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KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas 

rahmat dan karunia dari-Nya kita dapat menyelesaikan 

penyusunan Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi untuk Tahun 

2021 final ini. Kajian ini merupakan salah satu output unggulan 

dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi 

dengan harapan dapat menjadi sebuah masukan terhadap 

kebijakan pembangunan perekonomian khususnya di Provinsi 

Jambi. Pada Kajian kali ini pula kami ingin sedikit 

menyampaikan beberapa capaian yang telah kita raih untuk 

bertahan dan melalui masa-masa sulit selama pandemi 

COVID-19 di tahun 2021 yang lalu. 

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada seluruh tim penyusun yang menyelesaikan laporan ini. 

Dan tak luput pula kami mengucapkan terima kasih kepada 

seluruh mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi 

Jambi yang secara aktif turut mendukung penyelesaian 

laporan ini. Secara khusus kami juga mengucapkan terima 

kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Jambi dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi yang telah 

banyak membantu penyusunan kajian ini. 

Selanjutnya kami juga mohon maaf atas segala kekurangan 

yang ada pada kajian ini. Tentunya kami selalu terbuka 

terhadap segala kritik, saran dan masukan agar kajian ini 

dapat lebih baik dan lebih bermanfaat lagi ke depan. Hari ini 

harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari 

hari ini. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Jambi, 15 Februari 2022 

Kepala Kantor Wilayah 

Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi 

Supendi

“ 
Dari telanai ke kota baru 

Naik sepeda keliling kota 

2021 memang sudah berlalu 

Mari sambut 2022 yang lebih bermakna 

--- 

Selesai bersepeda di kota baru 

Beli es tebu untuk berdua 

Apapun hasil kinerja di tahun lalu 

Tahun ini harus lebih baik dari sebelumnya 

” 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

Pembangunan di Provinsi Jambi memasuki babak baru. Setelah terjadinya pergantian Gubernur baru 

yang dilantik pada bulan Juli 2021 yang lalu maka akan ditetapkan pula target-target pembangunan 

yang baru. Menilik kembali capaian pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPJMD 

untuk tahun 2016 – 2021 pembangunan yang telah dicapai dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat 

dari inflasi yang sangat terjaga, PDRB yang kembali tumbuh, Gini Ratio yang semakin mendekati target, 

dan Nilai Tukar Petani yang semakin baik. 

Indikator Ekonomi Makro di Provinsi Jambi cukup menggembirakan. Ekonomi tumbuh 3,66% dari 

tahun lalu yang menunjukkan recovery berjalan dengan baik meskipun sedikit melambat dari triwulan 

lalu. Tingkat inflasi juga sangat terjaga di level 1,66% jauh dari yang ditargetkan sebesar 3%. 

Sementara tingkat suku bunga masih ditetapkan rendah diangka 3,52% untuk mendongkrak roda 

perekonomian agar tingkat konsumsi dapat lebih meningkat. Meskipun nilai tukar rupiah masih 

melemah dibanding tahun lalu pada rate 14.278/USD, kinerja rupiah di tahun ini termasuk sangat 

baik bahkan jauh mengungguli negara-negara lain di regional asia tenggara. 

Tidak hanya indikator makro, indikator kesejahteraan juga membaik. Hal ini terlihat dari IPM yang 

tumbuh menjadi 71,63 dari sebelumnya hanya 71,29. Tingkat pengangguran juga menurun dari 5,13% 

menjadi 5,09%. Hal ini semakin diperkuat dengan tingkat kesejahteraan petani yang semakin 

meningkat sebagaimana yang tercermin pada NTP yang naik menjadi 138,79 dan NTN yang naik 

menjadi 111,62. Kemiskinan memang masih harus menjadi perhatian Pemerintah karena tingkat 

kemiskinan masih cukup tinggi di level 7,67% meskipun sudah turun dari tahun lalu yang mencapai 

7,97%. Selain itu tingkat ketimpangannya juga tetap harus diperbaiki meskipun sudah turun dari tahun 

lalu dari 0,316 menjadi 0,315. Dengan membaiknya indikator-indikator tersebut berarti juga menjadi 

pertanda bahwa kebijakan dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah efektif. 

Tidak hanya itu, kinerja APBN pada tahun ini cukup menggembirakan. Kenaikan harga CPO dan 

Batubara di pasar global juga turut mendongkrak penerimaan perpajakan di Provinsi Jambi sehingga 

mampu tumbuh 36,57% dengan capaian 115,51% dari target. Capaian tersebut juga membuat 

pendapatan negara memperoleh catatan tertinggi dalam 3 tahun terakhir dengan perolehan 

pendapatan sebesar 5.850,69 Miliar Rupiah. Capaian ini bahkan lebih baik dari tahun 2019 sebelum 

pandemi terjadi. Sementara untuk PNBP juga mengalami kenaikan yang tidak kalah besar dengan 

pertumbuhan sebesar 19,49% dan capaian sebesar 222,91% dari target atau sebesar 725,61. Dengan 

prestasi tersebut, Total Pendapatan di Provinsi Jambi adalah sebesar 6.576,29 Miliar Rupiah. 

Sementara itu, disisi belanja juga menghasilkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Belanja 

Pegawai yang tumbuh 2,52% atau sebesar 2.567,83 Miliar dan Belanja Modal yang tumbuh 62,98% 

atau sebesar 1.749,66 Miliar. Namun sayangnya capaian Belanja Barang hanya sebesar 2.455,52 

Miliar atau turun 5,40% dari tahun lalu. Penurunan ini disebabkan alokasi yang mengalami 

pengurangan dari tahun lalu sehingga secara total mengalami penurunan meskipun capaian 

realisasinya lebih baik dari tahun lalu di angka 93,15% (tahun 2020 hanya 90,59%). Sementara belanja 

Bansos berhasil direalisasikan 100% pada tahun ini atau sebesar 16,05 Miliar Rupiah. Sehingga total 

belanja Pemerintah sebesar 6.789,06 Miliar. 
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Kinerja yang baik pada APBN ternyata juga diikuti dengan kinerja yang baik pula oleh APBD. Hal ini 

terlihat dari capaian pendapatan daerah yang naik 7,39% atau sebesar 18.212,97 Miliar Rupiah. 

Peningkatan salah satunya disebabkan peningkatan dari sisi PAD mengalami pertumbuhan sebesar 

23,64% atau menjadi 3.268,26 Miliar Rupiah. Sementara pendapatan yang turun adalah pendapatan 

lain-lain yang disebabkan berkurangnya penerimaan hibah yang tahun lalu cukup besar untuk 

penanganan COVID-19. 

Peningkatan pada pendapatan ini juga diikuti peningkatan dari sisi realisasi belanja daerah. Pada 

tahun ini belanja daerah naik 7,16% atau menjadi sebesar 17.408,17 Miliar Rupiah. Belanja pegawai 

turun pada tahun ini sehingga hanya terealisasi sebesar 93,53% atau hanya sebesar 6.567,30 Miliar 

dari tahun lalu sebesar 7.033,30 Miliar. Sementara itu Belanja Modal yang sebelumnya turun kini 

sudah mulai membaik dan naik tipis 2,67% atau menjadi 3.133,77 Miliar dari sebelumnya 3.052,41 

Miliar. Untungnya lagi, pertumbuhan pada belanja barang, hibah, bagi hasil dan belanja bantuan 

keuangan cukup menggembirakan dimana masing-masing tumbuh 30,62%, 63,98%, 15,16% dan 

32,29% sehingga menjadi 3.977,78 Miliar, 810,52 Miliar, 747,19 Miliar dan 2.010,29 Miliar. 

Dengan total pendapatan dan belanja tersebut, pada tahun ini APBD surplus sebesar 804,79 Miliar. 

Surplus ini lebih besar dari tahun lalu yang hanya 715,88 Miliar. Pertumbuhan surplus ini ditambah 

lagi dengan pembiayaan netto sebesar 1.182,07 Miliar sehingga mencatat SILPA sebesar 1.986,87 

Miliar. Jumlah SILPA yang cukup besar ini perlu menjadi perhatian untuk menggenjot belanja daerah 

kedepan agar lebih optimal dan menjadi motor penggerak roda perekonomian di daerah. 

Dengan kondisi fiskal yang membaik tersebut, Pemerintah sudah seharusnya lebih serius 

mengembangkan sektor unggulan dan potensial di daerah. Berdasarkan PDRB pada tahun 2021 ini, 

terlihat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan, Sektor Pertambangan & Penggalian serta 

Sektor Jasa Pendidikan merupakan sektor unggulan di Provinsi Jambi. Sementara itu, Sektor Usaha 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta Sektor Informasi dan Komunikasi 

merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Jambi. Dengan memiliki peta 

potensi dan sektor unggulan ini, tentunya diharapkan belanja fiskal ke depan diarahkan untuk 

mendukung infrastruktur serta sarana prasarana terkait yang dapat semakin mendorong sektor 

tersebut untuk semakin tumbuh. Bahkan jika direncanakan dengan baik, bukan tidak mungkin sektor 

unggulan ini akan menjadi sektor yang khas dari Provinsi Jambi sehingga semakin memperbesar 

peran Provinsi Jambi di regional Sumatera kedepan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan harmonisasi yang selaras antara Belanja Pemerintah 

Pusat dan Daerah. Harmonisasi tersebut agar arah kebijakan fiskal yang direncanakan oleh Pusat 

juga sejalan dengan apa yang ingin diwujudkan di Daerah. Berdasarkan hasil analisis untuk tahun 

2021 ini, sebagian besar arah kebijakan dan belanja fiskal di tahun ini sudah sejalan dengan Prioritas 

Nasional baik antara belanja K/L dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik maupun Dana Desa. Namun hal yang 

perlu menjadi catatan adalah masih cukup tinggi inefisiensi belanja khususnya berkaitan dengan 

pengembangan jalan di Provinsi Jambi yang terkesan sangat boros dalam perbaikan jalan. Hal ini 

perlu diperhatikan mengingat pengembangan jalan merupakan isu penting dan serius untuk 

diperhatikan karena merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi ke depan. 

Untuk melengkapi kajian fiskal pada tahun ini juga mengangkat tentang dampak belanja fiskal 

terhadap perkembangan IPM. Dari hasil analisis yang dilakukan terlihat bahwa kebijakan fiskal yang 

telah dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dan daerah mampu meningkatkan pertumbuhan angka 
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indeks pembentuk IPM. Belanja Pemerintah pada fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan indeks kesehatan. Belanja Pemerintah pada fungsi pendidikan berpengaruh 

positif namun tidak secara langsung meningkatkan indeks pendidikan. Belanja di bidang kesehatan 

dan pendidikan yang memadai dapat mendukung penyediaan sarana prasarana kesehatan dasar, 

pendidikan dasar dan  menengah dapat mendukung pelaksanaan program-program prioritas 

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan manusia yang berkelanjutan. 

Sementara belanja Pemerintah pada fungsi ekonomi berpengaruh positif namun tidak secara 

langsung meningkatkan indeks ekonomi. Belanja Pemerintah untuk menyediakan infrastruktur jalan, 

perhubungan, sarana prasarana pertanian, pemberdayaan masyarakat desa yang memadai, 

merupakan belanja modal dengan output jangka panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat meningkatkan pendapatan perkapita 

penduduk yang merupakan indikator dari indeks ekonomi pembentuk IPM. 

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Jambi merekomendasikan untuk: 

a) Mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD dimana realisasi belanja Pemerintah menjadi 

penggerak utama roda perekonomian yang melambat akibat pandemi COVID 19; 

b) Menggunakan alternatif pembiayaan daerah. Salah satu dari beberapa alternatif pembiayaan 

berupa skema pinjaman daerah.  Sebagai contoh adalah pinjaman daerah Pemkot Jambi  ke PT 

Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), yang digunakan untuk rehabilitasi terminal, rumah sakit, 

jalur pedestrian dan pipa air minum.  Hal ini terbukti efektif meningkatkan angka IPM Kota Jambi 

melebihi IPM Provinsi bahkan diatas angka IPM Nasional; 

c) Kerja sama antar daerah.  Hasil diskusi dengan pihak pemda diperoleh informasi bahwa untuk 

meningkatkan konektivitas di tengah terbatasnya kapasitas fiskal daerah dengan melakukan 

kerja sama antar daerah.  Sebagai contoh adalah pembangunan akses darat jalan lintas 

kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Timur-Tanjung Jabung Barat-Indra Giri Hilir Prov Riau.  Dengan 

terpangkasnya jarak dan waktu tempuh tentu akan membuat lalu lintas orang dan barang lebih 

efisien, membentuk sentra ekonomi baru untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik; 

d) Harmonisasi kebijakan fiskal RPJMN dan RPJMD.  Koordinasi arah pembangunan yang jelas dan 

terukur, oleh Pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk 

mendukung pembangunan ekonomi daerah.  Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di Kab.   

Tanjung Jabung Timur merupakan praktik harmonisasi program pusat dan daerah.  Fisik 

pelabuhan dibangun oleh Kemenhub, Jembatan penghubung dibangun oleh Kemen PUPR, 

sedangkan jalan akses pelabuhan dibangun oleh pemda. Dengan terbukanya konektivitas jalan 

dan pelabuhan diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta 

meningkatkan angka IPM Kab.  Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat yang masih 

berstatus IPM “sedang”;             

e) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Alternatif optimalisasi PAD antara lain: mengoptimalkan 

sektor unggulan dan potensial daerah. Antara lain: sektor pariwisata di Kab.  Kerinci, sektor 

pertanian: di Sungai Penuh, Batanghari, Bungo, Tebo, dan Merangin sektor perdagangan di 

Muaro Jambi, sektor kehutanan di Tanjung Jabung Barat dan Timur, Sektor pertambangan di Kab. 

Sarolangun.  Langkah strategis yang lain adalah melakukan digitalisasi transaksi ekonomi di 

daerah (contoh: pembayaran retribusi, pajak daerah, pajak kendaraan). 
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APBN 
(miliar) 

APBD 
(miliar) 

Belanja Pempus    6.789,06 

TKDD   14.257,75 

Total Belanja  21.046,81 
Pusat 

B. Operasional  11.426,83 

B. Modal      3.133,77 

B. Tak Terduga           90,09 

B. Transfer     2.757,48 

Total Belanja   17.408,17 
Daerah  

Pajak         5.850,69 

PNBP          725,61 

Total Pendapatan    6.576,29 
Pusat 

PAD         3.268,26 

P. Transfer  14.626,86 

LLPDyS        317,84 

Total Pendapatan 18.212,97 
Daerah 
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BAB I. –  SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN 
DAERAH 

  

Sasaran Pembangunan  
dan Tantangan Daerah 

BAB 

1 

Secara umum, capaian kinerja makro dan kesra di tahun ini sudah cukup 
baik. Hal ini terlihat dengan terjaganya indikator makro yang cukup jauh 
di bawah target serta meningkatnya beberapa indikator kesra meskipun 
masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kinerja yang baik ini 
menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah dalam rangka penanganan 
pandemi ini cukup efektif untuk meredam gejolak sosial. Selain itu 
program yang telah dibuat terbukti sangat membantu masyarakat 
bertahan selama kondisi pandemi ini. 
Perekonomian Provinsi Jambi masih menghadapi beberapa tantangan 
terutama untuk pemulihan dari kondisi pandemi COVID-19. Dari sisi 
investasi misalnya masih belum optimal karena daya tarik dan daya 
dukung masih cukup rendah. Selain itu, Provinsi Jambi saat ini juga masih 
menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar.  
Pengembangan potensi komoditas lokal masih harus ditingkatkan.  
Rendahnya dukungan terhadap promosi dan branding untuk produk lokal 
mengakibatkan lemahnya daya saing di pasaran. Padahal Provinsi Jambi 
memiliki bonus demografi yang sangat besar dengan tingkat penduduk 
usia produktif berjumlah 70,54%. Namun tingkat pengangguran yang 
sebagian besar merupakan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 
masih cukup tinggi. Selain itu, Pemerintah juga memiliki tantangan khusus 
untuk mengembangkan SDM yang kompeten untuk menangani sektor 
perkebunan dan pertanian yang merupakan primadona ekonomi Provinsi 
Jambi. 



 

KAJIAN FISKAL REGIONAL | Tahun 2021 
2 

1.1. Pendahuluan 

Tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah adalah untuk 

mewujudkan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

yang adil dan merata. Oleh sebab itu, untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan yang baik 

maka harus disertai dengan unsur pendanaan yang berasal dari penghimpunan pendapatan maupun 

dari pengalokasian anggaran belanja baik pada APBN maupun APBD.  

Sesuai dengan Undang – Undang Keuangan Nomor 17 Tahun 2003, pemegang kekuasaan tertinggi 

pengelolaan keuangan negara adalah Presiden, sedangkan di daerah adalah Gubernur / Bupati / 

Walikota. Oleh karena itu dalam tataran implementasi kebijakan fiskal di daerah, maka diperlukan 

sinergi dan harmonisasi kebijakan serta pengelolaan keuangan pusat dan daerah agar tujuan dan 

sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Selanjutnya, kebijakan fiskal sebagai alat Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pusat dan daerah dalam memastikan 

efektivitasnya. Dengan tiga fungsi utamanya sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi, maka 

kebijakan fiskal yang efektif diharapkan mampu meningkatkan perbaikan dan kualitas indikator-

indikator ekonomi makro dan kesejahteraan di daerah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang efektif 

dapat terlihat dari perbaikan-perbaikan indikator makro ekonomi dan indikator-indikator 

kesejahteraan. 

Tidak terlepas dari hal tersebut, maka hal pertama yang harus menjadi dasar bagi perumusan 

kebijakan fiskal yang efektif dan efisien adalah daerah harus memetakan terlebih dahulu tantangan-

tantangan daerah yang dihadapi baik dari sisi ekonomi, sosial-kependudukan, serta tantangan 

wilayahnya, sehingga intervensi kebijakan fiskal melalui program prioritas dapat secara langsung 

menjawab tantangan daerah yang dihadapi. Rumusan tersebut secara terpadu, menyeluruh dan 

komprehensif didokumentasikan dalam bentuk Dokumen Rencana Pembangunan oleh Pemerintah 

Daerah baik untuk Jangka Menengah maupun Jangka Panjang. Melalui dokumen inilah kemudian 

dijabarkan lebih lanjut dalam sebuah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu 

dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Berdasarkan dokumen RPJMD yang tertuang dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021, Visi 

Provinsi Jambi adalah Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan 

Sejahtera atau disingkat Jambi TUNTAS 2021. 

Tertib: Diartikan sebagai wujud tata kelola Pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata 
Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat 
korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi Pemerintahan yang 
profesional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar 
tingkatan Pemerintahan dari pusat sampai desa. 

Unggul: Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi 
modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing. 

Nyaman: Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, 
tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama, dan Ras dilandasi 
supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif. 

Tangguh: Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi 
global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi 
(IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan. 
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Adil: Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata tanpa diskriminasi, baik antar individu, 
golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan 
masyarakat. 

Sejahtera: Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-
hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya Misi. 

Tahun 2021 merupakan tahap akhir pelaksanaan RPJMD untuk periode 2016-2021. Pada tahun ini 

pula terjadi pergantian pemimpin yang menjadikan tahun ini sebagai tahun peralihan dimana banyak 

sekali perencanaan-perencanaan yang sudah disiapkan sebelumnya mendapat beberapa 

penyesuaian agar proses pembangunan tetap dapat dijalankan. Untuk mewujudkan pembangunan 

tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan target sebagai berikut: 

Tabel 2 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2016-2021 

No. Sasaran Makro 
Kesra 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

1 Pertumbuhan PDRB 4,37 4,60 5,00 5,50 5,90 6,20 

2 Laju Inflasi 4,54 2,68 3,50 3,75 3,20 3,00 

3 Indeks Gini 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 

4 Indeks Ketimpangan 
Williamson 

0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 0,37 

5 Persentase 
Penduduk Miskin 

8,37 7,90 7,80 7,65 7,50 7,40 

6 NTP 99,5 100,8 102,3 103,8 105,3 105,3 

Sumber : RPJMD Perubahan Provinsi Jambi 

Pada RPJMD Perubahan ini terdapat penggabungan beberapa tujuan agar lebih efektif dengan 

indikator yang lebih terukur. Adapun tujuan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: 

a. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan 

partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan 

kesehatan 

c. Meningkatkan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis 

1.3. Tantangan Daerah 

1.3.1. Tantangan Ekonomi Daerah 

Dampak Pandemi COVID-19 

Perekonomian Provinsi Jambi masih menghadapi beberapa tantangan terutama untuk pemulihan dari 

kondisi pandemi COVID-19. Dari sisi investasi misalnya masih belum optimal karena daya tarik dan 

daya dukung masih cukup rendah. Investasi yang masuk masih belum mampu meningkatkan 

keterkaitan pengusaha lokal dan kurang memberikan kesempatan kerja yang luas. Salah satu faktor 

yang membuat lemahnya investasi tersebut adalah karena masih rendahnya daya beli masyarakat, 

aktivitas ekonomi yang belum berkembang karena dampak COVID-19, lemahnya dukungan 

infrastruktur, sistem perizinan yang masih belum efisien sehingga investor harus siap dengan 

ekonomi biaya tinggi. 

Kebijakan pembatasan kegiatan dan mobilitas yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah tahun ini 

sedikit lebih longgar. Hal ini tentunya berdampak langsung pada beberapa sektor ekonomi seperti 

jasa transportasi dan perhotelan. Jumlah penerbangan dan jumlah penumpang sepanjang tahun 

2021 ini sedikit membaik dibandingkan tahun 2020. Begitu pula untuk tingkat hunian hotel yang 

perlahan mulai kembali aktif seiring meningkatnya kegiatan khususnya perkantoran baik Pemerintah 
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maupun swasta. Kabar baiknya lagi, pemulihan ini tetap terlihat pada Triwulan III hingga Triwulan IV 

dimana pada periode tersebut varian delta dan omicron mulai kembali merebak. Fenomena ini 

memberikan optimisme bagi para pelaku usaha bahwa roda perekonomian perlahan mulai kembali 

normal. Apalagi dengan sentimen positif yang diberikan dari pelaksanaan vaksinasi yang terus 

berjalan sehingga semakin memberikan rasa optimis bahwa ekonomi akan segera pulih. 

Tantangan di dunia perdagangan sendiri juga masih harus terus diperhatikan. Salah satunya adalah 

belum mampunya produk lokal untuk bersaing dengan produk dari luar. Komoditas-komoditas 

unggulan yang ada terutama dari sektor pertanian dan perkebunan belum mengalami hilirisasi 

sehingga masih menciptakan nilai tambah yang rendah.  

Dukungan Infrastruktur 

Jika dilihat lebih dalam, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah berkaitan dengan 

terbatasnya infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian. Provinsi Jambi saat ini masih 

menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar. Pada bidang pendidikan, misalnya 

belum tercapainya target akreditasi minimal B oleh penyelenggara pendidikan membuktikan masih 

diperlukannya peningkatan infrastruktur pelayanan dasar ini bagi masyarakat. Pada bidang 

kesehatan, masih dibutuhkan penambahan dokter, pemerataan penempatan tenaga medis lainnya 

(perawat dan bidan) serta penambahan puskesmas dan puskesmas pembantu. Pada bidang 

permukiman dan perumahan, akses ke air minum dan sanitasi yang layak juga masih terbatas, dan 

kondisi ini bisa berdampak pada masalah kesehatan masyarakat. 

Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang 

mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur 

berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya 

perkebunan, juga masih merupakan masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. Keterbatasan 

infrastruktur komunikasi dan informasi juga menjadi masalah terkait dengan semakin meningkatnya 

kebutuhan masyarakat akan fungsi infrastruktur tersebut di saat pandemi COVID-19 yang membatasi 

pergerakan manusia di dalam maupun antar wilayah. 

Tantangan lain yang juga perlu diperhatikan adalah terkait pengembangan potensi komoditas lokal.  

Rendahnya dukungan terhadap promosi dan branding untuk produk lokal mengakibatkan lemahnya 

daya saing di pasaran. Belum lagi tingkat kepastian harga yang juga masih menjadi kekhawatiran 

setiap pengusaha yang tentunya memerlukan penanganan yang komprehensif agar dapat lebih 

terjamin untuk kedepan. 

Potensi untuk aktivitas ekspor juga masih belum optimal. Hal ini disebabkan biaya yang tinggi, 

kurangnya infrastruktur, kurangnya nilai tambah serta lemahnya jaringan informasi pasar sehingga 

belum cukup untuk mendongkrak komoditas unggulan. Proses hilirisasi produk yang harusnya bisa 

dilakukan di daerah setempat terpaksa harus dilakukan di tempat lain karena ketiadaan sarana 

pendukung sehingga nyaris bentuk produksi dan ekspor masih berupa bahan mentah yang tidak 

memiliki nilai tambah dan harga jual yang relatif rendah yang sangat tergantung dengan kondisi 

permintaan global. 

Sedangkan jika kita melihat ke hulunya juga masih memiliki berbagai tantangan yang cukup kompleks. 

Sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan 

perekonomian masih menunjukkan tingkat kesejahteraan petani yang masih fluktuatif. Produktivitas 

lahan juga masih belum optimal karena masih menggunakan teknologi tradisional. Termasuk 
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lemahnya distribusi hasil pertanian yang memakan biaya cukup besar karena sulitnya dan jauhnya 

akses. Belum lagi memperhitungkan adanya makelar-makelar ilegal yang terkadang memonopoli 

komoditas tertentu dan mempermainkan harga dengan membeli murah dari petani dan menjualnya 

dengan harga yang berkali-kali lipat. 

Tata Kelola Pemerintah Yang Belum Optimal 

Tidak hanya masalah dieksternal, Pemerintah juga harus terus fokus untuk membenahi 

permasalahan di internal. Salah satu tantangan utama Pemerintah saat ini adalah belum 

diterapkannya prinsip aturan hukum dengan baik. Pemerintah belum menjamin kepastian tegaknya 

hukum terhadap beberapa hal yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hingga 

kini masih berlangsung aktivitas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti perambahan 

kawasan hutan, pembakaran hutan dan lahan untuk kepentingan budidaya pertanian dan aktivitas 

penambangan ilegal. Akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah masih rendah 

yang tentunya akan menjadi penghambat implementasi kebijakan-kebijakan Pemerintah kedepan. 

Selain itu, prinsip daya tanggap yang baik terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi juga 

perlu ditingkatkan. Daya tanggap yang dibutuhkan lebih spesifik yang berkaitan dengan tata guna 

lahan dan kapasitas fiskal daerah.  

Tata guna lahan ini masih menjadi masalah dikarenakan basis perekonomian wilayahnya terletak 

pada sektor-sektor yang memanfaatkan sumber daya lahan (pertanian, kehutanan dan 

pertambangan). Kondisi saat ini konflik terkait kepemilikan lahan masih sangat tinggi. Dikhawatirkan 

jika tidak ditangani dengan segera akan mengakibatkan situasi yang kontra produktif bagi para pelaku 

usaha serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada umumnya. 

Yang kedua adalah terkait kapasitas fiskal dan pendanaan pembangunan. Lebih dari separuh 

Anggaran Pendapatan Daerah saat ini masih bersumber dari dana perimbangan. Hal ini berdampak 

pada terbatasnya kemampuan Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, khususnya 

pelayanan dasar. Penggalian sumber pendanaan diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 

dapat mendanai pembangunan wilayah sesuai tujuan dan sasaran yang saat ini kontribusinya relatif 

rendah merupakan masalah dalam terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. 

1.3.2. Tantangan Sosial Kependudukan 

Pembangunan Provinsi Jambi tidak akan lepas dari kondisi sosial masyarakat Jambi itu sendiri. 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 3,55 Juta jiwa. 

Namun yang menarik adalah tingkat keanekaragaman penduduk yang cukup kompleks menjadi 

tantangan tersendiri untuk mempersiapkan strategi pembangunan di Provinsi Jambi. 

Keanekaragaman tersebut salah satunya terlihat dari jumlah penduduk yang berdomisili berbeda 

dengan KK/KTP yang dimiliki sebesar 10,18% atau sekitar 361,37 ribu penduduk.  

Jika dilihat dari sisi penduduk usia produktif, Provinsi Jambi memiliki bonus demografi yang sangat 

besar dengan tingkat penduduk usia produktif berjumlah 70,54%. Tidak hanya itu, penduduk yang ada 

di dominasi oleh Laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,13. Apalagi Secara umum, 

penduduk Provinsi Jambi memiliki kualitas hidup yang cukup dengan tren Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yang terus meningkat sejak tahun 2011-2020.  

Namun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi. Salah satunya 

adalah menghadapi tingginya tingkat pengangguran yang sebagian besar merupakan dampak 
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lanjutan dari pandemi COVID-19. Selain itu, Pemerintah juga memiliki tantangan khusus untuk 

mengembangkan SDM yang kompeten untuk menangani sektor perkebunan dan pertanian yang 

merupakan primadona ekonomi Provinsi Jambi. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim ekonomi 

yang positif, mempermudah akses serta mempersiapkan SDM yang mampu memberikan nilai tambah 

atas hasil produk pertanian dan perkebunan. Selain itu juga dibutuhkan kesigapan untuk 

memperbaiki kesejahteraan para petani agar semakin banyak SDM yang tertarik dan berminat untuk 

mengembangkan lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Sehingga diharapkan nantinya masyarakat 

Jambi itu sendiri menjadi tuan di wilayahnya sendiri dan memberikan imbal hasil yang sepadan untuk 

meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. 

Tantangan lain yang harus dihadapi oleh Pemerintah adalah bagaimana menyikapi distribusi 

penduduk yang belum merata. Hasil sensus penduduk menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk 

masih terkonsentrasi di daerah tertentu khususnya untuk Kota Jambi. Dengan luas hanya 0,41% dari 

total luas wilayah Provinsi Jambi, Kota Jambi menampung 17,08% atau sekitar 606,20 ribu penduduk. 

Sementara Kabupaten/Kota lain dengan luas wilayah lebih luas rata-rata hanya menampung 8,29% 

penduduk. Dengan kata lain, Pemerintah harus mengupayakan untuk pengembangan pembangunan 

Kabupaten/Kota lain agar terjadi distribusi ekonomi yang merata sehingga dalam jangka panjang juga 

akan menjadi kontributor terhadap perekonomian. 

1.3.3. Tantangan Geografis Wilayah 

Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera 

(Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang 

keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari 

provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, 

pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).  

Provinsi Jambi sebagai daerah yang berada di tengah-tengah pulau Sumatera ini juga memiliki posisi 

yang sangat strategis untuk mengembangkan perekonomian interregional wilayah Sumatera. 

Provinsi Jambi berbatasan langsung dengan 6 Provinsi lain yaitu: 

1. Riau disebelah Utara; 

2. Kepri disebelah Utara dan Timur; 

3. Sumsel disebelah selatan; 

4. Sumbar disebelah Barat; 

5. Bengkulu disebelah Barat; 

6. Babel disebelah Timur. 

Dengan posisi yang sangat strategis tersebut memberikan potensi luar biasa sebagai poros distribusi 

antar Provinsi di Sumatera. Tidak hanya itu, Provinsi Jambi juga sangat berpotensi untuk menjadi 

poros transportasi barang dari dan keluar Sumatera karena berada pada Alur Laut Kepulauan 

Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas Internasional. Posisi strategis itu semakin diperkuat karena Provinsi 

Jambi juga berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia-Malaysia-

Singapura Growth Triangle). 

Tidak hanya posisi yang strategis, Provinsi Jambi juga didukung dengan iklim yang tropis, kaya akan 

sumber daya alam, keanekaragaman hayati serta curah hujan kategori sedang yang sangat 
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mendukung untuk pengembangan potensi ekonomi ke depan. Dari sisi topologi daerahpun juga sangat 

mendukung dengan variasi ketinggian yang lengkap mulai dari dataran rendah (0-100 m) di pesisir 

timur, dataran sedang (100-500 m) di wilayah tengah dan dataran tinggi (>500 m) di wilayah barat. 

Keseluruhan potensi ini sangat mendukung untuk pengembangan sektor ekonomi ke depan. 

Namun potensi-potensi tersebut belum termanfaatkan dengan optimal. Hal ini disebabkan beberapa 

faktor antara lain: 

a. Ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai untuk mendukung jalur distribusi baik darat, 

laut dan udara; 

b. Sulitnya untuk memperluas jalan terkait dengan batas daerah konservasi, kontur wilayah yang 

berbukit, maupun kondisi tanah yang sulit (tanah bergambut). 

1.3.4. Tantangan Daerah Sebagai Dampak COVID-19 

COVID-19 mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret 2020. Sejak kasus pertama yang terjadi pada 

tanggal 2 Maret 2020 tersebut, wabah COVID-19 terus menyebar ke seluruh Provinsi di Indonesia. Di 

Provinsi Jambi sendiri, kasus pertama baru muncul di akhir Maret atau tepatnya pada tanggal 23 

Maret 2020. Namun, semenjak kasus pertama tersebut, perkembangannya cukup mengkhawatirkan 

sehingga harus mendapatkan respon dan penanganan yang cepat agar pandemi ini tidak semakin 

meluas. 

Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten segera merespon kejadian tersebut dengan menerapkan 

Pembatasan Sosial. Namun pembatasan sosial tersebut belum dilakukan dalam skala besar dan lebih 

memfokuskan pada pemutusan mata rantai penyebaran. Diantara kegiatan yang dibatasi selama 

periode ini adalah kegiatan belajar mengajar, sebagian pelayanan perkantoran, penutupan tempat-

tempat kuliner, mall, hotel dan pembatasan yang diberlakukan secara ketat di pasar. Dampak dari 

pembatasan tersebut tentu berpengaruh langsung terhadap roda perekonomian dan terlihat secara 

nyata dari penurunan PDRB yang cukup signifikan pada Q1 dan Q2. 

Untuk mengatasi kepanikan masyarakat dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Pemerintah 

pusat segera meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional atau lebih dikenal dengan program 

PEN. Dampak dari program tersebut mulai terlihat dengan pertumbuhan q-to-q yang tumbuh positif 

pada Q3 dan Q4. Dengan kata lain, program PEN yang diluncurkan sangat membantu dan berhasil 

mendorong percepatan pemulihan roda perekonomian di daerah. 

Meskipun beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa tahun 2021 ini masih akan menjadi tahun yang 

cukup berat, namun banyak pihak yang optimis bahwa perekonomian kita akan kembali pulih. 

Optimisme tersebut tidak salah karena sampai saat ini proses vaksinasi tetap terus berjalan dan 

memberikan harapan yang positif di masyarakat. Optimisme di pasar juga terus membaik dan dapat 

terlihat pada konsumsi rumah tangga dan kegiatan ekspor-impor yang secara konsisten terus 

Terkonfirmasi Sembuh Meninggal 

Grafik 1 Perkembangan Kasus COVID-19 di Provinsi Jambi 
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membaik dari triwulan ke triwulan meskipun masih belum mampu pulih pada kondisi normal sebelum 

pandemi COVID-19. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan beberapa dampak sosial yang sudah 

mulai timbul. Antara lain meningkatnya angka kemiskinan, jumlah pengangguran dan tingkat 

kesenjangan. Setiap daerah juga harus mengupayakan semaksimal Anggaran Daerah yang dimiliki 

untuk percepatan pemulihan ekonomi dengan menggerakkan program-program yang sudah 

disiapkan khususnya di sektor Kesehatan, Perlindungan Sosial dan UMKM. Dan tentunya seluruh 

pihak tetap harus secara konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada agar 

penyebaran virus ini tidak semakin meluas. 

Meskipun begitu, Pemerintah dihadapkan pada tantangan baru dengan adanya varian delta dan 

omicron yang melanda pada semester II ini. Varian ini lebih mudah menyebar dan tidak banyak gejala 

yang ditunjukkan sehingga semakin memberikan tantangan lebih bagi tenaga kesehatan. 

Menyebarnya varian baru ini pula dapat kembali mengubah asumsi-asumsi perekonomian yang 

sebelumnya telah dibuat berdasarkan tren perbaikan yang mulai ditunjukkan sejak awal tahun. 

Tentunya hal ini terus dimitigasi dengan proses vaksinasi yang terus berjalan serta pemberian vaksin 

booster yang sudah mulai dilakukan untuk level tertentu.  

Di awal tahun 2022 ini, mulai terdapat peningkatan kasus konfirmasi positif. Pengendalian pandemi 

COVID-19, terutama varian omicron akan sangat vital bagi perkembangan ekonomi di tahun 2022. 

Sama dengan data tren nasional, terdapat kenaikan kasus COVID-19 di Provinsi Jambi di awal tahun 

2022, namun jumlahnya belum signifikan. Namun apabila tren COVID-19 di Provinsi lain khususnya di 

Pulau Jawa naik signifikan, maka terdapat potensi mengganggu rantai permintaan dan penawaran 

yang mungkin dapat berdampak terhadap Provinsi Jambi. Hal ini mengingat perekonomian ekonomi 

nasional masih sangat tergantung dengan kondisi ekonomi di Pulau Jawa. Belum lagi jika 

penyebarannya kembali meluas untuk seluruh dunia maka akan kembali mengganggu tingkat 

permintaan di pasar global yang nantinya juga akan mempengaruhi jumlah ekspor secara total.  
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BAB II. – ANALISIS EKONOMI REGIONAL 
  

Analisis Ekonomi 
Regional 

BAB 

2 

Indikator Ekonomi Makro di Provinsi Jambi cukup menggembirakan. 
Ekonomi tumbuh 3,66% dari tahun lalu yang menunjukkan recovery 
berjalan dengan baik meskipun sedikit melambat dari triwulan lalu. 
Tingkat inflasi juga sangat terjaga di level 1,66% jauh dari yang 
ditargetkan sebesar 3%. Sementara tingkat suku bunga masih ditetapkan 
rendah diangka 3,52% untuk mendongkrak roda perekonomian agar 
tingkat konsumsi dapat lebih meningkat. Meskipun nilai tukar rupiah 
masih melemah dibanding tahun lalu pada rate 14.278/USD, kinerja 
rupiah di tahun ini termasuk sangat baik bahkan jauh mengungguli 
negara-negara lain di regional asia tenggara. 
Tidak hanya indikator makro, indikator kesejahteraan juga membaik. Hal 
ini terlihat dari IPM yang tumbuh menjadi 71,63 dari sebelumnya hanya 
71,29. Tingkat pengangguran juga menurun dari 5,13% menjadi 5,09%. 
Hal ini semakin diperkuat dengan tingkat kesejahteraan petani yang 
semakin meningkat sebagaimana yang tercermin pada NTP yang naik 
menjadi 138,79 dan NTN yang naik menjadi 111,62.  
Kemiskinan masih harus menjadi perhatian Pemerintah karena tingkat 
kemiskinan masih cukup tinggi di level 7,67% meskipun sudah turun dari 
tahun lalu yang mencapai 7,97%. Selain itu tingkat ketimpangannya juga 
masih harus diperbaiki meskipun sudah turun dari tahun lalu dari 0,316 
menjadi 0,315. Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang 
merasakan dampak pandemi COVID-19 sehingga butuh bantuan 
Pemerintah. 
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2.1. Analisis Indikator Makro Ekonomi 

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto 
Tabel 3 PDRB Jambi Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2021 

Periode 2021 2020 Porsi 
2021 

Porsi 
2020 

LPE 

 Rumah Tangga 102.874,79 96.941,70 44,02% 47,00% 

 

 LNPRT 1.330,25 1.274,91 0,57% 0,62% 

 Pemerintah 18.377,24 17.878,52 7,86% 8,67% 

PMTB 51.164,96 46.334,32 21,89% 22,47% 

Inventori 2.732,14 1.553,19 1,17% 0,75% 

Net Ekspor 57.246,08 42.259,97 24,49% 20,49% 

P D R B menurut Pengeluaran 233.725,46 206.242,61   3,66% 

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Dari sisi pengeluaran, PDRB tahun 2021 hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Secara 

kontribusi, Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor Netto dan PMTB sangat mendominasi dengan 

sumbangan 44% ; 25% ; dan 22%. Hal ini perlu menjadi catatan adalah selalu dominannya porsi 

konsumsi rumah tangga dalam struktur perekonomian. Hal ini mencerminkan bahwa daya tumbuh 

ekonomi daerah bersifat jangka pendek dan kurang berdampak optimal.  

Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masih cukup kecil hanya 8%. Bahkan ditahun ini peran 

Belanja Pemerintah tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun lalu. Hal ini karena peran dari 

ekspor yang lebih besar pada tahun ini sehingga peran Pemerintah terlihat menurun meskipun 

realisasinya lebih baik dari tahun lalu.  

Disisi lain tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Konsumsi dan Aktifitas Ekspor-Impor 

ini memberikan sebuah risiko baru dimana pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh 

sentimen pasar. Hal ini perlu disiasati oleh Pemerintah sebagai pemegang regulasi untuk dapat terus 

menciptakan situasi pasar yang kondusif, memberikan dukungan fasilitas-fasilitas penunjang baik 

distribusi, penyimpanan dan transportasi serta regulasi yang mampu menjamin kepastikan birokrasi 

sehingga menciptakan iklim ekonomi yang kondusif serta pengawasan atas kualitas barang-barang 

khususnya bagi yang akan diekspor. Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan untuk pengembangan 

lembaga penyangga pemasaran. Tujuan utama lembaga ini adalah untuk stabilitas harga komoditas, 

yang pada akhirnya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. 

Tabel 4 PDRB Jambi Menurut Produksi Tahun 2020-2021 

Periode 2021 2020 Porsi 
2021 

Porsi 
2020 

C-to-C 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 18.752,91 16.069,37 32% 31% 3,73% 

Pertambangan dan Penggalian  7.280,83 5.713,77 14% 12% 2,27% 

Industri Pengolahan 6.283,70 5.613,58 10% 11% 1,27% 

Pengadaan Listrik dan Gas 40,77 39,48 0% 0% 7,15% 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 
Daur Ulang 

82,53 77,50 0% 0% 5,13% 

Konstruksi 4.319,76 4.035,12 8% 8% 8,01% 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor 

7.360,60 6.440,83 13% 13% 5,92% 

Transportasi dan Pergudangan  1.445,15 1.410,63 3% 3% 4,97% 
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Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 637,19 622,07 1% 1% 4,85% 

Informasi dan Komunikasi 2.381,80 2.285,49 4% 4% 3,84% 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1.485,25 1.373,58 3% 3% 5,36% 

Real Estate 885,57 916,55 2% 2% 3,16% 

Jasa Perusahaan 681,56 642,00 1% 1% 4,03% 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

3.172,80 2.762,89 5% 5% 0,66% 

Jasa Pendidikan 2.082,74 2.044,36 3% 4% 1,09% 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 748,24 721,43 1% 1% 14,33% 

Jasa lainnya 526,34 513,38 1% 1% 0,80% 

PDRB 233.725,46 206.242,61 
  

3,66% 

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Sedangkan dari sisi Produksi, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih tetap menjadi 

andalan sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 32% dengan laju pertumbuhan 

sebesar 5,89% (y-on-y). Sektor ini cukup stabil dan terus menunjukkan tren perbaikan seiring dengan 

stabilnya harga dan peningkatan produksi kelapa sawit, serta peningkatan yang signifikan pada 

produksi dan ekspor pinang dan kopi. 

Bila dikaitkan dengan transformasi struktural, maka dominasi sektor pertanian ini mengindikasikan 

tidak terjadinya perubahan struktur perekonomian secara ideal. Seharusnya, dengan usia Provinsi 

Jambi saat ini, telah terjadi pergeseran struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor 

industri. Melalui proses transformasi tersebut maka akan terjadi peningkatan nilai tambah dalam 

perekonomian, yang berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, proses hilirisasi produk yang berbasis pertanian harus benar-benar menjadi perhatian. Hal 

ini karena terjadinya stagnasi yang berkepanjangan yang diberikan dari sektor pertanian khususnya 

yang tidak mengalami perkembangan berarti dalam 20 tahun terakhir. Selain itu, dengan 

mengandalkan hasil berbentuk bahan dasar saja akan membuat tingkat ketahanan harga menjadi 

sangat rendah. Dengan kata lain, tingkat pengembalian hasil pertanian akan sangat ditentukan oleh 

harga pasar dan harga pasar sendiri sangat ditentukan oleh invisible hand sehingga tidak ada 

kepastian yang diterima oleh petani terhadap hasil produksinya. 

Pemerintah juga harus lebih serius untuk memberikan dukungan infrastruktur yang diperlukan. Hal 

ini sangat penting untuk diprioritaskan misalnya dalam bentuk pengembangan kawasan ekonomi 

khusus, dukungan akses distribusi atau jalan, pergudangan maupun dalam bentuk lembaga 

penyangga komoditas. Hal ini diperlukan untuk menjaga ketersediaan barang dan harga sehingga 

tidak terjadi oligarki terhadap komoditas tertentu. 

Dan terakhir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas pula dari peran APBN dan APBD 

untuk mendorong investasi di daerah. Alokasi belanja yang diusulkan harus lebih fokus pada belanja 

yang mampu mendorong perkembangan sektor unggulan ini. Tidak hanya itu, belanja Pemerintah juga 

harus mampu menciptakan situasi sosial dan ekonomi yang kondusif agar menarik investor dalam 

dan luar negeri untuk berinvestasi di daerah sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang ada. 
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2.1.2. Suku Bunga 
Tabel 5 Tingkat Suku Bunga Provinsi Jambi & Nasional 2017 - 2021 

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 

Tingkat Suku Bunga 4,25% 6,00% 5,00% 3,75% 3,52% 

Sumber : bi.go.id (data diolah)  

Jika kita melihat perkembangan tingkat suku bunga selama 5 tahun terakhir, terlihat bahwa untuk 

tahun 2020 dan 2021 ini tingkat suku bunga berada pada tingkat yang paling rendah. Hal ini 

disebabkan karena Pemerintah ingin menggenjot konsumsi agar perekonomian kembali tumbuh. 

Dengan turunnya tingkat suku bunga selama periode pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 

hingga 2021 diharapkan mampu memicu investor untuk lebih gencar dalam menyalurkan uangnya 

untuk konsumsi agar perekonomian dapat terus berjalan. Bahkan dapat kita lihat untuk tahun 2021 

ini tingkat suku bunga kembali turun karena pada tahun ini pemulihan  ekonomi sudah mulai terlihat 

sehingga diharapkan dapat lebih mempercepat proses pemulihan. 

Selain itu suku bunga yang rendah ini juga diharapkan mampu menurunkan tingkat suku bunga 

pinjaman untuk suku bunga kredit di perbankan. Dengan turunnya suku bunga di bank maka 

masyarakat dapat lebih mudah dan lebih berani untuk mengajukan pinjaman sebagai suntikan modal 

untuk pemulihan usaha setelah diterpa pandemi. Kebijakan untuk menurunkan suku bunga ini 

diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih semangat untuk kembali agar roda 

perekonomian dapat terus berjalan dan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan. 

2.1.3. Inflasi 
Tabel 6 Perkembangan Inflasi Provinsi Jambi & Nasional 2017 - 2021 

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 

Inflasi Gabungan Jambi 2,83 3,34 0,81 3,01 1,66 

Target RPJMD 2,68 3,50 3,75 3,20 3,00 

Gap thd RPJMD 0.15 -0.16 -2.94 -0.19 -1.34 

Inflasi Nasional 3,61 3,13 2,72 1,68 1,87 

Gap thd Nasional -0.78 0.21 -1.91 1.33 -0.21 

Sumber : BPS Provinsi Jambi (data diolah)  

Dalam 5 tahun terakhir, nilai inflasi relatif terjaga bahkan jauh di bawah target yang ditetapkan dalam 

RPJMD Provinsi Jambi. Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Nasional maka nilai inflasi ini cukup 

berfluktuatif dimana gap terbesar terjadi pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pada tahun 

tersebut pertumbuhan ekonomi menunjukkan geliat yang positif dimana hampir seluruh sektor 

tumbuh. Namun kondisi tersebut berbalik ketika kondisi global berubah drastis dengan kasus 

pertama COVID-19 dipenghujung tahun 2019. Kejadian tersebut membuat seluruh prediksi dan 

indikator menjadi berantakan dan kondisi perekonomian yang hancur karena pandemi. 

Meskipun inflasi di tahun ini rendah, tidak berarti bagus karena itu juga bisa berarti daya beli 

masyarakat yang juga menurun. Hal ini juga terlihat dari penurunan faktor konsumsi masyarakat 

yang menurun tajam sejak triwulan II tahun 2020 dan mulai perlahan pulih sejak triwulan III tahun 

2020 dan terus berlanjut hingga triwulan III tahun 2021.  

Menurut Laporan Perekonomian Provinsi Jambi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pola inflasi 

Provinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi terutama 

untuk komoditas bahan pokok yang berasal dari luar daerah. Sementara itu, kebijakan PPKM yang 

diterapkan Pemerintah akan berdampak langsung terhadap aktivitas mobilitas masyarakat yang 
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tentunya juga akan mengganggu distribusi. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah melalui Tim 

Pengendali Inflasi Daerah membuat 4 kebijakan utama agar tingkat inflasi tetap terjaga yaitu: 

1. Keterjangkauan harga dengan membentuk Toko TPID yang bekerja sama dengan BULOG untuk 

menjaga stabilitas harga beras; 

2. Ketersediaan Pasokan dengan mengoptimalkan bantuan sarana produksi, 

perbaikan/peningkatan infrastruktur pertanian, dan mendorong pemanfaatan Cold Storage 

Atmospheric System (CAS) untuk menyimpan komoditas cabai agar lebih tahan lama; 

3. Kelancaran distribusi dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian dan dinas perhubungan 

agar menjamin kelancaran distribusi selama masa PPKM serta inisiasi Kerja sama Antar Daerah 

(KAD) untuk meningkatkan pasokan komoditas strategis; 

4. Komunikasi Efektif dengan menyampaikan iklan layanan masyarakat dan edukasi untuk tidak 

berbelanja berlebihan. 

2.1.4. Nilai Tukar 
Tabel 7 Perkembangan Nilai Tukar 2017 - 2021 

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 

Nilai Tukar Rupiah 13.548 14.481 13.901 14.105 14.278 

Sumber : bi.go.id (data diolah) 

Pergerakan nilai tukar rupiah selama 2 tahun terakhir cenderung melemah. Salah satu yang menjadi 

pemicu rendahnya nilai tukar pada tahun ini adalah kemunculan varian virus omicron dan dampak 

rencana tapering off yang dilakukan oleh The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika. Meskipun 

dengan berbagai gangguan dan tantangan tersebut, pelemahan rupiah ini masih mampu ditopang 

dengan surplusnya neraca perdagangan yang dipengaruhi oleh peningkatan ekspor batubara. Krisis 

energi yang terjadi beberapa negara malah menjadi ladang emas bagi Indonesia yang merupakan 

salah satu Negara pengekspor batubara yang cukup besar di Dunia. 

Meskipun masih dalam penurunan nilai tukar, kinerja rupiah sepanjang tahun 2021 ini merupakan 

salah satu kinerja terbaik di region Asia. Jika kita melihat penurunan mata uang lain seperti ringgit 

Malaysia, Baht Thailand bahkan Dolar Singapura penurunan nilai tukar rupiah masih dapat dikatakan 

berada pada level yang sangat terjaga. Kestabilan ini juga ditunjukkan dengan tingkat inflasi yang juga 

terjaga sehingga sepanjang tahun 2021 ini Pemerintah mampu menekan tingkat inflasi jauh dibawah 

target. Selain itu, penurunan nilai tukar ini juga masih cukup jauh dibawah target pada APBN yang 

berada pada level 14.600. 

Nilai tukar ini diharapkan dapat kembali menguat di tahun 2022. Hal ini dikarenakan Indonesia 

memiliki cadangan devisa yang cukup besar akibat dari neraca perdagangan yang tumbuh pesat di 

tahun 2021. Nilai tukar yang lebih baik ke depan juga tentu akan sangat berpengaruh terhadap income 

yang akan diterima oleh para pengusaha yang menjadi komoditas unggulan. Namun karena faktor ini 

merupakan faktor eksogeneous yang berada diluar kendali fiskal, maka diharapkan kinerja nilai tukar 

ini dapat lebih terjaga oleh peran moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia.  

  



 

KAJIAN FISKAL REGIONAL | Tahun 2021 
14 

2.2. Analisis Indikator Kesejahteraan 

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Tabel 8 Perkembangan IPM Provinsi Jambi 2017 – 2021 

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 

IPM Jambi 69,99 70,65 71,26 71,29 71,63 

IPM Nasional 70,81 71,39 71,92 71,94 72,29 

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

IPM sebagai ukuran kualitas hidup karena mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu 

daerah/wilayah berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pendekatan tiga dimensi 

dasar pembangunan yaitu: (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup 

layak. Semakin tinggi nilai IPM, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. 

Jika kita telaah berdasarkan tiga dimensi dasar pembangunan tersebut, maka ketiga faktor sudah 

mengalami pertumbuhan. Namun, pertumbuhan ini masih cukup jauh dibawah IPM Nasional yang 

sudah mencapai 72,29. Selain itu, capaian ini juga masih cukup jauh untuk regional Sumatera dimana 

Provinsi Jambi hanya mampu lebih baik dari Lampung dan Sumatera Selatan. Meskipun begitu, 

melihat kondisi yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dapat dikatakan Provinsi Jambi sudah berada 

pada jalur yang tepat. 

Indikator pertama yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur 

panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Bayi yang lahir pada tahun 2021 

memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,22 tahun, lebih lama 0,06 tahun dibandingkan dengan 

mereka yang lahir tahun 2020. Peningkatan UHH ini juga dapat menjadi indikasi bahwa pelayanan dan 

penanganan proses kelahiran yang terus membaik dan juga tingkat kecukupan gizi yang juga semakin 

membaik dari tahun lalu. 

Sedangkan untuk indikator kedua yaitu harapan lama sekolah juga mengalami perbaikan. Anak-anak 

yang pada tahun 2021 berusia 7 tahun memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 13,04 tahun 

(Diploma 1), meningkat 0,06 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2020. 

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

yang akan ditempuh oleh penduduk Jambi. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jambi 

tumbuh 0,58 persen dari tahun lalu. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam 

membangun kualitas manusia Provinsi Jambi yang lebih baik. Pada tahun 2021, secara rata-rata 

penduduk Provinsi Jambi usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan selama 8,60 tahun atau 

hingga kelas IX (SMP kelas III).  

Untuk indikator terakhir yaitu standar hidup layak yang diukur menggunakan pengeluaran per kapita 

juga mengalami peningkatan pada tahun ini. Pengeluaran per kapita tercatat sebesar 10,59 juta 

rupiah pada tahun 2021, meningkat 196 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun 2020. Meningkatnya 

pendapatan per kapita ini juga menjadi pertanda bahwa penduduk Provinsi Jambi perlahan mulai 

mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan meskipun dalam kondisi pandemi. 

Namun demikian, peningkatan nilai IPM ini harus dipahami secara substansi. Nilai IPM yang saat ini 

masih menggunakan tiga indikator yang terkait dengan umur panjang dan hidup sehat,  pengetahuan, 

serta standar hidup layak tidak menunjukkan korelasi yang positif terhadap tingkat pengangguran 

dan kemiskinan. Hal ini dikarenakan, arah kebijakan Pemerintah tidak mengarah  pada outcome dari 

indikator IPM namun hanya sebatas output. Tidak hanya itu, output yang dihasilkan juga belum 
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diarahkan secara spesifik untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran namun 

hanya sebatas memenuhi standar persyaratan untuk dapat meningkatkan indeks IPM saja. Akibatnya 

peningkatan yang riil dari nilai IPM ini tidak serta merta mencerminkan kualitas masyarakat yang 

lebih baik meskipun terlihat baik secara angka statistika. Untuk kajian lebih mendalam terkait IPM ini 

akan dijelaskan pada halaman 90 KFR ini. 

2.2.2. Tingkat Kemiskinan 
Tabel 9 Perkembangan Kemiskinan Provinsi Jambi 2017 – 2021 

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 

Penduduk Miskin Jambi (Org)  278.610  281.470 273.370 288.100 279.860 

Tingkat Kemiskinan Jambi 7,90% 7,85% 7,51% 7,97% 7,67% 

Penduduk Miskin Nasional (Org) 26.583.000 25.674.580 24.785.870 27.549.700 26.503.650 

Tingkat Kemiskinan Nasional 10,12% 9,66% 9,22% 10,19% 9,71% 

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Tingkat kemiskinan selama 3 tahun terakhir cenderung kembali menurun. Meskipun sempat 

meningkat pada tahun 2020 akibat pandemi, namun di tahun ini perlahan mulai kembali menurun. 

Tingginya tingkat kemiskinan ini pula yang mendasari berbagai bantuan yang dibuat oleh Pemerintah 

agar penambahan masyarakat miskin tidak terlalu besar.  

Jika ditelaah dari faktor penyebabnya, terdapat 2 faktor utama penyebab meningkatnya tingkat 

kemiskinan. Faktor yang pertama adalah karena meningkatnya kebutuhan terhadap komoditi 

makanan yang diikuti pula dengan inflasi pada komoditi tersebut. Kebutuhan sembako yang 

merupakan kebutuhan hidup utama mengalami kenaikan cukup tinggi pada awal tahun sehingga 

cukup berpengaruh bagi penduduk miskin. Kenaikan harga cabai yang naik bahkan lebih dari 2,5 kali 

atau 270% atau minyak goreng yang naik hampir 10% tentu menjadi pengeluaran yang tak terelakkan 

bagi masyarakat. Dengan kenaikan harga yang sangat tinggi tersebut tentu membuat pengeluaran 

atas komoditas tersebut menjadi meningkat. 

Faktor kedua yang juga mempengaruhi pertumbuhan tingkat kemiskinan ini adalah karena masih 

tingginya tingkat pengangguran. Meskipun pada periode ini tingkat pengangguran sudah mengalami 

penurunan dari sebelumnya, namun jumlah pengangguran tersebut masih tergolong cukup tinggi. 

Apalagi tenaga kerja yang ada tersebut masih banyak yang berada dalam posisi terdampak COVID. 

Tenaga kerja yang ada saat ini meskipun statusnya bekerja namun masih banyak yang berstatus 

bekerja setengah menganggur ataupun pekerja informal. 

Kemiskinan di Provinsi Jambi secara umum masih mengikuti pola tanam-panen. Pada masa tanam 

biasanya tingkat kemiskinan tinggi yang biasanya tercermin pada saat pengukuran kemiskinan di 

bulan Maret. Sebaliknya ketika musim panen kecenderungan tingkat kemiskinan menurun yang 

tercermin pada saat pengukuran kemiskinan pada bulan September. Siklus yang terus berulang ini 

harusnya mampu lebih dimitigasi agar program penanganan kemiskinan yang disiapkan oleh 

Pemerintah benar-benar efektif sehingga tidak lagi bergantung dengan kondisi musim. 

Setidaknya terdapat 4 faktor kunci yang harus diperhatikan jika Pemerintah benar-benar serius 

untuk menangani kemiskinan di Provinsi Jambi. Faktor pertama adalah bagaimana meningkatkan 

aksesibilitas dan konektivitas. Untuk mewujudkannya maka perlu pembangunan infrastruktur yang 

tepat untuk menghubungkan antara sentra produksi dengan pasar sehingga memperlancar 

distribusi. Faktor kedua adalah fokus membangun hilirisasi agar komoditas unggulan memiliki nilai 
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tambah bagi masyarakat. Faktor ketiga adalah intermediasi lembaga keuangan yang lebih inklusif 

sebagai penyangga harga komoditas. Faktor keempat adalah link and match pendidikan agar 

penyediaan pendidikan sesuai dengan demand dari pasar tenaga kerja yang ada dan tentunya 

diupayakan agar mendukung potensi lokal yang ada. Dengan serius dan fokus pada keempat hal ini 

diyakini akan lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. 

2.2.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini) 
Tabel 10 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jambi 2017 – 2021 

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 

Gini rasio Jambi 0,334 0,335 0,324 0,316 0,315 

Gini Rasio Nasional 0,391 0,384 0,380 0,385 0,381 

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Gini ratio pada periode ini sudah perlahan menunjukkan penurunan meskipun sedikit naik dari tahun 

lalu. Hal ini menjadi sebuah indikator penting bahwa kesenjangan pendapatan antar masyarakat 

semakin berkurang. 

Dilihat dari capaiannya terhadap kinerja Nasional, capaian gini ratio Provinsi Jambi sudah cukup baik. 

Capaian ini juga sudah sedikit menurun dari September 2020, namun capaian ini masih termasuk 5 

terbaik gini ratio di regional Sumatera. Tingkat pemerataan yang sudah cukup baik ini harus dapat 

lebih ditingkatkan lagi kedepan karena terjadi penurunan penduduk 20% atas dan 40% terbawah. 

Namun sisi positifnya terjadinya peningkatan pada penduduk kelas menengah yang tumbuh 0,98%. 

Dengan kata lain banyak penduduk yang awalnya berada di 40% terbawah dan juga 20% teratas yang 

berubah status menjadi masyarakat 40% menengah. Diharapkan kedepan tingkat masyarakat 40% 

terbawah ini dapat terus menurun namun juga dapat diikuti dengan peningkatan masyarakat 20% 

teratas sehingga semakin mencerminkan keadaan perekonomian Jambi yang semakin maju. 

2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran 
Tabel 11 Perkembangan Tenaga Kerja Provinsi Jambi 2017 – 2021 

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 

Jumlah Angkatan Kerja 1.724.633 1.790.437 1.765.747 1.832.993 1.840.594 

TPAK Jambi 67,52% 68,46% 66,09% 67,79% 67,17% 

TPT Jambi 3,87% 3,87% 4,19% 5,13% 5,09% 

TPAK Nasional 66,70% 67,26% 67,49% 67,77% 67,80% 

TPT Nasional 5,50% 5,34% 5,28% 7,07% 6,49% 

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Pada periode ini jumlah masyarakat yang bekerja sudah kembali meningkat. Namun sayangnya 

peningkatan tersebut tidak diikuti dari tingkat partisipasi Angkatan kerja tersebut. Menurunnya 

tingkat partisipasi ini dikarenakan lowongan pekerjaan yang sedikit terbatas karena banyak 

perusahaan yang juga masih dalam kondisi recovery sehingga belum berani merekrut karyawan 

penuh. Peningkatan paling besar justru terlihat dari pekerja paruh waktu yang bertambah 32ribu 

orang dari tahun lalu. 

Salah satu peluang ketika pandemi yang banyak dimanfaatkan oleh angkatan kerja saat ini adalah 

usaha online. Selama masa pandemi ini terjadi peningkatan jumlah pencari kerja yang memanfaatkan 

platform online untuk menawarkan jasa atau barang. Hal ini menjadi sebuah indikator yang positif 

dimana masyarakat sudah mulai beralih dari usaha konvensional yang sudah ada saat ini. 
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Salah satu perubahan positif lain dari pandemi ini adalah meningkatnya jumlah investor selama masa 

pandemi. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun ini jumlah Single Identification 

Number (SID) tumbuh 2 kali lipat atau 106,55% dari tahun lalu. Sementara itu untuk tren kepemilikan 

saham pada tahun ini juga tumbuh 40,80% dari tahun lalu. Tingginya angka merupakan salah dampak 

dari meningkatnya jumlah pemain di pasar modal yang bersumber dari masyarakat milenial yang 

mencari cuan atau penghasilan melalui aktifitas investasi di masa pandemi. Angka yang positif ini 

harus mampu dimanfaatkan dengan baik sebagai peluang pengembangan usaha dan karier ke depan 

apalagi di era digitalisasi yang akan terus berkembang. Tentunya potensi baru ini harus mampu pula 

diukur oleh stakeholders terkait agar data pengangguran yang ada saat ini adalah yang benar-benar 

mencerminkan pengangguran yang nyata-nyata tanpa pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan baik 

dari bekerja secara offline maupun online. 

2.2.5. Nilai Tukar Petani (NTP) 
Tabel 12 Perkembangan NTP Provinsi Jambi 2017 – 2021 

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 

NTP Jambi 102,64 97,13 101,71 112,81 138,79 

NTP Nasional 103,06 103,16 102,02 102,30 104,66 

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Tahun 2021 ini ditutup dengan kondisi yang menggembirakan bagi para petani. Hal ini terlihat dari 

membaiknya beberapa harga komoditas yang pada akhirnya meningkatkan taraf kesejahteraan para 

petani itu sendiri. Hal ini semakin menggembirakan lagi karena peningkatan NTP tertinggi ini dinikmati 

oleh para petani tanaman pangan yang sudah mencapai 99,18. Dibandingkan bulan November 2021, 

peningkatan ini merupakan peningkatan terbesar dibandingkan subsektor lainnya. 

Hal yang masih harus tetap menjadi perhatian adalah masih rendahnya nilai tukar petani hortikultura. 

Hingga akhir tahun ini, NTP untuk subsektor ini masih sedikit dibawah 100 atau tepatnya 98,72 dan 

ini semakin turun dari bulan November 2021. Perhatian yang lebih ini dibutuhkan karena Provinsi 

Jambi ini memiliki beberapa komoditas hortikultura yang diunggulkan baik dari sayur-mayur dan 

buah-buahan. Pemerintah harus lebih mendukung pengembangan subsektor ini agar kedepan 

kesejahteraan para petani ini dapat semakin meningkat tidak lagi hanya bergantung pada tingkat 

kesejahteraan dari sektor perkebunan rakyat yang selama ini selalu menjadi primadona. 

Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah fluktuasi harga CPO dunia di tahun 2022. 

Ketidakpastian harga tentu akan sangat mempengaruhi hasil pertanian khususnya bagi petani 

perkebunan rakyat seperti sawit. Pemerintah perlu untuk mengambil Langkah-langkah pencegahan 

agar perubahan harga yang cukup besar tersebut tetap mampu dimitigasi dengan baik sehingga tidak 

terjadi penurunan tingkat kesejahteraan yang terlalu besar di tahun 2022 nanti. 

2.2.6. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
Tabel 13 Perkembangan NTN Provinsi Jambi 2017 – 2021 

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 

NTN Jambi 102,00 105,07 107,20 107,37 111,62 

NTN Nasional 112,51 113,53 100,89 102,00 104,69 

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Perkembangan NTN di tahun ini termasuk sangat baik. Setelah sebelumnya dalam 5 tahun terakhir 

hanya bertahan di bawah indeks 110, di tahun ini untuk pertama kalinya indeks NTN mampu 

menembus angka 110 atau tepatnya 111,62. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan harga pada 
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komoditas hasil ikan tangkap sehingga indeks NTN untuk sub-sub sektor tersebut bahkan mampu 

menembus angka 115,08.  

Namun yang tidak kalah menggembirakan adalah bahwa untuk perikanan budidaya kini sudah dapat 

tersenyum. Karena akhirnya tingkat kesejahteraan para petani ini dapat kembali meningkat diatas 

100 poin atau tepatnya 100,06 poin. Meskipun peningkatan ini hanya sedikit diatas indeks sejahtera, 

namun ini tentunya jauh lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya dimana nilai tukar bahkan tidak 

mampu menembus angka 100 poin.  

Meskipun dengan berbagai peningkatan tersebut, sayangnya sektor kelautan dan perikanan ini hanya 

memberikan sumbangan yang tidak terlalu besar di Provinsi Jambi. Dampak dari hal ini adalah 

minimnya bantuan dan perhatian Pemerintah terhadap sektor ini. Apalagi memang secara geografis 

Provinsi Jambi tidak memiliki potensi yang besar untuk perikanan tangkap. Maka peluang yang dapat 

dimanfaatkan dengan baik seharusnya adalah perikanan budidaya yang memiliki pangsa pasar yang 

besar. Perhatian yang lebih untuk sektor ini tentunya kemudian dapat mendorong perekonomian 

Jambi kedepan yang tidak hanya dikenal dengan hasil perkebunannya tapi juga dari perikanan 

budidaya yang ada. Hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik karena salah satu sumber 

pembibitan yang cukup besar sudah tersedia di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan memanfaatkan 

sarana yang sudah ada tersebut, Pemerintah seharusnya lebih mampu untuk mengembangkan sektor 

ini sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih bagi masyarakat. 

2.3. Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional 
Tabel 14 Capaian Kinerja Makro Kesra Provinsi Jambi tahun 2021 

No. Sasaran Makro 
Kesra 

Target 
2021 

Realisasi 
2021 

Target 
2022 

Hasil Reviu 

1.  Pertumbuhan 
Ekonomi 

6,20 3,66 4,70 Masih belum mencapai target. Namun sudah mengalami 
pertumbuhan dibandingkan kondisi pada saat pandemi 
tahun 2020. Tantangan kedepan terkait fluktuasi harga 
Batubara dan CPO menjadi penentu apakah ekonomi 
mampu tumbuh atau kembali resesi 

2.  Inflasi 3,00 1,66 3,00 Inflasi masih berada pada level yang sangat terjaga. Tahun 
depan diperkirakan tingkat inflasi masih berada pada level 
yang terkendali dan dibawah target yang telah ditetapkan 

3.  IPM  71,63 72,14 Capaian IPM pada tahun ini sudah cukup baik dan sudah 
termasuk kategori tinggi. Meskipun capaian ini masih 
dibawah capaian IPM Nasional, namun terdapat 3 Kab yang 
naik level menjadi level tinggi pada tahun ini. Selain itu tidak 
terdapat Kab/Kota yang masih berada di level rendah. 

4.  Kemiskinan 7,40 7,67 7,90 Tingkat kemiskinan pada tahun ini mulai menurun dari 
tahun lalu. Meskipun masih belum mencapai target, 
beberapa kebijakan yang dilaksanakan terbukti mampu 
menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu penyebab utama 
dari tingginya pengeluaran untuk sembako mampu ditekan 
karena terkendalinya inflasi.  

5.  Pengangguran  5,09 5,00 Capaian pengangguran pada tahun ini sedikit menurun dari 
tahun lalu. Namun tenaga kerja yang terdampak COVID 
masih cukup besar baik yang menganggur karena COVID, 
sementara tidak bekerja karena COVID maupun yang 
mengalami perubahan jam kerja karena COVID. 

6.  Rasio Gini 0,30 0,321 0,315 Gini Rasio pada tahun ini belum mencapai target. Selain itu, 
capaian tahun ini juga masih lebih rendah dari tahun lalu. 
Salah satu penyebabnya adalah perubahan porsi 
masyarakat miskin di daerah perkotaan maupun pedesaan.  

7.  NTP 105,3 138,79 108 NTP mengalami pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun 
terakhir. Pertumbuhan ini merupakan dampak positif dari 
meningkatnya harga CPO di pasar global. Namun 3 
subsektor masih memiliki indeks dibawah 100 yaitu 
tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. 3 Subsektor 



 

KAJIAN FISKAL REGIONAL | Tahun 2021 
19 

ini masih sangat fluktuatif dengan kecenderungan indeks 
dibawah 100 yang cukup tinggi. 

8.  NTN  111,62 N/A Sektor perikanan juga mengalami pertumbuhan pada tahun 
ini. Pada tahun ini pula subsektor perikanan budidaya 
akhirnya mampu menembus indeks 100 setelah 
sebelumnya berada di bawah 100.’ 

Salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk 
perikanan adalah pembibitan ikan air tawar unggulan. Hal 
ini karena potensi pasarnya yang terus tumbuh sehingga 
sudah memiliki potensi pasar yang cukup baik. 

Secara umum, capaian kinerja makro dan kesra di tahun ini sudah cukup baik. Hal ini terlihat dengan 

terjaganya indikator makro yang tidak melebihi target serta meningkatnya beberapa indikator kesra 

meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa 

kebijakan Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi ini cukup efektif untuk meredam gejolak 

sosial. Selain itu program yang telah dibuat terbukti sangat membantu masyarakat bertahan selama 

kondisi pandemi ini. 

Meskipun begitu, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian untuk tahun 2022. Meskipun 

capaian indikator makro saat ini tergolong baik namun itu sebagai salah satu akibat atau keuntungan 

dari faktor eksternal. Faktor seperti krisis energi didunia yang membuat harga batubara melonjak 

tinggi memang memberikan dampak positif yang terasa bagi Indonesia dan khususnya bagi Provinsi 

penghasil batubara seperti Jambi. Namun faktor-faktor seperti ini tentunya tidak bisa kita jadikan 

tumpuan karena tidak mungkin selamanya kondisinya akan terus baik seperti ini. Pemerintah harus 

menyiapkan strategi yang tepat agar momentum ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk 

meningkatkan nilai tawar Indonesia di mata dunia. Selain itu, momentum ini juga dapat dijadikan 

kesempatan untuk lebih memprioritaskan fasilitas dan infrastruktur pendukung kelancaran distribusi 

hasil tambang tersebut sehingga masyarakat juga kemudian dapat menikmati hasilnya. 

Selain itu Pemerintah juga tetap harus fokus pada amanat utamanya dari Undang-Undang Dasar yaitu 

salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Meskipun sudah on the track, Pemerintah 

harus tetap memperhatikan kebijakan yang mampu menyerap lebih banyak lapangan usaha sehingga 

lebih banyak pengangguran yang berkurang. Dan kebijakan tersebut harus pula menyesuaikan 

dengan kondisi dan perkembangan pasca pandemi ini dimana banyak sekali kondisi yang berubah. 

Permasalahan ekonomi di Provinsi Jambi selalu menjadi masalah klasik yang sepertinya belum 

ditangani secara serius sejak Provinsi ini berdiri. Hal yang selalu menjadi masalah setiap tahun 

hampir sama. Isu utama perekonomian yang harus diperhatikan jika ekonomi ingin maju adalah 

perbaiki aksesibilitas dan konektivitas antara sentra produksi dan pasar, bangun pabrik hilirisasi 

produk unggulan, dan bentuk lembaga atau membuat kebijakan yang mampu menstabilkan harga 

komoditas unggulan. 
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BAB III. ANALISIS FISKAL REGIONAL 
  

Analisis Fiskal 
Regional 

BAB 

3 

Pelaksanaan APBN pada tahun ini sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari 
indeks kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA) untuk tahun ini yang sudah 
mencapai 94,17%. Capaian ini jauh lebih baik dari tahun lalu yang hanya 
mencapai 89,28% atau naik 4,89%.  
Kinerja APBN pada tahun ini cukup menggembirakan. Kenaikan harga 
CPO dan Batubara di pasar global ]mendongkrak penerimaan 
perpajakan di Provinsi Jambi sehingga mampu tumbuh 34,45% dengan 
capaian 122% dari target. Capaian tersebut juga membuat pendapatan 
negara memperoleh catatan tertinggi dalam 3 tahun terakhir dengan 
perolehan pendapatan sebesar 5.850,69 M. Capaian ini bahkan lebih 
baik dari tahun 2019 sebelum pandemi terjadi. Sementara untuk PNBP 
juga mengalami kenaikan yang tidak kalah besar dengan pertumbuhan 
sebesar 19,49% dan capaian sebesar 222,91% dari target atau sebesar 
725,61 M. Dengan prestasi tersebut, Total Pendapatan di Provinsi Jambi 
secara total adalah sebesar 6.576,29 M. 
Belanja Pemerintah Pusat pada tahun ini juga mengalami pertumbuhan 
dari tahun lalu. Hal ini cukup menggembirakan karena peningkatan 
alokasi yang diberikan pada tahun ini ternyata mampu diserap dengan 
baik. Peningkatan realisasi ini juga menjadi indikator yang baik bahwa 
seluruh satker semakin efektif dalam memanfaatkan anggaran yang 
sudah diberikan. Belanja Pegawai tumbuh 2,52% atau sebesar 2.567,83 
Miliar dan Belanja Modal yang tumbuh 62,98% atau sebesar 1.749,66 
Miliar. Namun sayangnya capaian Belanja Barang hanya sebesar 
2.455,52 Miliar atau turun 5,40% dari tahun lalu. Penurunan ini 
disebabkan alokasi yang mengalami pengurangan dari tahun lalu 
sehingga secara total mengalami penurunan meskipun capaian 
realisasinya lebih baik dari tahun lalu di angka 93,15% (tahun 2020 
hanya 90,59%). Sementara belanja Bansos berhasil direalisasikan 100% 
pada tahun ini atau sebesar 16,05 Miliar Rupiah. 
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3.1. Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi 
Tabel 15 I-Account APBN Provinsi Jambi Tahun 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 % Growth 
2020 - 
2021  Pagu Real % Real Pagu Real % Real Pagu Real % Real 

PENDAPATAN NEGARA 
DAN HIBAH 

5.835,53 5.223,77 89,52% 4.961,92 4.891,38 98,58% 5.390,39 6.576,29 122,00% 34,45% 

P. Perpajakan 5.499,70 4.611,92 83,86% 4.544,88 4.284,12 94,26% 5.064,88 5.850,69 115,51% 36,57% 

PNBP 335,83 611,85 182,19% 417,04 607,26 145,61% 325,51 725,61 222,91% 19,49% 

BELANJA NEGARA 22.785,88 21.823,28 95,78% 20.555,76 20.078,16 97,68% 21.459,81 21.046,81 98,08% 4,82% 

BELANJA PEMERINTAH 
PUSAT (BPP) 

7.353,71 6.826,15 92,83% 6.561,95 6.190,34 94,34% 7.105,28 6.789,06 95,55% 9,67% 

B. Pegawai 2.492,31 2.450,94 98,34% 2.504,23 2.504,60 100,01% 2.545,89 2.567,83 100,86% 2,52% 

B. Barang 2.995,71 2.770,36 92,48% 2.865,14 2.595,56 90,59% 2.636,18 2.455,52 93,15% -5,40% 

B. Modal 1.846,72 1.586,19 85,89% 1.175,93 1.073,55 91,29% 1.907,16 1.749,66 91,74% 62,98% 

B. Bansos 18,97 18,66 98,37% 16,65 16,63 99,88% 16,05 16,05 100,00% -3,49% 

TRANSFER KE DAERAH 
DAN DANA DESA (TKDD) 

15.432,17 14.997,13 97,18% 13.993,81 13.887,82 99,24% 14.372,95 14.257,75 99,20% 2,66% 

Dana Alokasi Umum 8.301,92 8.301,92 100,00% 7.532,46 7.502,96 99,61% 7.402,17 7.402,17 100,00% -1,34% 

Dana Bagi Hasil 2.438,08 2.227,91 91,38% 1.782,94 1.781,65 99,93% 2.278,69 2.276,75 99,91% 27,79% 

Dana Transfer Khusus 
(DTK) 

3.283,74 3.066,25 93,38% 3.113,61 3.040,78 97,66% 3.208,11 3.097,94 96,57% 1,88% 

DAK Fisik 1.247,82 1.162,04 93,13% 1.100,86 1.049,89 95,37% 1.181,53 1.113,88 94,27% 6,09% 

DAK Non Fisik 2.035,92 1.904,22 93,53% 2.012,75 1.990,89 98,91% 2.026,58 1.984,06 97,90% -0,34% 

Otsus, DIY, DID 223,87 223,87 100,00% 358,08 358,08 100,00% 261,84 261,84 100,00% -26,88% 

DID 223,87 223,87 100,00% 358,08 358,08 100,00% 261,84 261,84 100,00% -26,88% 

Dana Desa 1.184,56 1.177,18 99,38% 1.206,72 1.204,35 99,80% 1.222,14 1.219,05 99,75% 1,22% 

Dana Desa 1.184,56 1.177,18 99,38% 1.206,72 1.204,35 99,80% 1.222,14 1.219,05 99,75% 1,22% 

SURPLUS / DEFISIT -16.950,35 -16.599,51 97,93% -15.593,84 -15.186,78 97,39% -16.069,42 -14.470,52 95,97% -4,72% 

  Sumber : OM SPAN, MEBE, KPP Lingkup Prov. Jambi, KPPBC Jambi (data diolah) 

3.1.1. Pendapatan Negara 

3.1.1.1. Pendapatan Perpajakan 

Pendapatan Perpajakan akhirnya mampu menorehkan prestasi yang sangat membanggakan dengan 

tercapainya target perpajakan di tahun 2021. Tercapainya target perpajakan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

a. Kenaikan harga TBS dan CPO sehingga meningkatkan penerimaan pada Bea Keluar dan PPN; 

b. Kenaikan harga batubara (HBA) sehingga juga meningkatkan penerimaan Bea Keluar dan PPN; 

c. Pembangunan infrastruktur / konstruksi yang tetap berjalan di masa pandemi sehingga tetap 

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perpajakan; 

d. Membaiknya kondisi perdagangan dan industri pengolahan sebagai dampak bantuan dari 

Pemerintah baik berupa insentif pajak maupun penghapusan beberapa pajak seperti PPnBM 

sektor otomotif dan jenis pajak lainnya. 
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Perkembangan Pendapatan Perpajakan Menurut Jenis Pajak 

Grafik 2 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Perpajakan Tahun 2019 - 2021 

 
Sumber : OM SPAN (data diolah) 

Jika dilihat perkembangannya berdasarkan jenis pajak, terlihat bahwa pertumbuhan sangat besar 

terjadi pada PPN dan Bea Keluar. Hal ini merupakan dampak dari kenaikan harga komoditas yang 

sudah disebutkan sebelumnya sehingga mampu menopang penerimaan perpajakan untuk tahun 

2021. Pertumbuhan sangat terlihat jika kita bandingkan kondisi pada tahun 2020 ke 2021. 

Pertumbuhan diseluruh jenis pajak ini juga dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian seiring 

dengan penurunan kasus COVID-19 di Provinsi Jambi. 

Kinerja Bea Masuk dan Bea Keluar 

 

Nilai penerimaan Bea Keluar pada tahun 2021 lebih besar dari tahun 2020 dengan pertumbuhan 

311,05% (yoy), hal ini disebabkan oleh perubahan tarif dasar pengenaan Bea Keluar yang dipengaruhi 

oleh naiknya harga jual CPO di pasar Dunia. Penerimaan Bea Keluar di Provinsi Jambi didominasi dari 

komoditi ekspor CPO dan turunannya khususnya Palm Kernel Shell (cangkang kelapa sawit). Di pasar 

komoditas, harga komoditas utama seperti minyak mentah, CPO, dan batu bara menguat pada pekan 

akhir 2021. Salah satu penyebab utamanya adalah terganggunya pasokan batu bara sehingga 

mendorong kenaikan harga komoditas. 

Negara tujuan ekspor komoditi cangkang kelapa sawit terbesar adalah Jepang. Akibat dari kebijakan 

di Negara Jepang yang tidak lagi membangun pembangkit listrik tenaga nuklir tetapi meningkatkan 

jumlah pembangkit listrik yang menggunakan biomassa maka kebijakan energi Jepang menetapkan 

24% pemenuhan energi di Jepang pada 2030 harus berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). 

Pada Tahun 2022, kebutuhan cangkang sawit akan semakin meningkat karena jumlah pembangkit 

listrik yang menggunakan biomassa semakin bertumbuh di Jepang.  
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Analisis Sektoral 

 

Jika dilihat dari sektor produksinya, 5 sektor terbesar pembentuk perpajakan di Provinsi Jambi 

adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Administrasi 

Pemerintahan dan Jasa Keuangan. 5 Sektor ini membentuk 77,16% dari seluruh perolehan pajak di 

Provinsi Jambi. Dari ke-5 sektor tersebut, sektor pertambangan mengalami pertumbuhan paling 

besar dengan pertumbuhan 130,89% dari tahun lalu. Hal ini disebabkan kenaikan HBA sebagaimana 

yang sudah disebutkan sebelumnya. Sementara itu di sektor pertanian juga meningkat 27,46% dari 

tahun lalu akibat kenaikan harga CPO dan sawit di Pasar Global. Administrasi Pemerintahan juga 

mengalami peningkatan 19,99% karena meningkatnya belanja Pemerintah yang salah satunya karena 

belanja Bagi Hasil yang lebih besar akibat dampak kenaikan penerimaan perpajakan. 

Analisis Porsi Perpajakan 

 

Jika dilihat porsinya terhadap APBN, pendapatan perpajakan cenderung stagnan di angka 88%-89% 

dalam 3 tahun terakhir. Porsi yang cenderung tetap ini menunjukkan bahwa belum banyak potensi 

pajak baru yang digali untuk menambah perolehan perpajakan yang ada saat ini. Porsi yang 

cenderung tetap ini juga terlihat jika lihat per komponen pembentuknya dimana masih sangat 

bergantung pada PPh dan PPN. Porsi PPh terhadap total pendapatan pada tahun ini turun 6% dari 

tahun lalu sementara porsi PPN naik 2% dari tahun lalu. Penurunan pada porsi PPh ini disebabkan  

peningkatan porsi yang jauh lebih besar dari PPN dan Bea Keluar sehingga peran PPh seolah menurun 

dari tahun lalu meskipun secara nominal meningkat dari tahun lalu. 
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Analisis Tax Rasio 

 

Jika dilihat dari tax ratio-nya, Provinsi Jambi masih sangat rendah di rentang 2%-3% dalam 3 tahun 

terakhir. Tax ratio yang meningkat pada tahun 2021 ini juga salah satunya karena peningkatan yang 

cukup signifikan dari perolehan perpajakan itu sendiri, namun porsinya terhadap PDRB masih 

cenderung sama. Rasio pajak yang masih rendah ini juga menunjukkan bahwa masih banyak potensi-

potensi pajak yang belum dimaksimalkan di Provinsi Jambi. Hal itu disebabkan beberapa faktor antara 

lain: 

a. Masih rendahnya kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak; 

b. Rendahnya nilai tambah dalam usaha karena kebanyakan masih berupa produk primer; 

c. Sulitnya akses untuk mendatangi wajib pajak; 

d. Kurangnya SDM dengan rasio antara account representative pajak dan wajib pajak pada rentang 

1 : 100.000 hingga 1 : 120.000; 

e. Tingginya risiko dalam melakukan ekstensifikasi pajak bahkan tidak jarang terjadi ancaman 

pembunuhan dari pelaku usaha ketika dilakukan survei. 

3.1.1.2. PNBP 

Perkembangan PNBP pada tahun ini sangat menggembirakan. Hal ini PNBP mampu tumbuh hampir 

20% atau tepatnya 19,49% dari tahun lalu. Salah satu penyebab pertumbuhan yang besar ini karena 

meningkatnya jasa layanan umum dan pendapatan administrasi penegakan hukum yang merupakan 

pembentuk terbesar dari PNBP.  

Jasa layanan umum merupakan PNBP dengan porsi terbesar di tahun ini. Pendapatan ini memiliki 

porsi 65% dari keseluruhan PNBP dengan nilai 471,49 Miliar dan tumbuh 12,55% dari tahun lalu. 

Pertumbuhan ini berasal dari Pendapatan Satker BLU yaitu Universitas Jambi sebagai BLU di Bidang 

Pendidikan dan Rumkit Bhayangkara Jambi sebagai BLU di Bidang Kesehatan. Penjelasan lebih lanjut 

akan dijabarkan pada bagian Pengelolaan BLU Pusat pada KFR ini. 

Sementara Pendapatan Administrasi Penegakan Hukum merupakan PNBP terbesar kedua di Provinsi 

Jambi. Pendapatan ini memiliki porsi 16% dari keseluruhan PNBP dengan nilai 114,81 Miliar dan 

tumbuh 13,43% dari tahun lalu. Pendapatan ini bersumber dari Penerbitan BPKB, STNK dan juga SIM. 

Dari capaian tersebut dapat terlihat layanan kendaraan sudah mulai kembali normal bahkan dapat 

dikatakan membaik karena bahkan mampu melampaui capaian di tahun 2019.  

Untuk PNBP yang mengalami pertumbuhan negatif hanya ada 2 jenis pendapatan. Pendapatan 

tersebut adalah Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN serta Pendapatan Lain-lain. 

Menurunnya Penjualan dan Pengelolaan BMN salah satunya dipengaruhi oleh menurunnya 

pendapatan dari sewa gedung. Hal ini karena masih belum pulihnya perekonomian sehingga banyak 

gedung-gedung Pemerintah yang sebelumnya memperoleh sewa gedung tidak dapat beroperasi 

secara normal karena masih proses pemulihan ekonomi. Sementara untuk Pendapatan Lain-lain 

turun karena disebabkan menurunnya pendapatan dari pengembalian belanja. Menurunnya 

2%

2%

3%

2019
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P. Perpajakan
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pengembalian belanja ini menjadi sebuah indikator positif bahwa proses pembayaran belanja sudah 

tepat dari sisi jumlah sesuai tagihan yang diberikan. 

Jika dilihat tren selama 3 tahun terakhir, PNBP memang masih bersumber dari satker-satker BLU. 

Layanan-layanan lainnya hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil baik dari porsi PNBP apalagi 

jika dibandingkan di keseluruhan pendapatan. Cukup sulit untuk mengembangkan kembali PNBP non 

BLU yang ada saat ini. Dengan kata lain, Provinsi Jambi ke depan masih akan sangat bergantung dari 

Pendapatan Perpajakan serta tetap akan mengalami defisit dari sisi APBN. 

3.1.2. Belanja Negara 

3.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) 
Tabel 16 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 % Growth 
2020 - 
2021  Pagu Real % Real Pagu Real % Real Pagu Real % Real 

BELANJA PEMERINTAH 
PUSAT (BPP) 

7.353,71 6.826,15 92,83% 6.561,95 6.190,34 94,34% 7.105,28 6.789,06 95,55% 9,67% 

B. Pegawai 2.492,31 2.450,94 98,34% 2.504,23 2.504,60 100,01% 2.545,89 2.567,83 100,86% 2,52% 

B. Barang 2.995,71 2.770,36 92,48% 2.865,14 2.595,56 90,59% 2.636,18 2.455,52 93,15% -5,40% 

B. Modal 1.846,72 1.586,19 85,89% 1.175,93 1.073,55 91,29% 1.907,16 1.749,66 91,74% 62,98% 

B. Bansos 18,97 18,66 98,37% 16,65 16,63 99,88% 16,05 16,05 100,00% -3,49% 
Sumber : OM SPAN, MEBE (data diolah) 

Belanja Pemerintah Pusat pada tahun ini mengalami pertumbuhan dari tahun lalu. Hal ini cukup 

menggembirakan peningkatan alokasi yang diberikan pada tahun ini ternyata mampu diserap dengan 

baik dari tahun lalu. Peningkatan realisasi ini juga menjadi indikator yang baik bahwa seluruh satker 

semakin efektif dalam memanfaatkan anggaran yang sudah diberikan. 

Capaian belanja hingga akhir tahun sudah melebihi dari target yang diharapkan. Dan kabar baiknya 

lagi, kinerja yang baik ini bukan hanya untuk capaian belanja secara umum namun juga untuk capaian 

belanja jika dilihat dari jenis belanja. Seluruh jenis belanja Pemerintah pusat pada tahun ini berhasil 

melebihi target 90%. Hal ini menjadi sebuah indikator yang baik bahwa terjadi perbaikan dari sisi 

kualitas penyerapan anggaran dalam 3 tahun terakhir. 

Tabel 17 Perkembangan Indeks IKPA Tahun 2019 - 2021 

Indikator 2019*) 2020 2021 

Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan N/A 93,05 96,03 

Kepatuhan terhadap Regulasi N/A 68,90 92,91 

Efektivitas pelaksanaan kegiatan N/A 98,64 96,22 

Efisiensi pelaksanaan Kegiatan N/A 88,00 91,00 

Indeks IKPA 94,47 89,28 94,17 
Sumber : OM SPAN (data diolah) *) Tahun 2019 belum menggunakan kategorisasi indikator tersebut 

Tidak hanya mampu mencapai target, dari sisi kualitas pelaksanaan anggaran juga sudah mengalami 

perbaikan. Hal ini terlihat dari perkembangan Indeks Indikator Kualitas Pelaksaan Anggaran (IKPA) 

yang kembali tumbuh di tahun ini. Meskipun indeks IKPA belum sepenuhnya lebih baik dari kondisi 

sebelum pandemi, namun peningkatan yang ditunjukkan dari kondisi pandemi di tahun 2020 jauh lebih 

baik. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan terus menerus yang dijalankan oleh seluruh insan 

perbendaharaan yang ada di Provinsi Jambi baik dari tingkat Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan secara 

khusus oleh KPPN yang ada baik KPPN Jambi, KPPN Bangko, KPPN Muaro Bungo, KPPN Kuala Tungkal 

dan KPPN Sungai Penuh. 
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Jika kita lihat pada Tabel 17 diatas, terlihat bahwa terjadi perbaikan hampir di seluruh indikator. 

Peningkatan tersebut karena tata kelola yang lebih baik seperti proses revisi DIPA yang relatif lebih 

tertib dan juga deviasi halaman III DIPA yang semakin kecil. Beberapa indikator ini juga menunjukkan 

kinerja perencanaan yang sedikit lebih baik dari tahun lalu sehingga dapat dilaksanakan dengan 

lancar dan tepat waktu sesuai yang telah direncanakan. 

Indikator yang mengalami peningkatan paling besar dari tahun lalu adalah kepatuhan terhadap 

regulasi. Hal ini mengingat pada tahun 2020 Pemerintah didorong untuk melakukan percepatan 

realisasi belanja karena kondisi perekonomian yang membutuhkan stimulus agar dapat kembali 

bergerak sehingga banyak kondisi regulasi yang bersifat force majeur sehingga membutuhkan 

relaksasi dalam hal kepatuhan regulasi. Namun hal tersebut sudah kembali normal di tahun 2021 

karena Pemerintah sudah lebih siap dalam menghadapi kondisi pandemi sehingga pelaksanaan 

anggaran dapat tetap berjalan lancar bahkan lebih baik dari tahun lalu. 

Satu-satunya indikator yang mengalami penurunan di tahun ini adalah efektivitas pelaksanaan 

kegiatan. Penurunan ini disebabkan karena rendahnya tingkat awareness satuan kerja untuk 

memberikan data capaian output. Padahal capaian output yang baik akan menjadi benchmark bagi 

pengelola anggaran untuk mengukur apakah anggaran yang disediakan sudah dijalankan dengan 

baik dan sejalan dengan rencana pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah. Rendahnya data 

capaian output ini juga menjadi tantangan di wilayah Provinsi Jambi untuk melihat apa saja hasil dari 

setiap rupiah yang sudah disalurkan dari APBN. 

Meskipun dengan tingkat partisipasi yang lebih rendah dari tahun lalu, terdapat beberapa output 

penting yang dapat dirasakan dengan nyata yang bersumber dari APBN. Salah satu output yang cukup 

strategis diantaranya adalah pembangunan daerah irigasi batang asai yang menyerap dana APBN 

227,54 Miliar pada tahun ini. Pembangunan irigasi ini sangat penting untuk mendorong 

pengembangan sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Selain itu juga terdapat pemeliharaan 

dan revitalisasi candi Muaro Jambi yang menyerap dana APBN sebesar 1,38 Miliar pada tahun ini. 

Kegiatan pemeliharaan candi ini sangat penting karena tidak hanya berfungsi untuk menjaga 

peninggalan sejarah di kawasan candi terluas di Asia Tenggara, kegiatan ini tentunya kedepan akan 

menjadi potensi pariwisata yang menarik sehingga kedepan potensi pariwisata di Provinsi Jambi 

dapat semakin berkembang. 

Gambar 1 Proses Pembangunan Irigasi Batang Asai 

 Gambar 2 Proses Pemeliharaan Candi Koto Mahligai (Kiri), Candi Gumpung (Tengah) dan Candi Tinggi (Kanan) 
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3.1.2.2. Berdasarkan Jenis Belanja 
Grafik 3 Perbandingan Komposisi Realisasi BPP per Jenis Belanja Tahun 2019 - 2021 

 

Jika dilihat dari jenis belanjanya terjadi peningkatan capaian realisasi untuk seluruh jenis belanja. 

Sedangkan jika dilihat dari nilai atau nominal realisasinya, terjadi penurunan untuk belanja barang 

dan belanja bansos. Penurunan ini disebabkan karena memang terjadi penurunan pula dari sisi 

alokasi untuk kedua belanja tersebut dibandingkan tahun 2020. 

Dari sisi komposisinya, pada tahun ini terlihat penurunan porsi belanja pegawai dan belanja barang. 

Sementara itu terjadi peningkatan yang cukup besar pada realisasi belanja modal dari tahun lalu. 

Peningkatan yang cukup besar ini terjadi karena meningkatnya alokasi untuk belanja modal pada 

tahun 2021 ini dan juga diikuti dengan penyerapan yang baik di angka 92%, naik 1% dari tahun lalu 

yang mencapai 91%.  

Belanja pegawai pada tahun ini tumbuh 2,52% dari tahun lalu. Pertumbuhan tersebut karena 

besarnya peningkatan pada belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito.yang 39% berada 

di Kementerian Agama. Pembayaran ini digunakan untuk tunjangan kinerja yang dialokasikan pada 

DIPA masing-masing satker dengan porsi yang cukup signifikan yaitu 17% dari total Belanja Pegawai.  

Belanja Barang pada tahun ini turun 5,4% dari tahun lalu. Penurunan ini karena terjadinya refocusing 

anggaran sehingga hampir seluruh jenis belanja barang mengurangi pengurangan pagu dari tahun 

lalu. Namun jika dilihat dari porsi belanja barang di tahun ini terdapat sedikit perubahan. Hal ini 

karena terjadi peningkatan yang cukup besar pada belanja barang yang diserahkan kepada 

masyarakat yang tumbuh lebih dari 2x lipat dari tahun lalu atau tepatnya tumbuh 128,45%. Besarnya 

pertumbuhan ini karena banyaknya program bantuan yang disediakan Pemerintah khususnya melalui 

Kementerian PUPR yang memiliki porsi 83% dari total belanja ini. 

Sementara untuk Belanja Modal mengalami peningkatan cukup besar pada tahun ini. Pertumbuhan 

belanja modal secara total tumbuh sebesar 63% dari tahun lalu. Peningkatan ini karena peningkatan 

belanja pembangunan jalan yang tumbuh 79% dari tahun lalu. Peningkatan ini juga sejalan dengan 

kebutuhan perbaikan jalan untuk memperlancar jalur distribusi di Provinsi Jambi. Selain belanja 

jalan, peningkatan yang sangat besar juga terjadi pada belanja modal BLU yang tumbuh 68,17%. 

3.1.2.3. Berdasarkan Kementerian/Lembaga 
Tabel 18 Perkembangan BPP per K/L Tahun 2020-2021 

BA 

Tahun 

2020 2021 
Growth 

Pagu Real Pagu Real 

KEMENTERIAN PUPR 1.325,45 1.274,19 2.114,94 1.983,26 55,65% 

KEMENTERIAN AGAMA 1.405,22 1.370,68 1.421,93 1.392,26 1,57% 

38%

36%

26%

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bansos

41%

42%

17%

2021 

36%

41%

23%

2020 2019 
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POLRI 921,94 911,36 919,99 912,73 0,15% 

KEMDIKBUDRISTEK 422,35 365,48 515,42 460,15 25,90% 

KEMENTERIAN PERTAHANAN 446,48 419,29 424,92 420,65 0,32% 

BPN 160,92 127,53 206,21 160,93 26,19% 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 140,12 136,11 169,62 162,75 19,57% 

KEMENTERIAN LHK 166,58 153,14 159,20 153,83 0,45% 

KEMENKUMHAM 141,28 134,40 158,35 153,47 14,19% 

MAHKAMAH AGUNG 130,72 126,99 143,23 140,17 10,38% 

KEMENTERIAN PERTANIAN 150,39 145,77 140,42 137,65 -5,57% 

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 108,41 104,74 103,55 102,64 -2,00% 

KEMENTERIAN KESEHATAN 65,36 61,22 96,62 92,24 50,67% 

KEMENTERIAN KEUANGAN 90,33 87,16 89,66 86,77 -0,45% 

BADAN PUSAT STATISTIK 77,44 73,49 63,05 62,27 -15,27% 

BKKBN 67,93 60,74 62,54 61,69 1,55% 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 359,68 278,00 60,64 60,01 -78,42% 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 45,53 44,29 42,53 42,41 -4,24% 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 131,33 120,25 35,53 33,65 -72,02% 

BPOM 25,32 23,98 27,94 26,95 12,37% 

KEMENTERIAN SOSIAL 16,41 15,83 23,09 22,68 43,27% 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 19,45 18,74 20,73 20,45 9,12% 

BPKP 22,42 21,87 19,75 19,34 -11,60% 

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 16,17 15,14 13,90 12,90 -14,79% 

BASARNAS 12,88 12,48 12,71 12,09 -3,07% 

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI 12,29 11,08 11,90 9,76 -11,89% 

BMKG 10,60 10,24 10,95 10,74 4,84% 

KEMENTERIAN KOMINFO 8,45 8,27 10,95 10,64 28,71% 

BNN 9,61 9,27 10,02 9,55 3,03% 

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 4,17 4,04 3,96 3,92 -3,01% 

KEMENPORA 2,74 1,99 2,22 2,14 7,13% 

KEMENDES 31,89 31,46 2,07 2,04 -93,53% 

KEMENKOP DAN UMKM  1,55 1,54 1,59 1,57 1,78% 

KEMENTERIAN PERDAGANGAN 5,91 5,47 1,53 1,46 -73,23% 

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2,69 2,17 1,45 1,22 -44,00% 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 0,19 0,19 1,00 0,98 402,25% 

PERPUSNAS 0,45 0,45 0,46 0,46 2,34% 

BAPPENAS 0,24 0,24 0,37 0,36 51,05% 

BKPM 0,40 0,39 0,33 0,29 -27,16% 

Total 6.561,28 6.189,71 7.105,28 6.789,06 9,68% 

Sumber : OM SPAN, MEBE (data diolah) 

Jika dilihat dari belanja per K/L maka terlihat bahwa K/L dengan belanja tertinggi adalah dari 

Kementerian PUPR. Hal ini wajar mengingat sebagian besar anggaran di Kementerian PUPR adalah 

pekerjaan fisik dengan nominal yang besar dan selalu menjadi prioritas nasional. Sedangkan K/L 

dengan belanja tertinggi kedua adalah Kementerian Agama. Hal ini juga wajar mengingat sangat 

banyaknya satuan kerja yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Hal yang sama juga 

berlaku untuk K/L terbesar ketiga yaitu Kepolisian Negara RI. 
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Tabel 19 Daftar 5 Kementerian dengan Belanja Pegawai Terbesar tahun 2020-2021 

BA 

Tahun 

2020 2021 
Growth 

Pagu Real Pagu Real 

KEMENAG 802,31 838,49 850,72 891,19 6,29% 

POLRI 563,23 566,10 575,05 574,20 1,43% 

KEMENTERIAN PERTAHANAN 300,34 299,45 304,93 302,16 0,91% 

KEMDIKBUDRISTEK 145,06 142,26 144,83 143,45 0,83% 

MAHKAMAH AGUNG 96,53 93,80 103,40 101,29 7,98% 

Total 1.907,46 1.940,10 1.978,93 2.012,28 3,72% 

Sumber : OM SPAN, MEBE (data diolah) 

Terlihat bahwa Kementerian PUPR tidak termasuk dalam daftar tersebut karena belanja pegawai 

hanya mengisi 0,91% dari pagu. Sementara di 5 Kementerian diatas porsi belanja pegawai cenderung 

diatas 50% (kecuali Kementerian Pendidikan Nasional yang hanya 49%). Apalagi pada Kementerian 

Pertahanan misalnya yang belanja pegawainya mencapai 72%. Meskipun hal ini wajar mengingat ini 

berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara, namun untuk kementerian-kementerian lain hal 

ini perlu mendapatkan perhatian dan perlu dikaji lebih jauh apakah dengan jumlah Belanja Pegawai 

yang sangat besar tersebut sebanding dengan Beban Kerja serta output dan outcome yang dihasilkan 

agar tidak terjadi pemborosan. Maka sangat perlu dilakukan evaluasi agar belanja pegawai yang 

diberikan benar-benar memberikan manfaat yang jelas terhadap kinerja secara keseluruhan. 

3.1.2.4. Berdasarkan Fungsi 
Tabel 20 Perkembangan BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2020 - 2021 

BA 

Tahun 

2020 2021 
Growth 

Pagu Real Pagu Real 

EKONOMI 1.462,03 1.431,61 1.970,41 1.882,70 31,51% 

PENDIDIKAN 1.679,56 1.592,97 1.904,83 1.813,80 13,86% 

KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1.311,96 1.286,77 1.335,13 1.318,57 2,47% 

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 284,19 250,78 446,00 395,33 57,64% 

PERTAHANAN 446,48 419,29 424,92 420,65 0,32% 

LINGKUNGAN HIDUP 317,41 270,92 353,92 303,47 12,01% 

PELAYANAN UMUM 729,55 626,17 316,53 306,48 -51,05% 

AGAMA 171,61 162,99 176,22 174,38 6,99% 

KESEHATAN 141,99 132,29 154,21 151,00 14,14% 

PERLINDUNGAN SOSIAL 17,06 16,42 23,09 22,68 38,12% 

Total 6.561,83 6.190,21 7.105,28 6.789,06 9,67% 

Sumber : OM SPAN, MEBE (data diolah) 

Sedikit berbeda dari biasanya, fungsi ekonomi menempati posisi tertinggi pada tahun ini. Hal ini wajar 

karena memang Pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi nasional melalui program PC PEN. 

Program ini diharapkan mampu menggerakkan kembali perekonomian sehingga dapat kembali 

tumbuh bahkan lebih baik dari kondisi sebelum pandemi. 

Meskipun sedikit bergeser, fungsi Pendidikan tetap menempati posisi yang prioritas baik secara 

fungsi baik dari nominal realisasi maupun porsi realisasi. Fungsi pendidikan ini direalisasikan 
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sebagian besarnya oleh UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, Sekolah yang berada di bawah 

Kementerian Agama (MIN, MTs dan MAN), Universitas Jambi (UNJA) dan LPMP Jambi.  

Sedangkan untuk belanja fungsi kesehatan dan perlindungan sosial masih cukup rendah baik dari sisi 

alokasi maupun realisasi. Hal ini disebabkan karena penyaluran belanja fungsi Kesehatan masih 

dilakukan secara terpusat sehingga tidak tercermin pada APBN di Provinsi Jambi. Namun meskipun 

fungsi kesehatan hanya mendapatkan porsi 2,22% dari keseluruhan pagu, fungsi ini memegang 

peranan vital dalam penanganan pandemi COVID-19. Sedangkan fungsi perlindungan sosial yang 

hanya mendapatkan porsi 0,33% dari total pagu juga memegang peranan penting sebagai jaminan 

bahwa kebutuhan vital masyarakat tetap dapat dipenuhi dengan segala keterbatasan yang ada. 

Hal yang menarik disini adalah bagaimana Pemerintah tetap mampu memenuhi amanat UU untuk 

tetap mengalokasikan belanja untuk Pendidikan minimal sebesar 20%. Meskipun ditengah tekanan 

untuk menangani COVID yang belum selesai dan juga pemulihan ekonomi, Pemerintah tetap mampu 

menyediakan dana 26,81% hanya untuk fungsi Pendidikan. Hal ini patut kita apresiasi bahwa dalam 

tekanan yang luar biasa seperti pandemi, Pemerintah tidak meninggalkan kewajibannya untuk tetap 

memperhatikan masalah Pendidikan yang juga merupakan salah satu amanat dari UUD 1945. 

Analisis Rasio 

Tabel 21 Perkembangan Berbagai Rasio Belanja Terhadap Indikator Makro dan Fiskal Tahun 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 

Rasio Belanja/PDRB (kontribusi terhadap ekonomi) 10,10% 9,71% 4,28% 

Rasio B. Pegawai/Total Belanja 11,15% 12,47% 12,20% 

Rasio B. Pegawai/BPP 35,09% 40,46% 37,82% 

Rasio B. Modal/Total Belanja 7,65% 5,35% 8,31% 

Rasio B. Modal/BPP 24,07% 17,34% 25,77% 

Rasio BPP/Total Belanja 31,78% 30,83% 32,26% 

Sumber : OM SPAN, MEBE (data diolah) 

Jika kita lihat perkembangan rasio belanja terhadap berbagai indikator makro maupun indikator 

fiskal yang ada, belanja Pemerintah sudah mengalami perkembangan yang sangat baik di tahun ini. 

Hal ini terlihat dari meningkatnya berbagai rasio belanja yang menunjukkan peningkatan peran 

belanja Pemerintah terhadap perekonomian secara umum.  

Meskipun kontribusi terhadap ekonomi semakin mengecil di tahun ini, namun bukan berarti peran 

Pemerintah mampu disepelekan. Hal ini terlihat dari belanja Pemerintah yang mengalami 

pertumbuhan paling besar dari komponen pengeluaran setelah ekspor impor yang memang tumbuh 

drastis akibat kenaikan harga komoditas global. Tingginya pertumbuhan belanja Pemerintah 

dibandingkan komponen pengeluaran lain menunjukkan bahwa belanja Pemerintah memegang peran 

yang penting sebagai pendorong aktifitas perekonomian di daerah. 

Kemudian jika kita lihat rasio belanja pegawai baik terhadap BPP maupun total belanja mengalami 

sedikit penurunan. Penurunan ini mengakibatkan porsi belanja pegawai pada tahun ini juga sedikit 

menurun dari tahun lalu. Hal ini menunjukkan arah kebijakan Pemerintah sudah tepat untuk 

menggerakkan perekonomian melalui belanja barang dan modal yang lebih besar dari tahun lalu 

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Sementara itu rasio belanja modal baik terhadap total belanja maupun BPP mengalami peningkatan. 

Pertumbuhan ini lebih besar dari tahun 2019 yang artinya kondisi belanja modal tahun ini sudah lebih 
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baik dari kondisi sebelum pandemi COVID. Dampak positif yang ditimbulkan dari peningkatan belanja 

modal ini adalah meningkatnya PMTB sebagai salah satu pembentuk PDRB yang juga tumbuh cukup 

besar pada tahun ini. Peningkatan PMTB ini juga menjadi indikasi positif bahwa proses pembangunan 

Provinsi Jambi terus berjalan dan berkembang. Selain itu juga menjadi sinyal positif bagi para investor 

bahwa Provinsi Jambi menjadi daerah yang punya outlook yang baik untuk berinvestasi. Dengan 

peningkatan investasi ini tentunya akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi 

ke depan dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi ke depan. 

Analisis Capaian/Deviasi 

Tabel 22 Perkembangan Capaian dan Deviasi Terhadap Pagu Tahun 2019 - 2021 

Jenis Belanja 
2019 2020 2021 

Capaian Deviasi Capaian Deviasi Capaian Deviasi 

51 - Belanja Pegawai 99,73% -0,27% 100,01% 0,01% 100,89% 0,89% 

52 - Belanja Barang Dan Barang 92,52% -7,48% 90,60% -9,40% 93,12% -6,88% 

53 - Belanja Modal 85,89% -14,11% 91,29% -8,71% 91,74% -8,26% 

57 - Belanja Bantuan Sosial 98,37% -1,63% 99,90% -0,10% 100,00% 0,00% 
Sumber : OM SPAN, MEBE (data diolah) 

Jika dilihat dari capaian per jenis belanja, terlihat bahwa secara umum capaian dalam 3 tahun ini 

cenderung meningkat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan APBN selama 3 tahun 

ini semakin baik dari tahun ke tahun. 

Meskipun begitu, jika kita perhatikan lebih jauh ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya 

seperti proses revisi pagu minus yang tercermin dari realisasi belanja pegawai yang masih berada di 

atas 100%. Meskipun dalam proses kedepan revisi ini hampir selalu terselesaikan dengan baik, namun 

hal-hal ini bisa dimitigasi sejak akhir tahun sehingga data yang muncul dapat lebih tercermin segera 

setelah perubahan tahun anggaran. 

Dibalik kekurangan yang masih ada, tentunya kita tetap harus mengapresiasi perkembangan kinerja 

APBN pada tahun ini. Apalagi jika kita lihat belanja barang dan belanja modal yang mencapai deviasi 

terendah dalam 3 tahun terakhir yang berarti alokasi anggaran yang dilakukan semakin maksimal 

untuk digunakan sesuai kegiatan yang telah direncanakan. 

Tantangan bagi Ditjen Perbendaharaan kedepan tentunya akan semakin besar. Dimulai dari 

mengawal apa saja output yang dihasilkan dari belanja-belanja yang telah dilakukan. Jika output ini 

sudah mampu terukur maka kita akan beranjak untuk menilai apakah ada perubahan real yang 

dirasakan masyarakat antara sebelum dan setelah adanya suatu belanja Pemerintah. 

Analisis Distribusi 
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Jika dilihat dari sebarannya, belanja APBN masih sangat terfokus di Kota Jambi. Hal ini wajar jika 

mengingat Kota Jambi juga merupakan ibukota Provinsi dimana terdapat banyak sekali kantor vertikal 

dan kantor pelayanan. Kabupaten yang memiliki porsi cukup besar adalah Kerinci dan mengalami 

peningkatan porsi yang cukup besar pada tahun ini. Hal ini merupakan dampak dari beberapa 

kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan di Kerinci antara lain pembangunan gedung kuliah 

IAIN Kerinci serta Persiapan Pengembangan Bandar Udara Depati Parbo.  

 

 

Hal lain yang cukup menjadi perhatian adalah rendahnya tingkat sebaran belanja non pegawai pada 

Kabupaten/Kota di luar Kota Jambi. Untuk tahun 2021 ini saja misalnya, Belanja Pemerintah Pusat 

yang berada di luar Kota Jambi dan Kab.  Kerinci hanya memiliki porsi 21%. Dan jika kita lihat lagi 

jumlah belanja non pegawai yang ada dari porsi tersebut hanya ada sebesar 11%. Porsi yang sangat 

kecil ini membuat peran APBN sebagai motor penggerak ekonomi di daerah sangat kecil. Itu sebabnya 

dorongan dan percepatan dari APBD sangat diharapkan karena tentunya akan memiliki peran dan 

dampak yang jauh lebih besar sebagai motor penggerak perekonomian di Daerah. 

3.1.3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 
Tabel 23 Perkembangan TKDD Tahun 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 % Growth 
2020 - 
2021  Pagu Real % Real Pagu Real % Real Pagu Real % Real 

TRANSFER KE DAERAH 
DAN DANA DESA (TKDD) 

15.432,17 14.997,13 97,18% 13.993,81 13.887,82 99,24% 14.372,95 14.257,75 99,20% 2,66% 

Dana Alokasi Umum 8.301,92 8.301,92 100,00% 7.532,46 7.502,96 99,61% 7.402,17 7.402,17 100,00% -1,34% 

Dana Bagi Hasil 2.438,08 2.227,91 91,38% 1.782,94 1.781,65 99,93% 2.278,69 2.276,75 99,91% 27,79% 

Dana Transfer Khusus 
(DTK) 

3.283,74 3.066,25 93,38% 3.113,61 3.040,78 97,66% 3.208,11 3.097,94 96,57% 1,88% 

DAK Fisik 1.247,82 1.162,04 93,13% 1.100,86 1.049,89 95,37% 1.181,53 1.113,88 94,27% 6,09% 

DAK Non Fisik 2.035,92 1.904,22 93,53% 2.012,75 1.990,89 98,91% 2.026,58 1.984,06 97,90% -0,34% 

Otsus, DIY, DID 223,87 223,87 100,00% 358,08 358,08 100,00% 261,84 261,84 100,00% -26,88% 

DID 223,87 223,87 100,00% 358,08 358,08 100,00% 261,84 261,84 100,00% -26,88% 

Dana Desa 1.184,56 1.177,18 99,38% 1.206,72 1.204,35 99,80% 1.222,14 1.219,05 99,75% 1,22% 

Dana Desa 1.184,56 1.177,18 99,38% 1.206,72 1.204,35 99,80% 1.222,14 1.219,05 99,75% 1,22% 

Sumber : OM SPAN, SIMTRADA (data diolah) 
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3.1.3.1. Dana Transfer Umum (DTU) 

Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kinerja DAU 

untuk tahun 2021 ini sangat baik dengan realisasi mampu mencapai 100%. Meskipun sempat 

mengalami kendala pada awal-awal penyaluran terutama di Pemprov Jambi yang mengalami 

penundaan karena belum mengalokasikan earmark DAU sebesar 8%, namun keterlambatan tersebut 

mampu diperbaiki pada semester II sehingga kinerja total penyaluran tetap dapat mencapai 100%. 

Disisi lain, kinerja DBH jauh lebih menggembirakan. Kinerja DBH pada tahun ini dari alokasi awal 

bahkan mampu mencapai 179,43% dan tumbuh sebesar 27,79% dari tahun lalu. Dan setelah dilakukan 

revisi pagu, capaian tersebut tercatat sebesar 99,19% dari pagu. Kinerja yang sangat luar biasa ini 

merupakan dampak dari melonjaknya harga batubara di pasar internasional sehingga memberikan 

tambahan pendapatan bagi hasil bagi Provinsi Jambi. Tambahan pendapatan secara total ini juga 

diberikan dalam bentuk bagi hasil kepada Provinsi Jambi yang akhirnya mampu menjadi tambahan 

pendapatan bagi Pemda penghasil tambang batubara. 

Jika kita lihat tren dalam 3 tahun terakhir, lonjakan kinerja terjadi hanya pada DBH. Hal ini disebabkan 

pada tahun lalu memang terjadi penurunan kinerja secara keseluruhan sehingga kinerja DBH secara 

spesifik juga mengalami penurunan tajam baik dari sisi alokasi maupun capaian. Namun yang 

menggembirakan pada tahun ini adalah capaian DBH bahkan mampu mengungguli capaian di tahun 

2019 dimana kondisi perekonomian saat itu cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa peran kenaikan 

harga HBA dan CPO yang terjadi di kuartal 4 tahun 2021 lalu memang sangat mempengaruhi 

penerimaan secara umum yang dampaknya menambah DBH yang diberikan. 

3.1.3.2. Dana Transfer Khusus (DTK) 

Realisasi penyaluran DAK Fisik oleh Pemerintah daerah mulai dilaksanakan pada awal triwulan II 

2021, hal tersebut dikarenakan pada triwulan I Pemerintah daerah masih belum memenuhi syarat 

penyaluran untuk diproses penyalurannya. Berdasarkan data realisasi penyerapan DAK Fisik periode 

semester II tahun 2021 dan tahun 2020, secara keseluruhan tidak dapat dilakukan perbandingan 

mengingat pada tahun anggaran 2020 terdapat Bidang/Subbidang Cadangan, sedangkan pada tahun 

anggaran 2021 untuk wilayah Provinsi Jambi DAK Fisik Cadangan hanya untuk Bidang Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Subbidang Lingkungan Hidup untuk penanganan Limbah COVID-19.  

Berdasarkan data pada OMSPAN terlihat penyerapan DAK Fisik sampai dengan 31 Desember 2021 

baru mencapai sebesar 675,42 miliar atau sebesar 61% dari realisasi penyaluran sebesar 1.113,88 

miliar, sedangkan untuk penyerapan pada tahun 2020 sebesar 1.040,40 miliar atau sebesar 99,1% 

dari realisasi penyaluran sebesar 1.049,89 miliar. Untuk tingkat penyerapan pada semester II tahun 

2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, sebagaimana realisasinya yang 

masih rendah yaitu sebesar 61% sedangkan untuk tahun 2020 penyerapannya mencapai 99,1%, hal 

tersebut karena pemda belum melakukan perekaman SP2D BUD pada OMSPAN. 

Realisasi penyaluran paling besar untuk wilayah Provinsi Jambi adalah DAK Fisik Reguler Bidang 

Pendidikan dengan nilai sebesar 397,52 miliar, dan realisasi paling kecil adalah DAK Fisik Penugasan 

Bidang Industri Kecil dan Menengah dengan nilai sebesar 1,09 miliar. 

Penentuan pemda dengan penyaluran terbesar dan terkecil dalam laporan ini ditentukan 

berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan pagu DAK Fisik pada 

masing-masing pemda. Untuk penyaluran terbesar adalah Kota Sungai Penuh dengan penyaluran 
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sebesar 97,86%, dan untuk penyaluran terkecil adalah pemda Kabupaten Merangin dengan 

penyaluran sebesar 89,35%. 

DAK Fisik Reguler terdiri dari 4 Bidang yaitu: Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, 

Jalan, dan Transportasi Perdesaan, dengan total pagu DAK Fisik Reguler sebesar 909,56 miliar, untuk 

nilai Rencana Kerja (RK) sebesar 909,55 miliar dan nilai kontrak yang sudah didaftarkan pada aplikasi 

OMSPAN sebesar 861,97 atau sebesar 94,77% dari nilai Rencana Kerja (RK), dengan realisasi 

penyalurannya sebesar 859,14miliar atau sebesar 94,46% dari pagu DAK Fisik Reguler. 

DAK Fisik Penugasan terdiri dari 10 Bidang yaitu: Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, Jalan, 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Irigasi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Industri Kecil dan 

Menengah, Air Minum, Sanitasi, serta Perumahan dan Permukiman, dengan total pagu DAK Fisik 

Penugasan sebesar 271,97 miliar. Untuk nilai Rencana Kerja (RK) sebesar 269,02 miliar, nilai kontrak 

yang sudah didaftarkan pada aplikasi OMSPAN sebesar 254,89 atau sebesar 94,75% dari nilai 

Rencana Kerja (RK); dengan realisasi penyalurannya sebesar 254,74 miliar atau sebesar 93,67% dari 

pagu DAK Fisik Penugasan. 

Terdapat beberapa subbidang di beberapa Pemda yang gagal salur dengan total nilai sebesar 3,38 

miliar, dengan rincian sebagai berikut: 

a) Provinsi Jambi: pada Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Luar Biasa (SLB) terdapat 5 kontrak 

tidak bisa dilaksanakan seluruhnya sebesar 10.570.699. Bidang Jalan Subbidang Jalan terdapat 

penyelenggaraan belanja penunjang rapat koordinasi yang tidak jadi dilaksanakan sebesar 

100.000.000 dan Bidang Kelautan dan Perikanan Subbidang Ketahanan Pangan terdapat belanja 

penunjang perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sebesar 58.733.000. 

b) Kabupaten Muaro Jambi: Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan 

Bahan Habis Pakai Terdapat 1 kontrak yang tidak dapat dipenuhi dan 4 kontrak yang pengadaan 

obat dapat dipenuhi sebagian sehingga disalurkan sesuai kontrak dan menjadi sisa DAK Fisik 

sebesar 27.400.000. 

c) Kabupaten Batanghari: Bidang Pertanian Subbidang Ketahanan Pangan Terdapat 1 kontrak tidak 

dilaksanakan yaitu pembangunan sumur bor irigasi air tanah karena sudah disediakan dana di 

APBD tahun 2021 sebesar 197.000.000. 

d) Kota Jambi:  Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai 

Terdapat 1 kontrak yang tidak dapat dipenuhi dan 5 kontrak yang pengadaan obat dapat dipenuhi 

sebagian sehingga disalurkan sesuai kontrak dan menjadi sisa DAK Fisik sebesar 38.150.000. 

e) Kabupaten Bungo: Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis 

Pakai Terdapat 1 kontrak yang sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 tidak terdapat BAST 

dikarenakan ketersediaan barang (obat-obatan) tersebut tidak tersedia / tidak di produksi lagi 

oleh pihak produsen sebesar 14.440.000. Selain itu, terdapat pula bahan obat-obatan yang tidak 

dapat disalurkan/batal/tidak terlaksana karena kendala bahan baku sebesar 19.143.000. 

Subbidang Pelayanan Rujukan Pada NRPK terdapat addendum penurunan kontrak  kegiatan 

penunjang penyelenggaraan rapat koordinasi sebesar 171.000 dari kontrak awal 3.791.000 

menjadi 3.620.000. Subbidang Pelayanan Dasar terdapat Kegiatan reviu oleh Inspektorat berupa 

biaya koordinasi antara OPD dengan inspektorat daerah tidak salur karena kegiatan reviu 

dilakukan di kabupaten dan sudah dianggarkan melalui dana APBD. Bidang Air Minum Subbidang 

Penanggulangan Kemiskinan Pada NRPK terdapat addendum penurunan kontrak kegiatan 
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penunjang  biaya perjalanan dinas sebesar 50.000 dari kontrak awal 32.000.000 menjadi  

31.950.000. 

f) Kabupaten Kerinci: Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Pelayanan Rujukan terdapat Penyaluran 

yang diblokir sesuai ND Dir. PA Nomor ND-914/PB.2/2021 Karena status peralihan aset RSUD M. 

H.A. Thalib menjadi milik Pemda Kota Sungai Penuh sebesar 1.899.245.788, dan Subbidang 

Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan terdapat Proses tender kegiatan tahap campuran tidak 

ditemukan penyedia yang memenuhi kualifikasi/tidak ditemukan pemenang  (tidak dikontrakkan) 

sebesar 537.998.006. 

g) Kabupaten Tanjung Jabung Timur: Bidang Pertanian Subbidang Ketahanan Pangan gagal salur 

sebesar 228.000.000 karena tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Tani dimaksud. Hal ini 

disebabkan karena kondisi lahan yang selalu tergenang air karena curah hujan yang tinggi dan 

tanggul pengendali banjir di lokasi yang tidak maksimal, sehingga pekerjaan pembangunan DAM 

Parit akan mendapat kendala di lapangan dan tidak optimal hasilnya. Subbidang SMP terdapat 

kontrak dengan pihak ketiga dengan nilai kontrak sebesar 175.922.000 yang dibatalkan 

pelaksanaannya karena masih dalam sengketa dengan masyarakat dimana bangunan mushola 

yang didirikan di tanah sekolah diakui oleh masyarakat merupakan milik mereka. 

h) Kabupaten Merangin: Bidang Pendidikan Subbidang PAUD terdapat sisa realisasi kontrak 

sebesar 4.919.800 dikarenakan kegiatan penunjang tidak dapat dilaksanakan, Subbidang SD 

terdapat sisa realisasi kontrak sebesar 44.736.100 dikarenakan kegiatan penunjang tidak dapat 

dilaksanakan, dan Bidang Pertanian Subbidang Ketahanan Pangan terdapat sisa realisasi 

kontrak sebesar 1.264.500 dikarenakan kegiatan penunjang tidak dapat dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil koordinasi dan diskusi dengan para stakeholders serta hasil pemantauan dan 

evaluasi yang dilakukan secara berkala menggunakan Aplikasi Monitoring SPAN, terdapat beberapa 

kendala dalam penyaluran DAK Fisik pada semester II TA 2021, yaitu: 

a) Wabah pandemi COVID-19 masih cukup berpengaruh dalam proses pelaksanaan penyaluran DAK 

Fisik, Dana Desa dan Dana BOS. Mulai dari pembahasan refocussing anggaran, proses 

pengadaan barang dan jasa, koordinasi antar lembaga dan proses pengiriman barang dan jasa 

yang tentunya cukup menghambat dalam pelaksanaan penyaluran; 

b) Koordinasi diantara institusi Pemerintah daerah dengan OPD pengelola DAK Fisik terkait dengan 

persiapan pemenuhan persyaratan-persyaratan penyaluran belum optimal; 

c) Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Pemda, OPD dan Aparatur APIP Daerah dalam hal 

melakukan reviu laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan; 

d) Petunjuk operasional sering memprioritaskan PBJ melalui e-katalog. Namun, sering terjadi 

permasalahan ketersediaan barang dan jasa pada e-katalog. Sehingga, harus menunggu barang 

tersedia di e-katalog, terutama terkait dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan; 

e) Sebagian OPD/SKPD berdalih bahwa realisasi Belanja DAK Fisik tidak bisa dipercepat disebabkan 

karena petunjuk teknis dari Kementerian terkait belum turun atau terlambat turun. Namun 

sebenarnya petunjuk teknis dari Kementerian terkait biasanya sudah terbit pada sekitar bulan 

April tahun berjalan, sehingga sejatinya OPD/SKPD tidak dapat menggunakan terlambatnya 

juknis dari Kementerian terkait sebagai alasan terlambatnya pelaksanaan Belanja DAK Fisik; 

f) Pada capaian output kegiatan pada aplikasi OM SPAN, terdapat sejumlah kegiatan yang 

menimbulkan pertanyaan yaitu terkait capaian output kegiatan. Dalam sejumlah kegiatan, target 
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capaian output adalah dalam bentuk pecahan. Misalnya, target output pembangunan gedung 

sekolah sebesar 0,8 paket atau target output berupa ruang kelas sejumlah 0,9 ruang; 

g) Terdapat sejumlah kegiatan yang penjelasannya kurang memadai pada kolom keterangan. 

Misalnya, terdapat dua proyek pembangunan jalan pada suatu kabupaten di mana proyek 

pertama membutuhkan biaya 1,5 Miliar untuk 1 kilometer dan proyek kedua membutuhkan biaya 

3 miliar untuk 3 kilometer. Hal ini menyebabkan biaya yang tercatat tidak berbanding lurus 

dengan output yang dihasilkan; 

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi memberikan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

a) Akan dilakukan pertemuan rutin (one on one meeting) yang melibatkan Pemda, OPD dan APIP 

serta Kanwil DJPb Provinsi Jambi untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan APBD 

termasuk TKDD; 

b) KPPN melakukan asistensi dan pelatihan secara periodik dalam penyaluran DAK Fisik, Dana Desa 

dan Dana BOS mengingat keterbatasan SDM Pemda dalam mengoperasikan Aplikasi OMSPAN; 

c) Kanwil dan KPPN meningkatkan efektivitas sosialisasi proses bisnis penyaluran DAK Fisik Dana 

Desa dan Dana BOS ke Pemda, OPD pengelola DAK Fisik dan pihak terkait lainnya; 

d) Pengajuan proses pencairan DAK Fisik agar memperhatikan batas waktu upload pemenuhan 

dokumen persyaratan. Agar diupayakan dokumen sudah mulai diproses di APIP sepuluh hari 

sebelum batas akhir; 

e) Pemasukan dokumen ke APIP agar dilakukan secara bertahap dan tidak secara bersamaan pada 

akhir periode batas waktu; 

f) Pemda, OPD dan APIP dapat melakukan evaluasi secara periodik terkait progres realisasi belanja 

dan capaian output pada masing-masing OPD, misalnya melalui kegiatan rutin rakor internal; 

g) Untuk pengadaan barang dengan e-katalog, apabila jenis barang terlalu lama tidak muncul dalam 

e-katalog, mestinya OPD segera melakukan perubahan mekanisme pengadaan menjadi non-

katalog sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

h) Target output kegiatan untuk pembangunan ruang kelas sebaiknya bukan dalam bentuk paket 

melainkan dalam bentuk luas atau volume, sehingga pengukuran output kegiatan lebih jelas; 

i) Kementerian teknis terkait diharapkan dapat menetapkan juknis/Juklak lebih awal dan 

mensosialisasikan petunjuk teknis ke Pemda agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan 

pengadaan; 

3.1.3.3. Dana Insentif Daerah (DID) 

Kinerja DID selama 3 tahun terakhir selalu konsisten mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena DID 

merupakan dana yang sifatnya insentif atau tambahan bagi Pemda sehingga dari sisi kemudahan 

penyaluran maupun penggunaannya relatif lebih mudah untuk dilakukan. Perbedaan yang terjadi 

selama 3 tahun terakhir untuk DID hanyalah dari sisi alokasi dimana alokasi pada tahun ini turun dari 

tahun lalu. Namun dari sisi jumlah Pemda yang menerima masih sama antara tahun 2020 dan 2021. 

3.1.3.4. Dana Desa (DD) 

Dalam penyaluran Dana Desa tahun 2021 beberapa kebijakan penyaluran Dana Desa telah dilakukan 

dalam rangka perbaikan dari periode sebelumnya. Kebijakan tersebut secara umum bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa 

dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. 
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Tabel 24 Pagu – Realisasi Dana Desa per Kabupaten Tahun 2021 

No. Nama Pemda Jml 
Desa 

Pagu Total Penyaluran % 

Jml 
Desa 

Rupiah Belum 
Salur 

1 BATANGHARI 110 101,35 110 101,35 0 100 

2 TANJUNG JABUNG 
BARAT 

114 109,19 114 109,16 0 99.98 

3 BUNGO 141 119,11 139 118,57 2 99.54 

4 SAROLANGUN 149 132,62 148 132,41 1 99.84 

5 KERINCI 285 214,22 278 212,64 7 99.26 

6 MERANGIN 205 173,14 204 172,78 1 99.79 

7 TANJUNG JABUNG 
TIMUR 

73 76,65 73 76,65 0 100 

8 T E B O 107 111,45 107 111,45 0 100 

9 MUARO JAMBI 150 127,90 150 127,90 0 100 

10 SUNGAI PENUH 65 56,51 62 56,14 3 99.35 

  Jumlah 1.399 1.222,14 1.385 1.219,05 14 99,75 

Sumber : OM SPAN (data diolah) 

Berdasarkan data penyaluran Dana Desa kepada 10 pemda Kabupaten/Kota sampai dengan 31 

Desember 2021 telah disalurkan sebesar 1,219 milyar, dari Dana Desa yang telah disalurkan tersebut 

yang sudah terserap digunakan oleh Desa sebesar 986 milyar atau sebesar 80,93% dari total 

penyaluran dengan Capaian Output sebesar 88,44% dari Dana Desa yang sudah terserap, sebagai 

rincian untuk masing-masing Pemda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Terkait dengan BLT Dana Desa, kebijakan tahun ini sedikit berbeda dengan kebijakan tahun lalu, 

sesuai PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dimana pada tahun ini 

pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa dilakukan setiap bulan selama 12 bulan secara pro rata, 

dengan nominal BLT Dana Desa yaitu 300.000/KPM. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa diajukan 

secara terpisah dengan Dana Desa non BLT Desa oleh Pemda, dengan syarat harus melakukan 

perekaman jumlah KPM terlebih dahulu di Aplikasi OMSPAN. 

Gagal Salur Dana Desa 

Terdapat beberapa desa yang gagal salur total sebesar 1,69 miliar, dengan rincian sebagai berikut 

1) Kabupaten Sarolangun: Desa Lidung terdapat gagal salur sebesar 121,19 Juta karena Tahap II 

baru dimintakan penyaluran pada tanggal 20 Desember 2021, sehingga desa tidak memiliki 

cukup waktu untuk melakukan penyerapan dan menyampaikan dokumen permintaan penyaluran 

tahap III sampai dengan batas akhir pengajuan. 

2) Kabupaten Merangin: Desa Koto Renah terdapat gagal salur sebesar 358,30 Juta karena Desa 

tersebut masih dalam proses hukum yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Merangin 

terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2018-2020 dan 

laporan penyerapan minimal 50% dan laporan capaian output 35% yang dipersyaratkan untuk 

pengajuan syarat penyaluran Tahap II tidak terpenuhi. 

3) Kabupaten Bungo: Desa Rambah terdapat gagal salur sebesar 145,59 Juta karena Desa Rambah 

telah mengajukan penyaluran tahap III dan sudah berstatus SP2D, namun akibat adanya hasil 

rekon sisa Dana Desa TA 2015 s.d. 2018 yang belum disetor oleh desa sejumlah 280,65 Juta maka 

sisa pagu tahap III dipotong sebesar 145,59 Juta sehingga penyaluran tahap III menjadi 0 dan 
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masih menyisakan potongan tahun berikutnya sejumlah 135,05 Juta, dan Desa Lubuk Kayu Aro 

terdapat gagal salur sebesar 135,54 Juta karena Tidak tercapainya output 75 % sebagai syarat 

salur tahap III. 

4) Kabupaten Kerinci: Desa Koto Dua Baru terdapat gagal salur sebesar 635,10 Juta karena Kepala 

Desa tersangkut masalah hukum, belum dilakukan penunjukan Pjs, Desa Koto Simpang Kubang 

terdapat gagal salur sebesar 160,34 Juta karena Kepala Desa meninggal dunia, belum diusulkan 

Pjs Pengganti, dan Desa Sungai Batu Ganti Hilir terdapat gagal salur sebesar 135,18 Juta karena 

Kepala Desa meninggal dunia, belum diusulkan Pjs Pengganti. 

Permasalahan dan Rekomendasi 

Beberapa permasalahan yang ditemukan sebagai hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran 

Dana Desa oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut: 

1) Adanya keterlambatan penerbitan dan perubahan Perkades terkait BLT. 

2) Pemerintah desa cukup kesulitan dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT 

Desa karena dengan adanya pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang terdampak sehingga 

banyak yang kehilangan pekerjaan. 

3) Terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Pelaksana tugas menjadi 

kendala dalam penetapan APBDes. 

4) Kemampuan SDM di Desa yang sangat beragam sehingga sangat berpengaruh  terhadap 

percepatan proses penyaluran. 

5) Kondisi geografis menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan penyerapan Dana Desa. 

6) Kondisi jaringan internet yang belum stabil dalam suatu wilayah sehingga menghambat proses 

komunikasi. 

Selain itu, secara spesifik permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran BLT Desa 

maupun earmark 8% adalah sebagai berikut: 

1) Kurangnya koordinasi antara DPMD dan BPKAD sehingga penyaluran dana desa menjadi 

terhambat. 

2) Pemda kurang sigap dalam menanggapi kebijakan baru yang bisa saja sewaktu- waktu berubah, 

sehingga persiapan menjadi kurang. 

3) Belum semua desa melaporkan jumlah KPM kepada DPMD sehingga proses  penyaluran BLT Desa 

menjadi terhambat. 

4) Kondisi geografis dan jaringan internet yang belum stabil sehingga menghambat proses 

komunikasi dan upload dokumen persyaratan. 

5) Terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa yang diisi oleh Pelaksana tugas menjadi kendala dalam 

penetapan APBDes. 

6) Kualitas SDM di Desa yang beragam berpengaruh  terhadap penyaluran. 

Untuk menyikapi hal tersebut, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Optimalisasi asistensi dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa dari Tim Pembina Tingkat 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang melibatkan pihak Aparat Penegak Hukum dalam rangka 

minimalisasi penyimpangan penggunaan Dana Desa di Provinsi Jambi; 
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2) Pemda sebagai koordinator Pemerintah Desa terus melakukan pembinaan dan pendampingan 

untuk mewujudkan kegiatan perekonomian yang berbasis pada industri kreatif dengan 

memanfaatkan BUMDes sesuai dengan karakteristik desa; 

3) Pemda harus lebih sigap dan responsif menyikapi kondisi desa yang terkendala masalah 

administrasi ataupun teknis agar tidak ada Dana Desa yang gagal salur. 

3.1.4. Surplus/Defisit APBN 
Tabel 25 Perkembangan Surplus/Defisit Tahun 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 % Growth 
2020 - 
2021  Pagu Real % Real Pagu Real % Real Pagu Real % Real 

SURPLUS / DEFISIT -16.950,35 -16.599,51 97,93% -15.593,84 -15.186,78 97,39% -16.069,42 -14.470,52 95,97% -4,72% 

Sumber : OM SPAN, MEBE (data diolah) 

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, dengan kondisi Penerimaan yang terbatas maka 

Provinsi Jambi akan selalu berada dalam kondisi defisit. Namun jika kita lihat dalam tren 3 tahun 

terakhir, maka dapat kita lihat jumlah defisit semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan 

dampak dari perolehan pendapatan yang mulai kembali tumbuh. Disamping itu, efisiensi belanja juga 

menjadi salah satu faktor pendorong turunnya tingkat defisit APBN. 

Meskipun terlihat tidak baik, defisit APBN ini pada dasarnya masih sejalan dengan kebijakan APBN 

secara umum. Hal ini diperlukan dimana dengan kondisi perekonomian yang diharapkan dapat terus 

bertumbuh, Pemerintah diharapkan memiliki multiplier effect terhadap perekonomian melalui belanja 

Pemerintah agar PDRB terus dapat bertumbuh.  

Selain itu, kondisi defisit yang terlihat besar ini juga masih sangat aman dan jauh dari standar 

maksimal defisit APBN terhadap APBN.  Defisit APBN Provinsi Jambi jika dibandingkan PDRB selama 3 

tahun terakhir bahkan tidak mencapai 1%. Maka sebetulnya, jika dikelola dengan baik dan tepat tidak 

ada yang perlu dikhawatirkan. Justru yang menjadi tantangannya adalah bagaimana agar setiap 

rupiah belanja Pemerintah yang sudah dialokasikan tersebut dapat secara nyata menghasilkan 

output, outcome serta impact dan benefit yang dapat dirasakan masyarakat. 

3.1.5. Pengelolaan BLU Pusat 

Terdapat 4 satker BLU Pusat yang ada di Provinsi Jambi. Dua diantaranya bergerak dibidang 

Pendidikan yaitu UNJA atau Universitas Jambi dan UIN STS Jambi atau Universitas Islam Negeri 

Sultan Thaha Syaifuddin Jambi. Sedangkan dua lainnya bergerak di bidang Kesehatan yaitu RS 

Bratanata dan RS Bhayangkara. 

Tabel 26 Perbandingan Pendapatan dan Belanja Satker BLU Tahun 2019-2021 
 

Tahun 
 

2019 2020 2021 

SATKER BLU Pagu Real % Pagu Real % Pagu Real % Growth 

UNJA           

PENDAPATAN NEGARA 171,00 223,53 130,72% 179,55 219,37 122,18% 188,53 228,12 121,00% 3,99% 

BELANJA NEGARA 402,47 359,57 89,34% 363,02 309,56 85,27% 454,37 401,71 88,41% 29,77% 

UIN STS JAMBI           

PENDAPATAN NEGARA 56,32 58,16 103,27% 61,00 64,84 106,29% 61,15 73,53 120,24% 13,41% 

BELANJA NEGARA 260,50 143,52 55,10% 404,54 351,65 86,93% 401,23 342,23 85,30% -2,68% 

RS BHAYANGKARA           
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PENDAPATAN NEGARA 43,60 45,30 103,90% N/A 57,41 N/A N/A 113,09 N/A 96,99% 

BELANJA NEGARA 50,53 47,45 93,91% 55,16 54,00 97,90% 71,92 70,86 98,53% 31,21% 

RS BRATANATA           

PENDAPATAN NEGARA N/A 93,19 N/A 107,06 83,89 78,35% N/A 99,01 N/A 18,03% 

BELANJA NEGARA 102,36 99,68 97,38% 117,03 90,69 77,49% 94,89 93,07 98,08% 2,63% 

Sumber : OM SPAN, MEBE (data diolah) 

Jika kita lihat dari sisi pendapatan, tahun ini mengalami pertumbuhan dari tahun lalu. Pertumbuhan 

juga dialami oleh seluruh satker BLU baik yang bergerak di bidang Kesehatan maupun pendidikan.  

Dilihat dari besaran pertumbuhannya, terlihat bahwa RS Bhayangkara memiliki pertumbuhan 

terbesar dengan nilai sebesar 96,99%. Pertumbuhan yang sangat pesat ini sebagai dampak 

penambahan fasilitas gedung baru yang untuk penanganan IGD dan Ruang Operasi. Penambahan 

fasilitas ini juga meningkatkan status RS tersebut dari sebelumnya RS Tingkat III menjadi RS Tingkat 

II. Dengan adanya peningkatan tersebut mengakibatkan penambahan jumlah layanan yang tersedia 

sehingga secara langsung memberikan tambahan sumber pendapatan bagi satker tersebut. Hal 

serupa juga terjadi pada RS Bratanata yang naik kelas dari RS Tingkat IV menjadi RS Tingkat III 

sehingga secara langsung juga berdampak pada bertambahnya sumber pendapatan.  

Sedangkan untuk BLU Bidang Pendidikan meskipun juga mengalami pertumbuhan namun tidak 

sesignifikan BLU Bidang Kesehatan. Namun meskipun pertumbuhannya tidak besar, tapi porsi 

realisasi BLU Bidang Pendidikan sedikit lebih besar ketimbang Bidang Kesehatan. Dari total 

pendapatan BLU, BLU Bidang Pendidikan menyumbang 59% dari total, sedangkan sisanya yaitu 41% 

dari BLU Kesehatan. Besarnya sumber Pendapatan BLU Pendidikan ini didominasi oleh Satker UNJA 

yang memiliki porsi 44% dari total Pendapatan BLU.  

Yang cukup disayangkan adalah peran atau porsi terhadap Pendapatan BLU yang diberikan oleh 

Satker UIN STS Jambi. Meskipun memiliki nilai pertumbuhan yang cukup baik di angka 13,41% dari 

tahun lalu namun porsinya yang paling kecil diantara seluruh BLU dengan porsi hanya 14,31%. Kurang 

maksimalnya BLU ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor pembangunan fasilitas dan gedung yang 

masih berjalan hingga tahun ini sehingga proses perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan lainnya 

masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu potensi-potensi besar dari penyewaan 

BMN yang ada di BLU ini juga belum kembali normal sebagaimana kondisi sebelum pandemi sehingga 

semakin membuat penerimaan hanya benar-benar bertumpu pada Jasa Layanan Perkuliahan. 

Tabel 27 Realisasi Belanja Satker BLU berdasarkan Sumber Dana Tahun 2019-2021 

SATKER 2019 2020 2021 

UNJA 359,57 309,56 401,71 

BLU 204,54 157,63 240,42 

PLN 0,27 0,27 0,32 

RM 152,85 149,29 156,88 

RMP 1,91 2,37 4,10 

UIN STS 143,52 351,65 342,23 

BLU 58,38 58,87 67,57 

RM 83,80 76,89 103,81 

SBSN 1,34 215,90 170,85 

RS BRATANATA 99,68 90,69 93,07 
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BLU 22,45 80,76 83,30 

PNP 68,40 
  

RM 8,83 9,92 9,77 

RS BHAYANGKARA 47,45 54,00 70,86 

BLU 41,18 47,43 62,27 

RM 6,27 6,57 8,59 

Sumber : OM SPAN, MEBE (data diolah) 

Perkembangan Rasio Kemandirian BLU 

Kemandirian BLU adalah kemampuan riil BLU dalam membiayai seluruh belanjanya dengan 

pendapatan murni BLU tersebut. Rasio Kemandirian diukur dengan membandingkan jumlah 

pendapatan murni terhadap jumlah pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi serta 

Pinjaman. Semakin tinggi angka rasio ini maka akan semakin menunjukkan independensi BLU 

terhadap campur tangan Pemerintah. Untuk lebih memudahkan hasil analisis, kriteria rasio 

kemandirian adalah sebagai berikut: 

Tabel 28 Kategori Pola Hubungan Kemandirian BLU 

Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif 

Rendah >25% - 50% Konsulatif 

Sedang >50% - 75% Partisipatif 

Tinggi >75% - 100% Delegatif 

Sumber : Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah Vol. 6 Nomor 1 April 2021: 88-107 

Dengan menggunakan data pada Tabel 27 maka dapat kita peroleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 29 Perkembangan Kemandirian BLU Pendidikan Tahun 2019-2021 

Tahun 
UNJA UIN STS Jambi 

Nilai Kemandirian Kategori Nilai Kemandirian Kategori 

2019 57% Partisipatif 41% Konsulatif 

2020 51% Partisipatif 17% Instruktif 

2021 60% Partisipatif 20% Instruktif 

Sumber : OM SPAN, MEBE (data diolah) 

Tabel 30 Perkembangan Kemandirian BLU Kesehatan Tahun 2019-2021 

Tahun 
RS Bratanata RS Bhayangkara 

Nilai Kemandirian Kategori Nilai Kemandirian Kategori 

2019 23% Instruktif 87% Delegatif 

2020 89% Delegatif 88% Delegatif 

2021 90% Delegatif 88% Delegatif 

Sumber : OM SPAN, MEBE (data diolah) 

Jika kita lihat pada Tabel 29 diatas, terlihat bahwa BLU Pendidikan antara UNJA dan UIN STS masih 

memiliki tingkat kemandirian yang sangat berbeda. UNJA termasuk kategori partisipatif yang artinya 

BLU tersebut sudah hampir mandiri sehingga peran Pemerintah tidak terlalu besar. Sementara untuk 

UIN STS Jambi masih masuk kategori instruktif yang artinya BLU masih belum mampu mendanai 

operasionalnya sehingga peran Pemerintah masih sangat dominan. Jika kita lihat dalam 3 tahun 

terakhir, maka pada UIN STS Jambi terlihat terjadi penurunan tingkat kemandirian. Hal ini disebabkan 

karena adanya bantuan/pinjaman melalui SBSN yang digunakan dalam pembangunan fasilitas 

sehingga sangat mempengaruhi tingkat kemandirian BLU. 
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Lain halnya dengan BLU Kesehatan, seperti yang dapat kita lihat pada Tabel 30 diatas terlihat bahwa 

sejak tahun 2020 seluruh BLU Kesehatan sudah masuk kategori Delegatif. Kategori ini berarti campur 

tangan Pemerintah sangat minim sekali sehingga BLU dapat benar-benar mampu dan mandiri untuk 

membiayai operasionalnya. Sedikit hal yang menjadi catatan disini adalah untuk RS Bratanata baru 

menjadi BLU di tahun 2020 sehingga wajar jika pada tahun 2019 statusnya masih instruktif karena 

memang masih murni dan sangat tergantung dengan kucuran dana dari Pemerintah. Namun sejak 

dijadikan BLU terlihat bahwa satker ini dapat menunjukkan kinerja yang baik dengan tingkat 

kemandirian yang cukup tinggi. 

3.1.6. Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat 

3.1.6.1. Penerusan Pinjaman 

Penerusan Pinjaman yang ada di Provinsi Jambi pernah disalurkan kepada PDAM Tirta Mayang yang 

berada di Kota Jambi dan KLP Singkut yang berada di Kab.  Sarolangun. Pinjaman PDAM Kota Jambi 

ini merupakan salah satu pinjaman yang paling awal kepada BUMD yang bersumber dari Penerusan 

Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi. Pembiayaan dilakukan melalui pinjaman luar 

negeri atau RDI.  

Dilihat dari sebarannya, di Pulau Sumatera terdapat 61 BUMD yang menerima pinjaman termasuk 

PDAM Kota Jambi. Pinjaman ini sudah dilunasi sejak tahun 2016 namun masih belum diterbitkan surat 

penutupan pinjaman sehingga masih harus dilakukan rekonsiliasi. Sedangkan untuk KLP Singkut 

koperasi ini masih memiliki kewajiban kepada Pemerintah walaupun eksistensinya telah dinyatakan 

tidak ada lagi oleh Pemkab Sarolangun. 

Dalam perjalanannya, pinjaman kepada BUMD khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

pernah macet dikarenakan masalah manajemen dan politik, sehingga dilakukan beberapa kebijakan 

pemerintah untuk merestrukturisasi pinjaman. Tujuan restrukturisasi ini adalah untuk membantu 

PDAM   menyukseskan   program   pemerintah,   yaitu   10   juta sambungan rumah. Pinjaman PDAM 

Kota Jambi termasuk ke dalam Two Step Loan yang diajukan untuk dihapus ke Bank Indonesia.  

Pinjaman  PDAM  Kota  Jambi  telah  berstatus  lunas  (hak  tagih  pemerintah  nol rupiah). Namun 

perjanjian pinjaman masih belum dilakukan penutupan. Berdasarkan informasi dari Direktorat SMI, 

Menteri Keuangan telah melayangkan surat kuasa kepada Gubernur Bank Indonesia untuk 

melakukan penutupan perjanjian terhadap beberapa pinjaman yang berstatus two step loan. 

Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, pinjaman tersebut dapat ditutup, dan dengan 

demikian pelaksanaan rekonsiliasi periodik tidak diperlukan lagi. 

Untuk kedepannya, PDAM berencana untuk memperoleh sumber dana investasi untuk tahun 2022 

berasal dari dana APBD TKDD sebesar 21,1 Miliar dan dana Perumda sebesar 20 Miliar. Tahun 2023 

akan ada investasi baru yang cukup besar memerlukan pendanaan. Apalagi dalam periode lima tahun 

kedepan PDAM masih membutuhkan kapasitas aliran sebesar 200 liter per detik. Tentunya ini 

membutuhkan investasi jaringan yang tidak sedikit terutama jaringan pipa besar. Terdapat beberapa 

jaringan pipa yang butuh perluasan cakupan layanan seperti di daerah Kota Baru, Kenali Asam Atas, 

dll. Sedangkan untuk saluran pipa di broni untuk saat ini secara volume sudah cukup namun masih 

terkendala terkait sarana untuk mengantar air ke daerah sana yang masih kurang. 

Khusus untuk KLP Singkut, masih terdapat hak tagih negara sebesar 1,71 Miliar Rupiah. Hak tagih 

tersebut termasuk pokok tunggakan sebesar 354,44 Juta dan Tunggakan Denda sebesar 1,36 Miliar 
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Rupiah. Pada pelaksanaan rekonsiliasi debitur tersebut tidak menghadiri undangan sehingga 

dianggap hak tagih yang disampaikan tersebut dianggap telah sesuai. 

Potensi Investasi Ke Depan 

Kuantitas pinjaman daerah khususnya di Provinsi Jambi yang dikelola oleh Direktorat Sistem 

Manajemen Investasi/KPPN Khusus Investasi stagnan dalam kurun waktu yang cukup lama. 

Mengingat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah 

yang di dalamnya  mencakup  skema  pemberian  pinjaman  sebagai  salah  satu bentuk investasi, maka 

kami akan disajikan data/informasi terkait potensi/peluang Pemerintah Daerah di wilayah untuk 

mengakses pinjaman daerah. 

Tabel 31 Potensi Pinjaman untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi 

Pemerintah Daerah Batas maksimal pinjaman daerah  

(75% dari jumlah penerimaan 
umum APBD tahun sebelumnya)  

– dalam milyar rupiah 

Opini Laporan 

Keuangan 

Tunggakan kepada 
Pemerintah Pusat 

2020 2021 

Prov Jambi 2.376,02 WTP WTP Tidak Ada 

Kota Jambi 1.065,34 WTP WTP Tidak Ada 

Muaro Jambi 868,56 WTP WTP Tidak Ada 

Batanghari 823,14 WTP WTP Tidak Ada 

Tanjung Jabung Barat 731,79 WTP WTP Tidak Ada 

Tanjung Jabung Timur 670,07 WTP WTP Tidak Ada 

Sarolangun 749,85 WTP WTP Tidak Ada 

Merangin 848,37 WTP WTP Tidak Ada 

Bungo 1.014,93 WTP WDP Tidak Ada 

Tebo 625,61 WTP WTP Tidak Ada 

Kerinci 768,91 WTP WTP Tidak Ada 

Sungai Penuh 501,91 WTP WTP Tidak Ada 

Sumber : Kanwil DJPb Prov. Jambi (data diolah) 

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018, salah satu persyaratan untuk melakukan 

pinjaman adalah Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Rasio ini mengukur kemampuan keuangan 

daerah untuk mengembalikan pinjaman yaitu paling sedikit 2,5 (dua koma lima). Angka DSCR diperoleh 

dari [(PAD + DAU + (DBH - DBH DR)) - B. Wajib] / [Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya  Lain].  Untuk  dapat  

mencapai  angka  DSCR  yang  sesuai  dengan regulasi, Pemda dapat melakukan langkah-langkah 

optimalisasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta efisiensi biaya proyek yang akan dibiayai 

dengan pinjaman. 

Saat ini, pinjaman daerah yang bersumber dari PT SMI baru diakses oleh 2 (dua) pemda saja yaitu 

Pemkot Jambi dan Pemkab Merangin. Padahal jika melihat tabel diatas, seharusnya seluruh pemda 

memenuhi persyaratan untuk mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan investasi di Kabupaten/Kota 

masing-masing. Pemanfaatan yang masih rendah ini menjadi salah satu indikator bahwa Pemda 

belum memaksimalkan potensi kreditur Dalam Negeri yang ada baik karena kurangnya informasi 

maupun kurangnya akses terhadap kreditur tersebut. Namun demikian tetap harus menjadi 

perhatian bahwa pinjaman daerah yang dilakukan sebaiknya untuk pembiayaan proyek yang 

berdampak ekonomi terhadap masyarakat dan mampu menjadi income generating bagi pemda. 
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3.1.6.2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
Tabel 32 Penyaluran KUR berdasarkan Skema Tahun 2019-2021 

SKEMA 
2019 2020 2021 

DEB SALUR DEB SALUR DEB SALUR 

KECIL 13.139 1.707,72 9.833 1.666,07 15.967 2.900,22 

MIKRO 44.096 948,18 46.284 1.538,47 69.881 2.523,18 

SUPERMI - - 8.205 77,24 7.334 69,74 

TKI 11 0,17 8 0,12 1 0,03 

Total 57.246 2.656,07 64.330 3.281,89 93.183 5.493,16 

Sumber : SIKP (data diolah) 

Penyaluran KUR selama 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak 

hanya terlihat dari bertambahnya jumlah debitur tapi juga pertambahan dari jumlah penyaluran 

untuk hampir seluruh skema. Skema di tahun 2021 yang mengalami penurunan adalah skema 

SUPERMI yang turun 10% dari jumlah yang disalurkan dan skema TKI yang turun 300% dari tahun 

lalu. Namun karena porsi skema ini tidak terlalu besar maka tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap penyaluran KUR secara keseluruhan. Sementara peningkatan terbesar terjadi 

pada skema Kecil yang meningkat 74% dan skema Mikro yang meningkat 64% dari tahun lalu. 

Peningkatan ini menunjukkan sentimen yang positif bahwa UMKM di Provinsi Jambi mulai kembali 

bangkit dan bergerak untuk memulihkan perekonomian di Provinsi Jambi. 

Dari hasil monitoring dan evaluasi penyaluran KUR pada semester II tahun 2021, kami menemukan 

hal-hal sebagai berikut: 

a) Mayoritas debitur KUR di Provinsi Jambi bergerak di bidang usaha pertanian, sejalan dengan 

fokus Pemerintah untuk menggeser penyaluran KUR ke sektor produktif. 

b) Pemanfaatan   KUR   masih   didominasi   oleh   perorangan   dengan mayoritas laba bersih pelaku 

usaha berada di rentang 6 s.d. 10 juta per bulan. Dalam menjalankan usahanya, debitur 

menggunakan pinjaman KUR sebagai tambahan modal usaha. 

c) Program KUR dapat membantu pelaku usaha yang kesulitan permodalan, hal ini dibuktikan 

dengan responden yang mengalami peningkatan  omzet,  penggunaan  tenaga  kerja,  dan  

pendapatan bersih. 

d) Program KUR juga dipersepsikan oleh responden  mudah  dari  sisi administrasi dan agunan yang 

tidak memberatkan dan proses pencairan KUR yang cepat. Di samping itu, responden juga sangat 

terbantu karena cicilan dan bunga KUR yang ringan, serta jarak penyalur KUR yang dekat dengan 

rumah. 

e) Terkait pembinaan dari penyalur,  hanya  35%  responden yang menyatakan bahwa mereka 

pernah mendapatkan pelatihan/pendampingan dari penyalur. Pelatihan/pendampingan yang 

didapatkan antara lain berupa cara penggunaan dana,  perkenalan dengan pelaku usaha lain, 

pembinaan modal, pemasaran usaha, dan pengelolaan keuangan serta pengembangan jaringan 

usaha. 

f) Dari keseluruhan hasil survei, 88% responden menyatakan bahwa mereka  memiliki  keinginan  

untuk  mendapatkan  KUR  dengan  nilai yang lebih besar di kemudian hari, yang akan digunakan 

untuk membuka  unit  usaha  baru,  menambah  bahan  baku,  lahan,  atau peralatan. 
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Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUR sudah dimanfaatkan dengan 

baik sesuai dengan targetnya yaitu pelaku UMKM. Penggunaan KUR ini pula sudah sesuai dengan 

tujuan awalnya yaitu untuk membantu UMKM yang ingin mengembangkan usaha namun terkendala 

masalah permodalan. Namun memang untuk pendampingan dari penyalur masih sangat minim. Hal 

ini masih dapat dikatakan wajar karena berbeda dengan UMi yang mewajibkan kreditur untuk 

melakukan pendampingan pada debiturnya, pada KUR tidak terdapat kewajiban tersebut sehingga 

wajar jika tidak banyak UMKM yang mendapatkan pendampingan dari KUR. 

Selain memantau penyaluran KUR, terdapat satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua yaitu 

terkait optimalisasi data pada SIKP. Berdasarkan hasil pemantauan, diskusi, FGD dan berbagai 

pertemuan yang beberapa kali dilakukan, perlu dilakukan upaya yang lebih optimal untuk 

meningkatkan kualitas dan reliabilitas data debitur yang diinput oleh Pemda pada SIKP, sehingga data 

tersebut dapat menjadi salah satu informasi yang dipercaya akurasinya oleh bank penyalur KUR 

dan/atau LKBB penyalur UMi. Hal ini karena tingkat pemanfaatan data calon debitur oleh Pemda 

dengan debitur yang menerima KUR masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah karena 

calon debitur yang diinput oleh Pemda masih memiliki potensi yang rendah sebagai penerima KUR. 

Untuk lebih memaksimalkan hal tersebut, perlu dilakukan pemetaan yang lebih intensif dan 

komprehensif agar data yang diinput oleh Pemda benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pihak 

perbankan untuk menyasar debitur-debitur KUR yang potensial. 

Beberapa permasalahan yang disampaikan oleh Lembaga Penyalur  dalam penyaluran KUR di 

Provinsi Jambi adalah sebagai berikut: 

1) Masih ada persepsi debitur yang menganggap bahwa KUR adalah hibah Pemerintah, sehingga 

tidak perlu dikembalikan dan tidak ada jaminan; 

2) Perbankan  memperoleh  data  debitur  tidak  melalui  SIKP,  namun melalui pencarian dengan 

usaha sendiri; 

3) Kesulitan untuk mencari calon debitur dengan karakter SID BI/SLIK yang baik; dan 

4) Data Calon Debitur KUR potensial yang telah diinput oleh Pemerintah Daerah belum dimanfaatkan 

secara optimal oleh Lembaga Keuangan Penyalur KUR. 

Menyikapi hal tersebut, perlu upaya tindak lanjut yang harus dilakukan guna memaksimalkan 

penggunaan data SIKP dalam penyaluran KUR antara lain: 

1) Diperlukan adanya rekonsiliasi data debitur KUR pada SIKP dengan data penyaluran KUR di 

Lembaga keuangan penyalur di tingkat pusat maupun daerah; 

2) Mendorong   pihak   perbankan   di   Provinsi   Jambi   untuk   lebih meningkatkan komunikasi dan 

koordinasi dengan Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab SIKP; dan 

3) Dalam rangka peningkatan efektivitas penggunaan data SIKP, akan difasilitasi adanya pertemuan 

lanjutan antara Dit. SMI, bank penyalur, dan Pemerintah Daerah. 
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3.1.6.3. Kredit Ultra Mikro (UMi) 
Tabel 33 Penyaluran UMi berdasarkan Penyalur Tahun 2019-2021 

Penyalur 
2019 2020 2021 

Deb (Org) Salur (Juta) Deb (Org) Salur (Juta) Deb (Org) Salur (Juta) 

PNM 10.398 28.296,50 10.440 29.552,50 15.184 61.943,38 

PEGADAIAN 223 1.399,70 1.753 8.947,37 922 4.048,39 

KOPERASI MITRA DHUAFA - - 1 3,00 1 3,00 

KSPPS TAMZIS BINA UTAMA 1 10,00 - - - - 

KSPPS BTM BINA MASYARAKAT UTAMA 2 3,00 5 15,50 - - 

Total 10.624 29,71 12.199 38,52 16.107 65,99 

Sumber : SIKP UMI (data diolah) 

Penyaluran UMi selama 3 tahun terakhir juga terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari 

tumbuhnya jumlah debitur sebesar 32% dan jumlah penyaluran sebesar 71%. Pertumbuhan ini 

menjadi indikasi positif bahwa ditengah kondisi pandemi seperti saat ini, bantuan permodalan yang 

diberikan UMi terbukti mampu menarik debitur UMKM yang memiliki keterbatasan akses terhadap 

permodalan dari perbankan. Apalagi jika kita lihat pertumbuhan sangat besar terjadi pada 

penyaluran oleh PNM yang tumbuh sebesar 110% dari tahun lalu. Pertumbuhan yang sangat besar 

ini menunjukkan bahwa produk UMi semakin dikenal oleh UMKM di Provinsi Jambi dan terbukti tidak 

kalah dengan produk SUPERMI yang ada diperbankan. 

Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah terjadinya penurunan penyaluran oleh Pegadaian 

setelah sebelumnya mampu tumbuh pesat pada tahun 2020. Penurunan ini salah satunya disebabkan 

oleh bentrok produk yang tersedia dari UMi dan juga produk kredit yang dimiliki oleh Pegadaian itu 

sendiri. Sehingga Pegadaian lebih fokus untuk mengembangkan produknya sendiri ketimbang fokus 

menyalurkan produk UMi. 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di tahun 2021, hampir 20% dari total koperasi yang ada di 

Kota Jambi merupakan koperasi khusus yang anggotanya hanya UMKM. Hal ini seharusnya dapat 

menjadi peluang bagi koperasi-koperasi yang ada di Kota Jambi untuk dapat menjadi LKBB  Penyalur 

Non Afiliasi Pemerintah. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi dapat menyampaikan 

daftar koperasi potensial yang memenuhi persyaratan untuk menjadi LKBB Penyalur Non Afiliasi 

Pemerintah kepada PIP untuk dapat ditindaklanjuti. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi 

terus menjalin komunikasi dan sinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM se-Provinsi Jambi untuk 

memfasilitasi penyampaian pemenuhan persyaratan Koperasi calon LKBB Penyalur UMi kepada 

Pusat Investasi Pemerintah. Di samping itu, pendataan dan pembuatan Big Data program pembiayaan 

juga dibutuhkan agar tidak ada penyalur pembiayaan yang mengalami kerugian akibat terbatasnya 

informasi terkait profil dan reputasi calon debitur UMi.  

Dari hasil kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program Semester II Tahun 2021, 

perluasan   skema   pembiayaan   Ultra   Mikro   yang   telah dihadirkan pada tahun 2021. Oleh karena 

itu diharapkan setiap Pemerintah Daerah dapat berperan aktif untuk dapat mengidentifikasi, 

memverifikasi, dan memvalidasi setiap koperasi yang potensial untuk menjadi LKBB Penyalur Non 

Afiliasi Pemerintah sehingga program UMi dapat semakin berkembang kedepan. 

Untuk itu diperlukan beberapa upaya tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Jambi pada tahun 2022 yakni sebagai berikut: 
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a. Kanwil   Ditjen   Perbendaharaan   Provinsi   Jambi   akan   terus menjalin komunikasi dan sinergi 

dengan Dinas Koperasi dan UKM se Provinsi Jambi untuk memfasilitasi penyampaian    

pemenuhan persyaratan koperasi calon LKBB Penyalur UMi Non Afiliasi kepada Pusat Investasi 

Pemerintah. 

b. Perlu dilakukan upaya yang lebih optimal untuk meningkatkan kualitas dan reliabilitas data 

debitur yang diinput oleh Pemda pada SIKP, sehingga data tersebut dapat menjadi salah satu 

informasi yang dipercaya  akurasinya  oleh  bank  penyalur  KUR  dan/atau  LKBB penyalur UMi. 

3.1.7. Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah 

Secara umum kinerja penyaluran APBN sudah cukup baik. Namun tentunya pasti akan tetap ada 

beberapa hal yang perlu menjadi catatan untuk perbaikan kinerja APBN ke depan. Beberapa hal yang 

perlu menjadi catatan antara lain: 

1) Adanya refocusing yang dilakukan pada Februari dan Mei sehingga berdampak pada 

pengurangan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Perjalanan seperti perjalanan dinas dan 

pertemuan/rapat atau belanja operasional lainnya yang biasanya memakan banyak biaya agar 

lebih selektif dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Satker juga dapat melakukan 

konsultasi dengan eselon I yang lebih intensif terkait refocussing yang membutuhkan upaya lebih 

untuk menyesuaikan kegiatan yang sudah terencana agar tetap sejalan dengan apa yang menjadi 

prioritas pada K/L tersebut; 

2) Salah satu isu lain terkait refocussing ini adalah adanya penghematan yang belum terdapat 

rencana penggunaan. Oleh karena itu, penting bagi satker untuk segera merevisi hal tersebut 

agar dana tersebut tetap dapat dimanfaatkan dengan baik; 

3) Selain masalah refocussing, terdapat juga kendala-kendala administratif. Seperti misalnya 

Output yang tidak akan terserap karena calon penerima tidak memenuhi syarat yang ditentukan 

dalam Juknis. Hal ini perlu menjadi perhatian agar alokasi dana dapat lebih maksimal dan tepat 

sasaran. Masalah ini terjadi misalnya pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan 

Peternakan Provinsi Jambi dimana terdapat Output Pengembangan Kawasan Kedele (PEN) 

dengan alokasi anggaran 15,24 M dengan target output seluas 9.100 Ha yang diperuntukkan bagi 

tanaman di dataran tinggi dan dingin. Daerah yang cocok dengan tanaman kedele seperti Kab.  

Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, dan Kab.  Tebo. Secara nasional, kedele menjadi tanaman 

unggulan Jambi. Alokasi tersebut diperkirakan tidak akan terserap karena calon penerima tidak 

memenuhi syarat yang ditentukan dalam Juknis. Meskipun untuk mengatasi hal tersebut, Pemda 

bisa saja mengimplementasikan tata cara penyampaian usulan calon penerima bantuan secara 

elektronik secara benar dan komitmen melalui e-proposal yang disediakan oleh Kementerian 

Pertanian sehingga semua daftar penerima ditentukan sesuai ketentuan dan verifikasi validasi 

yang tepat. Proses ini cukup memakan waktu dan berakibat tertundanya realisasi dana. 

Pada akhirnya pelaksanaan APBN pada tahun ini sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari indeks kualitas 

pelaksanaan anggaran (IKPA) untuk tahun ini yang sudah mencapai 94,17%. Capaian ini jauh lebih baik 

dari tahun lalu yang hanya mencapai 89,28% atau naik 4,89%. Peningkatan ini menunjukkan upaya 

perbaikan yang terus menerus dari seluruh pihak untuk menjadikan APBN disalurkan dan digunakan 

dengan baik. Tentunya ke depan kita terus berharap agar kualitas pelaksanaan semakin baik tidak 

hanya dari sisi penyaluran tapi juga penggunaannya. 
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3.2. Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda) 
Tabel 34 I-Account APBD Tahun 2019-2021 

 2019 2020 2021 % Growth 
2020 - 
2021  Pagu Real % Real Pagu Real % Real Pagu Real % Real 

Pendapatan 
Daerah 

18.496,71 18.666,14 100,92% 18.786,28 16.960,18 90,28% 18.011,67 18.212,97 101,12% 7,39% 

Pendapatan 
Asli Daerah 

2.890,24 2.800,03 96,88% 2.975,69 2.643,43 88,83% 3.076,51 3.268,26 106,23% 23,64% 

Pendapatan 
Transfer 

15.287,10 15.567,18 101,83% 12.805,22 12.259,28 95,74% 14.399,59 14.626,86 101,58% 19,31% 

Lain-lain 
Pendapatan 
Daerah yang 
Sah 

319,37 298,93 93,60% 3.005,37 2.057,47 68,46% 535,57 317,84 59,35% -84,55% 

Belanja Daerah 20.283,64 19.277,54 95,04% 20.419,21 16.244,30 79,55% 19.512,54 17.408,17 89,22% 7,16% 

Belanja 
Pegawai 

7.295,35 6.596,48 90,42% 7.770,59 7.033,30 90,51% 7.021,81 6.567,30 93,53% -6,63% 

Belanja Barang 4.607,69 4.428,81 96,12% 4.160,79 3.045,24 73,19% 4.678,32 3.977,78 85,03% 30,62% 

Belanja Bunga 0 0 #DIV/0! 3,49 1,29 0,3696275 23,14 7,76 33,55% 501,72% 

Belanja Subsidi 40,506288 16,147108 39,86% 16,84 21,84 129,69% 56,56 13,81 24,42% -36,76% 

Belanja Hibah 766,93255 780,68521 101,79% 981,69 494,27 50,35% 1.105,36 810,52 73,33% 63,98% 

Belanja 
Bantuan Sosial 

49,756526 50,399539 101,29% 58,42 71,06 121,64% 73,68 49,65 67,39% -30,12% 

Belanja Modal 4.432,21 4.406,39 99,42% 4.151,64 3.052,41 73,52% 3.449,81 3.133,77 90,84% 2,67% 

Belanja Tidak 
Terduga 

48,382543 26,67043 55,12% 416,07 356,49 85,68% 203,97 90,09 44,17% -74,73% 

Belanja Bagi 
Hasil 

2523,4354 2877,67 114,04% 663,84 648,82 97,74% 751,05 747,19 99,49% 15,16% 

Belanja 
Bantuan 
Keuangan 

519,37 94,28 18,15% 2.195,84 1.519,58 69,20% 2.148,85 2.010,29 93,55% 32,29% 

Surplus/Defisit -1.786,92 -611,40 34,22% -1.632,93 715,88 -43,84% -1.500,87 804,79 -53,62% 12,42% 

Pembiayaan 1.405,92 1.859,32 132,25% 1.632,94 1.424,98 87,26% 1.527,52 1.182,07 77,38% -17,05% 

Penerimaan 
Pembiayaan (1) 

1.511,47 1.936,12 128,10% 1.686,11 1.461,98 86,71% 1.556,92 1.208,74 77,64% -17,32% 

Pengeluaran 
Pembiayaan (2) 

105,55324 76,797332 72,76% 53,17 37 69,59% 29,40 26,66 90,70% -27,93% 

Pembiayaan 
Netto (1) - (2) 

1.405,92 1.859,32 132,25% 1.632,94 1.424,98 87,26% 1.527,52 1.182,07 77,38% -17,05% 

Sisa Lebih 
Pembiayaan 
Anggaran 
(SILPA) 

-381,00 1.247,92 -327,54% 0,01 2.140,86  26,65 1.986,87 74,55 -7,19% 

   Sumber : GFS, SIKD (data diolah) 

3.2.1. Pendapatan Daerah 

3.2.1.1. PAD 

Dalam 3 tahun terakhir, PAD kembali mengalami menunjukkan pertumbuhan dari sisi capaian. 

Pertumbuhan ini tidak lepas dari upaya pemda untuk terus memaksimalkan potensi penerimaan yang 

ada di daerah. Pajak Daerah masih mendominasi PAD dengan porsi sebesar 72% dan tumbuh sebesar 

15%. Sementara Lain-Lain PAD yang sah menempati urutan kedua dengan porsi sebesar 20% dengan 

pertumbuhan sebesar 12%. 
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Grafik 4 Tren Pergerakan Manusia Tahun 2021 

Sumber : Google mobility index 

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan tersebut antara lain karena pulihnya aktifitas masyarakat. 

Hal ini ditandai dengan meningkatnya aktifitas masyarakat yang berkunjung ke tempat rekreasi serta 

tempat-tempat hiburan. Salah satu sumber pendapatan yang mencerminkan ini adalah dari 

meningkatnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan. Kedua pajak ini 

memiliki porsi yang cukup besar dengan porsi masing-masing sebesar 20% dan 10% dari PAD.  

Sejalan dengan menurunnya kasus COVID-19 di Provinsi Jambi, meningkatnya aktifitas masyarakat 

ini juga memiliki dampak lanjutan. Dampak lanjutan dari peningkatan aktifitas tersebut adalah 

tumbuhnya tingkat hunian hotel. Tingkat hunian hotel yang tinggi juga akan berdampak langsung 

karena pajak hotel merupakan salah satu PAD di Provinsi Jambi.  

Sementara untuk sumber PAD terbesar masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. Kedua pajak ini masing-masing memiliki porsi 25% dan 20% terhadap PAD. 

Besarnya pajak kendaraan ini menunjukkan tingkat kemampuan masyarakat Jambi yang perlahan 

kembali pulih seiring dengan membaiknya perekonomian. 

Jika dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jambi, PAD masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini 

karena dalam 3 tahun terakhir, rasio PAD terhadap PDRB tidak lebih dari 10%. Rendahnya tingkat PAD 

disebabkan karena masih tingginya tingkat ketergantungan Pemda terhadap Dana Transfer dari 

Pemerintah Pusat. Sehingga peran PAD bahkan untuk membiayai APBD sendiri masih sangat rendah. 

Analisi Tingkat Kemandirian Fiskal 

Tingkat Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah 

daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya tanpa bergantung bantuan dari luar termasuk 

Pemerintah pusat. Tingkat Kemandirian Fiskal dapat diukur menggunakan Formula Hunter (1977) 

yang disesuaikan dengan struktur APBD di Indonesia. Untuk mengukur indeks tersebut menggunakan 

formula sebagai berikut: 

IKF = 1 - 
𝑇𝑟𝐺𝑃+𝑇𝑟𝑆𝑃+𝐵+𝑅𝐸𝑉𝑆𝐻

𝑅𝐸𝑉𝑂𝑅+𝑇𝑟𝐺𝑃+𝑇𝑟𝑆𝑃+𝐵+𝑅𝐸𝑉𝑆𝐻
  dimana 

REVOR adalah PAD 

TrGP adalah DAU, Otsus, Dana Desa dan Transfer Antar Daerah 

TrSP adalah DAK Fisik dan DAK Non Fisik 

B adalah Penerimaan Pinjaman Daerah 

REVSH adalah DBH 
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Hasil dari perhitungan IKF kemudian akan dikategorikan. Klasifikasi atas hasil IKF menggunakan 

Kategori sebagai berikut: 

Nilai IKF Kategori 

≥ 0,75 Sangat Mandiri 

0,50 ≤ IKF < 0,75 Mandiri 

0,25 ≤ IKF < 0,50 Menuju Kemandirian 

< 0,25 Belum Mandiri 

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, maka diperoleh perhitungan IKF sebagai berikut: 

Indikator 2019 2020 2021 

REVOR 2.800,03 2.643,43 2.824,73 

PAD 2.800,03 2.643,43 2.824,73 

TRGP 9.801,59 9.065,39 9.567,03 

DAU 8.301,92 7.502,96 7.402,17 

DID 223,87 358,08 261,84 

DD 1.275,80 1.204,35 1.219,05 

Transfer Antar Daerah 0,00*) 0,00*) 683,97 

TRSP 3.066,26 3.040,78 3.097,94 

DAK Fisik 1.162,04 1.049,89 1.113,88 

DAK Non Fisik 1.904,22 1.990,89 1.984,06 

B 0,00*) 0,00*) 203,89 

REVSH 2.227,91 1.781,65 2.276,75 

DBH 2.227,91 1.781,65 2.276,75 

IKF 0,16 0,16 0,16 

Kategori Belum Mandiri Belum Mandiri Belum Mandiri 

*) Data sulit untuk ditemukan namun porsinya tidak signifikan 

Jika kita lihat perkembangannya dalam 3 tahun terakhir, terlihat bahwa tingkat kemandirian Pemda 

tidak banyak berubah. Konsistensi dalam kategori belum mandiri ini semakin menunjukkan bahwa 

tingkat ketergantungan Pemda terhadap Transfer dari Pusat masih sangat tinggi.  

Tingkat IKF masih berada pada rentang 16% ini juga berarti PAD hanya cukup untuk membiayai 16% 

dari keseluruhan belanja daerah, sementara sisanya masih harus bergantung pada dana dari pusat. 

Hasil ini semakin meyakini bahwa potensi PAD, baik pajak maupun retribusi daerah masih belum 

optimal dikelola oleh Pemerintah daerah. Permasalahan utamanya adalah Pemerintah daerah tidak 

memiliki data pasti potensi yang ada sehingga dalam pembuatan target capaian masih dibawah 

potensi. Pada sisi lain, indikator capaian antara target dan realisasi selalu menjadi ukuran kinerja 

kepala OPD terkait. Padahal target yang dibuat masih jauh dari potensi yang tersedia. Maka dari itu 

penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah agar setiap rupiah dana yang ditransfer 

dari Pusat dapat dimanfaatkan dengan baik dan digunakan sesuai peruntukan yang tepat sesuai 

target dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan baik Nasional maupun Daerah. 

Meskipun masih dimungkinkan terdapatnya error atau bias dalam hasil analisis ini, namun hasil ini 

sejalan dengan Hasil Pemeriksaan BPK untuk Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah 

untuk Tahun 2019 dan 2020 (LKPP Tahun 2021 belum diterbitkan pada saat kajian ini dibuat). Dalam 

hasil reviu kemandirian fiskal itu disebutkan bahwa lebih dari 90% Pemerintahan Kabupaten/Kota 

masih termasuk kategori belum mandiri. Sementara untuk Pemerintahan Provinsi hanya terdapat 7 
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Pemprov yang sudah termasuk mandiri, namun 79% sisanya atau 26 Pemprov masih masuk kategori 

belum mandiri ataupun masih menuju mandiri. Bahkan berdasarkan hasil reviu yang sama, untuk 

tahun 2020 ini terjadi penurunan tingkat kemandirian dari beberapa Pemda yang sebelumnya 

berstatus sangat mandiri (kategori 4) menjadi status mandiri (kategori 3). Penurunan ini menunjukkan 

perubahan struktur yang luar biasa akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di 

tahun 2020 tersebut.  

Peningkatan tingkat kemandirian fiskal daerah tentunya harus diikuti dengan perbaikan di berbagai 

lini. Disamping memperbaiki tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya sangat penting untuk 

membangun reputasi yang bagus di masyarakat. Apalagi berdasarkan hasil audit tahun 2020 yang 

lalu sudah banyak Pemda yang mendapatkan predikat WTP untuk 5 tahun berturut-turut bahkan. 

Prestasi yang baik tersebut hendaknya juga diikuti dengan perbaikan bukan hanya dari sisi 

pertanggungjawaban keuangan tapi juga diwujudkan dalam bentuk hasil pembangunan yang nyata 

dan dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing. 

Pendapatan Transfer 

Dibandingkan tahun lalu, terjadi pertumbuhan sebesar 19,31% pada pendapatan transfer tahun ini. 

Pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan bagi hasil yang diberikan akibat dari 

meningkatnya penerimaan pajak atas hasil tambang seperti batu bara. Sedangkan untuk penerimaan 

transfer lainnya hampir tidak berbeda dari tahun lalu. 

Salah satu yang perlu menjadi perhatian pada tahun ini adalah terjadinya keterlambatan dalam 

penyaluran DAU pada Pemprov Jambi. Keterlambatan tersebut terjadi karena Pemprov Jambi belum 

memenuhi syarat penyaluran karena belum melakukan alokasi earmark 8% atas DAU/DBH sehingga 

DAU belum dapat disalurkan. Penyaluran yang terhambat tersebut juga ditambah lagi dengan kondisi 

transisi pimpinan yaitu Gubernur Provinsi Jambi yang baru dilantik pada bulan Juli tahun 2021. 

Meskipun dalam tekanan kondisi politik karena pergantian kepemimpinan tersebut, untungnya 

Pemprov tetap mampu mengejar penyaluran DAU tersebut pada triwulan III dan IV. Ditambah lagi 

pada periode tersebut dunia Kembali dihebohkan dengan munculnya varian Delta dan Omicron yang 

mampu Kembali mengganggu proses recovery yang sedang berjalan. 

Tabel 35 Perbandingan Transfer Pemerintah Pusat 2020 - 2021 

Transfer Pempus 2020 Porsi 20 2021 Porsi 21 

DBH 1.784,17 15% 2.240,42 18% 

DAU 7.502,96 61% 7.788,25 62% 

DAK 2.972,15 24% 2.609,55 21% 

Total 12.259,28   12.638,22   

Sumber : SIKD, SIMTRADA (data diolah) 

Jika kita bandingkan transfer dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2020 dan 2021, dapat kita lihat 

bahwa terjadi peningkatan pada DBH dan DAU, namun terjadi penurunan pada DAK. Peningkatan ini 

mengakibatkan perubahan porsi pada DBH dan DAU yang meningkat. Porsi DAK yang menurun ini 

disebabkan kurang optimalnya realisasi DAK baik untuk DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Pada DAK 

Fisik terdapat beberapa subbidang yang gagal disalurkan sehingga tidak maksimal. Sementara untuk 

DAK Non Fisik juga terdapat beberapa dana yang tidak disalurkan antara lain Dana Pelayanan 

Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki realisasi paling rendah. 
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3.2.1.2. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) 

LLPDyS menjadi satu-satunya sumber pendapatan yang tidak mengalami pertumbuhan di tahun ini. 

Hal ini disebabkan karena pada tahun ini terjadi penurunan jumlah hibah yang merupakan sumber 

utama pendapatan ini. Hibah yang cukup besar terjadi pada tahun 2020 karena banyak bantuan yang 

diberikan melalui mekanisme hibah untuk penanganan COVID-19 baik dalam bentuk bantuan alat tes 

antigen, alat swab, dll. 

Meskipun pendapatan ini mengalami penurunan yang sangat besar, namun karena porsinya yang 

relatif kecil tidak terlalu mempengaruhi pendapatan secara signifikan. Begitupun sebaliknya Ketika 

pendapatan ini meningkat cukup besar di tahun 2020 juga tidak memberikan pertumbuhan yang 

signifikan terhadap pendapatan. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar sumber pendapatan ini adalah 

berasal dari pendapatan hibah untuk kebijakan yang bersifat strategis untuk penanganan tertentu. 

3.2.2. Belanja Daerah 

3.2.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja 

3.2.2.1.1. Belanja Operasi 
Grafik 5 Porsi Belanja Operasi Tahun 2021 

 

Belanja Operasi mengalami penurunan dari tahun lalu. Hal ini disebabkan menurunnya belanja 

pegawai yang turun 6,63% dari tahun lalu. Besarnya pengaruh belanja pegawai ini cukup wajar 

mengingat belanja ini memiliki porsi 38% dari total belanja operasi. Tingginya belanja pegawai ini 

masih menunjukkan besarnya pengeluaran Pemerintah untuk pegawai. Besarnya pengaruh belanja 

pegawai ini membuat pengaruh belanja barang yang seharusnya dapat lebih digunakan sebagai 

stimulus perekonomian menjadi semakin kecil. 

Penurunan belanja pegawai ini salah satunya disebabkan karena banyaknya pegawai yang memasuki 

periode purna bakti pada tahun ini. Pengurangan jumlah PNS tersebut sayangnya tidak diikuti dengan 

penerimaan PNS baru yang seimbang di tahun ini. Hal ini juga merupakan dampak dari pandemi di 

tahun lalu dimana penerimaan PNS menjadi terganggu karena fokus Pemerintah untuk pengendalian 

pandemi dan pemulihan ekonomi. 
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3.2.2.1.2. Belanja Modal 
Grafik 6 Perkembangan Belanja Modal 2019 - 2021 

 

Senada dengan Belanja Operasi, realisasi belanja modal pada tahun ini sedikit mengalami peningkatan 

dari tahun lalu. Meskipun pelaksanaan pekerjaan masih terganggu karena keterbatasan tenaga kerja 

yang bisa digunakan namun adanya kelonggaran aktifitas dan pembatasan yang tidak seketat tahun 

lalu menyebabkan realiasi belanja sedikit lebih baik meskipun alokasinya menurun dari tahun lalu. 

Namun kendala pada belanja modal ini lebih banyak dari faktor internal. Permasalahan ini seringkali 

lebih menjadi tantangan dalam maksimalisasi pelaksanaan belanja modal. Hal-hal administratif 

seperti menunggu juknis, kendala pada saat pelelangan, tidak tersedianya barang di e-katalog, dan 

hal-hal sejenis lainnya selalu menjadi alasan klasik setiap kali proses monitoring dilakukan. 

Maksimalisasi belanja modal itu sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena dominasi belanja 

modal di Provinsi Jambi merupakan belanja konstruksi jalan yang diharapkan akan menjadi tumpuan 

utama jalur distribusi barang. Konstruksi jalan yang memiliki porsi 39% dari total belanja modal harus 

terserap dengan baik agar jalur distribusi dapat berjalan lancar. Lancarnya akses ini akan 

memberikan dampak yang luar biasa apalagi untuk inter regional trading yang sedang digalakkan 

untuk menjaga inflasi di Provinsi Jambi. Selain itu, pelaksanaan belanja modal khususnya yang terkait 

dengan pengembangan jalan dan jembatan akan semakin mempercepat dan mempermudah akses 

dari lokasi barang mentah ke sentra produksi yang pada akhirnya akan membantu perkembangan 

dan pertumbuhan ekonomi. 

3.2.2.1.3. Belanja Tidak Terduga 
Grafik 7 Perkembangan Belanja Tidak Terduga 2019 - 2021 

 

Sedikit berbeda untuk belanja tak terduga, pada tahun ini sudah sangat menurun dari tahun lalu. Hal 

ini karena sebelumnya dana tak terduga banyak digunakan untuk pos penanganan COVID-19 yang 

pada saat itu tidak direncanakan pada APBD. Berbeda dengan tahun 2021 yang sudah dialokasikan 

khusus seperti dari earmark DAU/DBH sebesar 8%. Penggunaan earmark tersebut membuat dana 
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untuk penanganan COVID-19 tersedia secara khusus dengan program yang jelas sehingga membuat 

realiasi belanja tak terduga mampu turun secara drastis. 

3.2.2.1.4. Belanja Transfer 

Belanja transfer untuk tahun ini secara umum tumbuh dari tahun lalu. Pertumbuhan tersebut karena 

kedua komponen belanja ini yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan juga tumbuh 

masing-masing 13,5% dan 10,04%. Peningkatan belanja bagi hasil ini juga merupakan dampat lanjutan 

atas baiknya harga komoditas yang diproduksi oleh Provinsi Jambi sehingga meningkatkan bagi hasil 

Pajak sebesar 13%. Sementara untuk bantuan keuangan salah satu faktor pendukungnya adalah 

peningkatan yang luar biasa pada bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota yang tumbuh hampir 5x lipat 

atau 492%. 

3.2.2.2. Berdasarkan Fungsi 
Tabel 36 Realisasi APBD Berdasarkan Fungsi Tahun 2021 

Fungsi Realisasi Porsi 

Pelayanan Umum 5.295,33 30% 

Pendidikan 4.857,06 28% 

Kesehatan 2.836,59 16% 

Ekonomi 953,19 5% 

Perumahan dan Fasilitas Umum 2.685,02 15% 

Lingkungan Hidup 171,84 1% 

Ketertiban dan Keamanan 306,60 2% 

Perlindungan Sosial 219,21 1% 

Pariwisata 83,34 0% 

Total 17.408,17  

Sumber : GFS, SIKD (data diolah) 

Dilihat berdasarkan fungsinya, APBD masih banyak dihabiskan untuk pelayanan umum. Hal ini terlihat 

dari porsi untuk pelayanan umum yang mencapai 30% dari total belanja. Namun meskipun pelayanan 

umum sangat besar, terlihat untuk fungsi pendidikan yang merupakan prioritas tetap mendapatkan 

porsi yang besar bahkan sudah melebihi dari target 20% yang diharapkan. Namun meskipun sudah 

mendapatkan porsi yang besar, belanja urusan pendidikan ini masih belum efektif. Hal ini karena 

fokus utama realisasi masih seputar mengejar output saja. Sementara untuk kebutuhan yang benar-

benar mendasar seperti jumlah guru yang kurang, jumlah kelas yang kurang dan hal-hal penting 

lainnya belum menjadi perhatian yang serius untuk ditangani. 

Fungsi lain yang mendapatkan porsi yang cukup besar selanjutnya adalah kesehatan. Sayangnya 

belanja kesehatan yang cukup besar ini juga belum mencerminkan alokasi belanja yang benar-benar 

cukup untuk meningkatkan tingkat kesehatan di Provinsi Jambi. Hal ini karena sebagian besar alokasi 

untuk fungsi kesehatan ini sebagian besar dalam bentuk belanja pegawai dan belanja untuk Bantuan 

Operasional Kesehatan yang sifatnya adalah bantuan untuk puskesmas. Dengan kata lain, belanja 

yang benar-benar ada untuk penanganan kasus tertentu seperti untuk penurunan stunting, 

peningkatan gizi, penanganan penyakit menular dan non menular yang merupakan fokus dan prioritas 

nasional masih memiliki alokasi yang minim sehingga penanganannya juga belum maksimal. 

Salah satu fungsi besar lainnya adalah fungsi perumahan dan fasilitas umum. Porsi yang cukup besar 

pada fungsi ini perlu untuk lebih ditingkatkan karena belanja ini manfaatnya dapat langsung 

dirasakan oleh masyarakat. Selain itu belanja untuk fungsi ini sejalan dengan arah peningkatan 



 

KAJIAN FISKAL REGIONAL | Tahun 2021 
56 

aksesibilitas dan konektivitas yang tentunya akan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi dan 

membantu mengurangi kemiskinan.  

3.2.3. Surplus/Defisit APBD 
Tabel 37 Surplus/Defisit APBD Tahun 2019-2021 

 2019 2020 2021 % Growth 
2020 - 
2021  Pagu Real % Real Pagu Real % Real Pagu Real % Real 

Surplus/Defisit -1.786,92 -611,40 34,22% -1.632,93 715,88 -43,84% -1.170,46 866,18 -74,00% 20,99% 

 

Perkembangan surplus/defisit APBD dalam 3 tahun terakhir sangat berfluktuatif. Namun dalam 2 

tahun terakhir dapat kita lihat bahwa dalam realisasinya terjadi surplus yang semakin besar dari 

tahun 2020 ke tahun 2021. Pertumbuhan surplus ini dipengaruhi oleh menurunnya belanja daerah 

terutama pada tahun 2021. 

Rasio Surplus terhadap Pendapatan 

Rasio S/D thd Pendapatan = 
Surplus/Defisit 

= 
866,18 

= 5,29% 
Total Pendapatan 16.388,23 

Rasio surplus/defisit terhadap agregat pendapatan ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi 

adanya surplus/defisit anggaran terhadap pendapatan. Angka tersebut dapat menunjukkan 

performa fiskal Pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan untuk mengcover belanja, atau 

penghematan belanja dengan kondisi pendapatan tertentu. 

Jika kita melihat hasil perhitungan diatas, maka kemampuan fiskal Pemerintah daerah dalam 

menghimpun pendapatan untuk menutupi belanja masih sangat rendah. Meskipun terjadi 

peningkatan dari tahun lalu yang hanya 4,22%, capaian di tahun ini masih sangat jauh dari tingkat 

coverage belanja yang diharapkan. Dengan kondisi tersebut cukup sulit untuk membiayai tuntutan 

belanja daerah yang diharapkan dapat terus meningkat untuk mendorong percepatan pemulihan 

ekonomi. Selain itu kapasitas yang ada saat ini sulit jika harus dilakukan penghematan belanja karena 

dikhawatirkan akan membuat perekonomian semakin lesu. 

3.2.4. Pembiayaan Daerah 
Tabel 38 Pembiayan APBD Tahun 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 % Growth 
2020 - 
2021  Pagu Real % Real Pagu Real % Real Pagu Real % Real 

Pembiayaan 1.405,92 1.859,32 132,25% 1.632,94 1.424,98 87,26% 1.169,08 567,90 48,58% -60,15% 

Penerimaan 
Pembiayaan (1) 

1.511,47 1.936,12 128,10% 1.686,11 1.461,98 86,71% 1.258,85 580,57 46,12% -60,29% 

Pengeluaran 
Pembiayaan (2) 

105,55324 76,797332 72,76% 53,17 37 69,59% 89,77 12,66 14,11% -65,78% 

Pembiayaan 
Netto (1) - (2) 

1.405,92 1.859,32 132,25% 1.632,94 1.424,98 87,26% 1.169,08 567,90 48,58% -60,15% 

SILPA -381,00 1.247,92 -327,54% 0,01 2.140,86 21408600,
01% 

-1,36 1.434,08 -1.054,47 -33,01% 

Sumber : GFS, SIKD (data diolah) 

Pembiayaan Daerah adalah seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi APBD ketika terjadi defisit. 
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Pembiayaan Netto pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun lalu. 

Sumber penerimaan pembiayaan sebagian besar masih mengambil dari SILPA tahun anggaran 

sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan masih didominasi dari investasi Pemda terutama 

pada BUMD. Pola ini hampir sama disetiap tahun dan mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah 

memang menjadikan SILPA sebagai cadangan pembiayaan untuk menghadapi defisit di tahun 

berikutnya. Sementara investasi masih diperuntukkan sebagai tambahan modal bagi BUMD yang ada 

seperti Bank Jambi dan PDAM. 

Rasio SILPA terhadap Belanja APBD 

Rasio SILPA = 
Jumlah SILPA 

= 
1.434,08 

= 9,24% 
Total Belanja APBD 15.522,05 

Rasio SILPA terhadap total belanja merupakan gambaran atas proporsi belanja atau kegiatan yang 

tidak efektif. Jika melihat rasio di atas, masih terdapat 9,24% kegiatan yang dianggap tidak efektif 

sehingga mengakibatkan pemborosan. Dari perhitungan rasio ini Pemerintah daerah diharapkan 

dapat menelaah kembali pos-pos anggaran yang memang benar-benar diperlukan sehingga tidak 

terjadi pemborosan anggaran. 

3.2.5. Perkembangan BLU Daerah 
Tabel 39 Daftar BLUD Tambahan di Provinsi Jambi tahun 2021 

No. Nama BLUD Kab/Kota Tahun Dibentuk / Ditetapkan 

1. UPTD Puskesmas Maro Sebo Ilir Batang Hari 2020 

2. UPTD Puskesmas Tidar Kuranji Batang Hari 2020 

3. UPTD Puskesmas Pasar Muara Tembesi Batang Hari 2020 

4. UPTD Puskesmas Selat Batang Hari 2020 

5. UPTD Puskesmas Pasar Terusan Batang Hari 2020 

6. UPTD Puskesmas Batin Batang Hari 2020 

7. UPTD Puskesmas Tenam Batang Hari 2020 

8. UPTD Puskesmas Sungai Puar Batang Hari 2020 

9. UPTD Puskesmas Jangga Baru Batang Hari 2020 

10. UPTD PKM Aro Batang Hari 2020 

11. UPTD Puskesmas Sungai Rengas Batang Hari 2020 

12. UPTD Puskesmas Muara Bulian Batang Hari 2020 

13. UPTD Puskesmas Muara Tembesi Batang Hari 2020 

14. UPTD Puskesmas Mersam Batang Hari 2020 

15. UPTD Puskesmas Penerokan Batang Hari 2020 

16. UPTD Puskesmas Jembatan Mas Batang Hari 2020 

17. UPTD Puskesmas Durian Luncuk Batang Hari 2020 

 Total BLUD baru 17 Unit  

 Total BLUD Tahun lalu  43 Unit  

 Total BLUD s.d. Tahun 2021 60 Unit  

Sumber : Monitoring BLUD (data diolah) 

BLUD di Provinsi Jambi mengalami perkembangan yang cukup baik di tahun 2021 ini. Dan pola kelola 

BLUD semakin diminati oleh instansi terkait khususnya yang bergerak di sektor kesehatan karena 

karakteristik dan fleksibilitas yang dimiliki oleh BLUD. Hingga saat laporan ini dibuat, sudah terdapat 
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60 satker BLUD yang mampu didata. Jumlah ini sedikit meningkat dengan jumlah BLUD yang terdata 

tahun lalu dan masih dimungkinkan pertambahan jumlah BLUD baru untuk tahun ini namun belum 

terdata pada saat proses monitoring. Dan jumlah ini masih akan terus bertambah seiring dengan 

perbaikan sistem dan pengelolaan keuangan yang ada di masing-masing unit. 

Untuk sektor pendidikan sendiri hingga saat ini masih belum terdata yang memiliki status sebagai 

BLUD. Hal ini karena unit yang bergerak di sektor pendidikan itu sendiri tergolong sangat sedikit dan 

masih memiliki banyak keterbatasan untuk bisa dijadikan BLUD. Untuk universitas atau perguruan 

tinggi yang ada saat ini seluruhnya berstatus sebagai BLU Pusat. 

Dengan data yang ada saat ini, BLUD terbagi menjadi 2 kategori yaitu BLUD tingkat Rumah Sakit (RS) 

dan BLUD tingkat Puskesmas. Jika kita lihat perbandingannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 40 Perbandingan Rasio BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas Tahun 2021 

 PNBP Belanja PNBP Aset Rasio Belanja 
PNBP thd PNBP 

Rasio Total Aset 
Turnover 

BLUD RS 333,59 270,13 350,85 80,98% 95,08% 

BLUD Puskesmas 44,49 42,22 6,39 94,90% 696,24%*) 

*) data belum termasuk 34 UPTD Puskesmas yang belum menyerahkan data total aset untuk tahun 2021 

Jika kita lihat rasio belanja terhadap PNBP, satker BLUD Rumah Sakit maupun BLUD Puskesmas 

cenderung sudah mandiri dalam membiayai pengeluarannya. Dengan kata lain, pemasukan yang 

diterima dari pelayanan yang diberikan sudah cukup mampu untuk mengcover pengeluaran yang 

dibutuhkan dari sumber yang sama.  

Jika kita lihat dari turnover aset atas PNBP yang dihasilkan, BLUD RS relatif justru lebih efisien dalam 

menghasilkan PNBP per total aset yang dimiliki. Sementara untuk BLUD Puskesmas belum dapat 

dihitung dengan tepat karena kurangnya data yang tersedia. Dan perlu diingat pula bahwa aset yang 

dimiliki oleh puskesmas cenderung bukan berasal dari pengadaan sendiri melainkan hibah ataupun 

pembelian secara terpusat. Sehingga fokusnya lebih kepada peningkatan kualitas layanan pelayanan 

yang diberikan bukan lagi sekedar bagaimana memaksimalkan keuntungan dari pelayanan. 

3.2.6. Isu Strategis Pelaksanaan APBD 

Kinerja APBD pada tahun ini kembali menurun dibandingkan tahun lalu. Salah satu hal yang sering 

dijadikan penghambat adalah masalah perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat. Mengingat 

ketergantungan APBD masih sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat maka setiap terjadi perubahan 

kebijakan akan mempengaruhi kecepatan dalam penerimaan APBD. Hal ini menuntut pengelola 

keuangan daerah untuk lebih sigap dan cepat tanggap terhadap perubahan kebijakan yang terjadi di 

level pusat. 

Salah satu dampak nyata yang dirasakan terkait hal ini adalah ketika terjadi perubahan kebijakan 

penyaluran DAU/DBH untuk tahun 2021. Ketika Pemda lambat dalam merespon perubahan 

persyaratan maka akan langsung berdampak pada tidak disalurkannya DAU/DBH tersebut. 

Keterlambatan ini tentunya akan menghambat penyaluran belanja ke depan yang kemudian juga akan 

mempengaruhi kecepatan pemulihan ekonomi di daerah. 

Salah satu hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah SILPA yang tinggi dari tahun ke tahun. SILPA 

yang tinggi ini bukan bersumber dari peningkatan pendapatan yang besar tapi belanja yang masih 

minim. Hal ini selalu berulang di setiap tahun sehingga SILPA cenderung terus bertambah tanpa 
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diikuti dengan optimalisasi belanja. Tentunya untuk kondisi pemulihan seperti saat ini hal ini kurang 

tepat karena harusnya belanja daerah bisa menjadi mesin pendorong penggerak perekonomian. 

Hal lain yang juga patut dipertimbangkan adalah harmonisasi data antara Pusat dan Daerah. 

Sebagian pendapatan APBD yang merupakan dana TKDD dari Pemerintah Pusat terkadang mengalami 

lag data yang terlalu lama sehingga proses monitoring menjadi terhambat. Salah satu contoh yang 

sering terjadi adalah adanya jeda waktu yang terlalu lama antara penyaluran DAK Fisik dan 

penyerapan SP2D BUD di Daerah. Padahal seharusnya proses-proses yang klerikal seperti ini sudah 

dapat diautomisasi melalui sistem yang terintegrasi. Adanya jeda ini akan membuat seolah-olah 

kinerja Pemerintah Daerah seolah-olah menjadi jelek padahal mungkin masalah yang terjadi hanyalah 

data yang belum diinput pada aplikasi sementara untuk pelaksanaan dilapangan sudah dilaksanakan. 

Pelaksanaan APBD ke depan akan semakin menantang di era pandemi yang terus berlangsung. 

Apalagi di akhir tahun ini mulai kembali mewabah varian baru COVID yaitu omicron yang mulai 

menyebar di Provinsi Jambi. Belum lagi proses vaksinasi yang harus terus berjalan agar terciptanya 

herd immunity di masyarakat yang harus lebih dipercepat lagi. Hal-hal seperti ini membutuhkan 

penanganan yang cepat dan respon yang sigap dari apparat terkait dan tentunya dukungan anggaran 

yang cukup agar seluruh program tersebut dapat berjalan lancar. 

3.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian 
Tabel 41 Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 Growth 
2021 thd 

2020 
(pandemi) 

Growth 
2021 thd 

2019       
(pra 

pandemi) 

Real Proporsi Real Proporsi Real Proporsi 

Pendapatan Konsolidasi 8.644,77   9.520,90   9.973,16   4,75% 15,37% 

P. Perpajakan 6.465,40 74,79% 7.864,90 82,61% 7.931,13 79,52% 0,84% 22,67% 

PNBP 1.707,54 19,75% 1.504,41 15,80% 1.912,94 19,18% 27,16% 12,03% 

Hibah 471,83 5,46% 151,59 1,59% 129,10 1,29% -14,84% -72,64% 

Belanja Konsolidasi 25.613,42   24.045,94   25.952,61   7,93% 1,32% 

Belanja Pemerintah 23.514,09 91,80% 20.360,30 84,67% 23.753,46 91,53% 16,67% 1,02% 

Transfer 2.099,33 8,20% 3.685,64 15,33% 2.199,15 8,47% -40,33% 4,75% 

Surplus/Defisit -16.968,65   -14.525,04   -15.979,44   10,01% -5,83% 

Pembiayaan 1.857,60   1.424,98   1.182,07   -17,05% -36,37% 

Penerimaan Pembiayaan 1.934,40 104,13% 1.461,98 102,60% 1.208,74 102,26% -17,32% -37,51% 

Pengeluaran Pembiayaan 76,8 4,13% 37 2,60% 26,66 2,26% -27,93% -65,28% 

Sisa Lebih/Kurang 
Pembiayaan Anggaran 
(SILPA/SIKPA) 

-18.826,25   -15.950,02   -17.161,51   7,60% -8,84% 

Sumber : GFS, SIKRI (data diolah) 

Sebagai dampak belanja pusat dan daerah yang relatif meningkat, maka baik pendapatan maupun 

belanja konsolidasian untuk tahun ini juga mengalami peningkatan. Pendapatan baik perpajakan 

maupun PNBP mengalami peningkatan dari tahun lalu. Sementara dari sisi belanja juga meningkat 

dari tahun lalu. Dan yang menggembirakan adalah belanja yang mengalami peningkatan adalah dari 

sisi belanja Pemerintah bukan dari belanja transfer. Dengan kata lain, Pemerintah sudah berperan 

sesuai tugasnya sebagai penggerak roda perekonomian. 

 



 

KAJIAN FISKAL REGIONAL | Tahun 2021 
60 

Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi di tahun 2019, maka dapat dikatakan capaian 

tahun ini sangat baik. Hal ini terlihat dari pendapatan konsolidasian yang tumbuh lebih besar dari 

tahun 2020 (kondisi pandemi). Meskipun tipis, dari sisi belanja juga sedikit lebih baik dari kondisi 

sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan konsistensi Pemerintah untuk terus hadir dan berupaya agar 

perekonomian tetap berjalan meskipun menghadapi pandemi yang diluar asumsi makro awal. 

3.3.1. Pendapatan Konsolidasian 

Analisis Komposisi 

Grafik 8 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian 

 

Jika lihat perbandingan pada 3 tahun terakhir, terlihat komposisi terbesar masih didominasi dari 

sektor perpajakan. Jika lihat sekilas seolah terjadi penurunan peran pendapatan padahal terjadi 

pertumbuhan perpajakan pada tahun ini. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan yang lebih besar di 

sektor PNBP yang ditunjukkan baik dari PNBP Pusat maupun pertumbuhan PNBP daerah. Dengan 

peningkatan porsi PNBP pada tahun ini maka berdampak pada porsi perpajakan yang turun. 

Faktor utama peningkatan PNBP pada tahun ini adalah karena adalah kelonggaran aktifitas. 

Banyaknya transaksi dan aktifitas perekonomian disumbang dari aktifnya kegiatan dari sektor 

pendidikan yang ditandai dengan kegiatan tatap muka anak sekolah dan kuliah. Ramainya sektor 

kuliner yang ditandai ramainya kunjungan restoran dan rumah makan serta cafe termasuk hotel. Dan 

juga sektor pariwisata yang ditandai dari peningkatan kunjungan ke tempat-tempat wisata. 

Analisis Tax Rasio 

 

Jika kita lihat tax rasio pada tahun ini sedikit menurun dari tahun lalu. Hal ini karena perbedaan laju 

pertumbuhan pajak konsolidasian tahun ini yang lebih lambat daripada pertumbuhan PDRB. PDRB 

pada tahun ini mampu tumbuh 3,66% sementara perpajakan konsolidasian hanya tumbuh 0,64%. 

Dengan perbedaan laju pertumbuhan tersebut maka wajar jika tax rasio pada tahun ini sedikit lebih 

kecil dari tahun lalu. 
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Namun jika kita lihat pada scope yang lebih besar, terlihat bahwa tax rasio tidak banyak berubah. 

Bahkan rasio ini tidak hanya bertahan 3 tahun ini saja tapi juga untuk tahun-tahun sebelumnya. 

Stagnasi rasio perpajakan ini menunjukkan bahwa kondisi perpajakan di Provinsi Jambi tidak banyak 

mengalami perkembangan. Hal ini juga disebabkan karena minimnya sumber perpajakan yang ada 

dimana sebagian besar sangat bergantung terhadap komoditas sawit dan batubara. Sementara 

kondisi kedua komoditas tersebut sangat fluktuatif tergantung kondisi pasar global. Maka diperlukan 

strategi baru agar potensi perpajakan yang ada di Jambi dapat lebih dimaksimalkan untuk mendorong 

penerimaan dan perekonomian di Provinsi Jambi. 

3.3.2. Belanja Konsolidasian 

Analisis Komposisi 

Grafik 9 Perbandingan Komposisi Belanja Konsolidasian Tahun 2019 - 2021 

 

Jika dilihat komposisinya, terlihat bahwa terjadi peningkatan signifikan pada belanja modal pada 

tahun ini. Hal ini menunjukkan peningkatan dari sisi serapan belanja modal yang lebih baik. Hal ini pun 

selaras dengan capaian belanja modal baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang 

menunjukkan peningkatan kinerja dari tahun lalu. 

Tidak hanya belanja modal, belanja operasional juga mengalami peningkatan pada tahun ini. Hal ini 

karena peningkatan khususnya pada belanja barang dan belanja hibah yang tumbuh cukup besar 

pada tahun ini. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, maka terlihat komposisi realisasi 

belanja modal juga perlahan sudah mendekati normal meskipun belum mampu pulih sepenuhnya. 

Namun peningkatan yang ditunjukkan ini sudah menunjukkan bahwa Pemerintah sudah perlahan 

kembali bangkit dan fokus untuk kembali menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk 

mendukung percepatan akses dan konektivitas di Provinsi Jambi. 

Analisis Peran terhadap PDRB 

Grafik 10 Perkembangan Peran Belanja Konsolidasian Terhadap PDRB 
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Jika kita lihat peran belanja pemerintah selama 3 tahun terakhir tidak banyak mengalami 

perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan PDRB dari sisi belanja masih lebih 

didominasi oleh faktor konsumsi rumah tangga. Meskipun begitu, peran belanja pemerintah tetap 

sangat penting untuk menjaga ketahanan daya beli masyarakat dan sebagai stimulus perekonomian. 

Belanja pemerintah penting sebagai stabilisasi. Hal ini sangat terlihat ketika kondisi pandemi dimana 

konsumsi turun drastis dan daya beli masyarakat sangat rendah, maka belanja pemerintah menjadi 

andalan utama agar perekonomian tetap dapat hidup dan masyarakat tetap dapat bertahan hidup. Itu 

sebabnya terlihat pada tahun 2020 peran belanja pemerintah sedikit lebih tinggi karena pada periode 

tersebut Pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat bertahan baik dalam bentuk bantuan 

langsung maupun melalui belanja untuk penanganan COVID pada saat itu.  

Belanja Pemerintah juga sangat penting sebagai stimulus. Belanja Pemerintah dibutuhkan sebagai 

multiplier aktifitas ekonomi. Hal ini pula yang mendorong agar realisasi Belanja Pemerintah harus 

didorong segera sejak awal tahun sehingga tidak harus selalu menumpuk di akhir tahun. Dengan 

adanya percepatan realisasi belanja Pemerintah sejak awal tahun maka momentum pertumbuhan 

ekonomi tetap dapat terjaga. 

3.3.3. Surplus/Defisit 
Tabel 42 Perkembangan Surplus/Defisit dan Pembiayaan Konsolidasian Tahun 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 Growth 
2021 thd 

2020 
(pandemi) 

Growth 
2021 thd 

2019       
(pra 

pandemi) 

Real Proporsi Real Proporsi Real Proporsi 

Surplus/Defisit -16.968,65   -14.525,04   -15.979,44   10,01% -5,83% 

Pembiayaan 1.857,60   1.424,98   1.182,07   -17,05% -36,37% 

Penerimaan Pembiayaan 1.934,40 104,13% 1.461,98 102,60% 1.208,74 102,26% -17,32% -37,51% 

Pengeluaran Pembiayaan 76,8 4,13% 37 2,60% 26,66 2,26% -27,93% -65,28% 

Sisa Lebih/Kurang 
Pembiayaan Anggaran 
(SILPA/SIKPA) 

-18.826,25   -15.950,02   -17.161,51   7,60% -8,84% 

Sumber : GFS, SIKRI (data diolah) 

Jika kita lihat tren selama 3 tahun terakhir, terlihat bahwa defisit mulai kembali membesar di tahun 

ini. Hal ini wajar karena memang belanja Pemerintah diperlukan untuk mendorong perekonomian 

kembali pulih pada kondisi sebelum ekonomi. Selain itu, dari sisi komposisinya sendiri defisit ini 

sebagian besar berasal dari APBN sementara APBD selalu surplus setiap tahunnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa dorongan dari belanja Daerah masih harus ditingkatkan agar proses pemulihan 

ekonomi semakin cepat dan pertumbuhan ekonomi Daerah semakin cepat. 

3.3.4. Pembiayaan Konsolidasian 

Berdasarkan Tabel 42 diatas pula dapat kita lihat bahwa pembiayaan sedikit menurun. Pembiayaan 

ini seluruhnya murni dari Pembiayaan pada APBD. Sehingga penurunan pembiayaan konsolidasian ini 

juga merupakan cermin penurunan pembiayaan pada APBD yang sudah dibahas sebelumnya. 

3.3.5. Kontribusi Pengeluaran Pemerintah dalam Perekonomian 

PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan 

ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu 

tertentu (satu tahun kalender). Nilai PDRB suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan 

pendekatan pengeluaran yaitu: Y = C + I + G + (X-M) 
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Keterangan : 

Y = PDRB G = Belanja Pemerintah 

C = Konsumsi Rumah Tangga X = Ekspor 

I = Investasi M = Impor 

Dari rumusan tersebut, kita dapat menghitung kontribusi Pemerintah terhadap PDRB, terutama dari 

belanja Pemerintah (G) dan investasi (I). Nilai belanja Pemerintah (G) dicerminkan dari nilai 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan 

barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah 

tangga dikurangi penjualan barang dan jasa. Sedangkan nilai Investasi Pemerintah dicerminkan dari 

nilai Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) yang merupakan nilai akuisisi aset tetap dikurangi 

penghentian aset tetap. Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi 

Jambi Tahun 2021 (Pre-eliminary): 

Tabel 43 Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2021 (Pre-Eliminary) 

Kode 

Akun Statistik Keuangan Pemerintah 

RUPIAH 
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI  KEKAYAAN BERSIH : 

A1 Pendapatan 17.129,71 

A11 Pajak  7.917,75 

A12 Kontribusi Sosial  
 

A13 Hibah  112,55 

A14 Pendapatan Lainnya  9.099,41 

A2 Beban 18.775,18 

A21 Kompensasi Pegawai 9.235,64 

A22 Penggunaan Barang dan Jasa  5.754,75 

A23 Konsumsi Aset Tetap 0,10 

A24 Bunga 7,76 

A25 Subsidi  13,81 

A26 Hibah 2.781,99 

A27 Manfaat Sosial 65,71 

A28 Beban Lainnya  915,42 

GOB Saldo Operasi Bruto  (1-2+23+NOBz) -1.645,38 

NOB Saldo Operasi Neto  (1-2+NOBz) -1.645,48 
 

TRANSAKSI  ASET NON KEUANGAN : 4.978,27 

A31 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto 4.978,27 

A311 Aset Tetap  4.915,46 

A312 Perubahan Persediaan 
 

A313 Aset Militer 
 

A314 Aset Non Produksi  62,81 

NLB Saldo Peminjaman / Pinjaman  Neto  (1-2+NOBz-31) -6.623,65 
 

TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) : 
 

A32 Akuisisi Neto Aset Keuangan -6.419,86 

A321 Dalam Negeri -6.419,86 

A322 Luar Negeri  
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A323 Monetary gold and SDRs  
 

A33 Keterjadian Kewajiban Neto 203,89 

A331 Dalam Negeri 203,89 

A332 Luar Negeri 
 

Pemeriksaan Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman/ Pinjaman dengan Pembiayaan  

(1-2-31=32-33-NLBz=0) 

0,10 

Sumber : GFS, SIKRI (data diolah) 

Jika kita lihat pada tabel diatas, maka dapat kita ambil peran pemerintah dari sisi Belanja (G) dan 

Investasi (I) sebagai berikut: 

Tabel 44 Kontribusi Belanja 

Tahun Belanja (G) Investasi (I) PDRB % G % I 

2021 15.056,10 4.915,46 206.846,29 7% 2% 

2020 14.874,20 4.203,55 233.725,50 6% 2% 

 

Jika kita lihat dari tahun lalu,  terlihat bahwa baik peran belanja maupun investasi tidak banyak 

mengalami perubahan. Hal ini salah satunya dipengaruhi karena dampak belanja terhadap konsumsi 

yang meningkat. Sehingga porsi belanja pemerintah setiap tahun cenderung tidak banyak berubah. 

Sementara dari sisi investasi meskipun terlihat dari investasi pemerintah perannya sangat kecil, 

namun jika kita lihat peran investasi secara total terhadap PDRB sangat besar pada tahun ini. Hal ini 

menunjukkan bahwa peran investasi Pemerintah dalam memberikan efek multiplier sangat besar dan 

berhasil untuk membangun iklim investasi yang kondusif di Provinsi Jambi
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BAB IV. ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN  
POTENSIAL REGIONAL 

  

Analisis Sektor 
Unggulan dan Potensial 
Regional 

BAB 

4 

Pemerintah sudah seharusnya lebih serius mengembangkan sektor 
unggulan dan potensial di daerah. 
Berdasarkan PDRB pada tahun 2021 ini, terlihat bahwa sektor Pertanian, 
Kehutanan & Perikanan, Sektor Pertambangan & Penggalian serta Sektor 
Jasa Pendidikan merupakan sektor unggulan di Provinsi Jambi.  
 
Sementara itu, Sektor Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang serta Sektor Informasi dan Komunikasi 
merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Jambi.  
 
Peta potensi dan sektor unggulan ini sangat penting. Dan diharapkan 
belanja fiskal ke depan diarahkan untuk mendukung infrastruktur serta 
sarana prasarana terkait yang dapat semakin mendorong sektor 
tersebut untuk semakin tumbuh. Bahkan jika direncanakan dengan baik, 
bukan tidak mungkin sektor unggulan ini akan menjadi sektor yang khas 
dari Provinsi Jambi sehingga semakin memperbesar peran Provinsi 
Jambi di regional Sumatera kedepan. 
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4.1. Pendahuluan 

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, memeratakan pembagian 

pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional.  Arah pembangunan ekonomi 

mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan tingkat pemerataan 

yang sebaik mungkin.  Pembangunan adalah suatu perubahan yang positif, yang meliputi kegiatan-

kegiatan pengelolaan sumber daya di suatu daerah yang dilaksanakan beserta hasil-hasilnya, dan 

akan tercermin dari pendapatan daerah dan tingkat kesejahteraan penduduknya. 

Pandemi COVID-19 mempengaruhi pembangunan ekonomi secara luar biasa. Ekonomi lumpuh 

sebagai konsekuensi untuk menekan kasus penularan. APBN-APBD menjadi satu-satunya instrumen 

yang diandalkan untuk menopang perekonomian.  Agar pembangunan ekonomi tetap berjalan, saat ini 

Pemerintah daerah dituntut untuk berinovasi memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi 

yang dimiliki didaerah. Perencanaan ekonomi regional menjadi sangat penting untuk memperkirakan 

atau menentukan sektor unggulan dan sektor potensial di daerah. 

Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi sehingga dapat 

dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi. Sektor unggulan merupakan tulang 

punggung dan penggerak perekonomian, sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci atau 

sektor pemimpin perekonomian suatu wilayah. Dengan demikian, sektor unggulan merupakan refleksi 

dari suatu struktur perekonomian. Sehingga dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek khas 

atau karakteristik dari suatu pembangunan perekonomian yang berkelanjutan. 

Pengembangan kebijakan ekonomi saat ini diarahkan pada sektor unggulan yang erat dengan 

kepentingan masyarakat luas dan terkait dengan potensi masyarakat sekaligus sesuai dengan 

sumber daya ekonomi lokal. Peran sektor unggulan semakin strategis sebagai sektor yang 

memberikan kontribusi yang berarti terhadap perolehan devisa dan penerimaan PDRB daerah. 

Sedangkan sektor potensial yang ada di suatu daerah merupakan sektor yang memiliki kemampuan 

produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan sektor yang sama di daerah lain. Dengan 

demikian produk dan jasa dari sektor ekonomi potensial tersebut di samping dapat mencukupi 

kebutuhan sendiri juga dapat dijual ke luar sehingga daerah memperoleh pendapatan. Pendapatan 

tersebut akan mendorong pemanfaatan sumber daya lokal dan menggerakkan sektor potensial yang 

sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya sektor ekonomi yang tidak potensial, sehingga 

perekonomian secara keseluruhan akan berkembang yang pada akhirnya masing-masing sektor 

ekonomi merupakan pasar bagi sektor lain. Kondisi tersebut dapat menciptakan peluang usaha dan 

lapangan kerja baru bagi masyarakat. 

Untuk menganalisis sektor unggulan dan sektor potensial yang ada di Provinsi Jambi pada bab ini 

menggunakan:  

1) Analisis Location Quotient (LQ), hasil analisa ini berguna untuk mengidentifikasi basis ekonomi 

(sektor basis) suatu wilayah.  Dengan analisis ini dapat diketahui seberapa besar tingkat 

spesialisasi sektor basis atau unggulan (leading sector) di suatu wilayah, dengan cara 

membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan 

ekonomi sejenis pada lingkup yang lebih luas (regional atau nasional); 
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2) Analisis Klassen Typology yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang 

pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah; 

3) Analisis Shift-Share adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui perubahan dan 

pergeseran sektor tertentu pada perekonomian regional maupun lokal dibandingkan dengan 

perekonomian nasional dalam dua atau lebih kurun waktu tertentu. 

Analisis pertama yaitu perhitungan nilai Location Quotient (LQ) diseluruh sektor perekonomian 

berdasarkan indikator pendapatan daerah yaitu PDRB tahun 2017 – 2021, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 45 Hasil Analisis LQ Tahun 2017 - 2021 

Sektor Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021 Nilai LQ Ket 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,04 2,04 2,04 2,01 2,04 2,03  LQ > 1  Basis 

Pertambangan dan Penggalian  2,88 3,00 3,12 3,08 3,01 3,02  LQ > 1  Basis 

Industri Pengolahan 0,49 0,48 0,48 0,49 0,48 0,48  LQ < 1  Non Basis 

Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  LQ < 1  Non Basis 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

1,60 1,59 1,55 1,49 1,49 1,54  LQ > 1  Basis 

Konstruksi 0,69 0,69 0,70 0,72 0,76 0,71  LQ < 1  Non Basis 

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

0,70 0,71 0,72 0,71 0,72 0,71  LQ < 1  Non Basis 

Transportasi dan Pergudangan  0,77 0,76 0,74 0,74 0,75 0,75  LQ < 1  Non Basis 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,36  LQ < 1  Non Basis 

Informasi dan Komunikasi 0,68 0,69 0,67 0,65 0,63 0,66  LQ < 1  Non Basis 

Jasa Keuangan dan Asuransi 0,56 0,54 0,52 0,53 0,55 0,54  LQ < 1  Non Basis 

Real Estate 0,47 0,48 0,49 0,47 0,47 0,48  LQ < 1  Non Basis 

Jasa Perusahaan 0,58 0,56 0,53 0,52 0,54 0,55  LQ < 1  Non Basis 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

1,00 0,98 0,99 0,96 0,97 0,98  LQ < 1  Non Basis 

Jasa Pendidikan 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,02  LQ > 1  Basis 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,00 0,99 0,98 0,93 0,96 0,97  LQ < 1  Non Basis 

Jasa lainnya 0,58 0,56 0,53 0,53 0,52 0,54  LQ < 1  Non Basis 

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Dari Tabel 45 dapat ditentukan empat sektor yang menjadi basis serta memiliki kontribusi yang besar 

dalam pertumbuhan perekonomian dan pembangunan wilayah di Provinsi Jambi, yaitu: Sektor 

Pertanian, Kehutanan & Perikanan, Sektor Pertambangan & Penggalian, Sektor Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang serta Sektor Jasa Pendidikan.  Keempat sektor tersebut 

memiliki nilai surplus pendapatan dan pengganda pendapatan yang positif dan cenderung meningkat. 

Dengan nilai LQ > 1 artinya sektor tersebut menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas yang dihasilkan 

memiliki keunggulan komparatif, tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan 

tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.  Nilai LQ = 1 sektor itu tergolong non-basis, tidak memiliki 

keunggulan komparatif hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu 

untuk diekspor. Sedangkan nilai LQ < 1 sektor ini juga termasuk non-basis, tidak dapat memenuhi 

kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar. 

Analisis yang kedua yaitu Klassen Typology merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang 

dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian di suatu wilayah. Analisis ini 

digunakan untuk mengidentifikasi posisi sektor perekonomian di Provinsi Jambi dengan 
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memperhatikan sektor perekonomian tingkat nasional sebagai daerah referensi.  Analisis ini bersifat 

dinamis karena sangat bergantung pada perkembangan kegiatan pembangunan di suatu daerah.  

Penggunaan dan interpretasi analisis ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 46 Klasifikasi Sektor PDRB Berdasarkan Klassen Typology 

Kontribusi 

Laju Pertumbuhan 
Kontribusi Provinsi > Kontribusi Nasional 

Kontribusi Provinsi < Kontribusi 
Nasional 

Laju Pertumbuhan Provinsi > 
Nasional 

Kuadran I 

Sektor Maju dan Tumbuh Cepat 

Kuadran II 

Sektor Maju Tapi Tertekan 

Laju Pertumbuhan Provinsi < 
Nasional 

Kuadran III 

Sektor Potensial tapi masih bisa 
berkembang 

Kuadran IV 

Sektor Relatif tertinggal 

 

Hasil perhitungan laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB di Provinsi Jambi pada tabel dibawah ini  

menunjukkan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan dan Sektor Pertambangan sebagai 

sektor basis perekonomian dari hasil analisis LQ memiliki persentase kontribusi yang paling tinggi 

yaitu masing-masing 26,69% dan 23,63% dibanding kontribusi sektor lapangan usaha yang lain. 

Tabel 47 Hasil Perhitungan Laju Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Provinsi Jambi 

Sektor Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan Rata-
rata 

Kontribusi Rata-rata Kuadran 

Nasional Jambi Nasional Jambi 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,77% 2,88% 13,13% 26,69% 1 

Pertambangan dan Penggalian  1,36% 2,65% 7,84% 23,63% 1 

Industri Pengolahan 2,13% 1,79% 21,70% 10,49% 4 

Pengadaan Listrik dan Gas 3,18% 5,94% 1,07% 0,05% 2 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 
Daur Ulang 

5,58% 3,89% 0,09% 0,14% 3 

Konstruksi 2,85% 5,25% 10,42% 7,43% 2 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

2,61% 3,56% 13,65% 9,71% 2 

Transportasi dan Pergudangan  0,41% -0,05% 4,13% 3,11% 4 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,27% 2,44% 3,05% 1,10% 2 

Informasi dan Komunikasi 8,46% 6,52% 5,82% 3,86% 4 

Jasa Keuangan dan Asuransi 3,90% 3,53% 4,27% 2,30% 4 

Real Estate 3,59% 3,79% 3,06% 1,47% 2 

Jasa Perusahaan 3,55% 1,87% 1,88% 1,03% 4 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

2,82% 2,24% 3,47% 3,39% 4 

Jasa Pendidikan 3,59% 3,86% 3,27% 3,34% 1 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,46% 8,58% 1,28% 1,24% 4 

Jasa lainnya 4,39% 1,71% 1,88% 1,02% 4 

Total 2,90% 3,06% 100,00% 100,00%  

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Dari tabel laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB dapat diklasifikasikan dengan berdasarkan analisis 

Klassen Typology bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan, Sektor Pertambangan & 

Penggalian serta Sektor Jasa Pendidikan merupakan berada di kuadran 1 yaitu sektor yang dapat 

maju dan tumbuh pesat di Provinsi Jambi, karena memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi 

dibanding secara nasional.  Sedangkan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur 
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Ulang sebagai sektor basis perekonomian LQ berada di kuadran 2 yang merupakan sektor maju 

meskipun laju pertumbuhannya belum setinggi laju pertumbuhan secara nasional.   

Pengertian ekonomi basis di suatu wilayah tidak bersifat statis melainkan dinamis.  Artinya pada tahun 

tertentu mungkin saja suatu sektor merupakan sektor basis, namun pada tahun berikutnya belum 

tentu sektor tersebut secara otomatis menjadi sektor basis.  Sektor basis bisa mengalami kemajuan 

ataupun kemunduran. Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah: (1) perkembangan 

jaringan transportasi dan komunikasi, (2) perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah, (3) 

perkembangan teknologi, dan (4) adanya pengembangan prasarana ekonomi dan sosial.  Sedangkan 

penyebab kemunduran sektor basis adalah: (1) adanya perubahan permintaan di luar daerah, dan (2) 

kehabisan cadangan sumber daya.  

Untuk mengetahui perubahan atau pergeseran struktur ekonomi dan keunggulan kompetitif daerah 

yang berdaya saing dapat menggunakan Analisis Shift-Share, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 48 Hasil Analisa Shift-Share Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi 

Sektor Lapangan Usaha KPN KPP KPPW PB 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 11,94 -0,39 0,47 0,08 

Pertambangan dan Penggalian  11,94 -6,50 5,38 -1,12 

Industri Pengolahan 11,94 -3,32 -1,31 -4,62 

Pengadaan Listrik dan Gas 11,94 1,17 12,84 14,00 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 

11,94 12,28 -7,77 4,51 

Konstruksi 11,94 -0,34 10,96 10,62 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 

11,94 -1,38 4,09 2,70 

Transportasi dan Pergudangan  11,94 -12,06 -1,56 -13,62 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 11,94 -7,71 5,26 -2,44 

Informasi dan Komunikasi 11,94 26,41 -9,69 16,71 

Jasa Keuangan dan Asuransi 11,94 4,52 -1,74 2,77 

Real Estate 11,94 3,16 0,79 3,95 

Jasa Perusahaan 11,94 2,15 -6,83 -4,68 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

11,94 -0,39 -2,48 -2,87 

Jasa Pendidikan 11,94 3,10 1,23 4,33 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,94 31,54 -4,80 26,74 

Jasa lainnya 11,94 6,04 -11,21 -5,17 

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Berdasarkan Tabel 48 Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP) positif berarti perekonomian di 

Jambi berspesialisasi pada sektor yang sama tumbuh cepat pada level nasional, yaitu: Sektor 

Pertanian, Kehutanan, Sektor Pertambangan, Konstruksi, Perdagangan, Akomodasi, Real Estate dan 

Pendidikan. Sebaliknya apabila nilai KPP negatif, berarti perekonomian di Jambi berspesialisasi pada 

sektor yang sama dan tumbuh lambat pada perekonomian level nasional. Komponen Pertumbuhan 

Pangsa Wilayah (KPPW) positif menunjukkan bahwa terdapat sektor ekonomi di Jambi yang tumbuh 

lebih cepat dibandingkan sektor yang sama dengan level nasional. KPPW negatif menunjukkan bahwa 

sektor tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di tingkat nasional. Terdapat tiga 

sektor dimana nilai KPP dan KPPW positif yaitu: Sektor Pengadaan Listrik & Gas, Real Estate serta Jasa 

Pendidikan. 
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Pergeseran Bersih Komponen (PB) bertujuan untuk mendapatkan sektor dengan pertumbuhan yang 

progresif, artinya benar-benar memiliki pertumbuhan positif yang dihasilkan dari penjumlahan 

Komponen Pertumbuhan Proportional (KPP) dengan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sektor 

Perekonomian (KPPW), sektor-sektor tersebut, yaitu: 

Tabel 49 Sektor dengan Pergeseran Bersih Positif 

Sektor Lapangan Usaha KPN KPP KPPW PB 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 11,94 -0,39 0,47 0,08 

Pengadaan Listrik dan Gas 11,94 1,17 12,84 14,00 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 

11,94 12,28 -7,77 4,51 

Konstruksi 11,94 -0,34 10,96 10,62 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 

11,94 -1,38 4,09 2,70 

Informasi dan Komunikasi 11,94 26,41 -9,69 16,71 

Jasa Keuangan dan Asuransi 11,94 4,52 -1,74 2,77 

Real Estate 11,94 3,16 0,79 3,95 

Jasa Pendidikan 11,94 3,10 1,23 4,33 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,94 31,54 -4,80 26,74 

 

4.2. Sektor Unggulan Daerah 

Kriteria sektor ekonomi unggulan yaitu dapat menunjang serta mempercepat pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan perannya atas: (1) tingkat kemampuan sektor dalam 

memberi kontribusi terhadap penerimaan PDRB daerah, (2) tingkat kemampuan menyerap tenaga 

kerja, (3) potensi dalam menghasilkan komoditas ekspor dan (4) tingkat keterkaitan yang kuat dengan 

sektor lainnya.  

Berdasarkan hasil analisis dan kriteria diatas, Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan, Sektor 

Pertambangan & Penggalian serta Sektor Jasa Pendidikan merupakan sektor ekonomi unggulan di 

Provinsi Jambi dalam kurun waktu empat tahun terakhir.  Ketiga sektor ini dapat maju dan tumbuh 

pesat dibandingkan dengan nasional. Sementara sektor unggulan lain yaitu Sektor Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang merupakan sektor maju namun laju tumbuhnya belum 

setinggi pertumbuhan sektor yang sama secara nasional.  Profil sektor-sektor unggulan tersebut 

akan dijelaskan lebih lengkap pada pembahasan selanjutnya. 
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Gambar 3 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi berdasar Klassen Typology 

  

 

Dalam kurun waktu 2018-2021 kontribusi empat sektor unggulan di Provinsi Jambi atas 

pertumbuhan PDRB cukup stabil. Di awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020, ke empat sektor 

unggulan mengalami laju pertumbuhan negatif, bahkan sektor pertambangan mengalami laju 

pertumbuhan minus 2,21% persen. Namun demikian pada tahun 2021 seiring dengan program 

Pemulihan Ekonomi Nasional-Daerah, sektor unggulan tersebut mengalami rebound pertumbuhan 

yang cukup signifikan.  Hal berbeda terjadi pada Sektor Jasa Pendidikan, kebijakan pembelajaran 

tatap muka secara langsung dan/atau daring yang berubah-ubah berpengaruh atas laju 

pertumbuhan sektor ini. 
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4.2.1. Profil Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha 

Sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan sektor pertambangan masih merupakan sektor ekonomi 

unggulan yang secara terus menerus dari tahun 2017 - 2021 memberikan kontribusi besar dalam 

pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi.  Produk pertanian unggulan di Provinsi Jambi:  adalah: 

pinang, kopi, teh, rempah-rempah, serta tanaman perkebunan yaitu: karet, kelapa sawit, kelapa 

dalam, kopi, coklat, the, tebu dan tembakau. 

Tabel 50 Nilai Ekspor Komoditi Pertanian dan Industri Provinsi Jambi (Juta US$) 2021 

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

Pertanian 16,03 18,32 21,56 18,38 11,82 17,21 11,96 14,30 18,66 10,41 12,61 14,10 

1. Pinang 12,20 14,85 16,89 15,61 10,34 13,76 9,62 11,27 14,97 5,67 7,84 8,77 

2. Kopi, Teh, 
rempah-rempah 

3,59 3,07 4,04 2,23 1,00 3,01 1,91 2,26 2,73 3,23 3,77 3,87 

3. Lainnya 0,24 0,40 0,63 0,54 0,48 0,43 0,44 0,77 0,96 1,51 1,00 1,46 

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Kinerja positif sektor pertanian dan kehutanan diakhir tahun 2021 ditopang oleh panen raya tanaman 

hortikultura seperti duku, durian, rambutan dan semangka di beberapa kabupaten, serta peningkatan 

ekspor pinang biji sebesar 40% dibandingkan tahun 2020.  Hal ini memberikan kontribusi terbesar 

yaitu 31,56% dari nilai PDRB (c to c) pada triwulan IV 2021 di Provinsi Jambi.  Meskipun di beberapa 

sektor mengalami kontraksi antara lain: penurunan produksi tanaman perkebunan kelapa sawit 

(TBS), tanaman karet, serta penurunan produksi padi (GKG) sebesar 301 ribu ton atau sebesar 22% 

dibandingkan tahun 2020.  

Tabel 51 Produksi Tanaman Perkebunan Per Kab/Kota Tahun 2020 

Wilayah Karet Kelapa Sawit Kelapa Dalam Kopi Coklat Teh Tebu Tembakau 

Provinsi Jambi 357.534 1.481.388 109.611 18.690 848 2.300 9.645 175 

Kerinci 448 10 13 4.232 52 2.300 9.639 153 

Merangin 77.666 222.218 785 10.997 55 - - 12 

Sarolangun 60.573 103.810 354 15 - - - - 

Batanghari 73.149 197.996 344 13 35 - - - 

Muaro Jambi 37.013 268.873 582 25 358 - - - 

Tanjung Jabung Timur 3.647 92.417 51.453 1.237 173 - - - 

Tanjung Jabung Barat 4.422 183.109 55.095 1.190 34 - - - 

Tebo 50.708 186.502 459 19 51 - - - 

Bungo 49.091 226.453 523 776 58 - - - 

Kota Jambi - - - - - - - - 

Kota Sungai Penuh - - 3 186 32 - 6 10 
Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Produktivitas komoditi unggulan perkebunan di Provinsi Jambi seperti karet dan kelapa sawit 

berfluktuatif setiap tahun dan cenderung stagnan. Hal ini disebabkan oleh umur tanaman yang mulai 

tua sehingga produksi menurun. Upaya perluasan lahan telah dilakukan untuk komoditi-komoditi 

tersebut, sehingga diharapkan beberapa tahun lagi produksi komoditas unggulan ini kembali 

membaik. Sementara itu, dari data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

produktivitas tanaman padi terus mengalami peningkatan selama tahun 2016 – 2018. Peningkatan 

produktivitas tidak hanya pada tanaman padi, namun juga terjadi pada tanaman jagung dan kedelai. 
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Peningkatan ini harus terus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan melalui 

perbaikan sistem pengairan, penyuluhan dan bantuan teknis kepada petani. 

Tabel 52 Nilai Ekspor Komoditi Pertambangan Provinsi Jambi (Juta US$) 2021 

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

Pertambangan 88,01 81,47 86,03 82,61 109,74 88,08 121,20 128,00 132,11 138,80 135,25 137,41 

1. Migas 84,35 76,19 84,35 81,63 103,25 81,63 114,67 114,67 110,97 114,67 110,97 131,86 

2. Batubara 3,66 5,28 1,68 0,99 6,49 6,46 6,53 13,33 21,14 24,13 24,28 5,55 
Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Sektor unggulan lain yang mengalami kinerja positif adalah produksi minyak dan gas bumi , dan 

ekspor batubara yang meningkat lebih dari 300% dibandingkan tahun 2020. Ekspor asal Provinsi 

Jambi terbagi atas komoditi Migas dan Non Migas. Pada 2016-2020 struktur nilai ekspor Provinsi 

Jambi masih didominasi oleh ekspor komoditi migas. Komoditas ekspor non migas Provinsi Jambi 

masih didominasi oleh komoditas Karet Olahan, Minyak Nabati (CPO dll.) dan Kertas/Pulp serta pinang, 

sementara dari pertambangan didominasi komoditi migas.  

Adapun negara tujuan ekspor komoditas dari Provinsi Jambi selama kurun waktu tersebut mencapai 

80 Negara, dengan negara tujuan utama ekspor Thailand, Jepang, China, Singapura, Malaysia, India 

dan Amerika Serikat. Kinerja yang ada tidak terlepas dari perkembangan permasalahan ekonomi yang 

terjadi di AS dan Kawasan Eropa serta menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi negara mitra 

dagang utama Indonesia sehingga berimplikasi terhadap kinerja ekspor dan impor Provinsi Jambi. 

Permasalahan yang dihadapi diantaranya masih banyaknya prasarana dasar yang belum terpenuhi, 

sehingga para investor masih belum banyak yang tertarik. Untuk itu, perlu adanya kebijakan 

pemberian insentif kepada investor dan pelayanan perizinan yang berkualitas serta mengoptimalkan 

penggunaan sarana jalan dan pelabuhan yang ada. 

4.2.2. Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Ketenagakerjaan 

Selain memberikan kontribusi atas pembentukan PDRB,  kriteria lain dari sektor unggulan adalah 

kemampuannya dalam menyerap sumber daya tenaga kerja dalam jumlah yang besar.     

Tabel 53 Penduduk Bekerja per Kabupaten/Kota di Sektor Pertanian 

Wilayah 2019 2020 2021 

Provinsi Jambi 768.716 807.654 801.702 

Kerinci 75.854 86.134 83.452 

Merangin 102.281 99.148 101.353 

Sarolangun 65.019 63.943 62.016 

Batanghari 55.163 65.206 69.387 

Muaro Jambi 88.485 94.987 96.094 

Tanjung Jabung Timur 80.040 85.310 80.307 

Tanjung Jabung Barat 102.844 114.155 110.031 

Tebo 105.215 105.734 104.447 

Bungo 75.955 72.327 73.563 

Kota Jambi 10.326 11.282 11.819 

Kota Sungai Penuh 7.534 9.428 9.233 
Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Pada tahun 2021 jumlah SDM yang bekerja pada Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan mencapai 

43,55% dari data jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi, atau sebesar 801.702 orang. Data dari 
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Kementan RI di tahun 2020 juga menyebutkan bahwa 285.297 orang bekerja sebagai petani 

perkebunan rakyat kelapa sawit, dan 255.506 orang bekerja sebagai petani tanaman pangan.   

Dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah tenaga kerja pada sektor ini mengalami penurunan sebesar 

5.952 orang.  Banyak pelaku usaha yang melakukan efisiensi pekerja seiring dengan kondisi pandemi 

COVID 19 serta penurunan produksi padi dan kelapa sawit pada di akhir tahun 2021. Dengan mulai 

pulihnya kondisi perekonomian dan tumbuhnya sektor perkebunan diharapkan serapan tenaga kerja 

dapat mulai tumbuh kembali.    

Selanjutnya adalah kondisi masalah klasik tenaga kerja pada sektor pertanian antara lain adalah 

tingkat kesempatan kerja yang berkurang karena lahan pertanian yang semakin sedikit, upah yang 

minim, daya tawar hasil produksi rendah.  Dari sisi usia rata-rata petani saat ini berusia lanjut dan 

berpendidikan rendah. Selain itu, pengolahan pertanian masih dilakukan secara tradisional ditambah 

kondisi pengairan yang kurang mendukung.  Dengan permasalahan tersebut, sektor pertanian 

meskipun menyerap tenaga kerja yang besar dan berkontribusi pada PDRB belum dapat 

meningkatkan kesejahteraan petani.   

Oleh karena itu, salah satu program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah adalah Pengembangan 

Food Estate dan Program Kampung Pangan Terpadu dengan tujuan untuk memandirikan petani 

secara makro. Perhatian khusus dari Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

petani ke depan disamping mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dengan meningkatnya 

kontribusi sektor ini terhadap PDRB Provinsi Jambi. 

Tabel 54 Penduduk Bekerja per Kabupaten/Kota di Sektor Pertambangan 

Wilayah 2019 2020 2021 

Provinsi Jambi 49.302 70.525 64.211 

Kerinci 1.279 1.115 1.176 

Merangin 13.526 19.913 18.087 

Sarolangun 12.466 15.025 15.141 

Batanghari 4.490 3.624 3.698 

Muaro Jambi 2.366 661 2.740 

Tanjung Jabung Timur 173 216 0 

Tanjung Jabung Barat 476 1.350 649 

Tebo 2.177 1.671 2.709 

Bungo 76 75 270 

Kota Jambi 5.447 12.443 9.286 

Kota Sungai Penuh 6.826 14.432 10.455 
Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertambangan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 

64.211 orang.  Efisiensi pekerja oleh pelaku usaha pada sektor ini akibat perekonomian yang belum 

pulih dari dampak pandemi COVID 19, menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak 6.354 

orang dibanding periode yang sama tahun 2020.  Prospek perekonomian dunia yang positif khususnya 

aktivitas negara mitra dagang migas, diharapkan mampu menumbuhkan kembali serapan tenaga 

kerja pada sektor ini.     

Serapan tenaga kerja terbesar pada sektor tambang batubara berada di Kabupaten Merangin dan 

Sarolangun.  Sementara pada sektor pertambangan migas yang antara lain di Kabupaten Muaro 

Jambi dan Tanjung Jabung Barat, jumlah tenaga kerja yang diserap tidak sebesar kebutuhan tenaga 
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kerja pada sektor batubara.  Tambang migas merupakan pekerjaan yang sarat dengan teknologi 

tinggi, sehingga tenaga kerja lokal sulit untuk bersaing.  Kesenjangan kemampuan tenaga kerja pada 

sektor unggulan ini perlu menjadi perhatian Pemerintah. 

Tingkat pendidikan angkatan kerja terbanyak di Provinsi Jambi adalah tamat SD ke bawah, namun 

kondisi ini terus membaik sehingga terjadi penurunan secara signifikan jumlah angkatan kerja 

dengan tingkat pendidikan SD ke bawah diiringi peningkatan jumlah angkatan kerja lulusan SMP, 

SMA/SMK dan perguruan tinggi. Perbaikan kondisi ini harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan 

produktivitas angkatan kerja. Untuk mendorong tingkat produktivitas, maka angkatan kerja akan 

diarahkan kepada pendidikan kejuruan, sehingga angkatan kerja yang tamat SLTA sederajat akan 

memiliki keahlian yang mumpuni sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian diharapkan tenaga kerja 

tersebut akan mampu bersaing tidak hanya di Provinsi Jambi, akan tetapi dalam wilayah yang lebih 

besar termasuk dalam memenuhi permintaan pasar tenaga kerja. 

4.2.3. Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan 
Daerah 

Mulai pulihnya perekonomian dunia khususnya pada negara mitra dagang tujuan ekspor sektor 

perkebunan dari Provinsi Jambi menambah kontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah.  

Pajak Perdagangan Internasional pada tahun 2021 tercatat 571,67 M atau tumbuh sebesar  291,62% 

(yoy) dibandingkan periode tahun 2020.  Komponen terbesar dari pajak perdagangan internasional 

berasal dari pendapatan bea keluar/pungutan ekspor sebesar 563,49 M atau tumbuh sebesar 

311,05% (yoy).  Kenaikan bea keluar didorong peningkatan ekspor produk perkebunan sawit dan 

kelapa ke Malaysia.  Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh naiknya harga jual CPO di pasar dunia.  Selain 

produk sawit, peningkatan ekspor juga terjadi pada produk karet dengan negara tujuan India dan 

Jepang.   

Lebih lanjut, penerimaan devisa ekspor sektor pertanian & kehutanan yaitu dari hasil ekspor komoditi 

cangkang kelapa sawit ke Thailand dan Jepang, kelapa ke Malaysia dan buah pinang ke Bangladesh 

dengan nilai 20,01 Juta US$ mengalami pertumbuhan positif meski mengalami penurunan 

dibandingkan tahun 2020.  Sementara dari sektor perpajakan, penerimaan PPN, PPH, PBB dari sektor 

Pertanian, Kehutanan & Perikanan berkontribusi dari total penerimaan sebesar 14,06% yaitu 751,82 

M.  Sedangkan dari sektor Pertambangan & Penggalian memiliki kontribusi sebesar 14,02%   atau 

sebesar 749.20 M. 

4.2.4. Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD 

Salah satu Proyek Nasional untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani, dan 

untuk bidang ketahanan pangan salah satunya yaitu kegiatan Pertanian Keluarga (Family Farming). 

Pertanian keluarga atau family farming (FAO,2014) merupakan cara pengorganisasian produksi 

pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan 

dikerjakan oleh keluarga. 

Kegiatan lain yang juga merupakan salah satu upaya pemantapan ketahanan pangan keluarga yaitu 

kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dengan menjadikan pekarangan sebagai sumber pangan 

dan gizi keluarga. Pada tahun 2021 ini, melalui dana Dekonsentrasi, Badan Ketahanan Pangan 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah dialokasikan Banper untuk 97 kelompok penerima 

manfaat di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Kegiatan ini sangat strategis apalagi dalam masa 
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Pandemi COVID-19, yang mampu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. 

Di tahun 2021 ini, terdapat tiga strategi Pemerintah Daerah untuk memajukan sektor pertanian. Tiga 

strategi tersebut yaitu: (1) Peningkatan produktivitas komoditas unggulan; (2) Pemantapan dan 

Pengembangan Jalan ke Kawasan dan Jalan Produksi; (3) Pemantapan Irigasi dan JITUT (Jaringan 

Irigasi Tingkat Usaha Tani).  Ketiga strategi tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan baik yang 

bersumber dari Dana Dekonsentrasi, APBN, serta DAK Fisik. 

Sebagai bentuk dukungan terhadap infrastruktur pertanian, Pemerintah melalui APBN telah 

menyiapkan dana sebesar 239,71 Miliar yang digunakan untuk pembangunan irigasi Batang Asai. 

Pembangunan dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun yang sudah berjalan sejak tahun 2017 yang 

lalu dan ditargetkan selesai pada tahun 2022 

Beberapa gambaran pemanfaatan DAK Fisik dalam Bidang Pertanian adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan Irigasi dengan total nilai 8,19 Miliar yang dibangun di 7 Kabupaten yaitu Kab.  

Kerinci, Merangin, Batanghari, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung 

Jabung Timur. Pembangunan irigasi ini dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Tani di 

Daerah yang menjadi penerima bantuan tersebut; 

2. Pembangunan DAM Parit dengan total nilai 2,60 Miliar yang dibangun di 5 Kabupaten yaitu Kab.  

Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, Muaro Jambi dan Merangin. Pembangunan DAM ini 

juga dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Tani yang menjadi penerima; 

3. Selain pembangunan secara fisik, pada tahun ini terdapat pula perhatian khusus dari Pemerintah 

untuk integrasi dan pengumpulan data serta informasi pertanian. Kegiatan ini diwujudkan dalam 

bentuk pembangunan balai penyuluh pertanian, pembangunan ruang data dan informasi berikut 

sarpras yang dibutuhkan seperti komputer dan jaringan internet. Total alokasi untuk kegiatan ini 

adalah 9,90 Miliar yang tersebar di seluruh Kabupaten; 

4. Untuk mendukung kemudahan akses, DAK Fisik ini juga dimanfaatkan untuk membangun jalan 

produksi dan jalan usaha tani. Untuk pembangunan jalan ini, telah dialokasikan sebesar 4,91 

Miliar dan dilaksanakan di 6 Kabupaten yaitu Kab.  Sarolangun, Kerinci, Tebo, Merangin, 

Batanghari dan Tanjung Jabung Barat. 

Pemanfaatan DAK Fisik dalam Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membantu kapasitas produksi misalnya terdapat Bantuan Paket Budidaya Ikan Patin 

dengan total nilai 546 Juta di 5 Kabupaten yaitu Kab.  Batanghari, Sarolangun, Tanjung Jabung 

Barat, Bungo dan Muaro Jambi. Selain itu juga terdapat bantuan Paket Budidaya Ikan Nila dengan 

total nilai 1,43 Miliar di 5 Kabupaten yaitu Kab.  Sarolangun, Kerinci, Bungo, Tanjung Jabung Barat 

dan Muaro Jambi. Serta terdapat pula bantuan pakan Budidaya Ikan Lele dengan total nilai 661 

Juta di 6 Kabupaten yaitu Kab.  Sarolangun, Kerinci, Batanghari, Bungo, Tanjung Jabung Barat 

dan Muaro Jambi; 

2. Selain bantuan paket budidaya, terdapat pula pemanfaatan DAK Fisik untuk bantuan pakan ikan. 

Bantuan tersebut telah dialokasikan sebesar 4,71 Miliar termasuk untuk bantuan pakan yang 

juga digabung bersama calon induk unggulan. Bantuan ini diberikan untuk 5 Kabupaten yaitu Kab.  

Batanghari, Tebo, Sungai Penuh, Muaro Jambi dan Kota Jambi; 

3. Selain itu terdapat pula bantuan berupa perahu nelayan senilai 2,09 Miliar yang diberikan kepada 

para Nelayan di 3 Kabupaten yaitu Merangin, Bungo dan Muaro Jambi. 
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4.2.5. Tantangan Fiskal Pada Sektor Unggulan Daerah 

Potensi PBB dan PPN dari luasan sektor perkebunan sawit di Provinsi Jambi yang seluas 792.145,79 

hektar sangat besar, sekitar 2,9 triliun per tahun. Namun realisasi pajak dari seluruh sektor untuk 

tahun 2020 hanya sekitar 2,08 triliun. Kesenjangan nilai antara potensi dengan target dan realisasi 

pajak menunjukkan bahwa penggalian pajak sawit di Provinsi Jambi belum optimal. Tidak optimalnya 

penerimaan negara dan pendapatan daerah sektor sawit ini juga tidak terlepas dari persoalan data 

perkebunan sawit, yang bervariasi antara satu instansi dengan instansi lain di Pemerintahan. 

Pada sektor pertambangan sebagai salah satu sektor dengan klasifikasi sektor berkembang, 

eksplorasi bahan tambang dan galian yang dilakukan di Provinsi Jambi belum berkontribusi positif 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi eksplorasi. Penerapan good mining 

practise belum banyak dilakukan oleh operator tambang, eksplorasi SDA masih berorientasi profit 

tanpa pertimbangan aspek sosial dan lingkungan, disisi lain potensi PAD dari sektor ini cukup besar. 

4.3. Sektor Potensial Daerah 

Berdasarkan hasil analisis Shift Share diatas, dapat diklasifikasikan juga sektor-sektor potensial 

daerah di Provinsi Jambi.  Sektor ini memiliki kriteria tumbuh cepat dengan Komponen Pertumbuhan 

Proporsional lebih besar dari Komponen Pertumbuhan Nasional (KPP > 0).  Kriteria selanjutnya yaitu 

sektor ini tidak memiliki daya saing dengan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah lebih kecil dari 

Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPPW < 0).  Sektor-sektor potensial tersebut, yaitu: 

Tabel 55 Sektor Potensial Daerah Berdasarkan Klasifikasi Shift Share di Provinsi Jambi 

Sektor Lapangan Usaha KPN KPP KPPW 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

11,94 12,28 -7,77 

Informasi dan Komunikasi 11,94 26,41 -9,69 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,94 31,54 -4,80 

 

4.3.1. Profil Sektor Potensial Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha 

Sektor Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh 8,19% (yoy) pada 

triwulan IV 2021.  Pabrik es kristal yang termasuk dalam lapangan usaha sektor potensial ini 

mengalami peningkatan produksi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini berhubungan dengan LU 

akomodasi, makan minum yang mengalami pertumbuhan juga.  Peningkatan mobilitas masyarakat ke 

tempat rekreasi, kafe restoran, dan rumah makan menandakan kondisi perekonomian mulai pulih 

setelah kondisi PPKM level 4 pada triwulan sebelumnya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan 

oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi yang untuk memenuhi target jumlah pelanggan 100 sambungan 

di tahun 2023, juga turut berkontribusi pada pertumbuhan PDRB sektor ini. 

Selanjutnya adalah Sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 5,56% (yoy). Kegiatan bekerja dan 

belajar secara daring, belanja online yang meningkat selama pandemi COVID 19 mendorong 

peningkatan kinerja di sektor ini.  Pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, pembangunan 

gedung Rumah Sakit St. Theresia, RS A Sayoeti, Puskemas Olak Kemang di Kota Jambi, RS Sultan 

Thaha Syaifudin di Kab.  Tebo, memiliki andil kontribusi pertumbuhan sektor ini sebesar 20,76% (yoy), 

pertumbuhan terbesar dibanding sektor yang lain pada triwulan IV 2021. 
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4.3.2. Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Ketenagakerjaan 
Tabel 56 Kontribusi Tenaga Kerja Per Sektor Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 

Wilayah 
Pengadaan Air Informasi & Komunikasi Jasa Kesehatan 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Provinsi Jambi 3.928 3.731 4.085 7.125 6.834 5.577 11.368 13.166 26.854 

Kerinci       275 327 293 0 225 0 162 143 1.130 

Merangin       247 0 0 542 436 826 679 489 4.342 

Sarolangun       314 520 521 373 721 946 998 853 1.621 

Batang Hari      158 155 0 129 709 646 417 1.041 1.219 

Muaro Jambi      0 719 461 686 478 0 1.432 1.596 2.010 

Tanjung Jabung Timur     180 0 48 467 412 423 276 277 1.095 

Tanjung Jabung Barat     1.307 302 595 118 274 394 374 459 1.431 

Jambi       520 1.414 1.380 3.349 2.121 960 4.182 5.374 6.896 

Sungai Penuh      329 153 248 275 177 384 494 540 734 

Tebo       245 141 373 829 378 229 583 844 2.428 

Bungo       353 0 166 357 903 769 1.771 1.550 3.948 

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Dari tabel diatas terlihat bahwa serapan tenaga kerja periode Agustus 2021 pada sektor Jasa 

Kesehatan & Sosial di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mampu menampung pekerja lebih 

banyak dibandingkan periode yang sama tahun 2020, dengan total sebanyak 13.688 tenaga kerja.  

Kebutuhan tenaga kesehatan khusus di masa pandemi memang sangat diperlukan.  Sebaliknya di 

sektor informasi dan komunikasi mengalami efisiensi tenaga kerja sebanyak 1.257 orang.    

Peningkatan tenaga kerja pada tahun 2021 juga terdapat di Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang.  Kebutuhan tenaga kerja di sektor pengelolaan sampah cukup besar, 

hal ini disebabkan potensi timbunan sampah di Provinsi Jambi yang mencapai 1.746 ton per hari.  

Pemerintah telah menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah 

tangga dalam kebijakan strategi pengelolaan sampah daerah (Jakstrada) sebanyak 173,2 ton per hari. 

Timbunan sampah yang cukup besar tersebut akibat dari pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 

sampai dengan 2020 sekitar 1,34 persen per tahun, sehingga berimplikasi pada peningkatan 

timbunan sampah di masing-masing daerah.  

Provinsi Jambi memiliki 10 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dimanfaatkan oleh 11 kabupaten 

dan kota, yaitu lima unit TPA control landfill, tiga unit TPA sanitary land fill, dan dua unit TPA open 

dumping. Timbunan sampah terbesar dihasilkan oleh Kota Jambi sekitar 418,91 ton per hari. Pada 11 

kabupaten dan kota di Jambi telah dibentuk 51 unit bank sampah dan 14 tempat pengelolaan sampah 

Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R). Hal ini tentunya memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak. 

4.3.3. Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan 
Daerah 

Penerimaan pendapatan daerah pada sektor potensial ini antara lain bersumber dari: pajak air 

permukaan, pajak air tanah, retribusi parkir kendaraan bermotor, retribusi sampah dan pengelolaan 

limbah cair, retribusi penyedotan air kakus, retribusi pengendalian menara komunikasi.   

Sementara untuk layanan jasa kesehatan di RSUD masuk sebagai pendapatan BLUD.  Di Provinsi 

Jambi, pola BLUD mengalami perkembangan yang cukup baik di tahun 2021 (sebanyak 60 BLUD)  dan 
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semakin diminati oleh instansi terkait khususnya yang bergerak di sektor kesehatan karena 

karakteristik dan fleksibilitas yang dimiliki oleh BLUD. 

4.3.4. Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD 

Untuk mendukung perkembangan sektor potensial di daerah, Pemerintah pusat melalui APBN 2021 

pada fungsi kesehatan mengalokasikan belanja sebesar 154,21 M. Melalui satker instansi vertikal 

K/L dan Dana Dekonsentrasi digunakan untuk membiayai program prioritas: Peningkatan Kesehatan 

dan Gizi Masyarakat, Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB, serta Program 

Pengawasan Obat dan Makanan.  

Alokasi belanja kesehatan pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota di Jambi tahun 2021 tercatat 

sebesar 2,37 T yang digunakan untuk membiayai program prioritas antara lain: Program Perbaikan 

Gizi Masyarakat, Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Ibu Anak dan Balita, 

Peningkatan/Pembangunan Sarana Kesehatan, Pengembangan Lingkungan Sehat dan Peningkatan 

Akses Mutu Pelayanan Kesehatan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan.   

Bantuan Operasional Kesehatan, yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 

penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi. DAK Fisik Bidang Kesehatan 

dialokasikan dalam kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik 

yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

Untuk sektor penyediaan air, selain melalui alokasi DIPA satker K/L bentuk dukungan Pemerintah 

juga melalui skema pembiayaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yaitu pada 

proyek pembangunan Bendungan Merangin.  Dan skema pinjaman daerah ke PT SMI untuk 

pembangunan jaringan infrastruktur air bersih yang dilakukan oleh PDAM Kota Jambi. 

4.3.5. Tantangan Fiskal Pada Sektor Potensial Daerah 

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan diluar pajak, 

antara lain melalui peningkatan pembiayaan pada BPD, optimalisasi kontribusi BUMD dan 

pemanfaatan aset daerah.  Namun demikian, untuk meningkatkan pendapatan daerah secara optimal 

maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis yaitu identifikasi terhadap potensi sumber 

pendapatan dan perluasan basis pajak, perbaikan administrasi pajak/retribusi melalui pemanfaatan 

TI untuk mendukung system yang terintegrasi.  Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, perbaikan 

layanan, serta law enforcement dan perbaikan peraturan pajak/retribusi.  Dengan demikian, basis 

pendapatan utama daerah dapat terus tumbuh serta berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian 

fiskal daerah. 
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BAB V. ANALISIS HARMONISASI BELANJA 
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 

  

Analisis Harmonisasi 
Belanja Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah 
Daerah 

BAB 

5 

Sebagian besar arah kebijakan dan belanja fiskal di tahun ini sudah 
sejalan dengan Prioritas Nasional baik antara belanja K/L dengan DAK 
Fisik, DAK Non Fisik maupun Dana Desa.  
Namun hal yang perlu menjadi catatan adalah masih cukup tinggi 
inefisiensi belanja khususnya berkaitan dengan pengembangan jalan di 
Provinsi Jambi yang terkesan sangat boros dalam perbaikan jalan. Hal ini 
perlu diperhatikan mengingat pengembangan jalan merupakan isu 
penting dan serius untuk diperhatikan karena merupakan faktor penting 
dalam pengembangan ekonomi ke depan. 
Salah satu tantangan dalam harmonisasi ini adalah bagaimana membuat 
standar atau target yang terukur. Seringkali target yang ditetapkan 
terlalu ambigu sehingga tidak dapat secara langsung mencerminkan 
hasil dari belanja Pemerintah. 
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5.1. Pendahuluan 

Indonesia memasuki babak baru desentralisasi fiskal pada tahun ini. Hal ini ditandai dengan 

disahkannya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dengan adanya UU tersebut, keuangan negara diarahkan menuju 

kondisi yang lebih baik dari sisi belanja, termasuk di dalamnya belanja transfer ke daerah secara lebih 

terstruktur, terukur, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Harapannya tentu agar pemerataan 

kesejahteraan masyarakat mampu terwujud. Selain itu pula hal ini merupakan bagian dari agenda 

reformasi di bidang fiskal dan struktural untuk mencapai Indonesia Maju 2045. 

Pemerintah harus mampu mewujudkan tujuan nasional melalui pembangunan yang dilakukan oleh 

Pemerintah pusat (K/L) dan daerah sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan 

nasional. Sesuai PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan 

anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan. 

Sinkronisasi dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran agar lebih 

berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi 

Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selanjutnya, 

RPJMN ini dijabarkan per tahun dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP disusun 

dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial dengan kebijakan anggaran 

belanja berdasarkan money follows program. 

Gambar 4 Kerangka Pikir Analisis Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah 

 

Pada bab ini, harmonisasi belanja Pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada BAB IV Perpres 

86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Selanjutnya, analisis atas 

harmonisasi belanja Pemerintah pusat dan daerah akan dibatasi hanya untuk dua topik utama, yaitu: 

A. Harmonisasi belanja K/L dengan DAK Fisik, DAK Non fisik dan Dana Desa yang penyalurannya 

dilakukan oleh KPPN. B. Harmonisasi pelaksanaan anggaran Major Project (MP) Prioritas Nasional 

sesuai target RKP Tahun 2021 yang dikorelasikan dengan dukungan anggaran daerah. 
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5.2. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa 

5.2.1. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik 
Tabel 57 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik Tahun 2021 

Kategori 
 

KL 
Bidang 

 

DAK Fisik 
Hasil Reviu 

 Caput Real Caput Real 

Jalan 
Nasional 

1.352 km 511,60 Jalan Prov/ 
Kab/Kota 

  

3,469 km  

  

165,99 

  

Belanja K/L untuk jalan hanya pada kegiatan preservasi 
pemeliharaan rutin/rehabilitasi dan preservasi jalan 
nasional 

Irigasi 140 Unit 10,46 Pembangunan Jaringan irigasi tersier 

  1,8 km 227,54 Irigasi Prov/ 
Kab/Kota 

33.174 
hektar 

36,54 Pembangunan irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi  

Sanitasi 45.431 kk 130,03 Sanitasi 
Prov/ 
Kab/Kota 

3.374 Unit 27,98 DAK Fisik Penugasan Sanitasi (Penanggulangan Kemiskinan 
dan Penurunan Stunting) 

UMKM - - UMKM Prov/ 
Kab/Kota 

3 Paket 1,03 Revitalisasi Sentra IKM 

SPAM Air 
Bersih 

490 SR 1,94 Air Minum 
Prov/ 
Kab/Kota 

12.409 SR 64,24 DAK Fisik Penugasan Air Minum (Penanggulangan 
Kemiskinan dan Penurunan Stunting) 

Sumber : OM SPAN (data diolah) 

Belanja DAK Fisik untuk tahun 2021 di Provinsi Jambi dialokasikan sebesar 1.181,53 miliar. Dengan 

dana yang cukup besar tersebut, terdapat 12 Bidang yang mendapatkan DAK Fisik yang tersebar di 

12 Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi. Alokasi terbesar adalah untuk Bidang Pendidikan dengan 

porsi 35,45%, Kesehatan dan KB dengan porsi 32,30% dan Jalan dengan porsi 15,05%. Dari 

keseluruhan bidang yang menerima DAK Fisik, pembahasan harmonisasi kali ini akan difokuskan pada 

5 kategori yang juga menjadi fokus dan prioritas nasional sebagaimana tabel diatas. 

Dari hasil reviu terhadap bidang Jalan, dapat kita lihat bahwa sebagian besar belanja jalan hanya 

untuk pengeluaran yang sifatnya pemeliharaan atau rehabilitasi jalan. Secara prinsip belanja ini 

sudah tepat karena memang dibutuhkan untuk memperkuat akses di Provinsi Jambi. Namun jika kita 

lihat perbandingan rasio antara capaian output antara K/L dan DAK Fisik terlihat pengeluaran 

tersebut masih sangat jauh. Belanja K/L untuk jalan nasional memiliki rasio belanja dalam miliar per 

km sebesar 0,38 yang artinya untuk melakukan preservasi setiap km jalan dibutuhkan biaya sebesar 

0,38 miliar. Sementara dari DAK Fisik rasionya sebesar 12,32 yang artinya negara mengeluarkan 

12,32 miliar untuk setiap km jalan. Perbedaan rasio yang sangat jauh ini perlu dievaluasi lebih lanjut 

karena jika hanya melihat rasionya saja maka dapat dikatakan terjadi ketidakefisienan yang sangat 

besar dengan jumlah pengeluaran yang sama. 

Sementara untuk pengembangan irigasi pada tahun ini sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari 

kesinambungan pembangunan yang bersinergi sangat baik antara K/L dan DAK Fisik. Pembangunan 

yang dilaksanakan oleh K/L merupakan pembangunan jaringan irigasi tersier sebagai pendukung 

irigasi utama dan juga pembuatan jalan pendukung menuju irigasi. Sementara pembangunan DAK 

Fisik digunakan untuk pembangunan irigasi utama itu sendiri. Pembangunan yang baik ini akan 

membuat proses pembangunan irigasi menjadi efektif dan diharapkan memberikan hasil yang 

maksimal untuk mendukung sektor pertanian ke depan, 

Disamping itu, jika kita lihat untuk bidang sanitasi juga mengikuti pola yang baik. Belanja sanitasi yang 

dilakukan oleh K/L lebih memfokuskan untuk perluasan jumlah keluarga yang mendapatkan fasilitas 

MCK yang layak. Sementara pengeluaran yang dilakukan dari DAK Fisik difokuskan untuk 
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memperbaiki kualitas dari fasilitas itu sendiri yang memiliki tujuan yang lebih spesifik yaitu untuk 

mengurangi stunting. Sinergi yang baik ini tentunya akan membuat semakin banyak masyarakat yang 

dapat merasakan layanan sanitasi dengan kualitas yang baik sehingga tentunya diharapkan kedepan 

semakin sedikit anak-anak kecil di Provinsi Jambi yang merasakan kesulitan air ataupun yang 

merasakan air dengan kualitas buruk. 

Sementara untuk pengembangan UMKM sayangnya kurang menjadi fokus untuk Provinsi Jambi. Hal 

ini dapat kita lihat untuk tahun ini alokasi yang termasuk kecil dari DAK Fisik dan bahkan tidak terdapat 

alokasi dari sisi K/L. Meskipun ini tidak banyak mengganggu perkembangan UMKM di Provinsi Jambi, 

namun seharusnya pengembangan UMKM ini dapat lebih diperhatikan mengingat UMKM merupakan 

penopang utama perekonomian terutama di masa-masa sulit. 

Sebagai pelengkap dari koordinasi sanitasi yang sudah baik, dapat kita lihat pula harmonisasi yang 

sangat baik untuk bidang air minum. Harmonisasi antara belanja K/L dan DAK Fisik terlihat dari 

perluasan jaringan secara komprehensif sehingga lebih banyak jaringan air minum yang tersambung 

di Provinsi Jambi. Selain itu tidak seperti pembangunan jalan sebelumnya, jika kita lihat rasio biaya 

per jumlah sambungan ini juga lebih masuk akal. Rasio belanja per SR dari belanja K/L sebesar 0,004 

yang artinya untuk setiap 1 sambungan rumah (SR) hanya membutuhkan biaya sebesar 4 juta rupiah. 

Sementara untuk rasio dari DAK Fisik adalah sebesar 0,005 yang artinya untuk 1 sambungan 

membutuhkan biaya 5 juta rupiah. Meskipun terjadi perbedaan namun masih dalam rentang yang 

masuk akal. Dan hal ini juga semakin didukung dengan capaian sambungan yang secara nyata 

dirasakan oleh masyarakat. 

5.2.2. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Non Fisik 
Tabel 58 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Non Fisik Tahun 2021 

Kategori 
 

KL 
Bidang 

 

DAK Non Fisik 
Hasil Reviu 

 Caput Real Caput Real 

Belanja Sektor 
Pendidikan 

40,495 orang 40,68 Dana 
BOS 

1.899.724 siswa 705,75 Dana BOS pada Kementerian 
Agama 

Sumber : OM SPAN (data diolah) 

Agar pembahasan yang lebih terfokus, analisis harmonisasi DAK Non Fisik ini akan dibatasi pada 

belanja sektor pendidikan yang akan diharmonisasikan dengan penyaluran dana BOS. Secara fungsi 

dan pelaksanaan, program BOS yang dijalankan sudah saling melengkapi. Belanja sektor pendidikan 

pada K/L ini merupakan belanja BOS yang disalurkan pada siswa yang berada di bawah Kementerian 

Agama seperti MIN, MTs dan MAN. Sedangkan untuk DAK Non Fisik yang disalurkan merupakan dana 

BOS untuk non Kementerian Agama. 

Secara fungsi dan pelaksanaan, program BOS yang dijalankan ini tentu sudah harmonis. Namun jika 

kita lihat capaian output yang digunakan masing-masing program sangat berbeda. Capaian output 

pada belanja K/L menggunakan target yang terlalu kecil sehingga tidak dapat mencerminkan berapa 

sesungguhnya penerima BOS yang benar-benar merasakan manfaat. Sementara jika kita bandingkan 

dari DAK Non Fisik sudah menggunakan target per siswa sehingga dapat langsung diketahui berapa 

banyak yang merasakan manfaat dari bantuan tersebut. Meskipun mungkin secara pelaksanaan 

dilapangan tidak merasakan perbedaan namun hal ini penting agar setiap belanja yang dikeluarkan 

dapat terukur dengan jelas sehingga dapat dievaluasi apakah program tersebut berjalan efektif.  
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5.2.3. Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa 
Tabel 59 Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa Tahun 2021 

Kategori 
K/L 

Bidang 
Dana Desa 

Hasil Reviu 
Caput Real Caput Real 

Jalan 
Nasional 

1.352 km 511,60 Jalan Desa 2.307.613 
Meter 

241,19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ 
Pengerasan Prasarana Jalan Desa (Gorong-
gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, 
Drainase, Prasarana Jalan lain) 

56.000.753 
Unit 

1,10 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 

Irigasi 140 Unit 10,46 Irigasi 109 Unit 1,04 Pemeliharaan Saluran Irigasi 
Tersier/Sederhana 

1,8 km 227,54 12.394 
Meter 

2,38 Pembangunan Saluran Irigasi 
Tersier/Sederhana 

Sanitasi 45.431 KK 130,03 Sanitasi 116.225 
Meter  

7,79 Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi 
Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, 
dll., diluar prasarana jalan) 

908 Unit 10,32 Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban 
Umum/MCK umum, dll. 

Pasar - - Pasar 49 Unit 3,69 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 
Pasar Desa/Kios milik Desa 

UMKM - - UMKM 841 Orang 1,03 Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen 
Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM 

SPAM Air 
Bersih 

490 SR 1,94 Air Bersih 7.096 Unit 23,70 Pemeliharaan Sumber Air Bersih 

69.042 
Meter 

8,25 Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air 
Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll.) 

Sumber : OM SPAN (data diolah) 

Hampir sama dengan DAK Fisik, secara umum pelaksanaan Dana Desa sudah harmonis dengan 

belanja yang terdapat pada K/L. Permasalahan utama yang dihadapi juga hampir sama yaitu belanja 

dana desa khususnya untuk bidang jalan yang masih belum efisien. Namun dibandingkan DAK Fisik, 

belanja jalan pada Dana Desa masih lebih dapat dimaklumi karena banyak pekerjaan jalan yang 

dilakukan secara swadaya. Dengan kata lain pengeluaran yang besar tersebut cenderung karena 

harus mengeluarkan upah untuk tenaga kerja yang lebih besar dari biasanya. Namun karena tenaga 

kerja tersebut juga didominasi oleh masyarakat desa setempat, maka secara nyata lebih membantu 

masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja yang hasilnya juga dapat dirasakan dan 

dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat desa. 

Untuk bidang irigasi juga dapat terlihat sudah selaras antara belanja K/L dan Dana Desa. Namun 

terdapat sedikit perbedaan dalam konteks selaras antara DAK Fisik dan Dana Desa. Jika konteks 

selaras pada DAK Fisik adalah belanja yang saling melengkapi, maka dalam konteks Dana Desa belanja 

tersebut bersifat saling menunjang. Belanja jaringan irigasi oleh K/L ditopang atau diperkuat dari 

belanja Dana Desa yang juga digunakan untuk membangun jaringan irigasi tersier atau sederhana. 

Tentunya dengan penguatan dari Dana Desa ini semakin banyak area pertanian yang mendapatkan 

manfaatkan dari irigasi tersebut. Selain itu, yang lebih menarik lagi adalah tingkat efisiensi 

pembangunan pada Dana Desa jauh lebih efisien dibandingkan belanja K/L. Untuk pemeliharaan 

jaringan misalnya perbandingan K/L dan Dana Desa adalah 7 : 1 yang artinya pada K/L dibutuhkan 

biaya 7 juta untuk pemeliharaan 1 unit sementara dari Dana Desa cukup 1 juta saja. 

Untuk bidang sanitasi terlihat harmonisasi juga sudah berjalan baik. Belanja K/L disalurkan dengan 

fokus untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang mendapatkan sanitasi yang layak. Sementara 
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untuk Dana Desa disalurkan dengan fokus membangun parit atau selokan yang layak sehingga 

sanitasi tetap terjaga dengan baik. 

Untuk Pasar dan UMKM sayangnya masih bernasib sama seperti DAK Fisik. Kita patut mengapresiasi 

kebijakan Pemerintah Desa untuk tetap mendukung dan memfasilitasi pengembangan pasar dan 

membantu UMKM yang ada di Desa masing-masing. Sebagai catatan tambahan adalah penggunaan 

pasar yang harus tepat guna agar pasar yang dibangun benar-benar bermanfaat dan digunakan oleh 

masyarakat. Hal ini penting karena seringkali pembangunan pasar hanya sebatas menggugurkan 

kewajiban agar dana dapat disalurkan namun pada pemanfaatannya menjadi terbengkalai. Sehingga 

alih-alih memberikan manfaat malah menjadi pemborosan atas anggaran yang disediakan. 

Bidang terakhir yang juga sudah berjalan cukup baik adalah Air Minum. Sebagaimana harmonisasi 

yang baik dengan DAK Fisik, untuk Dana Desa juga sudah terhubung dengan baik. Belanja K/L yang 

digunakan untuk menambah jumlah sambungan semakin dilengkapi dari Dana Desa yang digunakan 

untuk pemeliharaan saluran sehingga saluran tersebut dapat bertahan lama dan digunakan lebih 

baik lagi. Selain itu pada Dana Desa juga sudah terealisasi belanja untuk menjaga sumber air bersih 

itu sendiri sehingga diharapkan kualitas air yang diterima baik dan sehat. 

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

Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah untuk Provinsi Jambi pada prinsipnya sudah dilaksanakan pada 

setiap penyusunan RPJMD dan RKP. Namun sesuai prioritas Nasional yang ada berdasarkan major 

project terkait, maka untuk harmonisasi belanja yang akan dibahas pada KFR ini berfokus pada 

Prioritas Nasional ketiga, kelima dan keenam saja. 

Salah satu tantangan dalam melakukan harmonisasi ini adalah keterbatasan informasi dan data yang 

dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sehingga pada analisis harmonisasi ini kami akan lebih banyak 

melakukan analisis harmonisasi antara proyek nasional dengan proyek turunannya yang dibiayai dari 

APBN. Sedangkan untuk proyek yang dibiayai oleh APBD tidak akan banyak disinggung kecuali 

terdapat data yang cukup sebagai informasi pembanding tambahan.  

5.3.1. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 3 

Untuk prioritas nasional ketiga terdapat beberapa catatan. Meskipun untuk beberapa proyek sudah 

sejalan namun cukup banyak proyek yang seharusnya menjadi perhatian namun tidak diprogramkan 

di Provinsi Jambi. Selain itu yang masih menjadi kendala utama adalah sulitnya mengukur capaian 

dengan tepat sehingga dapat mencerminkan peningkatan kualitas SDM. Untuk prioritas ini yang 

terdapat di Provinsi Jambi antara lain Penguatan Sistem Kesehatan Nasional serta Percepatan 

Penurunan Kematian lbu dan Stunting. 

Untuk Penguatan Sistem Kesehatan Nasional diturunkan menjadi beberapa proyek di Provinsi Jambi. 

Beberapa bentuk proyek turunan tersebut antara lain Pengembangan Data dan Informasi 

Kependudukan (Statistik Hayati), Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, 

Pengendalian Penyakit Menular, Penguatan Promosi Germas, Peningkatan Efektivitas Pengawasan 

Obat dan Makanan. Total alokasi anggaran sebesar 26,85 Miliar dengan realisasi sebesar 26,05 

Miliar atau mencapai 97,02%. Capaian yang sudah baik ini sayangnya belum diikuti dengan pemetaan 

output yang baik. Hal ini terlihat dari sebaran output yang tidak menentu dan jumlah satuan yang 

kurang tepat sehingga belum benar-benar mencerminkan penguatan sistem kesehatan yang optimal. 



 

KAJIAN FISKAL REGIONAL | Tahun 2021 
87 

Sementara untuk Percepatan Penurunan Kematian lbu dan Stunting diturunkan menjadi 2 proyek 

utama di Provinsi Jambi. Proyek yang pertama adalah Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi. 

Sedangkan proyek yang kedua adalah Penurunan Stunting. Total alokasi anggaran sebesar 3,21 

Miliar dengan capaian realisasi sebesar 3,21 Miliar atau 100% dari pagu. Berbeda dengan penguatan 

sistem kesehatan nasional yang cukup sulit diukur, penanganan kematian ibu dan stunting ini sudah 

memiliki ukuran yang jelas serta telah dilaksanakan sesuai target. Capaian kegiatan fisik untuk proyek 

ini sangat baik dengan capaian sebesar 100%. 

Salah satu catatan tambahan terkait prioritas ketiga ini adalah tiadanya major project untuk bidang 

pendidikan di Provinsi Jambi. Padahal salah satu isu penting yang belum mendapatkan penanganan 

yang tepat di Provinsi Jambi adalah terkait bidang pendidikan. Lebih lanjut terkait hal ini kami jabarkan 

pada Bab VI pada KFR ini. 

5.3.2. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 5 

Untuk prioritas nasional kelima secara umum juga sudah sesuai yang direncanakan. Terdapat 4 

major project untuk prioritas ini. Namun untuk pelaksanaannya secara lokasi yang terdapat di 

Provinsi Jambi hanya untuk Proyek Prioritas Strategis dalam bentuk Proyek Prioritas Infrastruktur 

Pelayanan Dasar dan Proyek Prioritas Strategis dalam Proyek Prioritas Infrastruktur Ekonomi.  

Proyek Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar diturunkan menjadi beberapa proyek di Provinsi 

Jambi. Bentuk proyek turunan tersebut antara lain Peningkatan Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru, 

Pengembangan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah, Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Perumahan dan Permukiman, Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah serta 

Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan. Total alokasi anggaran untuk proyek ini adalah 165,85 

Miliar dengan realisasi sebesar 122,85 Miliar atau mencapai 74,08%. Capaian yang cukup rendah ini 

disebabkan adanya beberapa kegiatan National Affordable Housing Program (NHAP) yang tidak dapat 

dilaksanakan karena tidak terdapat instruksi dari Kementerian PUPR. Sementara untuk capaian 

output fisiknya juga belum mampu mencapai 100% karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak 

terlaksana maupun yang belum selesai terlaksana pada akhir tahun sehingga pekerjaan masih harus 

berlanjut di tahun 2022 dengan menggunakan mekanisme sesuai PMK 184/PMK.05/2021. 

Sedangkan untuk Proyek Prioritas Strategis dalam Proyek Prioritas Infrastruktur Ekonomi 

diturunkan menjadi Penyediaan Layanan Perintis Angkutan Darat untuk Penumpang dan Barang. 

Proyek ini dialokasikan sebesar 2,72 Miliar dengan realisasi sebesar 2,03 Miliar atau mencapai 

74,68%. Sementara untuk capaian fisik mencapai 100%. Namun masih menjadi catatan untuk capaian 

output karena hanya diukur berdasarkan jumlah trayeknya saja. Sehingga masih belum 

mencerminkan moda yang digunakan ataupun fasilitas pendukung terkait yang dibangun. 

5.3.3. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 6 

Untuk prioritas nasional keenam ini secara umum sudah sejalan. Dari 2 major project yang ada RKP 

Nasional tahun 2021, keduanya terdapat proyek turunan untuk Provinsi Jambi. Dari sisi capaian 

untuk kedua proyek ini juga sangat baik dari sisi realisasi anggaran maupun capaian output sesuai 

yang ditargetkan. 

Proyek yang pertama adalah Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang diturunkan menjadi 

proyek Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu. Tahun ini 

proyek ini dianggarkan sebesar 57,81 Juta dan telah direalisasikan 100%. Untuk capaian outputnya 
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sendiri juga sangat baik yaitu 100% dari yang ditargetkan dari 100 laporan. Namun yang masih 

menjadi catatan adalah satuan yang digunakan untuk output ini masih berupa laporan sehingga 

belum mencerminkan pekerjaan nyata atas proyek terkait. 

Proyek yang kedua adalah Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana. Program ini diturunkan 

menjadi beberapa proyek di Provinsi Jambi antara lain dalam bentuk: Penguatan Sistem Mitigasi Multi 

Ancaman Bencana Terpadu, Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan. Total anggaran untuk 

proyek ini sebesar 1,26 Miliar dengan realisasi sebesar 1,25 Miliar atau mencapai 99,67%. 

Sedangkan untuk capaian fisik sudah mencapai 100% menurut keterangan data yang ada. Sebagai 

catatan tambahan untuk proyek ini adalah masih terdapat perbedaan jumlah dalam pengukuran 

capaian output sehingga perhitungan secara total tidak mampu mencerminkan capaian output fisik 

sesuai yang diharapkan.
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BAB VI. ANALISIS TEMATIK 
  

Analisis Tematik 
“Peran Fiskal Terhadap 

Perkembangan IPM” 

BAB 

6 

Kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dan 

daerah mampu meningkatkan pertumbuhan angka indeks pembentuk 

IPM.  

Belanja Pemerintah pada fungsi kesehatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan indeks kesehatan.  

Belanja Pemerintah pada fungsi pendidikan berpengaruh positif namun 

tidak secara langsung meningkatkan indeks pendidikan.  

Belanja di bidang kesehatan dan pendidikan yang memadai dapat 

mendukung penyediaan sarana prasarana kesehatan dasar, pendidikan 

dasar dan  menengah dapat mendukung pelaksanaan program-program 

prioritas Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan manusia yang 

berkelanjutan. 

Belanja Pemerintah pada fungsi ekonomi berpengaruh positif namun tidak 

secara langsung meningkatkan indeks ekonomi.  

Belanja Pemerintah untuk menyediakan infrastruktur jalan, perhubungan, 

sarana prasarana pertanian, pemberdayaan masyarakat desa yang 

memadai, merupakan belanja modal dengan output jangka panjang untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.  

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat meningkatkan pendapatan 

perkapita penduduk yang merupakan indkator dari indeks ekonomi 

pembentuk IPM. 
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6.1. Pendahuluan 

6.1.1. Latar Belakang 

Provinsi Jambi terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota. Untuk melihat lebih dalam sejauh 

mana pembangunan manusia di wilayah Provinsi Jambi, perlu diketahui Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 3,73 juta 

jiwa, Provinsi Jambi terus mengalami kenaikan nilai IPM dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan penghitungan dengan metode baru, tercatat IPM Jambi tahun 2017 sebesar 66,99 

angka ini terus meningkat setiap tahunnya yang mencapai angka 71,63 pada tahun 2021 (BPS Jambi, 

2021). IPM adalah Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar 

yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. 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. 

Aspek pertama dalam IPM, 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. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. 

Selanjutnya, aspek kedua dalam IPM, 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 pedididikan 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. 

Aspek terakhir dalam IPM 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). 

Provinsi Jambi mencapai angka IPM di atas tujuh puluh sejak tahun 2018, yaitu sebesar 70,65 dan 

menjadi 71,63 di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, tahun 2021 Provinsi 

Jambi menempati urutan ke-19. Tahun 2021, tiga provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta 

(81,11), DI Yogyakarta (80,22), dan Kalimantan Timur (76,88). Sejak tahun 2012, tiga provinsi dengan 

IPM tertinggi ini bertahan di posisi masing-masing. 

Capaian pembangunan manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Jambi tampaknya mengikuti tren IPM 

Provinsi Jambi, selalu meningkat dari tahun ke tahun dan cukup merata di 9 (sembilan) kabupaten dan 
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2 (dua) kota. IPM tertinggi berada di Kota Jambi dan terendah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Pada tabel capaian terlihat bahwa dua besar IPM tertinggi berada di dua kota di Provinsi Jambi, yaitu 

Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh kemudian diikuti oleh tertinggi ketiga Kabupaten Kerinci. 

Kabupaten yang perlu mendapat perhatian lebih adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang 

memiliki IPM terendah sejak 2010. Walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan tapi jika 

dibandingkan dengan kabupaten lainnya angka IPM di kabupaten ini cukup jauh berbeda. 

Tabel 60 Data IPM Per Wilayah Tahun 2017 – 2021 

Wilayah 2017 2018 2019 2020 2021 Status 

PROVINSI JAMBI 69,99 70,65 71,26 71,29 71,63 Tinggi 

KOTA JAMBI 76,74 77,41 78,26 78,37 79,12 Tinggi 

MUARO JAMBI 67,86 68,34 69,01 69,18 69,55 Sedang 

BATANGHARI 68,92 69,33 69,67 69,84 70,11 Tinggi 

TANJUNG JABUNG BARAT 66,15 67,13 67,54 67,54 68,16 Sedang 

TANJUNG JABUNG TIMUR 62,61 63,32 63,92 64,43 64,91 Sedang 

BUNGO 69,04 69,42 69,86 69,92 70,15 Tinggi 

TEBO 68,16 68,67 69,02 69,14 69,35 Sedang 

MERANGIN 68,3 68,81 69,07 69,19 69,53 Sedang 

SAROLANGUN 69,03 69,41 69,72 69,86 70,25 Tinggi 

KOTA SUNGAI PENUH 73,75 74,67 75,36 75,42 75,7 Tinggi 

KERINCI 70,03 70,59 70,95 71,21 71,45 Tinggi 

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah) 

Grafik 11 Perbandingan IPM antar Kabupaten/Kota Tahun 2021 

 

Indeks Pembangunan Manusia berguna untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun 

kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level 

pembangunan suatu wilayah/Negara, Bagi Pemerintah, IPM merupakan data strategis karena selain 

sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana 

Alokasi Umum (DAU).  Dalam era otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi 

oleh pengeluaran Pemerintah.  Pengalokasian belanja Pemerintah pada sektor pendidikan kesehatan 

dan ekonomi merupakan usaha nyata dan bentuk perhatian Pemerintah pusat dan daerah dalam 
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Belanja Pemerintah mencerminkan kebijakan fiskal yang dijalani oleh Pemerintah. Apabila Pemerintah 

telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran Pemerintah 

mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Beberapa ahli 

demografi berpendapat, belum optimalnya pertumbuhan IPM  terjadi karena disparitas akses 

terhadap hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.  Untuk mewujudkan pembangunan yang 

merata antar provinsi di Indonesia, diperlukan campur tangan Pemerintah pusat melalui kebijakan 

desentralisasi fiskal yakni melalui mekanisme transfer ke daerah. Hal ini berlaku sejak Pemerintah 

Indonesia membuat kebijakan otonomi daerah tahun 2000, dimana dari sisi kewenangan Pemerintah 

pusat diturunkan ke daerah kota dan kabupaten. Selanjutnya diikuti dengan desentralisasi fiskal dari 

sisi keuangannya. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Januari 2001 hingga saat ini dan mengubah pola dan 

sistem APBN dan APBD di Indonesia. 

Grafik 12 Komposisi Belanja APBN - APBD di Provinsi Jambi 

 

Pada gambar diatas nampak bahwa komposisi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi 

pada APBN dan APBD di Provinsi Jambi tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung naik, hal ini 

seiring dengan tren IPM di Provinsi Jambi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.  Belanja 

terbesar adalah belanja Pemerintah untuk bidang pendidikan yang memang telah diatur dalam UU No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama Pasal 48 yang menjelaskan bahwa 

pengelolaan dan pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan 

akuntabilitas publik dan pada Pasal 49, ayat (1) yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji 

pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN maupun APBD pada 

sektor pendidikan. 

Adapun belanja kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah berbentuk pengeluaran Pemerintah 

dalam bidang kesehatan, yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta program-

program yang berhubungan dengan pembangunan kesehatan. Kesehatan dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara, misalnya: perbaikan kesehatan, seseorang akan 

menyebabkan pertambahan dalam partisipasi tenaga kerja, perbaikan kesehatan dapat pula 

membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan, yang kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan 

ekonomi ataupun perbaikan kesehatan menyebabkan bertambahnya penduduk yang akan 

meningkatkan partisipasi angkatan kerja. 

Sedangkan belanja ekonomi menjadi bagian penting dalam peranannya sebagai modal fisik untuk 

mendukung kelancaran pencapaian tujuan pembangunan, baik di sektor pendidikan, kesehatan 

maupun kegiatan perekonomian. Penciptaan modal manusia (human capital) pada sektor kesehatan 

dan pendidikan memerlukan sarana infrastruktur seperti gedung sekolah atau gedung pelatihan 
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pendidikan dan kesehatan. Keberadaan sarana infrastruktur jalan maupun sarana transportasi yang 

memadai, dapat mendukung kelancaran aktivitas perekonomian.  Namun pada implementasinya 

diketahui bahwa kebutuhan akan pembangunan fasilitas infrastruktur pendukung tidak diiringi 

dengan penyediaan alokasi anggaran yang cukup, karena terbatasnya kondisi fiskal yang dimiliki 

APBN/D.  Hal ini tentunya mengundang perhatian Pemerintah untuk lebih memperhatikan pola dan 

alokasi belanja Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih merata. 

6.1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan menganalisis lebih 

dalam peran fiskal dalam meningkatkan IPM, dalam hal ini analisis dilakukan untuk mengetahui  peran 

belanja fungsi kesehatan, pendidikan dan ekonomi dalam meningkatkan indeks masing-masing aspek 

pembentuk IPM. 

Sedangkan ruang lingkup penelitian ini adalah data angka capaian IPM beserta dengan indeks aspek 

pembentuknya pada provinsi/kabupaten/kota se-Jambi, yang telah diterbitkan oleh BPS Jambi 

periode 2017-2021. Berikutnya adalah data realisasi belanja Pemerintah untuk fungsi pendidikan, 

fungsi kesehatan dan fungsi ekonomi yang berasal dari APBN dan APBD di lingkup wilayah 

provinsi/kabupaten/kota se-Jambi periode 2017-2021, data diolah dari aplikasi OMSPAN, Aplikasi 

Monev PA, Data GFS dan Aplikasi SIKD Core. 

6.1.3. Metode Analisis 

Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi 

data panel. Analisis deskriptif digunakan untuk memberi gambaran data secara diskriptif yakni 

dengan menggunakan grafik atau tabel. Analisis regresi data panel merupakan hasil dari pengamatan 

pada beberapa individu yang masing-masing diamati dalam beberapa periode waktu yang berurutan, 

untuk menganalisis suatu hubungan (eksplanatori). Dalam analisis regresi, terdapat rule of thumbs 

bahwa minimal menggunakan tiga puluh individu/seri. Oleh karena itu, agar dapat memenuhi rule of 

thumbs tersebut, analisis ini menggunakan regresi data panel, yaitu gabungan antara data kerat 

lintang (cross section) dengan deret waktu (time series). Data kerat lintang berasal dari data realisasi 

dan angka indeks pembentuk IPM pada tingkat provinsi/kabupaten/kota, sedangkan deret waktu 

menggunakan data realisasi tingkat provinsi/kabupaten/kota selama periode lima tahun, dan diolah 

menggunakan Aplikasi STATA. 

6.2. Perkembangan IPM dan Belanja Pemerintah 

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen Pemerintah dalam upaya mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal yang tepat, efektif, dan efisien dapat menjadi katalis 

dalam mencapai kesejahteraan yang diharapkan. Kebijakan fiskal Pemerintah pusat dan daerah yang 

sehat, dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan kesejahteraan. Fiskal yang sehat akan mendorong 

fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi menjadi optimal dan akan menopang pembangunan yang 

berkelanjutan. Terciptanya pembangunan yang berkelanjutan akan mengantar kepada kesejahteraan 

masyarakat yang berkeadilan, sehingga target IPM yang ditetapkan dapat terwujud. 

6.2.1. Indeks Pembangunan Manusia 

Sesuai dengan kriteria status pembangunan manusia berdasarkan IPM yang dikeluarkan oleh BPS, 

pembangunan manusia di Provinsi Jambi sejak tahun 2018 telah mencapai 70,65  (kriteria status, 

tinggi: 70 < IPM < 80).  Meskipun capaian tersebut masih dibawah capaian IPM secara nasional, 
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namun dari trend yang terlihat menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya.  

Menandakan bahwa usaha Pemerintah untuk melaksanakan proses pembangunan manusia yang 

berkelanjutan di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi masih dijalur yang benar. 

Grafik 13 Trend Capaian IPM 

 

 

Kemajuan pembangunan manusia di Provinsi Jambi tersebut di dorong oleh kemajuan indikator 

pembentuk IPM.  Umur harapan hidup saat lahir di Jambi tahun 2021 telah mencapai lebih dari 71 

tahun dan rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan setara dengan kelas 

IX.  Kemudian pada 2021 anak usia 7 tahun ke atas berpeluang menempuh pendidikan hingga tamat 

SMA dan perguruan tinggi.  Pertumbuhan ekonomi di Jambi yang semakin membaik turut 

meningkatkan pengeluaran per kapita per tahun.  

Seperti diketahui bahwa pengukuran pembangunan manusia menggunakan indikator yang sudah 

diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990, yaitu Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Pada Human Development Report tahun 1990 diperkenalkan tiga 

dimensi pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. 

Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, 

yaitu umur harapan hidup (UHH) saat lahir, rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), 

dan pengeluaran per kapita disesuaikan. 

Dimensi Kesehatan Semakin Baik 

Dalam kurun waktu 2018-2021, umur harapan hidup (UHH) saat lahir di Provinsi Jambi selalu 

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.  Sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 umur harapan 

hidup Provinsi Jambi berada pada angka 70 tahun kemudian tahun 2019 umur harapan hidup (UHH) 

mencapai 71,06 tahun.  Peningkatan terus terjadi hingga pada tahun 2021, umur harapan hidup (UHH) 

di Provinsi Jambi sebesar 71,22 tahun. Artinya hidup bayi yang baru lahir di Provinsi Jambi 

diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 71,22 tahun. 
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Grafik 14 Umur Harapan Hidup 

 

Derajat kesehatan masyarakat Provinsi Jambi melewati fase tertinggi pada tahun 2019 dengan 

pertumbuhan umur harapan hidup mencapai 0,24 persen. Seiring dengan lompatan pencapaian IPM 

Provinsi Jambi dari angka 70 ke 71. Pada tahun 2020, pertumbuhan umur harapan hidup melambat 

hingga 0,14 persen. Umur harapan hidup masyarakat Provinsi Jambi hanya mencapai 71,16 tahun. 

Indikator Pendidikan Meningkat 

Secara umum rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Jambi, menunjukkan peningkatan dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi 

Jambi telah mencapai angka 8,60 tahun atau setara dengan kelas IX (kelas III SMP). Selama dekade 

terakhir, pertumbuhan tertinggi rata-rata lama sekolah terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,67 persen 

yaitu dari 8,23 tahun pada tahun 2018 menjadi 8,45 tahun pada tahun 2019. Pertumbuhan tinggi pada 

rata-rata lama sekolah mengindikasikan penduduk suatu daerah memiliki motivasi dalam menjalani 

pendidikan formal. 

Grafik 15 Rata-Rata Lama Sekolah 

 

Sedangkan pertumbuhan rata-rata lama sekolah dari tahun 2020-2021 hanya mencapai 0,58 persen, 

melambat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai pertumbuhan 1,18 persen. Rata-rata lama 

sekolah merupakan salah satu indikator output pendidikan yang cukup penting dan mempengaruhi 

kualitas pembangunan manusia. 
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Grafik 16 Harapan Lama Sekolah 

 

Indikator yang mewakili dimensi pendidikan berikutnya adalah harapan lama sekolah.  Seperti halnya 

dengan keadaan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah penduduk berusia tujuh tahun ke atas 

di Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perubahan di Provinsi Jambi 

terjadi tahun 2021, angka harapan lama sekolah (HLS) bisa mencapai lebih dari 12 tahun (13,04 tahun) 

dengan laju pertumbuhan sebesar 0,46 persen. Tahun 2021, laju pertumbuhan harapan lama sekolah 

di Provinsi Jambi tidak mengalami perlambatan di tengah tekanan Pandemi Covid-19 meskipun hanya 

dapat tumbuh sebesar 0,46 persen dibandingkan dengan tahun 2020.  Tingginya harapan lama 

sekolah merupakan salah satu indikator human capital (modal manusia) yang bagus untuk 

menggerakkan pembangunan. Modal manusia dapat dijadikan penentu utama daya saing dan 

pertumbuhan ekonomi. 

Standar Hidup Layak Terus Meningkat 

Grafik 17 Pengeluaran Per kapita (Ribu Rupiah) 

 

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Provinsi Jambi terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Selama kurun waktu 2017-2021. Jika pada tahun 2017 pengeluaran per kapita penduduk Jambi 

sekitar 9,88 juta rupiah per tahun, maka di tahun 2021 telah mencapai 10,59 juta per tahun atau 

sekitar 882 ribu rupiah per bulan. 

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,83 persen atau bertambah sekitar 477 ribu 

rupiah, yaitu dari 9,88 juta pada tahun 2017 menjadi 10,36 juta pada tahun 2018. Penurunan terjadi 

pada tahun 2020, dimana laju pertumbuhannya terkontraksi hingga 1,89 persen. Pengeluaran 
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perkapita tahun 2020 hanya mencapai 10,39 juta atau berkurang 200 ribu rupiah dibanding tahun 

sebelumnya. 

Perbandingan Capaian IPM Tingkat Kab/Kota dengan Provinsi 

Grafik 18 Capaian IPM Prov/Kab/Kota 

 

Pada tahun 2021, IPM lima kabupaten/kota masih berstatus “sedang” (60 < IPM < 70) sementara Kota 

Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, dan 

Kabupaten Batang Hari sudah berstatus “tinggi”. Besarnya angka IPM setiap kabupaten/kota 

berkisar antara 64,91 sampai dengan 79,12. IPM tertinggi dicapai oleh Kota Jambi dengan IPM 

sebesar 79,12 dan yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 64,91. Bila 

dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Jambi yang mencapai 71,63, hanya dua wilayah kota saja 

yang mempunyai IPM lebih tinggi dari IPM provinsi, sementara nilai IPM dari sembilan kabupaten 

yang lain masih lebih rendah dari IPM Provinsi Jambi. 

Kota identik dengan IPM yang lebih baik dibanding dengan kabupaten, mengingat di kota fasilitas 

pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap ekonomi juga biasanya lebih baik. Sejak tahun 2011 IPM 

Kota Jambi dan Sungai Penuh sudah melebihi 70 poin, lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Jambi.   

Di tahun 2021 urutan daerah dengan IPM tertinggi masih ditempati Kota Jambi dengan IPM mencapai 

79,12 dan tidak menutup kemungkinan angka ini akan terus naik di tahun berikutnya. Kota Sungai 

Penuh menjadi kota kedua dengan IPM tertinggi, yaitu 75,70. Kota Sungai Penuh baru terbentuk dari 

pemecahan Kabupaten Kerinci pada tahun 2009 dan sudah menunjukkan IPM yang tinggi 

dibandingkan kabupaten induknya. Kabupaten dengan IPM tertinggi ketiga adalah Kabupaten Kerinci, 

yaitu sebesar 71,45 dan  di posisi terakhir adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (64,91). 

Dari sebelas kabupaten/kota di Provinsi Jambi, pada tahun 2021 terdapat enam daerah dengan level  

capaian pembangunan manusia berada pada kategori “tinggi” yaitu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh,  

Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Batang Hari. Sedangkan 

empat kabupaten masih berada pada kategori “sedang” dan satu kabupaten dengan kategori 

“rendah”. Pada tahun 2017 Kabupaten Kerinci juga mencapai kategori “tinggi” untuk pertama kalinya 
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menyusul Kota Jambi dan Kota Sungai penuh  yang sudah berada pada level tersebut sebelumnya. 

Sedangkan pada 2021 ini keadaan tersebut disusul oleh Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, 

dan Kabupaten Batang Hari. Beberapa kabupaten lainnya sudah berada di IPM lebih dari 69, sehingga 

beberapa tahun yang 

akan datang diharapkan akan bertambah beberapa kabupaten dengan kategori “tinggi”. 

6.2.2. Belanja Pemerintah untuk Meningkatkan IPM 

Pada bagian ini terdiri dari dua bagian yaitu analisis belanja Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah 

untuk meningkatkan indeks aspek pembentuk IPM menurut fungsi pendidikan, kesehatan dan 

ekonomi. 

Belanja Pusat Menurut Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi 

 

Dari tabel proporsi belanja APBN 2017-2020 di Provinsi Jambi terlihat bahwa belanja Pemerintah per 

masing-masing fungsi cenderung naik setiap tahun, meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan 

dikarenakan refocusing belanja untuk penanganan pandemi Covid-19.  Pada periode sebelum 

pandemi, porsi belanja fungsi ekonomi lebih tinggi dibanding dengan fungsi yang lainnya, di tahun 

2019 tumbuh 19,90% dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai 2,21 triliun.  Hal ini sejalan dengan 

arah kebijakan umum pembangunan RPJMN 2015-2019 yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk wilayah Sumatera, kebijakan pembangunan 

diarahkan untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan 

orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis produksi dan pengolahan hasil bumi serta 

menjadi lumbung energi nasional. 

Belanja Pemerintah pada  fungsi pendidikan dan kesehatan dialokasikan sesuai dengan agenda 

prioritas Pemerintah yaitu meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan 

berdaya saing. Melalui satuan kerja instansi vertikal K/L di Provinsi Jambi,  belanja pendidikan terus 

mengalami pertumbuhan dengan output strategis antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS),  

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) serta pembangunan prasarana pendidikan.  Sementara 

belanja kesehatan dialokasikan untuk belanja Program Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, 
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Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB serta Program Pengawasan Obat dan 

Makanan. 

Capaian Output Strategis Belanja Kesehatan Tahun 2021 
Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas (SKN) 250 orang 

Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Aman oleh BPOM 12.284 orang 

Alat Laboratorium BPOM yang sesuai Good Laboratory Practice 1 paket 

Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman 40 sekolah 

Desa Pangan Aman 12 desa 

Pasar aman dari bahan berbahaya 4 pasar 

Kampung KB percontohan dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 11 kampung 

Keluarga dengan baduta yg mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK 39.464 keluarga 

Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) 28 faskes 

 
Capaian Output Strategis Belanja Pendidikan Tahun 2021 

Sarana Pendidikan di Poltekkes 1.319 paket 

PT penerima bantuan Pembelajaran (BOPTN) dan Dukungan Operasional 2 PT 

Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi 184 paket 

Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Melalui SBSN 2 unit 

Mahasiswa Penerima Bidik Misi 618 orang 

Mahasiswa Penerima KIP Kuliah 847 orang 

Siswa MTs Penerima BOS 20.642 orang 

Siswa MA Penerima BOS 11.378 orang 

Siswa RA penerima BOP 12.213 orang 

Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah 6 unit 

Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan 35 orang 

 
Capaian Output Strategis Belanja Ekonomi Tahun 2021 

Sarana Pengembangan Kawasan Kedelai 2.707 unit 

Sarana Pengembangan Kawasan Aneka Cabai dan Bawang Merah 130 hektar 

Area Penyaluran Benih Padi dan Jagung 43.860 unit 

Jaringan Irigasi Tersier 140 unit 

Prasarana Bidang Konektivitas Bandar Udara 7 paket 

Layanan Angkutan Jalan Perintis 1 trayek 

Sarana Produksi Perikanan Budidaya yg Didistribusikan ke Masyarakat 50 unit 

Benik Ikan Air Tawar yg Disalurkan ke Masyarakat 11.103.400 ekor 

Pembangunan dan preservasi  Jembatan 2.513 meter 

Preservasi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan 1.353 km 

Prasarana Jaringan SDA dan Irigasi  444 km 

Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi 123 koperasi 

 

Dengan capaian output-output strategis diatas, yang telah dilaksanakan oleh satker instansi vertikal 

K/L, mencerminkan dukungan Pemerintah pusat dalam pembangunan di daerah. Harmonisasi RPJMN 

dan RPJMD merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah 

sehingga arah pembangunan menjadi lebih terarah dan terukur.   
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6.2.3. Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi 
Grafik 19 Proporsi Belanja APBD Per Fungsi 

 

Dari tabel proporsi belanja APBD 2017-2021 di Provinsi Jambi terlihat bahwa belanja Pemerintah 

daerah pada fungsi pendidikan dan kesehatan memiliki kecenderungan meningkat setiap tahun 

dibandingkan dengan belanja fungsi ekonomi.  Hal ini sesuai dengan pelaksaan kebijaksanaan 
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ekonomi di tabel belanja APBN di pembahasan sebelumnya, dimana proporsi untuk belanja ekonomi 

cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan belanja fungsi pendidikan dan kesehatan, sebaliknya 
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alokasi program prioritas antara lain: Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

Program Pendidikan SMA/SMK, Program Pendidikan Menengah, Program Wajib Belajar 9 tahun, 

Program PAUD, Program BOS Daerah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Dengan jumlah 

belanja terbesar pada tahun 2019 sebesar 4.98 triliun. 

Sementara pada fungsi kesehatan, dengan jumlah belanja terbesar yaitu pada tahun 2021 sebesar 

2,87 triliun.  Belanja kesehatan digunakan untuk membiayai program prioritas antara lain: Program 

Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program 

Kesehatan Ibu Anak dan Balita, Program Peningkatan/Pembangunan Sarana Kesehatan, Program 

Pengembangan Lingkungan Sehat, Peningkatan Akses Mutu Pelayanan Kesehatan serta Standarisasi 

Pelayanan Kesehatan.   

Pada fungsi ekonomi jumlah belanja terbesar pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.40 triliun, belanja pada 

fungsi ini menjadi salah satu prioritas Pemerintah daerah dalam upaya untuk pemulihan ekonomi 

daerah akibat pandemi COVID 19.  Belanja ekonomi pada Pemerintah daerah tersebar dan 

dilaksanakan oleh beberapa organisasi Pemerintah daerah (OPD). Belanja terbesar antara lain 
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dilaksanakan pada OPD urusan pertanian, pangan, perhubungan, pemberdayaan masyarakat desa 

serta urusan koperasi usaha kecil dan menengah.  Dengan kapasitas fiskal Pemerintah daerah yang 

terbatas, belanja fungsi ekonomi Pemerintah daerah perlu dilakukan dengan strategi prioritas 

pembangunan yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. 

6.3. Analisis dan Pembahasan 

Kerangka konseptual atau model dalam analisis IPM ini, adalah membentuk tiga model yang 

menghubungkan antara masing-masing belanja klasifikasi fungsi dengan masing-masing indeks 

pembentuk IPM, yaitu:  

1. Peran belanja fungsi kesehatan dalam meningkatkan indeks kesehatan;  

2. Peran belanja fungsi pendidikan dalam meningkatkan indeks pendidikan;  

3. Peran belanja fungsi ekonomi dalam meningkatkan indeks pengeluaran. 

 Sedangkan data yang diobservasi meliputi realisasi belanja Pemerintah daerah/APBD pada fungsi 

kesehatan, pendidikan dan ekonomi  dengan periode time series 2017-2021 serta data cross section 

sebanyak 12 yaitu 1 provinsi, 2 kota, 9 kabupaten sehingga total variabel independen data panel yang 

diobservasi sebanyak 60 data. Sebagai variabel dependen adalah data masing-masing indeks 

kesehatan, pendidikan dan ekonomi pembentuk IPM periode 2017-2021.  

Dari olah data yang telah dilakukan, hasil analisis memperlihatkan bahwa IPM dipengaruhi oleh 

kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah, berdasarkan hasil olah 

data pada aplikasi STATA menggunakan model random effect GLS (Genereralized Least Square) 

didapatkan data bahwa ketiga klasifikasi belanja berdasarkan fungsi secara matematis berpengaruh 

positif terhadap  ketiga indeks pembentuk IPM. 

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel belanja fungsi kesehatan berpengaruh signifikan atas 

peningkatan indeks kesehatan (tingkat kepercayaan 95% atau nilai P < alpha 0,05).  Sementara belanja 

fungsi pendidikan dan ekonomi tidak berpengaruh signifikan atas peningkatan indeks Pendidikan dan 

ekonomi.  Belanja Pemerintah pada fungsi Pendidikan belum berpengaruh signifikan indeks 

Pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.  Sementara itu, belanja 

Pemerintah pada fungsi ekonomi belum berpengaruh secara signifikan kepada pengeluaran 

perkapita yaitu biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi rumah tangga, yang menjadi indikator 

pembentuk indeks ekonomi.  

Pada variabel indeks kesehatan menunjukkan bahwa belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan indeks kesehatan.  Dengan angka koefisien regresi 0.0031, dapat 

dinterpretasikan bahwa setiap peningkatan satu persen belanja Pemerintah pada fungsi kesehatan 
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dapat meningkatkan indeks kesehatan sebesar 0,0031 poin.   Meningkatnya indeks kesehatan di 

Provinsi Jambi tahun 2021 terindikasi pada realisasi belanja Pemerintah daerah di fungsi kesehatan 

yang meningkat 31,14% dibandingkan tahun 2017. Pelaksanaan program-program prioritas yang 

dilaksanakan Pemerintah mampu meningkatkan rata-rata angka Umur Harapan Hidup (UHH) dari 

69,57 di tahun 2017 menjadi 70,08 di tahun 2021. 

Hal yang sama juga diperlihatkan pada pengujian pada variabel pendidikan.  Belanja Pemerintah pada 

fungsi pendidikan berpengaruh positif pada pertumbuhan indeks pendidikan.  Dengan angka koefisien 

0.0050, dapat dinterpretasikan bahwa setiap peningkatan satu persen belanja Pemerintah pada 

fungsi pendidikan dapat meningkatkan indeks pendidikan sebesar 0,0050 poin.  Meningkatnya indeks 

pendidikan pada tahun 2021 terindikasi pada realisasi belanja Pemerintah daerah fungsi pendidikan 

yang meningkat 24,41% dibandingkan tahun 2017.  Pelaksanaan program prioritas yang dilaksanakan 

Pemerintah meskipun tidak secara langsung, mampu meningkatkan rata-rata angka Harapan Lama 

Sekolah (HLS) dari 12,88 di tahun 2017 menjadi 13,10 di tahun 2021, dan juga angka  Rata-rata Lama 

Sekolah (RLS) dari 7,99 di tahun 2017 menjadi 8,51 di tahun 2021.    

Hasil uji positif juga terdapat pada variabel indeks ekonomi  dengan angka koefisien 0,0021 yang 

berarti bahwa setiap peningkatan satu persen belanja Pemerintah pada fungsi ekonomi dapat 

meningkatkan indeks ekonomi sebesar 0,0021 poin.  Meningkatnya indeks ekonomi pada tahun 2021 

terindikasi pada realisasi belanja Pemerintah daerah fungsi ekonomi yang meningkat  18,92% 

dibandingkan tahun 2017.  Pelaksanaan belanja bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

daerah meskipun tidak secara langsung, namun mampu meningkatkan pendapatan rata-rata 

perkapita penduduk dari 9.828 juta di tahun 2017 menjadi 10.464 juta di tahun 2021 atau sebesar 

872 ribu per bulan. 

Dari proporsi belanja APBD 2017-2021 terlihat bahwa realisasi belanja fungsi pendidikan dan 

kesehatan di Jambi jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja fungsi ekonomi.  Hal ini 

bisa dipahami karena urusan pendidikan dan kesehatan merupakan urusan Pemerintahan wajib yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah daerah sesuai amanah UU No.23/2014 tentang Pemerintah 

Daerah.  Selain itu karena faktor keterbatasan fiskal, alokasi belanja pada fungsi pendidikan dan 

kesehatan menjadi strategi prioritas utama pelaksanaan pembangunan di daerah.  Hal ini terbukti 

dengan hasil analisis dimana belanja pada fungsi ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

angka indeks pembentuk IPM. 

Disisi lain, belanja fungsi ekonomi pada proporsi belanja APBN 2017-2021 di Jambi terlihat lebih tinggi 

dibandingkan dengan belanja fungsi pendidikan dan kesehatan.  Hal ini bisa diasumsikan bahwa 

Pemerintah pusat melalui pelaksanaan APBN di daerah telah melaksanakan strategi penguatan tiga 

fungsi pokok kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di daerah.  Dengan 

capaian output-output strategis di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan satker instansi vertikal 

K/L mencerminkan dukungan fiskal terhadap Fungsi Stabilisasi: yakni fungsi Pemerintah dalam 

menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum pertahanan keamanan. Fungsi Alokasi, yakni 

fungsi Pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung 

sekolah, fasilitas penerangan dan komunikasi. Fungsi Distribusi, yakni fungsi Pemerintah dalam 

pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. 

Hasil diskusi dengan OPD terkait, pelaksanaan belanja kesehatan mampu menaikkan angka indeks 

kesehatan 0,06 dari 71,16 pada tahun 2020 menjadi 71,22 di tahun 2021. Namun kenaikan tersebut 
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tidak sesuai dengan target Pemerintah daerah yang sebesar 0,12. Permasalahan yang dihadapi 

antara lain: (1) anggaran pada Dinas Kesehatan 70% cenderung dialokasikan pada sektor hilir 

kesehatan (kuratif), dibandingkan dengan alokasi anggaran disektor hulu (kegiatan preventif dan 

promotif); (2) Petunjuk teknis anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan seringkali 

terlambat (bulan Maret-April) dampaknya pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat; (3) Petunjuk 

teknis tidak disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah yang berbeda-beda, sehingga 

menyulitkan pelaksanaan kegiatan.  

Berbeda dengan belanja kesehatan, belanja pendidikan justru memiliki kendala yang lebih rumit. 

Belanja pendidikan Pemerintah saat ini ternyata tidak berpengaruh langsung pada indeks pendidikan. 

Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan yang penting dihadapi Dinas Pendidikan namun 

belum mendapatkan respon yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa permasalahan 

yang perlu diperhatikan tersebut antara lain: 

1) Salah fokus penanganan anak putus sekolah. Dari 127 ribu anak usia sekolah, hanya 16% yang 

belum mendapat akses pendidikan karena faktor ekonomi. Sementara faktor lain yang lebih 

dominan adalah tingginya kasus putus sekolah karena pernikahan dini; 

2) Sarana prasarana sekolah tidak berbanding lurus dengan usia anak sekolah. Hal ini 

mengakibatkan terdapat sekolah yang kekurangan murid di daerah sehingga tidak mungkin untuk 

menambah jumlah sekolah. Disisi lain murid mengalami kesulitan untuk bersekolah karena jarak 

yang jauh atau akses yang sulit sehingga sering ada permintaan untuk mendirikan sekolah di 

tempat tersebut; 

3) Kurangnya sekolah unggulan yang mampu bersaing secara nasional. Hal ini karena tidak 

meratanya kualitas pendidikan. Akibatnya terdapat ledakan jumlah siswa pada sekolah-sekolah 

tertentu sementara kekurangan murid pada sekolah lain; 

4) Kurangnya daya tampung lapangan kerja untuk lulusan SMA/SMK. Hal ini mengakibatkan banyak 

tenaga kerja dari lulusan pendidikan ini yang tidak terserap pasar sehingga mengakibatkan 

banyaknya pengangguran. Sementara untuk melanjutkan pendidikan banyak yang tidak mampu 

baik karena keterbatasan ekonomi maupun kurangnya kompetensi; 

5) Kurangnya kemampuan guru untuk memberikan pendidikan yang link match dengan kebutuhan 

tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jam mengajar dan tenaga pengajar 

sehingga terkadang terdapat guru yang memiliki spesialisasi di satu bidang terpaksa juga 

mengajarkan bidang lain yang bukan keahliannya sehingga tidak optimal; dan  

6) Pengelolaan anggaran yang kurang tepat. Dari anggaran pendidikan yang tersedia sebesar 1,2 T 

telah dialokasikan 683 M hanya untuk gaji guru. Sementara sisanya sangat minim jika ingin 

meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi. 
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6.4. Simpulan dan Saran 

6.4.1. Simpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal 

yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dan daerah mampu meningkatkan pertumbuhan 

angka indeks pembentuk IPM. Belanja Pemerintah pada fungsi kesehatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan indeks kesehatan. Belanja Pemerintah pada fungsi pendidikan 

berpengaruh positif namun tidak secara langsung meningkatkan indeks pendidikan. Belanja di bidang 

kesehatan dan pendidikan yang memadai dapat mendukung penyediaan sarana prasarana kesehatan 

dasar, pendidikan dasar dan  menengah dapat mendukung pelaksanaan program-program prioritas 

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan manusia yang berkelanjutan. 

Belanja Pemerintah pada fungsi ekonomi berpengaruh positif namun tidak secara langsung 

meningkatkan indeks ekonomi. Belanja Pemerintah untuk menyediakan infrastruktur jalan, 

perhubungan, sarana prasarana pertanian, pemberdayaan masyarakat desa yang memadai, 

merupakan belanja modal dengan output jangka panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat meningkatkan pendapatan perkapita 

penduduk yang merupakan indikator dari indeks ekonomi pembentuk IPM. 

Hasil kesimpulan ini mendukung hasil penelitian lain yang berpendapat bahwa Konsumsi pendidikan 

dan kesehatan secara positif berpengaruh terhadap produktivitas rumah tangga suatu negara 

dengan pengalaman pertumbuhan yang baik dan sukses menerapkan strategi untuk mengurangi 

kemiskinan yang diikuti dengan semakin membaiknya akses pada pelayanan pendidikan, kesehatan 

dan akses pelayanan publik lainnya untuk meningkatkan standar kehidupan (Pradipta dan 

Renyowijoyo, 2005). 

Sedangkan untuk belanja fungsi ekonomi, hasil penelitian lain menyebutkan bahwa pengeluaran 

ekonomi berupa belanja infrastruktur, meskipun menunjukkan adanya hubungan searah yang positif, 

tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Hidayat dan Aqualdo, 2011).  

Suatu daerah dikatakan dalam kondisi pertumbuhan ekonomi apabila terlihat proses kenaikan output 

dalam jangka panjang (Boediono, 2012) 

6.4.2. Rekomendasi 

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, berikut ini disampaikan rekomendasi 

pelaksanaan kebijakan fiskal untuk meningkatkan angka indeks indikator pembentuk IPM: 

a) Percepatan realisasi belanja APBN dan APBD. Hal ini telah terbukti ditahun anggaran 2020-2021 

dimana realisasi belanja Pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian yang 

melambat akibat pandemi COVID 19.  Oleh sebab itu, di masa pemulihan ekonomi nasional dan 

daerah saat ini, percepatan realisasi belanja akan tetap menjadi langkah strategis untuk 

mempertahankan dan/atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 

b) Alternatif pembiayaan daerah. Hambatan pelaksanaan pembangunan di daerah adalah 

terbatasnya anggaran  daerah, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.  Untuk 

mengatasinya dapat menggunakan salah satu dari beberapa  alternatif pembiayaan berupa 

skema pinjaman daerah.  Sebagai contoh adalah pinjaman daerah Pemkot Jambi  ke PT Sarana 

Multi Infrastruktur (PT SMI), yang digunakan untuk rehabilitasi terminal, rumah sakit, jalur 
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pedestrian dan pipa air minum.  Hal ini terbukti efektif meningkatkan angka IPM Kota Jambi 

melebihi IPM Provinsi bahkan diatas angka IPM Nasional;            

c) Kerja sama antar daerah.  Hasil diskusi dengan pihak pemda diperoleh informasi bahwa untuk 

meningkatkan konektivitas di tengah terbatasnya kapasitas fiskal daerah dengan melakukan 

kerja sama antar daerah.  Sebagai contoh adalah pembangunan akses darat jalan lintas 

kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Timur-Tanjung Jabung Barat-Indra Giri Hilir Prov Riau.  Dengan 

terpangkasnya jarak dan waktu tempuh tentu akan membuat lalu lintas orang dan barang lebih 

efisien, membentuk sentra ekonomi baru untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik; 

d) Harmonisasi kebijakan fiskal RPJMN dan RPJMD.  Koordinasi arah pembangunan yang jelas dan 

terukur, oleh Pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk 

mendukung pembangunan ekonomi daerah.  Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di Kab. 

Tanjung Jabung Timur merupakan praktik harmonisasi program pusat dan daerah.  Fisik 

pelabuhan dibangun oleh Kemenhub, Jembatan penghubung dibangun oleh Kemen PUPR, 

sedangkan jalan akses pelabuhan dibangun oleh pemda.  Dengan terbukanya konektivitas jalan 

dan pelabuhan diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta 

meningkatkan angka IPM Kab. Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat yang masih 

berstatus IPM “sedang”;             

e) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.  Alternatif optimalisasi PAD antara lain: mengoptimalkan 

sektor unggulan dan potensial daerah. Antara lain: sektor  pariwisata di Kab. Kerinci, sektor 

pertanian: di Sungai Penuh, Batanghari, Bungo, Tebo, dan Merangin sektor perdagangan di 

Muaro Jambi, sektor kehutanan di Tanjung Jabung Barat  dan Timur, Sektor pertambangan di 

Kab. Sarolangun.  Langkah strategis yang lain adalah melakukan digitalisasi transaksi ekonomi di 

daerah (contoh: pembayaran retribusi, pajak daerah, pajak kendaraan). 
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BAB VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
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7.1. Kesimpulan 

Dari hal-hal yang sudah di bahas pada bab diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Pembangunan di Provinsi Jambi dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari inflasi yang 

sangat terjaga, PDRB yang kembali tumbuh, Gini Ratio yang semakin mendekati target, dan Nilai 

Tukar Petani yang semakin baik; 

2) Indikator Ekonomi Makro di Provinsi Jambi cukup menggembirakan. Ekonomi tumbuh 3,66% dari 

tahun lalu yang menunjukkan recovery berjalan dengan baik meskipun sedikit melambat dari 

triwulan lalu. Tingkat inflasi juga sangat terjaga Sementara tingkat suku bunga masih ditetapkan 

rendah untuk mendongkrak roda perekonomian agar tingkat konsumsi dapat lebih meningkat. 

Kinerja rupiah di tahun ini termasuk sangat baik bahkan jauh mengungguli negara-negara lain di 

regional asia tenggara; 

3) Indikator kesejahteraan juga sudah membaik. Hal ini terlihat dari IPM yang tumbuh dan tingkat 

pengangguran juga menurun. Hal ini semakin diperkuat dengan tingkat kesejahteraan petani 

yang semakin meningkat. Kemiskinan memang masih harus menjadi perhatian Pemerintah 

karena tingkat kemiskinan masih cukup tinggi meskipun sudah turun dari tahun lalu. Selain itu 

tingkat ketimpangannya juga tetap harus diperbaiki meskipun sudah turun dari tahun lalu. 

Dengan membaiknya indikator-indikator tersebut berarti juga menjadi pertanda bahwa kebijakan 

dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah efektif; 

4) Kinerja APBN pada tahun ini cukup menggembirakan. Kenaikan harga CPO dan Batubara di pasar 

global turut mendongkrak penerimaan perpajakan sehingga mampu memperoleh catatan 

tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Capaian ini bahkan lebih baik dari tahun 2019 sebelum pandemi 

terjadi. Sementara untuk PNBP juga mengalami kenaikan yang tidak kalah besar; 

5) Sementara itu, disisi belanja juga menghasilkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari 

Belanja Pegawai dan Belanja Modal yang tumbuh. Namun sayangnya capaian Belanja Barang 

turun meskipun capaian realisasinya lebih baik dari tahun lalu; 

6) Kinerja yang baik pada APBN ternyata juga diikuti dengan kinerja yang baik pula oleh APBD. Hal 

ini terlihat dari capaian pendapatan daerah yang naik. Peningkatan ini salah satunya disebabkan 

peningkatan dari sisi PAD mengalami pertumbuhan. Sementara pendapatan yang turun adalah 

pendapatan lain-lain yang disebabkan berkurangnya penerimaan hibah yang tahun lalu cukup 

besar untuk penanganan COVID-19; 

7) Peningkatan pada pendapatan ini juga diikuti peningkatan dari sisi realisasi belanja daerah. 

Belanja daerah naik meskipun belanja pegawai turun pada tahun ini. Hal ini karena Belanja Modal 

yang sebelumnya turun kini sudah mulai membaik dan naik. Untungnya lagi, pertumbuhan pada 

belanja barang, hibah, bagi hasil dan belanja bantuan keuangan cukup menggembirakan; 

8) Tahun ini APBD kembali surplus yang lebih besar dari tahun lalu. Ditambah lagi pembiayaan netto 

yang positif sehingga mencatat SILPA cukup besar. Jumlah SILPA yang cukup besar ini perlu 

menjadi perhatian untuk menggenjot belanja daerah kedepan agar lebih optimal dan menjadi 

motor penggerak roda perekonomian di daerah; 

9) Dengan kondisi fiskal yang membaik tersebut, Pemerintah sudah seharusnya lebih serius 

mengembangkan sektor unggulan dan potensial di daerah. Sektor unggulan tersebut adalah 

sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan, Sektor Pertambangan & Penggalian serta Sektor Jasa 



 

KAJIAN FISKAL REGIONAL | Tahun 2021 
109 

Pendidikan. Sementara itu, Sektor Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang serta Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor yang potensial untuk 

dikembangkan di Provinsi Jambi. Dengan memiliki peta potensi dan sektor unggulan ini, tentunya 

diharapkan belanja fiskal ke depan diarahkan untuk mendukung infrastruktur serta sarana 

prasarana terkait yang dapat semakin mendorong sektor tersebut untuk semakin tumbuh. 

Bahkan jika direncanakan dengan baik, bukan tidak mungkin sektor unggulan ini akan menjadi 

sektor yang khas dari Provinsi Jambi sehingga semakin memperbesar peran Provinsi Jambi di 

regional Sumatera kedepan; 

10) Berdasarkan hasil analisis untuk tahun 2021 ini, sebagian besar arah kebijakan dan belanja fiskal 

di tahun ini sudah sejalan dengan Prioritas Nasional baik antara belanja K/L dengan DAK Fisik, 

DAK Non Fisik maupun Dana Desa. Namun hal yang perlu menjadi catatan adalah masih cukup 

tinggi inefisiensi belanja khususnya berkaitan dengan pengembangan jalan di Provinsi Jambi yang 

terkesan sangat boros dalam perbaikan jalan. Hal ini perlu diperhatikan mengingat 

pengembangan jalan merupakan isu penting dan serius untuk diperhatikan karena merupakan 

faktor penting dalam pengembangan ekonomi ke depan; 

11) Kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dan daerah mampu 

meningkatkan pertumbuhan angka indeks pembentuk IPM; 

12) Belanja Pemerintah pada fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan indeks kesehatan; 

13) Belanja Pemerintah pada fungsi pendidikan berpengaruh positif namun tidak secara langsung 

meningkatkan indeks pendidikan; 

14) Belanja Pemerintah pada fungsi ekonomi berpengaruh positif namun tidak secara langsung 

meningkatkan indeks ekonomi. 

7.2. Rekomendasi 

Beberapa hal yang dapat kami rekomendasikan untuk lebih mengoptimalkan APBN dan APBD kedepan 

antara lain: 

a) Mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD dimana realisasi belanja Pemerintah menjadi 

penggerak utama roda perekonomian yang melambat akibat pandemi COVID 19; 

b) Menggunakan alternatif pembiayaan daerah. Salah satu dari beberapa alternatif pembiayaan 

berupa skema pinjaman daerah.  Sebagai contoh adalah pinjaman daerah Pemkot Jambi  ke PT 

Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), yang digunakan untuk rehabilitasi terminal, rumah sakit, 

jalur pedestrian dan pipa air minum.  Hal ini terbukti efektif meningkatkan angka IPM Kota Jambi 

melebihi IPM Provinsi bahkan diatas angka IPM Nasional; 

c) Kerja sama antar daerah.  Hasil diskusi dengan pihak pemda diperoleh informasi bahwa untuk 

meningkatkan konektivitas di tengah terbatasnya kapasitas fiskal daerah dengan melakukan 

kerja sama antar daerah.  Sebagai contoh adalah pembangunan akses darat jalan lintas 

kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Timur-Tanjung Jabung Barat-Indra Giri Hilir Prov Riau.  Dengan 

terpangkasnya jarak dan waktu tempuh tentu akan membuat lalu lintas orang dan barang lebih 

efisien, membentuk sentra ekonomi baru untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik; 
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d) Harmonisasi kebijakan fiskal RPJMN dan RPJMD.  Koordinasi arah pembangunan yang jelas dan 

terukur, oleh Pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk 

mendukung pembangunan ekonomi daerah.  Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di Kab. 

Tanjung Jabung Timur merupakan praktik harmonisasi program pusat dan daerah.  Fisik 

pelabuhan dibangun oleh Kemenhub, Jembatan penghubung dibangun oleh Kemen PUPR, 

sedangkan jalan akses pelabuhan dibangun oleh pemda.  Dengan terbukanya konektivitas jalan 

dan pelabuhan diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta 

meningkatkan angka IPM Kab. Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat yang masih 

berstatus IPM “sedang”;             

e) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.  Alternatif optimalisasi PAD antara lain: mengoptimalkan 

sektor unggulan dan potensial daerah. Antara lain: sektor pariwisata di Kab. Kerinci, sektor 

pertanian: di Sungai Penuh, Batanghari, Bungo, Tebo, dan Merangin sektor perdagangan di 

Muaro Jambi, sektor kehutanan di Tanjung Jabung Barat dan Timur, Sektor pertambangan di Kab. 

Sarolangun.  Langkah strategis yang lain adalah melakukan digitalisasi transaksi ekonomi di 

daerah (contoh: pembayaran retribusi, pajak daerah, pajak kendaraan). 
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BAB VIII. LAMPIRAN 
  

Lampiran  
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8.1. Tahapan analisis pada aplikasi STATA menggunakan model random effect 
GLS (Genereralized Least Square) atas Peran Fiskal Dalam Peningkatan 
Kualitas SDM, Analisis Indeks Pembangunan Manusia 

 

Uji Hausman untuk pemilihan Random Effect Model atau Fixed Effect Model: 

 

 
 

Regresi Data Panel yang dipilih menggunakan Random Effect Model: 
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