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Tingkat Pengangguran : 3,65 % 

Tingkat Kemiskinan : 4,77 % 

Pertumbuhan PDRB : 4,45 % 

IPM : 69,99% 

Pendapatan per kapita : Rp50,05 juta 

Pendapatan : Rp3.859,6 miliar 

Belanja : Rp10.792,4 miliar  miliar 

Inflasi : 3,18% 

Gini Ratio : 0.272 

PAD : Rp1.390,6 miliar 

Rasio Ketergantungan Daerah : 

17,% 

Dana Transfer : Rp6.765,5 miliar 



  

 

SEKAPUR SIRIH

 

 
 
Pangkalpinang,       Februari 2019
Kepala Kanwil DJPb
Provinsi Bangka Belitung
 
 
 
Supendi

Puji dan syukur  kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat rahmat dan karunia-Nya, Kajian Fiskal Regional 
Tahun 2018 Provinsi Bangka Belitung dapat diselesaikan.
 
Kajian Fiskal Regional ini disusun untuk melihat dan 
menganalisa perkembangan ekonomi dan kebijakan fiskal 
serta pengaruhnya terhadap pembangunan di Provinsi 
Bangka Belitung. Kajian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai masukan dalam proses pembuatan kebijakan 
pemerintah baik pusat maupun daerah.
 
Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada 
Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 
Bupati/Walikota lingkup Provinsi Bangka Belitung, Kepala 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kepala BPS Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung, Rektor UBB, dan semua pihak 
yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan 
serta diskusi/sharing session dalam penyusunan kajian ini. 
Harapan kami, hubungan kerja sama dan sinergi selama ini 
dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan lagi di masa yang 
akan datang.
 
Kami mengharapkan masukan dan saran konstruktif guna 
meningkatkan kualitas kajian ini sehingga memberikan 
manfaat yang lebih besar bagi para stakeholder.
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Secara umum, kondisi perekonomian di Provinsi 
Bangka Belitung pada 2018 cukup baik. Meskipun 
turun jika dibandingkan 2017, perekonomian masih 
tumbuh positif di angka 4,45 persen. Dengan 
capaian pertumbuhan tersebut, menempatkan 
Bangka Belitung di posisi kedua terendah setelah 
Provinsi Riau. Turunnya produksi timah sebagai 
komoditas unggulan, memberikan kontribusi 
terhadap melambatnya laju pertumbuhan ekonomi 
2018. Secara kumulatif, tingkat inflasi 2018 sebesar 
3,18 persen atau di atas inflasi nasional yang berada 
di angka 3,13 persen. Sebagaimana tahun-tahun 
sebelumnya, sumber inflasi di Bangka Belitung 
berasal dari kelompok bahan makanan berupa ikan 
dan transportasi udara.  
 
Sejalan dengan stabilnya perekonomian, tingkat 
kesejahteraan penduduk juga mengalami perbaikan 
baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun 
kesehatan, sejalan dengan peningkatan capaian 
indikator-indikator kesejahteraan. IPM meningkat 
dari 66,02 pada 2010 menjadi 69,99 pada 2017 
meskipun masih di bawah IPM nasional yaitu 70,81. 
Tingkat kemiskinan turun dibandingkan September 
2017 menjadi 4,77 persen, sejalan dengan turunnya 
tingkat pengangguran. Sedangkan Gini ratio yang 
turun dan mencapai angka terendah di tingkat 
nasional menunjukkan peningkatan daya beli pada 
masyarakat menengah ke bawah.

 

Peningkatan alokasi APBN menunjukkan bahwa 

pemerintah pusat hadir di tengah masyarakat 

Bangka Belitung sebagai instrumen kebijakan fiskal. 

Total pengeluaran APBN 2018 di Provinsi Bangka 

Belitung senilai Rp. 9,47 triliun meningkat 7,38 

persen dari 2017, yang bersumber dari pertumbuhan 

Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa. Peningkatan alokasi belanja 

tersebut mampu diimbangi dengan kenaikan 

realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 11,41 

persen. Kebijakan pemerintah pusat yang ekspansif 

ditandai dengan peningkatan defisit APBN sebesar 

9,36 persen atau senilai Rp7,28 triliun.

 

Sebagai perwujudan program Nawa Cita, 

membangun dari pinggiran, alokasi dan realisasi 

DAK Fisik dan Dana Desa di Provinsi Bangka 

Belitung mengalami peningkatan, masing-masing 

menjadi sebesar Rp. 786,38 miliar dan Rp. 264,3 

miliar. Realisasi DAK Fisik mencapai 92,27 persen 

atau senilai Rp. 725,58 miliar. Sedangkan realisasi 

Dana Desa sebesar 99,68 persen atau senilai Rp. 

263,46 miliar.

 

Berdasarkan fungsi, bidang ekonomi memiliki porsi 

terbesar di setiap tahunnya, meskipun dengan tren 

yang menurun dari tahun ke tahun. Sebesar 61,66 

persen alokasi pada fungsi ekonomi digunakan 

belanja yang diharapkan mampu menjadi trigger 

bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan jenis 

belanja, alokasi belanja barang mengalami kenaikan 

tertinggi (19,99 persen) sedangkan belanja bantuan 

sosial mengalami penurunan tertinggi (minus 11,33 

persen).

 

Terkait dengan pemberdayaan ekonomi UKM, 

pemerintah pusat melanjutkan skema kredit program 

berupa Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan Ultra 

Mikro (UMi). Dari target penyaluran Kredit Program 

sebesar Rp116,6 triliun, Provinsi Bangka Belitung 

menyumbang realisasi sebesar Rp588,93 miliar atau 
 

Salah satu scene film Laskar Pelangi
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0,4 persen dari alokasi, dengan jumlah 
penerima 19.336 debitur. Sektor perdagangan 
dan pertanian/perkebunan merupakan dua 
sektor dengan penyaluran terbesar. 
Berdasarkan wilayah penyaluran kredit 
program, 23 persen dari total nilai akad 
terdapat di Kabupaten Bangka dengan jumlah 
debitur mencapai 4.597 UMKM. Berdasarkan 
lembaga keuangan penyalur, Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) mendominasi penyaluran KUR 
Mikro sebesar 95 persen. Sedangkan Bank 
Mandiri menguasai 38 persen dari total 
penyaluran KUR Kecil, diikuti Bank Negara 
Indonesia (BNI) dan BRI masing-masing 
sebesar 29 persen dan 27 persen.
 
Target pendapatan APBD 2018 senilai Rp.8,75 
triliun atau meningkat 1,8 persen sedangkan 
alokasi belanja senilai Rp. 9,38 triliun atau 
meningkat 2,28 persen dibanding 2017. Hingga 
akhir 2018, realisasi pendapatan mencapai 
Rp.8,05 triliun (92 persen dari target) dan 
belanja senilai Rp.8,03 triliun (85,6 persen dari 
pagu). Baik dari alokasi maupun realisasi, 
APBD 2018 mengalami peningkatan 
dibandingkan 2017.
 
Pendapatan transfer daerah masih merupakan 
komponen terbesar pada APBD, dengan porsi 
sebesar 82,56 persen dari total pendapatan. 
Meskipun demikian, realisasi pendapatan asli 
daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang 
sah dapat dikatakan sangat baik dengan 
indikasi capaian realisasi yang mengalami 
kenaikan masing-masing 2,8 persen dan 8,2 
persen. Namun karena kedua kelompok 
tersebut hanya memberikan kontribusi sebesar 
17,44 persen, maka secara total tidak mampu 
memberikan dampak yang signifikan bagi 
peningkatan kinerja pendapatan daerah.
 
 
 
 

Berdasarkan urusan, terdapat empat urusan 
yang mendapatkan porsi APBD terbesar, yaitu 
Pendidikan (21,8 persen), Keuangan (17,1 
persen), Kesehatan (14,4 persen), dan 
Pekerjaan Umum (12,7 persen). Berdasarkan 
fungsi, terdapat empat fungsi pemerintahan 
dengan alokasi APBD terbesar yaitu fungsi 
pelayanan umum (35,2 persen), pendidikan 
(23,5 persen), kesehatan (14,7 persen) serta 
perumahan dan fasilitas umum (14,2 persen). 
Sedangkan berdasarkan jenis belanja, Belanja 
Pegawai memiliki porsi terbesar (33,43 
persen), disusul Belanja Barang dan Jasa 
(29,52 persen), dan Belanja Modal (18,59 
persen). Besarnya alokasi pendidikan dan 
kesehatan sejalan dengan upaya pemerintah 
untuk meningkatkan IPM secara berkelanjutan. 
Sedangkan alokasi pada belanja produktif 
infrastruktur sejalan dengan upaya 
pengendalian inflasi dan pengembangan 
potensi ekonomi unggulan.
 
Secara agregat, pendapatan konsolidasian 2018 
mencapai Rp3,96 triliun atau naik sebesar 2,8 
persen dibandingkan 2017. Kenaikan tersebut 
bersumber dari kenaikan alokasi dana transfer 
sebesar 71,4 persen dan pendapatan hibah yang 
naik sebesar 111,6 persen. Sedangkan belanja 
konsolidasian mencapai Rp11,15 triliun atau naik 
sebesar 3,3 persen dibandingkan 2017. 
 
Peningkatan belanja pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah secara agregat cukup 
efektif bagi perbaikan indikator kesejahteraan 
untuk menekan tingkat pengangguran, 
kemiskinan,  kesenjangan dan meningkatkan 
capaian IPM, namun belum cukup efektif untuk 
mengendalikan tingkat inflasi.
 

Salah satu scene film Laskar Pelangi

xi
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Sebagai negeri laskar pelangi, Provinsi Bangka 
Belitung menyimpan berbagai potensi unggulan 
yang menyokong perekonomian regional. 
Berdasarkan hasil analisis Locational Quotient 
(LQ) dan Shift Share Modifikasi Esteban-
Marquillas (SS-EM) subsektor pertambangan 
bijih logam merupakan subsektor unggulan 
Provinsi Bangka Belitung yang memiliki 
keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, 
dan spesialiasi. Selain itu, terdapat 
sektor/subsektor yang potensial namun 
pertumbuhannya melambat dan di bawah 
pertumbuhan nasional yaitu subsektor 
pertanian khususnya tanaman perkebunan dan 
subsektor perikanan. Apabila kedua subsektor 
tersebut dikembangkan dengan optimal 
sehingga mampu tumbuh di atas pertumbuhan 
nasional, maka subsektor tersebut akan 
menjadi sektor unggulan di Provinsi Bangka 
Belitung. Hal ini mempertimbangkan 
perkembangan di masa yang akan datang 
terkait cadangan timah yang semakin 
berkurang dan dampaknya terhadap lingkungan 
maupun sektor lain (seperti perkebunan, 
perikanan, maupun pariwisata).
 
Perkebunan dan perikanan Bangka Belitung 
merupakan komponen utama baik sebagai 
pembentuk PDRB maupun penyerapan tenaga 
kerja, penyedia bahan pangan, maupun 
sebagai andalan komoditas ekspor nontimah. 
Lada Bangka Belitung yang dikenal pasar 
dunia sebagai Muntok White Pepper, 
merupakan yang terbaik di dunia di atas 
Vietnam. Sedangkan kelapa sawit sebagai 
bahan baku industri pengolahan crude palm oil 
(CPO) produksinya meningkat 147,38 persen 
dibandingkan 2017. Dengan luas wilayah 
perairan laut mencapai 65.301 km² (79,9 
persen dari total wilayah) dan garis pantai 
sepanjang 1.295,83 km menjadikan sektor 
kelautan dan perikanan sebagai salah satu 
kontributor utama perekonomian Provinsi 
Bangka Belitung.  
 
Dana Desa mampu menurunkan tingkat 
ketimpangan pengeluaran penduduk pedesaan 
yang diukur dengan gini ratio. Selain itu 
berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), 
seluruh desa tertinggal telah berhasil diangkat 
statusnya menjadi desa berkembang bahkan 
ada yang menjadi desa maju, hal ini 
menggambarkan salah satu dampak dari 
penyaluran Dana Desa oleh pemerintah.

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan 
sebagai hasil dari kajian ini yaitu 1) Pemerintah 
daerah perlu meningkatkan porsi alokasi 
anggaran bagi belanja produktif guna 
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 
percepatan pembangunan infrastruktur daerah, 
2) Dalam mengendalikan inflasi, pemerintah 
perlu tetap memberikan prioritas kebijakan 
terkait pengembangan sentra pangan lokal 
guna mengurangi ketergantungan dari luar 
daerah serta melanjutkan skema Berkah Mart 
guna memperpendek jalur distribusi, 3) Dalam 
meningkatkan IPM, pemerintah perlu 
menambah infrastruktur layanan pendidikan 
dan kesehatan guna meningkatkan akses dan 
kualitas layanan bagi masyarakat, 4) Dalam 
menekan kemiskinan dan pengangguran, 
pemerintah perlu membuka lapangan usaha di 
pedesaan (seperti pabrik pengolahan komoditas 
lokal), pengendalian inflasi guna menekan garis 
kemiskinan dan meningkatkan kualitas 
pendidikan agar lulusannya siap kerja, 
5)Meningkatkan kinerja pengelolaan Dana Desa 
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat  
dan pembangunan potensi desa melalui 
percepatan penyaluran dan optimalisasi 
pemanfaatan dana desa, 6) Meningkatkan 
kemandirian pemda dengan intensifikasi pajak 
daerah dan melanjutkan skema kerjasama 
dengan Kanwil Ditjen Pajak setempat dalam 
optimalisasi pajak serta pengembangan potensi 
pariwisata yang mampu menyerap banyak 
tenaga kerja dan pendapatan daerah, dan 
7) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran 
pusat dan daerah, termasuk dalam 
pemanfaatan DAK Fisik dan Dana Desa, serta 
pemberian prioritas bagi pengembangan 
potensi ekonomi unggulan di bidang 
perkebunan/pertanian, perikanan dan kelautan, 
serta pariwisata sebagai sumber ekonomi baru 
pasca pertambangan timah.
 
 
 
 
 

xii
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Secara umum, kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bangka 
Belitung pada 2018 cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dari indikator utama ekonomi 
dan kesejahteraan seperti pertumbuhan ekonomi yang masih positif meskipun mengalami 
perlambatan, tingkat inflasi yang meningkat tipis namun masih terkendali, IPM yang 

meningkat namun masih stabil di level sedang, maupun tingkat pengangguran dan tingkat 
kemiskinan yang turun cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Replika SD Muhammadiah Gantong, Manggar
merupakan tempat untuk pengambilan film Laskar Pelangi  
mampu mendongkrak pariwisata Bangka Belitung. 
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi 

Bangka Belitung pada 2018 yang diukur 

berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB) 

mencapai Rp73,07 triliun atau naik dibandingkan 

2017 yang tercatat pada angka Rp69,97 triliun. 

Sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 

mencapai Rp52,21 triliun atau naik dibandingkan 

2017 yang tercatat sebesar Rp50,01 triliun. PDRB 

Provinsi Bangka Belitung hanya memberikan 

kontribusi sebesar 2,26 persen dari total PDRB 

ADHB Pulau Sumatera sebesar Rp3.233,25 triliun 

dan 0,49 persen terhadap total PDRB nasional. 

Sedangkan PDRB Pulau Sumatera sendiri 

menyumbang 21,58 persen dari total PDRB 

nasional, nilai kontribusi Pulau Sumatera ini turun 

0,11 poin dibandingkan 2017. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi

Bangka Belitung pada 2018 tumbuh sangat 

kondusif yang didukung oleh kinerja sektor ekonomi 

utama.

 

Struktur perekonomian Provinsi Bangka Belitung 

pada 2018 menurut lapangan usaha didominasi 

oleh lima lapangan usaha utama, yaitu lapangan 

usaha Industri Pengolahan (20,64 persen); 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,01 

persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor (15,70 persen); 

Pertambangan dan Penggalian (10,59 persen); 

serta Konstruksi (9,73 persen). Naik dan turunnya 

perekonomian Provinsi  Bangka Belitung ditentukan 

oleh naik dan turunnya nilai tambah yang dihasilkan 

oleh kelima lapangan usaha tersebut.

 

Perekonomian Kepulauan Provinsi  Bangka Belitung 

pada 2018 tumbuh 4,45 persen, turun 0,02 poin 

dibandingkan 2017 (4,47 persen). Pertumbuhan ini 

lebih rendah dibandingkan rata-rata laju 

pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera yang 

mencapai 4,54 persen, atau tumbuh dibandingkan 

2017 pada angka 4,29 persen. Dengan capaian 

tersebut, menempatkan Provinsi  Bangka Belitung 

pada peringkat kesembilan atau satu tingkat di atas 

1.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

 

Provinsi Riau dengan laju pertumbuhan sebesar 

2,34 persen. Provinsi  Bangka Belitung hanya 

memberikan kontribusi 2,21 persen terhadap total 

pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan 0,47 

persen terhadap total pertumbuhan ekonomi 

nasional.

1.1 Indikator Makroekonomi Fundamental

Logam timah siap ekspor
(majalah peluang.com)
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Dari sisi permintaan, struktur PDRB Provinsi  

Bangka Belitung  didominasi oleh komponen 

pengeluaran rumah tangga dengan kontribusi 

sebesar 60,45 persen. Komponen investasi yang 

diukur berdasarkan nilai pembentukan modal tetap 

bruto memberikan kontribusi sebesar 27,78 persen. 

Komponen pengeluaran pemerintah memberikan 

sumbangan 11,18 persen pada perekonomian. 

Sedangkan komponen ekspor meliputi ekspor luar 

negeri dan ekspor antar daerah memberikan 

kontribusi sebesar 48,05 persen, namun 

sumbangan dari komponen pengurang yaitu impor 

luar negeri dan impor antar daerah justru 

memberikan kontribusi lebih besar, yaitu sebesar 

48,95 persen. Dengan demikian, pada 2018 secara 

total ekspor netto bernilai negatif 0,9 persen.

Dari sisi permintaan, sumber pertumbuhan 

ekonomi dipegang oleh komponen pengeluaran 

rumah tangga dengan sumbangan 2,99 persen. 

Meskipun laju pertumbuhannya mengalami 

perlambatan, namun karena porsinya yang besar 

masih mampu mendukung perekonomian. Sumber 

pertumbuhan kedua bersumber dari pembentukan 

modal tetap bruto dengan nilai sebesar 1,34 

persen, kemudian komponen pengeluaran 

pemerintah dengan sumbangan 0,18 persen.

 

Dari sisi penawaran, pertumbuhan terjadi pada 

hampir seluruh lapangan usaha, kecuali 1) 

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian 

serta 2) Lapangan Usaha Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. 

Kedua lapangan usaha tersebut mengalami 

kontraksi sebesar 1,08 persen dan 5,60 persen.  

a)  Konsumsi
Secara keseluruhan pengeluaran rumah tangga 
(konsumsi) pada 2018 senilai Rp44,74 triliun, atau 
naik 9,69 persen dibandingkan 2017 yang tercatat 
sebesar Rp40,79 triliun. Dengan besaran tersebut, 
konsumsi memberikan sumbangan sebesar 60,45 
persen pada perekonomian Provinsi  Bangka 
Belitung. Atau dengan kata lain konsumsi tumbuh 
5,68 persen dan memberikan sumbangan 2,99 
persen terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Pertumbuhan konsumsi secara kumulatif didorong 
oleh stabilnya harga komoditas kebutuhan 
masyarakat dan dibangunnya dua pabrik tapioka baru 
yang mendorong peningkatan pendapatan 
masyarakat.
 

Kondisi Ekonomi 2019 Membaik

Perekonomian Babel selama 2019 kedepan 

yang akan semakin membaik dibandingkan 2018 

lalu yang penuh dengan tekanan."Jika 2018 lalu 

banyak sekali terjadi gejolak, salah satunya 

karena faktor dari eksternal seperti Perang 

dagang Eropa-China yang berdampak buruk 

pada perekonomian indonesia," ungkap Kaper 

BI Babel.

 

(http://bangka.tribunnews.com, 31 Januari 2019)

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan 

Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,72 

persen; Lapangan Usaha Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib sebesar 9,18 persen; dan Lapangan Usaha 

Jasa Pendidikan sebesar 9 persen.

 

Kontraksi pada lapangan usaha Pertambangan 

dan Penggalian sebagai penyumbang terbesar 

keempat perekonomian Provinsi  Bangka Belitung 

dipengaruhi oleh perlambatan pada Industri 

Pengolahan yang terjadi pada triwulan IV. Hal ini 

merupakan salah satu dampak dari tidak 

beroperasinya sebagian besar perusahaan smelter 

timah pada Oktober 2018 karena perusahaan 

tersebut tidak dapat memenuhi dokumen 

persyaratan ekspor.

1.1.1.2 Nominal PDRB

1) PDRB sisi permintaan
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Selain itu, pertumbuhan juga didukung adanya 

berbagai kegiatan hari besar agama, budaya dan 

olahraga baik nasional (POR Prov) maupun 

internasional (Asian Games), pemilu serentak dan 

persiapan pemilihan presiden dan calon legilatif di 

tahun 2019 baik dalam rangka kampanye maupun 

pengkaderan. Terjadinya beberapa bencana di 

wilayah Indonesia seperti Palu dan Lombok 

membuat kegiatan lembaga kemanusiaan juga 

lebih menggeliat dan menyumbang pertumbuhan 

pada komponen ini.

 

b) Investasi

Secara keseluruhan investasi melalui pembentukan 

modal tetap bruto pada 2018 senilai Rp.20,81 

triliun, atau naik 10,25 persen dibandingkan 2017 

yang tercatat sebesar Rp.18,88 triliun. Dengan 

besaran tersebut, nilai investasi tumbuh 6,02 

persen dan memberikan sumbangan sebesar 27,78 

persen pada perekonomian Provinsi Bangka 

Belitung, dan 1,4 persen terhadap pertumbuhan 

ekonomi.

 

Pertumbuhan investasi pada 2018 didorong adanya 

kemudahan melakukan investasi melalui penerapan 

OSS (online single submission) seiring komitmen 

pemda dalam meningkatkan sektor pariwisata, 

pertanian, dan industri pengolahan. Inisiatif untuk 

mengundang calon investor untuk melihat secara 

langsung potensi investasi, pada September 2018 

menghasilkan komitmen investasi senilai USD500 

juta dari investor Singapura. Meskipun demikian, 

ketidakpastian ekonomi global menyebabkan 

perlambatan investasi pada 2018.

 

c)  Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintahsecara keseluruhan senilai 

Rp.8,16 triliun, atau naik 5,25 persen dibandingkan 

2017 yang tercatat sebesar Rp.7,76 triliun. 

Pengeluaran pemerintah memberikan sumbangan 

sebesar 11,18 persen pada perekonomian. 

Sebagaimana tren setiap tahunnya, pengeluaran 

pemerintah menjadi penyumbang terbesar terhadap 

pertumbuhan di triwulan IV sejalan dengan puncak 

realisasi anggaran di penghujung tahun.

 

Pengeluaran pemerintah tumbuh 1,76 persen, dan 

memberikan sumbangan sebesar 0,18 persen 

pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Bangka 

Belitung. Pertumbuhan belanja pemerintah 

disebabkan oleh peningkatan alokasi belanja pada 

APBD seiring kenaikan pendapatan transfer dari 

pemerintah pusat dan alokasi belanja APBN pada 

unit-unit vertikal pemerintah pusat di Provinsi  

Bangka Belitung.

 

d)  Ekspor dan Impor

Kinerja ekspor netto pada 2018 memberikan 

kontribusi terendah terhadap perekonomian 

Provinsi  Bangka Belitung dalam tiga tahun terakhir 

yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan 

ekonomi secara total. Nilai ekspor secara 

keseluruhan meliputi ekspor ke luar negeri dan 

ekspor ke luar daerah senilai Rp35,11 triliun, atau 

lebih rendah dibandingkan nilai impor dari lua 

negeri dan impor dari luar daerah senilai Rp35,77 

triliun. Dengan demikian nilai ekspor netto selama 

2018 adalah negatif Rp0,66 triliun.

 

Jika dibandingkan tahun 2016 dan 2017, 

sebenarnya pertumbuhan impor juga mengalami 

perlambatan, namun perlambatan pada ekspor 

khususnya ekspor ke luar negeri (1,45 persen) 

jauh lebih besar dibandingkan impor (1,44 persen). 

Hal ini dikarenakan tren penurunan jumlah 

produksi dan ekspor logam timah sebagai 

komoditas utama Provinsi  Bangka Belitung, 

disamping komoditas ikan beku, karet, dan CPO.

 

Nilai Ekspor Ikan di Babel Meningkat 50% 2018
 

Kepala BKIPM Provinsi  Bangka Belitung, Darwin 
Syah, mengatakan nilai ekspor komoditi perikanan 

2018 mengalami peningkatan 50 persen dibandingkan 
2017.

 
(http://bangka.tribunnews.com/, 11 Desember 2018)
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2) PDRB sisi penawaran

Dari sisi penawaran, struktur perekonomian 

Provinsi  Bangka Belitung didominasi oleh lima 

lapangan usaha utama yakni Industri Pengolahan 

(20,64 persen), Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan (18,01 persen), Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,70 

persen), Pertambangan dan Penggalian (10,59 

persen) serta Konstruksi (9,73 persen). Selama 

2018, pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh 

lapangan usaha, kecuali 1) Lapangan Usaha 

Pertambangan dan Penggalian serta 2) Lapangan 

Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang. Kedua lapangan usaha 

tersebut mengalami kontraksi masing-masing 

sebesar 1,08 persen dan 5,60 persen. 

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan 

Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,72 

persen; Lapangan Usaha Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib sebesar 9,18 persen; dan Lapangan Usaha 

Jasa Pendidikan sebesar 9 persen.

 

Dikarenakan timah merupakan komoditas unggulan 

Provinsi  Bangka Belitung, maka fluktuasi terkait 

komoditas tersebut akan berdampak pada 

perekonomian dari lapangan usaha industri 

pengolahan dan lapangan usaha pertambangan. 

Kontraksi pada lapangan usaha Pertambangan di 

triwulan IV  memberikan dampak signifikan pada 

perlambatan ekonomi 2018. Surat edaran ICDX 

pada Oktober 2018 yang menolak surat keterangan 

asal bijih timah dari Surveyor Indonesia. Sementara 

sebagian besar perusahaan smelter timah yang 

ada di Provinsi  Bangka Belitung menggunakan 

jasa Surveyor Indonesia. Dengan penolakan 

tersebut, sebagian besar perusahaan smelter timah 

berhenti berproduksi pada akhir 2018.

 

Dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan, 

sebesar 1,00 persen pertumbuhan ekonomi 

Provinsi  Bangka Belitung pada 2018 berasal dari 

pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan, diikuti Lapangan Usaha 

Industri Pengolahan sebesar 0,92 persen serta

Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 0,49 persen. 

Peningkatan volume produksi dibanding tahun 

sebelumnya pada beberapa komoditas strategis 

seperti komoditas perikanan, perkebunan, dan 

Crude Palm Oil (CPO) menjadi sumber 

pertumbuhan perekonomian Provinsi  Bangka 

Belitung pada 2018.

1.1.1.3 PDRB per kapita

PDRB per Kapita atau rata-rata pendapatan 

penduduk di Provinsi  Bangka Belitung pada 2018 

mencapai Rp50,05 juta atau naik 2,52 persen 

dibandingkan 2017 yang tercatat pada angka 

Rp48,82 juta. Nilai PDRB perkapita tersebut masih 

di bawah rata-rata PDRB per kapita nasional yang 

berada pada angka Rp52,66 juta.

www.visitbangkabelitung.com

Grafik 1.3. Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha

Sumber : BPS Babel 
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Kepulauan Provinsi  Bangka Belitung memiliki 

karakteristik inflasi yang cukup unik. Pulau Bangka 

dan Pulau Belitung sebagai pulau utama sering 

menunjukkan kecenderungan inflasi yang bertolak 

belakang satu dengan lainnya pada saat yang 

bersamaan. Hal ini dikarenakan jalur pasokan 

komoditas utama di pulau Bangka adalah dari 

Sumatera, sedangkan pulau Belitung adalah dari 

Jawa.

 

Secara kumulatif, tingkat inflasi 2018 sebesar 3,18 

persen atau naik sebesar 0,05 poin persen 

dibandingkan 2017 (3,13 persen). Tingkat inflasi 

2018 berada di atas inflasi nasional yang berada di 

angka 3,13 persen, namun masih berada di bawah

 

target maksimal inflasi yang ditetapkan pada RPJMD 
Pemda Provinsi Bangka Belitung, yaitu pada angka 
4,2.
 
Penyumbang utama inflasi berasal dari 1) kelompok 
bahan makanan (0,87 persen); 2) kelompok makanan 
jadi, minuman, rokok, dan tembakau s (0,67 persen); 
3) kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan 
bakar (0,62 persen); serta 4) kelompok transportasi, 
komunikasi, dan jasa keuangan (0,53 persen).
 
Sepanjang 2018 terjadi fluktuasi tingkat inflasi/deflasi 
yang cukup tinggi. Inflasi tertinggi terjadi di Juni 
sebesar 1,63 persendan inflasi terendah di Maret 
sebesar 0,17 persen, sedangkan deflasi tertinggi di 
Februari sebesar 0,64 persen dan terendah di 
Oktober sebesar 0,01 persen.
 

keuangan domestik di tengah ketidakpastian pasar 

keuangan global. Langkah BI menaikkan suku bunga 

ini juga sebagai bentuk upaya mengantisipasi 

kenaikan suku bunga bank sentral AS Federal 

Reserve.

 

Dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, 

suku bunga bank sentral di Indonesia masih 

cenderung lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan untuk 

mendorong investor asing memasukkan modalnya 

ke Indonesia. Dan arus modal masuk ini pada 

gilirannya akan mendorong apresiai nilai tukar 

rupiah. Namun demikian, BI akan terus memantau 

perkembangan apresiai nilai tukar rupiah untuk 

menjaga pertumbuhan ekspor netto. Karena dampak 

apresiasi rupiah yang terlalu tinggi berkemungkinan 

mendorong aktivitas impor yang berlebih sehingga 

akan berdampak pada penurunan pertumbuhan 

ekonomi nasional.

1.1.3 Inflasi

1.1.2 Suku Bunga

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka 

operasi moneter dengan mengimplementasikan 

suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru 

yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate menggantikan 

BI Rate. Instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate 

digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru 

karena dapat secara cepat memengaruhi pasar 

uang, perbankan dan sektor riil.

 

Suku bunga BI sesuai BI 7-Day Repo Rate terus 

bergerak naik dari bulan Mei sebesar 4,50 persen 

sampai bulan November berada pada level 6 persen 

dan terus dipertahankan hingga Desember 2018. 

Kebijakan BI meningkatkan suku bunga tersebut 

dilakukan karena untuk menyikapi kondisi global, 

salah satunya adalah untuk menekan defisit 

transaksi berjalan (current account deficit/CAD). 

keputusan tersebut konsisten dengan keyakinan dan 

upaya BI mempertajam daya tarik pasar 

Grafik.1.4 Perkembangan Suku Bunga 2018

Sumber : BI (diolah)
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Fluktuasi inflasi/deflasi pada empat (4) kelompok 

pengeluaran utama penyumbang inflasi pada 2017 

dan 2018 sangat dipengaruhi oleh:

1)    Faktor cuaca yang sulit diprediksi terutama 

       berdampak pada jumlah produksi (gagal panen 

       produk lokal dan berkurangnya hasil tangkapan 

       ikan) serta kelancaran distribusi berbagai 

       kebutuhan rumah tangga yang mayoritas 

       dipasok dari luar pulau (terhambatnya 

       pengangkutan di pelabuhan dan bandara);

1)    Terjadinya peningkatan harga komoditas 

       global yang mendorong kenaikan harga BBM 

       non-subsidi (termasuk avtur), kelangkaan BBM 

       baik bensin, solar, maupun gas elpiji 3kg;

Pola inflasi dalam dua tahun terakhir memiliki 

kecenderungan yang sama, yaitu deflasi setiap 

3)    Tingkat permintaan dari konsumen yang 
       dipengaruhi faktor musiman seperti perayaan hari 
       keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan tahun 
       baru, Imlek, ritual Ceng Beng), liburan sekolah, 
       serta masuknya tahun ajaran baru.
 
Andil inflasi kelompok bahan makanan dan kelompok 
transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan pada 
2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan 
dibandingkan 2017 terhadap total inflasi. Kelompok 
bahan makanan pada 2017 hanya memberikan andil 
0,47 persen, sedangkan pada 2018 memberikan andil 
0,87 persen terhadap total inflasi atau meningkat 85 
persen. Sumber utama inflasi bahan makanan dipicu 
oleh kenaikan harga pada komoditas ikan, daging 
ayam, dan sayuran. Kondisi ini memerlukan perhatian 
dari seluruh pihak mengingat komoditas tersebut 
merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat dan 
merupakan variabel utama penentu garis kemiskinan.
 
Kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa 
keuangan pada 2017 hanya memberikan andil 0,30 
persen, sedangkan pada 2018 memberikan andil 0,53 
persen terhadap total inflasi 2018, atau meningkat 77 
persen. Sumber utama inflasi kelompok pengeluaran 
ini adalah transportasi udara, bensin, dan bahan 
bakar rumah tangga. Kenaikan harga tiket pesawat 
terjadi sejak musim liburan sekolah di akhir Mei 2018 
hingga akhir tahun. Bahkan kondisi tersebut masih 
berlangsung sampai dengan akhir Januari 2019.

DILAUNCHING APRIL, GUBERNUR SEBUT 
PROGRAM BERKAH MART PERTAMA DI INDONESIA

“Kita kerjasama dengan BRI, karena BRI punya 

satelit sendiri. Dan di Berkah Mart ini 

masyarakat bisa mengambil duit kas di BRI dari 

Berkah Mart dengan mesin yang sudah 

disiapkan BRI. Bahkan untuk beli sepatu, baju 

dan perlengkapan sekolah lainnya, masyaraat 

desa cukup belanja di Berkah Mart Desa 

setempat, karena harganya sama dengan di 

Kota. Untuk Program ini, saya minta dukungan 

Bupati/Walikota se-Babel, Ini dalam rangka kita 

menekan inflasi. Ini tidak main-main,” tegas 

Gubernur Erzaldi.

(http://humas.babelprov.go.id, 20 Maret 2018)

Februari, Mei, dan Oktober serta inflasi setiap 

Maret, Juni, dan Desember.

Grafik 1.5. Perkembangan Inflasi di Provinsi Bangka Belitung

Sumber: BPS Babel
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Kenaikan harga tiket penerbangan dari sisi 

permintaan didorong oleh tingginya permintaan di 

masa liburan. Sedangkan dari sisi penawaran, 

inflasi pada transportasi udara disebabkan 

kenaikan harga bahan bakar avtur dan pelemahan 

kurs rupiah terhadap dollar yang mendorong 

peningkatan biaya produksi. Hal ini dikarenakan 

maincost structure pada industri penerbangan 

adalah pada biaya bahan bakar dan leasing.

 

Secara umum  inflasi di Provinsi  Bangka Belitung 

dari tahun ke tahun disebabkan oleh kenaikan 

permintaan atau kenaikan biaya pada kelompok 

pengeluaran bahan makanan dan transportasi yang 

bersifat inelastis dan nonsubstitusi. Kondisi tersebut 

dipadukan dengan kenyataan bahwa 1) mayoritas 

komoditas kebutuhan pokok didatangkan dari luar 

pulau dan 2) ketergantungan terhadap transportasi 

udara dan laut.

 

Dengan demikian, mengendalikan inflasi di berarti 

mengendalikan faktor pendorong inflasi dan/atau 

mengubah karakteristik elastisitas permintaan 

dengan mengalihkan ke barang substitusinya. 

Upaya yang masih perlu dioptimalisasi oleh 

pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi di 

Provinsi  Bangka Belitung antara lain:

1.    Sinkronisasi pemanfaatan DAK Fisik dan Dana 

       Desa untuk mengembangan komoditas lokal 

       khususnya bahan makanan pokok;

2.    Integrasi jalur transportasi untuk mengurangi  

       biaya produksi petani dan distribusi;

3.    Pengembangan budidaya ikan laut dan air 

       tawar, pemberian bantuan alat tangkap dan 

       koperasi nelayan untuk meningkatkan produksi 

       ikan dan kemandirian nelayan;

4.    Melakukan edukasi kepada masayarakat

       mengenai perlunya melakukan substitusi

       terhadap komoditas inflasi tinggi;

5.    Memperpendek rantai distribusi melalui

       optimalisasi skema Berkah Mart yang telah

       disusun oleh Pemda;

6.    Melanjutkan rencana pembangunan jembatan

       penghubung pulau Bangka dengan Pulau

       Sumatera.

Keberhasilan pengendalian inflasi akan sangat 

berdampak terhadap keberhasilan pengendalian 

tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan pendorong 

utama inflasi berasal dari kelompok bahan 

makanan yang juga merupakan variabel utama 

pendorong garis kemiskinan (72,59 persen). 

1.1.4 Nilai Tukar

Singapura, Jepang, Belanda, Korea Selatan dan 

India merupakan mitra dagang terbesar timah 

Provinsi  Bangka Belitung. Nilai tukar rupiah 

terhadap keempat mata uang dari negara tersebut 

sempat membaik pada tahun 2016 namun di 2017 

dan 2018 cenderung melemah.

 

Sedangkan mitra dagang terbesar non timah 

Provinsi  Bangka Belitung yaitu Australia, 

Banglades, Malaysia dan Tiongkok. Sama seperti 

tren nilai mata uang mitra dang timah, nilai tukar 

rupiah terhadap kedua mata uang mitra dagang 

non Timah membaik di tahun 2016 dan cenderung 

melemah di 2017 dan 2018.

Budidaya Ikan Air Tawar, Pangkalpinang

(Antaranews)
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Tabel 1.1 Perkembangan Mata Uang Negara Mitra Dagang terhadap Rupiah

Pelemahan mata uang tersebut dapat 

mengakibatkan meningkatnya ekspor dan 

menurunkan impor sehingga mengurangi defisit 

perdagangan. Meskipun demikian, melemahnya 

nilai rupiah tersebut tidak cukup berpengaruh 

terhadap aktivitas ekspor-impor bahkan semakin 

menurun. 

 

Produk utama ekspor di Babel adalah Timah yang 

berkontribusi sebesar 76,62 persen dari seluruh 

ekspor di Provinsi Bangka Belitung. Secara 

nominal, ekspor timah pada 2018 sebesar US$ 

1.361,1 juta menurun sebesar US$ 30 juta dari 

2017 sebesar US$ 1.391,1 juta.  Penurunan ini 

dikarenakan kegiatan ekspor timah di bulan Maret 

sempat terhenti lantaran terbitnya Peraturan 

Menteri (Permen) ESDM No. 11/2018 tentang Tata 

Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan 

Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan 

Mineral dan Batubara (Minerba). 

 

 

Grafik 1.6. Ekspor Timah Prov Bangka Belitung (dalam juta US$)

Sumber : BPS Babel (diolah)

Dalam permen tersebut, salah satu poinnya 

menghapus rekomendasi ekspor dari Direktorat 

Jenderal Mineral dan Batubara. Sedangkan 

persetujuan ekspor masih memerlukan 

rekomendasi ekspor atau eksportir terdaftar dari 

Kementerian ESDM.

 

Dari data ekspor 2017 dan 2018 menunjukan 

bahwa Singapura masih menjadi negara tujuan 

utama ekspor timah Provinsi Bangka Belitung. 

Namun jika dibanding 2017, ekspor timah ke 

Singapura pada tahun ini lebih rendah sekitar 

21,71 persen.

 

Dikaitkan dengan korelasi antara perdagangan 

lintas negara dan nilai tukar, melemahnya rupiah 

terhadap JPY, EUR dan INR akan meningkatkan 

ekspor netto sedangkan melemahnya rupiah 

terhadap SGD dan KRW berpotensi memperkecil 

defisit perdagangan pada periode berikutnya.
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1.2.1    Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI)

 Status pembangunan manusia Provinsi  Bangka 

Belitung, sebagaimana 2016, masih berada pada 

pembangunan manusia kategori “sedang” (60-70), 

berada satu kelompok dengan Provinsi Jambi, 

Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. 

Sedangkan lima provinsi lainnya di Pulau Sumatera 

sudah berada pada pembangunan manusia 

kategori “tinggi”. Dengan IPM sebesar 69,99 pada 

2017, Provinsi Provinsi  Bangka Belitung memiliki 

peluang sangat besar untuk naik ke status 

pembangunan manusia kategori “tinggi” (70-80) 

pada tahun-tahun mendatang (hanya memerlukan 

0.01 poin lagi untuk dapat naik ke kategori “tinggi”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat tiga variabel untuk mengukur tingkat 

pembangunan manusia, yaitu variabel umur 

panjang dan hidup sehat, variabel pendidikan, dan 

variabel standar hidup layak. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan IPM perlu dilakukan intervensi 

terhadap ketiga variabel tersebut. Dengan 

meningkatnya indeks masing-masing variabel, 

maka akan meningkat juga capaian IPM.

Terdapat dua aspek utama yang perlu 

diperhatikan dalam melihat kemajuan 

pembangunan manusia, yaitu kecepatan dan 

status pencapaian. Secara umum, pembangunan 

manusia di Provinsi  Bangka Belitung terus 

mengalami peningkatan selama periode 2010 

sampai dengan 2017. IPM Provinsi  Bangka 

Belitung meningkat dari 66,02 pada tahun 2010 

menjadi 69,99 pada 2017.

 

Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan 

sejak 2010, pertumbuhan IPM Provinsi  Bangka 

Belitung pada 2017 mengalami perlambatan, yaitu 

hanya tumbuh sebesar 0,63 persen (bahkan lebih 

lambat jika dibandingkan pertumbuhan pada 2016, 

pada tingkat 0,72 persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPM Provinsi  Bangka Belitung pada 2010 sampai 

dengan 2017 selalu berada di bawah IPM nasional 

meskipun hanya berbeda tipis. Pada 2017 IPM 

Provinsi Bangka Belitung 69,99, sementara IPM 

nasional 70.81.

 

 

Grafik.1.7. Perkembangan IPM di Prov Bangka Belitung

Sumber: BPS Babel

1.2 Indikator Kesejahteraan
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Jika ditinjau dari kategori kabupaten/kota, pada 

2017 terdapat tiga (3) kabupaten/kota yang 

mencapai IPM dengan kategori “tinggi”, yaitu 

Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota 

Pangkalpinang. Sedangkan empat (4) kabupaten 

lainnya masih berkategori “sedang”, yaitu 

Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka 

Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan 

Kabupaten Belitung Timur.

Variabel umur panjang dan hidup sehat 

direpresentasikan dengan Umur Harapan Hidup 

saat lahir. Pada 2010, Umur Harapan Hidup saat 

lahir di Provinsi  Bangka Belitung sebesar 69,15 

tahun dan pada 2017 telah mencapai 69,95 tahun, 

atau meningkat 0,8 tahun (sekitar 9 sampai 10 

bulan). Dengan demikian, selama kurun waktu 

tersebut rata-rata pertumbuhan Umur Harapan 

Hidup saat lahir adalah 0,18 persen per tahun. 

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

oleh Pemda sebesar 69,98 tahun, maka Umur 

Harapan Hidup saat lahir 2017 berada sedikit di 

bawah target.

 

Variabel pendidikan direpresentasikan melalui 

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama 

Sekolah. Pada 2017, Harapan Lama Sekolah 

mencapai 11,83 tahun. Hal ini berarti, anak-anak 

usia 7 tahun memiliki harapan untuk menamatkan 

pendidikan mereka hingga kelas 2 atau kelas 3 

SLTA. Selama tahun 2010 sampai dengan 2017, 

angka Harapan Lama Sekolah meningkat sebesar 

1,35 tahun (sekitar 16 bulan), atau rata-rata 

tumbuh sebesar 1,75 persen per tahun.

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah pada 2017 

sebesar 7,78 tahun. Hal ini berarti rata-rata 

penduduk dengan usia 25 tahun ke atas telah 

mengenyam pendidikan hingga kelas 1 atau kelas 

2 SLTP. Selama 2010 sampai dengan 2017 Rata-

rata Lama Sekolah meningkat 0,71 tahun (sekitar 

8 sampai 9 bulan), atau rata-rata tumbuh 1,38 

persen per tahun. Kondisi tersebut  memberikan 

signal baik bagi pembangunan kualitas manusia 

yang ditandai dengan semakin luasnya 

kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam 

pendidikan. 

 

Variabel standar hidup layak direpresentasikan 

dengan tingkat pengeluaran per kapita. Pada 

2017, pengeluaran per kapita disesuaikan (harga 

berlaku tahun 2012), sebesar Rp12,066 juta per 

tahun. Selama 2010 sampai dengan 2017, 

pengeluaran per kapita masyarakat tumbuh rata-

rata sebesar 1,75 persen per tahun. Peningkatan 

pengeluaran perkapita menggambarkan 

peningkatan kelayakan kualitas hidup masyarakat.

Grafik.1.8. IPM  di Prov Bangka Belitung

Sumber: BPS Babel

Dari segi capaian, seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi  Bangka Belitung mengalami peningkatan 

angka IPM, di mana Kota Pangkalpinang mencapai 

IPM tertinggi (76,86). Meskipun demikian, dari segi 

kecepatan, Kabupaten Bangka mencapai 

pertumbuhan IPM tertinggi (0,94 persen). 

Peningkatan signifikan pada variabel pendidikan 

menjadi faktor pendorong cepatnya pertumbuhan 

IPM Kabupaten Bangka.

Puskesmas Desa Rias
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Terdapat hal yang menarik pada capaian IPM 

Kabupaten Bangka Selatan. Meskipun dalam dua 

tahun terakhir kabupaten tersebut selalu 

memperoleh IPM terendah, namun pada 2017 

mengalami pertumbuhan IPM tertinggi kedua 

setelah Kabupaten Bangka, yaitu sebesar 0,70 

persen. Peningkatan signifikan pada Lama Harapan 

Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah merupakan 

faktor pendorong laju pertumbuhan IPM tersebut. 

Hal  di atas menggambarkan efektifitas upaya 

pemerintah di Kabupaten Bangka dan Kabupaten 

Bangka Selatan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan selama 2017.

 Grafik.1.9. HLS dan RLS di Prov. Bangka Belitung

Sumber: BPS (diolah)

dilakukan pemerintah belum cukup signifikan 

memberikan lompatan besar dalam pembangunan 

manusia, dan 3) Gap antara harapan lama sekolah 

dengan rata-rata lama sekolah meningkat 

sejak tahun 2013, menggambarkan masih belum 

semua masyarakat memperoleh akses untuk 

mengenyam pendidikan sebagaimana yang 

mereka harapkan.

Upaya yang masih perlu dioptimalisasi oleh 

pemerintah daerah dalam meningkatkan capaian 

dan laju pertumbuhan IPM antara lain:

Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar 

kesehatan masyarakat melalui :

 Posyandu dan polindes sebagai unit layanan 

kesehatan tingkat pertama di masyarakat;

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan 

dengan menambah sarana dan prasarana 

pendidikan; dan

Pengendalian inflasi yang efektif guna 

mendukung peningkatan kualitas hidup layak 

masyarakat sehingga peningkatan pengeluaran 

perkapita tidak terdistorsi oleh tingkat inflasi); 

Gubernur Erzaldi Bicara Lima Prioritas Kerja Tahun 

2019, Ini Poin-Poinnya

 

Saat ini indeks pembangunan manusia di Provinsi 

Kepulauan Provinsi  Bangka Belitung mencapai 

69,55. Dikatakan Gubernur Erzaldi, angka tersebut 

masih di bawah angka nasional. Sehingga 

perbaikan kualitas manusia dilihat dari segi aspek 

kesehatan, pendidikan dan ekonomi akan terus 

ditingkatkan.

(www.babelprov.go.id/content/, 05 April 2018)

SD Muhammadiyah Gantong

Berdasarkan capaian IPM pada 2017, dapat 

disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa hal 

yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah 

pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 1) IPM Provinsi 

Bangka Belitung masih berada di bawah IPM 

nasional sejak tahun 2010 sampai dengan 2017, 2) 

laju pertumbuhan IPM sangat rendah, yang 

menggambarkan bahwa upaya yang telah 

Museum Kata Andrea Hirata
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1.2.2    Tingkat Kemiskinan

Namun demikian, meskipun tingkat penduduk 

miskin di perdesaan lebih tinggi, namun laju 

penurunan tingkat kemiskinannyalebih cepat 

dibandingkan di perkotaan.

 

Tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan didorong 

oleh kecenderungan Garis Kemiskinan di 

perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan di 

perkotaan. Pada September 2018, garis kemiskinan 

di perkotaan sebesar Rp656.148,00 per kapita per 

bulan sedangkan di perdesaan sebesar 

Rp672.104,00 per kapita per bulan. Sepanjang 

2018, garis kemiskinan Provinsi  Bangka Belitung 

mengalami kenaikan sebesar 9,24 persen, yaitu 

dari Rp607.927,00 per kapita per bulan pada 

September 2017 menjadi Rp664.120,00 per kapita 

per bulan pada September 2018.

 

Faktor utama pendorong tingginya Garis 

Kemiskinan Provinsi  Bangka Belitung berasal dari 

komponen garis kemiskinan komoditas makanan 

(GKM) yang memberi kontribusi sebesar 72,59 

persen. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai 

batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi 

miskin atau tidak miskin.

Tingkat kemiskinan di Provinsi  Bangka Belitung 

pada September 2018 sebesar 4,77 persen atau 

turun 0,53 poin dibandingkan September 2017 

(5,33 persen). Tren pergerakan tingkat kemiskinan 

sejak 2006 sampai dengan 2018 berfluktuasi 

namun menunjukkan kecenderungan turun. Relatif 

stabil sejak 2011 di bawah 6 persen, tingkat 

kemiskinan pada September 2018 menyentuh 

angka terendah, bahkan sejak 12 tahun terakhir. 

Tingkat kemiskinan turun secara signifikan dari 

10,91 persen pada 2006 menjadi 4,77 persen dan 

jumlah penduduk miskin turun dari 117,4 ribu 

orang pada 2006 menjadi 69,98 ribu orang pada 

September 2018.

 

Secara nasional, tingkat kemiskinan September 

2018 tersebut jauh di bawah tingkat kemiskinan 

nasional yang berada di angka 9,66 persen. 

Meskipun demikian, garis kemiskinan di Provinsi  

Bangka Belitung adalah yang tertinggi di 

Indonesia. Pada September 2018, garis 

kemiskinan nasional sebesar Rp410.670,00 per 

kapita per bulan dan garis kemiskinan Sumatera 

sebesar Rp486.643,00 per kapita per bulan, 

sementara garis kemiskinan Provinsi  Bangka 

Belitung sebesar Rp664.120,00 per kapita per 

bulan. 

Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, 

persentase penduduk miskin di perdesaan lebih 

tinggi daripada di perkotaan. Tingkat kemiskinan di 

perkotaan sebesar 2,78 persen, atau turun 0,22 

poin dibandingkan 2017. Sedangkan tingkat 

kemiskinan di perdesaan sebesar 7,16 persen, 

atau turun 0,76 poin dibandingkan 2017.

Grafik.1.10. Jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Prov.  Bangka Belitung

Sumber: BPS Babel

Banjir di Kampung Nelayan Rejosari, Kota Pangkalpinang
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Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah 

Garis Kemiskinan. Tingginya rata-rata pengeluaran 

per kapita  masyarakat untuk membeli komoditas 

makanan seiring dengan tingginya tingkat inflasi di 

Provinsi  Bangka Belitung mendorong kenaikan 

garis kemiskinan secara keseluruhan.

 

Penurunan signifikan tingkat kemiskinan di Provinsi  

Bangka Belitung didorong oleh kenaikan Upah 

Minimum Provinsi, pertumbuhan PDRB lapangan 

usaha pertanian, dan penurunan tingkat 

pegangguran selama 2018. Pemerintah daerah 

menetapkan UMP 2018 meningkat 8,71 persen 

dibandingkan 2017. Selama 2018, PDRB lapangan 

usaha pertanian sebagai sektor penyerap tenaga 

kerja terbesar tumbuh sebesar 5,49 persen. 

 

Disamping itu, tingkat pengangguran turun dari 3,78 

persen di bulan Agustus 2017 menjadi 3,65 persen 

di bulan Agustus 2018. Ketiga faktor tersebut 

secara simultan mampu mendorong berkurangnya 

tingkat kemiskinan meskipun di saat yang sama 

terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 9,24 

persen.

 

Satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah 

daerah saat ini adalah bagaimana menurunkan 

garis kemiskinan. Meskipun terjadi progress yang 

sangat positif dalam penurunan tingkat kemiskinan, 

namun garis kemiskinan di Provinsi  Bangka 

Belitung selalu menempati urutan tertinggi secara 

nasional. Upaya pengendalian inflasi bahan 

makanan akan sangat berdampak bagi 

pengendalian garis kemiskinan karena komoditas 

makanan memberikan kontribusi terbesar pada 

garis kemiskinan secara keseluruhan baik di 

perkotaan maupun perdesaan.

 

Di samping itu, upaya meningkatkan perbaikan 

ekonomi masyarakat kiranya juga perlu 

memperoleh perhatian memadai karena persoalan 

kemiskinan bukan hanya terkait dengan berapa 

jumlah dan persentase penduduk miskin, namun 

juga tingkat kedalaman dan keparahan dari 

kemiskinan. Meskipun persentase penduduk miskin 

rendah, namun jika rata-rata pendapatan per kapita 

penduduk dekat dengan garis kemiskinan, maka 

masyarakat sangat rentan menjadi miskin ketika 

terjadi kenaikan garis kemiskinan. Kebijakan 

pemerintah perlu diarahkan untuk mengurangi 

tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan 

dengan meningkatkan pendapatan per kapita 

penduduk. 

 

Beberapa hal yang kiranya dapat ditempuh untuk 

dalam menyusun kebijakan pengentasan 

kemiskinan di Provinsi  Bangka Belitung, yaitu:

 melakukan intervensi terhadap sektor ekonomi 

yang memberikan lapangan kerja besar bagi 

masyarakat dan melakukan upaya untuk 

menjaga pasar komoditas terbesar;

 modernisasi lapangan usaha pertanian yang 

berfokus menurunkan biaya produksi melalui 

pemberian bantuan peralatan bagi 

petani/nelayan, pembangunan infrastruktur 

pertanian,

mematenkan produk unggulan lokal khususnya 

komoditas ekspor untuk menjaga stabilitas 

harga;

menekan inflasi dengan pembangunan sentra 

produksi pangan lokal untuk mengurangi 

ketergantungan dari luar pulau; dan

sinkronisasi pemanfaatan DAK Fisik dan Dana 

Desa dengan program yang dibiayai dengan 

APBD seperti optimalisasi Cash for Work.

Peran Penting Peta Ketahanan Dan Kerentanan 

PanganDalam Kebijakan Penanggulangan 

Kemiskinan

Beras memberi sumbangan sebesar 15,30 persen di 

perkotaan dan 20,65 persendi perdesaan. Berangkat 

dari situasi tersebut, apabila kita melihat rawan pangan 

kronis maka tidak lepas dengan fenomena kemiskinan 

di Provinsi Kepulauan Provinsi  Bangka Belitung dan 

menjadi suatu tantangan yang memerlukan perhatian 

serius Pemerintah Derah. Tanpa mengesampingkan 

rawan pangan transien (sementara). Hal ini disebabkan 

komoditi pangan pokok yaitu beras berkontribusi besar 

dalam garis kemiskinan. Perlu dicermati bahwa ada 3 

aspek dalam ketahanan pangan antara lain: 

Ketersediaan pangan Berkaitan dengan peningkatan 

produksi pangan, penguatan cadangan pangan, dan 

penyediaan pangan berbasis lokal. 

(Novita Frahesti Ade Wijaya, www.babelprov.go.id, 6 

Juni 2018)
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1.2.3    Ketimpangan (Gini Ratio)

persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan 

rendah (di atas 17 persen). Berdasarkan ukuran 

distribusi pengeluaran penduduk, semakin rendah 

nilai persentase pengeluaran pada penduduk 40 

persen terbawah, maka semakin tinggi 

ketimpangan pengeluaran. Persentase pengeluaran 

pada kelompok 40 persen terbawah pada 

September 2018 naik jika dibandingkan September 

2017 yang sebesar 23,39 persen.

 

Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 

40 persen terbawah di daerah perkotaan pada 

September 2018 adalah sebesar 22,5 persen dan 

di perdesaan sebesar 26,05 persen. Baik 

berdasarkan gini ratio maupun ukuran distribusi 

pengeluaran dapat disimpulkan bahwa tingkat 

ketimpangan ekonomi di perkotaan lebih tinggi 

daripada di perdesaan.

 

Secara umum kinerja pemerintah daerah cukup 

efektif dalam mengendalikan ketimpangan ekonomi. 

Meskipun demikian, pemerintah masih tetap 

berupaya untuk menjaga tingkat gini ratio yang 

telah dicapai dan meningkatan redistribusi ekonomi 

kepada 40 persen masyarakat ekonomi terbawah 

secara berkelanjutan. Program tersebut dapat 

dilaksanakan antara lain melalui pemberian 

bantuan sosial, program beras sejahtera, kartu 

sehat, kartu pintar, bantuan alat produksi, 

pemberian akses permodalan dan optimalisasi 

KUR, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan 

(Berkah Mart) yang memungkinkan perekonomian 

tidak hanya dikuasai oleh pemilik modal besar.

Nilai Gini ratio Provinsi  Bangka Belitung pada 

September 2018 sebesar 0,272 atau turun 0,004 

poin dibandingkan September 2017 pada angka 

0,276. Nilai Gini Ratio selama periode 2010 sampai 

dengan September 2018 terus mengalami fluktuasi 

dengan capaian tertinggi pada September 2011 yaitu 

sebesar 0,320 dan terendah pada September 2018. 

Angka tersebut sekaligus merupakan yang terendah 

di tingkat nasional yang rata-rata berada pada angka 

0,384. Hal ini berarti tingkat ketimpangan ekonomi 

masyarakat di Provinsi  Bangka Belitung adalah yang 

terendah se-Indonesia.

 

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di 

daerah perkotaan selalu menunjukkan angka lebih 

tinggi dibandingkan Gini Ratio di daerah perdesaan. 

Pada September 2018, Gini Ratio daerah perkotaan 

sebesar 0,289, atau mengalami peningkatan sebesar 

0,001 poin dibandingkan September 2017 (0,288). 

Sedangkan Gini Ratio daerah perdesaan pada 

September 2018 adalah sebesar 0,222 atau turun 

sebesar 0,014 dibandingkan September 2017 

(0,236).

 

Sebagaimana berlaku hampir secara nasional, 

tingginya gini ratio di perkotaan lebih dikarenakan 

banyaknya para pelaku usaha dan orang kaya di 

perkotaan dibandingkan di perdesaan.

Jika dilihat dari parameter ketimpangan versi Bank 

Dunia, pada September 2018 persentase 

pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di 

Provinsi  Bangka Belitung adalah sebesar 23,59 

Grafik.1.11. Gini Ratio di Provinsi Bangka Belitung

Sumber: BPS Babel

Peran Penting Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan 

Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Di antara upaya yang telah dilakukan Pemprov Kepulauan 

Babel untuk pemerataan ekonomi tersebut adalah dengan 

memberdayakan kemampuan ekonomi lokal dari masyarakat, 

seperti memajukan warung-warung ketimbang jaringan 

waralaba.

 

(https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis, 25 Sep 2018)
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Kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK mengukur 

porsi antara jumlah penduduk yang masuk 

angkatan kerja dibanding dengan jumlah penduduk 

yang berusia 15 tahun ke atas. Sedangkan TPT 

mengukur porsi antara jumlah penduduk yang tidak 

bekerja/tidak berusaha aktif mencari pekerjaan 

dengan jumlah angkatan kerja. Secara teori, tren 

pertumbuhan TPAK akan berlawanan dengan tren 

pertumbuhan TPT, dengan kata lain kenaikan 

TPAK akan mengurangi TPT. Kondisi tersebut akan 

berlaku manakala jumlah lapangan kerja yang 

tersedia, mampu menyerap kenaikan TPAK.

 

Pada Agustus 2018, TPAK Provinsi  Bangka 

Belitung sebesar 67,79 persen, atau naik sebesar 

1,07 poin dibandingkan Agustus 2017 (66,72 

persen). Jumlah angkatan kerja sebanyak 727.918 

orang, atau meningkat sebanyak 28.901 orang 

dibandingkan Agustus 2017. Jumlah penduduk 

yang bekerja sebanyak 701.366, juga meningkat 

sebanyak 28.748 orang dibandingkan Agustus 

2017. Selisih antara kenaikan jumlah angkatan 

kerja dengan kenaikan penduduk yang bekerja 

merupakan penduduk yang berpotensi menjadi 

pengangguran.

 

 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi  

Bangka Belitung pada Agustus 2018 sebesar 3,65 

persen, atau turun sebesar 0,13 poin dibandingkan 

Agustus 2017. Tingkat pengangguran tersebut 

berada di bawah TPT nasional yang berkisar pada 

angka 5,34 persen. Capaian pada Agustus 2018 

sekaligus merupakan yang terendah sejak Februari 

2017. Jika dilihat dari segi pendidikan terakhir, TPT 

tertinggi pada kelompok pendidikan Diploma ke atas 

yaitu sebesar 5,90 persen. Sedangkan tingkat 

pengangguran pada jenjang SMA/SMK sebesar 

5,53 persen dan SMP ke bawah sebesar 2,33 

persen. Sedangkan jika dilihat dari segi wilayah, 

terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki angka 

TPT di atas TPT Provinsi  Bangka Belitung, yaitu 

kota Pangkalpinang (TPT tertinggi), Kabupaten 

Bangka, dan Kabupaten Bangka Barat.

 

Tiga besar lapangan usaha yang menyerap jumlah 

tenaga kerja terbesar adalah sektor 1) pertanian, 2) 

perdagangan besar dan eceran; reparasi dan 

perawatan untuk mobil dan sepeda motor; dan 3) 

pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha 

pertanian memberikan kontribusi 30,99 persen, atau 

turun 1,57 poin dibandingkan 2017. Lapangan 

usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi dan 

perawatan untuk mobil dan sepeda motor 

memberikan kontribusi 18,81 persen, atau 

meningkat 0,88 poin dibandingkan 2017. 

Sedangkan lapangan usaha pertambangan dan 

penggalian memberikan kontribusi 13,65 persen, 

meningkat 0,06 poin dibandingkan 2017.

 

Jika dilihat secara sektoral, sektor primer 

merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Selama 

2018, perkembangan setiap sektor menunjukkan 

tren yang berbeda. Sektor primer yang terdiri dari 

sektor pertanian dan pertambangan memberikan 

kontribusi 44,64 persen, turun sebesar 1,51 poin 

dibandingkan 2017. Sektor sekunder yang terdiri 

dari lapangan usaha Industri pengolahan, listrik, gas 

dan air serta lapangan usaha bangunan menyerap 

12,66 persen tenaga kerja, meningkat 0,36 poin 

dibandingkan 2017. Sedangkan sektor tersier 

sebagai sektor terbesar kedua memberi kontribusi 

42,70 persen, meningkat 1,16 poin dibandingkan 

2017.

 

1.2.4    Kondisi Ketenagakerjaan

Job Fair 2018, Pangkal pinang (tribunnews.com)



Grafik.1.12 Tingkat Pengangguran dan Jumlah Pengangguran

Meskipun pemerintah telah mampu menekan 

tingkat pengangguran pada level terendah sejak 

Februari 2017, namun masih terdapat area 

permasalahan untuk beberapa tahun terakhir. 

Yang pertama, tren pengangguran di pedesan 

jauh lebih tinggi daripada perkotaan, hal ini 

menggambarkan bahwa lapangan usaha masih 

terkonsentrasi di perkotaan sebagai pusat 

ekonomi. Yang kedua, tren tingginya 

pengangguran terdidik atau yang berpendidikan 

di atas SMA/SMK. Tingginya pengangguran 

terdidik mengindikasikan inefisiensi dan 

inefektivitas pemerintah dalam menyediakan 

lapangan pekerjaan sesuai dengan kompetensi 

dan harapan calon tenaga kerja.

Demi menyambut bonus demografi yang sudah 

dimulai pada 2018, pemerintah daerah harus 

mampu mempersiapkan lapangan kerja yang 

memadai guna menyerap pertumbuhan 

angkatan kerja dan mengendalikan tingkat 

pengangguran melalui:

Meningkatkan kualitas pendidikan untuk 

memastikan para lulusannya siap bekerja 

dengan ketrampilan yang dibutuhkan oleh 

lapangan usaha;

Memberikan akses informasi yang luas terkait 

dengan lowongan kerja melalui job fair;

Memelihara iklim investasi;

Membuka sekolah kejuruan sebagai pemasok 

utama tenaga kerja di sektor ekonomi unggulan, 

seperti sekolah kejuruan/tinggi pariwisata;

Pengembangan sektor pertanian unggulan guna 

meningkatkan jumlah produksi serta 

meningkatkan dan menjaga stabilitas harga jual 

hasil pertanian (salah satunya melalui 

pembukaan pabrik sawit), mengingat sektor 

pertanian merupakan penyerap terbesar tenaga 

kerja;

Melanjutkan skema padat karya tunai (cash for 

work) Dana Desa untuk mengatasi 

pengangguran di perdesaan.

Sumber: BPS Babel
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Meskipun angka kemiskinan dibawah angka nasional, namun Babel menurut Amalia harus meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi 

masyarakat, salah satunya menekan pengangguran. Sebab, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dimiliki Babel masih dibawah 

nasional. Jika IPM Nasional tahun 2016 di angka 70,18, Provinsi Babel hanya mencapai 69,55.

“Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berfluktuasi selama tujuh tahun, dan IPM di Babel masih dibawah IPM Nasional, ini perlu jadi 

perhatian,” pintanya. 

(http://www.rakyatpos.com/tingkat-pengangguran-babel-perlu-perhatian.html/, 6 April 2018)

Kajian yang bertujuan untuk menguraikan 

permasalahan terkait dengan mismatch antara 

lapangan kerja yang tersedia dengan kompetensi 

dan preferensi (harapan) para pencari kerja.

Tingkat Pengangguran Babel Perlu Perhatian!
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Pencapaian ini merupakan keberhasilan pemda 

bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 

dan Satgas Pangan. Sedangkan peningkatan pada 

capaian IPM khususnya usia harapan hidup dan 

terkendalinya tingkat pengangguran terbuka.

 

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator 

yang capaiannya masih berada di bawah target, 

yang menunjukkan bahwa masih perlunya 

perbaikan terhadap arah dan efektivitas kebijakan 

makro ekonomi dan pembangunan. Beberapa 

capaian tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, 

IPM khususnya rata-rata usia sekolah, dan tingkat 

kemiskinan. Meskipun target belum tercapai, 

namun secara kinerja sudah terjadi peningkatan 

dibandingkan 2017.

Secara umum, kondisi perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat Provinsi  Bangka 

Belitung pada 2018 cukup baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dari indikator utama ekonomi dan 

kesejahteraan seperti pertumbuhan ekonomi yang 

masih positif meskipun mengalami perlambatan, 

tingkat inflasi yang meningkat tipis namun masih 

terkendali, IPM yang meningkat namun masih 

stabil di level sedang, maupun tingkat 

pengangguran dan tingkat kemiskinanyang turun 

cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

 

Kebijakan makro ekonomi dan pembangunan 

tingkat regional dapat dikatakan cukup efektif 

dengan berhasil menekan tingkat inflasi dan 

tingkat pengangguran. 

Grafik.1.13. Target dan Realisasi Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan

Sumber: BPS Babel

1.3 Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan 

Pembangunan Regional



BAB II 

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS 

PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT 

REGIONAL 

Peningkatan alokasi APBN menunjukkan bahwa pemerintah pusat hadir di tengah 
masyarakat Bangka Belitung sebagai instrumen kebijakan fiskal. Total pengeluaran APBN 
2018 senilai Rp9,47 triliun meningkat 7,38 persen dari 2017. Terkait dengan pemberdayaan 
ekonomi UKM, pemerintah pusat melanjutkan skema kredit program berupa Kredit Usaha 

Raat dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Dari target penyaluran Kredit Program sebesar 
Rp116,6 triliun, Provinsi Bangka Belitung menyumbang realisasi sebesar Rp588,93 miliar atau 

0,4 persen dari alokasi, dengan jumlah penerima 19.336 debitur.

Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung merupakan unit vertikal Kementerian Keuangan 
yang bertugas menyalurkan dana APBN di wilayah Bangka Belitung



2.1 APBN Tingkat Provinsi Bangka Belitung
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Hal ini menunjukkan kinerja  penyerapan 

terhadap anggaran yang diberikan oleh 

pemerintah pusat semakin baik. Peningkatan 

realisasi belanja yang tidak diikuti dengan 

peningkatan realisasi pendapatan menjadikan 

defisit APBN meningkat 9,36 persen 

dibandingkan 2017.

Tabel 2.1. Perkembangan APBN 2016-2018
(dalam miliar rupiah)

Sumber: OMSPAN, Monev PA, Simtrada, KPP dan KPPBC lingkup Babel (diolah)

Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang 

Secara nominal realisasi pendapatan APBN 

2018 meningkat, namun secara  persentase 

mengalami penurunan.  Sementara itu, 

realisasi belanja, baik secara nominal 

maupun persentase, mengalami  

peningkatan. Peningkatan tersebut sebagian 

besar bersumber dari kenaikan realisasi 

belanja transfer ke daerah dan dana desa.
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2.2 Pendapatan Pemerintah Pusat

2.2.1 Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat 

mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,78 

persen dari 2017. Peningkatan ini menunjukkan 

adanya peningkatan basis pajak dan kepatuhan 

wajib pajak sebagai dampak dari pelaksanaan 

program tax amnesty.Sementara itu, penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)sebagai kontributor 

tertinggi kedua justru mengalami penurunan 

sebesar 18,68 persen dari 2017. Penyebab 

utamanya adalah adanya  perubahan mekanisme 

pembelian timah yang sebelumnya melalui rekanan, 

tahun ini PT. Timah langsung membeli  ke tambang 

inkonvensional/rakyat sehingga tidak dapat 

dikenakan PPN. Selain itu adanya penyederhanaan 

mekanisme pembayaran restitusi/ pengembalian 

pajak di bawah Rp1 miliar.

 

 

Meskipun pertumbuhan ekonomi di wilayah ini mengalami perlambatan, realisasi pendapatan pemerintah 

pusat tumbuh positif sebesar 1,28 persen dibandingkan 2017.Hal tersebut terjadi baik pada penerimaan 

pajak maupun bukan pajak (PNBP). Penerimaan  pajak menjadi kontributor tertinggi dengan porsi  92,70 

persen, sedangkanPNBP hanya sebesar  7,30 persen.

Tabel 2.2 Perkembangan Penerimaan Perpajakan 
(dalam miliar rupiah)

Sumber: OMSPAN, Monev PA, Simtrada, KPP dan KPPBC lingkup Babel (diolah)

Dalam tiga tahun terakhir realisasi penerimaan 

perpajakan pemerintah pusat terus mengalami 

pertumbuhan. Realisasi tersebut meningkat 

1,01 persen menjadi Rp2.026,97 miliar sejalan 

dengan pertumbuhan positif PDRB sebesar 

4,45 persen, meskipun persentase dari 

targetnya mengalami penurunan. Kontribusi 

pajak dalam negeri mencapai  99,60 persen 

dari total realisasi penerimaan pajak, 

sedangkan sisanya disumbang oleh pajak 

perdagangan internasional.

 

Pajak Penghasilan (PPh) sebagai kontributor 

tertinggi Pajak Dalam Negeri sekaligus 

penerimaan perpajakan secara agregat 

Pelabuhan Muntok 
Kabupaten Bangka Barat



Pemerintah membuat kebijakan menurunkan 

target pajak perdagangan internasional sejalan 

dengan perekonomian dunia yang mengalami 

perlambatan. Hanya mencapai Rp8,16 miliar, 

meskipun melampaui target yang ditetapkan 

penerimaan dari pajak ini mengalami 

pertumbuhan negatif, khususnya komponen bea 

keluar sebagai imbas menurunnya kinerja ekspor 

sebesar 1,45 persen. Melemahnya harga seluruh 

komoditas ekspor mulai dari industri pembekuan 

ikan, logam timah, karet dan Crude Palm Oil 

(CPO) ditengarai menjadi penyebabnya. Selain 

itu, dipengaruhi juga oleh kebijakan penetapan 

tarif bea keluar sebesar 0 persen untuk 

komoditas ekspor CPO yang merupakan salah 

satu komoditas ekspor andalan sejakJanuari 

2018. Penetapan kebijakan tersebut didasari oleh 

rendahnya harga referensi CPO sebagai dasar 

penetapan bea keluar selalu berada di bawah 

US$750 per ton.

 

Sebaliknya, bea masuk tumbuh positif sebesar 

39,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan  ini sejalan dengan meningkatnya 

aktivitas impor hingga 95,11 persen. Kenaikan ini 

disumbang oleh impor komoditas barang modal, 

bahan baku dan kebutuhan rumah tangga.

 

Meskipun penerimaan perpajakan tumbuh positif, 

ternyata tax ratio mengalami penurunan jika 

dibandingkan 2017. Hal tersebut mencerminkan

 

 

 

Grafik 2.1.  Perkembangan Tax Ratio

Sumber: KPP dan KPPBC, BPS Babel (diolah)

bahwa kenaikan penerimaan perpajakan 

tidak mampu mengimbangi kenaikan PDRB. 

Meskipun ekspor CPO meningkat, sehingga 

memberikan kontribusi positif pada PDRB, 

namun karena tarif bea keluar nol persen 

maka penerimaan perpajakan menjadi nihil. 

Hal demikian juga terjadi pada sektor 

pertambangan timah, meskipun produksi 

timah meningkat, namun karena pembelian 

dilakukan langsung ke tambang 

inkonvensional/rakyat, maka tidak dapat 

dikenakan PPN. Hal ini menjadi salah satu 

penyebab kinerja perpajakan pemerintah 

pusat terhadap PDRB (tax ratio) Bangka 

Belitung jauh di bawah tax ratio nasional yaitu 

sebesar + 8,74 persen.
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2.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP meningkat 4,83 persen 

dibandingkan 2017. Realisasi tersebut 

didominasi oleh realisasi PNBP Lainnya 

sebesar 86,86 persen, meskipun mengalami 

penurunan karena adanya perubahan status 

Bandara H.A.S. Hanandjoeddin menjadi 

BLU. Perubahan status tersebut 

mengakibatkan pendapatan yang awalnya 

sebagai PNBP Lainnya diakui sebagai 

PNBP BLU dengan realisasi sebesar 

Rp20,96 miliar (pergeseran jenis PNBP).

 

 

Operasi Patuh di Pangkalpinang, 2018
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Grafik 2.3. Komposisi PNBP Lainnya 

Sumber: OMSPAN (diolah)

PNBP Lainnya didominasi oleh pendapatan 

administrasi dan penegakan hukum serta 

pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan 

teknologi. Realisasi pendapatan administrasi dan 

penegakan hukum didominasi oleh realisasi 

pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 

(BPKB), pendapatan penerbitan Surat Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 

pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 

(TNKB) dengan porsi masing-masing 27,92 

persen, 21,59 persen, dan 11,82 persen. 

Pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan 

teknologi didominasi oleh pendapatan  biaya 

pendidikan sebesar 95,10 persen.

 

Dilihat dari kinerjanya, rasio PNBP terhadap 

PDRB mengalami peningkatan tipis, dari 0,18 

persen di 2016 menjadi 0,28 persen di 2017, 

Grafik 2.2. Perkembangan PNBP 
(dalam miliar rupiah)

Sumber: OMSPAN (diolah)

2.2.3 Analisis Sensit ivitas Pendapatan Pemerintah Pusat

hasil yang beragam. Pada penerimaan 
perpajakan, terdapat indikasi adanya hubungan 
yang positif antara peningkatan penerimaan 
dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
Dampak dari setiap 1 persen kenaikan 
pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan 
meningkatkan penerimaan perpajakan hingga  
4,11 persen. Hal demikian juga akan 
meningkatkan PNBP hingga 7,75 persen. 
Berdasarkan hasil uji sensitivitas tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa penerimaan pajak dan 
PNBP relatif sensitif terhadap kondisi 
perekonomian.

Grafik 2.4. Scatter Plot Sensitivitas Penerimaan

Sumber: OMSPAN (diolah)

dan  0,22 persen di 2018.  Meskipun demikian 

hal tersebut tersebut menunjukkan penerimaan 

PNBP sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil uji sensitivitas pendapatan pemerintah 
pusat terhadap perekonomian menunjukkan
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2.3 Belanja Pemerintah Pusat

Alokasi belanja pemerintah pusat  meningkat 8,61 persen dari tahun 2017. Dari sisi realisasi, belanja 

pemerintah pusat juga meningkat sebesar 11,41 persen. Peningkatan realisasi belanja tersebut sejalan 

dengan peningkatan yang terjadi pada pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja pegawai dan belanja 

barang) sebagai salah satu komponen pembentuk PDRB dari Rp7,76 triliun menjadi Rp8,17 triliun pada 

tahun 2018 (5,2 persen). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan  realisasi belanja tersebut mampu 

memberikan positif perekonomian Bangka Belitung yang mengalami perlambatan.

2.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Organisasi

Sepuluh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) 

penerima alokasi terbesar mengelola 

Rp2.176,06 miliar atau75,89 persen dari total 

pagu belanja pemerintah pusat dengan tingkat 

penyerapan 94,81 persen. Dari 10 K/L 

tersebut, alokasi Kementerian Perhubungan 

mengalami peningkatan tertinggi sebesar 

116,3 persen. Peningkatan ini didorong dari 

meningkatnya belanja modal dari 32,79 miliar 

menjadi 127,46 miliar(288,8 persen). 

Sebagian besar belanja modal tersebut 

digunakan untuk meningkatkan kelayakan dan 

pelayanan Bandara H.A.S. Hanandjoeddin 

sebagai bandara internasional, baik untuk 

pembangunan landasan pacu maupun 

rehabilitasi gedung. Sementara itu, Kementerian 

Pertanian mengalami penurunan alokasi 

terbesar yaitu 33,6 persen sebagai imbas 

menyusutnya alokasi belanja barang sebesar 

37,3 persen dari 2017.
Tabel 2.3. Perkembangan Belanja Sepuluh Kementerian/Lembaga  dengan Pagu Terbesar

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Monev PA (diolah)

Pertanian padi di sawah Desa Kimak, Kab, Bangka
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2.3.2 Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsi, bidang ekonomi memiliki 

porsi terbesar di setiap tahunnya, meskipun 

pagunya terus mengalami penurunan. 61,66 

persen alokasi fungsi ekonomi digunakan 

untuk kategori output infrastruktur dengan 

harapan mampu menjadi trigger untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Sementara dari sisi penyerapan, fungsi ini 

mencapai 90,92 persen.

 

Namun demikian, kecilnya alokasi anggaran 

untuk fungsi ini seharusnya ditinjau kembali 

mengingat Bangka Belitung memiliki potensi 

wisata yang cukup besar untuk dikembangkan, 

terutama wisata alam, wisata bahari, dan 

wisata kuliner. Terlebih lagi, Kawasan 

Ekonomi Kreatif (KEK) Tanjung Kelayang juga 

telah ditetapkan oleh pemerintah pusat 

sebagai salah satu “Bali Baru” di Indonesia. 

Tabel 2.4. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat  Berdasarkan Fungsi 
(dalam miliar rupiah)

Sumber: OMSPAN (diolah)

Meskipun mendapatkan porsi terkecil,  alokasi 

pagu untuk fungsi Pariwisata dan Budaya 

mengalami peningkatan terbesar yaitu 45,3 

persen. Penambahan alokasi tersebut 

diperuntukkan untuk promosi even daerah 

dan pariwisata ke mancanegara, serta untuk 

membiayai pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) pariwisata dan 

pemberdayaan masyarakat dan pembinaan 

kemitraan usaha masyarakat. Pelatihan Kepariwisataan, 
Dispudbar Babel  

Kepolisian RI memiliki persentase realisasi 

tertinggi sebesar 104,17 persen. Belanja 

pegawai terealisasi hingga 109,9 persen 

menyebabkan realisasi secara agregat 

melampaui 100 persen atau terjadi pagu minus. 

Penambahan pegawai dari alumni Sekolah Polisi 

Negara  (SPN) Bangka Belitung menjadi 

pendorong hal tersebut.Saat ini sedang dalam 

proses pengesahan revisi Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk 

penyelesaian pagu minus di Direktorat Jenderal 

Anggaran. Sedangkan realisasi terendah 

terdapat pada Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu). Alokasi untuk penyelesaian 

sengketa pemilu tidak terealisasi karena tidak 

terdapat kasus sengketa pemilu di Bangka 

Belitung.
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Dalam rangka mendukung hal tersebut, 

tentunya dibutuhkan dukungan pengalokasian 

anggaran oleh pemerintah, di antaranya untuk 

pembangunan infrastruktur jalan menuju ke 

lokasi wisata.

 

Sementara dari sisi penyerapan, fungsi ini 

menunjukkan kinerja yang baik tercermin dari  

tingkat penyerapan yang mencapai 95,59 

persen. Sebagian besar realisasi tersebut 

digunakan untuk  pelatihan dan sertifikasi SDM 

pariwisata serta  pemberdayaan masyarakat 

dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat.

2.3.3 Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Belanja

Kenaikan alokasi belanja pemerintah tertinggi 

terdapat pada jenis belanja barang, dengan 

peningkatan sebesar 19,99 persen. Sementara, 

belanja bantuan sosial mengalami penurunan 

tertinggi sebesar 11,33 persen. Penurunan 

tersebut terjadi karena pada 2018 tidak terdapat 

lagi alokasi pada Kementerian Agama yang 

digunakan untuk bantuan Program Indonesia 

Pintar (PIP) bagi siswa MI/MTs/MA. 

 

Bantuan sosial tersebut hanya dialokasikan  pada 

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(50,19 persen) untuk rehabilitasi sosial korban 

penyalahgunaan napza, penyandang disabilitas, 

tuna sosial dan korban perdagangan orang,  

rehabilitasi anak dan lanjut usia, serta 

penanganan fakir miskin perdesaan dan 

perkotaan. Sementara sisanya dialokasikan 

pada  IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik  untuk 

program Bidik Misi  Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam (PTKI).

 

Secara  umum, porsi alokasi menurut jenis 

belanja ini  menggambarkan bahwa belanja  

konsumtif masih lebih besar dari belanja 

produktif. Tercermin dari alokasi belanja modal 

yang justru menurun dari tahun sebelumnya.

Pasar tradisional, Bangka Belitung

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka 
Belitung
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Tabel 2.5. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat  Berdasarkan Jenis Belanja 
(dalam miliar rupiah)

Sumber: Monev PA(diolah)

2.3.4 Analisis Kapasitas dan Efisiensi Fiskal Pemerintah Pusat

Kapasitas fiskal dan efisiensi penganggaran sangatlah penting untuk memaksimalkan belanja produktif. 

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukurnya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6. Indikator Kapasitas dan Efisiensi Belanja Pemerintah Pusat 
Tahun 2017 dan 2018

Sumber: Monev PA,OMSPAN,  BPS Babel, dan LRA lingkup Babel (diolah)

Rasio belanja terhadap populasi untuk melihat 

kapasitas pemerintah dalam membiayai layanan 

publik bagi masyarakat. Berdasarkan rasio 

tersebut, meskipun dibawah kapasitas belanja 

pemerintah di tingkat nasional, kapasitas belanja 

pemerintah di Bangka Belitung dalam 

pemenuhan standar layanan publik bagi 

masyarakat semakin meningkat.

 

Rasio belanja pegawai digunakan untuk melihat 

efisiensi pemerintah pusat dalam mengalokasikan 

anggarannya. Semakin kecil rasionya, semakin 

efisien belanja pemerintah karena porsi belanja 

konsumtif semakin sedikit.Rasio belanja pegawai 

di Bangka Belitung mengalami penurunan yang 

berarti bahwa pengalokasian belanja pemerintah 

semakin efisien.

 

Rasio belanja modal merupakan salah satu 

indikator yang dapat dilihat dalam rangka 

mengamati arah kebijakan fiskal pemerintah

terhadap percepatan pembangunan. Rasio

belanja modal lebih rendah dibandingkan  

2017. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas 

pemerintah yang digunakan untuk belanja 

modal semakin sempit. Bertambahnya belanja 

yang bersifat mandatory seperti Pendidikan, 

Kesehatan, Dana Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa termasuk Dana Kelurahan yang 

disalurkan melalui DAU Tambahan menjadikan 

kapasitas pemerintah dalam menganggarkan 

belanjanya akan semakin terbatas, tak 

terkecuali belanja modal. 

 

Namun demikian, rasio belanja modal di 

Provinsi Bangka Belitung masih lebih baik jika 

dibandingkan dengan rasio belanja modal di 

tingkat nasional. Selain itu, jika dilihat 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan PDRB 

pada tiga tahun terakhir, alokasi belanja modal 

masih pada tren positif.
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Grafik 2.5. Scatter Plot Hubungan Belanja Modal dan PDRB
 Tahun 2016-2018Berdasarkan hal tersebut, diindikasikan bahwa 

kebijakan fiskal (belanja pemerintah) mampu 

mempengaruhi jalannya perekonomian 

ditandai dengan PDRB yang semakin 

meningkat dari tahun ke tahun.

Sumber: Monev PA dan BPS (diolah)

2.3.5 Analisis Belanja Pemerintah Pusat Terhadap 
Indikator Ekonomi

Kebijakan fiskal memiliki hubungan saling 

memengaruhi dengan pembangunan 

perekonomian di daerah. Semakin baik 

perekonomian di suatu daerah, semakin tinggi 

penerimaan yang akan didapat pemerintah. 

Semakin tinggi penerimaan, semakin tinggi 

pula belanja pemerintah yang akan menjadi 

stimulus bagi perekonomian.

Berdasarkan hasil analisis pearson correlation, 

rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah 

pusat berpengaruh positif dan nyata (signifikan) 

terhadap rata-rata pertumbuhan PDRB yaitu 

0,911 pada periode 2011-2018.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan 

belanja pemerintah pusat dapat mendorong 

pertumbuhan PDRB. Selanjutnya, untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh 

kenaikan belanja pemerintah pusat terhadap 

pertumbuhan PDRB, digunakan analisis regresi 

menggunakan aplikasi Minitab dengan belanja 

APBN sebagai variabel independen dan PDRB 

ADHB sebagai variabel dependen.

 

Berdasarkan hasil regresi tersebut, diperoleh 

koefisien dari variabel belanja APBN sebesar 

26,57. Koefisien tersebut mengindikasikan 

bahwa belanja pemerintah pusat berdampak 

positif terhadap perekonomian (PDRB ADHB) 

dengan pengaruh sebesar Rp26,57 untuk 

setiap 1 rupiah yang dibelanjakan.

Gambar 2.1. Pengujian Ekonometri Belanja APBN terhadap 
PDRB di Provinsi Kep. Bangka Belitung

Sumber: Monev PA,  BPS (diolah)

Pearson correlation of PDRB and Belanja APBN = 0,911
P-Value = 0,002
 The regression equation is
PDRB = - 6278 + 26,6 Belanja APBN
 Predictor       Coef  SE Coef      T      P
Constant       -6278    12013  -0,52  0,620
Belanja APBN  26,573    4,926   5,39  0,002
 S = 5182,76   R-Sq = 82,9 persen   R-Sq(adj) = 80,1 persen

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian, 

pemerintah pusat dapat menjadikan kebijakan 

fiskal ekspansif sebagai alternatif. 

Namun demikian, alokasi belanja tetap harus 

diprioritaskan pada belanja produktif agar 

dampak terhadap perekonomian menjadi 

maksimal.

 

Sementara itu, berdasarkan hasil analisis 

pearson correlation, rata-rata pertumbuhan 

belanja pemerintah pusat berpengaruh negatif 

dan tidak nyata (tidak signifikan) terhadap 

angka kemiskinan  yaitu -0,080 pada periode 

2011-2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kenaikan belanja pemerintah pusat belum 

dapat sepenuhnya menurunkan angka 

kemiskinan.
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2.4 Analisis Cash Flow Pemerintah Pusat

Gambar 2.2. Ilustrasi Cash Flow di Bangka Belitung Tahun 2018

Sumber: OMSPAN, Monev PA, Simtrada, KPP dan KPPBC lingkup Babel (diolah)

Sepuluh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) 

penerima alokasi terbesar mengelola 

Rp2.176,06 miliar atau75,89 persen dari total 

pagu belanja pemerintah pusat dengan tingkat 

penyerapan 94,81 persen. Dari 10 K/L tersebut, 

alokasi Kementerian Perhubungan mengalami 

peningkatan tertinggi sebesar 116,3 persen. 

Peningkatan ini didorong dari meningkatnya 

belanja modal dari 32,79 miliar menjadi 127,46 

miliar(288,8 persen). Sebagian besar belanja 

2.5 Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) 

merupakan bagian dari belanja negara dalam 

rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi 

fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi 

khusus, dan dana penyesuaian, serta dana 

desa.Transformasi kebijakan TKDD lebih 

diarahkan untuk pembangunan sarana dan 

prasarana di daerah daripada belanja yang 

bersifat konsumtif. Kebijakan tersebut 

mendongkrak alokasi Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Fisik hingga   14,40 persen. Kenaikan 

Sebagian besar belanja modal tersebut 

digunakan untuk meningkatkan kelayakan dan 

pelayanan Bandara H.A.S. Hanandjoeddin 

sebagai bandara internasional, baik untuk 

pembangunan landasan pacu maupun 

rehabilitasi gedung. Sementara itu, Kementerian 

Pertanian mengalami penurunan alokasi terbesar 

yaitu 33,6 persen sebagai imbas menyusutnya 

alokasi belanja barang sebesar 37,3 persen dari 

2017.

terbesar lain juga terdapat pada Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan DAK Non Fisik.

Selain itu, sejalan dengan program pembangunan 

dari pinggiran alokasi Dana Desa di Bangka 

Belitung meningkat 1,01 persen sehingga setiap 

desa menerima alokasi rata-rata sebesar    

Rp852,6 juta.Namun demikian kenaikan ketiga 

komponen tersebut masih lebih kecil dibandingkan 

dengan penurunan pada DBH dan Dana Insentif 

Desa (DID) sehingga total TKDD turun 6,86 persen 

dibandingkan 2017.
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Tabel 2.7. Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Sumber: OMSPAN dan Simtrada (diolah)

Pemkab Bangka tidak mampu memenuhi 

persyaratan untuk pencairan tahap II sesuai 

batas waktu yang ditentukan. Keterlambatan 

capaian volume output berujung pada 

terlambatnya pengajuan tagihan. Dampaknya 

kepada gagalnya penyaluran tahap II.

Untuk mengukur tingkat kemandirian daerah 

dilakukan dengan membandingkan rasio 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rasio 

dana transfer.Jika rasio PAD lebih besar 

daripada rasio dana tranfer menunjukkan 

kemandirian daerah yang tinggi, sebaliknya 

jika rasio dana transfer lebih tinggi berarti 

Di sisi lain, realisasi TKDD meningkat sebesar  

5,85 persen dibandingkan 2017. Peningkatan 

terbesar terdapat pada realisasi DBH sebesar 

42,53 persen, sementara realisasi DID justru 

mengalami penurunan.

 

Pada 2017, DID hanya diberikan kepada yaitu 
Bangka, Bangka Barat, dan Belitung. Pemkab 
Bangka Tengah juga memperoleh DID, namun 
Pemkab Belitung tidak lagi. Artinya Pemkab 
Bangka Tengah dinilai berkinerja baik dan 
memenuhi kriteria utama yaitu opini BPK atas 
LKPD Wajar Tanpa Pengecualian, penetapan 
Perda APBD tepat waktu, dan penggunaan e-
government sehingga diberi reward DID 
sedangkan Belitung sebaliknya.
 

Grafik 2.6. Rasio PAD dan Dana Transfer

Sumber: Monev PA (diolah)

Seluruh pemerintah kabupaten dapat 

merealisasikan DID 100% kecuali Pemkab 

Bangka yang hanya mampu menyerap 

50% dari alokasi yang diberikan. 

berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap 

dana transfer tinggi.

 

Rasio PAD lebih rendah dibandingkan rasio dana 

transfernya. Keadaan ini menunjukkan bahwa 

Bangka Belitung masih belum mandiri. Apabila 

dilihat dari rasio dana transfer, menunjukkan 

angka ketergantungan yang sangat tinggi 

terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
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2.5 TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
2.6. Analisis Belanja Negara Untuk 

        Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka 

Belitung  meningkat dari 66,02 pada 2010 

menjadi 69,99 pada 2017. IPM tersebut diukur 

melalui tiga variabel yaitu umur panjang dan 

hidup sehat, pendidikan, dan standar hidup 

layak.

 

Umur panjang dan hidup sehat yang 

direpresentasikan dengan umur harapan 

hidup saat lahir mengalami peningkatan dari 

69,15 menjadi 69,95 pada 2017. Peningkatan 

tersebut tidak terlepas dari semakin 

mudahnya akses dan semakin baiknya 

sarana dan prasarana kesehatan yang telah 

dibangun oleh pemerintah. Dalam hal 

peningkatan kesehatan, pada tahun 2017 

pemerintah pusat telah mengalokasikan 

anggaran Rp104,37 miliar melalui K/L terkait 

dan dana transfer berupa DAK Fisik sebesar 

Rp215,18 miliar. Selain itu, terdapat pula 

dana desa sebesar Rp14,14 miliar yang 

digunakan untuk pembangunan sarana dan 

prasarana penunjang kesehatan.Tabel 2.8. Output DAK Fisik dan Dana Desa 
yang Menunjang Kesehatan

Sumber: Laporan Monev DFDD Semester II-2017

yang diberikan dalam bentuk alokasi anggaran 

sebesar Rp392,6 miliar melalui K/L terkait dan 

dana transfer berupa DAK Fisik sebesar Rp45,11 

miliar. Selain itu, terdapat pula dana desa sebesar 

Rp5,25 miliar yang digunakan untuk membangun 

116 unit PAUD.

 

Standar hidup layak yang direpresentasikan 

dengan tingkat pengeluaran per kapita juga 

mengalami peningkatan dengan rata-rata 

pertumbuhan 1,75 persen. Peningkatan 

pengeluaran perkapita menggambarkan 

peningkatan kelayakan kualitas hidup masyarakat. 

Dukungan pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kelayakan kualitas hidup 

masyarakat direpresentasikan 

melaluipembangunan infrastruktur yang 

diharapkan dapat memberikan multipler effect 

terhadap perekonomian yang pada akhirnya akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Semakin 

tinggi pendapatan, maka pengeluaran per kapita 

juga akan meningkat. Dalam rangka 

pembangunan infrastruktur tersebut (di luar 

infrastruktur pendidikan dan kesehatan), pada 

tahun 2017 pemerintah pusat mengalokasikan 

dana sebesar Rp633,56 miliar melalui K/L terkait 

dan DAK Fisik sebesar Rp427,11 miliar.

 

Terdapat hal menarik  pada capaian IPM 

Kabupaten Bangka Selatan. Meskipun pada tahun 

2016 dan 2017 kabupaten tersebut selalu 

memperoleh IPM terendah, namun pada tahun 

2017 mengalami pertumbuhan IPM tertinggi kedua 

setelah Kabupaten Bangka, yaitu sebesar 0,70 

persen. Peningkatan signifikan pada lama 

harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah 

merupakan faktor pendorong laju pertumbuhan 

IPM tersebut.Sementara itu, dari sisi pendidikan yang 

direpresentasikan dengan harapan lama 

sekolah dan rata-rata lama sekolah juga 

mengalami peningkatan sebagaimana 

diuraikan pada bab sebelumnya. Hal tersebut 

tidak terlepas dari dukungan  pemerintah pusat 
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Hal tersebut tidak terlepas dari efektifitas upaya  

Bangka Selatan dalam memanfaatkan DAK 

Fisik dan Dana Desa yang telah diberikan 

pemerintah pusat untuk peningkatan pendidikan 

dan kesehatan masyarakatnya.

Pada 2018 alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan 

di Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp 8,24 

miliar dan untuk  Bidang Kesehatan  sebesar 

Rp53,97 miliar.

Tabel 2.9. Output DAK Fisik dan Dana Desa yang 
Menunjang Pendidikan

Sumber: Laporan Monev DFDD Semester II-2017

Sementara, alokasi Dana Desa untuk kabupaten 

ini sebesar Rp42,49 miliar. Dana tersebut 

digunakan oleh Pemkab Bangka Selatan untuk 

pembangunan dan pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan dan kesehatan yang 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pendidikan dan kesehatan masyarakat 

Gambar 2.3. Output DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018 di Kab. Bangka Selatan

Sumber : Pemkab Bangka Selatan dan OMSPAN (diolah)

Untuk melihat pemrioritasan pemerintah dalam 

upaya meningkatkan IPM, total masing-masing 

belanja tersebut dibandingkan dengan total pagu 

belanja negara. Berdasarkan rasio belanja 

tersebut, pemrioritasan anggaran pemerintah 

pusat di Provinsi Bangka Belitung untuk 

kepentingan pembangunan masih rendah. 

Namun demikian, rasio tersebut meningkat pada 

2018 dikarenakan terjadi peningkatan alokasi 

belanja pemerintah untuk infrastruktur, 

pendidikan,dan kesehatan dengan peningkatan 

masing-masing sebesar 3,61 persen, 12,62 

persen, dan 18,91 persen.

Grafik 2.7. Rasio Belanja Negara Untuk Pembangunan 
Manusia

Sumber: Monev PA (diolah)

setempat.  Selain itu dialokasikan pula DAK 

Fisik Bidang Pertanian dan Bidang Irigasi 

sebesar Rp12,13 miliar untuk pembangunan 

infrastruktur yang mendukung aktivitas 

pertanian sehingga perekonomian masyarakat 

setempat yang mayoritas petani dapat 

meningkat.
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Hal tersebut mencerminkan bahwa pemerintah 

pusat terus meningkatkan upayanya dalam 

pembangunan manusia di Bangka Belitung.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa 

2.7 Pengelolaan Badan Layanan Umum Pusat

Bangka Belitung hanya memiliki satu satker Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Bandar Udara Internasional 

H.A.S. Hanandjoeddinyang terletak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Sebagai satker yang 

menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU (PPK-BLU),  Bandara H.A.S. Hanandjoeddin diberikan 

keleluasaan penerapan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2 .7 .1  Profil  dan  Jenis  Layanan  Satuan  Kerja  Badan  Layanan  

         Umum

Bandara H.A.S. Hanandjoeddin mulai 

menerapkan PPK-BLU sejak 1 Januari 2018 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 586/KMK.05/2017 dengan jenis 

 layanan Transportasi. Setelah menjadi satker 

BLU, nilai ekuitas Bandara Hanandjoeddin 

meningkat 591,82 persen, didukung dari 

peningkatan nilai aset tetap yang signifikan. 

Peningkatan ini sejalan dengan realisasi 

belanja modal yang tinggi, mencapai 98,68 

persen. Sebagian besar belanja modal 

tersebut  berasal dari aktivitas 

penambahanlandasan pacu dari 2.250 meter 

menjadi 2.500 meter. Sebagai BLU baru, 

pendapatan BLU ini mencapai Rp20,97 

miliar,   20,63 persen melebihi yang 

ditargetkan (Rp17,38 miliar).

Tabel 2.10. Profil Bandara H.A.S. Hanandjoeddin 
(dalam miliar rupiah)

Sumber: e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id (diolah)

Tabel 2.11. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2018 
(dalam miliar rupiah)

Sumber: Monev PA (diolah)

Bandara H.A.S. Hanandjoeddin, Belitung
Before After

pemerintah pusat juga mengalokasikan dana 

APBN melalui dana transfer selain DAK Fisik 

dan Dana Desa untuk peningkatan IPM 

tersebut.
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Dilihat dari rasio pagu BLU terhadap pagu rupiah murni (RM), tingkat kemandirian Bandara Hanandjoeddin 

masih  tergolong rendah yaitu 11,83 persen. Hal ini disebabkan  belanja modal yang terealisasi pada tahun 

ini bersumber dari RM dalam rangka menjadikan bandara ini sebagai bandara internasional. Namun, apabila 

dilihat rasio pendapatan terhadap belanja operasional, tingkat kemandirian Bandara Hanandjoeddin 

termasuk dalam kriteria tinggi yaitu 102,18 persen dengan skor 2,5.  Hal ini menunjukkan bahwa 

pendapatan BLU ini mampu membiayai belanja operasionalnya.

 

2 .7 .2  Analisis  Kemandirian  Badan  Layanan  Umum

Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui 
kemampuan BLU dalam menghasilkan 
pendapatan dari aset yang dimilikinya. Dilihat 
dari perputaran aset tetap (fixed asset 
turnover), efektivitas BLU ini termasuk dalam 
kategori rendah yaitu 1,06 persen dengan skor 
0,25. Hal ini mencerminkan bahwa aset tetap 
yang dimiliki belum dikelola secara optimal.

2 .7 .3  Analisis  EFEKTIVITAS  Badan  Layanan  Umum

Tabel 2.12. Rasio Pendapatan BLU terhadap Belanja 
Operasional

Sumber: e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id (diolah)

Tabel 2.13. Perputaran aset 

Sumber: e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id (diolah)

Dari total 48 satker pengelola PNBP di Bangka 

Belitung, berikut ditampilkan lima satker PNBP 

dengan realisasi penerimaan terbesar. 

Realisasi pendapatan tertinggi dicapai oleh 

Universitas Bangka Belitung (UBB) dan KSOP 

Muntok. Namun, realisasi pendapatan UBB 

tersebut hanya 53,37 persen dari yang 

ditargetkan dan sebagian besar bersumber dari 

pendapatan biaya pendidikan (98,17 persen).

2.7.4  Profi l  dan Jenis Layanan Satker Pengelola PNBP

Tabel 2.14. Lima Satker Pengelola PNBP dengan Realisasi Pendapatan Terbesar  
(dalam miliar rupiah)

Sumber: e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id (diolah)

Sedangkan realisasi pendapatan KSOP Muntok 

mampu melebihi target sebesar 141,88 persen 

yang sebagian besar berasal dari pendapatan 

jasa kepelabuhan (78,39 persen).

Dari sisi aset, UBB memiliki aset terbesar  

diikuti oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik.



KAJ IAN  F I SKAL  REG IONAL  20 18 35

Beberapa satker PNBP dengan realisasi pendapatan terbesar sebagaimana diuraikan pada sub bab 

sebelumnya, berpotensi untuk menjadi satker BLU berdasarkan beberapa alasan dan hasil analisis kinerja 

satker yang bersangkutan.

2.7.5 Potensi Satker PNBP menjadi satker BLU

*) POBO                                                                    **) PAT
Rasio PB ( persen)      Skor          Kriteria                      Rasio PAT ( persen)    Skor          Kriteria
        PB > 65             2,5               Tinggi                                PAT > 20             2                Tinggi
57 < PB ≤ 65              2,25          Tinggi                        15 < PAT ≤ 20            1,5             Tinggi
50< PB ≤ 57               2               Tinggi                        10 < PAT ≤ 15            1                Sedang
42< PB ≤ 50               1,75          Sedang                       5 < PAT ≤ 10             0,5             Sedang
35< PB ≤ 42               1,5            Sedang                       0 < PAT ≤ 5               0,25           Rendah
28< PB ≤ 35               1,25          Sedang                              PAT = 0                0                Rendah
20< PB ≤ 28               1               Sedang     
12< PB ≤ 20               0,75          Rendah    
  4< PB ≤ 12               0,5            Rendah    
  0< PB ≤ 4 0              Rendah
Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No. Per-34/PB/2014

Tabel 2.15. Kinerja Satker yang Berpotensi Menjadi BLU Tahun 2017-2018

Sumber: Monev PA dan e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id (diolah)

Berdasarkan analisis Pendapatan Operasional 

Belanja Operasional (POBO) terdapat tiga satker 

pelayanan kepelabuhan yang berpotensi menjadi 

satker BLU karena mempunyai nilai dengan 

kriteria tinggi yaitu KSOP Muntok, KSOP Pangkal 

Balam, dan UPP Manggar. Artinya pendapatan 

satker tersebut mampu membiayai belanja 

operasionalnya.

Analisis Perputaran Aset Tetap (PAT) 

menunjukkan KSOP Muntok dan KSOP 

KSOP Muntok, Kab. Bangka Barat

Pangkal Balam termasuk dalam kategori tinggi 

sedangkan UPP Manggar termasuk kategori 

sedang. Dilihat dari tren peningkatan aset yang 

diikuti dengan peningkatan pendapatan, 

menunjukkan bahwa aset yang dimiliki satker 

tersebut berkontribusi meningkatkan pendapatan.

UBB juga berpotensi menjadi satker BLU karena 

tingkat kemandirian tersebut tinggi (lebih dari 40 

persen), selain itu hasil analisis POBO maupun 

PAT termasuk dalam kriteria sedang.
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2.8 Pengelolaan Manajemen Investasi

Dalam pengelolaan manajemen investasi pemerintah, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung 

menatausahakan penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement) dan kredit program.

Sampai dengan akhir tahun 2018 di wilayah 

kerja Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung 

terdapat dua debitur yaitu Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangka dan PDAM Kabupaten 

Bangka. Hak tagih Pinjaman tersebut Rp0,- 

(lunas) dan saat ini hanya tinggal menunggu 

closing. Namun demikian karena Pemerintah 

masih mempunyai kewajiban pelunasan 

pinjaman kepada Lender  sebagaimana diatur 

dalam Loan Agreement sehingga Subsidiary 

Loan Agreement(SLA) pada kedua debitur 

Tabel 2.16. Profil Penerusan Pinjaman Provinsi Kep. 
Bangka Belitung Per 31 Desember 2018

Sumber: Aplikasi SLIM (diolah)

2.8.1 Penerusan Pinjaman

tersebut belum dapat ditutup. Selama belum 

ditutup, debitur berkewajiban untuk rekonsiliasi 

secara berkala dengan Kanwil DJPb Provinsi 

Bangka Belitung. Pelaksanaan rekonsiliasi 

akan terus berlangsung sampai dengan 1 Juli 

2020.

Kewajiban ini hendaknya dapat diatur kembali 

sehingga debitur yang telah melunasi 

kewajibannya tidak perlu melaksanakan 

rekonsiliasi karena tidak efisien.

Terdapat 2 skema kredit program yang 

dilaksanakan di Provinsi Bangka Belitung yaitu 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan 

Ultra Mikro (UMi). Pada dasarnya kedua skema 

ini ditujukan untuk membantu UMKM 

mendapatkan akses pembiayaan agar mampu 

meningkatkan kapasitas daya saing sehingga 

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

penyerapan tenaga kerja. Di antara perbedaan 

kedua skema ini adalah KUR merupakan 

bantuan dalam bentuk subsidi bunga (belanja 

pemerintah) sedangkan Pembiayaan UMi 

berupa dana bergulir (Investasi Pemerintah). 

Sumber dana pembiayaan KUR berasal dari 

Bank/Lembaga Keuangan sedangkan 

Pembiayaan UMi dari APBN.

2.8.2 Kredit  Program

Produk UMKM Babel (Rakyat Pos)
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Berdasarkan jumlah nilai akadnya, KUR Mikro 

meningkat 9 persen dari tahun lalu sedangkan 

KUR Kecil/Ritel mengalami lonjakan sebesar 70 

persen. Adapun KUR TKI baru tersalur pada 

tahun 2018 sebesar Rp20 juta. Sedikitnya KUR 

TKI ini disinyalir masih kurangnya sosialisasi 

kepada calon TKI maupun eks TKI di Bangka 

Belitung.

2.8.2.1  Kredit  Usaha Rakyat (KUR)

Grafik 2.8. Perkembangan Akad KUR dan UMi 
     (dalam miliar rupiah)

Sumber: Aplikasi SLIM (diolah)

Berdasarkan sasarannya KUR terbagi 

menjadi 3 yaitu UMKM Mikro (KUR Mikro), 

UMKM Kecil (KUR Kecil/Ritel), dan Tenaga 

Kerja Indonesia (KUR TKI). Evolusi 

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 

2018 berupa pemberian subsidi bunga yang 

lebih tinggi dari 2017, artinya bunga yang 

harus dibayar debitur menjadi lebih rendah 

yaitu dari 9 persen menjadi 7 persen. Hal ini 

mampu mendongkrak jumlah debitur maupun 

nilai akad (pinjaman).

 

Grafik  2.9. Perkembangan jumlah debitur KUR 
dan UMi

2 .8 .2 .2   Pembiayaan  Ultra  Mikro

Pembiayaan UMi mengarah kepada UMKM yang 

tidak/belum dapat diakses KUR sehingga seluruh 

lapisan UMKM dapat memperoleh akses 

pembiayaan. Dengan kata lain UMi lebih membidik 

UMKM yang tidak dilirik perbankan. UMi mulai 

disalurkan pada tahun 2017 sebesar Rp210 juta. 

Dengan plafon Rp10 juta per debitur, pada tahun 

2018 penyaluran naik drastis mencapai Rp550 

miliar. Artinya minat UMKM yang membutuhkan 

suntikan dana untuk pengembangan usaha namun 

belum tersentuh perbankan cukup tinggi.

Sumber: Aplikasi SLIM (diolah)

Produk UMKM Babel (Rakyat Pos)
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2.8.3 Kinerja Penyaluran Kredit Program

Dari target penyaluran sebesar Rp116,6 triliun, 
Bangka Belitung menyumbang realisasi salur 
Rp588,93 miliar (0,4 persen) dengan jumlah 
debitur 19.336. Sektor perdagangan dan 
pertanian/perkebunan merupakan pekerjaan 
mayoritas masyarakat maka tak heran 
penyaluran terbesar terdapat pada dua sektor 
ini. Sektor perdagangan besar dan eceran 
menyerap 41 persen kredit program. 

Tingginya tingkat perputaran uang di sektor ini 

berpengaruh dengan minat debitur untuk 

membiayai/menambah modal usahanya. Hal 

ini juga berlaku secara nasional, sektor 

perdagangan masih mendominasi penyaluran 

kredit program karena cash flowyang mudah.

Grafik 2.10. Penyaluran Kredit Program Per Sektor Ekonomi 
(dalam miliar rupiah)

Sumber: Aplikasi SLIM (diolah)

Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan 

hanya lebih rendah 1 persen dari sektor 

perdagangan. Terpaut jauh dengan dua sektor 

tersebut di urutan ketiga yaitu sektor jasa 

kemasyarakatan, sosal budaya, hiburan serta 

sektor perikanan, masing-masing berkontribusi 

sebesar 6 persen. Sektor jasa kemasyarakatan, 

sosial budaya, dan hiburan mulai menggeliat di 

Bangka Belitung sehingga memunculkan pelaku-

pelaku usaha baru di sektor ini. Dengan tingkat 

penyaluran sebesar 6 persen, masih terlalu kecil 

untuk mampu berkontribusi dalam peningkatan 

ekonomi masyarakat di dua sektor tersebut.

Terlebih lagi perikanan merupakan 

komoditas unggulan di provinsi ini. Sebagai 

provinsi kepulauan, laut merupakan sumber 

penghidupan, terutama yang tinggal di 

wilayah pesisir. Komoditas perikanan dari 

Bangka Belitung terbukti mampu menembus 

pasar dunia. Demikian halnya dengan 

dukungan terhadap sektor pariwisata masih 

sangat rendah. Hal ini sangat bertolak 

belakang dengan program pemerintah untuk 

menjadikan Bangka Belitung sebagai “Bali 

Baru”.
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Berdasarkan wilayah penyaluran kredit 

program, 23 persen dari total nilai akad di 

Bangka Belitung terdapat di Kabupaten Bangka 

dengan jumlah debitur mencapai 4.597 UMKM. 

Hal ini sejalan dengan sektor perkebunan yang 

mendominasi lapangan usaha di Bangka.

Geliat perdagangan di kabupaten ini juga 

membuat UMKM berupaya mengembangkan 

usahanya, salah satunya dengan menambah 

permodalan melalui kredit program. Sisanya 

tersebar relatif cukup merata di seluruh 

kota/kabupaten di kisaran 13 persen, baik nilai 

akad maupun jumlah debiturnya.

 Grafik 2.11. Sebaran Penyaluran Kredit Program

Sumber: Aplikasi SLIM (diolah)

Berdasarkan lembaga keuangan penyalur, 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendominasi 

penyaluran KUR mikro sebesar 95 persen. 

Dapat dikatakan BRI menjadi basis 

penyaluran KUR Mikro. Jargon BRI sebagai 

banknya rakyat Indonesia seakan terbukti 

dengan banyaknya debitur yang mencari 

sumber pembiayaan di bank ini. Bank 

Mandiri menguasai 38 persen dari total 

penyaluran KUR Kecil, diikuti Bank Negara 

Indonesia (BNI) dan BRI masing-masing 

sebesar 29 persen dan 27 persen. Meskipun 

jumlah debitur hanya 9 persen dari dari 

debitur KUR Mikro, namun karena plafon 

yang dapat diberikan lebih tinggi dari KUR 

Mikro maka nilai akadnya tinggi, mencapai 

59 persen dari nilai akad KUR Mikro.

KUR TKI disalurkan oleh BRI sedangkan 

Pembiayaan UMi hanya disalurkan oleh PT 

Pegadaian. Jumlah keduanya masih kecil 

apabila dibandingkan dengan KUR Mikro 

dan KUR Kecil.

Dalam rangka peningkatan penyaluran 

kredit program, perlu diberikan reward 

kepada lembaga penyalur di daerah yang 

berkinerja baik, yaitu tinggi tingkat 

penyaluran dan tepat sasaran.

Lingkaran luar: Porsi debitur
Lingkaran dalam : Porsi akad
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2.8.4 Hubungan Penyaluran KUR dengan PDRB

Berdasarkan data jumlah kredit program dan PDRB tiga tahun terakhir, hubungan antara pertumbuhan 

kredit program dengan pertumbuhan PDRB dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 2.12. Sensitivitas KUR terhadap Pertumbuhan PDRB

Sumber: Aplikasi SLIM dan BPS Babel (diolah)

Hubungan positif terlihat dari dua variabel 

tersebut. Setiap 1 persen kenaikan nilai 

kredit program akan menaikkan PDRB 

sebesar 0,0026 persen, demikian pula 

sebaliknya apabila terjadi penurunan. 

Apabila di-breakdown berdasarkan jenis 

lapangan usaha, khususnya sektor 

pertanian dan sektor perdagangan, 

perubahan 1 persen kredit program pada 

sektor pertanian lebih mengatrol PDRB 

dibandingkan pada sektor perdagangan. 

Dengan kata lain tingkat sensitivitas 

perubahan PDRB terhadap perubahan 

kredit program sektor pertanian lebih tinggi 

dari sektor perdagangan. Berdasarkan hal 

tersebut, penyaluran kredit program di 

Bangka Belitung hendaknya diarahkan ke 

sektor pertanian. Langkah yang dapat 

diambil adalah memerintahkan kepada 

lembaga penyalur di daerah untuk 

memberikan porsi lebih pada sektor 

pertanian.

Grafik 2.13. Sensitivitas KUR terhadap Pertumbuhan PDRB Per Sektor

Sumber: Aplikasi SLIM dan BPS Babel (diolah)
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2.8.5 Dukungan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) 

dibangun dengan tujuan menjadi basis data 

UMKM yang terpercaya dan dapat dijadikan 

rujukan bagi perbankan untuk penyaluran kredit 

yang efektif. Potensi penyaluran KUR kepada 

UMKM yang sama (menerima lebih dari satu 

kredit program) pun dapat dihindari dengan 

adanya unique ID berupa Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP).

Ketersediaan data UMKM pada SIKP tentu saja 

akan memangkas cost penyaluran pembiayaan 

yang dikeluarkan oleh perbankan karena tidak 

perlu repot membidik UMKM potensial di 

seluruh pelosok daerah. Mengingat pemerintah 

daerahlah yang mengetahui secara pasti 

jumlah UMKM, baik individu atau 

kelompok/badan usaha, di wilayahnya masing-

masing maka peran sertanya penting guna 

memperluas jangkauan UMKM yang potensial 

untuk mendapatkan KUR.

Hasil monev 2018 menunjukkan bahwa hampir 

50 persen dari 123 UMKM hasil unggah 

pemerintah daerah mendapat kucuran modal 

dari kredit program dengan total nilai Rp1,6 

miliar. Sementara perbankan telah 

menyalurkan KUR kepada 19.248 UMKM 

dengan total nilai mencapai Rp585 miliar. 

Melihat masih sedikitnya jumlah UMKM hasil 

unggah pemerintah daerah pada aplikasi SIKP 

yang memperoleh KURtersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar UMKM 

yang memperoleh KUR merupakan UMKM dari 

hasil marketing perbankan/penyalur. Dengan 

kata lain, tingkat keaktifan pemerintah daerah 

mengunggah data UMKM pada SIKP masih 

sangat rendah. Data Dinas Koperasi dan 

UMKM Provinsi Bangka Belitung menyebutkan 

180.509 UMKM di Bangka Belitung pada 

Februari 2018. Artinya masih terdapat 90 

persen UMKM belum terdata dalam SIKP. 

Tentunya jumlah ini sangat signifikan 

khususnya yang berpotensi untuk mendapat 

kucuran modal dalam menggerakkan 

perekonomian di wilayah Provinsi Bangka 

Belitung.

 

Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung telah 

melakukan langkah persuasif dan koordinasi 

secara langsung dengan pemerintah daerah 

untuk menjelaskan tanggung jawab  dan 

kewajibannya serta peraturan/ketentuan dalam 

pelaksanaan penyaluran kredit program.

Pelatihan SIKP, Dinas KUMK Kab. Belitung



  

 
Alokasi dan realisasi pendapatan dan belanja APBD 2018 dibandingkan 2017. 

Pendapatan transfer masih merupakan  komponen terbesar pendapatan  APBD  di 
Provinsi Bangka Belitung. Tingkat kemandirian daerah mengalami penurunan yang 

ditandai dengan turunnya rasio PAD terhadap total pendapatan.

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS  

PELAKSANAAN APBD

BAB III

Batu Belimbing terletak di Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Batu ini memiliki legenda yaitu kisah 
dua orang sahabat menolong warga yang terkena wabah penyakit yang hanya dapat disembuh kan 
dengan obat sejenis buah berbentuk seperti buah belimbing. Seluruh warga sembuh dari penyakit 
tersebut kecuali dua sahabat ini dan makamnya berubah menjadi Batu Belimbing. 
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Di Provinsi Provinsi Bangka Belitung terdapat 

delapan pemda yaitu Pemprov Kep. Bangka Belitung, 

Pemkot Pangkalpinang, Pemkab Bangka, Pemkab 

Bangka Barat, Pemkab Bangka Tengah, Pemkab 

Bangka Selatan, Pemkab Belitung, dan Pemkab 

Belitung Timur.

 

Secara umum, alokasi dan realisasi APBD relatif 

membaik pada 2018. Target pendapatan meningkat 

1,8 persen sedangkan alokasi belanja meningkat 

2,28 persen dibanding 2017. 

Grafik 3.1. Perkembangan Realisasi APBD

*Data pemerintah daerah bersifat sementara per 13 Februari 2019 Sumber: Pemda (diolah)

  

Sumber: SIKD Pemda

Tabel .3.1. Perkembangan APBD (dalam miliaran rupiah)

3.1 APBD Lingkup Provinsi Bangka Belitung
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Realisasi pendapatan APBD meningkat 0,01 persen 

dibandingkan tahun 2017. Kecilnya kenaikan 

tersebut dikarenakan pendapatan transfer yang 

masih merupakan  komponen terbesar (82,56 

persen) hanya terealisasi sebesar 93 persen. 

Meskipun demikian, kinerja pendapatan asli daerah 

dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat 

dikatakan sangat baik yang ditandai dengan 

meningkatnya realisasi pada masing-masing 

komponen sebesar 2,8 persen dan 8,2 persen 

dibandingkan 2017. 

Namun karena kedua kelompok tersebut hanya 

memberikan kontribusi sebesar 17,43 persen, 

maka secara total tidak mampu memberikan 

dampak signifikan bagi peningkatan kinerja 

pendapatan daerah.

 

Dilihat dari tingkat kemandirian daerah, pada 

2018 terjadi penurunan level kemandirian daerah 

yang ditandai dengan turunnya rasio PAD 

terhadap total pendapatan. Pada 2018 rasio PAD 

terhadap pendapatan sebesar 17,24 persen atau 

turun 1,34 persen dibandingkan 2017.

 

 

Tabel 3.2. Perkembangan Pendapatan Pemda (dalam miliaran rupiah)

Sumber: SIKD Pemda

3.2.1 Penerimaan Pemerintah Daerah 

         Berdasarkan Jenis Belanja

  

Secara nominal, peningkatan terbesar terjadi pada 

komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pendapatan ini naik sebesar 181,09 persen 

dibandingkan 2017. Kenaikan tersebut bersumber 

dari pendapatan hibah dari kelompok masyarakat dan 

perorangan serta hibah dari pemerintah pusat, yaitu 

sebesar 81,09 persen dibandingkan 2017. 

Sedangkan penurunan terbesar bersumber dari 

komponen Pendapatan Asli Daerah berupa 

pendapatan lain-lain PAD yang sah khususnya pada 

pendapatan BLUD  di Kabupaten Bangka yang turun 

sebesar 5,24 persen dibandingkan 2017.

Pantai Tanjung Tinggi, Belitung

3.2 Pendapatan Pemerintah Daerah
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Pertumbuhan pendapatan daerah perkapita terjadi 

pada hampir seluruh Pemda, kecuali Pemkab Bangka 

yang justru terjadi penurunan sebesar 1,18 persen 

dibandingkan 2017.  Penurunan pendapatan daerah 

di Kabupaten Bangka disebabkan oleh turunnya 

pendapatan BLUD sebesar Rp 53,5 miliar 

dibandingkan pada 2017.

 

Sedangkan Pemkab Belitung Timur memiliki 

pendapatan daerah tertinggi selama dua tahun 

berturut-turut, yaitu sebesar Rp 5.41 juta/kapita pada 

2017 dan Rp 6.43 juta/kapita pada 2018, atau 

tumbuh 18,82 persen.  

 

Peningkatan pendapatan Pajak Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan atau galian C (pasir kuarsa, tanah 

liat, dan kaolin) dan kecilnya jumlah penduduk pada 

Kabupaten termuda tersebut merupakan faktor 

pendorong tingginya pendapatan daerah perkapita 

pada 2018.

 

Capaian tersebut sekaligus menetapkan Kabupaten 

Belitung Timur sebagai kabupaten dengan 

pertumbuhan pendapatan daerah perkapita tertinggi, 

yaitu sebesar 21,19 persen dibandingkan 2017. 

 

 

 

Grafik 3.2. Perkembangan Pendapatan Daerah (dalam miliar)

Sumber: SIKD Pemda dan BPS (diolah)

Berdasarkan beberapa indikator, kesehatan 

keuangan Pemda di Bangka Belitung pada 2018 

dapat dikatakan masih sangat baik di tengah 

ketidakpastian ekonomi global yang mengakibatkan 

fluktuasi harga komoditas global dan tidak stabilnya 

harga jual produk unggulan lokal di pasar 

internasional. Secara umum, kesehatan 

penerimaan daerah pada 2018 berada di atas rata-

rata capaian selama lima tahun terakhir, atau satu 

level di bawah capaian terbaik yang berhasil 

dibukukan pada tahun 2016. Kapasitas fiskal 

pemda pada 2018 telah mampu seiring dengan 

kenaikan jumlah Penduduk Bangka Belitung. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pemerintah daerah secara 

fiskal memiliki kapasitas untuk memberikan standar

layanan kepada masyarakat sebagaimana kualitas 

layanan yang diberikan pada tahun sebelumnya.

 

Pada 2018, pendapatan daerah perkapita tercatat 

sebesar Rp5.514.156,- atau mengalami penurunan 

sebesar Rp4.905,- dibandingkan 2017. Penurunan 

tersebut tidak sebesar yang terjadi pada 2017 yang 

dikarenakan bonus demografi sudah mulai terlihat 

pada tingginya pertumbuhan jumlah penduduk.

 

Tingkat Pendapatan Daerah per Kapita sejak 2016 

sampai dengan 2018 mengalami tren penurunan 

meskipun tidak terlalu signifikan dengan level 

tertinggi terjadi pada tahun 2016. 

3.2.2 Analisis Kesehatan Penerimaan APBD Agregat
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EBerita Dana DEsa

Tabel 3.3. Indikator Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: SIKD Pemda, BI, dan BPS (diolah)

Terdapat perilaku berbeda yang ditunjukkan 

oleh ketiga komponen pendapatan daerah 

terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan analisis menggunakan scatter plot 

selama tahun 2015 sampai dengan 2018 

diketahui bahwa komponen PAD dan komponen 

LLPD yang sah memiliki kecenderungan resilien 

terhadap tren pertumbuhan ekonomi.

Tingkat kemandirian Pemda tahun 2017 tercatat 

sebagai yang tertinggi sejak 2014, yaitu 19,11 

persen dan tingkat ketergantungan daerah sebesar  

18,67 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

ketergantungan daerah akan pendapatan dari 

transfer pusat turun di 2017. 

Untuk mengurangi tingkat ketergantungan dari 

pemerintah Pusat, beberapa upaya yang sedang dan 

akan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemda 

diantaranya:

a.    Mendata kembali objek pajak perkebunan;

b.    Mendata Wajib Pajak baru bekerja sama 

       dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

       (Kanwil DJP);

c.    Menvalidasi NJOP sehingga terjadi 

       penyesuaian pajak;

d.    Menggali potensi dan mendorong perusahaan 

       terkait target capaian pajak air permukaan;

e.    Melanjutkan skema program Samsat Delivery 

       untuk mempermudah akses pembayaran pajak;

f.     Melakukan ekstensifikasi objek pajak.

Angka 18,67 persen menunjukkan bahwa Pemda 

baru mampu membiayai kurang dari seperlima dari 

belanjanya dengan menggunakan pendapatannya 

sendiri. Dengan demikian masih diperlukan banyak 

upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dan 

mengurangi ketergantungan daerah dari waktu ke 

waktu.

3.2.3 Analisis Sensitivitas Pendapatan 

Pemda

  Koefisien negatif menunjukkan bahwa pendapatan 

daerah yang bersumber dari kedua komponen 

tersebut cenderung turun ketika terjadi kenaikan 

pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan komponen 

pendapatan transfer yang justru memiliki koefisien 

positif, yang artinya peningkatan pertumbuhan 

ekonomi akan direspon dengan peningkatan pada 

komponen pendapatan tersebut.

Museum Timah, Pangkalpinang
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Belanja pemerintah daerah selain digunakan untuk 

membiayai urusan wajib terkait dengan hak dan 

pelayanan dasar, juga digunakan untuk membiayai 

urusan pilihan atau urusan yang sesuai dengan 

kekhasan dan potensi unggulan daerah.

 

Dilihat dari alokasinya, hampir semua urusan 

mengalami kenaikan anggaran, dengan rata-rata 

peningkatan sebesar 18,6 persen. Berdasarkan 

porsinya, urusan yang mendapatkan porsi alokasi

ekonomi tidak memberikan dampak/direspon 

signifikan terhadap perubahan tingkat pendapatan 

(baik naik atau turun).

Gambar 3.1. Scatter Plot Sensitivitas Penerimaan Pemda

Sumber: SIKD Pemda, BI, dan BPS (diolah)

Meskipun demikian, jika dilihat dari tingkat 

sensitifitasnya, ketiga komponen pendapatan 

tersebut menunjukkan kemiringan linier yang landai, 

hal ini berarti perubahan tingkat pertumbuhan 

3.3.1 Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan

  

terbesar adalah urusan Pendidikan (21,8 persen), 

Keuangan (17,1 persen), Kesehatan (14,4 persen), 

dan Pekerjaan Umum (12,7 persen). Selain urusan 

tersebut, 30 urusan lainnya memiliki porsi masing-

masing dibawah 8 persen dengan total mencapai 

33,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan 

pemerintah menitikberatkan pada pelayanan pada 

masyarakat, pembangunan sumber daya manusia 

melalui pendidikan dan kesehatan, serta 

pembangunan infrastruktur.

Tabel 3.4. Perkembangan Belanja APBD berdasarkan Jenis Urusan (dalam miliaran Rupiah)

Sumber: Preliminary GFS Kanwil Babel 2018 (diolah)

3.3 Belanja Pemerintah Daerah
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Prioritas pada urusan 

pendidikan dan kesehatan 

sejalan dengan upaya 

pemerintah untuk 

meningkatkan 

pembangunan manusia 

secara berkelanjutan. 

Sedangkan alokasi pada 

belanja produktif 

infrastruktur sejalan dengan 

upaya pengendalian inflasi 

dan pengembangan 

potensi ekonomi unggulan.

Sebagaimana analisis belanja berdasarkan 

urusan, dari analisis belanja berdasarkan fungsi 

dapat dilihat juga bahwa kebijakan pemda 

menitikberatkan pada pelayanan masyarakat, 

pendidikan, kesehatan, dan pembangunan 

infrastruktur.

Upaya pemda mengalihkan ketergantungan dari timah 

masih memerlukan waktu yang lama. Potensi 

unggulan lainnya yaitu pertanian, kelautan-perikanan, 

dan pariwisata ternyata belum mendapatkan prioritas 

jika dilihat dari alokasi anggaran yang hanya 4,7 

persen dari total belanja pemerintah. 

Berdasarkan pada standar COFOG dari OECD, 

belanja Pemda dapat dibagi menjadi sembilan fungsi 

pemerintahan sebagai berikut:

Grafik 3.3. Kontribusi Alokasi Belanja Per Fungsi APBD

Sumber: Pemda (diolah)

3.3.2 Belanja Pemerintah Daerah 

         Berdasarkan Fungsi

  

Tabel 3.5. Perkembangan Belanja APBD Berdasarkan Fungsi

Sumber: Preliminary GFS Kanwil Babel 2018 (diolah)

Pada 2018 terdapat empat fungsi pemerintahan yang 

mendapatkan porsi APBD besar yakni fungsi 

pelayanan umum (35,2 persen), pendidikan (23,5 

persen), kesehatan (14,7 persen) serta perumahan 

dan fasilitas umum (14,2 persen). Selain fungsi 

tersebut, memiliki porsi masing-masing di bawah 10 

persen dengan total mencapai 12,4 persen. Selain 

fungsi tersebut, memiliki porsi masing-masing di 

bawah 10 persen dengan total mencapai 12,4 persen.

Kuil Tirta Agung, Kab. Bangka

Tempat Pengasingan Bung Karno
Bukit Menumbing, Kab. Bangka Barat
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Tabel 3.6. Perkembangan Belanja APBD Berdasarkan Jenis Belanja (dalam miliaran Rupiah)

Berdasarkan jenis belanja, kenaikan APBD 2018 

bersumber dari kenaikan pagu Belanja Bantuan 

Keuangan sebesar 25,25 persen dan kenaikan 

pagu Belanja Hibah sebesar 50,96 persen

dibandingkan tahun 2017. Kenaikan komponen 

belanja tersebut mampu mendorong kenaikan 

APBD agregat meskipun pagu Belanja Modal 

mengalami penurunan sebesar minus 10,1 persen.

3.3.3 Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan 

Jenis Belanja

  

Sumber: SIKD Pemda (diolah)

Belanja pegawai memiliki porsi terbesar yaitu 33,43 

persen, disusul belanja barang dan jasa sebesar 

29,52 persen, dan belanja modal sebesar 18,59 

persen. Pembelanjaan pemda masih didominasi 

oleh belanja konsumtif yang ditandai dengan 

rendahnya alokasi belanja modal. 

Berdasarkan realisasi, realisasi belanja hibah 

mengalami kenaikan tertinggi, yaitu sebesar 36,8 

persen yang bersumber dari belanja hibah Pemkab 

Bangka Tengah yaitu Belanja Hibah kepada Badan 

Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Masyarakat.

Grafik 3.4 Perkembangan Belanja per Pemda
 (dalam miliar rupiah)

Sumber: SIKD Pemda (diolah)

Pada 2018 pemda dengan tingkat penyerapan 

terbaik adalah pemkab Bangka Tengah, yaitu 

sebesar 100 persen kemudian disusul pemkab 

Bangka Barat sebesar 97 persen.

Grafik 3.5.Porsi Belanja Daerah

Sumber: SIKD Pemda (diolah)
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Sementara itu, pemda yang memiliki kontribusi 

tertinggi terhadap Pendapatan Belanja adalah 

Pemprov dengan kontribusi sebesar 28,7 persen. 

meskipun demikian, apabila dilihat dari segi 

komponen belanjanya, alokasi belanja modal 

masih relatif kecil, karena sebagian besar 

dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja 

barang (mandatory).

Dengan demikian, stimulus pemerintah bagi 

perekonomian melalui belanja pruduktif masih 

rendah. Hanya dua pemda yang memiliki alokasi 

belanja modal di atas 25 persen, yaitu Pemkot 

Pangkalpinang sebesar 26 persen dan Pemkab 

Bangka Selatan sebesar 25 persen.

Data sampai akhir 2017, terdapat 8 entitas 

BLUD yang bergerak pada jenis layanan bidang 

kesehatan, berupa RSUD dan RSJD berkategori 

rumah sakit kelas B. BLUD yang termuda 

adalah RSUD Dr.Ir.H. Soekarno yang dibentuk 

pada 2017. Berdasarkan induk Pemerintah 

Daerahnya, dari 8 pemda, hanya Pemkab 

Bangka Selatan yang belum memiliki BLUD.

 

Pembentukan BLUD mengubah pola 

pengelolaan keuangan menjadi lebih fleksibel, 

sehingga diharapkan pelayanan bagi 

masyarakat dapat ditingkatkan. Saat ini BLUD 

yang dibentuk masih terbatas pada layanan 

kesehatan sebagai upaya prioritas Pemda 

dalam meningkatkan IPM melalui komponen 

kesehatan.

  

3.4.1 Profil dan Jenis Layanan Satuan Kerja 

BLU Daerah

  

Tabel 3.7. Profil Satuan Kerja BLUD di Provinsi Bangka Belitung (dalam miliaran rupiah)

Sumber: Pemda (diolah)

Langkah tersebut ditujukan untuk memberikan 

layanan kesehatan berkualitas yang paripurna, 

mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) 

dan angka kematian bayi (AKB) dalam rangka 

mempercepat pencapaian Millenium Development 

Goals, meningkatkan jaminan masyarakat terutama 

penduduk miskin, memberikan pelayanan kesehatan 

umum rujukan yang komprehensif, serta 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa, 

penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan 

kesehatan lainnya.

3.4 Pengelolaan BLU Daerah
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Terdapat tiga BLUD dengan angka Return On 

Asset (ROA) tertinggi, yaitu RSUD Depati Bahrin 

sebesar 199,58 persen, RSUD Sejiran Setason 

sebesar 163,60 persen, dan RSUD Depati Hamzah 

sebesar 72,38 persen. Tingginya nilai ROA 

menggambarkan tingginya produktivitas aset BLUD 

dalam menghasilkan PNBP. 

 

Khusus untuk RSUD Dr. Ir. H. Soekarno, nilai ROA 

belum dapat digunakan sebagai bahan analisis 

profitabilitas. ROA yang rendah disebabkan karena 

penambahan aset yang signifikan sebagai 

konsekuensi pembentukan entitas baru, 

menjadikan BLUD belum dapat beroperasi secara 

optimal. Tercatat RSUD Dr.Ir.H. Soekarno 

mengalami peningkatan aset tertinggi di antara 

BLUD lainnya, yaitu naik sebesar 40 persen 

dibandingkan tahun 2016 yang bersumber dari  

belanja aset tetap berupa peralatan dan mesin 

senilai 74 miliar rupiah.

 

Meskipun demikian, rata-rata ROA seluruh BLUD 

sebesar 25,25 persen menunjukkan bahwa aset 

BLUD cukup efektif dalam menghasilkan PNBP.

 

  

Grafik 3.6. Aset dan PNBP BLUD (dalam miliaran Rupiah)

Sumber: Pemda (diolah)

Pada 2017 terjadi kenaikan anggaran pada empat 

BLUD Provinsi Bangka Belitung, baik pagu PNBP 

maupun pagu RM terkecuali pada pagu PNBP 

RSUD dr. H. Marsidi Judono yang mengalami 

penurunan sebesar 10 persen. Kenaikan tertinggi 

pada pagu RM RSUD dr. H. Marsidi Judono 

sebesar 78 persen dan RSUD Depati Bahrin 

sebesar 37 persen. Kenaikan pagu tersebut  

sejalan dengan fokus layanan urusan wajib pada 

RKPD 2017 Prov Bangka Belitung yaitu pada 

urusan pendidikan dan kesehatan dan ketahanan 

pangan.

Tabel 3.8. Perkembangan Pengelolaan Aset BLUD (dalam miliaran Rupiah)

Sumber: Pemda (diolah)

3.4.2 Perkembangan Pengelolaan Aset BLU Daerah
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Terkait dengan aspek legal, penyusunan peraturan 

daerah tentang BLUD layanan kesehatan mengacu 

pada Permendagri nomor 61 tahun 2007 tanggal 7 

November 2007 tentang pedoman teknis PK-BLUD,

dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 

tanggal 13 Juni 2005 jo. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 74 tahun 2012 tentang 

PK-BLU.

 

  

Tabel 3.9. Penetapan RSUD sebagai BLUD di Prov Bangka Belitung

Sumber: Data Pemda dan Kanwil Babel

Kesesuaian penyusunan peraturan daerah tentang 

BLUD dapat dilihat dari analisis kelembagaan, tata 

kelola, SDM, dan pengendalian. Dari aspek 

kelembagaan, pembentukan BLUD telah ditetapkan 

melalui Perda setelah memenuhi persyaratan 

substantif, teknis dan administratif. Aspek tata 

kelola meninjau fleksibilitas dalam pengeluaran 

biaya dengan mempertimbangkan volume 

pelayanan. Aspek SDM meninjau susunan 

pengelola BLUD yang terdiri dari pemimpin BLUD, 

pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Sedangkan 

apek pengendalian mengamanatkan mengenai 

mekanisme evaluasi dan penilaian kinerja oleh 

kepala daerah/badan pengawas.

Tabel 3.8. Perkembangan Pengelolaan Aset BLUD (dalam miliaran Rupiah)

Sumber: Pemda (diolah)

3.5.1 Bentuk Investasi Daerah

  

Investasi pemerintah daerah dan swasta berperan 

sangat penting dalam menggerakkan roda 

perekeonomian daerah. Investasi pemerintah daerah 

diartikan sebagai penempatan sejumlah dana 

dan/atau barang milik daerah dalam jangka panjang 

dengan tujuan mendapatkan manfaat dalam jangka 

waktu tertentu. Untuk mengoptimalkan sumber daya 

fiskal daerah, sejauh mungkin sektor ekonomi 

digerakkan oleh swasta, dan pemerintah lebih fokus 

pada regulasi dan berperan pada sektor yang tidak 

menarik bagi swasta.

Pada 2018, penyertaan modal oleh pemda 

sebesar Rp7,95 miliar yang terdiri dari Rp7,70 

miliar merupakan penyertaan modal untuk BUMD 

(BPD Sumsel Babel, PDAM, PT Belitong Mandiri)  

dan Rp0,25 miliar berupa penyertaan modal untuk 

perusahaan swasta (Bank Syariah Babel). Selain 

penyertaan modal, pengeluaran pembiayaan 

pemda juga melalui pemberian pinjaman 

pemerintah kepada UMKM melalui skema dana 

bergulir yang dilakukan oleh Pemda Kab Belitung 

Timur senilai Rp.1,5 miliar.

Grafik 3.7 Porsi Penyertaan Modal Pemda Tahun 2017

Sumber: LHPS BPK 2017 (diolah)

3.5 Pengelolaan Investasi Daerah

3.4.3 Analisis Legal BLU Daerah
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 sebesar Rp 484,07 miliar rupiah atau turun 0,9 

persen dibandingkan 2016. Meskipun demikian, 

jika dibandingkan 2015 terdapat kenaikan nilai 

penyertaan modal pemda sebesar 3,28 persen. 

Dengan penyertaan modal terbesar pada Bank 

BPD Sumsel Babel yang mencapai 53,41 persen 

dari total penyertaan modal pemda.

Terdapat penambahan nilai investasi pada 2017, 

tiga diantaranya pada PDAM Tirta Bangka (naik 

59,11 persen), PT. Pembangunan Belitung Timur 

(naik 28,47 persen), dan PDAM Tirta Sejiran 

Setason (naik sebesar 10,83 persen).

 

Secara akumulatif, sampai dengan akhir 2017 total 

nilai penyertaan modal pemda pada BUMD 

 

 

Investasi pemda pada BUMD, selain sebagai 

sumber manfaat ekonomi juga berperan dalam 

mewujudkan prioritas kebijakan pemerintah daerah 

dan penggerak sektor  ekonomi yang kurang 

mendapat perhatian swasta. 

 

Di Bangka Belitung, tercatat total 24 BUMD yang 

menjadi mitra Pemda dengan beragam jenis usaha 

yang dilakukan. Berikut ini berbagai jenis sektor 

usaha yang dijalankan oleh BUMD tersebut.

1.      Perbankan: PT BPD Sumsel Babel

2.      Perbankan syariah: Bank Syariah Bangka

         Belitung  

3.      Jasa keuangan lainnya: BPR Syariah 

         Bangka Belitung dan PT Jamkrida

4.      Pengangkutan: Sumatra Shipping Lines

5.      Penyediaan air bersih: PDAM Tirta

6.      Jasa Pelabuhan: Badan Usaha Pelabuhan 

         Tanjung Batu

7.      Perdagangan, agrowisata, dan properti: 

         PT Belitong Mandiri, Sumatra Promotion 

         Center

  

3.5.2 Profil dan Jenis BUMD

  

Tabel 3.10 BUMD Provinsi Bangka Belitung (dalam juta rupiah)

Sumber: LHPS BPK 2017 (diolah)

Bank Sumsel Babel , Pangkalpinang
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Pemda menggunakan kebijakan ekspansif yang 

ditujukan untuk menggerakkan perekonomian melalui 

anggaran defisit pada APBD. Meskipun demikian, 

dalam pelaksanaannya defisit yang ditetapkan dalam 

APBD, realisasinya dapat lebih rendah atau justru 

surplus dan menghasilkan SILPA. 

 

Analisis kinerja pemerintah terhadap tingkat defisit 

APBD dilakukan dengan menggunakan rasio defisit 

terhadap pendapatan, rasio defisit terhadap 

pendapatan transfer, dan rasio SILPA terhadap 

belanja.

 Grafik 3.8.Rasio Defisit APBD

  

Sumber: BPS dan Pemda (diolah)

3.6.1 Perkembangan Surplus/Defisit APBD

  

3.6.2 Pembiayaan Daerah

 

Pada tahun 2018, realisasi penerimaan pembiayaan 

pemda sebesar Rp719,7 miliar terdiri dari 99,72% 

SiLPA dan sisanya berupa penerimaan kembali 

piutang. Sedangkan pengeluaran pembiayaan 

sebesar Rp9,4 miliar terdiri dari penyertaan modal 

daerah (84,57 persen), pembayaran pokok pinjaman 

bank (2,28 persen) dan pemberian pinjaman daerah 

(15,95 persen). Pemberian pinjaman kepada UMKM 

melalui skema dana bergulir yang dilakukan oleh 

Pemda Kab Belitung Timur senilai Rp.1,5 miliar.

Grafik 3.9.Rasio Defisit APBD di Provinsi Bangka Belitung

Sumber: BPS dan Pemda (diolah)

Total pemanfaatan SiLPA sebesar Rp. 717,71 miliar 

atau meningkat 19,78 persen dibandingkan tahun 

2017. Peningkatan signifikan pemanfaatan SiLPA 

terjadi pada Kab Belitung, Kab Bangka, dan Kota 

Pangkalpinang. Peningkatan nilai pemanfaatan 

SiLPA mencerminkan kebijakan pemda dalam 

melakukan ekspansi fiskal yang akan menjadi 

stimulus bagi perekonomian regional.

Tren defisit mengalami penurunan sejak 2016 

(tercatat sebesar Rp.425,6 miliar) menjadi surplus 

sebesar Rp.39 miliar pada 2018. Turunnya tingkat 

defisit tersebut mencerminkan semakin tingginya 

kemampuan pemda dalam membiayai defisit APBD.

 

Mengacu pada PMK Nomor 117/PMK.07/2017 

tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, 

Batas Maksimal Defisit APBD dan PMK 37/2016 yang 

mengatur Kapasitas Fiskal Daerah, batas defisit 

untuk Bangka Belitung adalah 4,5 persen, sementara 

pada total APBD defisit tercatat sebesar 7,24 persen. 

Meskipun demikian, pada 2018 secara realisasi 

APBD mengalami surplus dengan rasio sebesar 0,48 

persen terhadap pendapatan.

 

Turunnya rasio defisit terhadap pendapatan transfer 

mencerminkan turunnya ketergantungan pemda 

terhadap transfer dari pemerintah pusat. Sedangkan 

rasio SILPA terhadap total belanja mencerminkan 

kemampuan pemda dalam merealisasikan belanja 

APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal. Rasio 

SILPA terhadap belanja 2018 sebesar 9,33 persen 

atau turun 0,07 persen dibandingkan 2017. Hal ini 

mencerminkan peningkatan kualitas pelaksanaan 

anggaran pemda.

3.6 SiLPA dan Pembiayaan Pemerintah Daerah
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Analisis perbandingan akan digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan APBD oleh pemda di lingkup 

Provinsi Bangka Belitung selama 2018.

Tabel 3.11. Analisis Horizontal Realisasi APBD Prov Bangka Belitung 2018 (dalam miliar Rupiah)

  

Sumber: SIKD (diolah)

3.7.1 Analisis Horizontal dan Vertikal

  

3.7.1.1 Analisis Horizontal

  

Analisis horizontal merupakan analisis yang membandingkan angka-angka dalam laporan realisasi Pemda 

satu dengan lainnya dalam satu provinsi. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan informasi utuh terkait 

kinerja suatu pos antar pemerintah daerah dan perkembangannya dari waktu ke waktu.

Grafik 3.10. Perkembangan Porsi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD

Sumber : Pemda (diolah)

Pemda dengan pendapatan terbesar adalah Pemprov 

dan Pemkab Bangka yang mencapai lebih dari Rp 1 

triliun. Sedangkan pemda dengan PAD terbesar juga 

dipegang oleh pemprov yang didukung dengan 

penerimaan pajak daerah yang besar. 

 

Pada tahun 2018, Pemprov  dan Pemkab Bangka 

memiliki realisasi belanja terbesar. Dilihat dari 

komposisinya, proporsi belanja langsung pada 

Pemprov, Pemkab Belitung, Pemkab Bangka Barat, 

Pemkab Bangka Selatan, Pemkab Belitung Timur 

dan Kota Pangkalpinang lebih besar dibandingkan 

realisasi belanja tidak langsungnya. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa ke-enam pemda tersebut 

memiliki fleksibilitas dalam mengatur belanja 

produktifnya.

3.7 Analisis APBD Lainnya
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Kontribusi dana perimbangan terhadap 

pendapatan daerah masih sangat dominan 

terhadap pendapatan daerah yaitu sebesar 82,6 

persen di tahun 2018. Dan perkembangan 

kontribusi PAD sebesar 17,2 persen turun sebesar 

1,3 persen dibanding tahun 2017. Dari sisi belanja,

porsi belanja modal masih kecil yaitu sebesar 19,5 

persen di 2018 dan memiliki tren menurun sejak 

2016. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya 

respon Pemerintah Daerah terhadap kebijakan 

prioritas pembangunan infrastruktur dan belanja 

produktif dari pemerintah pusat.

Analisis vertikal bertujuan untuk membandingkan kontribusi antar pos anggaran pada APBD masing-masing.

  

3.7.1.2 Analisis Vertikal

  Tabel 3.12. Analisis Vertikal Realisasi Pendapatan APBD 2018

Sumber : Pemda (diolah)

Tingginya porsi dana perimbangan menunjukkan 

tingginya ketergantungan terhadap dana 

perimbangan. Bahkan di empat pemda, yakni 

Pemkab Bangka, Pemkab Bangka Barat, Pemkab 

Bangka Tengah dan Pemkab bangka Selatan 

porsinya diatas 90 persen. Selain itu, kebijakan 

penguatan desentralisasi fiskal (melalui DAU dan 

DAK) juga menyebabkan tingginya sumbangan DAU 

di masing-masing pemda. Hampir di seluruh pemda 

kecuali Pemprov, DAU menyumbang lebih dari 

setengah pendapatan karena kapasitas fiskalnya 

yang masih rendah. Sedangkan pada komponen 

DBH, Pemkab Bangka sebagai penghasil timah 

tertinggi memiliki DBH yang paling tinggi.

 

Terdapat 3 dari 8 pemda yang memiliki kontribusi 

PAD yang signifikan atau di atas 15 persen, yaitu 

Pemprov, Pemkab Belitung dan Pemkot 

Pangkalpinang.

Tabel 3.13. Analisis Vertikal Realisasi Belanja APBD 2018

Sumber : Pemda (diolah)

Belanja Pemda masih didominasi oleh belanja 

konsumtif berupa belanja pegawai dan belanja 

barang. sedangkan porsi belanja modal masih di 

bawah 25 persen kecuali Pemkot Pangkalpinang.

Kebijakan penguatan desentralisasi menjadikan 

tingginya porsi belanja infrastruktur di Pemda sangat 

penting untuk mendorong perekonomian di daerah.
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Ten point test adalah analisis yang digunakan 

untuk menilai tingkat kesehatan fiskal daerah 

melalui 10 indikator meliputi pendapatan, 

pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang. 

Untuk mengukur kesehatan fiskal Bangka Belitung, 

dilakukan modifikasi  sesuai dengan ketersediaan 

data keuangan daerah sehingga hanya 9 indikator 

yang digunakan.

Nilai masing-masing indikator setiap pemda 

dimapping menggunakan 4 kuartil. Perlakuan 

khusus diberikan untuk indikator Kemampuan 

Membiayai Belanja Daerah. Kuartil pertama (+1) 

diberikan untuk pemda  dengan nilai <100 persen. 

Sedangkan nilai diatas 100 persen diberikan skor 

dengan ketentuan skor 2 untuk nilai 0-33, skor 3 

untuk nilai 34-66, dan  skor 4 untuk nilai 67-100.

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemkab 

Belitung memiliki tingkat kesehatan fiskal tertinggi

Indikator pendapatan daerah perkapita 

menggambarkan jumlah pendapatan relatif pemerintah 

daerah yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan 

layanan kepada setiap penduduk daerah tersebut 

selama satu tahun. Analisis ini juga memberikan 

gambaran sejauh mana kemampuan fiskal daerah 

untuk melayani masyarakat. Semakin tinggi 

pendapatan perkapita maka semakin tinggi distribusi 

pendapatan relatif atau nilai layanan bagi masyarakat. 

Indikator pendapatan daerah per kapita dihitung 

dengan menggunakan formula sebagai berikut:

 

         

  

3.7.2.1 Pendapatan Daerah Perkapita (Indikator I)

  

Pendapatan daerah perkapita rata-rata kab/kota pada 

2018 sebesar Rp.4,28 juta. Artinya terjadi kenaikan 

kapasitas pemda dalam melayani masyarakatnya 

dibandingkan 2017 yang tercatat pada Rp4,11 juta/ 

perkapita. 

 

Pemkab Belitung Timur tercatat sebagai pemda dengan 

pendapatan daerah perkapita tertinggi dan pertumbuhan 

pendapatan daerah perkapita tertinggi. Sedangkan 

Pemkab Bangka sebagai pendapatan daerah perkapita 

terendah.

Grafik 3.12 Pendapatan Perkapita 2018

Sumber: SIKD Pemda (diolah)

dan Pemkab Bangka Barat terendah. Pemkab Belitung 

menerapkan kebijakan ekspansif APBD 2018 dengan 

porsi alokasi belanja modal di atas rata-rata Bangka 

Belitung serta rasio pemanfaatan SiLPA yang cukup 

signifikan, serta  tingkat kemandirian pemda yang 

merupakan tertinggi kedua di bawah pemprov.

Grafik 3.11 Skor Kesehatan Keuangan Daerah 2018

Sumber: Kanwil DJPb Prov Bangka Belitung (diolah)

3.7.2 Analisis Kesehatan Fiskal Daerah Dengan 

Ten Point Test

  

Vihara Dewi Kwan Im,
Kab. Belitung Timur
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Analisis kemandirian keuangan daerah 

menunjukkan kemampuan daerah membiayai 

belanja dalam rangka memberikan pelayanan 

publik. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin 

mandiri pemda tersebut. Tingkat kemandirian 

keuangan daerah dihitung dengan menggunakan 

formula sebagai berikut:

tertinggi dan pemkab Bangka Selatan yang 

terendah jika dilihat dari kategori wilayah

Ruang fiskal merupakan pendapatan daerah selain 

jenis pendapatan yang sudah memiliki tujuan 

penggunaan khusus (DAK, hibah, dana penyesuaian 

dan otsus, dan dana darurat) yang dapat digunakan 

untuk membiayai belanja yang tidak bersifat 

mandatory (belanja pegawai dan belanja bunga). 

Ruang fiskal menggambarkan seberapa leluasa 

pemda memiliki kemampuan untuk mengalokasikan 

pendapatan untuk membiayai belanja diluar yang 

bersifat wajib untuk mencapai prioritas yang 

ditetapkan. Ruang fiskal daerah dihitung dengan 

menggunakan formula sebagai berikut:

  

3.7.2.2 Indikator II (Kemandirian Keuangan Daerah)

  

3.7.2.3 Rasio Ruang Fiskal Daerah (Indikator III)

  

Secara total, rasio ruang fiskal daerah mencapai 

55,97 persen, capaian ini lebih tinggi 

dibandingkan dengan rasio nasional tahun 2017 

sebesar 47,51 persen (data 2018 belum 

diperoleh). Artinya, Pemda lingkup Bangka 

Belitung memiliki keleluasaan fiskal untuk 

mengalokasikan anggaran untuk mendukung 

kebijakan yang menjadi prioritas daerah. 

Tercatat Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten 

Bangka Tengah, dan Pemda Kabupaten 

Belitung Timur memiliki ruang fiskal yang lebih 

besar dibandingkan rata-rata Bangka Belitung.

Grafik 3.14. Ruang Fiskal Daerah

Sumber: SIKD Pemda (diolah)

Pada 2018, rasio PAD terhadap pendapatan 

daerah di Bangka Belitung secara agregat 

mencapai 17,24 persen, sedangkan akumulasi 

kab/kota sebesar 11,87%.  Hal ini menggambarkan 

bahwa pemda hanya mampu menghimpun PAD 

kurang dari seperlima dari total pendapatannya. 

Pemkab Belitung memiliki tingkat kemandirian 

pemerintahan.

Grafik 3.13. Kemandirian Keuangan Daerah 2018

Sumber: SIKD Pemda (diolah)
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Rasio pajak dan retribusi terhadap PDRB menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam menggali 

potensi pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi rasio, maka semakin besar kemampuan daerah 

menangkap potensi pendapatan daerah dari pertumbuhan ekonomi. Rasio Pajak dan retribusi terhadap 

PDRB dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Secara total, Rasio Pajak dan retribusi terhadap 

PDRB Bangka Belitung sebesar 1,54 persen. 

Artinya dari setiap Rp.100 juta PDRB, hanya 

Rp1,54 juta yang mampu dihimpun sebagai 

pendapatan pajak atau retribusi daerah.  Dengan 

demikian pemda masih perlu berupaya menggali 

potensi perpajakan dan retribusi daerah.

Kemampuan mendanai belanja daerah dapat diukur melalui rasio total pendapatan dan penerimaan 

pembiayaan terhadap total belanja dan pengeluaran pembiayaan. Semakin tinggi rasio maka semakin tinggi 

kemampuan suatu daerah dalam memdanai belanja. Indikator kemampuan mendanai belanja daerah 

dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

  

3.7.2.4 Rasio Pajak dan retribusi terhadap PDRB 

(Indikator IV)

  

3.7.2.5 Kemampuan Mendanai Belanja

Daerah (Indikator V)

  

Provinsi Bangka Belitung secara umum memiliki 

kemampuan mendanai belanja daerah. Hal ini 

dilihat dari nilai rasio secara agregat yang 

berada di atas angka 100 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah sudah mampu 

mendanai seluruh belanjanya. Meskipun 

demikian, masih terdapat 2 Kabupaten yang 

rasionya berada di bawah 100 persen yaitu 

Bangka Tengah dan Bangka Selatan.

Grafik 3.16  Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Sumber: SIKD Pemda (diolah)

Grafik 3.15  Rasio Pajak dan retribusi terhadap PDRB

Sumber: SIKD Pemda (diolah)
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Analisis ini bertujuan untuk mengukur kualitas 

belanja daerah. Porsi belanja modal (belanja yang 

bersifat produktif) yang besar diharapkan dapat 

memberikan dampak yang positif bagi 

pertumbuhan ekonomi di daerah yang pada 

akhirnya akan meningkatkan potensi pendapatan 

daerah. Semakin besar rasio, semakin baik kinerja 

suatu daerah dalam memprioritaskan alokasi 

belanja modal dalam struktur anggarannya. 

Indikator belanja modal daerah dihitung dengan 

Rasio Belanja Modal Bangka Belitung mencapai 

19,5 persen. Rasio tersebut masih lebih tinggi  

dibandingkan dengan Rasio Belanja Modal APBN 

2018 sebesar 14,01 persen. hal tersebut 

menunjukkan bahwa Pemda cukup efektif dalam 

mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal 

yang bersifat produktif.

Semakin rendah rasio belanja pegawai tidak 

langsung, semakin besar porsi APBD yang dapat 

dialokasikan untuk belanja produktif dan semakin 

rendah beban non-discretionary bagi APBD. 

Indikator belanja pegawai tidak langsung dihitung 

dengan menggunakan formula sebagai berikut:

  

3.7.2.6 Rasio Belanja Modal (Indikator VI)

  

3.7.2.7 Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung 

(Indikator VII)

  

Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung Bangka 

Belitung sebesar 33,99 persen. Angka ini lebih 

tinggi dibandingkan rasio Belanja Pegawai 

APBN yang tercatat sebesar 25,14 persen. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

pengalokasian belanja pegawai tidak langsung 

oleh pemda kurang efisien dibanding nasional.

Grafik 3.18 Indikator Belanja Pegawai Tidak Langsung

Sumber : Pemda (diolah)

Grafik 3.17  Indikator Belanja Modal Daerah di Wilayah Provinsi Bangka Belitung

Sumber : Pemda (diolah)

menggunakan formula sebagai berikut:
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Analisis digunakan untuk mengukur sejauh mana 

pemda menggunakan SiLPA APBD. Optimalisasi 

SiLPA dihitung dengan menggunakan formula 

sebagai berikut

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Bangka 

Belitung cukup optimal dalam memanfaatkan 

SiLPA tahun anggaran sebelumnya untuk 

membiayai belanja di tahun berjalan. Langkah ini 

sekaligus berdampak pada berkurangnya SAL 

secara bertahap dari tahun ke tahun. Meskipun 

demikian, pemanfaatan SiLPA bagi sebagian 

besar kabupaten masih di bawah rata-rata 

regional, termasuk Pemda provinsi.

Kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga 

daerah menggambarkan kemampuan daerah 

memenuhi kewajiban terkait pinjaman. Semakin 

kecil rasionya maka daerah semakin tinggi jaminan 

pengembalian utang dari suatu pemda. Indikator 

kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga 

daerah dihitung berdasarkan formula berikut:

  

3.7.2.8 Rasio Optimalisasi SiLPA (Indikator VIII)

  

3.7.2.9 Rasio Kemampuan Pembayaran

Pokok Hutang dan Bunga (Indikator IX)

  

Tercatat hanya Pemkab Belitung Timur yang 

memiliki pinjaman jangka pendek kepada 

perbankan dalam negeri. Pemda lainnya tidak 

menggunakan instrumen pinjaman guna 

membiayai penyelenggaraan pemerntahan. 

Rendahnya rasio menggambarkan tingginya 

kemampuan Pemda untuk memenuhi kewajiban 

terkait pinjaman (apabila melakukan pinjaman).

Grafik 3.20 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Sumber: SIKD Pemda (diolah)

Grafik 3.19  Rasio Optimalisasi SiLPA

Sumber: SIKD Pemda (diolah)

Pada 2018 pemanfaatan SiLPA di Bangka Belitung 

secara agregat sebesar 8,88 persen, angka 

tersebut di atas rata-rata pemanfaatan SiLPA oleh 

pemda secara nasional pada tahun 2017 yang 

tercatat pada angka 7,94 persen (angka 2018 

belum diperoleh).

Batu Satam, Belitung
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Adapun rekapitulasi skor kesehatan keuangan daerah berdasarkan analisis ten point test adalah sebagai 

berikut:

  

 

  

Tabel 3.14 Rekapitulasi Skor Kesehatan Keuangan Daerah 2018 di Provinsi Bangka Belitung

Sumber: Kanwil DJPb Prov Bangka Belitung (diolah)



BAB IV 

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS 

PELAKSANAAN ANGGARAN 

KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 

 

 

 

 

Danau Kaolin terletak di Desa Air Bara, Kec. Air Gegas, Kab. 
Bangka Selatan. Danau ini terbentuk dari bekas tempat 
pertambangan Kaolin yang telah ditinggalkan oleh 
masyarakat setempat. Warna daratan yang putih bersih 
layaknya  salju dan air danau yang berwarna biru muda 
menjadi daya tarik danau ini.

Pendapatan konsolidasian mencapai Rp3,96 triliun dan belanjanya mencapai Rp11,15 
triliun. Kebijakan belanja pemerintah yang cenderung ekspansif mampu didukung 

dengan peningkatan penerimaan daerah dan pemanfaatan SiLPA yang optimal 
sehingga mendorong penurunan defisit sebesar 3,6 persen. Apabila dikaitkan dengan 

kontribusi pengeluaran pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi pemerintah 
daerah lebih besar daripada pemerintah pusat, selaras dengan komposisi belanja 

konsolidasian yang didominasi oleh belanja Pemda.
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4.1 Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Total pendapatan negara konsolidasian 

2018 mencapai Rp3,96 triliun, atau naik 

sebesar 2,8 persen dibanding 2017. 

Kenaikan tersebut bersumber dari kenaikan 

alokasi dana transfer sebesar 71,4 persen 

dan pendapatan hibah yang naik sebesar 

111,6 persen dibanding 2017.

 

Sedangkan total belanja mencapai Rp11,15 

triliun, atau naik sebesar 3,3 persen 

dibandingkan 2017. Kenaikan tersebut 

bersumber dari peningkatan belanja transfer 

sebesar 45,1 persen. 

 

Kebijakan belanja pemerintah yang 

cenderung ekspansif di 2018 telah didukung 

dengan peningkatan penerimaan daerah 

dan pemanfaatan SiLPA yang optimal 

sehingga terjadi penurunan defisit sebesar 

3,6 persen jika dibandingkan 2017.

Tabel.4.1. Perkembangan Suku Bunga 2018

Sumber : GFS Preliminary 2018

Jembatan Emas, Pangkalpinang
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4.2 Pendapatan Konsolidasian

Pada 2018 pendapatan konsolidasian 

didominasi pendapatan perpajakan yang 

memiliki porsi 79,9 persen atau turun 

dibandingkan 2017  yang tercatat pada porsi  

84,17 persen. Pendapatan pajak pusat dan 

pendapatan pajak daerah masing-masing 

memberikan kontribusi sebesar 66,38 

persen  dan 33,62 persen terhadap total 

pendapatan perpajakan konsolidasian. 

 

Hal ini menggambarkan bahwa 1) pendapatan 

perpajakan masih menjadi sumber pendapatan 

utama baik pemda maupun pemerintah pusat, 

meskipun memiliki kecenderungan menurun 

dikarenakan penurunan produksi sektor 

pertambangan dan industri pengolahan di akhir 

periode 2018; dan 2) pendapatan pemerintah 

daerah masih didominasi oleh pendapatan 

pajak yang menjadi kewenangan pemerintah 

pusat.

 

Sedangkan jika dilihat dari pendapatan 

nonpajak, justru menunjukkan hasil yang 

berbeda yaitu  pendapatan nonpajak daerah 

justru memberikan kontribusi lebih besar bagi 

total pendapatan nonpajak konsolidasian 

sebesar 66,94 persen. Capaian tersebut turun 

dibandingkan 2017 yang tercatat pada porsi 

71,06 persen. Sedangkan, pada 2018 terjadi 

kenaikan signifikan pendapatan hibah 

konsolidasian sebesar 111,6 persen dibanding 

2017. Kenaikan tersebut bersumber dari hibah 

perusahaan smelter timah kepada Pemprov 

Bangka Belitung.

Grafik.4.1 Perkembangan Pendapatan 

Konsolidasian Babel

Sumber : GFS Preliminary 2018

Grafik 4.2. Komposisi Pendapatan Konsolidasian Babel

Sumber: OMSPAN dan SIKD (diolah)

Jembatan Baturusa, Kab. Bangka
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Rasio ini menggambarkan kemampuan 

pemerintah dalam menghimpun pendapatan 

pajak dan pendapatan nonpajak dari total 

nilai aktivitas ekonomi/nilai produksi 

regional. Selain itu juga menunjukkan 

sejauh mana kinerja pendapatan 

pemerintah mampu merespon pertumbuhan 

ekonomi regional.

 

Laju pertumbuhan ekonomi yang sedikit 

menurun dibandingkan 2017 menyebabkan 

turunnya kemampuan pemerintah dalam 

menghimpun pendapatan baik pajak 

maupun non pajak. Pada 2018, rasio 

menunjukkan angka 3,10 persen atau turun 

2,16 poin persen dibandingkan 2017.

 

 Rasio Pendapatan Pajak dan Nonpajak terhadap PDRB

Grafik 4.3. Rasio Pendapatan Pajak dan Pendapatan 

Nonpajak terhadap PDRB

Sumber: Kanwil DJPb Prov Bangka Belitung (diolah)

4.3 Belanja Konsolidasian

Grafik 4.4 Belanja Konsolidasian Bangka Belitung

Apabila dikaitkan dengan kontribusi pemerintah 

pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi 

Bangka Belitung khususnya dari sisi 

pengeluaran pemerintah, menunjukkan bahwa 

kontribusi pemerintah daerah lebih besar dari 

pemerintah pusat, hal ini selaras dengan 

komposisi belanja konsolidasian 2018. Belanja 

Pemda memberikan kontribusi sebesar 72,13 

persen. Nilai tersebut naik tipis dibandingkan 

2017 yang tercatat pada angka 72,09 persen 

dari total belanja konsolidasian. Tingginya 

belanja pemda didorong kenaikan transfer ke 

daerah dan kebijakan ekspansif pemda dengan

pemanfaatan SiLPA tahun-tahun anggaran 

sebelumnya.

 

Dilihat dari jenisnya, komponen belanja terbesar 

adalah belanja pegawai dengan porsi 36,7 

persen, yang kemudian diikuti oleh belanja 

barang dengan porsi sebesar 36,2 persen 

terhadap total belanja konsolidasian. Sedangkan 

belanja modal mendapatkan porsi sebesar 21,9. 

Nilai tersebut turun jika dibandingkan 2017 

dimana porsi belanja modal sebesar 26,66 

persen.

Turunnya produksi sektor pertambangan dan 

pengolahan hasil tambang yang menjadi sektor 

usaha terbesar pada struktur PDRB mendorong 

turunnya pendapatan perpajakan dari sektor usaha 

tersebut.

Sumber: Kanwil DJPb Prov Bangka Belitung (diolah)
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4.4 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap  

Meskipun demikian, pertumbuhan belanja 

pemerintah tidak dapat berdampak secara 

langsung sebagai instrumen pengendalian inflasi. 

Struktur ekonomi dan karakteristik inflasi di 

Provinsi Bangka Belitung memerlukan perhatian 

pemerintah dan kebijakan yang tepat sehingga 

instrumen fiskal dapat digunakan secara optimal 

guna mengendalikan inflasi melalui intervensi 

baik dari cost maupun demand.

 

Dengan melihat keterkaitan antara indikator 

ekonomi dan indikator kesejahteraan 

sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan inti 

permasalahan yang harus diurai secara tuntas 

oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan inflasi yang 

terjadi di Provinsi Bangka Belitung sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan 

(memengaruhi komponen garis kemiskinan dan 

nilai tukar petani/nelayan), pengangguran 

(memengaruhi investasi dan lapangan kerja), 

serta laju pembangunan manusia (memengaruhi 

daya beli).
Grafik 4.5 Komparasi pertumbuhan Indikator Ekonomi 

dan Kesejahteraan serta Fiskal

Sumber: OMSPAN, Monev PA, Pemda, BPS (diolah)

Kesejahteraan Regional

Analisis pertumbuhan indikator ekonomi, 

indikator kesejahteraan, dan indikator fiskal 

sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018 

menunjukkan bahwa peningkatan belanja 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

secara agregat di Provinsi Bangka Belitung 

sudah cukup efektif dalam mendorong 

peningkatan kesejahteraan regional. 

 

Pertumbuhan belanja pemerintah 

mendorong peningkatan kontribusi terhadap 

laju pertumbuhan ekonomi melalui 

pengeluaran pemerintah; laju inflasi dapat 

ditekan di bawah batas maksimal yang telah 

ditetapkan pada RPJMD Pemprov, yaitu 

pada angka 4,2; IPM meningkat secara 

berkelanjutan meskipun dengan laju 

pertumbuhan yang relatif rendah; tingkat 

pengangguran dan tingkat kemiskinan dapat 

ditekan cukup signifikan; dan gini ratio dapat 

dipertahankan pada level terendah nasional.

Ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu 

menjadi perhatian pemerintah adalah :

1)  sinkronisasi yang apik antara program 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota melalui perencanaan 

dan penganggaran pada kebijakan prioritas 

pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, 

peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, 

serta pengentasan kemiskinan; 

2) peningkatan alokasi anggaran bagi belanja yang 

bersifat produktif dan berdampak multiplier dengan 

mengoptimalkan value for money; dan

3) monitoring dan evaluasi terukur terkait dengan 

progres pelaksanaan program pemerintah 

tersebut.

 

 



  

Provinsi Bangka Belitung memiliki keunggulan dan potensi di sektor perkebunan 
khususnya lada dan kelapa sawit, perikanan, dan pariwisata. 

Semakin besarnya defisit cashflow serta masih tingginya ketergantungan pemerintah 
daerah terhadap dana transfer menjadi tantangan fiskal regional Bangka Belitung.

BAB  V

KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI 

SERTA TANTANGAN REGIONAL

Daya tarik Pulau Lengkuas terdapat pada sebuah mercusuar tua yang dibangun oleh pemerintah Kolonial Belanda pada 
tahun 1882. Lokasi pulau tersebut di sebelah utara Pantai Tanjung Kelayang, Kec. Sijuk, Kab. Belitung. 
Susunan batu granit yang unik, pantai berpasir putih, dan air laut yang jernih melengkapi indahnya panorama pulau ini. 



K A J I A N  F I S K A L  R E G I O N A L  2 0 1 8 69

Perkebunan, perikanan, dan pariwisata 

menjadi keunggulan Babel

Salah satu metode analisis untuk menentukan 

sektor ekonomi unggulan di suatu daerah adalah 

analisis Locational Quotient (LQ). Nilai LQ 

digunakan sebagai indikator awal untuk melihat 

sektor ekonomi yang memiliki keunggulan 

komparatif (sektor basis/potensial) sehingga 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. Sementara itu, untuk melihat 

spesialisasi dan keunggulan kompetitif dari suatu 

sektor dalam suatu wilayah digunakan analisis Shift 

Share Modifikasi Esteban-Marquillas (SS-EM). 

Selanjutnya, hasil dari kedua analisis tersebut 

digabungkan dalam analisis overlay sehingga 

identifikasi sektor ekonomi unggulan dan potensial 

akan lebih komprehensif dengan melihat dari sisi 

keunggulan komparatif, spesialisasi, dan 

keunggulan kompetitif.

 

Berdasarkan hasil analisis overlay (Lampiran 5.1) 

dapat disimpulkan bahwa subsektor pertambangan 

bijih logam merupakan subsektor unggulan Provinsi 

Bangka Belitung yang memiliki keunggulan 

komparatif, keunggulan kompetitif, dan spesialiasi. 

Selain itu, terdapat sektor/subsektor yang potensial 

(memiliki keunggulan komparatif dengan  nilai LQ 

cukup besar) namun pertumbuhannya melambat 

dan di bawah pertumbuhan nasional yaitu 

subsektor pertanian khususnya tanaman 

perkebunan dan subsektor perikanan.

Apabila kedua subsektor tersebut dikembangkan 

dengan optimal sehingga mampu tumbuh di atas 

pertumbuhan nasional, maka subsektor tersebut 

akan menjadi sektor unggulan di provinsi ini.

 

Pembahasan lebih mendalam dilakukan pada 

sektor perkebunan (lada dan kelapa sawit) dan 

sektor perikanan. Sektor pertambangan tidak 

dibahas lebih lanjut meskipun mempunyai potensi 

tertinggi. Hal ini mempertimbangkan perkembangan

di masa yang akan datang terkait cadangan timah 

yang semakin berkurang dan dampaknya terhadap 

lingkungan maupun sektor lain (seperti perikanan, 

perkebunan, maupun pariwisata). Selain itu 

perhatian pemerintah daerah sekarang lebih pada 

upaya menggeser pertambangan timah ke 

perkebunan, perikanan dan pariwisata.

 

Adapun sektor pariwisata merupakan salah satu 

proyek nasional untuk menjadikan Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang telah 

ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh Bali 

Baru. Penetapan tersebut memberikan kesempatan 

bagi Provinsi Bangka Belitung untuk 

mengoptimalkan pengembangan sektor  tersebut.

5.1    Sektor Unggulan dan Potensial  di  Provinsi  
      Bangka Bel itung Berdasarkan Anal is is  LQ dan 
      SS-EM

Perkebunan Lada, Kec. Simpang Katis
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Lada Bangka Belitung yang dikenal pasar dunia 

sebagai Muntok White Pepper, menurut Komite 

Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia 

(KEIN RI), merupakan yang terbaik di dunia dengan 

tingkat kepedasan mencapai 6 hingga 7 persen, 

lebih tinggi dari lada Vietnam yang hanya 2,9 

hingga 3 persen.

 

Dengan luas tanam sebesar 52.247 hektar dan 

rata-rata produktivitas sebesar 1,20 ton per hektar 

per tahun, lada mampu menyumbang 40 persen 

produksi lada di Indonesia. Komoditas lada masuk 

sebagai lima besar komoditas ekspor nontimah 

bergabung dengan komoditi kopi, teh dan rempah.

 

Nilai LQ sub sektor pertanian, khususnya tanaman 

perkebunan bernilai  >1 (dari 2013-2017) 

menunjukkan bahwa perkebunan menjadi  salah 

satu sektor basis/potensial yang mempunyai 

kontribusi penting dalam pembentukan PDRB, 

penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan 

masyarakat serta sebagai penyediaan bahan 

pangan, pakan ternak, bahan baku industri dan 

ekspor. Selain itu, pemerintah mengembangkan 

sektor ini karena dalam tiga tahun terakhir, 

perkebunan menjadi kontributor utama dalam 

PDRB subsektor pertanian. Komoditas perkebunan 

seperti lada dan kelapa sawit menjadi andalan 

ekspor nontimah.

APR I L  2020

Grafik 5.1. Nilai Ekspor Lada di Bangka Belitung

Sumber: BI Babel, 2018

Namun demikian, dalam dua tahun terakhir nilai 

ekspor lada mengalami penurunan seiring dengan 

merosotnya produksi lada. Penyebabnya antara lain 

penyakit tanaman lada, biaya produksi yang semakin 

tinggi, bibit lada yang mahal, dan perubahan iklim 

global. Selain produksi lada, penurunan angka ekspor 

juga dipengaruhi oleh terus melemahnya harga lada 

internasional hingga akhir 2018.

 

Secara umum permasalahan yang memengaruhi 

agribisnis lada adalah:

 

a.   Permasalahan hulu:
Petani umumnya masih menggunakan bibit dari 

kebun sendiri atau pekebun lainnya yang 

berkualitas rendah. Petani juga mengalami 

hambatan dalam memperoleh sarana produksi, 

termasuk pupuk dan lainnya. Selain itu 

banyaknya alih fungsi lahan menjadi tambang 

timah dan kelapa sawit serta ketidakpastian 

harga di tingkat petani. 

b.   Permasalahan di lokasi perkebunan:
Dalam budidaya lada sebagian besar petani 

masih menggunakan tajar mati, dan 

produktivitas lada rendah karena adanya 

serangan hama dan penyakit lada yaitu hama 

penggerek batang, penghisap buah dan bunga.

Aktivitas Petani Lada, Kec. Simpang Katis

5 . 1 . 1  P e r k e b u n a n

5 . 1 . 1 . 1  L a d a
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Pengolahan lada masih tradisional (merendam, merontok, mengupas, menjemur), belum ada 

standarisasi dan sistem manajemen mutu di tingkat petani dan belum ada diferensiasi produk, 

serta pemasaran lada dengan bargaining power petani masih lemah.

c.   Permasalahan hilir:

d.   Permasalahan faktor penunjang:

Peran penyuluh masih belum maksimal dalam membina petani, peran lembaga keuangan 

dalam pembiayaan petani belum berfungsi dengan baik, lembaga penelitian juga belum 

berperan dengan baik, sehingga belum optimal menghasilkan bibit berkualitas.

Selain permasalahan tersebut, kualitas lada juga mulai 

diragukan oleh konsumen karena adanya praktik 

pencampuran/pengoplosan lada lokal dengan lada dari 

daerah lain.

 

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain melalui 

program pembagian bibit lada yang telah lulus uji 

laboratorium, pelatihan/penyuluhan dan pembentukan 

Sistem Resi Gudang (SRG). Pembagian bibit lada 

diharapkan dapat membantu petani meremajakan tanaman 

lada yang sudah tidak produktif lagi. Sedangkan pembuatan 

resi gudang diharapkan akan melindungi harga lada dari 

fluktuasi yang dipermainkan oleh tengkulak.

 

Saat ini, terdapat dua gudang lada yang terletak di Desa 

Puding dan Desa Sungai Selan. Pemanfaatan resi gudang  

tersebut harus dioptimalkan dengan menambah gudang 

serta publikasi yang lebih intensif kepada petani lada karena 

berdasarkan hasil evaluasi DPRD Provinsi Bangka Belitung 

bahwa masih banyak petani lada yang belum menitipkan 

ladanya di gudang-gudang SRG.

 

Dalam rangka mengembalikan kejayaan nama Muntok White 

Pepper di pasar internasional pemerintah daerah dapat 

menerapkan beberapa kebijakan antara lain ekspor lada 

dilakukan hanya melalui pelabuhan yang berada di Provinsi 

Bangka Belitung. 

Erzaldi menjabarkan untuk 

pengembangan agropolitan, 

berhubungan dengan niat untuk 

mengembalikan kejayaan lada putih 

agar berjaya di kancah internasional. 

Ia menginformasikan bahwa sejak 

2014 sampai sekarang, ekspor Muntok 

White Pepper ke Eropa dan Amerika 

kian berkurang. Jika itu dibiarkan 

dalam tempo waktu lama, maka 

dikhawatirkan Muntok White Pepper 

tak mendunia lagi.

“Kalau orang sudah terbiasa dengan 

taste lada saat ini, lada Vietnam, 

China atau Kalimantan dan lada kita 

hanya sebagai pencampur. Kalau gak 

kita ambil kebijakan gak akan kita 

temukanlagi Muntok White Pepper di 

pasaran Eropa dan Amerika. Ini 

menjadi konsen kita,” tegasnya.

 

(Sumber: Rakyatpos.com, 6 April 2018)

Komoditas kelapa sawit yang menjadi bahan baku untuk industri pengolahan crude palm oil (CPO) 

 menjadi komoditas ekspor dengan nilai yang cukup besar. Tahun ini ekspor CPO meningkat 

hingga 147,38 persen (yoy) sejalan dengan kenaikan jumlah produksi kelapa sawit. Pendorongnya 

adalah bertambahnya luas lahan perkebunan kelapa sawit serta kondisi cuaca yang kondusif pada 

saat masa panen. 

Namun sayangnya harga CPO di pasar dunia sedang terpuruk sehingga berdampak pada bahan 

baku. Harga tandan buah segar (TBS) ikut jatuh. Sebab lainnya adalah karena keterbatasan 

pabrik pengolahan kelapa sawit. 

Selain itu pemerintah daerah melalui instansi terkait memastikan keaslian lada melalui sertifikasi 

produk lada yang akan diekspor, penunjukan eksportir berlisensi, dan melakukan penjualan 

melalui satu pintu dengan penunjukan agen tunggal pemegang merk di negara-negara tujuan 

ekspor.

5 . 1 . 1 . 2  K e l a p a  S a w i t
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ANALYSIS
 

Sesuai hukum supply demand, harga 

TBS di tingkat petani jatuh karena 

produksi petani tinggi sedangkan 

permintaan pabrik terbatas.Hal ini tidak 

hanya terjadi pada petani mitra tetapi 

juga petani mandiri. Meskipun harga 

sudah rendah hasil panen petani tidak 

terserapnya seluruh hasil oleh pabrik. 

Imbasnya petani rugi karena hasil 

panennya membusuk. Jalur distribusi 

dari petani ke pabrik pengolahan melalui 

delivery order (DO) membuka peluang 

praktik ijon. Sementara untuk 

mengangkut hasil panen ke daerah lain 

membutuhkan biaya angkut yang lebih 

tinggi.

Dalam rangka melindungi harga TBS 

agar tidak terjerembab di level rendah, 

pemerintah daerah sudah menetapkan 

harga terendah TBS tingkat petani, 

namun pada kenyataannya masih 

banyak pabrik yang melanggar. 

Tindakan tegas dari pemerintah daerah 

diperlukan untuk menjaga harga TBS 

pada tingkat yang telah ditetapkan guna 

melindungi petani.

Grafik 5.2. Nilai Ekspor CPO di Bangka Belitung

Sumber : BI Babel, 2018

Memperbanyak pendirian pabrik pengolah sawit tentunya menjadi 

alternatif utama dengan mempertimbangkan keberlangsungan 

petani mandiri. Artinya perlu pengaturan agar pabrik nantinya tidak 

mengutamakan produksi sendiri namun tetap menampung 

produksi petani mandiri. Pemerintah daerah harus melakukan 

kegiatan untuk menarik investor baik lokal maupun dari luar 

daerah guna mempercepat pembangunan pabrik pengolahan di 

pusat-pusat daerah perkebunan sawit, termasuk dengan 

memberikan kemudahan dalam pemberian izin pendirian pabrik 

atau insentif dalam perpajakan.

 

Langkah lain yang dapat dilakukan adalah memperkecil cost 

petani sehingga margin penjualan hasil panen lebih tinggi. 

Caranya antara lain dengan pemberian subsidi pupuk, bibit sawit, 

dan pembangunan jalan perkebunan-pabrik pengolahan sawit.

Aktivitas Memanen Kelapa Sawit, (tirto.id)

Aktivitas Memanen Kelapa Sawit
Sumber : bangka.tribunnews.com
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Gambar 5.1.  Sebaran Produksi Hasil Perkebunan per Kabupaten

Sumber: Provinsi Kep. Bangka Belitung Dalam Angka 2018 (diolah)
                *)Provinsi Kep.Bangka Belitung Dalam Angka 2017 (diolah)

Pada sektor perkebunan, pemerintah pusat 

telah mengalokasikan anggaran sebesar 

Rp32,82 miliar. Alokasi ini meningkat 79,17 

persen dari alokasi 2017 yang sebesar 

Rp18,32 miliar. Namun, apabila dilihat dari 

porsinya, alokasi untuk perkebunan masih 

relatif rendah. Anggaran tersebut dialokasikan 

pada Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung untuk melaksanakan program 

Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan 

Berkelanjutan melalui beberapa kegiatan, di 

antaranya:

a.   Dukungan Perlindungan Perkebunan,

      dengan penanganan organisme 

      pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman 

      perkebunan, penanganan gangguan dan 

      konfilk usaha perkebunan dan lain-lain. 

b.   Dukungan Pengolahan dan Pemasaran 

      Hasil Perkebunan, dengan penerapan 

      standarisasi mutu dan pembinaan usaha 

      perkebunan, fasilitas pasca panen 

      tanaman perkebunan, dll.

c.   Dukungan Perbenihan Tanaman  

      Perkebunan, dengan penyediaan benih 

      unggul tanaman perkebunan.

 

Dukungan pemerintah pusat lainnya untuk perkebunan, 

diberikan dalam bentuk alokasi DAK Fisik Reguler Bidang 

Pertanian. Alokasi DAK Fisik tersebut turun 18,34 persen 

dibandingkan 2017. Dari sisi penyaluran, DAK Fisik tersebut 

telah terealiasi sebesar Rp9,28 miliar atau 89,89 persen dari 

pagu dengan tingkat penyerapan Rp8,21 miliar. DAK Fisik 

tersebut di antaranya digunakan untuk:

a. pembangunan Balai Pelatihan Pertanian (9 unit)

b. pembangunan dam parit/embung/ longstorage (27 unit)             

c. pembangunan jalan produksi dan jalan usaha tani (5.001 

    meter),

d.  Alat bantu pertanian (5 paket).

 

Pembangunan  sarana pendukung tersebut diharapkan 

mampu memberikan dampak positif dengan memperkecil cost 

petani dan mempermudah akses perkebunan-pabrik. Dengan 

begitu biaya yang dibayarkan oleh petani menurun sehingga 

nilai tukar petani (NTP) akan naik dan pada akhirnya tingkat 

kesejahteraan petani perkebunan akan membaik.

Jalan Perkebunan Kepala Sawit (warna hijau.com)

D u k u n g a n  P e m e r i n t a h  U n t u k  
S u b  S e k t o r  P e r k e b u n a n
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Dengan luas wilayah perairan laut yang mencapai 

65.301 km² atau 79,9 persen dari total wilayahnya, 

Provinsi Bangka Belitung memiliki garis pantai 

sepanjang kurang lebih 1.295,83 km. Luasnya 

perairan laut serta panjang garis pantai ini 

memberikan keuntungan pada besarnya potensi 

sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi 

tersebut berupa potensi perikanan tangkap, potensi 

perikanan budidaya, potensi produk olahan asal ikan, 

dan potensi keanekaragaman hayati yang terkandung 

di dalam perairan provinsi ini. Oleh karena itu, kondisi 

ini jika dikelola dengan maksimal antara pemerintah 

daerah bersama masyarakat maka akan mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Berdasarkan data Balai Karantina Ikan Pengendalian 

Mutu (BKIPM) Provinsi Bangka Belitung, jumlah 

ekspor ikan mencapai 8.570 ton dengan nilai 

komoditas ekspor ikan mencapai Rp254 miliar, 

meningkat dari tahun 2017 yang hanya mencapai 

5.710 ton dengan nilai Rp157 miliar. Peningkatan ini 

tak lepas dari peningkatan tangkapan nelayan karena 

berkurangnya ilegal fishing  sehingga nelayan 

semakin banyak menangkap komoditas ikan yang 

bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, pemberian bantuan 

alat tangkap dan kapal oleh pemerintah kepada 

nelayan juga  membantu peningkatan produksi sektor 

perikanan. Komoditas perikanan yang dominan 

diekspor adalah cumi, pari, tenggiri, dan udang.

 

Sub sektor perikanan ini juga menjadi salah satu 

kontributor utama perekonomian Provinsi Bangka 

Belitung. Pada 2018, subsektor ini bersama-sama 

subsektor pertanian dan kehutanan, menyumbang 

18,01 persen PDRB dengan pertumbuhan 5,49 

persen dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Melihat besarnya potensi subsektor perikanan 

tersebut, pemerintah perlu turun tangan untuk 

mendorong pertumbuhan sektor ini, di antaranya 

dengan penyediaan cool storage, pelatihan 

pengolahan hasil perikanan sehingga memberikan 

nilai tambah, peningkatan pembiayaan produktif bagi 

nelayan, serta memberikan kemudahan bagi nelayan 

untuk mendapatkan BBM.

Selain itu, hendaknya pemerintah fokus untuk 

meningkatkan potensi perikanan budidaya, 

mengingat produktivitas perikanan tangkap sangat 

dipengaruhi kondisi alam, khususnya cuaca.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

pemerintah adalah dengan memberikan kelas 

percontohan tambak serta pemberian modal 

kepada para nelayan. Dengan adanya perikanan 

budidaya, nelayan akan tetap berpenghasilan 

meskipun tidak bisa melaut karena cuaca buruk.

Pendapatan Provinsi Bangka Belitung dari 

sektor perikanan setiap tahun terus 

meningkat hampir 2 kali lipat. Capaian ini tak 

lepas dari usaha yang dilakukan oleh 

masyarakat Bangka Belitung khususnya 

nelayan dan pemerintah Propinsi Bangka 

Belitung.

Tahun 2018, hasil dari ekspor perikanan 

cukup signifikan. Hasilnya mencapai Rp 254 

miliar lebih dan ini menambah pendapatan 

bagi nelayan khususnya dan pemerintah 

daerah.

 

(Sumber: Bangkapos.com, 8 Januari 2019)

5 . 1 . 2  P e r i k a n a n

Aktivitas Nelayan Usai Melaut
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A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity 
involved in the provision of goods and services to consumers. Businesses serve as a form of 

economic activity, and are prevalent in capitalist economies, where most of them are privately 
owned and provide goods and services

 
A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity 

involved in the provision of goods and services to consumers. Businesses serve as a form of 
economic activity, and are prevalent in capitalist economies, where most of them are privately 

owned and provide goods and services
 

allocated through a market to consumers and customers in exchange for other goods, services, 
money, or other forms of exchange that hold intrinsic economic value. Businesses may also be 

social non-profit enterprises or state-owned public enterprises operated by governments.

Gambar 5.2.  Sebaran Produksi Perikanan per Kabupaten

Sumber : Provinsi Kep. Bangka Belitung Dalam Angka 2018 (diolah)

Dukungan pemerintah pusat untuk subsektor 

perikanan pada 2018 justru mengalami penurunan 

hingga 28,95 persen dibanding tahun sebelumnya, 

dari semula Rp33,81 miliar menjadi Rp24,02 miliar. 

Dilihat dari porsinya, anggaran tersebut sangat kecil 

dibandingkan dengan total pagu APBN di Provinsi 

Bangka Belitung. Dana tersebut dialokasikan pada:

a.      Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

         Bangka Belitung sebesar Rp1,61 miliar, di

         antaranya digunakan untuk:

         -  pengelolaan pelabuhan perikanan,

         -  pengelolaan perizinan dan kenelayanan,

         -  pengelolaan sumber daya ikan,

         -  pengelolaan perbenihan ikan,

         -  pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan,

         -  pengelolaan produksi dan usaha

            pembudidayaan ikan,

         -  pemantauan dan operasi armada,

         -  logistik hasil kelautan dan perikanan,

         -  pemasaran hasil kelautan dan perikanan,

         -  pengolahan dan bina mutu produk kelautan

            dan perikanan (Penerbitan Sertifikat 

            Kelayakan Pengolahan),

        -  investasi dan keberlanjutan usaha hasil

           kelautan dan perikanan (Profil potensi usaha

           dan peluang investasi yang disusun).

a.      Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat

         sebesar Rp7,59 miliar, digunakan untuk:

         -  pengelolaan kapal perikanan dan alat

            penangkapan ikan (sertifikasi awak kapal

            perikanan dan pendaftaran kapal perikanan)

         -  pengelolaan pelabuhan perikanan,

         -  pengelolaan perizinan dan kenelayanan,

         -  pengelolaan sumber daya ikan.

b.      Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung

         Pandan sebesar Rp6,74  miliar di antaranya

         digunakan untuk:

         -  pengelolaan kapal perikanan dan alat

            penangkapan ikan (sertifikasi awak kapal  

            perikanan dan pendaftaran kapal perikanan)

         -  pengelolaan pelabuhan perikanan,

         -  pengelolaan perizinan dan kenelayanan,

         -  pengelolaan sumber daya ikan.

b.      Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu

         dan Keamanan Hasil Perikanan

         Pangkalpinang sebesar Rp8,07 miliar di

         antaranya digunakan untuk:

         -  karantina ikan (penanganan kasus

            pelanggaran perkarantinaan dan keamanan     

            hayati ikan, identifikasi sebaran jenis ikan

            yang dilarang dan bersifat invasif, instalasi

            karantina ikan, harmonisasi sistem

            perkarantinaan dan keamanan hayati ikan

            dalam dan luar negeri),

        -  pengendalian mutu (registrasi unit

           pengolahan ikan ke negara tujuan ekspor,

           pengendalian mutu, kemanan hasil

           perikanan dari residu dan bahan berbahaya,

           dan penyelesaian kasus penahanan dan

           penolakan ekspor impor produk perikanan),

       -  standardisasi sistem dan kepatuhan 

          (penerapan standar sistem manajemen mutu  

          dan kepatuhan pelaku usaha perikanan).

 

D u k u n g a n  P e m e r i n t a h  U n t u k  S u b  S e k t o r  P e r i k a n a n
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Pemerintah pusat juga mengalokasikan dana 

APBN dalam bentuk transfer yaitu DAK Fisik 

Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan. Pada 

2018 alokasi tersebut sebesar Rp14,67 miliar atau 

turun 11,33 persen dari 2017 yang sebesar 

Rp16,54 miliar. Dana tersebut hanya tersalur 

sebanyak 62,31 persen atau senilai  Rp9,14 miliar 

dan terserap Rp7,67 miliar. Dana tersebut di 

antaranya digunakan untuk:

a.   Penyediaan alat bantu penangkapan ikan 

      untuk nelayan (59 unit),

 

 

b.   Penyediaan perahu/kapal penangkap ikan

      berukuran lebih kecil dari 3 GT (101 paket),

c.   Rehabilitasi kolam atau bak pendederan (3.201

      meter).

Ada beberapa kegiatan dari DAK Fisik tersebut 

yang tidak terealisasi seperti pengadaan alat 

tangkap gillnet di Kabupaten Bangka Selatan 

karena tidak tersedia dalam e-katalog.  Hal ini 

sangat disayangkan karena proses pengadaan 

seharusnya tidak hanya terpaku dengan e-katalog 

tetapi bisa  dengan cara yang lain seperti 

lelang/tender.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani 

(NTP). NTP merupakan perbandingan antara 

indeks yang diterima petani (it) yang menunjukkan 

hasil yang diterima petani dalam menjual produk 

pertaniannya dan indeks yang dibayar petani (ib) 

yang menunjukkan pengeluaran petani untuk 

berproduksi dan konsumsi rumah tangga. Sehingga 

semakin tinggi NTP, semakin tinggi pula tingkat 

kesejahteraan petani.

 

Sepanjang 2018, NTP sektor perkebunan (NTPR) 

berada di bawah 100. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumsi rumah tangga dan biaya yang 

dikeluarkan petani perkebunan untuk berproduksi 

lebih besar daripada penghasilannya dalam 

berkebun yang menandakan bahwa tingkat 

kesejahteraan petani perkebunan kurang baik. 

Salah satu penyebab rendahnya NTPR adalah 

melemahnya harga komoditas lada dan kelapa 

sawit sehingga penghasilan yang diterima petani

tak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan 

untuk berproduksi.

 

Subsektor perikanan mampu memberikan 

kesejahteraan yang baik bagi para nelayan 

tercermin dari NTP subsektor perikanan yang selalu 

di atas 100 yang artinya penghasilan yang diterima 

nelayan melebihi biaya yang dikeluarkannya.

Grafik 5.3. Perkembangan NTP di Bangka Belitung Periode 2018

Sumber: BPS Babel (diolah)

Bantuan Kapal dan alat tangkap - Output DAK Fisik Bidang 
Perikanan, Kab. Bangka

K e s e j a h t e r a a n  P e t a n i  P e r k e b u n a n  d a n  P e r i k a n a n  
D i l i h a t  D a r i  N i l a i  T u k a r  P e t a n i



KAJ IAN  F I SKAL  REG IONAL  20 18 77

The World Tourism Organization memperkirakan 

bahwa sektor pariwisata akan mampu 

menyumbang sampai dengan 10 persen dari 

Produk Domestik Bruto (PDB) secara global, 

sehingga pariwisata menjadi salah satu sektor 

industri terbesar di dunia. Seiring dengan hal 

tersebut Pemerintah Provinsi Bangka Belitung 

menetapkan sektor pariwisata menjadi salah satu 

sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi 

daerah pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2017-2022 (Peraturan Daerah 

No.14 Tahun 2017). 

 

Hal ini sesuai dengan Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) 

Provinsi Bangka Belitung termasuk dalam Destinasi 

Pariwisata Nasional (DPN) Palembang–Bangka 

Belitung dan sekitarnya. Pemerintah juga telah 

menetapkan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dengan luas 

324,4 hektar, terletak di Kec. Sijuk Kab. Belitung. 

KEK Tanjung Kelayang termasuk ke dalam 10 

destinasi pariwisata prioritas yang memiliki objek 

wisata bahari dengan pantai berpasir putih nan 

lembut dan panorama eksotis. Kawasan ini memiliki 

ciri khas yang terkenal dengan keberadaan batu-

batu granit raksasa.

 

KEK Tanjung Kelayang dikembangkan dengan 

konsep “Socially and Environmentally Responsible 

Development and Cultural Preservation”. Dengan 

konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan, 

 

 

 

 

KEK ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja 

sebanyak 23.645 orang dan menarik investasi 

sebesar Rp20 triliun hingga 2025, serta 

mendatangkan 59.000 wisatawan per tahun dengan 

nilai ekonomi Rp751,4 miliar per tahun.

 

Untuk mendukung pengembangan KEK Tanjung 

Kelayang, pemerintah telah melakukan peningkatan 

Bandar Udara HAS Hanandjoeddin di Tanjung 

Pandan, sebagai bandara internasional dengan 

melakukan perpanjangan runway dari 2.250 m 

menjadi 2.500 m. Selain peningkatan bandara, 

berbagai pembangunan infrastruktur lain untuk 

mendukung pengembangan KEK Tanjung 

Kelayang juga dilakukan, antara lain: pembangunan 

jalan nasional Tanjung Pandan – Tanjung Tinggi, 

pelebaran jalan Kabupaten Bandara HAS 

Hanandjoeddin – Tanjung Tinggi, pembangunan 

pelabuhan pariwisata (yacht) di Tanjung Kelayang, 

peningkatan kapasitas listrik 41,5 MW, 

pembangunan Gardu Induk Tanjung Tinggi (2×30 

MVA) dan transmisi 70 kV (GI Dukong-GI Tanjung 

Tinggi), pembangunan jaringan distribusi dari 

SPAM Sijuk (20 L/det), pembangunan Waduk 

Gunung Tajam (400 L/det), dan peningkatan 

kapasitas TPA Gunung Sadai menjadi 8 ha.

 

Pada 2017, Bangka Belitung kembali mengajukan 

dua daerah untuk menjadi KEK yaitu KEK Tanjung 

Gunung di Kabupaten Bangka Tengah dan KEK 

Pantai Timur Sungailiat di Kabupaten Bangka.

Pantai Tanjung Kelayang, Belitung

5 . 1 . 3  P a r i w i s a t a

Pantai Tanjung Kelayang, Belitung
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Pemerintah daerah terus mengupayakan agar 

pariwisata di Provinsi Bangka Belitung terus 

berkembang dengan aktif mengadakan berbagai 

event hiburan, olahraga, dan budaya sebagai 

strategi untuk mempromosikan pariwisata.

 

Pertumbuhan pariwisata dapat terlihat dari 

perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung 

dan tingkat penghunian  kamar (TPK) hotel. 

Jumlah wisatawan mancanegara meningkat dari 

tahun ke tahun. Pada 2018, jumlah wisatawan 

mancanegara 7.497 orang, meningkat empat kali 

lipat dibanding 2012. Peningkatan tersebut tak 

lepas dari berbagai event yang telah 

diselenggarakan pemerintah daerah, antara lain 

Karnaval Toboali City on Fire Season III 2018, 

Bangka Cultural Wave Festival, serta Sungailiat 

Triathlone dan MXGP tingkat internasional. 

Namun, secara kumulatif jumlah wisatawan justru 

mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. 

Sementera itu, TPK hotel berbintang mengalami 

fluktuasi sepanjang 2018.

Grafik 5.4. Jumlah Wisatawan di Bangka Belitung

Sumber: BPS Babel (diolah)

Sumber: BPS Babel (diolah)

Grafik 5.5. Perkembangan TPK di Bangka Belitung Tahun 2018

Adapun, kontribusi pariwisata untuk penerimaan 

daerah juga terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Pada 2017, kontribusi pariwisata 

sebesar Rp48 miliar, meningkat 5 kali lipat dari 

2010. Kontribusi ini bersumber dari pajak hotel, 

restoran, dan hiburan serta pendapatan lainnya 

dari sektor pariwisata. Sementara itu,  kontribusi 

pariwisata terhadap PDRB, terutama dalam 

penyediaan fasilitas akomodasi dan restoran 

mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke 

tahun. Namun, jika dibandingkan dengan 

kontribusi lapangan usaha lainnya, kontribusi 

penyediaan akomodasi dan restoran cukup 

rendah, berkisar antara 2 persen hingga 2,48 

persen.

 

Oleh karena itu, pengembangan pariwisata 

masih sangat diperlukan. Pengembangan 

tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan 

akses transportasi, seperti penyediaan  

transportasi menuju lokasi wisata dan 

penambahan jadwal penerbangan, adanya paket 

wisata Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta 

penambahan konsep wisata (atraksi) seperti 

Desa Nelayan.

Toboali City On Fire, Bangka Selatan (Fajar.co.id)

Dalam kurun waktu satu tahun terdapat penambahan 

dua hotel berbintang dan 29 akomodasi lainnya. 

Hal ini menunjukkan bisnis perhotelan di Provinsi 

Bangka Belitung semakin menggeliat dan 

diharapkan dapat mendukung pengembangan 

pariwisata sekaligus meningkatkan penyerapan 

tenaga kerja.

Batu Kodok Belinyu, Bangka
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Gambar 5.3.  Potensi Pariwisata di Bangka Belitung

Meskipun menjadi salah satu sektor unggulan 

Provinsi Bangka Belitung, faktanya dukungan 

secara finansial untuk sektor pariwisata masih 

sangat kecil. Pada 2018, pemerintah pusat 

mengalokasikan anggaran untuk fungsi pariwisata 

sebesar Rp2,53 miliar, meningkat 45,3 persen 

dibandingkan 2017 yang sebesar Rp1,74 miliar. 

Alokasi dana tersebut sangat kecil, bahkan kurang 

dari 0,1 persen jika dibandingkan total pagu APBN 

di wilayah ini. Anggaran tersebut dialokasikan 

kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung untuk membiayai:

a.   Pengembangan Sumber Daya Manusia 

      (SDM) Pariwisata melalui pelatihan dasar 

      untuk 50.000 orang dan sertifikasi SDM

      pariwisata untuk 75.000 orang.

b.   Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

      Wilayah Indonesia Barat, Singapura, 

      Thailand, dan Indochina melalui promosi 

      event daerah dan pariwisata 

      mancanegara.

c.   Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

      Wilayah Asia Pasifik dengan  

      berpartisipasi pada event promosi 

      pariwisata mancanegara.

Pengembangan pemasaran pariwisata tersebut 

nampaknya membawa hasil yang positif tercermin 

dari bertambahnya jumlah wisatawan asing hingga 

empat kali lipat dibanding 2012.

 

Bentuk dukungan Pemerintah Pusat lainnya 

berupa pemberian dana transfer ke daerah 

melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata. Dana ini 

diberikan berdasarkan usulan dari daerah. Tahun 

ini, Provinsi Bangka Belitung menerima alokasi 

DAK Fisik Bidang Pariwisata sebesar Rp5,93 

miliar. Alokasi ini turun 38,87 persen 

dibandingkan 2017 yang sebesar Rp9,7 miliar. 

Dana ini digunakan untuk pembangunan sarana 

dan prasarana penunjang tempat wisata dengan 

output antara lain:

a.      pembangunan pusat informasi pariwisata 

         (11 unit),

b.      pembangunan jalur pejalan kaki 

         (pedestrian), jalan setapak dan jalan dalam 

         kawasan (840 meter persegi),

c.      pembangunan talud (106 meter kubik),

d.      Pemasangan lampu taman, gazebo, pagar 

         pembatas, panggung, toilet, kios  

         cinderamata (292 unit),

e.      pembuatan ruang ganti dan toilet (3 unit).

 

Pembangunan berbagai sarana dan prasarana 

penunjang tersebut diharapkan mampu 

menambah kenyamanan pengunjung dan pada 

akhirnya akan berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.

D u k u n g a n  P e m e r i n t a h  U n t u k  S e k t o r  P a r i w i s a t a
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Grafik 5.6. Rasio Belanja Sektoral Terhadap Kontribusi Sektor 

Ekonomi Unggulan

Sumber: Monev PA dan BPS  (diolah)

Untuk melihat komitmen pemerintah pusat dalam 

mengembangkan potensi ekonomi unggulan 

tersebut, dapat dibuat rasio belanja sektoral 

terhadap kontribusi sektor kepada PDRB. Rasio di 

atas angka 1 mengindikasikan bahwa pemerintah 

pusat sudah memprioritaskan sektor tersebut dalam 

anggarannya.

 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio yang berada di 

bawah angka 1 untuk semua sektor, hal tersebut 

mencerminkan bahwa sektor-sektor tersebut masih 

memerlukan komitmen penganggaran lebih dari 

pemerintah. Namun demikian, perlu diperhatikan 

bahwa rasio tersebut baru mencerminkan komitmen 

berupa anggaran yang terkait langsung dan tercatat 

dalam APBN saja. Di luar itu, terdapat pembiayaan 

APBD, murni swasta atau Kerja Sama Badan 

Usaha (KPBU)/ Public Private Partnership (PPP), 

serta regulasi yang mungkin sudah baik atau masih 

perlu diperbaiki untuk mendukung pengembangan 

sektor unggulan tersebut.

 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi masing-

masing sektor unggulan sebagaimana telah 

diuraikan pada sub bab sebelumnya, upaya-upaya 

yang dapat dilakukan sebagai berikut:

a.    Perkebunan:

       · Lada:

         -

 

 

 

         -

 

 

 

         -          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ·  Sawit:

         - 

 

 

 

         -

 

 

 

 

         -

 

 

 

    

 

Dinas terkait melaksanakan 

pendampingan kepada para petani lada 

tentang cara berkebun yang baik serta 

pemberian bantuan bibit lada unggul.

Pengalokasian DAK Fisik Reguler Bidang 

Pertanian pada dinas terkait diarahkan 

untuk penambahan jumlah gudang yang 

diperuntukan untuk program resi gudang.
Penggunaan Dana Desa, khususnya di 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dapat 

diarahkan untuk  melaksanakan kegiatan 

yang bersifat edukasi mengenai 

pentingnya bibit lada tersertifikasi dan pola 

tanam modern dalam rangka 

meningkatkan produktivitas lada serta 

sosialisasi mengenai manfaat resi gudang 

dalam rangka meningkatkan minat petani 

lada untuk mengikuti program tersebut.

Pengalokasian DAK Fisik dalam rangka 

peningkatan jalan/akses ke kebun untuk 

memperlancar jalur distribusi (pembangunan 

jalan produksi).

Memberikan insentif fiskal untuk menarik 

investor membangun pabrik pengolahan sawit 

baru, mengingat masih terbatasnya pabrik 

pengolahan kelapa sawit di Provinsi Bangka 

Belitung.

Mengalokasikan anggaran untuk riset 

mengenai potensi sawit sebagai bahan bakar 

minyak cair.

5 . 2  R a s i o  B e l a n j a  S e k t o r a l  T e r h a d a p  K o n t r i b u s i  
      S e k t o r  E k o n o m i  U n g g u l a n

Pantai Turun Aban, Kab. Bangka
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Dalam rangka meningkatkan produksi 

perikanan tangkap maupun perikanan 

budidaya, pemeritah dapat menambahkan 

alokasi DAK Fisik dan Dana Desa untuk output 

yang mendukung sektor perikanan seperti 

kapal tangkap, jaring, kolam pembibitan, cool 

storage, bibit unggul untuk perikanan 

budidaya.

Alokasi belanja APBN pada dinas terkait 

digunakan untuk penyuluhan yang intensif 

tentang tata cara budidaya ikan, 

pemasaran/distribusi serta pengolahan hasil 

perikanan.

Dinas terkait juga melaksanakan 

promosi/sosialisasi mengenai ikan darat (ikan 

budidaya) untuk meningkatkan minat 

masyarakat lokal terhadap ikan darat. Apabila 

minat masyarakat lokal dapat beralih terutama 

dari ikan-ikan penyebab inflasi tentunya akan 

berdampak pada stabilnya inflasi.

b.    Perikanan:

       -

 

 

 

 

 

 

 

       -

 

 

 

      

       -          

 

       -

 

 

 

c.    Pariwisata:

       -

 

 

 

 

 

       -

 

 

 

          

       -

 

 

 

       -

 

 

 

 

       -

 

Melaksanakan sosialisasi mengenai KUR 

Khusus Perikanan Rakyat dalam rangka 

memberikan akses permodalan kepada para 

nelayan.

Penambahan alokasi belanja APBN dan 

APBD untuk mendukung fungsi pariwisata 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur 

penunjang kepariwisataan, pendirian sekolah 

pariwisata, dan pengembangan promosi 

wisata.

Koordinasi dengan Kementerian 

Perhubungan dan pihak terkait mengenai 

penurunan harga tiket pesawat agar Bangka 

Belitung diminati turis.

Pantai  Tanjung Kerasak, Bangka Selatan

Pemberlakuan kebijakan satu desa satu 

destinasi sebagaimana pemberlakuan satu 

desa satu produk dalam prioritas 

penggunaan Dana Desa.

Dana Desa diarahkan untuk 

pengembangan BUMD bergerak di sektor 

pariwisata seperti pengelolaan obyek 

wisata, kuliner, kesenian/budaya lokal 

(atraksi), jasa travel/transportasi.

Dalam rangka mendukung pengembangan 

KEK Pantai Timur Sungailiat, pemerintah 

dapat memberikan penerusan pinjaman 

kepada PDAM untuk menyediakan air di 

kawasan tersebut.

Jembatan Emas, Pangkalpinang
Jembatan Emas,
Pangkalpinang
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Selisih cash flow antara realisasi pendapatan dan 

belanja menunjukkan keseimbangan fiskal pemerintah 

pusat di daerah. Pada 2018 Provinsi Bangka Belitung 

membelanjakan Rp9.468,25 miliar dengan jumlah 

penerimaan Rp2.186,54 miliar sehingga mengalami 

defisit cash flow sebesar Rp7.281,70 miliar atau 76,91 

persen dari total belanja. Artinya Provinsi Bangka 

Belitung masih menjadi penerima subsidi silang dari 

daerah lain yang mengalami surplus cash flow.

 

Jumlah defisit tersebut meningkat 9,36 persen dari 

tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan 

adanya peningkatan dari sisi belanja yang tidak 

sebanding dengan peningkatan penerimaannya. 

 Peningkatan di sisi belanja disebabkan oleh kebijakan 

penguatan desentralisasi yang mendorong kenaikan 

dana transfer hingga 5,85 persen. Di sisi penerimaan, 

perpajakan yang menjadi kontributor utama penerimaan 

hanya meningkat tipis sebesar 1,01 persen. Hal 

tersebut sebagai akibat adanya perubahan mekanisme 

pembelian timah yang sebelumnya melalui rekanan, 

pada tahun ini PT. Timah langsung membeli  ke 

tambang inkonvensional/rakyat sehingga pengenaan 

PPN tidak optimal serta adanya perlambatan 

perekonomian pada 2018.

Melihat fenomena tersebut, pemerintah perlu 

melakukan  upaya-upaya yang dapat 

memperbaiki keseimbangan fiskal dengan 

melakukan optimalisasi  penerimaan dan  

efisiensi belanja, sehingga defisit dapat terjaga.

Dari sisi penerimaan, optimalisasi dapat 

dilakukan melalui:

a.      Optimalisasi penerimaan perpajakan dari 

         sektor pertambangan timah.

b.      Mengoptimalkan potensi sektor unggulan 

         guna meningkatkan pendapatan 

         masyarakat sehingga mendorong 

         pertumbuhan penerimaan pajak 

         penghasilan.

c.      Mendorong stabilitas harga produk 

         komiditi unggulan di pasar internasional.

 

Sementara dari sisi belanja, efisiensi dapat 

dilakukan melalui:

a.    Sinkronisasi kegiatan sehingga tidak terjadi 

       duplikasi anggaran.

b.    Reviu anggaran dalam rangka mewujudkan 

       belanja yang benar-benar prioritas dan 

       mempunyai output serta outcome yang 

       jelas dan terukur.

c.    Meningkatkan alokasi belanja produktif 

       seiring dengan mengurangi porsi belanja 

       konsumtif.

5 . 3  T a n t a n g a n  F i s k a l  R e g i o n a l

Kain Batik Cual
Khas Bangka Belitung

5 . 3 . 1  D e f i s i t  C a s h f l o w  P e m e r i n t a h  P u s a t  d i  P r o v i n s i  B a n g k a  B e l i t u n g
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Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana 

transfer dapat dilihat dari rasio penerimaan dana 

transfer terhadap total penerimaan pemda. 

Di tahun anggaran 2018, dari delapan pemda

di Provinsi Bangka Belitung seluruhnya

memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap

dana transfer. Bahkan rata-rata tingkat

ketergantungan mencapai 78,80 persen.

 

Terdapat lima pemda yang lebih dari 80 persen 

penerimaannya berasal dari dana transfer yakni 

Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten 

Bangka Selatan, Kabupaten Bangka, Kabupaten 

Belitung Timur, dan Kabupaten Bangka Tengah. 

Tingginya porsi dana transfer pada kelima pemda 

tersebut disebabkan kapasitas fiskalnya yang masih 

rendah, tercermin dari komposisi dana transfer yang 

sebagian besar berupa Dana Alokasi Umum (DAU).

 

Besarnya ketergantungan pemda terhadap dana 

transfer menjadi tantangan fiskal bagi seluruh pemda 

di Provinsi Bangka Belitung. Pemerintah daerah perlu 

melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan 

tersebut dengan menggali potensi pendapatan daerah 

untuk meningkatkan pendapatan daerah. Upaya yang 

dapat dilakukan oleh pemda untuk meningkatkan 

pendapatan daerah, di antaranya:

a.   Koordinasi dengan Ditjen Pajak, Kemenkeu 

      dalam rangka menggali potensi pajak daerah.

b.   Melakukan terobosan layanan dalam 

      pembayaran pajak sehingga memudahkan 

      wajib pajak membayar kewajibannya.

 

Di sisi lain,  dana transfer yang diberikan dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi fiskal ini diharapkan 

mampu mendorong perekonomian yang dapat 

menghasilkan pendapatan asli daerah. Namun dalam 

prakteknya, dana transfer yang diterima dari 

pemerintah pusat belum dimanfaatkan secara 

maksimal untuk mendorong terjadinya multiplier effect 

perekonomian. Hal  tersebut tercermin dari cukup 

tingginya dana pemda yang mengendap di bank umum 

sehingga yang terjadi ialah idle cash yang kontra 

produktif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada Oktober 2018,  simpanan pemda 

mencapai Rp2.423,86 miliar atau tumbuh  

22,71 persen  dari tahun  

sebelumnya. Peningkatan tersebut terkait 

dengan realisasi dana  transfer dari pemerintah 

pusat yakni DAU dan  DAK.  Dalam empat 

tahun terakhir (2014-2017), rata-rata simpanan 

pemerintah daerah pada akhir tahun sebesar 

Rp832,92 miliar. Oleh karena itu, bagaimana 

mengurangi idle cash adalah salah satu 

tantangan fiskal regional yang harus dihadapi 

oleh pemda di Provinsi Bangka Belitung.

 

Pemda dapat mempertimbangkan diversifikasi 

investasi lain.  Penyertaan modal untuk 

mendanai Pembiayaan UMi menjadi salah satu 

alternatif.  Dengan investasi ini diharapkan akan 

dapat mendukung pelaku usaha mikro/ultra 

mikro agar dapat terjangkau oleh pembiayaan 

perbankan maupun non perbankan sehingga 

dapat digunakan untuk memperbesar 

usahanya.

Grafik 5.7. Rasio Dana Transfer terhadap Penerimaan 

Pemerintah daerah Tahun 2018

Sumber: LRA Pemerintah daerah lingkup Babel  (diolah)

5 . 3 . 2  K e t e r g a n t u n g a n  F i s k a l  P e m e r i n t a h  D a e r a h  T e r h a d a p  D a n a  
T r a n s f e r



  

Alokasi dana desa di Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp264,30 miliar terealisasi 
sebesar Rp263,46 miliar. Penyaluran dana desa dari 2015 sampai 2018 mampu menekan 
gini ratio perdesaan dan meningkatkan status desa. Di masa yang akan datang, masih 
terdapat dua tantangan dalam pengelolaan dana desa yaitu percepatan penyaluran dan 

optimaslisasi pemanfaatan dana desa.

BAB VI

ANALISIS TEMATIK

DANA DESA DI BANGKA BELITUNG

Salah satu pemanfaatan dana desa melalui penyertaan modal pada BUMDes milik Desa Lalang Jaya, 
Kabupaten Belitung Timur dengan bidang usaha peternakan ayam.
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Dana Desamu jadi apa ?

  Tampak jelas pertanyaan sederhana tersebut pada 

baliho besar di sudut perempatan jalan pusat Kota 

Pangkalpinang. Sudah empat tahun desa diberikan 

kewenangan dan sumber dana untuk menggerakkan 

potensi yang dimiliki dalam meningkatkan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakatnya. Regulasi dari 

berbagai tingkatan mulai dari Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Menteri hingga peraturan daerah 

diterbitkan dalam rangka mengawal pelaksanaan 

Undang-undang Desa agar dapat berjalan dengan 

efektif, efisien, dan akuntabel.

 

Pergeseran konsep dari desa sebagai objek menjadi 

subjek pembangunan dan peningkatan masyarakat 

menjadikan 309 desa sebagai ujung tombak 

kemajuan negeri ini. Prinsip money follows function 

dan money follows program mewajibkan Pemerintah 

mengalokasikan anggaran sebagai sumber 

pendapatan bagi desa guna mengelola potensi yang 

dimiliki. Pun demikian di Bangka Belitung alokasi 

Dana Desa semakin meningkat dari Rp261,66 miliar 

pada 2015 menjadi Rp264,30 miliar pada 2018. 

Dengan alokasi tersebut, maka rata-rata setiap desa 

memperoleh pagu sebesar Rp855 juta. Jumlah ini 

meningkat Rp8 juta dibandingkan 2017.

Gambar 6.1.  Alokasi dan Realisasi Dana Desa 

Sumber : OMSPAN diakses 8 Februari 2019 (diolah)

  
Sampai dengan 31 Desember 2018, realisasi 

penyaluran mencapai Rp263,46 miliar (99,68 

persen). Penyaluran tahap I sebesar 52,86 miliar, 

tahap II sebesar Rp104,88 miliar, dan tahap III 

sebesar Rp105,72 miliar. Secara umum, alokasi 

untuk seluruh kabupaten telah tersalur seluruhnya

baik dari RKUN ke RKUD maupun dari RKUD ke 

RKD kecuali Pemda Kabupaten Bangka Barat yang 

realisasi penyalurannya hanya mencapai 98,27 

persen. Pemotongan penyaluran tahap II dilakukan 

karena terdapat sisa Dana Desa 2017 yang tidak 

salur dari RKUD ke RKD sebesar Rp840,73 juta

6.1 Gambaran Umum Dana Desa

6.2 Penyaluran Dana Desa
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Pada penyaluran tahap I yang dimulai Januari hingga 

22 Juni 2018, Pemda Kabupaten Bangka Tengah 

merupakan pemda pertama yang mengajukan 

dokumen persyaratan penyaluran, yaitu pada tanggal 1 

Februari 2018, kemudian disusul Pemda Kabupaten 

Belitung Timur, Pemda Kabupaten Belitung, dan 

Pemda Kabupaten Bangka pada bulan yang sama. 

Sedangkan dua Pemda lainnya, yaitu Pemda 

Kabupaten Bangka Selatan dan Pemda Kabupaten 

Bangka Barat mengajukan pada Maret 2018.

 

Dalam rangka percepatan penyaluran, idealnya pemda 

dapat mengajukan dokumen persyaratan penyaluran 

jauh lebih awal yaitu pada Januari. Hal ini sangatlah 

rasional karena persyaratan pengajuan penyaluran 

tahap I hanya peraturan daerah tentang tata cara 

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap 

Desa (untuk penyaluran dari RKUN ke RKUD) dan 

peraturan desa tentang APBDes (untuk penyaluran 

dari RKUD ke RKD). Kedua dokumen tersebut 

seharusnya sudah disahkan di akhir TA anggaran 

sebelumnya.

 

Pada periode penyaluran tahap II yang dimulai Maret 

hingga 29 Juni 2018, Pemda Kabupaten Bangka Barat 

merupakan yang paling awal mengajukan dokumen 

persyaratan penyaluran (pada bulan Maret), 

sedangkan pemda lainnya baru mengajukan pada April 

sampai dengan Juni 2018. Sebagaimana penyaluran 

tahap I, seharusnya pemda juga dapat melakukan 

percepatan pada pengajuan penyaluran tahap II.  Hal 

ini dikarenakan dokumen yang dipersyaratkan untuk 

penyaluran seharusnya sudah tersedia sejak akhir 

tahun anggaran sebelumnya,

yaitu laporan realisasi penyaluran Dana Desa 

tahun sebelumnya serta laporan konsolidasi 

realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun sebelumnya untuk penyaluran dari 

RKUN ke RKUD. Sedangkan untuk penyaluran 

dari RKUD ke RKD hanya laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output desa tahun 

sebelumnya dari kepala desa.

 

Pada periode penyaluran tahap III yang telah 

dimulai sejak awal bulan Juli, pemda baru 

mengajukan penyaluran pada September 2018. 

Pemda yang mengajukan paling awal untuk 

penyaluran tahap III adalah Pemda Kabupaten 

Bangka Barat, yaitu pada 24 September 2018, 

sedangkan yang paling akhir adalah Pemda 

Kabupaten Belitung, yaitu pada 25 Oktober 2018. 

Pengajuan penyaluran Dana Desa tahap III ini 

dianggap terlalu lambat, dimana pemda rata-rata 

baru mengajukan penyaluran melewati separuh 

rentang waktu yang diberikan pada tahap III. 

Dengan demikian, masih sangat diperlukan 

komitmen dari pemda dalam upaya percepatan 

pencairan Dana Desa.

 

Secara keseluruhan penyaluran Dana Desa pada 

2018 masih berada pada rentang batas waktu 

penyaluran yang ditentukan baik penyaluran dari 

RKUN ke RKUD maupun dari RKUD ke RKD. 

Penyaluran dari RKUN ke RKUD oleh KPPN 

maksimal tujuh hari kerja sejak dokumen diterima 

lengkap dan benar sedangkan penyaluran dari 

RKUD ke RKD oleh pemda maksimal tujuh hari 

kerja sejak dana diterima di RKUD.

 

Grafik 6.1.  Alokasi dan Realisasi Dana Desa 

Sumber: OM SPAN (diolah)
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Pada penyaluran tahap I, ketepatan waktu penyaluran dari RKUD ke 

RKD rata-rata 33 persen, tahap II 33 persen, sedangkan tahap III 

sebesar 62 persen. Pada penyaluran tahap I dan II dari enam pemda, 

hanya dua pemda yang dapat menyalurkan tepat waktu ke RKD yaitu 

Pemda Kabupaten Bangka dan Pemda Kabupaten Bangka Tengah. 

Sedangkan pada tahap III, sebagian besar pemda sudah menyalurkan 

tepat waktu. Hanya satu pemda yang belum dapat menyalurkan tepat 

waktu yaitu Pemda Kabupaten Belitung Timur. Keterlambatan 

penyaluran ini dikarenakan keterlambatan pengajuan kelengkapan 

dokumen persyaratan penyaluran dari RKUD ke RKD oleh kepala desa.

Grafik 6.2.  Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahun 2018

Sumber: OM SPAN (diolah)

Sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan umum pemanfaatan Dana 

Desa TA 2018, terdapat dua bidang prioritas dalam penggunaan Dana 

Desa yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan 

masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa pada dua bidang ini 

diarahkan untuk membiayai pembangunan infratruktur desa guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas 

hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan.

Grafik 6.3.  Persentase Realisasi Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Fungsi Pemerintahan Per Pemda

Sumber: OM SPAN (diolah)

6.3 Penggunaan Dana Desa

Kios Desa, Desa Selinsing, Belitung Timur
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Berdasarkan data OMSPAN sampai dengan 31 

Desember 2018, rata-rata capaian output yang 

dihasilkan sebesar 92,15 persen. Output 

pembangunan sarana dan prasarana pelayanan 

dasar mengalami

peningkatan. Hal ini menunjukkan pada 2018 

penggunaan Dana Desa terkonsentrasi pada 

pemenuhan pelayanan dasar.

Gambar 6.2. Capaian Output Dana Desa

Sumber: OM SPAN (diolah)

Pada 31 Desember 2018, terdapat sisa Dana Desa 

di RKUD sebesar Rp306,6 juta atau 0,12 persen 

dari pagu. Sisa dana tersebut terdapat di RKUD 

Pemda Kabupaten Bangka Tengah karena Desa 

Kebintik tidak salur tahap III sebesar 40 persen. 

Dari pagu Rp766,6 juta telah salur tahap I dan II ke 

RKD Rp460 juta (60%) namun realisasi sampai 

dengan tahap II hanya mencapai 17,88% sehingga 

tidak memenuhi syarat minimal pencairan tahap III.

Berdasarkan informasi dari Bakuda Pemda 

Kabupaten BangkaTengah, rendahnya realisasi 

Dana Desa di desa tersebut disebabkan Kepala 

Desa enggan untuk menggunakan Dana Desa  

karena menurut persepsi beberapa pengawas yang 

menyatakan bahwa Dana Desa yang diterima desa 

Kebintik tidak dapat dipertanggungjawabkan

Grafik 6.4. Kinerja Penyaluran Dana Desa (dalam miliar rupiah)

6.4 Sisa Dana di RKUD

Sumber: OM SPAN (diolah)
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Untuk mengetahui perkembangan desa sehingga 

dapat diukur kemajuan dan kemandirian desa telah 

ditetapkan klasifikasi desa dengan Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, yaitu Desa 

Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa 

Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal.  Indeks Desa 

Mandiri (IDM) diukur dari Indeks Ketahanan Sosial 

(IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks 

Ketahanan Lingkungan (IKL). 

 

IDM sebagai fasilitas pemahaman situasi dan kondisi 

desa dapat digunakan untuk menyusun kebijakan 

pembangunan dan pemberdayaan desa sehingga 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup 

dan penanggulangan kemiskinan dapat terwujud. Oleh 

karena itu, IDM dapat juga digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja Dana Desa yang disalurkan 

sejak 2015 dalam mengangkat status desa.

 

Berdasarkan IDM 2015 – 2017, seluruh desa tertinggal 

telah berhasil diangkat statusnya. Lonjakan terjadi 

pada jumlah desa berkembang karena banyaknya 

desa tertinggal naik statusnya.

Data BPS Provinsi Bangka Belitung menunjukkan 

tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk 

perdesaan yang diukur oleh Gini Ratio sampai 

dengan September 2018 sebesar 0,222 turun 0,016 

poin dibandingkan September 2017 yang sebesar 

0,236. Gini ratio perdesaan lebih rendah dari nasional 

yang sebesar 0,319. Ukuran ketimpangan lain adalah 

persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 

40 persen terbawah. Untuk daerah perdesaan 

sebesar 26,05, termasuk dalam kategori ketimpangan 

rendah.

 

Berdasarkan grafik di samping, dapat diindikasikan 

bahwa kenaikan Dana Desa mampu menurunkan gini 

ratio perdesaan. Output Dana Desa yang 

berhubungan dengan sektor pertanian seperti 

pembangunan irigasi, embung, jalan usaha tani dan 

jalan desa menurunkan biaya produksi pertanian 

sehingga meningkatkan nilai tukar petani (NTP) dan 

daya beli masyarakat desa yang mayoritas petani.

Grafik 6.5. Hubungan Dana Desa dan Gini Ratio Pedesaan
 Tahun 2017-2018

Sumber: OM SPAN (diolah)

Grafik 6.6 Perubahan Status Desa Tahun 2015 - 2017

Sumber : Dinas PMD Prov. Babel (diolah)

6.5 Dana Desa dan Gini Ratio Perdesaan

6.6 Dana Desa dan Indeks Desa 

      Membangun (IDM)

BUMDes milik Desa Lalang  Jaya, Belitung
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Kabupaten Bangka Tengah 

mampu mengentaskan 

seluruh desa tertinggal di 

wilayahnya. Adapun 

kabupaten lainnya dapat 

menurunkan jumlah desa 

tertinggal rata-rata 90 

persen.

 

Hal serupa terjadi pula 

pada desa maju dengan 

kenaikan sebesar 643 

persen, meskipun secara 

kuantitas jauh lebih kecil 

apabila dibandingkan 

dikarenakan upahnya lebih rendah jika 

dibandingkan hasil menambang timah atau upah 

buruh tani/kebun di desa.

dengan kenaikan jumlah desa tertinggal maupun 

berkembang. Pada 2017, Bangka Belitung berhasil 

menempatkan 1 desa mandiri sebagai status tertinggi 

berdasarkan IDM, yaitu Desa Buding, Kecamatan 

Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur.

 

Peningkatan signifikan status desa tersebut 

merupakan salah satu bukti keberhasilan percepatan 

pembangunan di wilayah perdesaan.

Peningkatan alokasi Dana Desa hingga 1 persen serta 

penerapan program cash for work diharapkan mampu 

menurunkan tingkat pengangguran di pedesaan. 

Berdasarkan data BPS Provinsi Bangka Belitung, 

tingkat pengangguran terbuka (TPT) pedesaan pada 

Agustus 2018 justru meningkat 0,57 poin dibandingkan 

kondisi Agustus 2017. Namun demikian, TPT tersebut 

di bawah TPT perkotaan maupun TPT pedesaan 

secara nasional masing-masing sebesar 4,32 dan 

4,04.

 

Berdasarkan kondisi tersebut, kenaikan Dana Desa 

serta penerapan program cash for work belum mampu 

sepenuhnya menurunkan tingkat pengangguran 

perdesaan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi 

pengangguran di pedesaan  yang didominasi dari 

kalangan terdidik  (lulusan SMA/SMK dan  diploma) 

sehingga  lapangan pekerjaan yang ditawarkan  dari  

pelaksanaan kegiatan Dana Desa kurang diminati oleh 

masyarakat setempat.

 

Selain itu, berdasarkan interview dengan masyarakat,  

kurang diminatinya cash for work tersebut juga  

 

Grafik 6.7 Hubungan Dana Desa dan TPT Pedesaan Tahun 2017-2018

Sumber : OMSPAN dan BPS Babel (diolah)

Meskipun demikian, program cash for work tetap 

memberi dampak bagi tambahan  pendapatan 

masyarakat. Di Kab. Bangka Selatan, upah dari 

program cash for work  jika dibandingkan 

pendapatan per kapita di Provinsi yang sebesar 

Rp50,05 juta, mampu memberikan tambahan 

pendapatan per kapita sebesar  5,24 persen.
Tabel 6.1 Data Dana Desa

Kab. Bangka Selatan

Sumber : OMSPAN (diolah)

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko 
Putro Sandjojo mengatakan tingkat pengangguran di desa bakal lebih tinggi jika 
tidak ada program cash for work atau padat karya tunai.Eko mengatakan, padat 
karya cash yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah pusat memberikan 
banyak manfaat bagi masyarakat di daerah.
"Kalau nggak ada cash for work ya tentu akan lebih tinggi lagi angka 
penganggurannya," kata Eko di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (7/11/2018)
sumber: finance.detik.com diakses tanggal 18/2/2019

Sanggar Batik Desa Buding yang dibiayai dengan Dana Desa

6.7 Dana Desa dan Tingkat 

Pengangguran Pedesaan
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Tabel 6.1. Sinkronisasi Pelaksanaan Anggaran Pada K/L, DAK Fisik, dan Dana Desa

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah pada dasarnya 

untuk mewujudkan tujuan nasional. Senada 

dengan  hal tersebut, pembangunan yang dilakukan 

oleh pemda yang dibiayai melalui DAK Fisik dan 

Dana Desa pada dasarnya pun harus sejalan 

dengan pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat. Dari berbagai kategori/bidang 

yang ada, terdapat beberapa kategori/bidang yang 

dapat dikatakan selaras antara lain kategori/bidang 

yang terkait dengan Jalan, Irigasi, Sanitasi, Pasar, 

Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), Air 

Minum, Perumahan dan Pemukiman, dan 

Kesehatan.

6.8.1 Sinkronisasi Penggunaan Dana Desa

  

Sumber : OMSPAN dan Monev PA (diolah)

Secara nominal realisasi terbesar adalah pada 

pembangunan jalan, meskipun tidak terdapat 

alokasi dari belanja K/L. Pembangunan bidang jalan 

berasal dari DAK Fisik sebesar Rp318,3 miliar dan 

dari Dana Desa sebesar Rp28,4miliar. Secara 

keseluruhan pembangunan yang dibiayai DAK Fisik 

dan Dana Desa telah sejalan dan menunjang 

terhadap tercapainya prioritas Pembangunan 

Nasional.

 

Banyaknya program dan kegiatan di daerah tak 

pelak menimbulkan risiko terjadinya 

ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan program 

dan kegiatan APBN dan APBD. Sinkronisasi dan 

harmonisasi mutlak diperlukan agar tidak terjadi 

kegiatan yang tumpang tindih sehingga 

menyebabkan inefisiensi atau terlewatkannya suatu 

kegiatan yang memang sangat dibutuhkan dan 

segera terealisasi.

Seperti pembangunan jalan yang terjadi di Desa 

Penagan Kecamatan Mendo Barat Kab. Bangka 

Desa ini sangat membutuhkan perbaikan jalan 

akses antar desa. Desa sendiri bermaksud untuk 

membangun jalan tersebut dengan Dana Desa. 

Namun hal tersebut terkendala karena jalan 

tersebut merupakan jalan kabupaten sehingga 

pembangunannya harus dilakukan oleh kabupaten. 

Sementara proses pembangunan jalan oleh 

kabupaten memakan waktu yang lama dan belum 

tentu menjadi kegiatan prioritas kabupaten.

6.8 Tantangan Pengelolaan Dana Desa

Keramba Ikan  Desa Buding yang dibiayai Dana Desa
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Berdasarkan keluhan dari Kepala Desa yang 

sampai ke Presiden Joko Widodo, Presiden 

meminta Menteri Keuangan untuk mengevaluasi 

pelaksanaan simplifikasi SPJ Dana Desa. Meski 

demikian, penyederhanaan laporan sebagaimana 

yang diminta Presiden bukan berarti tidak 

memperhatikan aspek akuntabilitasnya karena 

merupakan tuntutan dari pengelolaan keuangan 

negara. Salah satu alatnya adalah laporan 

pertanggungjawaban.

Pada awal 2019, telah dilakukan survei atas SPJ-

SPJ dalam pengelolaan Dana Desa. Hasil survei di 

beberapa desa di Provinsi Bangka Belitung 

menunjukkan bahwa SPJ yang harus disampaikan 

oleh desa ke kecamatan tidak sama 

jumlahnya/jenisnya, tergantung kebijakan masing-

masing daerah. Pendalaman atas SPJ ini 

dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Bangka 

Tengah. Alhasil berujung pada kesimpulan laporan 

yang disampaikan ke kecamatan tebal (banyak).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

perubahan kedua dengan PMK Nomor 

225/PMK.07/2017 dan terakhir dengan PMK 

Nomor 121/PMK.07/2018 telah mengatur 

dokumen-dokumen yang harus dipenuhi 

dalam rangka penyaluran Dan Desa, baik 

dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) 

ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 

maupun dari RKUD ke Rekening Kas Desa 

(RKD). Meskipun PMK Nomor 

193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan 

Dana Desa telah mencabut PMK tersebut, 

namun untuk pembahasan berikut masih 

menggunakan PMK yang lama karena 

pelaksanaannya pada 2018.

 

Sebagai sampel, digunakan data/informasi 

pengelolaan Dana Desa pada Desa 

Cambai, Kecamatan Namang, Kab. Bangka 

Tengah. Pengajuan dokumen persyaratan 

dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah 

(Bakuda) Kab. Bangka Tengah Dokumen 

yang dipersyaratkan pada penyaluran dari 

RKUN ke RKUD per tahap sebagai berikut:

6.8.2  Simplifikasi SPJ Dana Desa

  

YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan 
mengevaluasi format surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 
yang dianggap terlalu rumit. Dalam waktu dekat, Jokowi akan 
berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk 
membicarakan persoalan ini.
”Nanti laporan pertanggungjawabannya akan dievaluasi,” kata 
Jokowi setelah menghadiri acara peluncuran Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga 
Kemasyarakatan Desa Tahun 2018 di Jogja Expo Center (JEC) 
Bantul, Rabu (25/7).
Sumber: www.suaramerdeka.com diakses 14/02/2019

6.8.2.1 Dokumen Penyaluran

  

Implementasi penyampaian dokumen untuk 

penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD telah 

sesuai dengan ketentuan dalam PMK dimaksud. 

Adapun untuk penyaluran dari RKUD ke RKD, 

berdasarkan hasil interview dengan Kepala Desa 

diperoleh informasi sebagai berikut:
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Dalam rangka pencairan Dana Desa (penyaluran dari 

RKUD ke RKD), desa harus melengkapi dokumen 

tersebut. Kecamatan akan menerbitkan surat 

rekomendasi pencairan Dana Desa setelah dokumen 

diterima lengkap dan benar. Hal inilah menjadi salah 

satu penyebab penyaluran Dana Desa tidak dapat 

dilakukan di awal waktu pada setiap tahapnya.

 

Apabila dirunut, maka munculnya dokumen-dokumen 

tersebut bukan merupakan persyaratan dari 

Kementerian Keuangan, namun 

peraturan/kebijakan pengelolaan keuangan 

desa. Karena Dana Desa merupakan salah satu 

sumber pendapatan desa sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa, pengelolaannya mengikuti ketentuan 

dalam Permendagri tersebut dan peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemda masing-masing.

  

6.8.2.2 Pengadaan Barang/Jasa Desa

  
Pengadaan barang/jasa merupakan hal yang pasti 

dilakukan dalam pengelolaan keuangan, termasuk 

Dana Desa. Berdasarkan hasil survei dan indepth 

interview dengan Kepala Desa Cambai, diperoleh 

informasi bahwa pengadaan barang/jasa desa 

berapapun nilainya menggunakan tata 

cara/mekanisme yang sama yaitu tata cara 

pengadaan barang dengan nilai di atas Rp200 juta. 

Hal ini dikeluhkan kepala desa karena untuk

pengadaan barang/jasa yang nilainya kecil 

menjadi rumit.

 

Sebagai contoh, pengadaan papan namadengan 

nilai Rp150 ribu harus dengan melakukan survei 

2 penyedia untuk mencari harga termurah dan 

melakukan permintaan penawaran tertulis dari 

penyedia barang/jasa. Dijelaskan lebih lanjut 

apabila tidak dilakukan maka akan menjadi 

temuan APIP. Sehingga tidak ada pilihan lain
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bagi kepala desa selain memenuhi ketentuan ini. 

Hal ini tidak dapat dikatakan menyalahi aturan, 

namun akan lebih efisien dan lebih mudah apabila 

tata cara pengadaan barang/jasa sesuai dengan 

nilai yang ditetapkan dalam peraturan.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 113 Tahun 2014, pengaturan pengadaan 

barang/jasa di desa didelegasikan pada peraturan 

bupati/walikota dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan mengenai 

pengadaan barang/jasa. Peraturan dimaksud 

adalah Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa sebagaimana yang telah 

diubah dengan Nomor 22 Tahun 2015.

Bupati Bangka Tengah menindaklanjuti dengan 

menerbitkan Perbup nomor 32 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Desa dengan 

perubahan terakhir nomor 8 Tahun 2017. Pada 

dasarnya ketentuan di dalamnya sama. Beberapa 

perbedaan terkait tata cara pengadaan barang/jasa 

sebagai berikut:

  

Apabila melihat 

ketentuan tersebut, 

seharusnya untuk 

pengadaan barang/jasa 

dengan nilai sampai 

dengan Rp50 juta cukup 

dengan pembelian 

langsung kepada satu 

penyedia barang/jasa 

dan tanpa permintaan 

tertulis.

 

Dari uraian di atas, 

permasalahan rumitnya 

SPJ yang dinisbatkan 

kepada Kementerian 

Keuangan adalah tidak 

tepat. Apabila 

dilaksanakan sesuai 

ketentuan yang diatur 

Kementerian Keuangan, 

SPJ dalam rangka 

pelaksanaan

Dana Desa tidak lebih dari satu lembar dari Kepala 

Desa untuk setiap tahapnya. Banyaknya laporan 

yang harus dibuat oleh Desa, lebih tertuju pada 

pengelolaan keuangan desa secara umum, dari 

perencanaan sampai dengan pelaporan/ 

pertanggungjawaban.Hal ini terjadi karena Dana 

Desa merupakan salah satu pendapatan desa dari 

kelompok transfer sehingga mekanisme 

pengelolaannya mengikuti Peraturan yang 

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri tentang

pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu perlu 

dilakukan koordinasi antara Kementerian Keuangan

dan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembuat 

kebijakan untuk menyederhanakan SPJ 

pengelolaan keuangan desa. Demikian pula halnya 

dengan rumitnya proses pengadaan barang/jasa, 

perlu persepsi yang sama antara Kepala Desa, 

Kecamatan dan APIP agar tata cara pengadaan 

barang/jasa sesuai dengan nilainya sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam peraturan. Apabila dua 

hal tersebut dapat berjalan baik, pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa pada 2019 diharapkan 

juga akan lebih baik.



BAB VII

PENUTUP

 

 

 

 

Pelabuhan Tanjung Batu, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung dibangun dengan 
anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Pelabuhan ini mulai dioperasionalkan 
sejak 18 September 2015.

Kajian Fiskal Regional ini disusun untuk melihat dan 
menganalisa  perkembangan ekonomi dan kebijakan fiskal serta 

pengaruhnya terhadap pembangunan di Provinsi Bangka Belitung. 
Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam 

proses pembuatan kebijakan pemerintah baik di pusat maupun daerah.
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7.1 Kesimpulan

Perekonomian Provinsi  Bangka Belitung pada 

2018 tumbuh 4,45 persen, turun 0,02 poin 

dibandingkan 2017 (4,47 persen). Angka ini 

lebih rendah dibandingkan rata-rata 

pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera yang 

mencapai 4,54 persen, sekaligus menempatkan 

Provinsi Bangka Belitung pada peringkat kedua 

terendah di Sumatera.

Secara kumulatif, tingkat inflasi 2018 sebesar 

3,18 persen atau naik sebesar 0,05 poin persen 

dibandingkan 2017 (3,13 persen). Tingkat inflasi 

2018 berada di atas inflasi nasional yang berada 

di angka 3,13 persen, namun masih berada di 

bawah target maksimal inflasi yang ditetapkan 

pada RPJMD Pemda Provinsi Bangka Belitung, 

yaitu pada angka 4,2. Sebagaimana tahun-

tahun sebelumnya, sumber inflasi di Bangka 

Belitung berasal dari kelompok bahan makanan 

berupa ikan dan transportasi udara.

Capaian IPM meningkat dari 66,02 pada 2010 

menjadi 69,99 pada 2017 meskipun masih di 

bawah IPM nasional yaitu 70,81. Tingkat 

kemiskinan turun dibandingkan September 2017 

menjadi 4,77 persen, sejalan dengan turunnya 

tingkat pengangguran. Sedangkan Gini ratio 

yang turun dan mencapai angka terendah di 

tingkat nasional menunjukkan peningkatan daya 

beli pada masyarakat menengah ke bawah.

Secara umum, kondisi perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat Provinsi Bangka 

Belitung pada 2018 cukup baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dari indikator utama ekonomi dan 

kesejahteraan seperti pertumbuhan ekonomi 

yang masih positif meskipun mengalami 

perlambatan, tingkat inflasi yang meningkat tipis 

namun masih terkendali, IPM yang meningkat 

namun masih stabil di level sedang, maupun 

tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan 

yang turun cukup signifikan dibanding tahun 

sebelumnya.

Sumber: maroonf3ie.blogspot.com

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik 

dari kajian ini adalah: 

Kebijakan makro ekonomi dan pembangunan 

tingkat regional dapat dikatakan cukup efektif 

dengan berhasil menekan tingkat inflasi dan 

tingkat pengangguran. Sedangkan peningkatan 

pada capaian IPM khususnya usia harapan 

hidup dan terkendalinya tingkat pengangguran 

terbuka.

Secara nominal realisasi pendapatan APBN di 

Provinsi Bangka Belitung meningkat, namun 

secara  persentase mengalami penurunan.  

Sementara itu, realisasi belanja, baik secara 

nominal maupun persentase, mengalami  

peningkatan. Peningkatan realisasi belanja yang 

tidak diikuti dengan peningkatan realisasi 

pendapatan menjadikan defisit anggaran 

semakin meningkat. Lebih rendahnya 

penerimaan dibandingkan pengeluaran 

menunjukkan bahwa sebagian besar APBN 

yang dikelola di Provinsi Bangka Belitung 

merupakan subsidi silang dari provinsi lainnya 

yang mengalami surplus.

Kuil Dewi Laut, Pangkalpinang
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Pendapatan transfer masih menjadikomponen 

terbesar pendapatan  APBD.

Peningkatan belanja pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah secara agregat cukup efektif bagi 

perbaikan indikator kesejahteraan untuk menekan 

tingkat pengangguran, kemiskinan,  kesenjangan 

dan meningkatkan capaian IPM, namun belum 

cukup efektif untuk mengendalikan tingkat inflasi.

Subsektor pertanian khususnya tanaman 

perkebunan dan subsektor perikanan menjadi sektor 

unggulan yang akan menggantikan subsektor 

pertambangan timah.

7.2 Rekomendasi

Dana Desa mampu menurunkan tingkat 

ketimpangan pengeluaran penduduk pedesaan 

yang diukur dengan gini ratio. Selain itu 

berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), 

seluruh desa tertinggal telah berhasil diangkat 

statusnya menjadi desa berkembang bahkan 

ada yang menjadi desa maju, hal ini 

menggambarkan salah satu dampak dari 

penyaluran Dana Desa oleh pemerintah

Pemerintah daerah perlu meningkatkan porsi 

alokasi anggaran bagi belanja produktif guna 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 

percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Dalam mengendalikan inflasi, pemerintah perlu 

tetap memberikan prioritas kebijakan terkait 

pengembangan sentra pangan lokal guna 

mengurangi ketergantungan dari luar daerah 

serta melanjutkan skema Berkah Mart guna 

memperpendek jalur distribusi.

Dalam meningkatkan IPM, pemerintah perlu 

menambah infrastruktur layanan pendidikan dan 

kesehatan guna meningkatkan akses dan 

kualitas layanan bagi masyarakat.

Dalam menekan kemiskinan dan pengangguran, 

pemerintah perlu membuka lapangan usaha di 

pedesaan (seperti pabrik pengolahan komoditas 

lokal), pengendalian inflasi guna menekan garis 

kemiskinan dan meningkatkan kualitas 

pendidikan agar lulusannya siap kerja.

Meningkatkan kinerja pengelolaan Dana Desa 

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat  

dan pembangunan potensi desa melalui 

percepatan penyaluran dan optimalisasi 

pemanfaatan dana desa.

Meningkatkan kemandirian pemda dengan 

intensifikasi pajak daerah dan melanjutkan 

skema kerjasama dengan Kanwil Ditjen Pajak 

setempat dalam optimalisasi pajak serta 

pengembangan potensi pariwisata yang 

mampu menyerap banyak tenaga kerja dan 

pendapatan daerah.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran 

pusat dan daerah, termasuk dalam 

pemanfaatan DAK Fisik dan Dana Desa, serta 

pemberian prioritas bagi pengembangan 

potensi ekonomi unggulan di bidang 

perkebunan/pertanian, perikanan dan 

kelautan, serta pariwisata sebagai sumber 

ekonomi baru pasca pertambangan timah.

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

Pantai Turun Aban, Kab. Bangka
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 5.1. Hasil Analisis Potensi Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2013-2018 

 

(Eij-E'ij) (rij-rin)

A 1,39           1.954,93      (0,45)        ++-

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 1,18           398,74          (0,33)        ++-

a. Tanaman Pangan 0,15           (1.165,35)     (0,52)        ---

b. Tanaman Hortikultura 1,32           204,66          (0,50)        ++-

c. Tanaman Perkebunan 2,33           1.617,41      (0,18)        ++-

2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 0,46           (171,38)        (0,37)        ---

3 Perikanan 2,57           1.727,57      (0,89)        ++-

B 1,69           2.138,37      (0,24)        ++-

1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi 0,26           (1.232,40)     (0,18)        ---

2 Pertambangan Batubara dan Lignit -                 -                     -                ---

3 Pertambangan Bijih Logam 12,98        3.943,96      0,09          +++

4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 1,95           707,55          (0,55)        ++-

C 1,10           977,51          (0,43)        ++-

D 1,06           56,99            (0,34)        ++-

Analisis 

LQ
OverlaySektor/Sub Sektor Ekonomi

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Analisis SS-EM

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Sumber: BPS Pusat dan BPS Babel (diolah) 
 
Keterangan tabel: 

a. LQ>1, maka overlay bertanda (+) yang berarti sektor tersebut merupakan sektor 
potensial (basis) atau memiliki keunggulan komparatif. 

b. (Eij-E’ij) > 0, maka overlay bertanda (+) yang berarti sektor tersebut memiliki 
spesialisasi. 

c. (rij-rin) > 0, maka overlay bertanda (+) yang berarti sektor tersebut memiliki keunggulan 
kompetitif. 
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