan pada komponen Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) yang salah satunya usaha Pemprov Kaltara yang bersinergi 

dengan Tokopedia dalam rangka menciptakan pembayaran PKB yang bersifat cashless 

dengan pemanfaatan teknologi. Namun demikian, Hibah Konsolidasian tumbuh negatif 

yang disebabkan tingginya pendapatan Hibah Pemerintah Daerah di tahun 2020 

sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada.

Dilihat dari kontribusinya, pendapatan dan hibah Pemerintah Pusat (tanpa pendapatan 

transfer) memiliki kontribusi yang lebih dominan dibandingkan dengan Pendapatan 

dan Hibah Pemerintah Daerah. Pada pos penerimaan perpajakan, Pemerintah Pusat 

menopang 79,75 persen Pendapatan Pajak Konsolidasian di Provinsi Kaltara. Namun 

pada pos PNBP, realisasinya ditopang oleh PNBP daerah yang memiliki share sebesar 

81,52 persen, didominasi oleh pendapatan yang berasal dari BLUD di wilayah Kaltara 

berkat Klaim Pembiayaan Pasien Infeksi Emerging (PIE) bagi Rumah Sakit serta Dana 

Kapitasi BPJS yang mulai cair sejak triwulan III 2021. 

Grafik	3.30	Tax Ratio Kaltara 2019-2021

Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota 
se-Kaltara (diolah)

Pada tahun 2021 tax ratio dari Provinsi Kaltara 

sebesar 4,37 persen berhasil melampaui 

capaian pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan 

peningkatan upaya dari pemerintah untuk 

mengoptimalkan pendapatan perpajakan yang 

dapat diperoleh dari perekonomian yang ada 

di daerah.

3.3.2 Belanja Konsolidasian
Grafik	3.31	Belanja Konsolidasian Kaltara 
2019-2021

Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota se-Kaltara (diolah)

Tabel 3.9 Growth Per Jenis Belanja 
Konsolidasian 2020-2021 (Miliar Rp)
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Realisasi belanja konsolidasian di Kaltara pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp11.412,34 

miliar atau tumbuh positif sebesar 4,40 persen dibandingkan dengan capaian pada tahun 

2020. Komponen belanja pemerintah pada tahun 2021 masih memiliki proporsi yang 

paling besar pada belanja konsolidasian, dengan pertumbuhan 5,15 persen. Peningkatan 

belanja konsolidasian sangat dipengaruhi oleh peningkatan pada 3 komponen belanja 

yang memiliki kontribusi terbesar yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja 

modal. Dari sisi kontribusinya, realisasi belanja konsolidasian didominasi oleh belanja 

yang direalisasikan oleh pemda. Namun, struktur belanja konsolidasian di tahun 2021 

mengalami sedikit perubahan bila dibandingkan dengan realisasi belanja di tahun 

sebelumnya dimana komponen belanja modal konsolidasian didominasi oleh realisasi 

pemerintah pusat. Belanja Modal Konsolidasian yang tumbuh positif terutama belanja 

modal dari pemerintah pusat merupakan respon pemerintah untuk menjaga momentum 

pembangunan infrastruktur  dengan mengakselerasi beberapa proyek strategis yang 

sempat slowing-down pada tahun 2020 seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), jalan, 

jembatan, konektivitas transportasi udara, dan beberapa infrastruktur konektivitas lainnya 

sebagai dukungan belanja APBN terhadap prioritas pembangunan yang tertuang dalam 

RPJMD Provinsi Kaltara. Di sisi lain, belanja hibah mengalami penurunan yang paling 

signifikan diantara komponen belanja lain dikarenakan tingginya realisasi hibah Pemprov 

Kaltara di 2020 dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana Pilkada serentak di 

Provinsi Kaltara. 
Grafik	 3.32	 Belanja	 Konsolidasian	 Per	
Kapita 2019-2021

Sumber: Kanwil DJP Kaltimtara, kanwil DJBC 
Kalbagtim, OMSPAN, dan BKAD se-Kaltara 

Rasio belanja konsolidasian per kapita pada 

tahun 2021 secara agregat mengalami 

peningkatan sebesar 2,55 persen dibandingkan 

tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah baik pusat maupun daerah di 

regional Kaltara membelanjakan anggarannya 

bagi setiap penduduk sebesar Rp15.824.511 untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Peningkatan yang terjadi pada rasio belanja konsolidasian per kapita 

sangat dipengaruhi oleh pergerakan tren yang dibentuk dari realisasi belanja pemerintah 

pusat dan daerah.

3.3.3	Surplus/Defisit
Grafik	 3.33	 Belanja	 Konsolidasian	 Per	
Kapita 2019-2021 Pada tahun 2021, defisit konsolidasian 

pemerintah di regional Kaltara mencapai 

Rp7.737,06 miliar. Penyumbang terbesar defisit 

tersebut berasal dari APBN di wilayah Kaltara 

yang mencapai Rp8.396,36 miliar. Besarnya 

defisit Pemerintah Pusat tersebut karena APBN 

berperan sebagai fungsi distribusi. Penerimaan 

perpajakan bagian Pemerintah Pusat dicatat dalam APBN, kemudian seluruh penerimaan 

tersebut didistribusi ke seluruh pemerintah daerah dalam bentuk belanja transfer ke 

daerah. Rasio defisit konsolidasian terhadap PDRB di Kaltara pada tahun 2021 sebesar 

minus 6,99 persen, sedikit menunjukkan peningkatan rasio bila dibandingkan dengan 

capaian pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan surplus APBD pemda se-Kaltara pada 

tahun 2021 yang menjadi capaian surplus tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

3.3.4 Pembiayaan Konsolidasian
Tabel 3.10 Alokasi dan Realisasi Pembiayaan

Sumber: LRA Unaudited Provinsi, Kabupaten, Kota se-Kaltara (diolah)

Sumber pembiayaan konsolidasian regional Kaltara dalam 3 tahun terakhir masih di 

sumbangkan oleh pembiayaan yang berasal dari daerah. Sumber dominan komponen 

Penerimaan Pembiayaan masih berasal dari SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya dimana 

nominal realisasinya mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan 

dengan tahun 2020. Dari sisi komponen pengeluaran pembiayaan, kontribusi terbesar 

berada pada komponen Penyertaan Modal Daerah yang pada tahun 2021 mengalami 

peningkatan nominal realisasi.

3.3.5	Kontribusi	Pengeluaran	Pemerintah	Daerah	dalam	Perekonomian

Sampai dengan batas akhir periode pelaporan, terdapat kendala ketersediaan data 

dimana data yang disajikan pada LO GFS Tahun 2021 masih belum tersedia sehingga 

data yang disajikan diatas merupakan data dengan time series 2018 s.d. 2020.

Sumber: Kanwil DJP Kaltimtara, kanwil DJBC 
Kalbagtim, OMSPAN, dan BKAD se-Kaltara 
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Tabel	3.11	LO	Statistik	Keuangan	Pemerintah	Umum	Tingkat	Wilayah	Provinsi	Kaltara	2018-2020

Belanja Pemerintah pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp6.327,09 miliar, dengan 

kontribusi terhadap PDRB Kaltara tahun 2020 sebesar 6,29 persen, sedikit menurun 

dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 6,56 persen. Kondisi ini 

menggambarkan penurunan belanja pemerintah berbanding lurus dengan laju PDRB 

di Kaltara serta mencerminkan melambatnya pembangunan di Kaltara tahun 2020 

sebagai dampak pandemi Covid-19. Dari sisi kontribusi investasi pemerintah terhadap 

PDRB tidak jauh berbeda dengan kondisi pada kontribusi belanja pemerintah dalam 

pembentukan PDRB, dimana terjadi penurunan kontribusi menjadi 2,56 persen di tahun 

2020, seiring dengan rasionalisasi belanja modal untuk mendukung pendanaan kegiatan 

penanganan dampak Covid-19. Selain itu, menurunnya kontribusi investasi pemerintah 

terhadap PDRB juga dipengaruhi tertundanya pembangunan Pos Lintas Batas Negara 

(PLBN) di Nunukan karena terdapat penolakan dari warga terhadap biaya ganti rugi 

berdasarkan appraisal dinas terkait serta sebagian lahan masih mengalami sengketa.

Sumber: Kanwil DJP Kaltimtara, kanwil DJBC Kalbagtim, OMSPAN, dan BKAD se-Kaltara 

*Data LO GFS masih belum tersedia sampai dengan akhir periode pelaporan

(halaman ini sengaja dikosongkan)
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Pembangunan yang tertata dengan baik tentunya akan memberikan dampak 

kesejahteraan bagi masyarakat. Namun pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia 

sejak tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

nasional, khususnya perekonomian Provinsi Kaltara. Hal ini menjadi tantangan tersendiri 

bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di 

tengah kondisi pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu dilakukan analisis untuk memetakan 

sektor unggulan dan sektor potensial sebagai pertimbangan pemerintah untuk 

memfokuskan kebijakannya terhadap sektor-sektor yang mampu memberikan multiplier 

effect bagi perekonomian Provinsi Kaltara.

Untuk menentukan sektor unggulan dan potensial di Kaltara, digunakan analisis Location  

Quotient (LQ), analisis Shift Share, dan analisis Tipologi Klassen. Selain itu, untuk 

melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di suatu wilayah secara keseluruhan, digunakan 

analisis Input-Output berdasarkan data BPS tahun 2016 yang dirilis pada tahun 2021.

4.1.1 Analisis Location Quotient (LQ)

Dalam teori basis ekonomi (economic base) dikemukakan bahwa sebuah wilayah 

merupakan sebuah sistem sosio-ekonomi yang terpadu. Teori inilah yang mendasari 

pemikiran teknik Location Quotient (LQ), yaitu teknik yang membantu dalam menentukan 

kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat keswasembadaan. Analisis LQ 

dilakukan untuk mengetahui lapangan usaha unggulan dalam keunggulan komparatif 

dan juga digunakan untuk memahami potensi salah satu lapangan usaha suatu wilayah 

terhadap lapangan usaha yang sama terhadap wilayah yang lebih luas.

Berdasarkan data PDRB Kaltara dan PDB Nasional per lapangan usaha dalam periode 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, diperoleh hasil analisis LQ yang disajikan pada 

tabel 4.1 sebagai berikut.

4.1 PENDAHULUAN

Tabel 4.1 Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Provinsi Kaltara Tahun 2014-2021

Hasil analisis yang disajikan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa terdapat 5 lapangan 

usaha basis perekonomian di Kaltara, yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan; lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; lapangan usaha 

Konstruksi; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; serta lapangan 

usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Kelima 

lapangan usaha tersebut secara rata-rata memiliki nilai LQ>1 yang mengindikasikan 

bahwa lapangan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan di wilayah Kaltara dan 

memungkinkan untuk melakukan ekspor ke daerah lain.

Analisis LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model 

ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami lapangan usaha yang menjadi 

pemicu pertumbuhan. Namun, hasil analisis LQ belum bisa memberikan kesimpulan akhir 

dari lapangan usaha yang teridentifikasi sebagai sektor strategis, sehingga kesimpulan 

yang dihasilkan masih harus dibandingkan dengan beberapa teknik analisis lain.

4.1.2 Analisis Shift Share

Analisis Shift Share digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah 

dengan perekonomian nasional dan juga untuk mengetahui keunggulan kompetitif dan 

spesialisasi lapangan usaha di Kaltara. Komponen yang digunakan untuk mengetahui 

perubahan dan pergeseran perekonomian adalah komponen pertumbuhan nasional 

(Nij), komponen pertumbuhan proporsional (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij).

Berdasarkan data PDRB Kaltara dan PDB Nasional per lapangan usaha dalam periode 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, diperoleh hasil analisis Shift Share yang 

disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut.

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)
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Tabel 4.2 Hasil Analisis Shift Share Provinsi Kaltara Tahun 2014-2021

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.2, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen pertumbuhan nasional (Nij) menunjukkan pengaruh pertumbuhan 

lapangan usaha di tingkat nasional terhadap pertumbuhan lapangan usaha di Kaltara. 

Seluruh lapangan usaha di Kaltara memiliki nilai komponen pertumbuhan nasional 

(Nij) yang positif, menunjukkan bahwa pertumbuhan pada lapangan usaha tersebut 

secara positif dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional. Secara tidak langsung, hal 

tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter nasional memiliki 

pengaruh positif terhadap perkembangan lapangan usaha di Kaltara. Adapun 

tiga lapangan usaha yang memiliki nilai Nij tertinggi adalah lapangan usaha 

Pertambangan dan Penggalian; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan; serta lapangan usaha Konstruksi.

2. Komponen pertumbuhan proporsional (Mij) adalah nilai pergeseran proporsional yang 

menunjukkan tingkat perkembangan lapangan usaha di kedua wilayah. Beberapa 

lapangan usaha di kaltara memiliki nilai Mij>0 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan 

lapangan usaha tersebut di Kaltara lebih cepat dibandingkan pertumbuhan di tingkat 

nasional. Adapun lapangan usaha yang memiliki Mij tertinggi adalah lapangan usaha 

Informasi dan Komunikasi; lapangan usaha Konstruksi; serta lapangan usaha 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah 

untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah perbatasan dalam penyediaan 

infrastruktur dasar dan mendukung era digitalisasi melalui perluasan akses jaringan 

dan internet di Kaltara.

3. Komponen keunggulan kompetitif (Cij) menunjukkan daya saing lapangan usaha 

di Kaltara dibandingkan di tingkat nasional. Mayoritas lapangan usaha di Kaltara 

memiliki nilai Cij>0 yang menunjukkan bahwa lapangan usaha tersebut memiliki 

daya saing yang kuat dan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan lapangan 

usaha yang sama di tingkat nasional. Adapun lapangan usaha yang memiliki nilai Cij 

tertinggi adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 

serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian.

4.1.3 Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen dilakukan untuk melihat gambaran tentang pola dan struktur 

pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu 

laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektoral. Adapun hasil analisis berdasarkan 

kedua indikator tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 kuadran sebagai berikut.
Grafik	 4.1	 Hasil	 Analisis	 Tipologi	 Klassen	 Provinsi	
Kaltara Tahun 2014-2021

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen yang disajikan pada grafik 4.1, dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Dari 17 lapangan usaha di Kaltara, sebanyak 5 lapangan usaha tergolong dalam 

kuadran 1 (maju dan tumbuh pesat), yang menunjukkan bahwa lapangan usaha 

tersebut memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Kaltara dan pertumbuhannya 

cukup signifikan dari tahun ke tahun. Lapangan usaha tersebut adalah lapangan 

usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; lapangan usaha Pertambangan 

dan Penggalian; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Transportasi dan 

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)
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Pergudangan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, 

dan Jaminan Sosial Wajib.

2. Namun demikian, mayoritas lapangan usaha di Kaltara tergolong dalam kuadran 

3 (maju dan masih berkembang), yang menunjukkan bahwa meskipun lapangan 

usaha tersebut tidak memiliki kontribusi yang signifikan dibandingkan kontribusi 

lapangan usaha yang sama di tingkat nasional, namun pertumbuhannya lebih besar 

dibandingkan pertumbuhan lapangan usaha yang sama di tingkat nasional. Lapangan 

usaha tersebut adalah lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha 

Pengadaan Listrik dan Gas; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum; lapangan usaha Informasi dan Komunikasi; lapangan 

usaha Jasa Keuangan dan Asuransi; lapangan usaha Jasa Pendidikan; 

lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta lapangan usaha 

Jasa Lainnya. 

4.1.4 Analisis Input-Output

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di suatu daerah, dilakukan 

analisis Input-Output dengan melihat keterkaitan antar sektor dalam perekonomian 

yang meliputi derajat kepekaan (backward linkage) dan daya penyebaran (forward 

linkage). Dengan analisis ini dapat diketahui sejauh mana keterkaitan antar satu sektor 

dan sektor lainnya dalam aktivitas perekonomian. Jika suatu sektor memiliki derajat 

kepekaan (backward linkage) yang tinggi, maka dengan melakukan peningkatan output 

pada sektor tersebut aktivitas sektor-sektor di belakangnya (sektor hulu) juga akan ikut 

tertarik. Sedangkan jika suatu sektor memiliki daya penyebaran (forward linkage) yang 

kuat, maka sektor tersebut akan mampu mendorong perkembangan aktivitas sektor-

sektor di depannya (sektor hilir).

Berdasarkan tabel Input-Ouput BPS Provinsi Kaltara Tahun 2016, diperoleh Indeks Daya 

Penyebaran (forward linkage) dan Indeks Derajat Kepekaan (backward linkage) Provinsi 

Kaltara menurut 17 lapangan usaha yang tersaji pada tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel	4.3	Tabel	Input-Output	Provinsi	Kaltara	Tahun	2016

Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Berdasarkan hasil analisis LQ, Shift Share, Tipologi Klassen, serta memperhatikan tabel 

Input-Output yang dirilis oleh BPS Provinsi Kaltara, lapangan usaha yang menjadi sektor 

unggulan di Kaltara adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 

Selain memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kaltara setelah lapangan 

usaha Pertambangan dan Penggalian, rata-rata pertumbuhan lapangan usaha ini di 

Kaltara juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan di tingkat nasional. Di 

samping itu, berdasarkan tabel Input-Output Kaltara Tahun 2016, lapangan usaha ini 

memiliki derajat kepekaan (backward linkage) tertinggi, yang berarti bahwa setiap terjadi 

perubahan sebesar 1 unit pada lapangan usaha ini, maka lapangan usaha ini akan 

memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor yang menjadi input.

Potensi lapangan usaha unggulan di masing-masing kabupaten/kota di Kaltara secara 

detail disajikan pada grafik 4.2.

4.2.1	Profil	Sektor	Unggulan	Daerah	Berdasarkan	Lapangan	Usaha

Selain berkontribusi tinggi pada struktur perekonomian, lapangan usaha Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan juga berpotensi untuk dikembangkan dengan melimpahnya 

sumber daya alam yang menjadi unggulan daerah, di antaranya potensi hutan tropis 

4.2 SEKTOR UNGGULAN DAERAH
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4.2.2 Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Ketenagakerjaan 

Salah satu multiplier effect yang diharapkan dari optimalisasi lapangan usaha Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan salah satunya adalah dapat meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja. Berikut adalah perkembangan kontribusi PDRB sektoral dengan penyerapan 

tenaga kerja sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kaltara.

Grafik	4.2	Profil	Sektor	Unggulan	Daerah	Per	Kabupaten/Kota	di	Provinsi	Kaltara

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kaltara

di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, potensi hasil laut dan tambak berupa 

ikan, udang, dan budidaya rumput laut, potensi pertanian berupa padi, jagung, dan 

kedelai, serta tanaman perkebunan yang meliputi kelapa sawit, kakao, dan kopi. Selain 

itu, di Kabupaten Bulungan juga terdapat kawasan pertanian terpadu (Delta Kayan Food 

Estate) dengan luas lahan 50 ribu hektar.

Tabel 4.4 Perkembangan Kontribusi PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Lapangan Usaha Pertanian, 
Kehutanan,	dan	Perikanan	Provinsi	Kaltara	Tahun	2017-2021

*) Jumlah tenaga kerja per bulan Agustus
Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

Berdasarkan tabel 4.4, selama 5 tahun terakhir PDRB sektoral pada lapangan usaha ini 

selalu mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha ini juga merupakan lapangan usaha 

penyerap tenaga kerja terbesar di Kaltara sesuai dengan karakteristik lapangan usaha 

ini yang masih membutuhkan tenaga kerja manusia dalam proses pengerjaannya. 

Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha ini cenderung mengalami peningkatan 

setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan. Hal ini 

salah satunya dipengaruhi oleh mundurnya musim panen buah di Kaltara, dimana pada 

kondisi ideal musim panen terjadi pada pertengahan tahun namun pada tahun 2021 

mundur sampai dengan akhir tahun 2021.

4.2.3 Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan telah memberikan kontribusi 

dalam pendapatan negara di Kaltara. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan 

perpajakan maupun PNBP yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan 

rincian sebagai berikut.
Tabel	4.5	Kontribusi	Lapangan	Usaha	Pertanian	,	Kehutanan,	dan	Perikanan	terhadap	Pendapatan	Negara	
di Provinsi Kaltara Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Sumber: OMSPAN (diolah)

Selain berkontribusi terhadap pendapatan negara, pendapatan lapangan usaha 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah, 

baik yang berasal dari DBH atas PNBP SDA, maupun dari PAD yang diterima di Kaltara.
Tabel	4.6	Kontribusi	Lapangan	Usaha	Pertanian	,	Kehutanan,	dan	Perikanan	terhadap	Pendapatan	Daerah	
di Provinsi Kaltara Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Sumber: SIMTRADA, LRA Pemda Lingkup Kaltara (diolah)
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4.2.4 Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD

Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan sektor unggulan di Kaltara, dukungan 

pemerintah telah disalurkan melalui alokasi anggaran APBN dan APBD terhadap 

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dukungan pemerintah melalui 

alokasi APBN terlihat pada belanja K/L dan Pemda lingkup Kaltara sebagai berikut.
Tabel	4.7	Pagu	dan	Realisasi	Belanja	K/L	dan	Pemda	Sektor	Pertanian,	Sektor	Kehutanan,	dan	Sektor	
Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kaltara Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Sumber: OMSPAN, LRA Pemda Lingkup Kaltara (diolah)

Output dari alokasi anggaran APBN dan APBD tersebut terhadap sektor pertanian 

adalah berupa alat pengolahan pertanian, bibit tanaman, penyediaan irigasi, dan sarana 

prasarana lain yang digunakan untuk mendukung perkembangan sektor unggulan 

ini di Kaltara. Selain dukungan dalam bentuk barang, output dari anggaran tersebut 

juga berupa jasa tenaga teknis pertanian dan pangan dalam rangka perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan. 

Adapun belanja pemerintah yang digunakan untuk mendukung pengembangan 

sektor perikanan direalisasikan untuk pengadaan bibit ikan, dukungan pengawasan 

sumber daya kelautan dan perikanan, pemantauan operasi armada dan infrastruktur 

pengawasan, serta kegiatan pengelolaan sumber daya ikan. Pengadaan bibit ikan ini 

merupakan salah satu program dalam rangka memenuhi kebutuhan benih bermutu 

pada pembudidaya ikan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha 

sektor perikanan di Kaltara.

Sedangkan belanja pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Kehutanan dan 

Lingkungan Hidup digunakan dalam rangka konservasi spesies dan genetik pada Balai 

Taman Nasional Kayan Mentarang sebagai upaya melestarikan kawasan hutan.

Selain disalurkan melalui belanja K/L, dukungan pemerintah terhadap sektor unggulan di 

Kaltara juga disalurkan melalui DAK Fisik untuk mendanai kegiatan pemenuhan sarana 

prasarana di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Adapun alokasi DAK Fisik 

terhadap sektor-sektor tersebut di Kaltara adalah sebagai berikut.
Tabel	4.8	Alokasi	DAK	Fisik	Sektor	Pertanian,	Kehutanan,	dan	Perikanan	di	Kaltara	Tahun	2019-2021	 
(Juta Rupiah)

Sumber: OMSPAN (diolah)

Selain disalurkan melalui belanja K/L dan DAK Fisik, dukungan pemerintah terhadap 

sektor unggulan di Kaltara juga dilaksanakan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan 

sektor ekonomi kerakyatan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program 

KUR ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan para petani dan nelayan dalam 

meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usahanya. Berikut adalah realisasi 

KUR pada sektor usaha Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan, serta sektor Perikanan 

yang telah disalurkan di Kaltara sampai dengan tahun 2021.
Tabel 4.9 Penyaluran KUR Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan dan Sektor Perikanan di Provinsi 
Kaltara Tahun 2019-2021

Sumber: SIKP (diolah)

Dengan adanya program KUR, para petani, nelayan, dan pembudidaya ikan dapat 

terbantu dalam meningkatkan produktivitasnya melalui pembelian bibit tanaman, 

bibit ikan, dan penyediaan peralatan penunjang. Dengan produktivitas yang semakin 

meningkat, diharapkan nilai tambah pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan juga ikut meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kaltara. 

4.2.5	Tantangan	Fiskal	Pada	Sektor	Unggulan	Daerah	

Dalam mendukung pengembangan sektor unggulan daerah di sektor pertanian, 

diperlukan adanya inovasi dan adopsi teknologi dalam pengembangan usaha tani 

tanaman pangan, usaha tani hortikultura, usaha peternakan, dan usaha perkebunan 

yang mampu memberikan dampak bagi peningkatan produksi dan produktivitas petani 

dan peternak. Saat ini, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Kaltara 

dalam mendukung berkembangnya lapangan usaha ini. 

Pertama, belum optimalnya pemanfaatan lahan potensial yang produktif pertanian 

di Kaltara, sehingga hasil produksi menjadi terbatas. Hal tersebut dipengaruhi oleh 
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kurangnya infrastruktur yang tersedia dalam mendukung peningkatan produktivitas, 

salah satunya adalah sarana-prasarana irigasi yang digunakan untuk budidaya di 

lahan kering yang potensial. Selain itu, masih rendahnya konektivitas di Kaltara juga 

berdampak terhadap proses distribusi hasil atau bahan pertanian yang terhambat. 

Hal ini menyebabkan bertambahnya waktu yang diperlukan untuk melakukan 

pendistribusian hasil pertanian yang cenderung tidak bertahan lama. Adapun faktor lain 

yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan lahan potensial di Kaltara adalah 

perlunya pengkajian yang cukup matang karena perluasan dan alih fungsi lahan yang 

rentan merusak lingkungan.

Kedua, kurang tersedianya sarana produksi pertanian. Salah satu permasalahannya 

ialah ketersediaan bibit unggul sebagai inputan utama dalam menghasilkan produk 

pertanian yang berkualitas. Di samping itu, minimnya ketersediaan pupuk dan obat-

obatan juga menjadi tantangan petani dalam bercocok tanam di Provinsi Kaltara. 

Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia di bidang pertanian. Berdasarkan hasil 

Survei Ongkos Usaha Tanaman Pangan (SOUT) 2017, petani di Kaltara didominasi oleh 

kelompok umur 45 tahun ke atas. Hal ini merupakan kondisi yang kurang menguntungkan 

karena tidak adanya regenerasi petani muda yang lebih mampu menyerap ilmu dan 

memanfaatkan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya pemanfaatan teknologi 

oleh para petani yang berusia diatas 45 tahun, hanya 33,95 persen yang memanfaatkan 

teknologi. Selain dari sisi tenaga kerja, sumber daya manusia di bidang pertanian juga 

rendah dari sisi penyuluh pertanian, baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberadaan 

kelompok tani (gapoktan) yang belum terorganisir dengan baik serta kurangnya 

kelembagaan swadaya masyarakat yang bergerak di bidang agrobisnis dan agroindustri 

juga merupakan salah satu tantangan dalam mengembangkan sektor unggulan ini.

Keempat, belum berkembangnya hilirisasi komoditas pertanian. Hasil produk 

pertanian yang dihasilkan oleh para pelaku usaha di Kaltara sebagian besar langsung 

dijual dalam bentuk mentah dan hanya sebagian kecil yang dilakukan pengolahan. Hal 

ini menyebabkan belum optimalnya nilai tambah atas produk-produk pertanian tersebut. 

4.2.6	Dukungan	Kebijakan	dan	Stimulus	Fiskal	yang	Diperlukan	

Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Pusat-Daerah diperlukan dalam memberikan dukungan 

terhadap lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang merupakan sektor 

strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan lapangan usaha ini di 

Kaltara diharapkan dapat mengembangkan perekonomian yang berdaya saing, yaitu 

dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis unggulan. Selain itu, pembangunan 

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kaltara diharapkan dapat 

mewujudkan salah satu sasaran dalam RKPD Provinsi Kaltara, yaitu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy), yang 

dapat dilaksanakan melalui beberapa upaya sebagai berikut.

Pertama, diperlukan	 dukungan	 fiskal	 yang	 digunakan	 dalam	 meningkatkan	

ketersediaan infrastruktur, seperti infrastruktur pengairan (embung dan irigasi) dan 

sarana produk pertanian (bibit, pupuk, obat-obatan). Selain itu, diperlukan dukungan 

dalam memprioritaskan pembangunan konektivitas antarwilayah di Kaltara, untuk 

menunjang proses distribusi hasil-hasil pertanian.

Kedua, dalam rangka optimalisasi lahan, diperlukan pengkajian yang cukup matang 

sebelum melakukan perluasan dan alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian agar 

tidak terjadi kerusakan lingkungan. Diperlukan dukungan fiskal yang digunakan untuk 

melestarikan lingkungan dan menangani dampak yang terjadi akibat alih fungsi lahan.

Ketiga, dari sisi peningkatan SDM di bidang pertanian, diperlukan tenaga-tenaga 

terampil, khususnya generasi muda yang menekuni bidang pertanian dan 

perikanan. Dengan bertambahnya generasi muda di bidang pertanian, diharapkan sektor 

pertanian di Kaltara akan berkembang dengan berbasis agroindustri untuk meningkatkan 

nilai tambah produk-produk pertanian. Selain itu, bertambahnya generasi muda yang 

cenderung lebih paham teknologi dapat bermanfaat dalam proses pemasaran produk, 

baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan hasil analisis LQ, Shift Share, Tipologi Klassen, serta memperhatikan 

tabel Input-Output BPS Provinsi Kaltara, lapangan usaha yang menjadi sektor potensial 

di Kaltara adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Lapangan usaha 

ini memiliki peran strategis sebagai penopang utama perekonomian Kaltara, yang 

menyumbang sebesar Rp29.574,3 miliar atau 26,72 persen terhadap PDRB Kaltara.

4.3.1	Profil	Sektor	Potensial	Daerah	Berdasarkan	Lapangan	Usaha

Selain merupakan sektor basis, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian juga 

4.3 SEKTOR POTENSIAL DAERAH
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Tabel 4.10 Perkembangan Kontribusi PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Lapangan Usaha 
Pertambangan	dan	Penggalian	Provinsi	Kaltara	Tahun	2017-2021

Tabel 4.11 Kontribusi Lapangan Pertambangan dan Penggalian Terhadap Pendapatan Negara di Provinsi 
Kaltara Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Sumber: OMSPAN (diolah)

Adapun pendapatan daerah dari lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian 

diperoleh melalui DBH atas PNBP SDA yang dihasilkan di Kaltara dengan rincian 

sebagai berikut.
Tabel 4.12 Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Terhadap Pendapatan Daerah di 
Provinsi Kaltara Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Sumber: OMSPAN (diolah)

Sebagai sektor potensial, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian hanya dapat 

menyerap tenaga kerja rata-rata sebesar 3 persen per tahun. Hal ini sejalan dengan 

karakteristik lapangan usaha ini yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja manusia, 

melainkan lebih banyak menggunakan alat berat.

4.3.3 Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah

Selain menjadi penopang utama dalam pertumbuhan ekonomi di Kaltara, lapangan 

usaha Pertambangan dan Penggalian juga berkontribusi terhadap pendapatan negara 

dan pendapatan daerah di Kaltara. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan 

perpajakan dengan rincian sebagai berikut.

termasuk sektor maju dan tumbuh pesat yang terwakilkan pada kuadran I. Salah satu 

penyumbang besar lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian di Kaltara adalah 

pertambangan batu bara dan lignit, yang rata-rata berkontribusi sebesar 60 persen 

terhadap lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian.

4.3.2 Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Ketenagakerjaan

Berikut adalah perkembangan kontribusi PDRB sektoral dengan penyerapan tenaga 

kerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian di Kaltara.

*) Jumlah tenaga kerja per bulan Agustus
Sumber: BPS Provinsi Kaltara (diolah)

4.3.4 Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD

Sebagai upaya untuk mendukung keberlangsungan lapangan usaha Pertambangan dan 

Penggalian di Kaltara, dukungan pemerintah telah disalurkan melalui alokasi anggaran 

APBN/APBD yang disajikan pada tabel sebagai berikut.
Tabel	4.13	Pagu	dan	Realisasi	Belanja	K/L	dan	Pemda	Fungsi	Energi	dan	Sumber	Daya	Mineral	(ESDM)	
Lingkup Kaltara Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Sumber: OMSPAN, LRA Pemda Lingkup Kaltara (diolah)

4.3.5	Tantangan	Fiskal	Pada	Sektor	Potensial	Daerah	

Peningkatan produksi pertambangan di satu sisi merupakan hal yang menguntungkan, 

karena dapat meningkatkan PDRB pertambangan yang akan berpengaruh terhadap 

peningkatan PAD. Namun di sisi lain, peningkatan produksi juga akan mengakibatkan 

peningkatan area penambangan dan berujung menjadi kerusakan lingkungan. Saat ini, 

terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Kaltara dalam mendukung 

berkembangnya lapangan usaha ini. 

Pertama, terbatasnya SDM pengawas kegiatan pertambangan. Kegiatan 

penambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP di Kaltara seringkali tidak menerapkan 

kaidah penambangan yang berwawasan lingkungan. Hal ini salah satunya disebabkan 

oleh terbatasnya jumlah SDM pada inspektorat pertambangan yang menyebabkan 

fungsi pengawasan tidak berjalan optimal.

Kedua, masih rendahnya nilai investasi dan daya saing investasi. Dilihat dari 

capaiannya, besaran realisasi kumulatif nilai investasi di Kaltara memiliki besaran yang 

terendah di pulau Kalimantan. Padahal, geografis Kaltara terletak pada posisi strategis  

dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Hal ini disebabkan oleh beberapa 

permasalahan, di antaranya masih rendahnya aksesibilitas wilayah, rendahnya 

keterjangkauan jaringan komunikasi hingga ke pedalaman dan perbatasan, keterjangkauan 

listrik yang belum merata, tingginya harga barang baku dan biaya pengangkutan yang 

menyebabkan tingginya biaya produksi, serta rendahnya kemampuan tenaga kerja.

4.3.6	Dukungan	Kebijakan	dan	Stimulus	Fiskal	yang	Diperlukan	

Dukungan utama yang diperlukan untuk mengoptimalkan produksi lapangan usaha 
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Pertambangan dan Penggalian adalah penyediaan infrastruktur yang dapat 

meningkatkan konektivitas dan menunjang kegiatan pertambangan dan 

penggalian, seperti jalan, jembatan, pelabuhan batubara, serta pemerataan listrik dan 

jaringan yang dapat menarik minat investor dan meningkatkan nilai investasi di Kaltara.

Namun demikian, upaya optimalisasi produksi lapangan usaha Pertambangan dan 

Penggalian tentunya akan mengakibatkan dampak bagi lingkungan sekitar. Oleh karena 

itu, selain memprioritaskan keuntungan secara ekonomi melalui hasil pajak dan royalti, 

pemerintah juga perlu memperhatikan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

kegiatan pertambangan yang masih sering diabaikan oleh perusahaan tambang. Upaya 

pemerintah dapat dilaksanakan melalui beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, melakukan pemilihan yang lebih selektif dalam memberikan IUP kepada 

perusahaan pertambangan. Kewenangan pemerintah untuk melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan pertambangan dan penggalian diharapkan mampu untuk meminimalisir 

dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan pengalaman 

atas perusahaan pertambangan yang tidak menerapkan kaidah penambangan yang 

berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus lebih selektif khususnya terhadap 

pertambangan yang berada di kawasan permukiman dan kawasan hutan, yang secara 

langsung maupun jangka panjang akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Kedua, mengembangkan hilirisasi produk pertambangan. Lapangan usaha 

Pertambangan dan Penggalian yang memiliki share besar terhadap perekonomian 

Kaltara hendaknya menjadi pemicu tumbuhnya industri-industri lain di Kaltara. Upaya 

yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan hilirisasi produk pertambangan, 

seperti pengolahan batubara menjadi produk turunan, serta gasifikasi batubara yang 

akan menghasilkan DME untuk mensubstitusi dan mengurangi impor LPG.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan nilai tambah dari kegiatan aktivitas 

pertambangan mineral dan batubara dapat meningkat dan memberikan stimulus bagi 

industri-industri lain yang ramah lingkungan yang juga akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di Kaltara. Dengan demikian, efek domino dari kegiatan pertambangan dapat 

dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, tak terkecuali masyarakat Kaltara.

(halaman ini sengaja dikosongkan)
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5.1. Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi menjadi 34 provinsi, dan masing-

masing provinsi itu dibagi atas beberapa kabupaten/kota yang masing-masing memiliki 

pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersebut memiliki kewenangan mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sementara itu, setiap pemerintah daerah perlu mensinergikan kebijakan pembangunan 

dan kebijakan fiskal daerah dengan RPJMN, RKP, kerangka ekonomi makro dan pokok-

pokok kebijakan fiskal, visi dan misi Presiden, serta peraturan perundang-undangan. 

RPJMN dan RKP mempertimbangkan berbagai usulan program strategis daerah sesuai 

dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai 

sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyelarasan dengan RPJMN dan RKPD 

dilakukan melalui penyelarasan target kinerja makro daerah dan target kinerja program 

daerah dengan prioritas nasional. 

Dalam pendanaan pembangunan, Pemerintah Pusat mengalokasikan melalui belanja 

K/L, sedangkan pemerintah daerah mengalokasikan pembangunan daerah dengan 

sumber pendanaan di antaranya melalui DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa. Oleh 

karena itu, diperlukan adanya harmonisasi belanja K/L dengan DAK Fisik, DAK Nonfisik, 

dan Dana Desa. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai 

program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan untuk mencapai prioritas 

nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, 

mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mendukung operasionalisasi 

layanan publik. Sementara itu, penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan 

prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Seperti halnya di Kaltara, sinergi kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah 

dengan RPJMN, RKP dan visi misi terlihat dalam 2 hal yaitu pertama adanya harmonisasi 

belanja K/L dengan DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa serta yang kedua adanya 

harmonisasi belanja pusat-daerah berbasis prioritas nasional pada RPJMN/D.

Tabel	5.1	Harmonisasi	Belanja	K/L	dengan	DAK	Fisik

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

5.2.1	Harmonisasi	Belanja	K/L	dengan	DAK	Fisik

Belanja K/L merupakan pelaksanaan program untuk mencapai Prioritas Nasional 

dalam RKP dengan sumber dana dari APBN. Sementara itu, DAK Fisik adalah dana 

yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai 

kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional. DAK Fisik bertujuan untuk mendorong penyediaan sarana dan prasarana 

pelayanan dasar publik, pemenuhan SPM, pencapaian Prioritas Nasional RKP tahun 

2021, serta percepatan pembangunan daerah dan kawasan. Pada tahun 2021, DAK 

Fisik dibagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan. 

Adapun DAK Fisik tahun 2021 yang disalurkan di Kaltara terdapat 13 bidang, antara lain 

jalan, irigasi, sanitasi, Industri kecil dan menengah, air minum, pendidikan, kesehatan 

dan KB, transportasi laut, transportasi perdesaan, pertanian, kelautan dan perikanan, 

lingkungan hidup, serta perumahan dan permukiman.

Belanja K/L dan DAK Fisik memiliki peranan sangat besar bagi pembangunan daerah 

di Kaltara. Untuk menjelaskan harmonisasi antara Belanja K/L dengan DAK Fisik dapat 

diidentifikasi dengan membandingkan program dan capaian output masing-masing 

belanja. Idealnya, keduanya saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan 

pembangunan.
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Sumber: OMSPAN (diolah)

Pada kategori jalan ini untuk menunjang konektivitas wilayah dan pergerakan 

penduduk antar wilayah Kaltara. Adapun belanja K/L pada kategori ini digunakan untuk 

Pembangunan jalan baru dan preservasi serta pemeliharaan jalan dengan capaian 

output sepanjang 980,54 km dengan realisasi belanja sebesar Rp614,62 miliar. Capaian 

signifikan salah satunya adalah  Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) sepanjang 

41,69 km di wilayah perbatasan yang dilaksanakan oleh Satker Pelaksanaan Jalan 

Perbatasan Kalimantan Utara. Selanjutnya sinergitas DAK Fisik bidang jalan dengan 

dana sebesar 109,16 miliar dengan capaian Penanganan Jalan (Reguler dan Tematik 

Ekonomi Berkelanjutan) sepanjang 20,11 km. 

Kategori irigasi, belanja K/L sebesar 12,81 miliar dengan capaian 6,5 km irigasi, 1 keg 

Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup Irigasi Pertanian, 2 unit Irigasi Perpipaan,  2 

unit Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah, 2 unit Jaringan Irigasi Tersier, dan 

4 unit Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah. Capaian signifikan salah satunya 

adalah Daerah irigasi tambak Tanah Merah yang dibangun (PEN) sepanjang 5,5 km 

yang dilaksanakan satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan V 

Provinsi Kalimantan Utara. sementara itu DAK Fisik bidang irigasi dengan dana sebesar 

22,36 miliar dan capaian 870,28 Hektar Bidang Irigasi (Ketahanan Pangan).

Kategori sanitasi belanja K/L sebesar Rp8,11 miliar dengan capaian output 5 Kab/kota 

yang difasilitasi dan dibina dalam Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

(STBM) serta Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi Kaltara dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan 

Utara. disamping itu ada juga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala 

Komunal (PEN) 130 KK, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala 

Individu (PEN) 700 KK. Selanjutnya sinergi DAK Fisik bidang sanitasi dengan dana 

Rp11,09 miliar dengan capaian 960 unit Bidang Sanitasi (Penanggulangan Kemiskinan 

dan Penurunan Stunting). 

Kategori Pasar dan UMKM, belanja K/L sebesar Rp8,6 miliar Pembangunan/Revitalisasi 

Pasar Rakyat sebanyak 2 unit pasar dan promosi UMKM. Pembangunan/Revitalisasi 

Pasar Rakyat ini dibangun di Kota Tarakan oleh Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan 

Kota Tarakan dan di Kabupaten Bulungan oleh   Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 

Kab Bulungan. Harmonisasi DAK Fisik bidang Industri kecil dan menengah dana sebesar 

Rp2,02 miliar  dengan capaian 1 Paket, 13 Frekuensi, dan 18 Orang Bulan Bidang 

Industri Kecil dan Menengah (Ekonomi Berkelanjutan).

Kategori SPAM air bersih, belanja K/L sebesar Rp30,09 miliar dengan capaian berupa 

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM pada 5 Kab/Kota dan Perluasan 

SPAM Kabupaten/Kota 200 SR serta pembangunan Infrastruktur Air Minum Berbasis 

Masyarakat (PEN) 4.285 SR. sementara itu untuk pelaksanaan program SPAM air bersih 

melalui DAK bidang air minum dengan dana Rp32,93 miliar telah mendapat capaian 

output 5.076 Sambungan Rumah (SR) Air Minum (Penanggulangan Kemiskinan dan 

Penurunan Stunting). 

Kategori pendidikan, belanja K/L sebesar Rp213,4 miliar dengan capaian output 

Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah 41 unit, 1 unit Sarana 
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Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN) pada Universitas Borneo Tarakan  Prasarana 

Madrasah yang ditingkatkan (SBSN) 1 unit. Bidang Pendidikan dari DAK fisik dengan 

dana Rp163,77 miliar telah mendapat capaian output 19 Paket Desain perencanaan 

untuk kegiatan kontraktual, 28 orang konsultan pengawas, dan biaya tender.

Kategori kesehatan, belanja K/L sebesar Rp2,6 miliar dengan capaian diantaranya 2 

pasar aman dari bahan berbahaya, 5 sekolah dengan PJAS aman, 3 paket Pengadaan 

alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, sarana distribusi obat dan 2 

desa pangan aman. DAK Fisik kesehatan dan KB dana sebesar 195,52 miliar dengan 

capaian output berupa 5 Paket Biaya Tender, 11 Paket Desain perencanaan untuk 

kegiatan kontraktual, dll. Pada tahun 2021 ini belanja kesehatan masih fokus dalam 

penanganan pandemi covid-19.

Kategori transportasi, belanja K/L sebesar Rp378,27 miliar digelontorkan untuk 

mendukung konekstifitas dan pergerakan di Kaltara, dimana Kaltara dengan wilayah yang 

luas serta dengan sungai besar dan laut yang ada sehingga perlu sarana transportasi 

darat, pelabuhan, kapal dan bandara. Adapun capaian untuk kategori transportasi 

diantaranya untuk bandar udara Yuvai semaring/Tarakan/Nunukan, kapal lau dan, 

Fasilitas Pelabuhan Laut (PEN) Nunukan/Sungai nyamuk/Tarakan. Selanjutnya, melalui 

DAK Fisik bidang transportasi laut dana sebesar 4,46 miliar dengan capaian output 2 

Paket Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan, 1 Paket Menu Kegiatan Penunjang,5 Orang 

Bulan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan. sedangkan DAK Fisik bidang transportasi 

perdesaan dana sebesar Rp18,14 miliar telah memperoleh capaian output 5,22 km 

Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis, 2 Unit Pembangunan Dermaga 

Rakyat (sungai/danau) untuk Orang & Barang. hal ini diharapkan dapat menjadi sarana 

dalam mendukung kelancaran konektivitas dan memudahkan pergerakan orang dan 

barang di wilayah Kaltara.

Kategori pertanian sebesar RP37,69 miliar diantaranya untuk mendukung sektor 

unggulan pertanian di Kaltara dengan benih padi dan jagung 6855 ha, sarana 

pengolahan hortikultura, kawasan padi 266,5 ha, 14 kel pekarangan pangan  lestari, 

embung pertanian 2 unit serta kegiatan pertanian lainnya. DAK Fisik bidang pertanian 

dengan dana 10,09 miliar telah mencapai output 11 km pembangunan jalan pertanian, 

dan 31 unit pembangunan sumber-sumber air. 

Kategori kelautan dan perikanan melalui belanja K/L sebesar Rp29,5 miliar untuk 

mendukung sektor kelautan dan perikanan pembangunan 2 unit Prasarana Pengawasan 

SDKP, 66 Operasi Kapal Pengawas (PEN) serta dukungan operasional, pengembangan 

dan layanan untuk sektor kelautan dan perikanan di Kaltara. sejalan dengan itu DAK Fisik  

bidang Kelautan dan Perikanan  sebesar Rp12,91 miliar juga telah mencapai output 276 

Paket dan 119 Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan 

Skala Kecil. 

Kategori lingkungan hidup, belanja K/L oleh Balai Taman Nasional Kayan Mentarang 

sebesar Rp9,8 miliar dengan capaian output diantaranya Kawasan Perlindungan 

Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 3850 juta ha, Kawasan Konservasi dengan 

nilai keanekaragaman hayati tinggi 4.800ha, Pengembangan Wisata Alam di Kawasan 

Konservasi 1 unit. dan Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi pada 

5 desa. selanjutnya DAK Fisik bidang Lingkungan Hidup 1,67 miliar digunakan untuk 

mendukung kelestarian hidup dan perekonomian masyarakat sekitar hutan antara lain 

berupa 4 Unit Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok 

Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/

atau Silver, 1 Unit dan 1 Paket Pengelolaan Limbah B3 Medis Hal ini untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan serta menjaga kelestarian hutan dan 

lingkungan hayati di Kaltara. 

Kategori Perumahan dan Permukiman, belanja KL sebesar Rp236,75 miliar diantaranya 

dengan capaian output Perawatan Tower Rumah Susun 1 unit, Rumah Khusus (PEN) 30 

unit, Penataan Bangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara 4 kawasan, Pembangunan 

Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan (PEN) 13 ha. DAK Fisik 

bidang perumahan dan permukiman dengan dana 2,92 miliar telah memperoleh capaian 

126 Unit Peningkatan Kualitas (Subbidang Penanggulangan Kemiskinan). Hal ini 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan prasarana atas perumahan dan permukiman 

masyarakat di Kaltara.

Secara umum sudah terdapat keharmonisan dalam belanja yang dilaksanakan oleh  

Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari DAK Fisik. Hal 

ini terlihat dari masing-masing kategori sudah terdapat alokasi anggaran dan capaian 

outputnya baik itu dari sisi belanja kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah 
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yang bersumber dari DAK Fisik. Dari sisi alokasi anggaran, belanja yang berasal 

dari Kementerian/Lembaga lebih mendominasi dibanding Pemerintah Daerah yang 

bersumber dari DAK Fisik. Sedangkan dari sisi capaian output, belanja Pemerintah 

Daerah yang bersumber dari DAK Fisik capaian outputnya lebih menyebar karena 

dilaksanakan di seluruh pemerintah daerah.

5.2.2.	Harmonisasi	Belanja	K/L	dengan	DAK	Nonfisik

DAK Nonfisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 

nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan 

jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas 

masyarakat terhadap layanan dasar publik yang berkualitas. Untuk tahun 2021, DAK 

Nonfisik digunakan untuk memperkuat penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis, 

pembiayaan jaring pengaman sosial (social safety net dan stimulus pada perekonomian 

pasca bencana di daerah terdampak).

DAK Nonfisik yang disalurkan di Kaltara tahun 2021, antara lain  Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP 

PAUD), Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Tambahan Penghasilan 

(Tamsil) Guru PNSD, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Kesetaraan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan fokus 

pada penanganan pandemi Covid-19, DBD, dan pandemi lainnya) di daerah, Bantuan 

Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, 

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM), Dana 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan 

Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitasi Penanaman Modal dan  Dana 

Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Tabel	5.2	Harmonisasi	Belanja	K/L	dengan	DAK	Nonfisik

Sumber: OMSPAN dan  SIMTRADA (diolah)

Belanja sektor pendidikan didominasi untuk membiayai BOS dengan total realisasi 

belanja Rp179,88 miliar. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan DAK 

Non Fisik yang penyalurannya melalui KPPN di wilayah Kanwil DJPb Provinsi Kaltara. 

Belanja yang bersumber dari alokasi Kementerian/lembaga selain untuk pembayaran 

BOS kepada MI/MTS/MAN juga digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembayaran 

insentif Guru Non PNS pada 73 Orang sebesar Rp0,23 miliar, Tunjangan Khusus (3T) 

Guru Non PNS kepada 10 Orang sebesar Rp0,16 miliar, peningkatan kompetensi Tenaga 

Pendidik kepada 347 orang sebesar Rp0,76 miliar, BOP pada RA sebanyak 1.454 orang 

sebesar Rp0,87 miliar, Bantuan Kegiatan Mahasiswa Pada Universitas Borneo Tarakan 

sebesar Rp1,60 miliar, Program Indonesia Pintar kepada 218 orang sebesar Rp0,22 



71 72

miliar dan Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan kepada 171 orang sebesar 

Rp0,13 miliar. Sedangkan belanja bidang pendidikan yang bersumber dari DAK Nonfisik 

selain untuk pembayaran BOS kepada 763 sekolah, juga digunakan untuk pembayaran 

Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp158,60 miliar, Tunjangan Khusus Guru PNSD 

di Daerah Khusus sebesar Rp10,30 miliar, Tambahan Penghasilan Guru PNS sebesar 

Rp4,2 miliar, BOP-Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp11,11 miliar, BOP-Pendidikan 

Kesetaraan sebesar Rp5,98 miliar dan BOP - Museum dan Taman Budaya sebesar 

Rp0.60 miliar.

Selanjutnya bantuan operasional kesehatan menjadi bagian terbesar dari total belanja 

sektor kesehatan pada Kementerian/lembaga dan bidang kesehatan DAK Nonfisik. 

Pelatihan tenaga kesehatan, promosi kesehatan, Pelatihan Tim Gerak Cepat di 

Puskesmas (SKN), Literasi Germas dan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya menjadi 

capaian output belanja sektor kesehatan yang didanai oleh Kementerian/Lembaga 

dengan total realisasi belanja sebesar Rp22,19 miliar. Di pemerintah daerah selain 

Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional KB menjadi program yang 

dibiayai melalui DAK Nonfisik dengan realisasi belanja mencapai Rp9,62 miliar.

Sementara itu bidang selain pendidikan dan kesehatan, belanja Pemerintah Daerah 

yang bersumber dari DAK Nonfisik mempunyai peran yang lebih besar. Sektor koperasi 

dan UKM serta perlindungan sosial baik Pemerintah Pusat melalui Kementerian/

Lembaga serta Pemerintah Daerah melalui DAK Nonfisik secara bersama-sama telah 

bersinergi walaupun dengan porsi DAK Nonfisik yang lebih dominan. Pemerintah pusat 

melaksanakan program Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah, Informasi Pasar Komoditas 

Hortikultura dan tanaman pangan sedangan Pemerintah Daerah dengan program 

Peningkatan Kapasitas Koperasi. Sektor perlindungan sosial, pemerintah pusat 

memberikan dukungan bantuan kepada korban bencana sosial sedangkan pemerintah 

daerah memberi dukungan perlindungan kepada perempuan dan anak. Untuk sektor 

pertanian Kementerian/lembaga mendukung dengan program pembayaran insentif 

penyuluh pertanian sedangkan DAK Nonfisik memberi dukungan berupa program 

ketahanan pangan, masing-masing dengan porsi pendanaan yang relatif seimbang.

5.2.3.	Harmonisasi	Belanja	K/L	dengan	Dana	Desa

Dana Desa juga dimaksudkan sebagai pendukung pembangunan nasional dalam 

mewujudkan tujuan umum bernegara. Pada tahun 2021, Dana Desa juga difokuskan pada 

upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 (earmark 8%) dan pemulihan ekonomi 

di level pemerintahan paling bawah antara lain dalam wujud program kesehatan, padat 

karya tunai, dan BLT Desa.

Untuk melakukan sinkronisasi antar Belanja K/L dengan Dana Desa, perlu  didentifikasi 

lebih detil terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan Dana Desa. 

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Beberapa kabupaten telah melakukan 

sinkronisasi penggunaan Dana Desa dengan program Pemda. 

Tabel	5.3	Harmonisasi	Belanja	K/L	dengan	Dana	Desa

Sumber: OMSPAN (diolah)

Dana desa di Kaltara sebesar Rp36,5 miliar telah dialokasikan dalam mendukung bidang 

jalan yang layak di pedesaan yaitu untuk pemeliharaan jalan desa dan prasarana jalan 

desa 81.689 meter. dengan jalan yang layak di desa maka mobilitas warga desa, arus 

barang dan produk pertanian dapat berjalan lancar. 

Selanjutnya dari dana desa juga dialokasikan Rp 2,01 miliar untuk pemeliharaan saluran 

irigasi tersier/sederhana 17 unit dan pembangunan saluran irigasi tersier 4 meter. 



73 74

pemeliharaan irigasi dan pembangunan saluran irigasi tentu mendukung lancarnya air 

dalam pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk pengelolaan sanitasi pedesaan di Kaltara, dari dana desa juga telah digunakan 

sebesar Rp4.56 miliar untuk pemeliharaan fasilitas jamban umum 169 Unit, 

pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum 84 Unit. 

Dengan pengelolaan sanitasi yang baik tentunya membawa peningkatan bagi kesehatan 

masyarakat di pedesaan.

Sementara itu guna mendukung tumbuhnya perekonomian desa, pusat ekonomi dan 

tempat jual beli perlu dibangun dan dikelola, agar masyarakat desa dapat memenuhi 

kebutuhan konsumsi keluarga dan dapat juga menjual hasil produksi pertanian ataupun 

hasil olahan. Dari dana desa telah dilakukan rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios 

milik desa 8 unit di beberapa desa di Kaltara dengan dana sebesar Rp0,74 miliar.

Kebutuhan air besih masyarakat pedesaan perlu juga untuk dipenuhi, sehingga dari 

dana desa sebesar Rp11.76 miliar telah digunakan untuk pemeliharaan/rehabilitasi/

peningkatan sambungan air bersih 25.800 meter dan pemeliharaan/rehabilitasi sumber 

air bersih 431 unit.

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

Harmonisasi belanja pusat-daerah berbasis prioritas nasional pada RPJMN dan 

RPJMD Prov. Kaltara terdapat pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi 

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia 

Berkualitas dan Berdaya Saing.

5.3.1.	Harmonisasi	Belanja	Pusat-Daerah	pada	PN	2 

Berdasarkan data RPJMN 2020-2024 dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 

2020 terdapat Major Project pada PN 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi 

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) di Kaltara yaitu Major project  Pembangunan 

Kota Baru Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong. Target Peningkatan IKB untuk Bulungan 

(Tanjung Selor) berupa Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan dengan target 

dana Rp115,00 miliar indikasi target penyelesaian tahun 2021 dan 2022.

Pengembangan KBM Tanjung Selor adalah seluas 376 Ha yang mengusung konsep Kota 

Pintar dan Berkelanjutan (Smart and Sustainable City). Fokus program dan kegiatan 

terdiri atas penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah 

skala kawasan, Sistem Pengelolaan Persampahan skala kawasan, Sistem Drainase, 

Sistem Jaringan Jalan Lingkungan di dalam kawasan serta Ruang Terbuka Publik. 

Dengan adanya prioritasi dan pentahapan pembangunan infrastruktur permukiman 

yang mendukung pengembangan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor diharapkan dapat 

memberi multiplier effect yang dapat mengembangkan perekonomian di Kota Baru 

Mandiri Tanjung Selor.

Tabel	5.4.	Harmonisasi	Belanja	Pusat-Daerah	Berbasis	Prioritas	Nasional	Pada	RPJMN/D	-	
PN 2: Major Project Pembangunan Kota Baru  Tanjung Selor

Sumber: OMSPAN (diolah)

Tahun 2021, untuk mendukung pengembangan kota baru Tanjung Selor di bidang 

transportasi udara terdapat belanja pemerintah pusat pada satker Kantor UPBU 

Tanjung Harapan total sebesar Rp.9,67 miliar diantaranya untuk kegiatan operasional 

dan pemeliharaan prasarana Bandar Udara, Operasional dan Pemeliharaan Prasarana 

Bandar Udara (PEN), serta Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan dengan 

Output strategis (OS) 1 paket Bandar udara dari pagu 1,63 miliar dan realisasi Rp1,60 

miliar (98,01 persen), dengan progres capaian output sebesar 100 persen maka terdapat 

gap sebesar 1,99 persen.
Grafik	 5.1	 Harmonisasi	 Belanja	 Pusat-Daerah	 Berbasis	 Prioritas	
Nasional	 pada	 RPJMN/D-PN	 2:	 Pengembangan	 Bandar	 Udara	
Tanjung Harapan

Sumber: OMSPAN (diolah)
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Pengembangan Kota Baru Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi Kaltara sangat 

penting. Kota Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan bagi wilayah perbatasan negara 

dan berdekatan dengan Kota Tarakan yang merupakan pusat kegiatan regional. 

Potensi kenaikan jumlah penduduk sebesar 8% dari eksisting 2019 hingga tahun 

2024. Tantangan dalam penyediaan dukungan infrastruktur pelayanan dasar seperti 

perumahan dan permukiman,  akses air minum dan sanitasi serta pelabuhan sungai dan 

udara. Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan merupakan hal penting sebagai 

sarana transportasi penunjang di Kaltara.

Selanjutnya terdapat juga Major Project Pusat Kegiatan Strategis Nasional Nunukan 

(PKSN Nunukan). Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia 

merupakan kawasan penting dan strategis, manfaat PKSN Nunukan antara lain (1) 

sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan 

negara tetangga Malaysia: (2) sebagai Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu 

gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; (3) sebagai 

Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan 

wilayah sekitarnya; (4) sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan 

ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
Tabel	5.5.	Harmonisasi	Belanja	Pusat-Daerah	Berbasis	Prioritas	Nasional	pada	RPJMN/D	-	PN	2:	
Major Project Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Nunukan

Sumber: OMSPAN (diolah)

5.3.2.	Harmonisasi	Belanja	Pusat-Daerah	pada	PN	3	

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 

2020-2024, terdapat Major Project pada PN 3 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia 

Berkualitas dan Berdaya Saing) yang berlokasi Kabupaten/Kota dengan Major Project 

(MP) Penguatan Sistem Kesehatan Nasional dan Proyek Percepatan Penurunan 

Kematian Ibu dan Stunting.  

Belanja Pusat tahun 2021 untuk MP Penguatan Sistem Kesehatan Nasional direalisasikan 

dengan capaian 1 laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai good 

laboratory senilai Rp74,88 juta (serapan 99,84 persen) serta 3 paket pengadaan alat/

bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk senilai Rp341,57 juta (serapan 99,26 

persen). Atas capaian output 100 tersebut terdapat gap masing-masing 0,16 persen 

dan 0,74 persen Sedangkan Belanja Daerah untuk MP tersebut direalisasikan dengan 

capaian 15.383 paket pelayanan kefarmasian dan bahan habis pakai senilai Rp2,53 

miliar serta 54 paket peningkatan kesiapan sistem kesehatan senilai Rp4,38 miliar.

Tabel	5.6.	Harmonisasi	Belanja	Pusat-Daerah	Berbasis	Prioritas	Nasional	Pada	RPJMN/D	-	PN	

Sumber: OMSPAN (diolah)

Lebih lanjut, Belanja Pusat untuk MP Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu 

dan Stunting direalisasikan dengan capaian Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas 

(Sistem Kesehatan Nasional (SKN)) senilai Rp208,53 juta (serapan 88,81 persen) 

dengan capaian output 30 orang (output 100 persen) maka terdapat gap 11,19 persen 
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Sedangkan Belanja Daerah untuk MP tersebut direalisasikan dengan capaian 24 

paket penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi (penurunan stunting) senilai 

Rp114,22 miliar.

Penguatan kesehatan dan penurunan angka kematian ibu dan bayi serta penurunan 

stunting bermanfaat bagi meningkatnya status kesehatan masyarakat yang ditandai 

dengan menurunnya angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup serta 

menurunnya prevalensi stunting pada balita hingga 14 persen.

5.4. Kesimpulan
Secara umum sudah terdapat keharmonisan dalam belanja yang dilaksanakan oleh  

Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari DAK Fisik, DAK 

Nonfisik dan Dana desa. Sementara itu harmonisasi belanja pusat-daerah pada PN 

2 telah dialokasi belanja daerah yang mendukung pengembangan kota baru Tanjung 

Selor dan PKSN Nunukan. selanjutnya pada PN 3 telah terdapat harmonisasi terkait 

penguatan kesehatan dan penurunan angka kematian ibu dan stunting. 

5.5. Rekomendasi
Telah ada Major Project pada prioritas nasional yang ada di Kaltara, namun Major 

project tersebut belum menyentuh lapangan usaha unggulan pertanian,kehutanan dan 

perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Di masa mendatang 

Major Project pada prioritas nasional yang ada di Kaltara agar mengalokasikan juga 

untuk mendukung pengembangan lapangan usaha unggulan pertanian, kehutanan dan 

perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. (halaman ini sengaja dikosongkan)
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6.1. PENDAHULUAN
6.1.1.Latar	Belakang
Pelaksanaan Pembangunan memiliki arti penting bagi kemajuan sebuah negara. 

Pembangunan merupakan sebuah alat dalam mencapai tujuan negara yang mencakup 

proses seluruh perubahan pada sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, 

pertahanan, pendidikan, dan teknologi. Dengan pembangunan, negara bisa membentuk 

lingkungan yang layak bagi masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang sehat 

dan produktif. Masyarakat produktif inilah yang berperan penting dalam peningkatan 

pembangunan ekonomi negara. Karena dengan meningkatnya produktivitas masyarakat, 

menandakan faktor-faktor ekonomi dimanfaatkan secara baik bagi masyarakat, sehingga 

memacu pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan meningkatkan pembangunan sebuah 

negara. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di 

suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam proses pembangunan, pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi merupakan target utama bagi negara-negara berkembang. Ini karena 

pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa di 

masyarakat. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan, maka kesejahteraan 

masyarakat semakin meningkat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin 

baik. 

Keberhasilan pembangunan tidak terfokus pada pertumbuhan ekonomi saja. 

Pembangunan juga harus mencakup pada bidang-bidang lainnya. Pembangunan di 

Indonesia harus mampu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 

1945. Ini berarti bahwa pembangunan harus terjadi di segala bidang. Keberhasilan 

pembangunan suatu negara juga mencakup pada kualitas sumber daya manusianya. 

Semakin tinggi keberhasilan pembangunan di suatu negara berarti menandakan 

terjadi peningkatan output produksi yang nantinya meningkatkan pendapatan. Dengan 

peningkatan pendapatan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan terpenuhi 

segala kebutuhan dasarnya. Pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia di negara tersebut. 

Arsyad (2006) mengelompokkan indikator pembangunan menjadi dua, yakni indikator 

moneter dan indikator nonmoneter. Indikator moneter terdiri pendapatan per kapita dan 

kesejahteraan ekonomi bersih. Indikator nonmoneter terdiri dari indikator sosial, indeks 

pembangunan manusia (IPM), pendidikan, kesehatan, pengangguran, tingkat konsumsi 

per kapita dan, akses kebutuhan dasar. Sehubungan dengan hal tersebut kesempatan 

kerja, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia akan menentukan kualitas 

pembangunan ekonomi dan melihat seberapa besar peran pembangunan dalam 

mensejahterakan masyarakat. UNDP memperkenalkan konsep Pembangunan Manusia 

(Human Development) sebagai suatu paradigma baru dalam model pembangunan. 

Sasaran akhir dari pembangunan adalah penduduk yang berkualitas. Dalam konsep 

tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end), bukan alat, 

cara atau instrumen pembangunan sebagaimana dilihat oleh model formasi modal 

manusia (human capital formation), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan itu. Pertumbuhan ekonomi, salah satunya diukur melalui 

pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia. Acuan 

yang digunakan dalam menentukan kualitas sumberdaya manusia yaitu melalui Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Dimana IPM tersebut diukur melalui tiga dimensi. Dimensi-

dimensi itu antara lain; pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (ekonomi). 

IPM mencerminkan keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan modal manusia 

berdasarkan tiga aspek pembentuk IPM. Semakin tinggi nilai IPM merepresentasikan 

pembangunan modal manusia yang semakin baik.

Meskipun Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak berkaitan secara 

langsung, namun jika keduanya disatukan dalam sebuah kebijakan, maka kekuatan yang 

saling mendukung satu sama lain akan tercipta. Bentuk keseriusan pemerintah terhadap 

pembangunan manusia khususnya untuk fungsi/bidang pendidikan, kesehatan, dan 

ekonomi diwujudkan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan.  Pasal 31 ayat 

(4) UUD 1945 yang diamandemen pada tahun 2009, mengamanatkan bahwa negara 

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan 

APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sementara 

untuk fungsi/bidang kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171 

mengatur alokasi belanja di bidang kesehatan sebagai sesuatu yang mutlak dipenuhi 

(mandatory spending). Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan 

anggaran kesehatan sebesar sekurang-kurangnya lima persen dari APBN, sementara 
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pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-

kurangnya sepuluh persen dari APBD. Alokasi dana bidang pendidikan dan bidang 

kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut seharusnya tidak termasuk 

alokasi pembayaran gaji aparatur sipil negara yang bekerja di bidang pendidikan dan 

bidang kesehatan.

Belanja pemerintah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang 

dan jasa publik. Ketersediaan barang dan jasa publik ini akan menentukan pengumpulan 

modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Terjadinya penanaman modal atau investasi akan mendorong sektor produksi 

meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan pendapatan per kapita penduduk.

6.1.2.	Tujuan	dan	Ruang	Lingkup

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk 

menganalisis pengaruh/peran fiskal dalam hal ini belanja fungsi pendidikan, kesehatan, 

dan ekonomi baik dari sisi APBN maupun APBD terhadap peningkatan indeks pada 

masing-masing dimensi pembentuk IPM di provinsi Kalimantan Utara.

Sedangkan ruang lingkup penelitian ini adalah data angka pada capaian IPM beserta 

indeks aspek pembentuknya se-Kaltara yang telah diterbitkan oleh BPS Provinsi 

Kalimantan Utara periode 2017-2021. Selanjutnya, data alokasi dan realisasi belanja 

fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang bersumber dari APBN dan APBD di 

wilayah Kaltara.

6.1.3.	Metode	Analisis

Analisis yang digunakan dalam penulisan bab tematik ini menggunakan analisis regresi 

data panel dengan metode fixed effect model dan logaritma. Dimana terdiri dari data time 

series dan cross section dengan menggunakan variabel independen belanja pemerintah 

menurut fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dianalisis pengaruhnya 

terhadap variabel dependen yaitu IPM.

6.2.1.	Indeks	Pembangunan	Manusia	(IPM)

IPM merupakan angka yang mewakili kondisi penduduk dalam mengakses hasil 

Grafik	6.1.	Perbandingan	Capaian	IPM	Provinsi,	
Nasional,	 dan	Target	 IPM	dalam	RPJMD	2017-
2021dari PNBP Tahun 2019-2021

Sumber: BPS dan Perda Provinsi Kaltara no. 5 Tahun 2021 
tentang RPJMD 2021-2026 (diolah)

6.2 Perkembangan IPM dan Belanja Pemerintah

pembangunan, memperoleh pendapatan, mengakses kesehatan, pendidikan, dan 

sejumlah aspek lain. Fokus pembangunan suatu negara adalah manusia sebagai aset 

negara yang sangat berharga. Berdasarkan data BPS, IPM Indonesia selama 3 tahun 

terakhir mengalami peningkatan dimana pada 2019 sebesar 71,92, tahun 2020 sebesar 

71,94 dan tahun 2021 sebesar 72,29. Meskipun IPM Indonesia memiliki poin IPM tinggi, 

namun jika dibandingkan dengan negara lain masih jauh tertinggal. Laporan IPM juga 

dirilis setiap tahunnya secara global oleh UNDP. Konsep yang digunakan masih sama 

dengan mempertimbangkan tiga aspek yaitu usia, pendidikan dan ekonomi. Hanya 

pendekatan kalkulasinya saja yang berbeda.

Hasilnya untuk tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat ke 107 dari 189 negara yang 

dianalisis oleh UNDP. Indonesia berada di peringkat tengah. Namun, apabila merujuk 

pada skor IPM RI versi UNDP maka statusnya tergolong tinggi. Dibandingkan dengan 

negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat kelima. IPM 

Indonesia kalah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.

6.2.1.1.	Tren	capaian	IPM	provinsi	dalam	lima	tahun	terakhir	(2017	s.d.	2021)			

 dibandingkan dengan capaian IPM nasional dan Target IPM dalam RPJMD

Jika dibandingkan dengan target IPM dalam RPJMD, capaian IPM Provinsi Kaltara pada 

periode tahun 2020 dan 2021 berada di bawah target dalam RPJMD. Sedangkan bila 

dibandingkan dengan capaian Nasional, IPM Provinsi Kalimantan Utara sejak 2017 s.d. 

2021 masih berada dibawah capaian IPM Nasional. Hal tersebut mengindikasikan IPM 

Provinsi Kaltara masih berada di bawah rata-rata IPM keseluruhan Provinsi di Indonesia. 
Berdasarkan grafik 6.1, tren capaian 

IPM Provinsi Kaltara menunjukkan 

pertumbuhan yang positif dari tahun 

ke tahun walaupun pada tahun 2020 

dan 2021 berada di bawah target IPM 

dalam RPJMD sebagai akibat dari 

dampak pandemi Covid-19 yang cukup 

mempengaruhi tiga aspek variabel 

pembentuk IPM di Kaltara. Meski capaian 
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Tabel	6.1.	Indeks	Pembentuk	IPM	2017	s.d.	2021

Sumber: BPS (diolah)

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa dari masing-masing indikator pembentuk 

IPM tersebut pada periode 2017 s.d. 2021 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya, 

kecuali pada indikator pengeluaran per kapita yang mengalami anomali penurunan di 

tahun 2020 sebesar Rp587 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fenomena 

tersebut dapat diasumsikan karena terjadinya lonjakan pandemi Covid-19 yang 

mengakibatkan sebagian penduduk yang kehilangan mata pencaharian sehingga 

berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

c. Tren	 capaian	 IPM	 dalam	 lima	 tahun	 terakhir	 (2017	 s.d.	 2021)	 pada	 tingkat	

kabupaten/kota	 dibandingkan	 dengan	 tren	 IPM	 provinsi	 dalam	 lima	 tahun	

terakhir

IPM Provinsi Kaltara pada tahun 2020 dan 2021 masih berada di bawah capaian 

nasional dan target dalam RPJMD, tren IPM yang cenderung meningkat setiap tahunnya 

mencerminkan bahwa upaya pemerintah berfokus pada pembangunan manusia.

6.2.1.2.	Tren	ketiga	indeks	pembentuk	IPM	dalam	lima	tahun	terakhir			 	

 (2017	s.d.	2021)

Terdapat tiga aspek yang menjadi pembentuk IPM. Aspek pertama yaitu umur panjang 

dan hidup sehat, direpresentasikan dalam indeks kesehatan. Indikator yang digunakan 

dalam mengukur indeks kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan 

rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, 

mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Kemudian aspek pembentuk IPM yang kedua yaitu pengetahuan, direpresentasikan 

dengan indeks pendidikan. Indeks pendidikan adalah rata-rata aritmatik dari Harapan 

Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS merupakan lamanya 

sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu 

di masa mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem 

pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke 

atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. RLS merupakan waktu 

(dalam tahun) yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS 

digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. 

Penduduk tamat SD lama sekolah dihitung 6 tahun, SMP dihitung 9 tahun, dan SMA 

dihitung 12 tahun tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak. Indeks 

pendidikan diperoleh dari rata-rata HLS dan RLS.

Lebih lanjut, aspek pembentuk IPM yang terakhir adalah standar hidup layak yang 

direpresentasikan dengan indeks pengeluaran (ekonomi). Indeks pengeluaran dilihat 

dari pengeluaran perkapita, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota 

rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang 

telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Penghitungan paritas daya beli mengacu 

pada Kota Jakarta Selatan (Tahun dasar 2012=100). Pengeluaran perkapita ditujukan 

untuk mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan 

indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan (dihitung berdasar 96 

Komoditas terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 non makanan).

Grafik	6.2.	Capaian	IPM	2017	s.d.	2021	Tingkat	Kabupaten/Kota	Dibandingkan	dengan	Tren	IPM	Provinsi

Sumber: BPS (diolah)

Sesuai dengan grafik di atas, dapat diinformasikan bahwa pada periode 2017 s.d. 2021 

capaian IPM di tingkat kabupaten/kota lingkup Kaltara mengalami tren peningkatan 
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6.2.2.	Belanja	Pemerintah	Untuk	Meningkatkan	IPM

6.2.2.1.	Belanja	Pusat	Menurut	Fungsi	Pendidikan,	Kesehatan,	dan	Ekonomi

a. Proporsi	 Belanja	 yang	 Diklasifikasikan	 Berdasarkan	 Fungsi	 Kesehatan,	

Pendidikan, dan Ekonomi

Grafik	6.3	Proporsi	Belanja	Berdasarkan	Fungsi	
Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi

Sumber : Aplikasi MEBE (diolah)

Berdasarkan grafik 6.3, belanja fungsi 

ekonomi memiliki proporsi terbesar bila 

dibandingkan dengan fungsi yang lainnya. 

Adapun belanja kesehatan memiliki 

proporsi paling kecil bila dibandingkan 

dengan fungsi yang lain dari tahun ke 

tahun. Proporsi belanja fungsi ekonomi, 

kesehatan, dan pendidikan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 

meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan refocusing belanja dalam 

rangka penanganan pandemi Covid-19.

Pertumbuhan positif dari tahun ke tahun pada belanja fungsi ekonomi bertujuan untuk 

mengentaskan isu strategis ekonomi di Provinsi Kaltara terutama keterbatasan akses 

infrastruktur keterbatasan akses dan pelayanan infrastruktur yang berdampak terhadap 

Grafik	6.4.	Tren	Alokasi	dan	Realisasi	Belanja	Berdasarkan	Fungsi

Sumber : Aplikasi MEBE (diolah))

setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari masing-masing indeks pembentuk IPM, 

maka penyebab menurunnya IPM pada tahun 2020 adalah karena berkurangnya 

pengeluaran per kapita penduduk Kaltara pada tahun 2020. Mewabahnya pandemi 

Covid-19 sangat mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan capaian 

IPM di tingkat kabupaten/kota lingkup Kaltara mengalami penurunan pada tahun 2020.

Dari lima kabupaten/kota di Provinsi Kaltara, Kota Tarakan mencatatkan capaian IPM 

tertinggi dari tahun ke tahun bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Kaltara. 

Mengingat fasilitas pendidikan (Universitas Borneo Tarakan sebagai perguruan tinggi 

terbaik di Kaltara), kesehatan (jumlah RSU dan tenaga kesehatan terbanyak berdasarkan 

website http://bppsdmk.kemkes.go.id/), dan akses terhadap ekonomi di kota maupun 

lintas provinsi yang lebih baik (Bandara Internasional Juwata Tarakan) jika dibandingkan 

dengan di kabupaten lain, sudah sewajarnya capaian IPM di kota Tarakan lebih besar 

bila dibandingkan dengan IPM di kabupaten yang ada di Kaltara.

kelancaran pergerakan barang dan orang untuk kepentingan kegiatan ekonomi. 

Sama halnya dengan fungsi ekonomi, proporsi belanja pada fungsi pendidikan dan 

kesehatan juga cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2018 s.d. tahun 2021. 

Hal ini searah dengan salah satu prioritas nasional yaitu "Meningkatkan Sumber Daya 

Manusia Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing".

b. Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan  grafik 6.4, alokasi dan realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan 

fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami tren yang cenderung mengalami 

peningkatan di tiap tahunnya. Peningkatan alokasi yang cukup signifikan pada tahun 

2019 terutama pada fungsi kesehatan dan pendidikan menunjukkan upaya pemerintah 

dalam pencapaian salah satu program Prioritas Nasioanal yaitu pembangunan manusia 

melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Di sisi lain, 

penurunan alokasi dan realisasi belanja pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, dan 

ekonomi pada tahun 2020 diakibatkan adanya refocusing alokasi belanja pemerintah 

yang salah satunya digunakan untuk program PC-PEN, sehingga mengurangi baik 

alokasi maupun realisasinya secara signifikan.

c. Capaian Output Strategis Belanja Kesehatan Tahun 2021
Tabel	6.2	Capaian	Output Strategis Belanja Kesehatan Tahun 2021
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Dari tabel di atas dapat diinformasikan bahwa dari 9 output strategis belanja pemerintah 

pusat fungsi pendidikan, telah tercapai seluruh output yang ditargetkan. Dimana output 

strategis tersebut terdiri dari: bantuan pendidikan dasar dan menengah; guru non-PNS 

penerima tunjangan profesi; guru agama non-PNS penerima tunjangan profesi; sarana 

bidang pendidikan; bantuan pendidikan dasar dan menengah; bantuan lembaga; sarana 

bidang pendidikan; pendidikan tinggi; serta layanan perkantoran.

e. Capaian Output Strategis Belanja Ekonomi Tahun 2021
Tabel	6.4	Capaian	Output Strategis Belanja Ekonomi Tahun 2021

Sumber : Aplikasi MEBE (diolah)

Dari tabel diatas dapat diinformasikan bahwa dari 7 output strategis belanja Pemerintah 

Pusat fungsi ekonomi, telah tercapai seluruh output yang ditargetkan. Dimana output 

strategis tersebut terdiri dari sertifikasi produk, pelayanan publik lainnya, fasilitasi dan 

pembinaan masyarakat, fasilitasi dan pembinaan industri, bantuan keluarga, data dan 

informasi publik, serta sarana pengembangan kawasan.

Sumber : Aplikasi MEBE (diolah)

Dari tabel diatas dapat diinformasikan bahwa dari 12 output strategis belanja pemerintah 

pusat fungsi kesehatan, telah tercapai seluruh output yang ditargetkan. Dimana output 

strategis tersebut terdiri dari pelayanan publik lainnya, layanan pendidikan dan pelatihan 

internal, sarana bidang kesehatan, promosi, perkara hukum badan usaha, fasilitasi dan 

pembinaan lembaga, pengawasan dan pengendalian produk, serta pengawasan dan 

pengendalian lembaga.

d. Capaian Output Strategis Belanja Pendidikan Tahun 2021
Tabel	6.3	Capaian	Output Strategis Belanja Pendidikan Tahun 2021

Sumber : Aplikasi MEBE (diolah)

6.2.3.	Belanja	Daerah	Menurut	Fungsi	Pendidikan,	Kesehatan,	dan	Ekonomi
6.2.3.1. Proporsi	Belanja	Daerah	yang	Diklasifikasikan	Berdasarkan	Fungsi			

 Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi
Grafik	6.5.	Proporsi	Belanja	Berdasarkan	Fungsi	
Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi Daerah

Sumber : Aplikasi MEBE (diolah)

Berdasarkan grafik di samping dapat 

diinformasikan bahwa selama periode 

2017 s.d. 2020 proporsi belanja terbesar 

direalisasikan oleh belanja daerah 

fungsi pendidikan. Sedangkan realisasi 

terendah dikontribusikan oleh belanja 

daerah fungsi ekonomi

6.2.3.2.	Tren	Alokasi	dan	Realisasi	Anggaran	Masing-masing	Jenis	Belanja		 	

 Daerah Berdasarkan Fungsi
Grafik	6.6.	Tren	Alokasi	dan	Realisasi	Belanja	Daerah	Berdasarkan	Fungsi

Sumber : Aplikasi MEBE (diolah))
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Berdasarkan infografis di atas dapat diinformasikan bahwa alokasi dan realisasi belanja 

daerah berdasarkan fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami tren yang 

fluktuatif selama periode 2018 s.d. 2020. Relatif tingginya pagu dan realisasi belanja 

daerah fungsi pendidikan menunjukkan bahwa fokus pemerintah daerah pada periode 

tersebut adalah untuk meningkatan kualitas pendidikan yang diantaranya dengan 

pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan di sekolah.

6.3. Analisis dan Pembahasan
6.3.1.	Analisis	Belanja	Pemerintah	dan	IPM
Analisis Belanja pemerintah dan IPM yang disajikan dalam pembahasan berikut ini 

menggunakan data IPM sebagai variabel dependen, kemudian belanja daerah fungsi 

ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, belanja pusat fungsi ekonomi, fungsi 

kesehatan, dan fungsi pendidikan sebagai variabel independen. Untuk memperkuat 

validitas dan signifikansi pengaruh keenam variabel independen tersebut terhadap IPM, 

maka ditambahkan tiga variabel independen tambahan yaitu jumlah guru di bawah 

Kemendikbud, persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, serta tingkat 

partisipasi angkatan kerja (TPAK) lingkup Kaltara. Data time series dalam analisis ini 

menggunakan periode tahun 2018 s.d. 2020, mengingat ketersediaan/keterbatasan 

data sumber dari MEBE, LKPD Konsolidasian, dan BPS.

Dari hasil olah data yang telah dilakukan, R-squared sebesar 0,999968 menunjukkan 

bahwa seluruh variabel independen mampu menjelaskan variasi nilai IPM sebesar 99,9 

persen, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. 

Sedangkan koefisien intercept dalam model persamaan sebesar 18,6936625511 

menunjukkan bahwa pada saat belanja daerah fungsi ekonomi, belanja daerah fungsi 

kesehatan, belanja daerah fungsi pendidikan, belanja pusat fungsi ekonomi, belanja pusat 

fungsi kesehatan, dan belanja pusat fungsi pendidikan sebagai variabel independen 

bernilai nol, maka IPM Kaltara adalah sebesar 18,6936625511.

Berdasarkan interpretasi hasil olah data tersebut, maka dapat disampaikan hipotesis 

pengaruh belanja pemerintah terhadap IPM sebagai berikut:

a. Belanja pemda fungsi ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap IPM

Nilai t-statistic sebesar 3,853937 dan probabilitas sebesar 0,0309 menunjukkan 

bahwa probabilitas variabel belanja pemda fungsi ekonomi lebih kecil dari α sebesar 

0,05. Dari nilai tersebut berarti belanja pemda fungsi ekonomi memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap IPM. Sehingga semakin besar belanja pemda fungsi 

ekonomi di Kalimantan Utara, maka IPM-nya pun akan semakin meningkat.

b. Belanja pemda fungsi kesehatan berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM

Nilai t-statistic sebesar -3,353544 dan probabilitas sebesar 0,0439 menunjukkan 

bahwa probabilitas variabel belanja pemda fungsi kesehatan lebih kecil dari α sebesar 

0,05. Dari nilai tersebut berarti belanja pemda fungsi kesehatan memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap IPM. Sehingga semakin besar belanja pemda fungsi 

kesehatan di Kalimantan Utara, maka IPM-nya akan semakin menurun. Anomali yang 

terjadi dari olah data tersebut diduga karena jumlah fasilitas pelayanan kesehatan 

di Provinsi Kalimantan Utara menduduki peringkat terendah apabila dibandingkan 

dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di provinsi lain (berdasarkan 

website http://bppsdmk.kemkes.go.id/), dimana di Kaltara hanya memiliki 9 Rumah 

Sakit Umum Daerah dan mayoritas terpusat di Kota Tarakan dan Kabupaten 

Bulungan. Selain itu  kendala geografis di wilayah Kaltara juga berdampak langsung 

bagi masyarakat yang tinggal di remote area dan jauh dari fasilitas kesehatan yang 

tersedia.

c. Belanja pemda fungsi pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM

Nilai t-statistic sebesar 4,065234 dan probabilitas sebesar 0,0268 menunjukkan 

bahwa probabilitas variabel belanja pemda fungsi pendidikan lebih kecil dari α 

sebesar 0,05. Dari nilai tersebut berarti belanja pemda fungsi pendidikan memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap IPM. Sehingga semakin besar belanja pemda 

fungsi pendidikan di Kaltara, maka IPM-nya pun akan semakin meningkat. 

d. Belanja pemerintah pusat fungsi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM

Nilai t-statistic sebesar 0,353983 dan probabilitas sebesar 0,7468 menunjukkan 

bahwa probabilitas variabel belanja pemerintah pusat fungsi ekonomi lebih besar dari 

α sebesar 0,05. Dari nilai tersebut berarti belanja Pemerintah Pusat fungsi ekonomi 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Sehingga belanja pemerintah pusat 

fungsi ekonomi di Kaltara, tidak secara langsung mempengaruhi IPM di Kaltara. 

e. Belanja Pemerintah Pusat fungsi kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

IPM
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Nilai t-statistic sebesar 1,484969 dan probabilitas sebesar 0,2342 menunjukkan 

bahwa probabilitas variabel belanja pemerintah pusat fungsi kesehatan lebih besar 

dari α sebesar 0,05. Dari nilai tersebut berarti belanja pemerintah pusat fungsi 

kesehatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Sehingga belanja 

pemerintah pusat fungsi kesehatan di Kaltara, tidak secara langsung mempengaruhi 

IPM di Kaltara.

f. Belanja Pemerintah Pusat fungsi pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap 

IPM
Nilai t-statistic sebesar 4,044686 dan probabilitas sebesar 0,0272 menunjukkan 

bahwa probabilitas variabel belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan lebih kecil 

dari α sebesar 0,05. Dari nilai tersebut berarti belanja Pemerintah Pusat fungsi 

pendidikan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPM. Sehingga semakin 

besar belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan di Kaltara, maka IPM-nya pun 

akan semakin meningkat.

6.4. Simpulan dan Rekomendasi

6.4.1.	Simpulan
a. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia yang 

dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia. Acuan yang digunakan dalam 

menentukan kualitas sumber daya manusia yaitu melalui Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Dimana IPM tersebut diukur melalui tiga dimensi, yaitu pendidikan, 

kesehatan, dan standar hidup layak (ekonomi).

b. Merujuk pada skor IPM RI versi UNDP, maka apabila dibandingkan dengan 

negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat kelima 

di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Meskipun 

demikian berdasarkan data BPS, IPM Indonesia selama 3 tahun terakhir mengalami 

peningkatan dimana pada 2019 sebesar 71,92, tahun 2020 sebesar 71,94 dan tahun 

2021 sebesar 72,29.

c. Selama kurun waktu 2017 s.d. 2021 tren capaian IPM Kaltara mengalami kenaikan 

setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 dimana mengalami penurunan akibat 

pandemi Covid-19 yang turut mempengaruhi tiga aspek yang menjadi variabel IPM 

tersebut.

d. Dari masing-masing indikator pembentuk IPM (angka harapan hidup, harapan lama 

sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita) pada periode 

2017 s.d. 2021 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada indikator 

pengeluaran per kapita yang mengalami anomali penurunan di tahun 2020 sebesar 

Rp587 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fenomena tersebut dapat 

diasumsikan karena terjadinya lonjakan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan 

sebagian penduduk yang kehilangan mata pencaharian sehingga berdampak pada 

menurunnya daya beli masyarakat.

e. Alokasi dan realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2018 

s.d. 2021. Peningkatan alokasi yang signifikan untuk belanja pemerintah fungsi 

pendidikan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pada tahun tersebut pemerintah 

mengoptimalkan program Prioritas Nasional yaitu pembangunan manusia melalui 

pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Sedangkan penurunan 

alokasi dan realisasi belanja pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi 

pada tahun 2020 diakibatkan adanya refocusing alokasi belanja pemerintah yang 

digunakan untuk program PC-PEN, sehingga mengurangi realisasinya secara 

signifikan.

f. Alokasi dan realisasi belanja daerah berdasarkan fungsi pendidikan, kesehatan, 

dan ekonomi mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2018 s.d. 2020. Relatif 

tingginya pagu dan realisasi belanja daerah fungsi pendidikan menunjukkan bahwa 

fokus pemerintah daerah pada periode tersebut adalah untuk meningkatan kualitas 

pendidikan yang diantaranya dengan pembangunan/penyediaan sarana dan 

prasarana serta fasilitas pendidikan di sekolah.

g. Berdasarkan hasil analisis belanja pemerintah dan IPM dapat disimpulkan sebagai 

berikut:

• Belanja pemda fungsi ekonomi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPM. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah di bidang ekonomi sudah 

tepat sasaran dan dalam pelaksanaannya perlu terus mempertahankan kualitas 

agar dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dan membuka lapangan 

pekerjaan baru bagi masyarakat. 
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• Belanja fungsi pendidikan pada pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa belanja 

pemerintah di bidang pendidikan dapat menciptakan fasilitas, sarana dan prasarana, 

serta sistem pendidikan yang baik. 

• Belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap IPM. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja di bidang kesehatan masih 

harus mendapat perhatian khususnya terkait jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di 

Provinsi Kalimantan Utara yang menduduki peringkat terendah apabila dibandingkan 

dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di provinsi lain. 

• Belanja Pemerintah Pusat fungsi ekonomi dan belanja Pemerintah Pusat fungsi 

kesehatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan 

bahwa belanja di bidang ekonomi dan kesehatan masih harus mendapat perhatian 

untuk memperoleh pendanaan dari pemerintah pusat yang digunakan untuk 

peningkatan kualitas pembangunan manusia.

6.4.2.	Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terkait bab tematik ini adalah agar 

Pemerintah Pusat dan daerah mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia 

terutama dengan peningkatan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh 

Kabupaten/Kota lingkup Kaltara. Sehingga belanja pemerintah fungsi kesehatan dapat 

digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 

serta membantu memperbaiki laju pertumbuhan IPM di Kaltara. Aturan mengenai alokasi 

minimum belanja pendidikan dan kesehatan untuk APBN dan APBD merupakan suatu 

acuan yang baik, namun alokasinya haruslah tepat sasaran. Seberapa besar dana yang 

dialokasikan dalam penganggaran sebaiknya bukan hanya didasarkan pada seberapa 

besar persentase anggaran tersebut dari total alokasi anggaran. Namun sebaiknya juga 

mempertimbangkan bagaimana penggunaan dana tersebut dapat dilakukan dengan 

bijak dan tepat sasaran agar dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

(halaman ini sengaja dikosongkan)
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1. Kondisi perekonomian Kaltara tahun 2021 menunjukkan perbaikan dibandingkan 

tahun 2020 dan terus menuju arah pemulihan. Ekonomi Kaltara tumbuh sebesar 7,08 

persen (y-o-y) dan 1,93 persen secara (q-to-q). Lapangan usaha pertambangan dan 

penggalian mengalami laju pertumbuhan paling tinggi yaitu 14,96 persen (yoy). PDRB 

tumbuh 2,98 persen dengan komponen Net Ekspor dan PMTB masih mendominasi 

struktur PDRBnya. Terjadi peningkatam permintaan komoditas batu bara dan ekspor 

antar daerah pada komoditas minyak dan gas. Pengeluaran konsumsi Pemerintah 

terkontraksi 1,30 persen diakibatkan rendahnya realisasi anggaran APBD. Lapangan 

usaha pertambangan dan penggalian masih mendominasi struktur PDRB Kaltara. 

Terjadi peningkatan produksi batu bara seiring dengan pulihnya ekonomi negara 

tujuan ekspor batu bara. Lapangan Usaha Konstruksi mengalami pelambatan kinerja 

sebesar 0,60 persen disebabkan menurunnya realisasi belanja modal pemerintah 

khususnya pemerintah daerah. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran 

menjadi sumber pertumbuhan terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalian 

dikarenakan adanya relaksasi pajak PPnBM 0%. Inflasi lebih tinggi dari nasional 

yang diakibatkan kenaikan harga pada kelompok  makan, minum dan tembakau dan 

transportasi.
2. Secara umum kesejahteraan masyarakat  sudah menunjukkan peningkatan 

walaupun masih memerlukan upaya untuk terus mendorong perbaikan pada 

beberapa indikator kesejahteraannya. Terjadi kenaikan IPM sebesar 0,56 poin yang 

didukung oleh kenaikan seluruh komponen IPM terutama komponen pengeluaran 

perkapita akibat kondisi perekonomian masyarakat yang membaik. Persentase 

dan jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan seiring dengan perbaikan 

kondisi perekonomian.Ketimpangan pendapatan juga lebih rendah dibandingkan 

nasional. Masih diperlukan upaya untuk memperbaiki kulitas dan mutu angkatan kerja 

guna dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja walapun tingkat 

penganguran terus menunjukkan penurunan.NTP terus menunjukkan kenaikan 

dalam 3 tahun terakhir, walaupun terjadi pandemi Covid-19. NTN telah menunjukkan 

kenaikan setalah tahun 2020 sempat mengalami penurunan akibat Covid-19.
3. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp3.804,07 miliar (93,77 persen), 

7.1. Kesimpulan
tumbuh positif sebesar 33,97 persen dibandingkan tahun 2020. Pagu tahun 2021 

tumbuh 31,98 persen bila dibandingkan tahun 2020. Untuk pertama kalinya dalam 

3 tahun terakhir pertumbuhan realisasi belanja tahun 2021 melebihi pertumbuhan 

pagunya. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja realisasi belanja tahun 2021 lebih 

baik dibandingkan tahun 2020 dan 2019. Realisasi belanja daerah lingkup Kaltara 

mengalami penurunan dari Rp8,38 triliun di tahun 2020 menjadi Rp7,93 triliun di 

tahun 2021. Pagu belanja daerah lingkup Kaltara tahun 2021 turun sebesar Rp427,72 

miliar dibanding tahun 2020. Belanja modal mengalami penurunan kinerja realisasi 

yang paling tinggi, dengan penurunan sebesar 3,56 persen atau Rp397.61 miliar 

dibanding tahun 2020
4. Total pendapatan negara di Provinsi Kaltara sebesar Rp2.397,10 miliar melebihi 

target yang ditetapkan yaitu Rp1.966,42 miliar. Pendapatan negara di Provinsi 

Kaltara  mengalami pertumbuhan sebesar 35,47 persen dibanding tahun 2020. 

Pertumbuhan tersebut dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan perpajakan (38,95 

persen) dan PNBP (5,58 persen). PNBP di regional Kaltara tercatat Rp194,84 miliar, 

tumbuh sebesar 5,58 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. PNBP lainnya tetap 

menjadi penyumbang realisasi PNBP terbesar di Kaltara dengan rata-rata realisasi 

dalam 3 tahun terakhir sebesar 84,92 persen. PNBP BLU tumbuh positif didukung 

oleh optimalisasi pendapatan atas kegiatan non operasional yang berasal dari 

pemanfaatan aset BLU, yang terdiri dari tanah, gedung, ruangan, serta peralatan 

dan mesin. Secara persentase realisasi pendapatan pada APBD Provinsi Kaltara 

Tahun 2021 menunjukan peningkatan sebesar 5,76 persen bila dibandingkan dengan 

capaian tahun lalu. Secara nominal komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Pendapatan Transfer mengalami kenaikan, hanya Lain-Lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah (LLPDYS) yang mengalami penurunan.
5. Berdasarkan hasil analisis LQ, Shift Share, Tipologi Klassen, serta memperhatikan 

tabel Input-Output yang dirilis oleh BPS Provinsi Kaltara, lapangan usaha yang 

menjadi sektor unggulan di Kaltara adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan sedangkan sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor 

potensial. 

Pada tahun 2021 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi terhadap 
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PDRB sebesar Rp11.301,5 miliar (17,98 persen). Sektor ini merupakan penyerap 

tenaga kerja terbesar di Kaltara. Sektor ini memberikan pendapatan bagi negara 

sebesar Rp149.8 miliar serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah, baik yang 

berasal dari DBH atas PNBP SDA, maupun dari PAD yang diterima di Provinsi 

Kaltara sebesar Rp358.3 miliar. Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan 

sektor unggulan di Kaltara, dukungan pemerintah telah disalurkan melalui alokasi 

anggaran APBN dan APBD sebesar Rp86,9 miliar. Output dari alokasi anggaran 

APBN dan APBD untuk sektor pertanian adalah berupa alat pengolahan pertanian, 

bibit tanaman, penyediaan irigasi, dan sarana prasarana lain. Adapun belanja 

pemerintah untuk mendukung sektor perikanan direalisasikan untuk pengadaan bibit 

ikan, dukungan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemantauan 

operasi armada dan infrastruktur pengawasan, serta kegiatan pengelolaan sumber 

daya ikan. Selain itu untuk dukungan sektor ini juga terdapat DAK Fisik sebesar 

Rp65,16 miliar dan penyaluran KUR sebesar Rp209,7 miliar. Beberapa tantangan 

dalam pengembangan sektor ini antara lain belum optimalnya pemanfaatan lahan 

potensial yang produktif pertanian di Kaltara, sehingga hasil produksi menjadi terbatas. 

Tantangan selanjutnya adalah kurang tersedianya sarana produksi pertanian. 

Terbatasnya SDM yang berkualitas di bidang pertanian dan  belum berkembangnya 

hilirisasi komoditas pertanian juga menjadi tantangan pada sektor ini. 

Sebagai sektor potensial, lapangan usaha pertambangan dan penggalian hanya 

dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 10.603 orang. Hal ini dikarenakan sektor 

ini tidak membutuhkan banyak tenaga kerja dan lebih banyak ditopang dengan alat 

berat. Sektor ini berkontribusi terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah 

di Kaltara. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 

Rp99,56 miliar. Selanjutnya dukungan alokasi anggaran APBN dan APBD untuk 

sektor ini sebesar Rp9,5 miliar. Sektor  pertambangan dan penggalian mempunyai 

dampak terhadap lingkungan sehingga membutuhkan pendanaan fiskal melalui 

pengeluaran pemerintah untuk rehabilitasi lingkungan, penanganan polusi dan 

dampak penambangan, pembangunan dan rehabilitasi jalan yang rusak akibat 

kendaraan angkut tambang. Sementara itu kebijakan dan dukungan stimulus fiskal 

yang diperlukan antara lain lebih selektif dalam memberikan IUP kepada perusahaan 

pertambangan, mengembangkan hilirisasi produk pertambangan, seperti pengolahan 

batubara menjadi produk turunan, serta gasifikasi batubara yang akan menghasilkan 

DME untuk mensubstitusi dan mengurangi impor LPG.

6. Sinergi kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan RPJMN, RKP, 

kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sangat penting. Selain 

itu, harmonisasi belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tercermin dalam 

pendanaan pembangunan. Pemerintah Pusat mengalokasikan melalui belanja K/L 

sementara itu pemerintah daerah mengalokasikan pembangunan dengan sumber 

pendanaan di antaranya melalui DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa.

Sinergi kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan RPJMN, RKP 

dan visi misi terlihat dalam 2 hal yaitu adanya harmonisasi belanja K/L dengan DAK 

Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa serta adanya harmonisasi belanja pusat-daerah 

berbasis prioritas nasional pada RPJMN/D.

Secara umum sudah terdapat keharmonisan dalam belanja yang dilaksanakan oleh  

K/L dan pemerintah daerah yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Nonfisik dan dana 

desa. Hal ini terlihat dari masing-masing kategori sudah terdapat alokasi anggaran 

dan capaian outputnya baik itu dari sisi belanja K/L atau Pemerintah Daerah yang 

bersumber dari DAK Fisik, DAK Nonfisik dan dana desa. Dari sisi alokasi anggaran, 

belanja yang berasal dari K/L lebih mendominasi dibanding Pemerintah Daerah yang 

bersumber dari DAK Fisik. Sedangkan dari sisi capaian output, belanja Pemerintah 

Daerah yang bersumber dari DAK Fisik dan dana desa capaian outputnya lebih 

menyebar karena dilaksanakan di seluruh pemerintah daerah. 

Sementara itu, harmonisasi belanja pusat-daerah berbasis prioritas nasional 

pada RPJMN/D terdapat pada PN 2 dan PN 3. Pada PN 2 terdapat capaian OS 

berupa 1 paket pengembangan bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor dengan 

realisasi sebesar Rp1,60 miliar dan PKSN Nunukan. PN 3 dengan MP Penguatan 

Sistem Kesehatan Nasional direalisasikan dengan capaian berupa OS antara lain 

1 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory. 

Selanjutnya, MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting direalisasikan 

dengan 3 Paket Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu 

Masuk, Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas (Sistem Kesehatan Nasional 
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(SKN)) sebanyak 30 Orang 

7. IPM sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan diukur melalui tiga 

dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (ekonomi). Selama 

kurun waktu 2017 s.d. 2021 tren capaian IPM Kalimantan Utara mengalami kenaikan 

setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Hasil analisis 

belanja pemerintah dan IPM dapat menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja pemda fungsi ekonomi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPM. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah di bidang ekonomi 

sudah tepat sasaran dan dalam pelaksanaannya perlu terus mempertahankan 

kualitas agar dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dan 

membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

b. Belanja fungsi pendidikan pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa 

belanja pemerintah di bidang pendidikan dapat menciptakan fasilitas, sarana dan 

prasarana, serta sistem pendidikan yang baik.

c. Belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap IPM. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja di bidang kesehatan 

masih harus mendapat perhatian khususnya terkait jumlah fasilitas pelayanan 

kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara menduduki peringkat terendah apabila 

dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di provinsi lain.

d. Belanja pemerintah pusat fungsi ekonomi dan belanja pemerintah pusat fungsi 

kesehatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan 

bahwa belanja di bidang ekonomi dan kesehatan masih harus mendapat 

perhatian untuk memperoleh pendanaan dari pemerintah pusat yang digunakan 

untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia.

7.2. Rekomendasi
Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan serta kesimpulan di atas, maka sebagai 

upaya perbaikan kedepan disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kebijakan di Pemerintah Dearah
Penyerapan dana APBD khususnya belanja modal dipercepat dan ditingkatkan 

realisasinya. Belanja modal Pemda di Kaltara, khususnya yang menggunakan sumber 

pendanaan DAK Fisik, agar lebih cepat direalisasikan. Pemda cenderung mengajukan 

proses pencairan DAK Fisik mendekati batas waktu pengajuan. Realisasi belanja modal 

memberikan multiplier effect  besar dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan 

masyarakat di Kaltara. 
Perlunya review dan fokus anggaran daerah, khususnya penganggaran sektor kesehatan, 

pada upaya peningkatan kualitas SDM yang tercermin pada Indek Pembangunan 

Manusia. Penyiapan SDM Kaltara yang kompeten dan berkulitas mendesak untuk 

dilakukan agar dapat bersaing dengan SDM dari luar daerah kedepan terutama setelah 

adanya kebijakan pemindahan ibu kota negara dan ground breaking Kawasan Industri 

dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning Mangkupadi.  

2. Kebijakan di Pemerintah Pusat

Pengalokasian anggaran melalui K/L ke Provinsi Kaltara, khususnya belanja modal, 

agar dapat disinkronkan dengan pengalokasikan anggaran Ibu Kota Negara (IKN) 

baru. Belanja modal mendominasi alokasi anggaran K/L di Kaltara. Sebagai salah satu 

provinsi penyangga IKN baru, pembangunan infrastruktur diharapkan bermanfaat untuk 

pertumbuhan ekonomi dan mendukung IKN baru.
Program pemberdayaan UMKM kedepan agar tidak hanya fokus pada penyaluran 

pembiayaan berupa KUR/UMi saja. Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan mulai dari 

pembinaan dalam produksi, pengemasan, pemasaran dan manajemen. Karakteristik 

UMKM pada masing-masing daerah berbeda-beda, sehingga kebutuhan UMKM dalam 

upaya pemberdayaannya juga berbeda-beda. Berdasarkan ADHK tahun 2021 Lapangan 

usaha perdagangan besar dan eceran di Kaltara  tumbuh 7,11 persen (tertinggi kedua) 

namun penyaluran KUR di Kaltara terkecil secara Nasional. Penyaluran KUR kepada 

sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagai sektor unggulan perlu mendapat 

perhatian khusus.
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3. Kebijakan di Pemerintah Pusat dan Daerah

Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah perlu untuk lebih ditingkatkan. 

Terdapat perbedaan capaian output pada dokumen penganggaran pemda dan pempus 

atas program prioritas nasional yang sudah ditetapkan. Agar dibuat suatu kesepakatan 

mengenai capaian output yang sama atas program prioritas Nasional yang akan dicapai. 

Selain untuk mempermudah penelusuran atas capaian program prioritas Nasional juga 

agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

Untuk meningkatkan PDRB Kaltara perlu didorong sektor selain pertambangan dan 

penggalian  yang dapat menjadi alternatif. Sektor pertanian, perikanan dan perkebunan 

menjadi sektor unggulan yang dapat diberikan perhatian guna peningkatan PDRB 

Kaltara. Sektor ini merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua dan merupakan 

sektor yang menyerap tenaga kerja paling besar.

Jumlah penduduk yang sedikit dan luas wilayah Kaltara dimana terdapat pertanian 

dan perikanan yang terbuka lebar untuk dikembangkan, pemerintah dapat mendorong 

kembali program perpindahan penduduk/transmigrasi ke Kaltara dengan lebih selektif 

hanya bagi mereka yang mempunyai skill dan keterampilan pertanian serta didukung 

dengan pendanaan dan prasarana transmigrasi serta lahan pertanian yang memadai. 

Terkait bab tematik, kiranya pemerintah pusat dan daerah mampu meningkatkan 

kualitas pembangunan manusia terutama dengan peningkatan dan pemerataan fasilitas 

pelayanan kesehatan di seluruh Kabupaten/Kota lingkup Kaltara. Sehingga belanja 

pemerintah fungsi kesehatan dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan 

kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta membantu memperbaiki laju pertumbuhan 

IPM di Kaltara. Aturan mengenai alokasi minimum belanja pendidikan dan kesehatan 

untuk APBN dan APBD merupakan suatu acuan yang baik, namun alokasinya haruslah 

tepat sasaran. Seberapa besar dana yang dialokasikan dalam penganggaran sebaiknya 

bukan hanya didasarkan pada seberapa besar persentase anggaran tersebut dari total 

alokasi anggaran. Namun sebaiknya juga mempertimbangkan bagaimana penggunaan 

dana tersebut dapat dilakukan dengan bijak dan tepat sasaran agar dapat memperbaiki 

kualitas sumber daya manusia.
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