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DASHBOARD KFR TW I 2019

PERTUMBUHAN TERTINGGI MENURUT LAPANGAN USAHA TRIWULAN I - 2020

APBN di Sulawesi Selatan sampai dengan Q1 2020

mengalami defisit Rp9,63 triliun masih di bawah

perkiraan defisit sampai dengan akhir tahun anggaran

yaitu sebesar Rp37,75 triliun,

Sampai dengan Q1 2020 APBD se Sulawesi Selatan

mengalami surplus sebesar Rp3,84 triliun akibat dari

masih rendahnya belanja daerah yang baru mencapai

Rp4,39 triliun.

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I 2020 dibandingkan

triwulan IV-2019 (q-to-q) mengalami kontraksi -2,91

persen. Hal ini disebabkan oleh hampir semua komponen

pengeluaran mengalami kontraksi kecuali komponen

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang masih

tumbuh positif yaitu sebesar 0,29 persen. Komponen

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi

paling dalam yaitu -52,06 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I

2020 terhadap triwulan I-2019 yang tercatat 3,07 persen

disebabkan oleh pertumbuhan yang positif hampir pada

semua komponen pengeluaran kecuali Pengeluaran

Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah

Tangga (PK-LNPRT) serta Ekspor barang dan jasa.

SHARE DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA TRIWULAN I - 2020

Secara umum Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan; Perdagangan besar

dan eceran; Konstruksi; dan Industri

Pengolahan menjadi 4 kategori

dominan dalam ekonomi Sulawesi

Selatan triwulan I-2020, namun

demikian sektor perdagangan besar

dan eceran serta industri pengolahan

pertumbuhan (y on y) mengalami

kontraksi. Sektor pertambangan dan

penggalian serta sektor jasa keuangan

dan asuransi mengalami pertumbuhan

yang paling tinggi namun sharenya

terhadap pertumbuhan ekonomi tidak

terlalu signifikan hanya 5,06 persen

dan 3,97 persen.
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BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 

A. Produk Domestik Regional Bruto 

Pada Triwulan I tahun 2020 perekonomian global diimbas oleh mewabahnya virus Corona 

atau Covid-19 di hampir seluruh negara di dunia. Hal ini sedikit banyaknya berdampak 

pada perekonomian nasional maupun regional pada triwulan I tahun 2020. Adanya 

lockdown di beberapa negara serta pembatasan aktivitas sosial dan physical distancing 

pada dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020 berpengaruh terhadap 

pertumbuhan perekonomian khususnya di Sulawesi Selatan. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi 

Sulawesi Selatan selanjutnya disebut Sulsel Atas 

Dasar Harga Konstan (ADHK) pada triwulan I 2020 

sebesar Rp80,14 triliun, sedangkan untuk PDB 

Nasional sebesar Rp2.703,1 triliun. Nilai ekonomi 

Sulsel sebesar Rp80,14 triliun mampu 

menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,07 

persen (yoy) lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,97 persen. 

Berdasarkan grafik disamping terlihat 

bahwa tren perekonomian Sulsel semakin 

mengalami perlambatan hal ini terlihat 

pada tahun 2012 mampu tumbuh pada 

angka 8,87 persen kemudian melambat 

hingga menyentuh level 3,07 persen di 

triwulan I-2020 sehingga jarak antara 

PDRB dan PDB semakin menyempit dan 

bahkan menuju ke satu titik. 

Pertumbuhan tertinggi diperoleh dari 

Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,57 

persen; diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi 

sebesar 10,51 persen; dan Informasi dan 

Komunikasi sebesar 9,79 persen. 

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi 

Sulawesi Selatan triwulan I-2020 yang sebesar 

3,07 persen, pertumbuhan tertinggi berasal dari 

Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi 

sebesar 0,71 persen, diikuti Konstruksi sebesar 

0,66 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,63 persen; dan Jasa Pendidikan 
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Grafik.1.2. Tiga besar pertumbuhan PDRB menurut LU Tertinggi  Trw I 
2020 (y on y) 

Grafik.1.1. Perbandingan Ekonomi Sulsel dan Nasional 

Sumber: BPS Sulsel (diolah) 

Sumber: BPS Sulsel (diolah) 

Grafik.1.3. Sumber Pertumbuhan PDRB Sulsel menurut LU 

Sumber: BPS Sulsel (diolah) 



 

Halaman 2  

Sumber: BPS Sulsel (diolah) 

sebesar 0,41 persen. Secara Umum 

Pertanian, Kehutanan , dan Perikanan; 

Perdaganan besar dan eceran; 

Konstruksi; dan Industri Pengolahan 

menjadi 4 kategori dominan dalam 

ekonomi Sulsel triwulan I 2020. Hal ini 

terlihat pada periode laporan dimana 

empat sektor unggulan Sulsel yakni 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

menurun menjadi 0,51 persen dari 2,71 

persen pada periode yang sama tahun 2019, sektor konstruksi menurun menjadi 5,43 

persen dari 6,88 persen dan sektor Perdagangan menurun menjadi -1,91 persen dari 9,87 

persen sedangkan untuk Industri Pengolahan juga mengalami penurunan yakni dari 8,26 

persen pada triwulan I 2019 menjadi -2,73 persen triwulan I 2020 hal ini diakibatkan 

dampak pandemi Covid-19. 

Sektor pertanian mengalami perlambatan, hal ini disebabkan oleh turunnya produksi 

tanaman pangan. Cuaca yang tidak menentu pada tahun 2019 mempengaruhi musim 

panen tanaman padi palawija. Panen yang pada tahun 2019 dilaksanakan pada triwulan 

I maka pada tahun 2020 bergeser pada bulan April (Triwulan II). Hal ini mengakibatkan 

luas panen padi dan jagung (selama Januari – Maret 2020) berkurang hampir 50 persen 

dari triwulan I tahun 2019.  

Sektor Perdagangan tumbuh negatif antara lain disebabkan oleh turunnya penjualan  

kendaraan baru, impor  barang konsumsi turun karena permintaan pasar menurun, 

distribusi bahan baku dari luar negeri pun berkurang karena aturan pembatasan 

pandemic COVID-19. 

Sektor Pengolahan tumbuh negatif terutama terjadi pada industri makanan dan minuman 

dan industri barang galian bukan logam. Hal ini disebabkan akibat dampak COVID-19 

yang terjadi terlebih dahulu pada beberapa mitra 

kerja dagang yang melakukan kebijakan lockdown 

sehingga berdampak pada kinerja indutri 

pengolahan. Kinerja industri besar kecil tumbuh 

kontraksi dibanding triwulan I tahun 2019.  

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut 

pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I 

2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. 

Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sulawesi Selatan yaitu sebesar 

58,15 persen. Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah PMTB 
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sebesar 38,49 persen; diikuti Ekspor barang dan jasa sebesar 8,14 persen; lalu diikuti 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 6,84 persen; sedangkan 

pengeluaran konsumsi LNPRT relatif sangat kecil yaitu sebesar 1,56 persen. 

Bila dilihat dari penciptaan sumber 

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 

triwulan I 2020 (y-on-y), maka komponen 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

merupakan komponen dengan sumber 

pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 3,06 

persen, diikuti oleh PMTB sebesar 1,85 

persen. Sedangkan -1,84 persen berasal dari 

komponen lainnya. 

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi 

triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 yang tercatat 3,07 persen disebabkan oleh 

pertumbuhan yang positif hampir pada semua 

komponen pengeluaran kecuali Pengeluaran 

Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani 

Rumah Tangga (PKLNPRT) dan Ekspor 

barang dan jasa. Pertumbuhan tertinggi 

dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,72 persen 

turun dibandingkan dengan periode yang sama 

pada tahun 2019 yang sebesar 6,81 persen; 

diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-

P) yang turun dari 9.39 persen menjadi 4,89 persen; lalu diikuti Pembentukan Modal 

Tetap Bruto (PMTB) yang naik dari 3,35 persen menjadi 4,89 persen; yang selanjutnya 

diikuti oleh Impor barang dan jasa yang tumbuh menjadi 2,52 persen dimana pada pada 

periode yang sama pada tahun 2019 hanya tumbuh -11,21 persen. Konsumsi LNPRT 

triwulan I 2020 mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif sebesar -12.29 persen 

dibanding triwulan I 2019 sebesar 29,92 persen. 

Dibandingkan dengan triwulan I 2019, pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran triwulan 

I 2020 dari sektor konsumsi rumah tangga tumbuh melambat terutama pada kelompok 

pakaian, restoran dan hotel, rekreasi dan budaya. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif 

dengan meningkatnya realisasi belanja pegawai, barang, modal dan bansos. Konsumsi 

LNPRT tumbuh negatif karena kegiatan Parpol menurun karena pada triwulan I 2019 

terjadi momen politik yaitu masa kampanye pemilu serentak di Sulawesi Selatan. 

Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh positif didorong oleh tumbuhnya impor LN 

barang modal.                                             
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Tabel.1.1. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi Sulsel 

Sumber: BPS Sulsel  

B. Inflasi 
Dengan menggunakan penghitungan dan 

tahun dasar baru tahun 2018 (2018 = 100) 

hasil SBH 2018, gabungan 5 kota IHK di 

Sulawesi Selatan pada Maret 2020 terjadi 

deflasi sebesar 0,10 persen atau terjadi 

penurunan angka Indeks Harga 

Konsumen (IHK) dari 104,37 pada 

Februari 2020 menjadi 104,26 pada Maret 

2020. Dengan angka inflasi tersebut, 

maka laju inflasi gabungan 5 kota di 

Sulawesi Selatan tahun kalender (Maret 

2020 terhadap Desember 2019) mencapai 0,96 persen dan laju inflasi year on year (Maret 

2020 terhadap Maret 2019) mencapai 2,49 persen. 

Dengan demikian laju inflasi Prov. Sulsel pada triwulan I 2020 berdasarkan tahun 

kalender (mtm) pada akhir triwulan I 2020 tercatat 0,96 persen dengan Indeks Harga 

Konsumen (IHK) sebesar 104,26 persen berada diatas inflasi nasional sebesar 0,76 

persen dengan IHK sebesar 104.72 persen dan lebih tinggi dari inflasi periode triwulan I-

2019 pada angka 0,22 persen dengan IHK 136,65 persen. Namun laju inflasi year to year 

inflasi Sulsel triwulan I 2020 sebesar 2,49 persen sedikit lebih rendah dari inflasi nasional 

sebesar 2,96 persen.  

Dari 5 kota IHK di Sulawesi Selatan, tiga kota 

(Makassar, Parepare dan Palopo) mengalami 

deflasi dan dua kota (Bulukumba dan 

Watampone) mengalami inflasi. Deflasi 

tertinggi terjadi di Kota Makassar sebesar 0,11 

persen dengan nilai IHK sebesar 104,42. Inflasi 

tertinggi terjadi di Bulukumba sebesar 0,15 

persen dengan IHK sebesar 105,34. 

Deflasi gabungan 5 kota di Sulawesi Selatan 

terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks harga 

pada tiga kelompok pengeluaran: kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan 

tembakau; kelompok pengeluaran transportasi; kelompok pengeluaran perumahan, air, 

listrik, gas, dan bahan bakar lainnya, meskipun beberapa kelompok pengeluaran lainnya 

mengalami kenaikan indeks harga.  

Faktor pendorong terjadinya deflasi di Sulawesi Selatan (gabungan 5 kota) tersebut 

adalah penurunan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditi antara lain: 

cabai rawit, tarif angkutan udara, cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, ikan 

Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des

2018 0,81 0,23 -0,06 0,18 0,37 0,94 0,56 -0,1 -0,85 0,27 0,28 0,86

2019 0,53 -0,19 0,22 0,42 0,76 0,2 -0,05 0,36 -0,15 0,07 0,11 0,04

2020 0,63 0,44 -0,10

0,63
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Grafik.1.8. Perkembangan tingkat inflasi Sulsel 2018-2020 (mtm) 

Sumber: BPS Sulsel 
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bandeng, tahu mentah, bawang putih, ikan katamba, ikan layang, dll. Meskipun terdapat 

beberapa komoditi yang memberi andil inflasi seperti: ayam goreng, emas perhiasan, 

martabak, gula pasir, mie siap santap, tarif kendaraan roda dua online, telur ayam ras, 

nasi dengan lauk, pepaya, dll.  

Beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi antara lain Penyediaan 

makanan dan minuman / restoran. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin 

menggemari makanan jadi di luar rumah untuk menjadi konsumtif rumah tangga. 

Perawatan Pribadi dan jasa lainnya juga mengalami kenaikan yaitu pada emas 

perhiasan dan sabun mandi. Pada kelompok kesehatan juga terjadi kenaikan terutama 

harga barang untuk daya tahan tubuh contohnya vitamin serta tarif dokter umum. Hal ini 

sejalan dimana pada triwulan I 2020 adalah awal adanya penyebaran virus Covid-19 

sehingga masyarakat mempersiapkan diri untuk menjaga kesehatan serta dengan 

sukarela memeriksakan kesehatannya ke dokter untuk menjaga hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

Meskipun inflasi Sulsel hampir 

selalu berada diatas rentang 

inflasi nasional, namun angka 

inflasi Sulsel masih dapat 

dikatakan normal dan masih 

dalam tingkat terkendali karena 

masih di bawah sesuai target 

pemerintah. Tingkat inflasi Sulsel 

masih dapat terkendali ditengah 

laju pertumbuhan ekonomi yang 

semakin melambat. Inflasi yang terkendali juga dikarenakan hasil lain kerja sama dan 

koordinasi antara masing-masing pemerintah kabKabupaten/ kota Kota dengan Tim 

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan 

ketersediaan bahan pokok antar daerah sehingga mencapai stabilitas harga. 

C. Indikator Kesejahteraan 

1. Kemiskinan 

Persentase penduduk miskin di Sulsel periode pengukuran Maret 2019 yang 

merupakan periode pengukuran terakhir oleh BPS sebesar 779,64 ribu jiwa dengan 

persentase 8,69 persen menurun sebesar 24,83 ribu jiwa jika dikomparasikan 

dengan periode Maret 2018 yang berjumlah 792,63 ribu jiwa dengan persentase 9,06 

persen.  

Secara absolut selama periode Maret 2018 - Maret 2019, penduduk miskin di daerah 

perkotaan mengalami kenaikan 2,17 ribu jiwa, sedangkan di daerah perdesaan 

mengalami penurunan sebesar 27,01 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di 

perkotaan turun sebesar 0,17 poin persen, demikian juga di perdesaan menurun 
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sebesar 0,29 poin persen.  Angka 

kemiskinan di daerah pedesaan 

cenderung menurun hal ini diindikasikan 

efek kebijakan penyaluran Dana Desa 

semakin tepat guna dan tepat sasaran 

dalam menekan angka kemiskinan.  

Selain itu kebijakan pemerintah melalui 

Kredit Program yakni skema Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan 

UMKM produktif akan menggerakkan sektor riil dimana mulai tahun 2018 KUR 

diarahkan pada sektor Produksi sebesar 50 persen dari total KUR bahkan untuk 

tahun 2019 ditetapkan sebesar 60 persen. 

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Jumlah penduduk Sulsel yang termasuk 

dalam usia kerja periode bulan Februari 

2020 sebanyak 6.447.949 orang. Dari 

jumlah tersebut, penduduk yang tergolong 

angkatan kerja mencapai 4.160.680 orang 

dengan komposisi 3.908.181 adalah 

penduduk yang bekerja dan 252.499 orang 

penduduk yang menganggur. 

Dibandingkan Februari 2019, jumlah 

angkatan kerja Sulsel mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen atau terjadi 

peningkatan angkatan kerja sebanyak 842 orang angkatan kerja. Jumlah orang yang 

bekerja justru menurun sebesar 0,67 persen 

atau berkurang sebanyak 26.376 orang, 

sedangkan jumlah orang yang menganggur 

meningkat 12,08 persen atau bertambah 

sebanyak 27.218 orang. Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) Sulsel pada 

Februari 2020 sebesar 64,53 persen turun 

0.76 poin dibanding bulan yang sama di 

tahun 2019, tidak sejalan dengan 

bertambahnya jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 yang sebesar 0,02 persen. 

Menurunnya TPAK tersebut memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari 

pasokan tenaga kerja yang semakin menurun.  

Penurunan TPAK berdampak terhadap meningkatnya Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) dimana pada Februari 2020 TPT di Sulsel 6,07 persen meningkat dari 

5,42 persen periode Februari 2019. 
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BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN, antara lain melalui 

perbaikan pola belanja agar lebih optimal menstimulasi perekonomian wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan. Perkembangan realisasi APBN tahun 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 

menunjukkan capaian positif dan berjalan aman sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah 

yang akan mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019. 

Dari sisi pendapatan negara terdapat 

kenaikan sebesar 3,68 persen atau 

senilai Rp89,49 miliar dari Rp2.425,83 

miliar pada triwulan I 2019 menjadi 

Rp2.515,26 miliar 2020.  Kenaikan 

tersebut berasal dari kenaikan 

penerimaan perpajakan sebesar 6,10 

persen dari Rp1.842,40 miliar menjadi 

Rp1.954.95 miliar ditahun 2020. 

Sementara realisasi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) menurun 

sebesar 3.96 persen dari Rp583,43 juta di triwulan I 2019 menjadi Rp560,31 miliar di 2020. 

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2020 sebesar 15,93 persen atau sebesar 

Rp.3.283,49 miliar membaik dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 14,32 persen atau 

sebesar Rp2.903,64.- 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triwulan I Tahun 2020 

mencatatkan defisit Rp9.633,31 miliar. Angka tersebut naik 16,20 persen dibanding periode 

yang sama pada tahun lalu. Namun pelaksanaan APBN sampai akhir triwulan I 2020 masih 

menunjukkan tren positif, baik di sisi pendapatan dan belanja. Hal ini akan mendukung 

pencapaian target pembangunan APBN 2020. 

A. Pendapatan Negara 

1. Penerimaan Perpajakan 

a) Pajak Penghasilan (PPh) 

Penerimaan Pajak Penghasilan di Sulawesi Selatan pada triwulan I 2020 mengalami 

pertumbuhan sebesar 10,33 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2019 

(YoY). Penyebab utama dari pertumbuhan penerimaan pajak ini adalah meningkatnya 

realisasi belanja pegawai pada triwulan I 2020 dibanding periode yang sama tahun 

2019. Peningkatan PPh dapat pula disebabkan kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat 

di triwulan I 2020.  Perbandingan per bulan, penerimaan PPh dibulan Februari 2020 

menurun dibandingkan Januari dan kemudian meningkat kembali di bulan Maret 
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membentuk kurva U. 

Pola yang sama terjadi di tahun 2019. Hal 

tersebut disebabkan kebijakan batas 

akhir penyampaian SPT Pajak untuk 

wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret 

2020.  

b) Pajak Pendapatan (PPN) 

Penerimaan Pajak Pendapatan juga mengalami 

pertumbuhan sebesar 6,48 persen jika 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

2019 (YoY). Peningkatan realisasi penerimaan 

PPN mencerminkan kinerja sektor industri 

yangmeningkat. Perekonomian mengalami 

pertumbuhan yang menyebabkan output industri 

meningkat. Apabila dilihat secara perbulan, terjadi penurunan penerimaan PPN dibulan 

Februari 2020 namun kembali meningkat dibulan Maret.  

c) Pajak Perdagangan Internasional (PPI) 
Pajak perdagangan internasional adalah 

semua penerimaan negara yang berasal 

dari bea masuk dan pajak atau pungutan 

atas ekspor. Kegiatan perdagangan 

internasional tak lepas dari kegiatan 

ekspor dan impor barang, sedangkan 

kegiatan ekspor dan impor barang ini 

tentu akan dikenai tarif oleh pemerintah. 

PPI pada triwulan I 2020 sebesar Rp18,38 miliar, menurun dibanding tahun 2019 yang 

sebesar Rp62,72 miliar. Terjadi kontraksi yang cukup signifikan atas PPI sebesar 

70,68 persen atau senilai Rp44,33 miliar (YoY).  

Penurunan PPI sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

menetapkan nilai pembebanan bea masuk barang impor e-commerce dari sebelumnya 

75 dolar AS menjadi 3 Dolar AS per kiriman mulai 30 Januari 2020. Meskipun  bea 

masuk barang kiriman dikenakan tarif tunggal, pemerintah tetap memberikan perhatian 

khusus terhadap masukan perajin dan produsen.  

d) Penerimaan Cukai 
Penerimaan cukai pada periode triwulan I 2020 sebesar Rp4,17 miliar mengalami 

penurunan dibanding periode yang sama ditahun 2019 yang sebesar Rp4,71 miliar. 

Terdapat penurunan sebesar 11,48 persen atau senilai Rp541,36 juta. Penurunan
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disebabkan Pabrik TIS yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP C Kendari 

sudah tidak beroperasi lagi (sekarang berubah menjadi bengkel), Hasil Pengolahan  

Tembakau Lainnya (HPTL) di Kendari kalah 

bersaing dengan produk-produk HPTL yang di 

jual secara online serta Musim panen yang 

menyebabkan perokok beralih kepada rokok-

rokok yang terkenal dari pulau Jawa, daripada 

mengkonsumsi rokok-rokok lokal yang 

diproduksi di Parepare. 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak  

a) PNBP Lainnya 
Pendapatan PNBP lainnya terdiri dari 

penerimaan bukan pajak selain 

penerimaan sumber daya alam, yang 

terdiri dari penerimaan pengelolaan dana 

pemerintah, pengolahan kekayaan 

negara, pelayanan oleh pemerintah serta 

putusan pengadilan. PNBP lainnya turun 

35,04 persen dibanding triwulan I Tahun 

2019 atau senilai Rp126,80 miliar. 

Namun bila diamati perbulan dari bulan Januari sampai dengan Maret terjadi tren 

penurunan penerimaan baik di tahun 2019 maupun 2020. 

PNBP lainnya turun 35,04 persen dibanding triwulan I Tahun 2019 atau senilai 

Rp126,80 miliar. Namun bila diamati perbulan dari bulan Januari sampai dengan 

Maret terjadi tren penurunan penerimaan baik di tahun 2019 maupun 2020. 

b) PNBP BLU 

Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 

tiga belas BLU Pusat yang terdiri dari 

rumpun kesehatan sebanyak 7 satker 

dan rumpun pendidikan 6 satker. 

Triwulan I 2019 terdapat 12 satker dan 

pada tahun 2020 bertambah menjadi 

13 satker BLU.  

Terjadi kenaikan pendapatan PNBP BLU sebesar 46,80 persen (Rp103,69 miliar) 

dari Rp221,55 miliar di triwulan I 2019 menjadi Rp325,24 miliar di 2020.  Kenaikan 

tersebut karena bertambahnya satker BLU dan semakin baiknya pengelolaan 

keuangan BLU yang berbanding lurus dengan upaya pembinaan.  
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B. Belanja Negara 

1. Belanja Pemerintah Pusat 

Pagu periode triwulan I 2020 sebesar Rp20,60 triliun mengalami peningkatan sebesar 

Rp334,68 miliar (1,65%) dari pagu TA 2019 yang sebesar Rp20,26 triliun. Sementara 

tingkat persentase penyerapan triwulan I TA 2020 sebesar 15,94 persen mengalami 

kenaikan 1,61 persen (YoY) dari TA 2019 yang mencapai 14,32 persen. Peningkatan 

pagu terutama pada belanja pegawai sebesar Rp1,07 triliun dan belanja Bantuan Sosial 

sebesar Rp27,68 miliar. Belanja barang dan balanja modal mengalami penurunan yang 

cukup siginfikan yaitu Rp348,41miliar untuk belanja barang dan Rp422,48 miliar untuk 

belanja modal.  

Sampai dengan triwulan I 2020, realisasi 

tertinggi terdapat pada belanja pegawai yang 

sebesar 19,06 persen, diikuti realisasi belanja 

bantuan sosial yang mencapai 16,15 persen. 

Realisasi relatif rendah pada belanja barang 

yang hanya mencapai 13,26 persen dan diikuti 

belanja modal mencapai 14,79 persen. Pada 

triwulan I, satuan kerja belum banyak membelanjakan belanja barangnya karena masih 

banyak stok barang habis pakai.(ATK, suplies komputer dll). Belanja Barang memiliki tren 

realisasi yang realistis yaitu terus meningkat di 

sepanjang triwulan pertama. 

Rendahnya belanja modal di Sulawesi Selatan 

karena hingga akhir Triwulan I  proses 

pengadaan baru diselesaikan pada bulan Maret 

dan April 2019. Pembayaran yang dilakukan 

pada 

Triwulan I sebagian besar adalah Uang Muka Kerja.  

Belanja Modal memiliki tren realisasi yang 

membentuk kurva U yang berarti terdapat 

penurunan dibulan Februari dan kembali 

meningkat dibulan Maret. Sementara Belanja 

Barang memiliki kurva belanja yang terus 

meningkat dari Januari sampai Maret 2020. 

Belanja Barang dan Belanja Modal merupakan belanja pemerintah yang dapat 

mendorong perekonomian karena memiliki multiplier effect bagi peningkatan aktivitas 

ekonomi disuatu daerah.  
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2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Pagu total Transfer ke Daerah dan Dana Desa meningkat di tahun 2020 sebesar 0,77 

persen atau senilai Rp229,70 miliar. Kenaikan tersebut juga diikuti peningkatan kinerja 

pelaksananaan anggaran dengan meningkatnya persentase realisasi di triwulan I 2020 dari 

24,82 persen di tahun 2019 menjadi 28,73 persen di 2020.  

              

DAK Fisik memiliki realisasi tertinggi di triwulan I 2020 

sebesar Rp11,11 miliar (0,31%), diikuti oleh Dana 

Alokasi Umum. Sementara Dana Insentif Daerah 

belum ada realisasi (0,00%).  Realisasi Dana Desa 

relatif rendah karena pada tahun 2020 mulai 

diberlakukan kebijakan penyaluran Dana Desa 

langsung dari RKUN ke RKD melalui RKUD.  

Pagu Dana Desa meningkat sebesar 1,32 persen atau senilai Rp31,08 miliar. Realisasai  

Dana Desa TW I 2020 (Tahap I) mencapai 10,16 persen lebih rendah 5,92 persen 

dibanding TW I 2019 yang mencapai 16,78 persen, dengan 13 pemerintah kabupaten 

telah menerima  penyaluran dan 8 

pemerintah daerah  belum  menerima 

penyaluran dana.  

Sementara untuk pagu DAK Fisik 2020 

meningkat 118,85 miliar dibanding 2019. 

Peningkatan pagu diikuti oleh kinerja 

penyaluran yang mencapai 33,64 persen, 

sementara di TW I 2019 realisasi DAK 

Fisik masih nihil.   

3. Pengelolaan BLU 

Tingkat kemandirian BLU merupakan kemampuan satker BLU dalam membiayai 

operasional satkernya dengan menggunakan pendapatan BLUnya. 

 

Dibandingkan TW I 2019, 

tingkat kemandirian satker BLU 

menurun dari 57,08 persen 

menjadi 57,00 persen di 

triwulan I 2020 (YoY). 

Meskipun sumber pendapatan 

BLU dan pagu Rupiah Murni 

meningkat di tahun 2020 namun secara persentase terjadi penurunan persentase tingkat 

kemandirian satker BLU yang disebabkan meningkatnya pagu Rupiah Murni. 
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4. Manajemen Investasi Pusat 
Salah satu program pemerintah dalam 

meningkatkan akses pembiayaan 

UMKM kepada lembaga keuangan 

denga pola penjaminan adalah KUR 

dan UMi. 

Periode 4 tahun terakhir penyaluran 

KUR pada sektor produksi selalu mencapai  target yang ditetapkan : 

• Tahun 2017 tercapai 50,10% dari 40% target yang ditetapkan 

• Tahun 2018 tercapai 53,36% dari 50% target yang ditetapkan 

• Tahun 2019 tercapai 57,31% dari 60% target  yang ditetapkan 

• Tahun 2020 s.d Maret  tercapai 19,27% dari 60% target yag ditetapkan. 

C. Prognosis Realisasi APBN 

Pandemi virus Corona atau Covid-19 secara global berpengaruh terhadap perekonomian 

Indonesia, termasuk di dalamnya Sulawesi Selatan. Namun demikian, merujuk pada data 

Bank Indonesia Sulsel, hingga minggu ketiga Maret harga barang pokok di pasaran masih 

terkendali. Sulsel dinilai memiliki modal dasar dan cukup kuat dalam menghadapi tekanan 

Covid-19. Hal itu tercermin dari ketersediaan stok pangan yang masih terjaga dengan harga 

yang masih di level wajar. 

Pada posisi Februari 2020, tekanan inflasi tercatat sebesar 2,84 persen (yoy). Lebih rendah 

dari rata-rata inflasi lima tahun terakhir yang mencapai 4.47 persen (yoy). Sejak 2017 hingga 

2019, inflasi tahunan Sulsel juga menunjukkan tren perkembangan yang menurun. 

Kementerian Keuangan juga telah berupaya menyiapkan dana untuk penanggulangan covid 

19 dengan melakukan realokasi dan refocusing Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

serta dana satker Kementerian/Lembaga.  Realokasi dan Refocusing dana diperoleh dari 

pemotongan anggaran belanja-belanja yang tidak perlu seperti perjalanan dinas, rapat, 

proyek yang belum dikontrakkan dan proyek-proyek yang bisa ditunda pelaksanaannya. 

Hasil realokasi dan refocusing digunakan  untuk penanggulangan  covid-19 antara lain untuk 

warga yang terdampak langsung seperti program padat karya tunai melalui Dana Desa, 

bantuan sembako melalui Kartu Sembako Murah, Implementasi Kartu Pra Kerja dan lain 

sebagainya.  

Bulan Ramadhan yang jatuh pada triwulan II 2020 diperkirakan akan sedikit mempengaruhi 

menurunnya belanja negara, karena berkurangnya kegiatan-kegiatan pemerintah yang 

sifatnya konsumsi belanja barang. Sementara dari sisi pendapatan negara, hadirnya bulan 

Ramadhan meningkatkan konsumsi rumah tangga yang akan meningkatkan pula 

penerimaan perpajakan, meskipun peningkatan penerimaan tidak sebesar disaat kondisi 

normal. Diperkirakan sampai dengan Idul Fitri, masih terdapat wilayah yang menjalani PSBB 

dan masa recovery setelah selesai menjalani masa PSBB. 



P E R K E M B A N G A N  D A N  A N A L I S I S
P E L A K S A N A A N  A P B DBAB III
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BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu mesin pendorong 

pertumbuhan ekonomi. Selain itu, APBD juga sebagai alat pendorong dan salah satu 

penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk 

mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam 

mewujudkan agenda pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan 

mandiri.  

 Berdasarkan  Klasifikasi  Ekonomi  

(I-Account),  dapat  diketahui  

arah  kebijakan fiskal yang 

diterapkan. Dari tabel diatas dapat 

diketahui bahwa hingga Triwulan I 

tahun 2020, persentase 

Pendapatan Daerah baru 

mencapai 18,58 persen atau 

Rp8,46 triliun dari total pagu 

Pendapatan Daerah sebesar 

Rp45,52 triliun, hal ini 

menunjukkan bahwa realisasi 

pendapatan di triwulan I tahun 2020 telah menunjukkan kinerjanya dibanding 2019 yang 

hanya mencapai Rp7,70 triliun. Sementara untuk realisasi belanja masih berada di angka 

10,84 persen atau senilai Rp4,39 triliun dari total pagu sebesar Rp40,48 triliun.  Realisasi 

tersebut cukup baik bila dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 7,67 persen.  

Nsamun bila dibandingkan dengan target realisasi nasional sebesar 15 persen, maka 

realisasi belanja di Provinsi Sulsel masih jauh dibawah target.   

A. Pendapatan Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

bersangkutan. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, sebagaimana tersebut pada 

tabel diatas, yang dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri 

oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, 

penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah 

lainnya yang sah. 
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a) Penerimaan Pajak Daerah 

Penerimaan pajak daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan per Kabupaten/Kota 

adalah sebagai berikut: 

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 

Kabupaten/Kota lingkup Provinsi 

Sulawesi Selatan triwulan I tahun 

2020 secara aggregat mencapai 18,06 

persen dari total pagu sebesar  

Rp6,35 triliun.  Sementara secara 

individu, penerimaan pajak daerah 

tertinggi dimiliki oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang selama triwulan 

I tahun 2020 menerima pajak daerah sebesar Rp747,02 miliar yang didominasi 

oleh penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sementara daerah yang memiliki 

penerimaan pajak terendah dimiliki oleh pemerintah kabupaten Kepulauan 

Selayar yang selama triwulan I tahun 2020 hanya menerima pajak daerah 

sebesar Rp978 juta.  

b) Penerimaan Retribusi Daerah 
Penerimaan retribusi daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan per 

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : 

Realisasi   Penerimaan   Retribusi   Daerah   Kabupaten/Kota   lingkup   

Provinsi Sulawesi Selatan triwulan I tahun 2020 secara aggregat mencapai 

13,85 persen dari total pagu atau sebesar Rp81,15 miliar dari total pagu 

penerimaan retribusi daerah sebesar    Rp631,61 miliar.  

Sementara secara individu, 

penerimaan retribusi daerah 

tertinggi dimiliki oleh pemerintah 

Kab. Jeneponto yang selama 

triwulan I 2020 menerima 

retribusi daerah sebesar 

Rp17,82 miliar yang didominasi 

oleh penerimaan retribusi 

pelayanan kesehatan.  

Sementara  daerah  yang   memiliki   penerimaan retribusi terendah dimiliki oleh 

pemerintah kabupaten Selayar yang selama triwulan I tahun 2020 hanya 

menerima retribusi daerah sebesar Rp14,23 juta.  

Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara total pada triwulan I tahun 2020 

mencapai 15,32 persen dari total pagu PAD  2020 atau sebesar Rp.1,51 triliun 

dari total pagu Rp9,88 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan realisasi PAD 



 

Halaman 15  

pada triwulan I tahun 2019 yang hanya mencapai 12,82 persen dari total pagu 

PAD tahun 2019 atau sebesar Rp1,17 triliun dari total pagu Rp9,17 triliun. 

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami 

kenaikan dimana pada triwulan I tahun 2019 rasio PAD terhadap total 

Pendapatan Daerah adalah sebesar 15,27 persen namun di triwulan I tahun 

2020 rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah naik sebesar 17,88 persen, 

namun Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan secara total masih sangat rendah karena rasio masih jauh 

dibawah 50%.  

2. Pendapatan Transfer 

Realisasi penyerapan Dana 

Pendapatan Transfer di Provinsi 

Sulawesi Selatan secara agregat 

pada triwulan I tahun 2020 telah 

mencapai 20,16 persen atau sebesar 

6,89 triliun dari total pagu sebesar 

Rp34,18 triliun.  Realisasi tersebut 

menurun disbanding tahun 2019 yang 

mecapai 20,64 persen atau sebesar Rp6.83 triliun dari total pagu sebesar Rp33.08 

triliun.  

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, 

Pendapatan Dana Darurat, Bagi Hasil 

Pajak dari Pemda lain, dan 

Pendapatan lainnya. Hingga triwulan I 

tahun 2020, realisasi Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah dari 

keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp55,75 miliar 

dari total pagu sebesar Rp1,44 triliun atau hanya sebesar 3,85 persen dari total 

pagu.  

B. Belanja Daerah 

Realisasi penyerapan belanja daerah di 

provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan I 

tahun 2020 masih sekitar 10,85 persen 

dari total pagu atau sebesar Rp4,39 triliun 

dari total pagu belanja daerah sebesar 
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Rp40,48 triliun. Realisasi Belanja  Bantuan Sosial merupakan jenis belanja dengan 

realisasi tertinggi diantara seluruh jenis belanja dengan persentase sebesar 35,88 

persen atau sebesar 22,38 miliar dari pagu sebesar Rp62,33 miliar.  Sementara Belanja 

Modal menjadi salah satu  jenis belanja daerah yang penyerapannya masih sangat 

rendah yaitu sebesar Rp173,25 miliar (1,99 persen) dari total  pagu belanja modal 

sebesar Rp8,68 triliun. Rendahnya penyerapan belanja modal pada umumnya 

disebabkan sejumlah belanja masih dalam proses pengikatan kontrak kerja sama.   

Selain itu belanja Barang dan Jasa juga memiliki penyerapan yang rendah yaitu sebesar 

Rp933,67 miliar (8,16 persen) dari total pagu belanja barang dan jasa sebesar Rp11,44 

triliun. Masih tersedianya stock barang persediaan habis pakai menjadi salah satu 

penyebab rendahnya realisasi belanja barang.  

C. Prognosis APBD Sampai Dengan Akhir Semester I Tahun 2020 

Prognosis APBD pada semester I tahun 2020, selain dipengaruhi oleh kebijakan fiskal 

yang telah dan akan dilaksanakan, juga sangat dipengaruhi perkembangan 

perekonomian domestik, regional dan internasional yang saat ini sedang berjuang 

menangani pandemik covid 19. 

Saat ini pemerintah pusat dan daerah melalui APBN dan APBD tengah melakukan 

refocusing dan realokasi sejumlah belanja yang dapat ditunda penggunannya untuk 

menangani dampak pandemik. Sejumlah belanja seperti belanja perjalanan dinas, 

honor, kegiatan meeting dll serta belanja modal yang belum dilakukan perikatan kontrak 

dilakukan revisi.  Kegiatan yang mengarah pada penguatan social ekonomi diutamakan 

untuk masyarakat yang terkena dampak langsung serta penguatan UMKM yang 

diharapkan dapat sebagai roda penggerak perekonomian di masa pandemik covid 19.  

Selain hal tersebut, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB) 

disejumlah wilayah di Sulsel yang wilayahnya terus bertambah turut andil dalam 

melemahnya perekonomian Sulsel.  Momen hari raya dapat sedikit  mengangkat 

perekonomian. 

Sesuai dengan data BPS yang menyatakan pertumbuhan ekonomi  TW I 2020 Sulsel 

sebesar 3,07 % (y on y)dan -2,91 % (q to q) maka diperkirakan sampai dengan akhir 

semester I 2020, terdapat beberapa koreksi atas pagu penerimaan, belanja daerah 

serta angka surplus/deficit.  

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada triwulan I tahun 2020 serta 

mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana diatas, realisasi pendapatan daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir semester I tahun 2020 diperkirakan hanya 

mencapai Rp11,001 triliun atau sebesar 24,17 persen dari total pagu sedangkan 

realisasi belanja daerah sebesar Rp7,47 triliun atau sebesar 18,45% dari total pagu 

sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. 



P E R K E M B A N G A N  D A N  A N A L I S I S
P E L A K S A N A A N  A N G G A R A N
K O N S O L I D A S I A NBAB IV
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BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN 

KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Triwulan I Tahun 2020 mengalami kenaikan 

bila dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Konsolidasi Triwulan I Tahun 2020. 

Pendapatan Negara Konsolidasian Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp 10,978,15 miliar 

naik sebesar Rp 851,33 miliar atau naik sebesar 7,75 persen dibandingkan dengan 

Pendapatan Negara Konsolidasian Triwulan I Tahun 2020 yang mencapai Rp 10,126.82 

miliiar . Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan pendapatan negara di sektor pajak, sektor 

bukan pajak dan sektor hibah yang cukup besar mencapai 11,88 persen. Hal ini 

memperlihatkan perekonomian dalam masyarakat telah bergerak cukup dinamis sehingga 

menciptakan transaksi perdagangan yang merupakan sumber bagi pendapatan atas 

pengenaan tarif pajak dan retribusi. 

Sedangkan Belanja Negara 

Konsolidasian tercatat juga 

mengalami kenaikan yang relative 

lebih besar sebesar Rp 1.703,91 

miliar atau naik 27,46 persen. 

Belanja Negara Konsolidasi Tahun 

2020 mencapai Rp 7.908,62 miliar 

bila dibandingkan dengan Belanja 

Negara Konsolidasian Triwulan I 

2020 yang mencapai Rp 6.204,71 

miliar. Hal ini disebabkan oleh 

belanja pemerintah pusat dan 

daerah yang mengalami percepatan  penyerapan bila dibandingkan di triwulan I tahun 

2020.        

B. Pendapatan Konsolidasian 

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan 

Pendapatan perpajakan konsolidasian sampai dengan triwulan I tahun 2020 sebesar 

Rp 3.102,42 miliar. Hasil ini menunjukan kenaikan sebesar 11,76 persen atau 364,94 

miliar bila dibandingkan dengan pendapatan perpajakan konsolidasian triwulan I tahun 

2020 yang mencapai Rp 2.737,48 miliar. Pendapatan Negara Bukan Pajak 

Konsolidasian pada triwluan I 2020 yang mencapai Rp 946,52 miliar juga mengalami 

kenaikan sebesar 45,28 miliar  atau 4,78 persen bila dibandingkan dengan 

Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian triwulan I 2018 yang mencapai Rp 

901,24 miliar. Untuk pendapatan Hibah konsolidasian triwulan I tahun 2020 sebesar 
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Rp 35,72 miliar naik sebesar Rp 23,43 miliar atau 65,57 persen dibandingkan dengan 

realisasi Triwulan I Tahun 2019 yang mencapai Rp 12,30 miiar. Pendapatan Transfer 

yang merupakan pengeluaran pemerintah pusat yang dieliminasi dengan penerimaan 

pemerintah daerah. Dimana seluruh pengeluaran transfer pemerintah merupakan 

penerimaan transfer pemerintah daerah. Dimana Pendapatan Transfer Konsolidasi 

triwulan I 2020 mengalami 

peningkatan sebesar 6,45,persen 

atau sebesar Rp 417,69 miliar.  

Pendapatan perpajakan 

konsolidasian pada triwulan I Tahun 

2020 mencapai Rp 3.105,42 miliar 

atau 72,59 persen dari total 

pendapatan konsolidasian. 

Pendapatan pajak ini terdiri atas 

penerimaan perpajakan pemerintah 

pusat yang mencapai 1.954,95 miliar 

dan penerimaan pajak pemerintah 

daerah sebesar Rp 1.147,46 miliar.  

Pendapatan Negara Bukan Pajak konsolidasian triwulan I tahun 2020 sebesar Rp 

901,23 miliar atau 23,68 persen dari total pendapatan konsolidasian. Pendapatan 

Negara Bukan Pajak terdiri atas PNBP Pemerintah Pusat yang mencapai Rp 560,31 

miliar dan PNBP Pemerintah Daerah yang mencapai Rp 386,21 miliar. Realisasi 

Pendapatan Negara  

Bukan Pajak Konsolidasian mengalami 

peningkatan peningkatan Rp 45,28 miliar 

atau naik 4,78 persen dibandingkan 

dengan realisasi Triwulan I Tahun 2019. 

Pendapatan Hibah konsolidasian 

triwulan I tahun 2020 sebesar Rp 35,73 

miliar atau 2,39 persen dari total 

pendapatan konsolidasian. Pendapatan 

Hibah terdiri atas peneriman hibah 

pemerintah daerah sebesar Rp 35,73 

miliar. Dimana realisasi pendapatan 

Hibah konsolidasian triwulan I 2020 lebih besar  Rp 23,43 miliar atau naik 190,42 

persen dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2019.  

2. Analisis Perubahan 

Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Triwulan I tahun 2020 sebesar Rp 3.102,42 
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miliar terdiri dari Pajak Dalam Negeri Konsolidasian sebesar Rp 3.084,03 miliar dan 

Pajak Perdagangan Internasional Konsolidasian sebesar Rp 18,39 miliar. Pajak 

Dalam Negeri Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pemerintah 

Pusat sebesar Rp 1.936,56 miliar dan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pemerintah 

Daerah sebesar Rp 1.147,46 miliar  dari total pendapatan Pajak Dalam Negeri 

Konsolidasian. Hal ini berarti Pajak Dalam Negeri Konsolidasian Triwulan I Tahun 

2020 lebih tinggi  Rp 364,94 miliar atau naik 13,33 persen dibandingkan dengan Pajak 

Dalam Negeri Konsolidasian triwulan I Tahun 2019.  

Kenaikan Pendapatan perpajakan 

konsolidasian pada triwulan I tahun 2020 

dikarenakan oleh kegiatan sektor ekonomi 

khususnya sektor pertanian, konstruksi dan 

perdagangan telah tumbuh lebih cepat bila 

dibandingkan triwulan I 2019 sehingga 

berbagai transaksi ekonomi masyarakat 

menjadi sumber pendapatan dari sektor 

pajak.  

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap kenaikan realisasi pendapatan 

konsolidasian 

Realisasi Pendapatan Konsolidasian Triwulan I Tahun 2020 mengalami kenaikan bila 

dibandingkan dengan realisasi pendapatan konsolidasian triwulan I Tahun 2019. Pada 

triwulan I Tahun 2020 pendapatan konsolidasian mencapai Rp 10.978,15 miliar  naik 

7,75 persen atau Rp 851,33 miliar bila dibandingkan dengan pencapaian triwulan I 

Tahun 2019 yang mencapai Rp 10.126,82 miliar. 

Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp 

1.513,64 miliar, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pada triwulan I Tahun 

2019, baik secara 

nominal yaitu 

sebesar Rp 337,56 

miliar maupun 

dalam persentase 

yaitu 28,70 persen. Pada triwulan tahun 2020 PDRB Provinsi Sulawesi Selatan 

terealisasi sebesar Rp 80,148 T dengan harga konstan setara pertumbuhan ekonomi 

sebesar 3.07 %. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2020, pendapatan yang 

diterima pemerintah daerah dan pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp 4.048,93 

miliar atau naik sebesar 11,27 persen bila bandingkan dengan triwulan I 2019. Dengan 

adanya selisih angka pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan tersebut, 
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menunjukkan terjadi anomali terhadap kenaikan penerimaan sebagai akibat 

pertumbuhan ekonomi yang menurun. Pertumbuhan ekonomi yang menurun 

disebabkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2020 dibanding 

triwulan I-2019 tumbuh sebesar 3,07 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 

Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,57 persen; diikuti Jasa Keuangan dan 

Asuransi sebesar 10,51 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 9,79 persen dan 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,42 persen.  

C. BELANJA KONSOLIDASIAN 

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan 

Belanja Konsolidasian triwulan I tahun 2020 sebesar Rp 15.579,29 miliar yang terdiri 

dari konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 10,954,27 miliar dan belanja 

pemerintah daerah sebesar Rp 4.625,02 miliar. Belanja Pemerintah Pusat 

berkontribusi sebesar 70,31 persen dari total Belanja Pemerintah Konsolidasian, 

sedangkan sisanya 29,69 persen merupakan belanja pemerintah daerah. 

Belanja Pemerintah 

Konsolidasian Triwulan 

I tahun 2020 terdiri dari 

Belanja Pegawai 

Konsolidasian sebesar 

Rp 4.207,16 miliar, 

Belanja Barang 

Konsolidasian Rp 

1.990,36 miliar, Belanja 

Modal Konsolidasian 

sebesar Rp 798,83 miliar, Belanja Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian Rp 3,99 

miliar, Belanja Hibah Konsolidasian sebesar Rp 41,93 miliar, Belanja Bantuan Sosial 

Konsolidasian Rp 22,37 miliar, Belanja Lain-lain Konsolidasian sebesar Rp 56,06 

miliar dan Transfer konsolidasian sebesar Rp 7.901,40 miliar.  

2. Analisis Perubahan 

Belanja Konsolidasian Triwulan I Tahun 2020 didominasi oleh Belanja Pegawai 

Konsolidasian sebesar 27 persen, yang diikuti dengan Belanja Barang Konsolidasian 

12,78 persen, Belanja Modal Konsolidasian sebesar 5,13 persen, Transfer 

Konsolidasian sebesar 50,72 persen, Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian sebesar 

0,21 persen, Belanja Tak Derduga 0,36 persen, Pembayaran Bunga Utang 0,02 

persen, sedanglan persentase Hibah Konsolidasian 3,78 persen dan Subsidi 0 

persen. Belanja Konsolidasian Triwulan I Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 

Rp 1.586,13 miliar atau naik 11,34 persen jika dibandingkan dengan Belanja 

Pemerintah Konsolidasian Triwulan I Tahun 2019. 
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Belanja Pegawai Konsolidasian Triwulan I Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 

Rp 450,49 miliar atau sebesar 11,99 persen jika dibandingkan dengan Belanja 

Pegawai Konsolidasian triwulan I tahun 2019 miliar. Belanja Barang Konsolidasian 

triwulan I tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 214,98 miliar atau sebesar 

12,11 persen jika dibandingkan dengan Belanja Barang Konsolidasian triwulan I 

tahun 2019 . Belanja Modal Konsolidasian triwulan I tahun 2020 mengalami kenaikan 

sebesar Rp 322,42 miliar atau 67,68 persen jika dibandingkan dengan Belanja Modal 

Konsolidasian triwulan I tahun 2019. Belanja Pembayaran Bunga Utang 

Konsolidasian triwulan I tahun 2020 senilai Rp 3,99 miliar mengalami kenaikan 

sebesar Rp 1,15 miliar atau naik 40,42 persen jika dibandingkan dengan triwulan I 

tahun 2019. APBN sebagai piranti kebijakan Pemerintah yakni memiliki fungsi 

stabilisasi antara lain digunakan untuk penyediaan berbagai jenis bantuan sosial. 

Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian triwulan I tahun 2020 mencapai Rp 33,13 

miliar mengalami kenaikan sebesar Rp 24,74 miliar atau naik 294,63 persen jika 

dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019. 

3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional 

Gejolak ekonomi global yang terjadi sampai saat ini membuat kondisi ekonomi di 

hampir semua negara menjadi kurang bergairah. Perlambatan perekonomian ini 

berdampak juga terhadap kondisi ekonomi Indonesia ditandai dengan menurunnya  

pertumbuhan ekonomi 2020 pada triwulan I sebesar 2,97 persen dibandingkan tahun 

2019 sebesar 5,07 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional 

ternyata juga berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang 

ikut menurun. Pada triwulan I 2020 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan hanya 

mencapai 3.07 persen. Bila dibandingkan dalam periode yang sama tahun 2019 

yang mencapai 6,56 persen terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi 3,49 persen. 

Berbagai hal yang mendorong terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di 

Sulawesi Selatan antara lain Dari sisi produksi penurunan disebabkan oleh kontraksi 

yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sementara itu, dari sisi pengeluaran 

penurunan disebabkan oleh hampir seluruh komponen mengalami kontraksi kecuali 
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Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.   

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL 

BRUTO (PDRB) 

Berikut adalah ringkasan Laporan 

Operasional sebagai salah satu komponen 

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah 

Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 

triwulan I Tahun 2020 Pelaporan: 

Berdasarkan Laporan Operasional Statistik 

Keuangan Pemerintah Umum Tingkat 

Wilayah Triwulan I Tahun 2020 , 

Pendapatan mencapai Rp 15.079,55 miliar, 

yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan 

Konsolidasian sebesar Rp 3.101,972 miliar, 

Pendapatan Hibah Konsolidasian sebesar 

Rp 71,226 miliar dan Pendapatan Lainnya 

konsolidasian sebesar Rp 11.906,36.  Beban 

mencapai Rp 7.927,59 miliar terdiri dari Beban Kompensasi Pegawai sebesar Rp 

4.262,37 miliar, Penggunaan Barang dan Jasa sebesar Rp 1.908,70 miliar, Beban 

Bunga sebesar Rp 3,99 miliar, Beban Hibah sebesar Rp 1.408,22 miliar, Beban Manfaat 

Sosial Rp 33,13 miliar, dan Beban Lainnya sebesar Rp 311,18 miliar. 

Kontribusi Pemerintah terhadap 

PDRB, terutama dari belanja 

Pemerintah (G) dan  investasi (I). 

Nilai belanja Pemerintan (G) 

dicerminkan/ diproxikan dari nilai 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang berasal dari kompensasi pegawai sebesar Rp 

4.262,37 miliar ditambah penggunaan barang dan jasa sebesar Rp 1.908,70 miliar, 

konsumsi aset tetap sebesar Rp 0, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung 

ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang/jasa) sebesar Rp 

33,13 miliar, dikurangi penjualan barang dan jasa sebesar Rp 0 menghasilkan angka 

sebesar Rp 6.204,21 miliar. Sedangkan nilai Investasi Pemerintah 

dicerminkan/diproxikan dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang 

merupakan nilai akuisisi aset tetap dikurangi penghentian aset tetap, dalam Laporan 

Operasional sama dengan nilai Aset tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto 

sebesar Rp 768,89 miliar. Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja 

Pemerintah sebesar 6.204,21 miliar dengan nilai PDRB sebesar 135.295,70 miliar 

menghasilkan kontribusi Pemerintah terhadap PDBR sebesar 4,59 persen. Sedangkan 

Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDB sebesar 0,57 persen. 

Sumber: Laporan GFS Triwulan I 2020 Kanwil DJPb 
Prov Sulsel 
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BAB V BERITA/ISU FISKAL TERPILIH 

Pembahasan : 

Tahun 2019 menjadi tahun ujian bagi Sulsel dan sebelum mewabahnya covid-19, tahun 2020 

adalah tahun yang diharapkan  ekonomi Sulsel diprediksi membaik. Hanya efek perang 

dagang yang perlu diwaspadai.  Imbas dari terbukanya jendela resesi global. Namun 

keberuntungan masih menyertai Sulsel dimana fondasi ekonomi lokal masih cukup tangguh 

bertahan, hingga Sulsel bisa melaluinya.   

Bank Indonesia (BI) Sulsel mengatakan prospek pertumbuhan ekonomi Sulsel memasuki awal 

2020 diperkirakan memasuki fase pemulihan. Ekonomi Sulsel diperkirakan mulai lebih 

akseleratif di tahun 2020. Dengan masih beroperasinya beberapa proyek infrastruktur strategis 

di semester kedua 2019 yaitu jalan tol layang AP Pettarani, Kereta Api Makassar-Parepare, 

hingga proyek PLTB Sulbagsel merupakan katalis pertumbuhan ekonomi bagi Sulsel. 

Penerimaan Pajak Kota Makassar Surplus Rp 20 M di Triwulan I 2020 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mencatat penerimaan pajak di triwulan I 2020 

menunjukkan hasil positif. Kasubag Keuangan Daerah Bapenda Makassar, Ilham, Kamis (2/4/2020) 

mengatakan secara keseluruhan penerimaan pajak mengalami surplus kurang lebih Rp 20 miliar 

dibanding triwulan I 2019. 

"Untuk realisasi sampai dengan triwulan I 2020, kita masih surplus kurang lebih Rp 20 m, ini year 

on year dari keseluruhan penerimaan pajak," katanya. Hanya saja, dia memprediksi penerimaan akan 

anjlok di April. Khususnya pajak hotel, restoran, maupun hiburan.  Hal tersebut lantaran Pemkot 

Makassar meniadakan aktivitas massal akibat pandemi virus corona."Yang berpengaruh pembayaran 

Maret bayar di April. Per 26 Maret sampai sekarang banyak wajib pungut pajak yang tutup. Seperti 

resto, hotel, dan hiburan," jelasnya. 

Adapun penerimaan pajak hotel di triwulan I tahu 2020 mencapai Rp 26,388 miliar dan pajak restoran 

mencapai angka Rp 53,9 miliar. 

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Makassar Irwan Adnan mengatakan pihaknya terus berinovasi 

untuk memberi kemudahan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya.  Hal ini dilakukan guna 

mencapai target PAD yang telah ditetapkan untuk kepentingan pembangunan Makassar. 

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia Sulsel menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel 

pada triwulan 1 2020 masih berjalan normal belum terlalu kena dampak wabah virus corona (Covid-

19). 

Direktur Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia (BI) Sulsel, Endang 

Kurnia Saputra memperkirakan pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2020 mencapai 6,5 – 6,9% (yoy) 

ditopang oleh akselerasi lapangan usaha pertanian dan perdagangan.  

Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif stabil, namun net ekspor relatif membaik. 

Meski tekanan inflasi relatif meningkat, namun masih dalam kisaran sasaran 3±1%.  

“Perkiraan pertumbuhan ekonomi ini masih belum mempertimbangkan dampak penyebaran COVID-

19. Namun, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan perekonomian dan menempuh 

respon yang diperlukan sesuai kewenangan,” kata Endang, Selasa (14/4/2020). 

Pihaknya memprediksi pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini akan lebih renda dibandingkan akhir 

tahun 2019 lalu. Di mana saat itu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,48% (yo 

Sumber: Fajar.co.id dan Tribun Makassar.com 

https://makassar.tribunnews.com/tag/pajak
https://makassar.tribunnews.com/tag/bapenda-makassar
https://makassar.tribunnews.com/tag/pajak
https://makassar.tribunnews.com/tag/pajak
https://makassar.tribunnews.com/tag/pajak
https://makassar.tribunnews.com/tag/pajak
https://makassar.tribunnews.com/tag/pajak
https://makassar.tribunnews.com/tag/pajak
https://makassar.tribunnews.com/tag/pajak
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Selain hal tersebut konsistensi kebijakan larangan ekspor mineral mentah diperkirakan akan 

meningkatkan harga nikel yang jadi andalan Sulsel di tengah ancaman resesi global. 

Berapa kondisi sebelum wabah covid 19 di provinsi Sulsel, dari sisi investasi dan ekspor 

dimana ekonomi Sulsel pada 2020 diperkirakan meningkat karena didorong oleh investasi dan 

ekspor. Selain itu konsumsi rumah tangga yang didukung pola inflasi yang terjaga, akan 

membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekspor yang masih cukup 

tinggi.  

Ekspansi fiskal daerah diperkirakan tetap kuat, namun dalam pertumbuhan yang lebih 

terbatas. Pada sisi ekspor, ancaman resesi global diperkirakan menjadi hambatan, kecuali 

nikel yang telah mengamankan kontrak tetap serta unsur kenaikan harga akibat pelarangan 

ekspor mineral mentah dengan beroperasinya smelter.Konsumsi cenderung lebih lambat 

dibandingkan perkiraan akhir triwulan 2019 karena normalisasi permintaan pasca Natal dan 

liburan tahun baru. Demikian halnya kinerja ivestasi diperkirakan lebih moderat di triwulan 

pertama dengan kinerja sektor eksternal yang relatif stabil dari triwulan sebelumnya dengan 

tren harga komoditas yang cukup mendukung. 

Sementara itu, di sisi lapangan usaha, kinerja ekonomi pada awal tahun akan bertumpu pada 

usaha pertanian. Ini beralasan, mengingat triwulan pertama merupakan periode musim panen. 

Ada pun usaha perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi tumbuh cenderung lebih 

moderat di awal tahun.Selain itu, upaya untuk terus mendorong pariwisata perlu dilakukan 

karena di tengah perang dagang dan gejolak ekonomi global. Apalagi, ada kecederungan pola 

baru dalam hal berwisata. Pola konsumsi rumah tangga baik Indonesia maupun global 

berubah ke arah leisure (wisata). Potensi pariwisata Sulawesi Selatan yang begitu melimpah 

ruah menjadi keunggulan kompetitif.  

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi awal 2020 masih akan bertumpu pada konsumsi 

rumah tangga (RT). Konsumsi RT diperkirakan tumbuh pada rentang 6,4-6,8 persen (yoy) atau 

cenderung lebih lambat dibandingkan perkiraan akhir triwulan 2019 sebelumnya yang berada 

pada rentang 6,5-6,9 persen (yoy). 

Pada sisi belanja pemerintah, realisasi belanja modal dan pegawai relatif stabil dengan 

triwulan sebelumnya sehingga pertumbuhan belanja pemerintah diperkirakan juga akan 

mengalami moderasi sebagai dampak base effect.  

Di sisi transaksi luar negeri, kinerja ekspor diperkirakan masih stabil seperti triwulan 

sebelumnya dengan impor yang lebih melandai. Pertumbuhan ekspor diperkirakan berada 

pada rentang 8,6-9,0 persen (yoy). Hal ini sejalan dengan perkembangan harga komoditas. 

Harga komoditas yang masih cenderung stabil diperkirakan mengkompensasi kinerja produksi 

nikel yang mengalami gangguan. Direktur Economic Institute (Center of Political Economics & 

Business Competition), Bahtiar Maddatuang mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang 

bisa mempengaruhi perekonomian di tahun 2020.  Tahun ini, di Sulsel ada harapan untuk bisa 

bangkit atau tumbuh secara signifikan dari segi pertumbuhan ekonomi dan bisa memberikan 

multiple effect terhadap angka kemiskinan dan angka pengangguran. 
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Pertama, pemerintah harus mendorong agar APBD prorakyat, agar fenomena serapan 2019 

yang tidak maksimal dalam hal membiayai pembiayaan pembangunan di APBD, bisa 

dimaksimalkan tahun ini.  

Kedua, konsumsi, jika pengeluaran atau serapan APBD tinggi, maka akan membangkitkan 

ekonomi. 

Ketiga, private investment atau investasi swasta sebagai real investment. Sulsel butuh investor 

untuk membangun industri-industri yang menyerap tenaga kerja yang diharapkan sejalan 

dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran. 

Keempat adalah ekspor impor. Basis dari ekspor harusnya adalah komoditas unggulan. 

Dengan begitu, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. 

Kondisi saat wabah covid-19  

Kondisi ekonomi dipenghujung triwulan I 2020  tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global. 

Termasuk adanya virus corona.  Beberapa ekonom dari perguruan tinggi memprediksikan 

pertumbuhan ekonomi hanya berada pada angka 4,5 persen secara nasional dan 4 – 4,2 

persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan jika wabah tidak teratasi dengan baik, 

diprediksi bisa lebih buruk. Saat ini dapat terlhat dan dapat dirasakan secara langsung aktivitas 

ekonomi sudah sangat menurun. Penggunaan anggaran pemerintah juga banyak dialihkan 

kepada penanggulangan bencana wabah virus corona. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pondasi ekonomi dalam negeri sudah sangat  lemah. Perekonomian Sulsel khususnya juga 

sudah mulai goyang. Meski memang pertumbuhan ekonominya masih lebih tinggi dari 

nasional. Hanya saja tak boleh dibiarkan berlarut larut.  Diperlukan dana yang dioperasikan 

untuk memutar perekonomian, Sulawesi Selatan kedepan, selain melakukan penanggulangan 

bencana akibat virus corona, juga harus menjalankan strategi pembangunan dengan 

memberdayakan UMKM yang berorientasi ekspor.   

Hampir seluruh negara terkena dampak akibat virus corona. khususnya di Sulsel beberapa 

usaha telah merumahkan karyawannya. Pemerintah, telah mengambil langkah antisipasi. 

Kementerian Keuangan juga telah berupaya menyiapkan dana untuk penanggulangan covid 

19 dengan melakukan realokasi dan refocusing Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

serta dana satker Kementerian/Lembaga.  Realokasi dan Refocusing dana diperoleh dari 

pemotongan anggaran belanja-belanja yang tidak perlu seperti perjalanan dinas, rapat, proyek 

yang belum dikontrakkan dan proyek-proyek yang bisa ditunda pelaksanaannya. 

Hasil realokasi dan refocusing digunakan  untuk penanggulangan  covid-19 antara lain untuk 

warga yang terdampak langsung seperti program padat karya tunai melalui Dana Desa, 

bantuan sembako melalui Kartu Sembako Murah, Implementasi Kartu Pra Kerja dan lain 

sebagainya. Pemerintah tetap berupaya membangun komunikasi dengan berbagai pihak 

terkait guna tetap menggenjot ekspor, dan membangun basis-basis ekonomi, khususnya di 

UMKM.  Selain itu E-commerce di dorong agar memiliki implikasi dalam pengembangan 

ekonomi sebagai salah satu stimulus dalam menggerakkan sektor ekonomi kreatif. 

Pemerintah saat ini tengah mendorong ekonomi kreatif yang base-nya adalah digitalisasi.  
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