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Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkah, rahmat 

dan karunia-Nya, Kajian Fiskal Regional (Annual Regional Fiscal Report) Provinsi Jawa Tengah 

Triwulan III Tahun 2021 dapat disusun dan diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

Kajian Fiskal Regional merupakan output dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam pengelolaan 

fiskal. 

Kajian Fiskal Regional menjadi media informasi yang bernilai strategis kepada mitra 

kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, baik Satuan Kerja 

Kementerian/Lembaga Negara maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa 

Tengah. 

Proses penyusunan KFR ini melalui berbagai tantangan, khususnya dalam 

memaksimalkan pengumpulan data/informasi, yang tersebar di berbagai instansi dan media 

massa, untuk selanjutnya dianalisis sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif dan 

actual. 

Kami menyadari Kajian Fiskal Regional ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik 

dan masukan sangat diharapkan. Semoga kajian ini bermanfaat bagi semua pihak Dengan 

kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya 

Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa 

Tengah, dan Badan Statistik Provinsi Jawa Tengah, atas data dan informasi yang telah 

diberikan. 
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Perkembangan indikator ekonomi makro dan kesejahteraan 

Perekonomian Jawa Tengah terus menunjukkan pemulihan, sampai dengan Triwulan-

III 2021, beberapa indikator ekonomi makro dan kesejahteraan mengalami 

peningkatan. Pertumbuhan Ekonomi tumbuh sebesar 2,56% (y-on-y), angka ini berada 

di bawah pertumbuhan nasional (3,51%). Pertumbuhan tertinggi ditopang oleh 

lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (13,23%) dan Komponen Ekspor Barang 

dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 17,83%. Inflasi  y-on-y tercatat 

sebesar 0,46% didorong oleh kenaikan minyak goreng, rokok, tarif jalan tol. Tingkat 

Pengganguran Terbuka (TPT) 5,95% atau sebanyak 1,13 juta orang (per Agustus 

2021) turun sebesar 0,53% poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Persentase 

penduduk miskin 11,79% (per Maret 2021) turun dari kondisi bulan September 2020 

(11,84%), Indeks Gini/Ketimpangan sebesar 0,398 (per Maret 2021), dan Nilai Tukar 

Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) per September 2021 masing-masing 

sebesar 100,95 dan 109,62.  

 

Perkembangan dan pengaruh fiskal di daerah (APBN dan APBD) – program dan 

output strategis di daerah 

Pendapatan negara hingga triwulan III 2021 menunjukan tren pertumbuhan positif, 

sejalan dengan dilonggarkannya PPKM di beberapa wilayah. Realisasi pendapatan 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
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negara mencapai Rp57.424 miliar (63,73% terhadap target) atau tumbuh 2,96% 

(yoy). Pendapatan Negara ditopang dari penerimaan perpajakan sebesar Rp53.240 

miliar (4,46% dari target). Sedangkan realisasi belanja negara sebesar Rp76.562 

miliar (71,08% dari pagu) atau terkontraksi 2,68% (yoy). Realisasi Belanja 

Pemerintah Pusat (BPP) yaitu belanja K/L sebesar Rp26.562 miliar dan TKDD 

sebesar Rp50.000 miliar. Kinerja BPP dipengaruhi oleh realisasi belanja modal 

mencapai Rp5.738 miliar (tumbuh 73,09%, yoy) utamanya proyek infrastruktur dasar 

dan konektivitas serta pengadaan peralatan dan mesin. Penurunan kinerja realisasi 

belanja negara terutama dipengaruhi realisasi belanja TKDD mencapai Rp50.000 

miliar (terkontraksi 9,69%, yoy). Angka ini disebabkan belum terpenuhinya dokumen 

persyaratan penyaluran dana TKDD oleh sejumlah daerah.  

Penyaluran DFDD belum memenuhi target optimal untuk mendukung pemulihan 

ekonomi dan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah. Beberapa permasalahan antara 

lain Penyaluran dana ke RKUD belum diimbangi dengan penyerapan, Pemda belum 

disiplin dalam proses upload data kontrak dan SP2D BUD pada OMSPAN, terdapat 

kontrak yang baru diupload lebih dari 100 hari (rata-rata durasi tanggal Kontrak-

Upload 39,7 hari dan rata-rata durasi terbit SP2D BUD-Upload 41,6 hari), terdapat 

kendala petunjuk operasional pada beberapa Subbidang yang baru dimulai kontraknya 

lebih dari bulan Februari, dan keterlambatan Pemda yang dalam proses PBJ.  

Upaya percepatan yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah 

antara lain dengan mendorong percepatan penyalurannya melalui koordinasi melalui 

kegiatan one on one meeting, FGD, sharing session, dialog publik dan managerial 

meeting dengan para Pimpinan Pemda.  

Defisit anggaran sampai dengan triwulan III 2021 sebesar Rp19.138 miliar, dan 

berdasarkan tren realisasi, penerimaan negara s.d. akhir tahun diproyeksikan sekitar 

Rp85.853 miliar (99,95%) dan belanja negara diproyeksikan mencapai 97,14%.  

Capaian output strategis terkait layanan dasar publik meliputi sektor Pendidikan, 

kesehatan dan infrastruktur mencapai Rp4.700 miliar atau 69,10% dari pagu dengan 

capaian output rata-rata 51,84%. Sektor infrastruktur memberikan kontribusi 



 
 A 

tertinggi mencapai Rp1.895 miliar (75,63% dari pagu) yang berasal dari realisasi 

kelompok output Layanan Fasilitas Pelabuhan Laut. 

 

Perkembangan tematik 

Kebijakan fiskal kuhsusnya pada sektor pertanian di Jawa Tengah menunjukkan 

bahwa secara umum pengaruh DAK Fisik, Dana Desa, dan DIPA Pertanian, kehutanan, 

dan perikanan tidak signifikan terhadap peningkatan NTP maupun PDRB (sektor 

pertanian). Strategi peningkatan NTP dan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan dapat dilakukan melalui penambahan alokasi anggaran pada bidang yang 

relevan, penguatan ketepatan sasaran berfokus peningkatan indeks harga diterima 

petani (lt) dan penurunan indeks harga dibayar petani (lb), dan kebijakan sektor riil. 

Peluang investasi Sistem Resi Gudang di Kabupaten Grobogan sangat strategis dan 

memberikan manfaat bagi petani maupun pengguna/pedagang/eksportir. 

Berdasarkan analisis kelayakan, peluang investasi sebesar RP 50 miliar sangat 

potensial (NPV Rp 22,4 milyar, IRR 15,88%, PI 1,35 dan Payback Period 5 Tahun 8 

Bulan). 

 

Rekomendasi kebijakan 

Agar menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021, Pemerintah 

Daerah dan satuan kerja K/L agar bekerja keras merealisasikan APBN dan APBD 

hingga mendekati 100% dari alokasi, dengan tetap menjaga akuntabilitas 

pelaksanaannya. 

Pemerintah Daerah agar menjalankan berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh 

Kanwil DJPB Jateng, khususnya terkait hasil evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa tahun 2021 untuk perbaikan tata kelola dan percepatan penyaluran pada tahun 

2022. Percepatan penyusunan APBDes tahun 2022 agar terus didorong dan dapat 

diselesaikan tepat waktu, yaitu pada bulan Desember, supaya pada bulan Januari 

2022, Dana Desa tahap I sudah bisa disalurkan dan dimanfaatkan untuk masyarakat 

desa.  
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1.1. Perkembangan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi 

Sampai dengan Triwulan-III 2021, capaian indikator ekonomi di Jawa Tengah, 

yaitu: Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,56% (y-on-y), inflasi 0,46% (y-on-y) per 

September 2021), Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) 5,95% (per Agustus 2021), 

persentase penduduk miskin 11,79% (per Maret 2021), IPM 71,87 (2020), Indeks 

Gini/Ketimpangan  

(per Maret 2021), 

dan Nilai Tukar 

Petani (NTP) per 

September 2021 

sebesar 100,95. 

Dibandingkan 

dengan target 

RKPD 2021, masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai harapan. Tingkat 

pengganguran dan Indeks Gini masih dibawah target. Hal ini merupakan dampak 

pandemi covid-19 yang masih terasa sampai dengan Triwulan-III 2021. Namun 

demikian, perekonomian Jawa Tengah terus menunjukkan pemulihan, terlihat  dari 

beberapa indikator yang mengalami peningkatan.  

1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Perekonomian 

Jawa Tengah pada 

triwulan III-2021 (yoy) 

tumbuh 2,56%, 

melambat dari 

capaian triwulan II-

2021 yang tumbuh 

sebesar 5,72%. 

Penyebaran covid-19 

varian delta yang 

meningkat pada triwulan III dan adanya pembatasan aktivitas melalui PPKM memiliki 

Tabel I.1 Perbandingan Target, RKPD dan Capaian Q3 2021 

Sumber : BPS Prov Jateng, RKPD Jateng, RKP, diolah, September 2021 

Grafik I.1 Pertumbuhan Ekonomi Jateng & Nasional Q3 2021 

Sumber : BPS Prov Jateng & Nasional,  diolah, September 2021 

1 ANALISIS EKONOMI REGIONAL 

INDIKATOR EKONOMI CAPAIAN Q3 2021 TARGET RKPD 2021 TARGET RKP 2021

Pertumbuhan Ekonomi (YoY) 2,56 3,8 - 4,8 5,4 – 6,0%

Inflasi 0,46 3,0 ±1 3,10%

Tingkat Pengganguran Terbuka 5,95 4,94 - 5,67 5,5 – 6,2%

Tingkat Kemiskinan 11,79 11,94 - 11,02 8,5 – 9,0%

Indek Pembangunan Manusia 71,87 72,49 73,44-73,48

Indeks Gini 0,372 0,33 0,376-0,378

Nilai Tukar Petani 100,95 102,72 102 -104



 

2 
 

A 

dampak negatif pada penurunan produktivitas. PDRB ADHB mencapai Rp359.542,67 

miliar dan ADHK 2010 mencapai Rp251.236,81 miliar. 

Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, 

dengan pertumbuhan tertinggi dicapai 

oleh lapangan usaha Pertambangan 

dan Penggalian yang tumbuh sebesar 

13,23%. Sementara dari sisi 

pengeluaran, komponen yang 

mengalami kenaikan paling tinggi 

terjadi pada Komponen Ekspor 

Barang dan Jasa (termasuk Ekspor 

Antar Daerah) sebesar 17,83%, diikuti 

oleh Komponen PMTB dan 

Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang masing-masing tumbuh sebesar 6,72% 

dan 6,28%. Sedangkan, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) 

terkontraksi sebesar  -7,30%.  

Dibandingkan dengan Triwulan II-2021 (q-to-q), ekonomi Jawa Tengah pada 

Triwulan III-2021 tumbuh sebesar 1,66%. Lapangan usaha Konstruksi mencatat 

pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,08%. Di sisi pengeluaran, komponen 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu 

6,27%, diikuti Komponen PK-P sebesar 2,38%. 

Sementara itu, struktur PDRB Jawa Tengah tidak menunjukkan perubahan yang 

berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang 

mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah yaitu sebesar 59,37%; sedangkan 

porsi komponen PMTB sebesar 32,21% dan Komponen PK-P sebesar 6,83%. Dari sisi 

lapangan usaha, Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada 

Triwulan III-2021 dengan kontribusi sebesar 33,61%. 

1.1.2. Inflasi Jawa Tengah 

Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya tingkat inflasi di Jawa 

Tengah sebesar 1,28%. Inflasi Jawa Tengah pada Triwulan III 2021 lebih tinggi 

dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi terutama didorong oleh kenaikan minyak 

goreng, rokok, tarif jalan tol.  

Sumber : BPS Jateng, diolah, September 2021 

Grafik I.2 Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah 

Berdasar Pengeluran 



 

3 
 

A 

Namun demikian, tekanan inflasi tertahan oleh deflasi emas perhiasan dan telur 

ayam ras. Lebih lanjut, sejumlah komoditas pangan strategis juga terpantau mengalami 

penurunan akibat panen komoditas hortikultura seperti bawang merah dan aneka cabai 

. Dari enam kota di 

Jawa Tengah, empat kota 

mengalami deflasi dan dua 

kota mengalami inflasi. 

Deflasi tertinggi terjadi di 

Kota Semarang sebesar 

0,14% diikuti  kota 

Purwokerto sebesar 

0,13%, Kota Cilacap 

sebesar 0,12% dan terakhir 

Kota Kudus sebesar 0,03%. Sedangkan kota yang mengalami inflasi adalah Kota Tegal 

sebesar 0,02% selanjutnya Kota Surakarta sebesar 0,01%. 

1.2. Perkembangan dan Analisis Indikator Kesejahteraan 

1.2.1. Kemiskinan 

Persentase tingkat 

kemiskinan di Jawa tengah 

dari tahun 2018 sampai 

2021 (Maret 2021) secara 

umum mengalami tren 

penurunan, meskipun 

masih sedikit berfluktuasi. 

Pada Maret 2021 

penduduk miskin di Jawa 

Tengah mengalami 

penurunan yaitu dari 11,84 

pada bulan September 2020 menjadi 11,79 pada bulan Maret 2021.  Angka tersebut 

lebih tinggi jika dibanding dengan persentase penduduk miskin secara nasional, yang 

bahkan terjadi dalam beberapa periode terakhir. Kondisi ini merupakan early warning 

bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan, terutama 

kemiskinan ekstrem.  

Grafik I.3 Inflasi Jawa Tengah dan Nasional (m to m) 

Sumber : BPS Prov Jateng,Nasional, diolah,September 2021 

Grafik I.4 Angka Kemiskinan Jawa Tengah  

Sumber : BPS Prov Jateng,Nasional,  diolah, September 2021 
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Di Jawa Tengah terdapat 5 daerah percontohan penanganan kemiskinan ekstrem, 

yaitu Kabupaten Banyumas dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83%; Banjarnegara 

7,23%; Kebumen 7,68%; Pemalang 9,52%; dan Brebes 10,34%. 

1.2.2. Pengangguran 

 Merujuk Berita Resmi Statistik BPS Jateng, jumlah angkatan kerja pada Agustus 

2021 sebanyak 18,96 juta orang, bertambah 213 ribu orang dibanding angkatan kerja 

pada Agustus 2020. Sedangkan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat 

sedikit meningkat menjadi 69,58%.  

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 5,95% atau sebanyak 

1,13 juta orang, yang berarti turun sebesar 0,53% poin dibandingkan dengan Agustus 

2020. 

Penduduk yang bekerja sebanyak 17,84 juta orang, meningkat sebanyak 299 ribu 

orang dari Agustus 2020.  Lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan tenaga kerja 

tertinggi dibanding Agustus 2020, meliputi sektor Pertanian (2,54% poin), Jasa Lainnya 

(0,33% poin) serta Transportasi dan Pergudangan (0,11% poin).  

Sebanyak 2,95 juta penduduk yang pernah bekerja terdampak Covid-19 sejak 

Februari 2020. Pada Agustus 2021 mereka termasuk dalam kelompok penganggur 

karena Covid-19 (286,73 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 

(105,50 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (247,45 ribu orang), dan 

penduduk yang bekerja namun mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 

(2,31 juta orang). 

 

Grafik I.5 Perkembangan Ketenagakerjaan   
Jawa Tengah  

 

Grafik I.6 TPT Menurut Jenis Kelamin dan 
Klasifikasi Daerah  

 

Sumber : BPS Prov Jateng,Nasional,  diolah, September 2021 
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1.2.3. Ketimpangan Pendapatan 

Pada Maret 2021, tingkat 

ketimpangan pengeluaran 

penduduk Jawa Tengah yang 

diukur dengan Gini rasio 

tercatat sebesar 0,372. Angka 

ini naik 0,013 poin jika 

dibandingkan dengan Gini Ratio 

September 2020 yang sebesar 

0,359, dan naik 0,010 poin 

dibanding Gini Ratio Maret 2020 (0,362). Angka ini naik 0,013. Hal ini disebabkan karena 

gini rasio di perkotaan maupun pedesaan juga mengalami kenaikan. Hingga  

ketimpangan mengalami kenaikan pada periode September 2020 – Maret 2021.  

1.2.4. Nilai Tukar Petani (NTP) 

         NTP Jawa Tengah 

September 2021 sebesar 100,95 

naik 0,95% dibanding Agustus 

2021 sebesar 100. Jika dibanding 

periode yang sama tahun 2020, 

turun sebesar 1,82%. Subsektor 

yang mengalami kenaikan NTP 

antara lain Subsektor Tanaman 

Pangan sebesar 2,20%, 

subsektor Perikanan 2,21%, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,07%.  

1.2.5. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

            NTN Jawa Tengah 

berdasar data BPS tercatat 

109,62, mengalami peningkatan 

sebesar 1,44% dari bulan 

sebelumnya yakni sebesar 

108,18. Jika dibanding tahun 

sebelumnya dalam periode yang 

sama, NTN Jawa Tengah 

meningkat 1,44%.    

Grafik I.7 Perkembangan Gini Rasio Jawa Tengah  

 

Sumber : BPS Prov Jateng, diolah, September  2021 

Grafik I.8 Perkembangan NTP Jawa Tengah (m-to-m)  

 

Grafik I.9 Perkembangan NTN Jawa Tengah (m-to-m)  

 

Sumber : BPS Prov Jateng, diolah, September  2021 

Sumber : BPS Prov Jateng, diolah, September  2021 
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ANALISIS FISKAL REGIONAL 

 

 

2.1. Pelaksanaan APBN 

Capaian pendapatan negara hingga triwulan III 2021 kembali melanjutkan tren 

pertumbuhan positif, sejalan dengan dilonggarkannya PPKM di beberapa wilayah yang 

mengalami penurunan kasus Covid-19. Realisasi pendapatan negara hingga triwulan III 

2021 mencapai Rp57.424 

miliar atau 63,73% 

terhadap target. Realisasi 

tersebut tumbuh 2,96% 

(yoy), lebih tinggi 

Rp.1.651 miliar 

dibandingkan realisasi 

pada periode yang sama 

tahun lalu. 

Realisasi belanja 

negara sampai dengan 

triwulan III 2021 sebesar 

Rp76.562 miliar (71,08% dari pagu), terkontraksi 2,68% (yoy) jika dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp78.668 miliar. Penurunan 

kinerja realisasi belanja negara tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja 

TKDD yang mencapai Rp50.000 miliar (terkontraksi 9,69%, yoy). Berdasarkan realisasi 

pendapatan dan belanja negara, maka defisit anggaran sampai dengan triwulan III 2021 

mencapai Rp19.138 miliar. 

 
2.1.1. Pendapatan Negara 

Pendapatan Negara secara garis besar diklasifikasikan ke dalam Penerimaan 

Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kontribusi dan komposisi 

terbesar Pendapatan Negara berasal dari penerimaan perpajakan, yang mencapai 

92,715 dari total pendapatan negara. Penerimaan Perpajakan berasal dari Penerimaan 

Tabel II.1 Pagu dan Realisasi APBN Prov. Jateng Q3 2021 (miliar)  

Sumber Data: OMSPAN, Simtrada, diolah, September 2021 
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Pajak dan Kepabean dan Cukai. 

Sedangkan PNBP berasal dari 

PNBP Lainnya dan Pendapatan 

Badan Layanan Umum. 

 Realisasi penerimaan 

perpajakan sampai dengan 

triwulan III sebesar Rp53.240 

miliar (4,46% dari target). 

Meskipun pada bulan Juli s.d 

Agustus terjadi PPKM, 

pertumbuhan penerimaan perpajakan secara kumulatif sampai dengan triwulan III 

mampu tumbuh sebesar 4,46% (yoy), lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja 

periode yang sama di tahun 2020, dimana penerimaan hanya mencapai Rp50.967 miliar 

sedangkan di tahun 2021 mencapai Rp53.240 miliar. Fase PPKM, kinerja Penerimaan 

Pajak mampu melanjutkan tren pemulihan dengan pertumbuhan 0,44% (yoy) dengan 

realisasi sebesar Rp35.040 miliar. Namun capaian penerimaan yang baik tersebut, 

belum merefleksikan pertumbuhan positif seluruh kelompok pajak. Kelompok PPh Non 

Migas yang menopang kinerja penerimaan pajak, pada periode ini terkontraksi sebesar 

4,93% (yoy). Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebagai komponen 

penerimaan Perpajakan hingga triwulan III 2021 telah mencapai Rp29.665 miliar, 

tumbuh sebesar 7,89% (yoy). Penerimaan Cukai utamanya masih bersumber dari 

penerimaan CHT yang mampu tumbuh cukup kuat. Kinerja CHT didukung oleh 

penyesuaian tarif dan produksi rokok yang tumbuh cukup tinggi jika dibandingkan 

produksi diperiode yang sama tahun 2020 saat industri rokok tertekan oleh pandemi. 

 Tax ratio atau rasio pajak terhadap PDRB sampai dengan periode triwulan III 

2021 mengalami peningkatan sebesar 0,01% dibandingkan periode yang sama tahun 

sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan 

karena adanya pemberian insentif pajak 

dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN) pada mayoritas sektor. Selain 

berbagai kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengoptimalkan 

penerimaan perpajakan, konsumsi 

masyarakat dan produksi domestik juga 

relatif stabil sejalan dengan pemulihan 

Grafik II.1 Realisasi Penerimaan Perpajakan Jateng  
Q3 2020 - 2021 (miliar) 

Sumber Data: OMSPAN, diolah, September 2021 

Grafik II.2 Tax Ratio Q3 2020 – 2021 (miliar)  

Sumber Data: OMSPAN, & BPS, diolah, September 2021 
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aktivitas perekonomian. Hal ini yang dapat menjadi faktor yang mendorong peningkatan 

tax ratio. 

Penerimaan perpajakan sektoral memperlihatkan kinerja positif pada mayoritas 

sektor utama. Sejalan dengan aktivitas ekspor-impor Jawa Tengah sampai dengan 

triwulan III yang naik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, 

menyebabkan kinerja atas sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan ekspor-impor 

dan perdagangan internasional, seperti sektor industri pengolahan dan sektor 

perdagangan juga semakin baik. Sektor Perdagangan adalah sumber pertumbuhan 

terbesar kedua PDRB triwulan III tahun 2021 yakni sebesar 1,77%. Hal ini sejalan 

dengan kinerja komponen penerimaan pajak yang bersumber dari PPN/PPnBM yang 

utamanya berasal dari penerimaan PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. 

Secara kumulatif penerimaan PPN/PPnBM yang juga menjadi penopang utama kinerja 

perpajakan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan 5,47% (yoy).  Peningkatan 

PPN Impor sejalan dengan terus membaiknya aktivitas impor. Nilai impor di Jawa 

Tengah Agustus 2021 naik sebesar 53,34% dibanding bulan Juli 2021. Begitu pula jika 

dibandingkan dengan nilai impor Agustus 2020 naik sebesar 73,79%. Peningkatan impor 

menggambarkan aktivitas dalam rangka konsumsi, produksi dan distribusi berjalan 

dengan baik sekalipun sedikit melambat akibat dari kebijakan PPKM.   

 
2.1.2. Belanja Negara 

Alokasi APBN di Jawa Tengah sebesar Rp107.716 miliar, naik 2,70% dari tahun 

sebelumnya. Kontribusi dan komposisi terbesar Belanja Negara yaitu TKDD, yang 

mencapai 61,12% dari total belanja negara. Realisasi belanja negara sampai dengan 

triwulan III 2021 sebesar Rp76.562 miliar (71,08% dari pagu), turun 3,92% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja negara 

tersebut meliputi realisasi BPP yaitu belanja K/L sebesar Rp26.562 miliar dan TKDD 

sebesar Rp50.000 miliar. 

Realisasi belanja K/L sampai dengan triwulan III tumbuh sebesar 13,99% (yoy). 

Peningkatan kinerja realisasi BPP tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja 

modal yang mencapai Rp5.738 miliar (tumbuh 73,09%, yoy) dan belanja barang sebesar 

Rp9.283 miliar (tumbuh 6,20%, yoy). Pertumbuhan realisasi belanja modal utamanya 

untuk mendukung proyek infrastruktur dasar dan konektivitas serta pengadaan peralatan 

dan mesin. Sementara pertumbuhan belanja barang antara lain untuk dukungan 

penanganan kesehatan/vaksinasi, dan penyaluran berbagai bantuan pemerintah dalam 

rangka pemulihan ekonomi. Tingkat penyerapan anggaran K/L secara keseluruhan 

sudah cukup baik, namun dilihat per jenis belanja, penyerapan anggaran belum optimal 
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karena masih dibawah target penyerapan triwulan III sebesar 60%, hanya belanja 

pegawai yang telah melebihi target (74,88% dari pagu) dan tumbuh sebesar 2,70% 

(yoy). Sedangkan belanja bansos masih terkontraksi sebesar 14,04% (yoy). 

Beberapa permasalahan yang dihadapi K/L yang menyebabkan realisasi belum 

optimal antara lain: 1) Situasi pandemi dan status PPKM membuat banyak agenda 

kegiatan yang sudah dijadwalkan ditunda atau dilakukan secara daring; 2) Dana 

refocusing turun di bulan September, sehingga masih dalam proses pengadaan; 3) 

Terdapat  revisi berupa refocusing anggaran yang dilakukan melalui metode blokir, 

sehingga mengakibatkan persentase penyerapan yang rendah; 4) Penyerapan 

anggaran bantuan pemerintah menyesuaikan dengan musin tanam; 5) Terdapat kendala 

pembebasan lahan pada Satker Teknis Perkeretaapian; 6) Terdapat kelebihan anggaran 

yang tidak dapat dicairkan yakni Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS; 7) Kegiatan 

Sensus Penduduk yang memerlukan anggaran besar dihentikan, sehingga anggaran 

belum terserap; dan 8) Penagihan dari PT. Pertamina pada pengadaan BBM terlambat. 

Sampai dengan triwulan III 2021, TKDD telah tersalurkan sebesar Rp50.000 

miliar (75,95% dari pagu) terkontraksi 9,69% (yoy). Angka ini juga menunjukkan adanya 

penurunan sebesar 7,50% (yoy), yang disebabkan belum terpenuhinya dokumen 

persyaratan penyaluran berbagai jenis dana TKDD oleh sejumlah daerah. DAK Fisik 

memberikan kontribusi terbesar atas penurunan kinerja realisasi TKDD. Realisasi DAK 

Fisik sampai dengan triwulan III mencapai Rp1.241 miliar (29,17% dari pagu), 

terkontraksi sebesar 51,86% (yoy) dan menunjukkan adanya penurunan sebesar 

61,54% (yoy). Dari 36 Pemda, terdapat 20 pemda (55,56%) yang realiasi penyalurannya 

dibawah 30% bahkan dibawah rata-rata 28,83%. Realisasi tertinggi yaitu Kab. Boyolali 

sebesar 59,08%, sedangkan yang terendah Kota Magelang sebesar 8,78%. 

Dana Desa yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III tahun 2021 telah 

mencapai Rp6.507 miliar (79,77% dari pagu), turun 6,59% (yoy) dan terkontraksi 

sebesar 7,16% (yoy). Dari nilai penyaluran tersebut, sebesar Rp1.537 miliar digunakan 

untuk BLT DD. Terdapat 1.079 (13,80%) desa yang sudah mengajukan penyaluran DD 

non-BLT 100%. Terdapat, 21 pemda (72,41%) yang realisasi penyalurannya dibawah 

80% bahkan dibawah rata-rata 79,78%. Realisasi tertinggi yaitu Kab. Wonogiri sebesar 

95,1%, sedangkan realisasi terendah Kab. Brebes sebesar 73,5%.  

Penyaluran DFDD belum memenuhi target optimal untuk mendukung pemulihan 

ekonomi dan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah. Kontribusi realisasi DFDD terhadap 

belanja TKDD maupun belanja negara secara keseluruhan mengalami penurunan jika 

dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 
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Beberapa permasalahan terkait 

penyaluran DF antara lain: 1) 

Penyaluran dana ke RKUD belum 

diimbangi dengan penyerapan 

(pembayaran kepada penyedia 

barang/jasa); 2) Sampai dengan September terdapat kontrak selesai sebesar 

Rp1.099,93 miliar, namun SP2D BUD yang diterbitkan sampai baru sebesar Rp443,17 

miliar (36,13%); 3) Terdapat selisih sebesar Rp783,49 miliar, yang seharusnya sudah 

bisa dibayarkan mengingat KPPN telah menyalurkan dana ke RKUD sebesar 

Rp1.226,56 miliar; 4) Pemda belum disiplin dalam proses upload data kontrak dan SP2D 

BUD pada OMSPAN; 5) Sebesar 4,3% Kontrak baru diupload lebih dari 100 hari setelah 

kontrak dimulai; dan 7,1% SP2D BUD baru diupload lebih dari 100 hari setelah 

diterbitkan. Rata-rata durasi tanggal Kontrak-Upload 39,7 hari dan Rata-rata durasi terbit 

SP2D BUD-Upload 41,6 hari; 6) Terdapat kendala petunjuk operasional pada beberapa 

Subbidang yang baru dimulai kontraknya lebih dari bulan Februari; dan 7) Terdapat 

Pemda yang lambat dalam proses PBJ. Sebagai contoh pada subbidang EC1008 

(Perpustakaan Daerah), pada Pemda Kendal, Grobogan, Jepara, Magelang, kontrak 

baru dimulai pada bulan Juni, padahal di Pemalang sudah mulai kontrak pada bulan 

Maret. Selain itu pola pengajuan penyaluran yang dilakukan Pemda juga menumpuk di 

akhir batas waktu pengajuan per tahap. 

Berdasarkan evaluasi, Dana Desa tahun 2021 di beberapa Kabupaten di Jawa 

Tengah baru salur pada bulan Maret. Hal ini berpengaruh pada penggunaan DD yang 

menjadi terlambat. Salah satu, penyebab keterlambatan penyaluran DD adalah 

keterlambatan Penetapan Perdes APBDes, yang seharusnya paling lambat bulan 

Desember, namun kenyataannya masih terdapat beberapa Perdes APBDes yang 

ditetapkan setelah bulan Januari. Perdes APBDes yang telah ditetapkan pun tidak 

segera dilakukan proses upload diaplikasi OM SPAN, sedangkan Perdes APBDes 

menjadi salah satu syarat salur DD. 

Dalam rangka mengakselerasi belanja yang bersumber dari DFDD, beberapa 

upaya yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah antara lain 

mendorong percepatan penyalurannya melalui koordinasi melalui kegiatan one on one 

meeting, FGD, sharing session, dialog publik dan managerial meeting dengan para 

Pimpinan Pemda untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan dan merumuskan 

strategi penyelesaian, secara berkala juga menyampaikan infografis kinerja penyaluran 

DFDD. Upaya-upaya yang telah dilakukan Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah telah 

Tabel II.2 Kontribusi Realisasi DFDD Terhadap  
Belanja Negara (miliar) 

Sumber Data : I-Account OMSPAN, diolah,  Sept 2021 
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menampakkan hasil, dintaranya kinerja penyaluran DD mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun lalu dan secara nasional kinerja penyaluran Dana Desa menduduki 

pertama. Pada tahun 2020 penyaluran DD baru dimulai bulan Februari, sedangkan di 

tahun 2021 penyaluran sudah dimulai pada bulan Januari. Target tahun depan, seluruh 

DD Tahap I dapat disalurkan pada Januari 2022. Untuk itu, Kanwil DJPb Prov. Jawa 

Tengah mendorong agar APBDes tahun 2022 segera disusun dan ditetapkan paling 

lambat bulan Desember. 

 
2.1.3. Surplus/Defisit 

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, maka defisit anggaran 

sampai dengan triwulan III 2021 mencapai Rp19.138 miliar (108,68% dari pagu), turun 

12,00% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp22.895 

miliar dan terkontraksi sebesar 16,41% (yoy). Defisit ini diharapkan semakin turun 

bahkan menjadi surplus. 

 
2.1.4. Prognosis APBN 

Dengan berakhirnya Triwulan III 2021, realisasi Pendapatan Negara dan Belanja 

Negara di Jawa Tengah tercatat telah mencapai 63,73% dan 63,43%. Kinerja 

pendapatan dan belanja m-t-m dalam tiga bulan terakhir membaik secara perlahan. Hal 

ini seiring dengan proses pemulihan 

prospek ekonomi terus berlanjut 

meskipun melambat, yang didorong 

oleh pelaksanaan vaksinasi, 

stimulus fiskal dan perbaikan aktivitas manufaktur. Akselerasi pelaksanaan vaksinasi 

akan sangat berpengaruh pada penurunan penyebaran covid-19 dan akan mendorong 

peningkatan aktivitas ekonomi.  

Berdasarkan tren realisasi belanja dan pendapatan pada periode beberapa 

tahun sebelumnya dan kondisi perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan III 2021 

menunjukkan perubahan yang sangat berarti ditandai dengan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi meskipun terjadi perlambatan, jika kondisi ekonomi stabil, penerimaan negara 

s.d. akhir tahun diproyeksikan akan terealisasi sebesar 99,95% atau sekitar Rp85.853 

miliar. Sedangkan belanja negara diproyeksikan akan dapat mencapai 97,14%. 

 
2.1.5. Analisis Capaian Output: Layanan Dasar Publik 

Progres belanja dan capaian output strategis terkait layanan dasar publik yang 

meliputi sektor Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur mencapai Rp4.700 miliar atau 

69, 10% dari pagu dengan capaian output rata-rata 51,84%. Sektor infrastruktur 

Tabel II.3 Perkiraan Realisasi APBN s.d Q4 2021 (miliar) 

Sumber Data : I-Account OMSPAN, diolah,  Sept 2021 
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memberikan kontribusi realisasi 

penyaluran terbesar, yaitu mencapai 

Rp1.895 miliar (75,63% dari pagu). 

Sedangkan sektor kesehatan 

memberikan kontribusi terendah 

dengan realisasi sebesar Rp429 miliar 

(57,21% dari pagu). Meskipun sektor 

infrastruktur 

mampu mencatatkan realisasi penyaluran tertinggi namun realisasi capaian outputnya 

masih rendah, yaitu 48,37% dari target.  

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam belanja 

APBN di Jawa Tengah. Kebijakan ini 

didasari oleh keyakinan bahwa untuk 

mendorong iklim investasi, penyediaan 

infrastruktur dasar mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam 

peningkatan daya saing dan efisiensi 

sistem logistik, serta pemerataan 

pembangunan. Pada sektor infrastruktur, realisasi tertinggi pada kelompok output 

Layanan Fasilitas Pelabuhan Laut (99,82%), sedangkan yang terendah pada kelompok 

output Pembangunan Jembatan (45,72%). Rendahnya realisasi di beberapa kelompok 

output disebabkan adanya beberapa permasalahan, antara lain gagal lelang, 

pembebasan lahan, cuaca. 

Selain sektor infrastruktur, 

sektor kesehatan juga merupakan 

prioritas utama. Peningkatan derajat 

kesehatan dan status gizi masyarakat 

tetap menjadi prioritas disamping untuk 

penanganan pandemi. Namun 

demikian rata-rata realisasi belanja 

dan caput masih rendah. Realisasi terendah yaitu Pengadaan Alkes sebesar 33,11% 

dengan kinerja caput sebesar 30,82%, yang terkendala pada proses pengadaannya.  

Sektor Pendidikan sampai dengan saat ini masih menjadi prioritas utama seiring 

dengan kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Kinerja realisasi 

Grafik II.3 Realisasi Output Strategis s.d Q3 2021 
(miliar) 

Sumber Data : OMSPAN, diolah, September  2021 

Tabel II.4 Realisasi Output Strategis Infrastruktur  
s.d Q3 2021 (miliar) 

Sumber Data: OMSPAN, diolah, September  

Tabel II.5 Realisasi Output Strategis Kesehatan  
s.d Q3 2021 (miliar) 

Sumber Data : OMSPAN, diolah, September  2021 
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terendah yaitu kelompok output 

KIP Kuliah – Kemenag dengan 

realisasi belanja sebesar 49,53% 

dan kinerja caput 47,16%. 

 

 
2.2. Pelaksanaan APBD  

2.2.1. Pendapatan Daerah 

Secara total, target pendapatan APBD tahun 2021 seluruh pemerintah daerah di 

Jawa Tengah mengalami penurunan 0,70% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut 

sebagian besar disebabkan 

oleh pendapatan transfer 

yang berasal dari 

pemerintah pusat 

mengalami pengurangan 

sebagaimana yang terjadi 

selama dua tahun terakhir, 

sebagai konsekuensi dari 

pandemi yang telah 

berdampak negatif pada 

keuangan negara. Di sisi 

lain, pemerintah daerah 

diharapkan dapat semakin 

kreatif dalam menciptakan 

pembiayaan alternatif agar 

tetap mampu mewujudkan 

target pembangunan 

sembari tetap fokus dalam 

penanganan pandemi dan 

mendorong pemulihan ekonomi. Hingga akhir periode triwulan III 2021, tingkat realisasi 

pendapatan APBD di Jawa Tengah mampu mencapai Rp93.421 miliar (86,04% dari 

target). Jika dibandingkan dengan besaran realisasi tahun 2020, pendapatan APBD 

tumbuh 18,07%. Kondisi tersebut didukung oleh berbagai kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan. Konsumsi masyarakat dan produksi 

domestik juga relatif stabil sejalan dengan pemulihan aktivitas perekonomian  

Tabel II.6 Realisasi Output Strategis Pendidikan  
s.d Q3 2021 (miliar) 

Sumber Data : OMSPAN, diolah, September  2021 

Tabel II.7 Pagu dan Realisasi APBD Prov. Jateng Q3 2021 (miliar) 

(miliar)  

Sumber Data: OMSPAN, Simtrada, diolah, September 2021 
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Pemerintah daerah sampai saat ini masih bergantung dari pendapatan transfer. 

Hal ini terlihat dari komposisi pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan 

Transfer, yaitu sebesar 72,49% dari total 

pendapatan daerah.  

Realisasi PAD dan Pendapatan 

Transfer pada triwulan III 2021 masing-

masing tumbuh 19,40% (yoy) dan 

21,92% (yoy). Pertumbuhan PAD 

didorong oleh seluruh komponen PAD 

yang mampu tumbuh positif. Sedangkan 

pertumbuhan pendapatan transfer ditopang oleh Pendapatan Dana Perimbangan dan 

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. 

 
2.2.2. Belanja Daerah 

Alokasi belanja tertinggi yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja 

modal berturut turut sebesar 36,61%, 24,21%, dan 12,25% dari total belanja daerah 

tahun 2021. Dari sisi kinerja 

penyerapan, sampai dengan triwulan III 

2021, anggaran belanja daerah terserap 

sebesar 68,17% dari pagu anggaran. 

Realisasi belanja daerah tumbuh 

23,56% (yoy). Belanja Operasional mendominasi capaian belanja daerah Provinsi Jawa 

Tengah, yaitu sebesar 75,19% dan tumbuh sebesat 121,66% dibanding periode yang 

sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh belanja pegawai, belanja barang dan 

belanja bansos yang masing-masing tumbuh sebesar 32,01%, 42,03% dan 13,13%. 

Kontribusi realisasi DFDD terhadap Belanja Daerah sampai dengan September 2021 

sebesar 15,89%, menurun 5,50% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

lalu. 

 
2.2.3. Surplus/Defisit Daerah 

Penetapan APBD di Jawa Tengah mengambil kebijiakan defisit anggaran namun 

dalam realisasinya rata-rata mengalami surplus.  Berdasarkan realisasi Pendapatan dan 

Belanja Daerah, sampai dengan triwulan III 2021 terjadi surplus anggaran sebesar 

Rp25.756 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 

tumbuh sebesar 55,26% (yoy). Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah di Jawa 

Tengah dalam merealisasikan penerimaan sudah baik sehingga cukup dapat 

menanggung belanja daerah. 

Tabel II.8 Kontribusi Realisasi DFDD Terhadap  
Belanja Daerah (miliar) 

Sumber Data : I-Account OMSPAN, diolah,  Sept 2021 

Grafik II.4 Realisasi Pendapatan Daerah Jateng  
Q3 2020 - 2021 (miliar) 

Sumber Data: OMSPAN, diolah, September 2021 
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2.2.4. Prognosis APBD 

Kinerja pendapatan dan belanja sampai dengan triwulan III membaik secara 

perlahan, meskipun masih terdapat penurunan kinerja beberapa komponen pendapatan 

dan belanja. Hal ini memunculkan 

optimisme, kinerja sampai akhir tahun 

akan semakin meningkat. Berdasarkan 

tren beberapa tahun terakhir, ditambah 

konsistensi upaya pemulihan ekonomi 

yang terdampak pandemi melalui akselerasi belanja pemerintah, dan mulai 

melonggarnya PPKM diperkirakan akan kembali meningkatkan pertumbuhan PDRB 

Jateng pada TW IV 2021, sehingga akhir tahun pendapatan diprediksi akan terealisasi 

sebesar 92,55% atau sekitar Rp100.484 miliar. Sedangkan realisasi belanja APBD di 

Jateng diproyeksikan akan mencapai 94,59% atau sebesar Rp100.433 miliar. 

 
 

2.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian 

2.3.1. Pendapatan Konsolidasian 

Secara konsolidasian, laporan pendapatan konsolidasian keuangan Pemerintah 

Jawa Tengah pada triwulan III 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp22.999,88 miliar 

atau tumbuh 1,29% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan 

pendapatan konsolidasi di dominasi dari 

pos Pendapatan Bukan Pajak sebesar 

Rp15.686,6 miliar diikuti pendapatan 

perpajakan sebesar Rp276,77 miliar. 

 
2.3.2. Belanja Konsolidasian 

   Pada triwulan III tahun 2021 

realisasi belanja konsolidasian di Jawa 

Tengah meningkat Rp12.378,07 miliar 

atau tumbuh 1,15% dibanding periode 

yang sama tahun sebelumnya. Jika dibandingkan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, nampak bahwa porsi pemerintah pusat lebih tinggi dari daerah.  

 
2.3.3. Surplus/Defisit Konsolidasian 

  Surplus angaran konsolidasian sampai dengan Triwulan III 2021 sebesar 

Rp4.918,80 miliar. Posisi ini sedikit tumbuh 0,86% jika dibandingkan dengan periode 

yang sama tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya peningkatan 

pada pendapatan konsolidasian. 

Tabel II.10 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian  
Q3 2020 - 2021 (miliar) 

2020

Konsolidasian Pusat Daerah Konsolidasian Growth (%)
A. Pendapatan Negara 79.573,12 57.423,51 95.150,31 102.573,00 1,29

Pendapatan Perpajakan 67.356,20 53.239,57 13.839,86 67.079,43 1,00

Pendapatan Bukan Pajak 12.216,92 4.183,93 73.720,40 27.903,52 2,28

Hibah 0,00 ,00 2.312,64 2.312,64 ,00

Transfer 0,00 ,00 5.277,41 5.277,41 ,00

B. Belanja Negara 85.276,13 76.665,01 70.990,01 97.654,20 1,15

Belanja Pemerintah 72.040,27 26.664,19 60.508,86 87.173,05 1,21

Transfer 13.235,86 50.000,82 10.481,16 10.481,16 ,79

Surplus( Defisit) -5.703,01 -19.241,50 24.160,30 4.918,80 -,86

C. Pembiayaan 4.424,03 0,00 6.873,41 6.873,41 1,55

Penerimaan Pembiayaan Daerah 4.931,76 0,00 7.464,72 7.464,72 1,51

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 507,73 0,00 591,31 591,31 1,16

-1.278,99 -19.241,50 31.033,70 11.792,20 -9,22

Uraian

Sisa Lebih(Kurang) Pembiayaan 

2021

Sumber : Laporan SIKRI, diolah, September 2021 

Tabel II.9 Perkiraan Realisasi APBD Jateng  
s.d. Q4 2021 (miliar)  

Sumber : Data LRA Prov/Kab/Kota Jateng, diolah, Sept 2021 
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ANALISIS TEMATIK 

 

   

3.1. Peran Fiskal Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan: Analisis NTP 

dan NTN 

3.1.1. Reviu Program Pemerintah Untuk Petani dan Nelayan 

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi terbesar ketiga terhadap 

PDRB Jawa Tengah setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar 

dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2014 sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 14,09% terhadap PDRB, tahun 2015 

sebesar 14,11%, tahun 2016 sebesar 13,69%, tahun 2017 sebesar 13,21%, tahun 2018 

sebesar 12,89%, tahun 2019 sebesar 12,42%, dan tahun 2020 sebesar 13,08%. Berikut 

ini struktur PDRB Jawa Tengah dan Pertumbuhan Ekonomi 

Tabel III.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah ADHK Tahun 2014-2020 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah,diolah,September 2021 

Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari tahun 

2015-2020 adalah 2,68%. Capaian tertinggi pada tahun 2015 sebesar 5,60% dan 

capaian terendah pada tahun 2019 sebesar 1,52%. Pertumbuhan sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan setiap tahunnya ber-slope positif, dengan rata-rata 

PDRB ADHK Jawa Tengah Harga Konstan Tahun 2010

Lapangan Usaha Rp (Triliun)
Persen 

Kontribusi
Rp (Triliun)

Persen 

Kontribusi
Rp (Triliun)

Persen 

Kontribusi
Rp (Triliun)

Persen 

Kontribusi
Rp (Triliun)

Persen 

Kontribusi
Rp (Triliun)

Persen 

Kontribusi
Rp (Triliun)

Persen 

Kontribusi

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 107,8 14,09% 113,8 14,11% 116,3 13,69% 118,1 13,21% 121,4 12,90% 123,2 12,42% 126,3 13,08%

Pertambangan dan Penggalian 15,6 2,04% 16 1,98% 19 2,24% 20,4 2,28% 20,9 2,22% 21,6 2,18% 21,4 2,22%

Industri Pengolahan 271,5 35,49% 284,6 35,28% 296,2 34,87% 308,8 34,54% 322,2 34,23% 338,9 34,16% 326,2 33,78%

Pengadaan Listrik dan Gas 0,9 0,12% 0,9 0,11% 1 0,12% 1 0,11% 1 0,11% 1,1 0,11% 1,1 0,11%

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,6 0,08% 0,6 0,07% 0,6 0,07% 0,6 0,07% 0,7 0,07% 0,7 0,07% 0,7 0,07%

Konstruksi 76,7 10,02% 81,3 10,08% 86,9 10,23% 92,8 10,38% 98,4 10,45% 103,3 10,41% 99,4 10,29%

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 110,9 14,49% 115,3 14,29% 121,2 14,27% 129,3 14,46% 136,7 14,52% 144,8 14,60% 139,2 14,41%

Transportasi dan Pergudangan 24,9 3,25% 26,8 3,32% 28,6 3,37% 29,9 3,34% 32,1 3,41% 34,8 3,51% 23,3 2,41%

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 23,5 3,07% 25,1 3,11% 26,7 3,14% 28,4 3,18% 30,7 3,26% 33,5 3,38% 30,8 3,19%

Informasi dan Komunikasi 30,1 3,93% 33 4,09% 35,7 4,20% 40,5 4,53% 45,5 4,83% 50,8 5,12% 58,7 6,08%

Jasa Keuangan dan Asuransi 20,1 2,63% 21,7 2,69% 23,8 2,80% 24,9 2,78% 25,6 2,72% 26,5 2,67% 27,1 2,81%

Real Estat 13,8 1,80% 14,8 1,83% 15,8 1,86% 16,9 1,89% 17,8 1,89% 18,8 1,89% 18,7 1,94%

Jasa Perusahaan 2,5 0,33% 2,7 0,33% 3 0,35% 3,3 0,37% 3,6 0,38% 4 0,40% 3,7 0,38%

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial 21,1 2,76% 22,2 2,75% 22,7 2,67% 23,3 2,61% 24,3 2,58% 25 2,52% 24,7 2,56%

Jasa Pendidikan 27,3 3,57% 29,3 3,63% 31,6 3,72% 33,8 3,78% 36,3 3,86% 39 3,93% 38,9 4,03%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,9 0,77% 6,3 0,78% 6,9 0,81% 7,5 0,84% 8,2 0,87% 8,7 0,88% 9,5 0,98%

Jasa Lainnya 11,9 1,56% 12,3 1,52% 13,4 1,58% 14,6 1,63% 15,9 1,69% 17,4 1,75% 16 1,66%

Total 765,1 100% 806,7 100% 849,4 100% 894,1 100% 941,3 100% 992,1 100% 965,7 100%

20202014 2015 2016 2017 2018 2019

3 
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pertumbuhan 2,68%. Pada tahun 2017, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 

menyumbang sebesar Rp118,13 triliun dan pada tahun 2020 mencapai Rp126,26 triliun. 

Tabel III.2 Pertumbuhan PDRB dan Sektoral Tahun 2015-2020 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah,diolah,September 2021 

Pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan sebesar 5.067.891 jiwa atau 30,69% dari total tenaga kerja 

16.511.136 jiwa. (BPS Jawa Tengah, Februari 2020). Pada tahun 2017 jumlah tenaga 

kerja terserap di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 4.323.993 jiwa 

atau 25,16% dari total tenaga kerja 17.186.674 jiwa. (BPS Jawa Tengah, Februari 

2020).Pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja terserap di sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan sebesar 4.094.675 jiwa atau 23,48% dari total tenaga kerja 17.441.153 

jiwa. (BPS Jawa Tengah, Juli 2020). Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja terserap di 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 4.608.261 jiwa atau 26,28% dari 

total tenaga kerja 17.536.935 jiwa. (BPS Jawa Tengah, April 2021). 

Pada grafik 3.2, korelasi antara variabel tenaga kerja di sektor pertanian, 

kehutanan, perikanan dengan variabel tenaga kerja keseluruhan ber-slope negatif yaitu 

-0,695957. Hal tersebut berarti setiap penambahan 1 (satu) jiwa tenaga kerja 

keseluruhan, maka tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan akan 

berkurang 0,695957 jiwa. Sehingga terjadi hubungan berbanding terbalik, di mana 

terjadi peningkatan tenaga kerja yang terserap, namun tenaga kerja di sektor pertanian 

berkurang. 

 

 

PDRB ADHK Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,60% 2,13% 1,61% 2,75% 1,52% 2,47% 2,68%

Pertambangan dan Penggalian 3,05% 18,73% 6,98% 2,45% 3,28% -0,80% 5,61%

Industri Pengolahan 4,81% 4,09% 4,25% 4,33% 5,19% -3,77% 3,15%

Pengadaan Listrik dan Gas 2,44% 5,57% 2,28% 5,36% 5,48% 1,79% 4,15%

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 1,64% 2,17% 6,51% 4,88% 4,42% 2,22% 3,64%

Konstruksi 6,00% 6,88% 6,78% 6,07% 4,95% -3,76% 4,49%

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3,97% 5,10% 6,73% 5,67% 5,92% -3,82% 3,93%

Transportasi dan Pergudangan 7,80% 6,66% 4,46% 7,55% 8,49% -33,15% 0,30%

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,79% 6,40% 6,59% 7,89% 9,14% -8,06% 4,79%

Informasi dan Komunikasi 9,53% 8,31% 13,27% 12,39% 11,62% 15,65% 11,79%

Jasa Keuangan dan Asuransi 8,02% 9,67% 4,44% 3,05% 3,51% 2,03% 5,12%

Real Estat 7,59% 6,80% 6,49% 5,58% 5,53% -0,28% 5,29%

Jasa Perusahaan 8,49% 10,62% 8,72% 9,48% 10,54% -7,19% 6,78%

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial 5,31% 2,37% 2,57% 4,43% 2,86% -1,31% 2,71%

Jasa Pendidikan 7,55% 7,64% 7,15% 7,29% 7,59% -0,24% 6,16%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,61% 9,86% 8,60% 8,80% 6,72% 8,19% 8,13%

Jasa Lainnya 3,21% 8,62% 8,99% 9,45% 9,02% -8,01% 5,21%

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 5,47% 5,28% 5,26% 5,28% 5,40% -2,67% 4,00%
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Grafik III.1 Tren Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 
Tahun 2016-2020 (Jiwa) 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah,diolah,September 2021 

Beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami peningkatan nilai PDRB atas 

dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK 2010) selama periode tahun 2017-2020 

diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, namun tenaga kerja yang 

terserap di sektor pertanian menurun, baik dari segi jumlah maupun persentase. Hal 

tersebut mengindikasikan terjadi peningkatan faktor produksi selain faktor produksi 

tenaga kerja pada sektor pertanian,kehutanan, dan perikanan di Jawa Tengah. Faktor 

produksi yang mungkin meningkat adalah faktor produksi modal. Dalam konsep 

pertanian lahan sempit, di mana sebagian besar lahan pertanian telah berubah fungsi 

menjadi areal industri dan perumahan, maka produktivitas hasil pertanian dapat 

ditingkatkan dengan inovasi teknologi pertanian. Diantara contoh inovasi teknologi 

pertanian meliputi : pertanian hidroponik, pengembangan hibrida (mutasi genetik) dan 

kultur jaringan, sistem tumpang sari, mina padi, dan lainnya. 

3.1.2. Fiskal/Anggaran Berpotensi Mendorong Pertumbuhan Sektor 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

Kebijakan Anggaran Pemerintah Pusat di Jawa Tengah Pada Sektor Pertanian 

Belanja pemerintah bersumber dari APBN yang dialokasikan pada satuan kerja 

pelaksana tugas dan fungsi pertanian, kehutanan, dan perikanan, baik yang secara 

langsung berhubungan dengan input-output sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan, maupun berupa dukungan administrasi pemerintahan adalah refleksi 

keberpihakan pemerintah pusat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di 
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Jawa Tengah. Data tahun 2017-2021 menunjukkan belanja pemerintah pusat di sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan di Jawa Tengah tidak sebanding dengan proporsi 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB Jawa Tengah. Tahun 2017 

belanja pemerintah pusat di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Jawa Tengah 

sebesar 8,28% dari keseluruhan belanja pemerintah pusat di Jawa Tengah. Tahun 2018 

terjadi peningkatan menjadi 14,08%, namun menurun pada tahun 2019, menjadi 5,73%. 

Pada tahun 2020 belanja sektor tersebut menurun menjadi 4,76%, dan 5,86% pada 

tahun 2021. 

Tabel III.3 Belanja Pemerintah Pusat di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 
Tahun 2017-2021 

 
Sumber : spanint.kemenkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah,diolah,September 2021 

 
Persentase belanja pemerintah pusat yang relevan dengan sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB pertanian, kehutanan, dan perikanan berada 

di atas pertumbuhan sektor 

pertanian, kehutanan, 

dan perikanan pada 

PDRB Jawa Tengah. 

Tahun 2017, sektor 

pertanian, kehutanan, 

dan perikanan 

bertumbuh 1,61% dan 

saat yang sama belanja 

pemerintah pusat 

sebesar 3,15%. Tahun 

2018, sektor tersebut bertumbuh 2,75% dan saat yang sama belanja pemerintah pusat 

sebesar 5,67%. Tahun 2019, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bertumbuh 

1,52% dan saat yang sama belanja pemerintah pusat sebesar 2,41%. Sedangkan tahun 

Grafik III.2 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat di 

Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan TA 2017 - 2021 

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id,diolah,September 2021 

Tahun

Total Realisasi 

Belanja 

Pemerintah Pusat 

(Rp)

Realisasi 

Pemerintah Pusat 

Relevan Pertanian 

(Rp)

Persentase Belanja 

Pemerintah Pusat 

Relevan Pertanian 

Terhadap Total 

Belanja Pemerintah 

Pusat (%)

PDRB Pertanian 

(Rp)

Persentase 

Realisasi Belanja 

Pemerintah Pusat 

Relevan Pertanian 

Terhadap PDRB 

Pertanian (%)

2017 44.884.216.330.394 3.716.240.318.277 8,28 118.125.700.000.000 3,15

2018 48.860.493.831.071 6.880.086.266.815 14,08 121.370.040.000.000 5,67

2019 51.835.758.299.544 2.970.645.667.465 5,73 123.214.200.000.000 2,41

2020 53.139.134.658.374 2.529.007.045.396 4,76 126.256.480.000.000 2,00

2021 43.302.182.318.591 2.537.341.276.164 5,86 N/A N/A
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2020, sektor pertanian bertumbuh 2,47%, namun saat yang sama belanja pemerintah 

pusat hanya sebesar 2,00%. 

Penurunan porsi belanja pemerintah pusat pada sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan dibandingkan 

seluruh belanja 

pemerintah pusat, juga 

sebanding dengan 

penurunan rupiah 

belanja pemerintah 

pusat pada sektor 

pertanian, kehutanan, 

dan perikanan yang 

direalisasikan sepanjang 

tahun 2018-2021. Pada 

tahun 2018, realisasi belanja pemerintah pusat pada sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan sebesar Rp6,88 triliun, menurun pada tahun 2019 menjadi Rp2,97 triliun, pada 

tahun 2020 menjadi Rp2,53 triliun, dan pada tahun 2021 menjadi 2,54 triliun. 

Kebijakan Anggaran Transfer Ke Daerah Yang Berpotensi Mendukung Sektor 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 

Mekanisme penganggaran dana transfer ke daerah yang diterima pemerintah 

daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota adalah 

sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah antara Kepala Daerah dengan DPRD. 

Hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diikat dengan sejumlah ketentuan teknis dan 

sasaran/output yang ditentukan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Dalam struktur 

APBD, Dana Alokasi Umum (DAU) sudah diikat pada dua hal yaitu pembayaran gaji 

PNS daerah dan belanja opersional pelayanan minimum kepada masyarakat. Sehingga 

DAU tidak mungkin diharapkan untuk dapat mendorong sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan.  

Pada sisi yang lain terdapat pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh dari pajak 

daerah dan retribusi daerah. PAD pada umumnya digunakan untuk peningkatan 

pelayanan yang berkaitan dengan sumber retribusi, sebagaimana prinsip pemanfaatan 

retribusi, di mana wajib bayar menerima manfaat pelayanan secara langsung. Sisa dari 

pemanfaatan PAD, biasanya akan digunakan untuk remunerasi PNS daerah maupun 

SAL (Saldo anggaran lebih) yang direncanakan untuk investasi, penyertaan modal 

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id,diolah,September 2021 

Grafik III.3  Belanja Pemerintah Pusat di Sektor 
Pertanian Tahun 2017-2021 

 

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id,diolah,September 2021 
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daerah, maupun dipisahkan sebagai kekayaan daerah dipisahkan pada BUMD. Pos 

lainnya adalah pendapatan/penerimaan lainnya yang sah berasal dari hibah (grant), 

sumbangan, dan lain-lain. Pendapatan/penerimaan tersebut juga telah diikat pada 

targeted spending sesuai perjanjian kemitraan/hibah. Sempitnya ruang fiskal daerah 

tersebut tentunya menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan suatu “kebijakan 

fiskal” khususnya berkaitan dengan kebijakan alokasi anggaran yang pro pertumbuhan 

dan pro pemerataan.  

Harapan bagi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk mendapatkan 

perhatian atau keberpihakan pemerintah daerah adalah ruang fiskal pengalokasian 

anggaran yang berasal dari DAK Fisik bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan serta 

Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu peranan pemerintah desa juga sangat diharapkan 

dengan cara mengalokasikan Dana Desa pada APB Desa yang mendukung 

pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. 

Pemerintah pusat dapat menugaskan pemerintah desa untuk mengalokasikan 

dana desa pada anggaran yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan, sesuai karakteristik desa. 

 

 

 

 

 

Tabel III.4  Transfer ke Daerah Tahun 2017 - 2021 

 

Tahun
DAK Fisik 

(miliar Rp)

Dana Desa 

(miliar Rp)

DBH (miliar 

Rp)

DIPA 

Relevan 

Pertanian 

(miliar Rp)

NTP 

(Indeks)

PDRB 

Pertanian 

(miliar Rp)

2017 3.573 6.384 N/A 3.716 100,39 118.126

2018 3.017 6.732 2.424 6.880 102,24 121.370

2019 3.421 7.882 2.066 2.971 104,26 123.214

2020 2.601 8.116 2.629 2.529 101,79 126.256

2021 1.615 6.928 2.105 2.537 99,80 N/A

Tabel Realisasi DAF Fisik Bidang Relevan Pertanian (DAK Fisik), Dana Desa (DD) , 

Dana Bagi Hasil (DBH), dan DIPA Relevan Pertanian, Disertai Data Nilai Tukar Petani 

(NTP)

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id,diolah,September 2021 
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Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan. 

DAK Fisik pada bidang yang relevan dengan sektor perikanan, kehutanan, dan 

perikanan yang meliputi bidang : pertanian, jalan, kelautan dan perikanan, irigasi, 

lingkungan hidup dan kehutanan, pasar, dan pariwisata. Bidang yang relevan dengan 

sektor perikanan, kehutanan, dan perikanan tersebut berasal dari DAK regular maupun 

DAK penugasan, khususnya penugasan pada tugas “ketahanan pangan” maupun tugas 

“ekonomi 

berkelanjutan”. 

Tren DAK 

Fisik pada bidang 

yang relevan dengan 

sektor perikanan, 

kehutanan, dan 

perikanan terus-

menerus menurun 

dari tahun 2017-2021. 

Pada tahun 2017, DAK Fisik pada bidang yang relevan dengan sektor perikanan, 

kehutanan, dan perikanan disalurkan sebesar Rp3,57 triliun dan pada tahun 2021 

disalurkan sebesar Rp1,61 triliun. 

Potensi Dana Desa untuk Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 

Sebagian besar dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan 

prasarana umum di desa, selain itu digunakan untuk operasional pelayanan masyarakat, 

pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa. Sebagian kecilnya digunakan untuk 

investasi atau pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  

Pada masa pandemi Covid-19, sebagian dana desa digunakan untuk bantuan 

sosial atau bantuan tunai bagi masyarakat terdampak pandemi, serta digunakan untuk 

penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa. 

 

 

Grafik III.4 Tren DAK Fisik pada Bidang yang Relevan Sektor 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2017 - 2021 

 

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id,diolah,September 2021 
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Potensi Dana Bagi Hasil untuk Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana transfer ke daerah yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan persentase tertentu dan 

berasal dari bagian atas pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau, dan bagian atas 

PNBP yang berasal dari sumber daya alam meliputi : kehutanan, mineral dan batu bara, 

minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan. 

Pemerintah daerah menggunakan DBH secara otonom berdasarkan 

kesepakatan anggaran antara pemerintah daerah dengan DPRD. Sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan dimungkinkan menerima alokasi anggaran daerah yang 

bersumber dari DBH, karena sebagian DBH diperoleh dari eksplorasi dan/atau 

eksploitasi sumber daya alam, di mana memerlukan kebijakan kuratif untuk memperbaiki 

ekosistem dan lingkungan hidup. 

         

Setiap tahunnya, DBH kumulatif yang diterima 36 pemerintah daerah di Jawa Tengah 

dari tahun 2018-2021 sebesar Rp2,42 triliun pada tahun 2018, Rp2,07 triliun pada tahun 

2019, Rp2,63 triliun pada tahun 2020, dan Rp2,1 triliun pada tahun 2021. Perubahan 

Grafik III.5 Tren Dana Desa Tahun 2017 - 2021 

 

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id,diolah,September 2021 

Grafik III.6 Tren Dana Bagi Hasil Tahun 2018-2021 

 

 

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id,diolah,September 2021 
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pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (tabel 3.2) cenderung berubah 

selaras dengan perubahan proporsi belanja pemerintah pusat di sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan terhadap seluruh belanja pemerintah pusat, serta perubahan 

proporsi belanja pemerintah pusat di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 

terhadap PDRB sektor tersebut (tabel 3.3). Hipotesis atas hal tersebut adalah semakin 

tinggi proporsi belanja pemerintah pusat di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 

terhadap PDRB maupun keseluruhan belanja pemerintah pusat akan berpengaruh 

mendorong tingkat pertumbuhan sektor tersebut lebih tinggi. Hubungan pengaruh 

(regresi) atas hipotesis tersebut diurai pada analisis regresi beserta interpretasinya. 

3.1.3. Analisis Perbandingan Tren Antara Pengeluaran Pemerintah 

dengan NTP dan NTN 

NTP adalah indikator proxy kesejahteraan petani, yang merupakan 

perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (lt) dengan indeks harga yang 

dibayar petani (lb) dikalikan 100. (BPS, 2021). Indeks harga yang diterima petani (lt) 

dilihat dari harga barang-barang yang dihasilkan petani atau pendapatan petani, 

sedangkan indeks harga yang dibayar petani (lb) dilihat dari harga barang-barang yang 

dikonsumsi petani serta harga barang-barang yang diperoleh untuk memproduksi hasil 

pertanian. (BPS, 2021) 

NTP > 100 berarti petani mengalami surplus,  

NTP = 100 berarti petani mengalami impas, dan  

NTP < 100 berarti petani mengalami defisit. 

NTP di Jawa Tengah tahun 2017-2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan 

surplus, namun pada masa pandemic Covid-19 dari tahun 2019-2021 mengalami 

penurunan. Hingga tahun 2020, NTP berada pada posisi surplus, sedangkan pada 

periode berjalan hingga triwulan III tahun 2021 mengalami defisit 0,2%. 
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PERANAN KEBIJAKAN FISKAL YANG DIHARAPKAN MENINGKATKAN NTP 

(SURPLUS). 

Kebijakan Fiskal diharapkan dapat meningkatkan NTP dengan cara 

meningkatkan indeks harga yang diterima petani (lt) dan menurunkan indeks harga yang 

dibayar petani (lb). Indeks harga yang diterima petani (lt) ditingkatkan dengan beberapa 

cara diantaranya : 1) pemerintah membeli barang yang dihasilkan petani dengan harga 

terbaik, 2) pemerintah memutus rantai tengkulak/bakul yang panjang, 3) pemerintah 

melakukan kebijakan anti monopoli distributor hasil pertanian dengan cara 

meningkatkan peran BULOG dan mendirikan koperasi petani yang melaksanakan tata 

niaga distribusi hasil pertanian. Ketiga upaya pemerintah tersebut tentunya 

membutuhkan APBN/APBD untuk membiayainya.  

Indeks harga yang dibayar petani (lb) diturunkan dengan cara diantaranya : 1) 

memberikan subsidi atas barang-barang input pertanian, seperti : pupuk, pembasmi 

hama, alat pertanian/perikanan, BBM bagi nelayan, dsb, 2) memberikan bantuan sosial 

seperti program keluarga harapan, bantuan langsung tunai, beasiswa, dsb 3) 

Memberantas monopoli produsen barang-barang input pertanian, dengan cara 

meningkatkan peran serta BUMN/BUMD dan koperasi petani dalam memproduksi 

barang input pertanian, seperti pupuk, alat pertanian, dsb. 

Ruang fiskal yang besar akan memudahkan pemerintah mengalokasikan 

anggaran pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan baik secara langsung 

melalui peran : 1) pembelian hasil pertanian, 2) subsidi, dan 3) bantuan sosial bagi 

petani, dan 4) penyertaan modal pemerintah di BUMN/BUMD yang memproduksi 

Grafik III.7 Tren Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2017-2021 

 

 

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id,diolah,September 2021 



 
 

26 
 

A 
A 

barang-barang pertanian maupun secara tidak langsung melalui peran : 1) operasi anti 

monopoli, 2) pemutusan rantai tengkulak/bakul yang Panjang, dan 3) mendorong 

dibentuknya koperasi petani. 

Peran secara langsung dibiayai APBN/APBD secara langsung pada pos atau 

kegiatan berkaitan, sedangkan peran secara tidak langsung APBN/APBD hanya 

membiayai belanja administrasi pemerintahan/operasional berkaitan dengan kebijakan 

sektor riil yang dilakukan pemerintah pada sektor pertanian. 

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP NTP ATAU PDRB 

SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN. 

Uji Multikolinieritas 

*) Dalam tulisan ini diasumsikan bahwa DD berpotensi untuk mendukung sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

Antar variabel bebas yaitu variabel DAK Fisik, variabel Dana Desa, variabel DBH, dan 

variabel DIPA pertanian tidak terjadi multikolinearitas. Hal itu berarti antara dua atau 

lebih variabel bebas tidak terjadi korelasi atau hubungan yang kuat. 

Pengaruh Dana Desa dan DIPA Pertanian Terhadap Nilai Tukar Petani 

Nilai koefisien determinasi antara dana desa dan DIPA pertanian terhadap NTP adalah 

sebesar -0,1759 atau 0%, yang berarti dana desa dan DIPA pertanian tidak mampu 

menjelaskan keterkaitannya dengan NTP. Apabila dana desa dan DIPA pertanian 

sebesar Rp0,- maka NTP bernilai sebesar 79,9035, yang merupakan nilai intercept 

variabel terikat (NTP). Pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel dana desa 

dan DIPA pertanian tidak signifikan berpengaruh terhadap NTP, di mana P-value dan 

significance F bernilai di atas 0,05. 

X1 - DAK Fisik Pertanian X2 - Dana Desa X3 - Dana Bagi Hasil X4 - DIPA Pertanian

X1 - DAK Fisik Pertanian 1

X2 - Dana Desa 0,363086788 1

X3 - Dana Bagi Hasil 0,081325868 0,238789346 1

X4 - DIPA Pertanian 0,379634283 -0,636793511 0,238245186 1

Tolerance = 1 - r2
VIF = 1 ÷ Tolerance

Korelasi r r2 Tolerance VIF Baku Multikolinieritas

X1X2 (DAKF Per - DD) 0,363086788 0,131832016 0,868167984 1,151850815 < 10 Tidak terdapat multikolinieritas

X1X3 (DAKF Per - DBH) 0,081325868 0,006613897 0,993386103 1,006657932 < 10 Tidak terdapat multikolinieritas

X1X4 (DAKF Per - DIPA Per) 0,379634283 0,144122189 0,855877811 1,16839108 < 10 Tidak terdapat multikolinieritas

X2X3 (DD - DBH) 0,238789346 0,057020352 0,942979648 1,060468274 < 10 Tidak terdapat multikolinieritas

X2X4 (DD - DIPA Per) -0,636793511 0,405505976 0,594494024 1,682102696 < 10 Tidak terdapat multikolinieritas

X3X4 (DBH - DIPA Per) 0,238245186 0,056760768 0,943239232 1,060176429 < 10 Tidak terdapat multikolinieritas
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Pengaruh DAK Fisik Bidang Relevan Pertanian dan Dana Desa Terhadap Nilai 
Tukar Petani 

Nilai koefisien determinasi antara DAK Fisik Bidang Relevan Pertanian dan Dana Desa 

terhadap NTP adalah sebesar 0,8682 atau 86,82%, yang berarti DAK Fisik Bidang 

Relevan Pertanian dan Dana Desa mampu menjelaskan keterkaitannya dengan NTP 

sebesar 86,82%, dan sisanya dipegaruhi faktor lain. Apabila DAK Fisik Bidang Relevan 

Pertanian dan Dana Desa sebesar Rp0,- maka NTP bernilai sebesar 73,3081, yang 

merupakan nilai intercept variabel terikat (NTP). Pengujian signifikansi menunjukkan 

bahwa variabel DAK Fisik Bidang Relevan Pertanian dan Dana Desa tidak signifikan 

berpengaruh terhadap NTP, di mana P-value dan significance F bernilai di atas 0,05. 

 
 
 
 
 

 

Grafik III. 8  Tren Dana Desa, DIPA Sektor Pertanian, dan Nilai Tukar 

Petani (NTP) Tahun 2017-2021 

 

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id,diolah,September 2021 
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Pengaruh Dana Desa dan DIPA Pertanian Terhadap PDRB Pertanian 

Nilai koefisien determinasi antara dana desa dan DIPA pertanian terhadap PDRB 

Pertanian adalah sebesar 0,7847 atau 78,47%, yang berarti dana desa dan DIPA 

Grafik III. 9  Tren DAK Fisik, Dana Desa, dan Nilai Tukar Petani 
(NTP) Tahun 2017-2021 

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id,diolah,September 2021 

 

Grafik III. 10  Tren DAK Fisik, DIPA Pertanian , dan Nilai Tukar 
Petani (NTP) Tahun 2017-2021 

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id,diolah,September 2021 
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pertanian mampu menjelaskan keterkaitannya dengan NTP sebesar 78,47%, sisanya 

dipengaruhi faktor lain. Pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel dana desa 

dan DIPA pertanian tidak signifikan berpengaruh terhadap PDRB Pertanian, di mana P-

value dan significance F bernilai di atas 0,05. 

Pengaruh DAK Fisik Bidang Relevan Pertanian dan Dana Desa Terhadap PDRB 
Pertanian 

Nilai koefisien determinasi antara DAK Fisik Bidang Relevan Pertanian dan Dana Desa 

terhadap PDRB Pertanian adalah sebesar 0,9877 atau 98,77%, yang berarti DAK Fisik 

Bidang Relevan Pertanian dan Dana Desa mampu menjelaskan keterkaitannya dengan 

PDRB Pertanian sebesar 98,77%, sisanya dipengaruhi faktor lain. Pengujian signifikansi 

menunjukkan bahwa variabel DAK Fisik Bidang Relevan Pertanian dan Dana Desa tidak 

signifikan berpengaruh terhadap PDRB Pertanian, di mana P-value dan significance F 

bernilai di atas 0,05. 

Pengaruh DAK Fisik Bidang Relevan Pertanian dan DIPA Relevan Pertanian 
Terhadap PDRB Pertanian 

Nilai koefisien determinasi antara DAK Fisik Bidang Relevan Pertanian dan DIPA 

Relevan Pertanian terhadap PDRB Pertanian adalah sebesar 0,4068 atau 40,68%, yang 

berarti DAK Fisik Bidang Relevan Pertanian dan DIPA Relevan Pertanian mampu 

menjelaskan keterkaitannya dengan PDRB Pertanian sebesar 40,68%, sisanya 

dipengaruhi faktor lain. Pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel DAK Fisik 

Bidang Relevan Pertanian dan DIPA Relevan Pertanian tidak signifikan berpengaruh 

terhadap PDRB Pertanian, di mana P-value dan significance F bernilai di atas 0,05. 

INTERPRETASI ATAS ANALISIS 

Interpretasi atas Pengaruh Variabel DAK Fisik, Variabel Dana Desa, dan Variabel 

DIPA Pertanian Terhadap NTP. 

Secara umum pengaruh DAK Fisik, Dana Desa, dan DIPA Pertanian, kehutanan, dan 

perikanan tidak signifikan terhadap NTP. Kombinasi dua variabel diantara tiga variabel 

bebas tersebut, menunjukkan DAK fisik memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada 

dana desa dan DIPA pertanian, kehutanan, dan perikanan. 

 

DAK fisik bersama dana desa memberikan efek determinan 86,82%, yang berarti 

terdapat kesesuaian hubungan linear yang kuat antara DAK Fisik Bersama dana desa 

terhadap NTP. Slope atau kemiringan garis linear dalam hubungan linear tersebut 

NTP = 93,3081 + 0,0000000000022 DAK Fisik + 0,0000000000004 Dana Desa
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bernilai positif, yang berarti apabila DAK Fisik dan dana desa bertambah, maka NTP 

bertambah. Intercept atau konstanta sebesar 93,3081 berarti apabila DAK fisik dan dana 

desa tidak ada atau bernilai Rp0,-, maka NTP bernilai 93,3081 dengan asumsi tidak 

terdapat faktor lain yang mempengaruhi selain kedua variabel bebas tersebut (DAK Fisik 

dan Dana Desa). Namun tentunya kondisi ceteris paribus tersebut tidak mungkin terjadi. 

 

DAK fisik bersama DIPA pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan efek 

determinan 95,16%, yang berarti terdapat kesesuaian hubungan linear yang kuat antara 

DAK Fisik bersama DIPA pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap NTP. Slope 

atau kemiringan garis linear dalam hubungan linear tersebut bernilai positif, yang berarti 

apabila DAK Fisik dan DIPA pertanian, kehutanan, dan perikanan bertambah, maka NTP 

bertambah. Intercept atau konstanta sebesar 96,1335 berarti apabila DAK fisik dan DIPA 

pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak ada atau bernilai Rp0,-, maka NTP bernilai 

96,1335 dengan asumsi tidak terdapat faktor lain yang mempengaruhi selain kedua 

variabel bebas tersebut (DAK Fisik dan DIPA pertanian, kehutanan, dan perikanan). 

Namun tentunya kondisi cateris paribus tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan 

rendahnya nilai signifikansi disebabkan karena terbatasnya data time series, yang hanya 

sebatas lima tahun atau lima sampel. Indikasi besarnya determinasi DAK fisik terhadap 

NTP dan intercept / konstanta yang besar apabila dipasangkan dengan variabel bebas 

lainnya, dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan besarannya dan output/sasarannya 

pada kebijakan fiskal. 

Interpretasi atas Pengaruh Variabel DAK Fisik, Variabel Dana Desa, dan Variabel 

DIPA Pertanian Terhadap PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 

Secara umum pengaruh DAK Fisik, Dana Desa, dan DIPA Pertanian, kehutanan, dan 

perikanan tidak signifikan terhadap PDRB Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan. 

Kombinasi dua variabel diantara tiga variabel bebas tersebut, menunjukkan Dana Desa 

memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada DAK Fisik dan DIPA pertanian, 

kehutanan, dan perikanan. 

 

 

Dana desa selalu memberikan slope positif terhadap PDRB, yang berarti setiap 

penambahan rupiah dana desa, maka PDRB akan meningkat. 

NTP = 96,1335 + 0,0000000000025 DAKF - 0,0000000000002 DIPA Pertanian

PDRB Pertanian (Rp) = Rp111.771.124.931.385 - 3,244807989 DAK Fisik (Pertanian) + 2,844014832 Dana Desa 

PDRB Pertanian (Rp) = Rp87.283.884.874.582 + 4,5132691 Dana Desa + 0,523553322 DIPA Pertanian
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3.1.4. Rekomendasi Kebijakan 

DAK Fisik dan Dana Desa adalah instrument kebijakan fiskal yang masih memberikan 

harapan pada peningkatan produktivitas pertanian. Strategi peningkatan NTP dan 

PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat dilakukan dengan cara: 

1. Penambahan alokasi anggaran DAK fisik bidang yang relevan pertanian dan dana 

desa. 

2. Penguatan ketepatan sasaran/output atas realisasi DAK fisik dan dana desa 

berfokus pada upaya meningkatkan indeks harga diterima petani (lt) dan 

menurunkan indeks harga dibayar petani (lb). 

3. Kebijakan sektor riil sebagai komplemen kebijakan terhadap kebijakan fiskal. 

Kebijakan sektor riil meliputi : 1) kebijakan anti monopoli dan penegakan hukum, 2) 

kebijakan mengurangi praktek usaha tengkulak/bakul bertingkat yang 

menyebabkan rendahnya harga jual hasil pertanian di tingkat petani/produsen, 3) 

kebijakan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing pada 

sektor pertanian, dengan prasayarat penerapan teknologi yang mendorong 

produktivitas tanpa efek samping lingkungan dan penyimpanan hasil pertanian 

(pergudangan), dan pengolahan hasil pertanian sebelum ekspor. 

3.2. Analisis Peluang Investasi Daerah 

3.2.1. Identifikasi Peluang Investasi di Daerah 

Sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi 

nasional. Ketersediaan lahan sebagai modal utama pertanian merupakan condition 

sinerquanon (syarat mutlak) untuk mewujudkan peran sektor pertanian yang 

berkelanjutan (suistanable agriculture), terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan 

secara nasional. Walaupun konversi lahan dari  lahan pertanian ke lahan non pertanian 

semakin bertambah, tetapi sampai saat ini  potensi sektor pertanian masih dominan 

dalam menunjang sektor ekonomi di Kabupaten Grobogan. Pada tahun  2013, lahan 

pertanian di  Kabupaten Grobogan mencapai sekitar 83,94 persen. 

Dominasi lahan pertanian yang cukup besar di Kabupaten Grobogan telah 

memberikan kontribusi di bidang pertanian bagi Provinsi Jawa Tengah melalui tiga 

komoditas pangan utama. Diantaranya, komoditas padi, jagung dan kedelai. 

Penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan untuk pertanian terbesar pada tahun 2013 

digunakan untuk padi sawah (45%), kemudian jagung (41%), kedelai (6%), kacang hijau 

(5%) dan padi ladang (1%). Sedangkan produksi hasil pertanian terbesar di Kab. 

Grobogan tahun 2013 adalah padi sawah (48%), jagung (44%), ketela pohon (3%), 
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kedelai (2%), dan padi ladang (2%). Dengan mempertimbangkan besarnya potensi 

produksi padi di Kabupaten Grobogan cukup besar sehingga di Kabupaten ini dijadikan 

sentra pengadaan pangan oleh BULOG Divre Jawa Tengah.  

Investasi di sektor pertanian dirasa masih rendah, hal ini terjadi karena return on 

investement sector pertanian dinilai lambat dan memiliki resiko yang tinggi apabila gagal 

panen. Dengan mempertimbangkan rendahnya daya saing sector pertanian dalam 

menyerap investasi, maka dibutuhkan suatu inovasi pengembangan dan pengelolaan 

sektor pertanian. Salah satunya dengan Sistem Resi Gudang. Berdasarkan Undang 

Undang No.9 Tahun 2011 disebutkan bahwa resi gudang atau disebut juga warehouse 

receipt system (WRS) adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu 

gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan 

instrumen perdagangan maupun keuangan yang memungkinkan komoditas yang 

disimpan dalam gudang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa 

diperlukan jaminan lainnya sehingga dapat meningkatkan kredit/pembiayaan kepada 

petani, poktan, gapoktan, koperasi dan pelaku UMKM. Sistem Resi Gudang memberikan 

manfaat kepada petani yaitu petani sebagai penentu harga, karena petani dapat 

mengatur kapan menjual hasil panennya. Selain itu sertifikat sistem resi gudang dapat 

dimanfaatkan untuk memperoleh permodalan dan menghindari kerugian pada saat 

musim panen, karena hasil komoditi pertanian pada saat panen cenderung rendah. 

Sistem Resi Gudang Kab. Grobogan adalah suatu badan hukum akan melakukan 

serangkaian kegiatan meliputi: pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan 

kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan system dan 

jaringan informasi Pusat Registrasi Resi Gudang. Sistem Resi Gudang Kab. Grobongan 

akan digunakan untuk penyimpanan komoditas hasil panen petani Kab. Grobogan 

diantaranya komoditas padi dan jagung. Dalam hal ini Sistem Resi Gudang tidak hanya 

menyimpan saja tetapi lebih dari itu Sistem Resi Gudang juga bisa memproduksi beras 

dengan kualitas yang bagus dengan merk “Srikandi Grobogan”.  

Keberadaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Grobogan sangatlah strategis 

dimana sektor pertanian menjadi sektor unggulan Kabupaten Grobogan sehingga para 

pedagang/eksportir hasil-hasil pertanian akan diuntungkan (1) Akan jaminan kepastian 

mutu dan jumlah atas komoditas pertanian. (2) Suplai komoditas pertanian yang pasti 

dan kontinyu dimana hal ini dapat diketahui dari jumlah komoditas yang disimpan 

digudang Sistem resi Gudang. Selain itu management Sistem Resi Gudang juga sangat 

profesional dimana Sistem Resi Gudang juga menjalin kerjasama denga petani, 

kelompok tani, gapokatan bahkan BUMDes untuk menjadi mitra  dalam Sistem Resi 
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Gudang dengan program-program kemitraan seperti pengadaan saprodi yang dibayar 

pada saat panen, peminjaman modal berusaha tani, asuransi usaha tani padi, dan 

kemitraan pengadaan beras untuk bntuan pangan non tunai (BPNT). Hal inilah yang 

menjadi keunggulan Sistem Resi Gudang yang ada di Kabupaten Grobogan 

dibandingkan dengan Kabuapaten Lain.  

Dengan potensi wilayah pertanian yang luas Kabupaten Grobogan menjadikan 

sektor pertanian menjadi sektor utama sehingga menjadi lumbung pangan di Provinsi 

Jawa Tengah. Upaya untuk meningkatkan produksi selalu menjadi prioritas dari 

pemerintah Kabupaten Grobogan dimana tingkat produksi padi pada tahun 2015 

mencapai angka 799.307 ton atau sekitar 7,07 % dari total pasokan di Jawa Tengah, 

padi merupakan salah satu komoditas andalan Kabupaten Grobogan, sehingga 

Kabupaten Grobogan menjadi salah satu penghasil padi terbesar di Jawa Tengah dan 

lumbung pangan penyangga Jawa Tengah. 

Beberapa tanaman pangan yang banyak dikembangkan masyarakat Grobogan 

antara lain padi, jagung dan kedelai. Produksi hasil pertanian terbesar adalah padi 

sawah (48%) dan jagung (44%).  Secara kuantitas dan kualitas produk komoditas 

pertanian terutama padi dan jagung sangatlah baik dimana ketersedian air didukung 

dengan adanya pengairan teknis dari waduk kedungombo yang tiap tahun mengalir 

secara kontinyu, sehingga produktivitas yang dihasilkan rata-rata 7 ton per ha. Hal ini 

menjadi salah satu daya tarik bagi pedagang/ekspotir daerah lain umtuk membeli produk 

pertanian dari Kabupaten Grobogan.  

Ketersedian lahan di Kabupaten Grobogan sebagian besar merupakan lahan 

pertanian aktif dimana tanaman padi dan jagung masih dominan menjadi tanaman 

utama di Kabupaten Grobogan bahkan lahan hutan pada saat ini menjadi lahan 

pertanian yang ditanami tanaman pangan. 

3.2.2. Pangsa Pasar 

Sejumlah manfaat akan didapat dari Keberadaan Sistem Resi Gudang yang ada 

di Kabupaten Grobogan yaitu : 

a) Manfaat bagi Petani 

Keterbatasan modal menjadi alasan klasik terhambatnya para petanii dalam 

pengelolaan dan pengembangan usahataninya. Kecukupan modal melalui 

bantuam yang efektif menjadi salah satu kunci dalam mengoptimalkan proses 

produksi, pengolahan hasil panen dan pasca panen serta perencanaan produksi 

untuk musim berikutnya. Akses kelembaga keuangan terasa jauh bagi petani 
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dengan tingkat bunga komersial yang tidak sesuai dengan beban petani. Resi 

gudang menjadi cara pembiayaan yang mudah bagi petani dimana komoditas hasil 

panen sebagai agunan tanpa perlu dipersyaratkan adanya agunan lain. Resi 

gudang juga menjadi instrument yang bisa diperdagangkan dan diperjualbelikan. 

Sistem resi gudang juga memberi sejumlah manfaat bagi petani yang 

memungkinkan terkendalinya dan kestabilan harga komoditi. 

b) Manfaat bagi pengguna/pedagang/eksportir 

Ssitem Resi Gudang memungkinkan para pengguna komoditi baik pedagang 

maupun eksportir meningkatkan keuntungannya dimana akses untuk 

mendapatkan sumber bahan baku yang berkualitas, mengurangi biaya 

penyimapanan dan perencanaan suplay yang lebih baik. 

Selain pangsa pasar, skema pemasaran juga merupakan hal penting dalam 

pengelolaan Sistem Resi Gudang, dimana sistem bisnis yang dijalankan oleh 

pengelola Sistem Resi Gudang diharapkan hasil panen yang sudah diresikan 

dalam Sistem Resi Gudang bisa langsung dijual di pasar lelang online pada saat 

kenaikan harga atau di jual dalam bentuk yang lain seperti beras. Pada saat ini 

Sistem Resi Gudang memproduksi beras Srikandi Gobogan dimana pangsa pasar 

sudah mencakup Jawa Tengah dan memungkinkan untuk pemasaran ke luar 

pulau dalam hal ini pulau Kalimantan dengan segmen pasar eks transmigran dari 

pulau Jawa yang menyukai beras yang berasal dari pulau Jawa. Selain itu kita bisa 

bekerjasama dengan pelaku usaha yang mendistribusikan bantuan pangan non 

tunai (BPNT) untuk pengadaan beras memakai beras Srikandi Grobogan. Untuk 

kemitraan Sistem Resi Gudang melakukan kemitraan dengan PT MBN (mitra 

bumdes nusantara) dalam hal penanganan produksi dan pemasaran lebih lanjut. 

 

 

Gambar III.1 Skema Pemasaran Resi Gudang 

Sumber : Disperindag Kab. Grobogan,diolah,September 2021 
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Berdasarkan Gambar tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa petani/UKM/pelaku 

usaha dapat menyimpan barang/komoditi di gudang untuk mendapatkan jasa layanan 

SRG. Jasa layanan yang ditawarkan SRG agar lebih optimal dari sisi profit antara lain : 

sarana produksi, jasa angkutan, jasa pengeringan, jasa penggilingan, jasa 

penyimpanan, jasa pemasaran barang, jasa pengiriman dan jasa untuk menghubungkan 

dengan penyedia layanan kredit penyedia pembiayaan SRG baik perbankan maupun 

non perbankan. 

Jasa layanan SRG akan lebih strategis dengan menghubungkannya dengan 

informasi harga yang ada di pasar lelang dan bursa komoditi sehingga pelaku 

usaha/petani mendapatkan margin yang terbaik dalam menjual komoditinya. Dengan 

demikian petani/pelaku usaha mendapatkan manfaat dan faedah yang banyak dari 

memanfaatkan SRG dalam meningkatkan pendapatannya. Integrasi ini sudah dirancang 

oleh BAPPEBTI dengan menerbitkan smart card untuk legalitas anggota yang dapat 

memanfaatkan fasilitas integrasi tiga komponen sistem ini. Sistem tersebut adalah SRG, 

Pasar Lelang dan Bursa Berjangka Komoditi. 

Dengan demikian dalam menjalankan Bisnis di Bidang Sistem Resi Gudang, 

Pengelola Gudang SRG menjalankan Fungsi Bisnis sebagaimana mestinya seperti 

melakukan Marketing, Cost Benefit dan lain-lain. Peran koprasi di daerah sangat 

membantu mengotimalkan fungsi gudang. Koperasi daerah dapat bertindak sebagai 

pengelola gudang, dengan berbagai kegiatan seperti Transportasi hasil panen ke 

Gudang, Jasa Pengeringan dan pengepakan barang, Jasa pengeringan komoditas hasil 

panen, Jasa Pengelolaan Barang dalam Gudang SRG, Jasa Penggilingan Padi (RMU), 

Informasi Harga Komoditas, Pemasaran dan Pengiriman komoditas. 

Sistem Resi Gudang kabupaten Grobogan menawarkan produk komoditas 

pertanian dalam bentuk gabah atau beras dan jagung. Untuk komoditas beras 

ketersedian stock akan kita dapat secara kontinyu karena keberadaan penyimpanan 

gabah yang ada dari Sistem Resi Gudang sehingga kekawatiran akan kontinyuitas tidak 

menjadi masalah..Sedangakan komoditas jagung tersedia setiap tahun karena luasan 

panen jagung menyeluruh setiap tahun di Kabupaten Grobogan. 

Sistem Resi Gudang Kabupaten Grobogan juaga melakukan pengujian terhadap 

komoditi sebagi berikut : (1) Komoditas gabah SNI 01-0224-1987 (2) Komoditas jagung  

SNI 01-3920-1985 (3) Komoditas Beras Giling : SNI 01-6128-1999 Sehingga barang 

yang disimpan terstandar dalam kualitasnya 

Proses Penerbitan Sertifikasi Resi Gudang sebagia berikut : 
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1) Pemilik Komoditi melakukan Penyimpanan Komoditi di gudang untuk diterbitkan 

Resi Gudang. 

2) Pengelola Gudang akan menghubungi LPK untuk melakukan pengujian mutu 

Komoditi tersebut sesuai standard mutu SNI. 

3) Komoditi tersebut diasuransikan oleh Pengelola Gudang dan disimpan di gudang. 

4) Pengelola Gudang meminta kode registrasi ke Pusat Registrasi untuk dilakukan 

verifikasi,kemudian Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang. Resi Gudang 

asli diserahkan ke Pemilik Komoditi dan salinan Resi Gudang disimpan oleh 

Pengelola Gudang. 

5) Setiap transaksi Resi Gudang (Penerbitan, Pengalihan, Pembebanan Hak 

Jaminan, Penyelesaian Transaksi) dicatat / diregistrasi dan disimpan dalam 

Sistem Informasi Resi Gudang Pusat Registrasi (IS-WARE). 

6) Resi Gudang dapat diagunkan ke Bank untuk memperoleh pembiayaan, atau 

dijual langsung kepada Pabrikan atau Eksportir secara langsung atau melalui 

Pasar Lelang. 

Sedangkan pelayanan Jasa yang ditawarkan untuk petani kita melalui sisitem 

Jemput Bola dimana petani tidak harus mengangkut barang ke gudang sendiri dan juga 

pelayanan uji mutu barang bisa dilakukan di tempat petani, hal ini menjadi daya tarik 

bagi petani untuk menyimpan dalam Sistem Resi Gudang. Sedangkan pelayanan jasa 

di perbankan dapat dipermudah dan cepat dalam pengurusannya sehingga petani tidak 

kesulitan dalam akses perbankan. 

Untuk  jasa-jasa lain seperti penggunaan dreyer dan rice milling unit (RMU) untuk 

petani bisa kita kenakan biaya dalam pengoperasiannya dan hasilnyapun bisa kita 

jualkan ke pasar online dengan harga yang memadai. Keberadaan Sistem Resi Gudang 

menjadi alat bagi petani dan pelaku usaha untuk bekerja sama dalam mencari 

keuntungan.  

Pola manajemen Sistem Resi Gudang sesuai dengan peraturan yang berlaku 

dimana ada ketentuan-ketentuan kelembagaan Sistem Resi Gudang : 

1) Badan Pengawas Sistem Resi Gudang (BAPPEBTI) 

badan Pengawas bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan 

terhadap kegiatan yang berkaitan dengan SRG. Memberikan persetujuan kepada 

: Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian Mutu dan Pusat Registrasi. 

2) Pengelola Gudang 

Pengelola Gudang adalah Badan usaha yang menyimpan barang dan 

menerbitkan Resi Gudang Berbentuk Badan Usaha berbadan hukum yang 
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bergerak khusus di bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapat 

persetujuan Badan Pengawas. 

3) Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) 

4) Lembaga Penilai Kesesuaian yaitu Lembaga terakreditasi yang melakukan 

kegiatan: penilaian untuk membuktikan bahwa persyaratan tertentu mengenai 

produk, proses, sistem, dan/atau personel telah terpenuhi Kegiatan penilaian 

kesesuaian dalam SRG dilakukan oleh LPK yg telah mendapat persetujuan Badan 

Pengawas. 

5) Pusat Registrasi 

6) Pusat Registrasi yaitu Badan usaha melakukan penatausahaan Resi Gudang: 

pencatatan, penyimpanan, pengalihan, pembebaban hak jaminan,pelaporan, 

serta penyediaan sistem dan jaringan informasi Kegiatan sebagai Pusat Registrasi 

hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat 

persetujuan Badan Pengawas. 

7) Lembaga Pelaksana Penjamin Sistem Resi Gudang 

8) Pemegang Resi Gudang 

9) Penerima Hak Jaminan adalah pihak yang memegang atau berhak atas Jaminan 

Resi Gudang sesuai dengan akta Pembebanan Hak Jaminan. 

Pada Pasal 1 butir 8, UU No. 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 

No. 9 Tahun 2011, Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha 

pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan 

penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik 

barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. Berdasarkan UU tersebut, maka suatu 

Pengelola Gudang harus memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (Bappebti). Mengacu pada ketentuan tersebut, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri dan Keputusan Kepala Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dibuat suatu Prosedur Operasi 

Standar  Persetujuan sebagai Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang yang 

memiliki peran utama dalam melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan 

barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. 

Aturan sebagai pengelola gudang Sistem Resi Gudang yaitu : 

1) Tugas Pengelola Gudang 

Menerima dan menyimpan barang, menerbitkan Resi Gudang, menjaga dan 

merawat barang, menyerahkan barang kepada Pemegang Resi Gudang yang sah, 

membantu kelancaran Badan Pengawas pada saat melakukan audit/pemeriksaan, 



 
 

38 
 

A 
A 

membuat dan memelihara catatan dan laporan yang terkait dengan resi gudang, 

membantu kelancaran badan pengawas pada saat melakukan pemeriksaan 

2) Peran Pengelola Gudang 

Sebagai penyedia dan atau Pengelola Gudang yang memenuhi standar SNI 

(gudang komoditi pertanian), penjaga dan perawat barang selama penyimpanan, 

penyedia dan pelaksana proses penerbitan Resi Gudang, menerbitkan dan 

menyerahkan Resi Gudang kapada pemilik barang, memberikan pelayanan 

kepada pengguna resi Gudang, menjamin keamanan dan keutuhan barang yang 

disimpan, memberikan proteksi resiko kepada pemilik barang, memudahkan 

pemilik barang untuk memperoleh kredit, penyedia data sediaan barang nasional, 

menunjang program Pemerintah di bidang : Ketahanan Pangan (kuantitas dan 

kualitas); Kelancaran distribusi dan perdagangan komoditi pangan  

3) Tanggung Jawab Pengelola Gudang 

Menjamin kelancaran pada saat pemasukan, penyimpanan dan 

pengeluaran/penyerahan barang, kebenaran isi Resi Gudang pada saat 

diterbitkan (jenis, kuantitas, kualitas dan nilai barang), kebenaran isi dan ketepatan 

waktu pelaporan sesuai ketentuan Badan Pengawas, membayar klaim ganti rugi 

kepada pemilik barang yang disebabkan: Kesalahan penulisan dalam Resi 

Gudang; Kelalaian atau kesalahan dalam menyimpan/menyerahkan barang 

4) Syarat Pengelola Gudang untuk dapat menerbitkan Resi Gudang 

Telah mendapat persetujuan badan pengawas, Gudang yang akan digunakan 

menyimpan telah diperiksa dan disetujui badan pengawas, Memiliki SDM yang 

professional, Memiliki SOP, Tanggung Jawab Pengelola Gudang apabila terjadi 

kesalahan penulisan dalam resi gudang serta kehilangan dan atau kerugian yang 

disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang 

5) Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana 

Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, kegiatan 

usaha, pembekuan kegiatan dan atau pembatalan persetujuan akibat tidak 

membuat surat perjanjian penyimpanan barang dan ketidak tertiban administrasi 

dan pelaporan 

6) Memberikan Pelayanan, diantaranya 

 Menyampaikan informasi secara jelas tentang Prosedur SRG yang berlaku di 

gudang sesuai dengan SOP ( Standar Operasional Prosedur ) antara lain tentang 

: Surat permohonan penyimpanan barang, Surat perjanjian penyimapanan 

barang, Standar mutu barang yang akan disimpan, biaya penyimpanan, Tata 
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cara penerbitan resi gudang atas nama resi gudang atas perintah, resi gudang 

pengganti karena rusak, hilang 

 Pengelola gudang harus selektif dan memastikan bahwa barang yang disimpan 

adalah barang yang sah dan penyimpanannya adalah orang yang benar-benar 

kompeten (pemilik barang, pengurus penerima kuasa) 

7) Menjamin Keamanan dan Keutuhan Barang 

Sebagai penerbit resi gudang yang merupakan dokumen / surat berharga maka 

pengelola gudang harus dapat memastikan bahwa sejumlah barang baik kuantitas 

maupun kualitas yang tertulis dalam resi gudang, fisiknya benar-benar ada di 

dalam gudang, oleh karena itu pengelola gudang dituntut profesional dalam a) 

Penyediaan gudang yang layak sesuai SNI untuk gudang penyimpanan komoditi 

pertanian; b) Sistem administrasi dan pengendalian yang baik 

Pola kerjasama yang dapat dilakukan dengan adanya resi gudang diantaranya : 

a. Bagi investor asing, dalam negeri/swasta dapat berupa: Build Transfer 

and Operate Contract (BTO) yaitu : pemanfaatan tanah dan atau bangunan 

milik/dikuasai pemerintah daerah oleh pihak ketiga dengan cara pihak ketiga 

membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana 

lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau bangunan tersebut dan setelah 

selesai pembangunannya diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh 

pemerintah daerah tanah dan bangunan siap pakai dan atau sarana lain 

berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada pihak ketiga untuk 

didayagunakan selama jangka waktu tertentu, dan atas pemanfaatannya 

tersebut pihak ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang yang besarnya 

ditetapkan sesuai kesepakatan. 

b. Bagi petani dapat berupa: Community Base Provision Contract yaitu 

bentuk kerjasama perorangan/keluarga/perusahaan yang mempresentasikan 

kepentingan tertenttu dengan menegosiasikan kepada pemerintah dan NGO. 

Posisi NGO sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah. 

 

Nilai Investasi 

Biaya utama yang dikeluarkan untuk pembangunan resi gudang adalah biaya investasi. 

Selain biaya investasi, untuk menunjang kegiatan diperlukan biaya-biaya produksi yang 

meliputi: biaya gaji karyawan, biaya energi dan utility, biaya bahan baku, biaya 
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operasional dan perawatan, biaya asuransi, biaya promosi dan pemasaran, resiko dan 

lain sebagainya. 

Biaya Investasi 

Perkiraan nilai investasi untuk mewujudkan rencana teknik pembangunan resi gudang ini 

adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar Rupiah). 

No Jenis Komponen Modal/Investasi Investasi (Rp) 

1 Tanah         11.250.000.000  

2 Bangunan dan Perlengkapannya         13.900.000.000  

   - Bangunan Gedung Gudang SRG (2 Unit kapasitas @ 5.000 ton) 8.000.000.000  

   - Bangunan Gedung Dreyer  1.500.000.000  

   - Bangunan Gedung RMU 2.000.000.000  

   - Bangunan Gedung Packaging 1.000.000.000  

   - Bangunan Gedung Kantor Pengelola  800.000.000  

   - Bangunan Lantai Jemur  600.000.000  

3 Mesin-Mesin 9.038.000.000  

   - Mesin Dreyer 2.000.000.000  

   - Mesin RMU 600.000.000  

   - Mesin polisher 50.000.000  

   - Mesin Colour Sorter 2.000.000.000  

   - Mesin Packaging 700.000.000  

   - Truck (4 unit) 2.400.000.000  

   - Forklift ( 2 unit)              600.000.000  

4 Sarana Prasarana Lainnya              688.000.000  

   - Palet (1.000 unit)              600.000.000  

   - AC (4 unit)                20.000.000  

   - Komputer (4 unit)                48.000.000  

   - Perabot Kantor                20.000.000  

5 Biaya Konsultan  Perencanaan Teknis dan Konsultan supervisi 300.000.000  

6 Biaya sebelum operasi, rekrutmen tenaga kerja           1.000.000.000  

7 Promosi melalui media cetak, elektronik dan pameran              300.000.000  

8 Biaya bahan produksi  13.524.000.000 

Jumlah 50.000.000.000 

 

Biaya bahan Produksi, yang terdiri dari: 

No Uraian Anggaran/ tahun 

1 Biaya Gaji Karyawan pertahun dengan jumlah yang diperkirakan 
sebanyak 30 orang yang terdiri dari : 

636.000.000  

  - Karyawan operasional dan admiistrasi (20 orang) 360.000.000  

  - Supervisor (7 orang) 168.000.000  

  - Pimpinan (3 orang) 108.000.000  

2 Biaya Energi dan utility pertahun dengan asumsi bahwa energi listrik 
ditambah biaya energi lainnya dan BBM 

240.000.000  
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No Uraian Anggaran/ tahun 

3 Biaya Bahan Baku untuk padi pertahun diperoleh dari jumlah total 
produksi padi pada tahun berjalan dan diasumsusikan hanyan 10 % 
dari seluruh volume produksi padi di Kabupaten Grobogan 

10.512.000.000  

4 Biaya operasional dan perawatan pertahun 1.500.000.000  

Jumlah 13.524.000.000  

 

Aliran Kas (cash Flow) 

Perhitungan aliran kas ini mengidentifikasi sumber aliran kas masuk (Cash Inflow) dan 

tujuan aliran kas keluar (Cash Outflow). Aliran kas bersih (Net Cash Flow) pada resi 

gudang ini adalah positif, dimana nilai cash infiow cenderung lebih besar dari cash 

outflow. Perhitungan aliran kas dalam resi gudang ini disajikan dalam lampiran. 

3.2.3. Analisis Kelayakan 

Dengan menggunakan Opportunity Cost of Capital (OCC) sebesar 12 persen dan dalam 

jangkauan waktu selama 10 tahun, serta nilai investasi sebesar Rp. 50.000.000.000,-, 

didapatkan hasil analisis kelayakan investasi sebagai berikut: 

Net Present Value (NPV) 

Nilai Sekarang Netto (Net Present Value) investasi resi gudang berdasarkan 

perhitungan adalah sebesar: Rp. 22.461.864.741,- Dengan demikian karena nilai 

NPV > 0, dapat dinyatakan bahwa investasi resi gudang ini layak untuk 

dilaksanakan. 

Internal Rate of Retum (IRR) 

Nilai Intemal Rate of Retum (IRR) merupakan tingkat bunga dimana nilai net 

present value investasi sama dengan nol. Dan dalam hasil perhitungan 

didapatkan bahwa nilai IRR investasi resi gudang adalah sebesar 15,88 persen. 

Dengan demikian karena nilai IRR > OCC (15,88 persen > 12 persen), maka 

dapat dinyatakan bahwa investasi resi gudang di Kabupaten Grobogan ini layak 

untuk dilaksanakan. 

Profitability lndex (Pl) 

Return On Capital (ROC) merupakan perbandingan nilai sekarang aliran kas 

masuk pada masa yang akan datang dengan nilai investasi. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa nilai Profitability lndex (PI) sebesar 1,35 maka dapat 

dinyatakan bahwa investasi resi gudang di Kabupaten Grobogan ini layak untuk 

dilaksanakan. 
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Payback Period (PP) 

Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali 

pengeluaran investasi (initial cash investment) dengan menggunakan aliran kas. 

Dengan kata lain payback period merupakan rasio antara initial cash investment 

dan cash inflow yang hasilnya merupakan satuan waktu. Mengacu pada besamya 

nilai investasi dan perhitungan cash flow, maka dihasilkan bahwa tingkat 

pengembalian investasi selama 5 tahun 8 bulan. 

3.2.4. Faktor yang mempengaruhi investasi 

Nugroho (2008) menyebutkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi investasi di 

Indonesia diantaranya suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, 

stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial budaya. Penjelasan lebih lanjutnya 

adaah sebagai berikut; 

Pertama, suku bunga.  

Salah satu faktor yang sangat penting dalam menarik investasi adalah suku bunga, 

karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga 

pinjaman turun dan menurut perhitungan para investor lebih menguntungkan jika 

dipergunakan untuk kegiatan usaha, maka hal ini akan mendorong para investor untuk 

meminjam modal dari pihak perbankan serta menggunakan pinjaman modal tersebut 

untuk kegiatan investasi.  

Faktor kedua, pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara (nasional) dan 

PDRB per kapita untuk tingkat propinsi dan Kabupaten atau Kota.  

Pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita merupakan gambaran nyata 

kemampuan daya beli masyarakat atau pasar. Semakin tinggi daya beli masyarakat 

suatu negara atau daerah (yang terlihat dari angka pendapatan nasional per kapita atau 

PDRB per kapita) maka akan semakin menarik bagi investor untuk menanamkan 

investasinya di negara atau daerah tersebut.  

Ketiga, kondisi sarana dan prasarana.  

Sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan investasi sangat diperlukan, baik itu 

berupa sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan 

lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi diantaranya jalan, terminal, pelabuhan, 

bandar udara dan lain-lain.  

Keempat, birokrasi perijinan.  

Birokrasi perijinan yang sederhana dan tidak memerlukan waktu yang lama sangat 

diharapkan oleh para investor. Birokrasi yang panjang juga dapat membuka peluang 
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oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka untuk 

memperpendek birokrasi tersebut.  

Kelima, kualitas sumberdaya manusia.  

Perkembangan tekonolgi yang semakin modern menuntut sumber daya manusia yang 

lebih berkualitas, sebab perkembangan teknologi yang semakin modern menuntut 

ketrampilan yang lebih baik lagi dari para tenaga kerja.  

Keenam, peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan.  

Peraturan undang-undang ketenagakerjaan ini antara lain menyangkut peraturan 

tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain.  

Ketujuh, stabilitas politik dan keamanan.  

Stabilitas politik dan keamanan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting bagi 

investor karena akan menjamin keberlangsungan investasinya untuk jangka panjang.  

Kedelapan, faktor-faktor sosial budaya.  

Contoh faktor sosial budaya ini misalnya selera masyarakat terhadap makanan. Orang 

Jawa pedalaman misalnya lebih senang masakan yang manis rasanya, sementara 

masyarakat Jawa pesisiran lebih senang masakan yang asin rasanya 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pandan Sari dan Purnomo (2021) tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi investasi sektor pertanian di 34 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 

periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan 

regresi panel data, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PDRB 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi sektor pertanian di Jawa Tengah. 

Sedangkan inflasi, luas lahan, hasil produksi dan tenaga kerja tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap investasi.  
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

   

 

4.1 KESIMPULAN 

1. Sebagai dampak pandemi, sampai dengan Triwulan-III 2021, capaian indikator 

ekonomi di Jawa Tengah pada umumnya masih dibawah target RKPD Tahun 2021. 

Namun demikian, perekonomian Jawa Tengah terus menunjukkan pemulihan, 

terlihat  dari beberapa indikator yang mengalami peningkatan. 

2. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III-2021 (yoy) tumbuh 2,56%, melambat 

dari capaian triwulan II-2021 yang tumbuh sebesar 5,72%. Penyebaran covid-19 

varian delta yang meningkat pada triwulan III dan adanya pembatasan aktivitas 

melalui PPKM memiliki dampak negatif pada penurunan produktivitas. Dibandingkan 

dengan Triwulan II-2021 (q-to-q), ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2021 

tumbuh sebesar 1,66%. Lapangan usaha Konstruksi mencatat pertumbuhan 

tertinggi yaitu sebesar 12,08%. Di sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal 

Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu 6,27%, diikuti 

Komponen Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,38%. 

Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang 

mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah yaitu sebesar 59,37%; sedangkan 

porsi komponen PMTB sebesar 32,21% dan Komponen PK-P sebesar 6,83%. Dari 

sisi lapangan usaha, Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa 

Tengah pada Triwulan III-2021 dengan kontribusi sebesar 33,61%. 

3. Di Jawa Tengah terdapat 5 daerah percontohan penanganan kemiskinan ekstrem, 

yaitu Kabupaten Banyumas dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83%; 

Banjarnegara 7,23%; Kebumen 7,68%; Pemalang 9,52%; dan Brebes 10,34%. 

4. Realisasi pendapatan negara hingga triwulan III 2021 mencapai Rp57.424 miliar 

atau 63,73% terhadap target. Realisasi tersebut tumbuh 2,96% (yoy), lebih tinggi 

Rp.1.651 miliar dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. 

Sementara itu, realisasi belanja negara sampai dengan triwulan III 2021 sebesar 

Rp76.562 miliar (71,08% dari pagu), terkontraksi 2,68% (yoy) atau turun 3,92% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi dan 

komposisi terbesar Belanja Negara yaitu TKDD, yang mencapai 61,12% dari total 

belanja negara. 
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5. Realisasi belanja K/L sampai dengan triwulan III tumbuh sebesar 13,99% (yoy). 

Peningkatan kinerja realisasi BPP tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi 

belanja modal yang mencapai Rp5.738 miliar (tumbuh 73,09%, yoy) dan belanja 

barang sebesar Rp9.283 miliar (tumbuh 6,20%, yoy). Sedangkan, TKDD telah 

tersalurkan sebesar Rp50.000 miliar (75,95% dari pagu) terkontraksi 9,69% (yoy). 

Angka ini juga menunjukkan adanya penurunan sebesar 7,50% (yoy), yang 

disebabkan belum terpenuhinya dokumen persyaratan penyaluran berbagai jenis 

dana TKDD oleh sejumlah pemda, khususnya terkait DAK Fisik dan Dana Desa. 

6. Kontribusi realisasi DAK Fisik dan Dana Desa terhadap belanja TKDD maupun 

belanja negara secara keseluruhan mengalami penurunan jika dibanding periode 

yang sama tahun sebelumnya. Kendala internal Pemda, khususnya dalam 

pelaksanaan DAK Fisik masih menjadi tantangan utama. Sementara itu, Dana Desa 

tahun 2021 di beberapa Kabupaten di Jawa Tengah baru salur pada bulan Maret. 

Hal ini berpengaruh pada penggunaan Dana Desa yang menjadi terlambat. Salah 

satu, penyebab keterlambatan penyaluran Dana Desa adalah keterlambatan 

Penetapan Perdes APBDes, yang seharusnya paling lambat bulan Desember, 

namun kenyataannya masih terdapat beberapa Perdes APBDes yang ditetapkan 

setelah bulan Januari. 

7. Upaya-upaya yang telah dilakukan Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah telah 

menampakkan hasil, diantaranya kinerja penyaluran Dana Desa mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun lalu dan secara nasional kinerja penyaluran Dana 

Desa menduduki pertama. 

8. Jika kondisi ekonomi stabil, penerimaan negara s.d. akhir tahun diproyeksikan akan 

terealisasi sebesar 99,95% atau sekitar Rp85.853 miliar. Sedangkan belanja negara 

diproyeksikan akan dapat mencapai 97,14%. 

9. Progres belanja dan capaian output strategis terkait layanan dasar publik yang 

meliputi sektor Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur mencapai Rp4.700 miliar 

atau 69, 10% dari pagu dengan capaian output rata-rata 51,84%. 

10. Hingga akhir periode triwulan III 2021, tingkat realisasi pendapatan APBD di Jawa 

Tengah mampu mencapai Rp93.421 miliar (86,04% dari target). Jika dibandingkan 

dengan besaran realisasi tahun 2020, pendapatan APBD tumbuh 18,07%. Kondisi 

tersebut didukung oleh berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

mengoptimalkan pendapatan. 

11. Dari sisi kinerja penyerapan, sampai dengan triwulan III 2021, anggaran belanja 

daerah terserap sebesar 68,17% dari pagu anggaran. Realisasi belanja daerah 
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tumbuh 86,85% (yoy). Belanja Operasional mendominasi capaian belanja daerah 

Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 75,19% dan tumbuh sebesat 121,66% 

dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh belanja 

pegawai, belanja barang dan belanja bansos yang masing-masing tumbuh sebesar 

32,01%, 42,03% dan 13,13%.  

12. Secara konsolidasian, laporan pendapatan konsolidasian keuangan Pemerintah 

Jawa Tengah pada triwulan III 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp22.999,88 

miliar atau tumbuh 1,29% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Sedangkan, realisasi belanja konsolidasian di Jawa Tengah meningkat Rp12.378,07 

miliar atau tumbuh 1,15% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

13. Konsep NTP yang didasarkan kepada rasio harga yang diterima petani (HT) 

terhadap harga yang dibayar petani (HB) dapat menunjukkan perkembangan daya 

beli petani. Perkembangan NTP (daya beli petani) menunjukkan peningkatan, 

sebagai akibat dari peningkatan laju HT lebih tinggi dibandingkan laju HB. 

Peningkatan HT terutama disebabkan oleh kontribusi yang lebih besar dari sub 

sektor tanaman pangan dan sub sektor hortikultura menyusul sub sektor perikanan, 

perkebunan dan peternakan. Sedangkan faktor utama laju HB adalah peran dari 

konsumsi rumahtangga disusul harga pembelian faktor produksi dan barang modal. 

14. DAK Fisik dan Dana Desa adalah instrument kebijakan fiskal yang masih 

memberikan harapan pada peningkatan produktivitas pertanian. Strategi 

peningkatan NTP dan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat 

dilakukan dengan cara: Penambahan alokasi anggaran DAK fisik bidang yang 

relevan pertanian dan dana desa; Penguatan ketepatan sasaran/output atas 

realisasi DAK fisik dan dana desa berfokus pada upaya meningkatkan indeks harga 

diterima petani (lt) dan menurunkan indeks harga dibayar petani (lb); dan Kebijakan 

sektor riil sebagai komplemen kebijakan terhadap kebijakan fiskal.  

15. Dengan mempertimbangkan rendahnya daya saing sektor pertanian dalam 

menyerap investasi, maka dibutuhkan suatu inovasi pengembangan dan 

pengelolaan sektor pertanian. Salah satunya dengan Sistem Resi Gudang, yang 

merupakan instrumen perdagangan maupun keuangan yang memungkinkan 

komoditas yang disimpan dalam gudang memperoleh pembiayaan dari lembaga 

keuangan tanpa diperlukan jaminan lainnya sehingga dapat meningkatkan 

kredit/pembiayaan kepada petani, poktan, gapoktan, koperasi dan pelaku UMKM.  

16. Sistem Resi Gudang memberikan manfaat kepada petani, dimana petani sebagai 

penentu harga, karena petani dapat mengatur kapan menjual hasil panennya. Selain 
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itu sertifikat sistem resi gudang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh permodalan 

dan menghindari kerugian pada saat musim panen, karena hasil komoditi pertanian 

pada saat panen cenderung rendah. 

 

4.2 REKOMENDASI  

1. Guna mendorong perekonomian Jawa Tengah tumbuh positif dan mendekati level 

sebelum pandemi, Pemerintah Daerah agar bekerja keras dan bersinergi dengan 

semua pihak dalam mensukseskan program vaksinasi untuk meningkatkan 

keyakinan konsumen dan meredam kekhawatiran COVID-19. Selain itu, 

pengembangan Jawa Tengah sebagai destinasi investasi dan percepatan 

pembangunan dapat menjadi penggerak utama perekonomian 2022. 

2. Meski pada triwulan III 2021 sektor pertanian mengalami penurunan, namun telah 

terbukti mampu bertahan dan pada beberapa periode justru mengalami kenaikan di 

masa pandemi. Untuk itu, alokasi fiskal baik dari APBN, APBD termasuk pembiayaan 

KUR kepada sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan.  

Perhatian pemerintah terhadap harga gabah, harga dan ketersediaan pupuk sangat 

diharapkan oleh para petani, mengingat hal tersebut berpengaruh pada NTP.  

3. Agar menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021, Pemerintah 

Daerah dan satuan kerja K/L agar bekerja keras merealisasikan APBN dan APBD 

hingga mendekati 100% dari alokasi, dengan tetap menjaga akuntabilitas 

pelaksanaannya. 

4. Pemerintah Daerah agar menjalankan berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh 

Kanwil DJPB Jateng, khususnya terkait hasil evaluasi penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa tahun 2021 untuk perbaikan tata kelola dan percepatan penyaluran pada 

tahun 2022. Percepatan penyusunan APBDes tahun 2022 agar terus didorong dan 

dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu pada bulan Desember, supaya pada bulan 

Januari 2022, Dana Desa tahap I sudah bisa disalurkan dan dimanfaatkan untuk 

masyarakat desa. 

5. Pembangunan resi gudang pada daerah-daerah sentra pertanian di Jawa Tengah, 

perlu menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah 

pusat. Dengan mempertimbangkan manfaat bagi petani dan pengguna, resi gudang 

dapat menjadi salah satu alternatif peluang investasi di daerah. 

6. Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian kepada penanganan kemiskinan 

ekstrem, terutama pada lima Kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi prioritas 

tahun 2021. Pemerintah Daerah diharapkan menjalankan kerangka penanganan 
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kemiskinan ekstrem, meliputi: mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan 

pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Optimalisasi 

penggunaan Dana Desa, APBD dan APBN serta dukungan program CSR agar 

disinergikan untuk bersama-sama berkontribusi pada kerangka penanganan 

kemiskinan ekstrem tersebut. 



KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN 
PROVINSI JAWA TENGAH
Gedung Keuangan Negara I Lt. 3
JL. Pemuda Semarang 50188
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