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KATA PENGANTAR 
 

  

Pemerintah terus menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) selalu dikalibrasi ulang untuk menyesuaikan dinamika dan kebutuhan dalam 
penanganan COVID-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Usaha ini terbukti berhasil dengan 
tetap tumbuh positifnya perekonomian baik di tingkat nasional maupun tingkat regional. Meskipun 
secara persentase pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, namun hasil ini membuktikan 
program pemerintah berhasil menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. 

 Keberhasilan ini tidaklah tanpa tantangan ke depan. Sejumlah permasalahan harus dapat 
diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah 
ketimpangan. Ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tenggara terus mengalami pelebaran 
meskipun kemiskinan terus turun. Distribusi pendapatan antar penduduk melalui perpajakan dan 
belanja pemerintah perlu dilanjutkan. Pada sisi lain, pemerataan kesempatan melalui pemerataan 
pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur dan kesempatan berusaha perlu ditingkatkan.  

 Sejalan dengan usaha mengatasi ketimpangan pengeluaran, peningkatan kesejahteraan 
petani di Sulawesi Tenggara perlu mendapat perhatian lebih. Sebagai sektor yang menyerap tenaga 
kerja terbanyak, sektor ini belum dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh pelaku usahanya. Nilai 
jual sebagian produk pertanian masih dibawah biaya yang harus dikeluarkan petani. Rendahnya nilai 
jual, diantaranya disebabkan pengaturan harga oleh tengkulak dan kualitas produk yang turun seiring 
tidak memadainya tempat penyimpanan. Pada bagian lain, kebutuhan akan bibit, pupuk, pestisida, dan 
obat-obatan menambah tingginya biaya tanam. 

 Kebijakan pemerintah melalui pengumpulan pajak dan alokasi anggaran dirancang untuk 
mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, di antaranya mewujudkan kesejahteraan umum. 
Pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan petani menjadi salah satu fokus 
dalam upaya tersebut. Dengan moto “Nagara Dana Rakça”, Kementerian Keuangan selaku institusi 
yang memiliki kewenangan merancang kebijakan fiskal memiliki tanggungjawab besar untuk 
memastikan segala kebijakan fiskal yang diambil dapat terlaksana dengan baik dan dapat mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. Di tengah peringatan Hari Oeang RI ke 75, moto ini menjadi penyemangat 
untuk memulihkan perekonomian menuju Indonesia Unggul dan Tangguh.  

Selamat Hari Oeang RI ke-75. 

Kepala Kantor Wilayah 

 

 

Joko Pramono 

Plt. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

 
Kondisi ekonomi Sultra terus 

mengalami pembaikan. Perekonomian 

Sultra triwulan III 2021 mampu tumbuh 

3,97% (YoY). Pemberlakuan pengetatan 

PPKM menyebabkan penurunan kinerja 

sektor transportasi dan pergudangan namun 

pada saat yang bersamaan mendorong 

meningkatnya aktivitas sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial.   Tingkat 

inflasi tetap terkendali dibawah 2% ditengah 

mulai meningkatnya aktivitas ekonomi dan 

pulihnya konsumsi masyarakat. Ketersedian 

stok bahan pangan terutama produk sayur 

mayur, dan produk perikanan menjadi kunci 

pengendalian inflasi di Sultra.  Mulai 

pulihnya ekonomi diikuti dengan semakin 

baik tingkat kesejahteraan masyarakat 

ditunjukkan oleh turunnya angka 

kemiskinan, angka pengangguran dan 

meningkatnya kesejahteraan petani. 

Namun, peningkatan kesejahteraan 

dibayangi melebarnya ketimpangan 

menyusul peningkatan pengeluaran 

masyarakat menengah.  

 Realisasi APBN dan APBD Sultra 

mengalami pertumbuhan dibandingkan 

tahun 2020. Pulihnya aktivitas masyarakat 

mendorong peningkatan pendapatan 

negara, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Pendapatan 

konsolidasian meningkat 19,78% dengan 

peningkatan tertinggi pada penerimaan 

perpajakan yang tumbuh 30%. Realisasi 

penerimaan perpajakan masih dibawah 

potensinya. Tax rasio pajak pusat baru 

sebesar 1,69% sementara secara 

konsolidasian baru mencapai 2,5%, jauh dari 

tax rasio nasional. Realisasi belanja per 

triwulan III 2021 meningkat 7,63%.  Realisasi 

belanja pemerintah daerah menyumbang 

realisasi terbesar mencapai Rp9,4 triliun. 

Realisasi belanja negara (APBN) di Sultra 

turun 6,21%, disebabkan penambahan pagu 

DAK Fisik sebesar 24,5% namun tidak 

disertai kinerja yang baik. Sampai dengan 

triwulan III 2021, realisasi penyaluran DAK 

Fisik baru mencapai 38,18%, turun 51,37% 

dibanding triwulan III 2020.  Kebijakan fiskal 

yang ekspansif menyebabkan peningkatan 

defisit sebesar 4,74% setara Rp13,4 triliun. 
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Secara umum, petani di Sultra belum 

sejahtera, khususnya petani di subsektor 

tanaman pangan dan perkebunan 

rakyat. Pada kedua subsektor tersebut, nilai 

jual produk pertanian belum mampu untuk 

menutupi pengeluaran petani terutama 

pengeluaran konsumsi. Inflasi perdesaan, 

pengeluaran untuk pembelian benih 

menjadi komponen terbesar pengeluaran 

petani. Kebijakan fiskal pemerintah melalui 

penyediaan anggaran sudah cukup tinggi, 

namun belum mampu untuk menekan biaya 

produksi lebih rendah lagi. Tata niaga benih, 

pupuk, pestisida, dan obat-obatan perlu 

diperbaiki agar produk tersebut tersedia di 

pasar dengan harga yang terjangkau. Pada 

sisi lain pemerintah perlu meningkatkan 

kualitas dan nilai tambah produk yang 

dihasilkan petani serta menyediakan 

informasi pasar agar petani memiliki 

alternatif pemasaran.  

Pemerintah Kota Kendari membutuhkan 

cold storage untuk meningkatkan 

kesejahteraan nelayan dan 

mengendalikan inflasi.  Produksi perikanan 

tangkap Kendari merupakan produksi 

terbesar di Sultra, dimana 85% hasil 

perikanan diekspor keluar daerah. Terdapat 

kelebihan pasokan ikan di pasar lokal yang 

dapat digunakan sebagai buffer stock ketika 

hasil tangkap menurun. Dibutuhkan cold 

storage untuk menjaga kualitas produk 

perikanan dan menyimpan kelebihan 

pasokan. Berdasarkan analisis investasi yang 

dilakukan, pendapatan yang diterima dari 

jasa sewa belum dapat memenuhi kriteria 

investasi (pendapatan sewa kurang dari 

biaya investasi). 
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DAFTAR ISTILAH 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 
daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebuah rencana keuangan tahunan 
pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas 

Bea adalah pengutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang/komoditas  yang berkaitan 
yang masuk dan keluar wilayah pabean. Pengutan bea ini bersifat wajin dan dikenakan pada 
produk hasil ekspor dan impor. Bea yang dikenakan atas barang impor disebut bea masuk dan 
bea yang dikenakan atas barang keluar disebut bea keluar.  

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih 

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang 
mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undan-undang cukai. 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan 
anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang disahkan oleh 
Direktur Jenderal Anggaran atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas 
nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 

Ekspor barang adalah transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, 
barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku 
ekonomi luar negeri (non-resident).  

Impor barang adalah transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (mencakup pembelian, barter, 
hadiah ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri (non-resident) terhadap 
residen suatu wilayah Provinsi.  

Indeks bayar (Ib) adalah adalah indeks rata-rata harga eceran barang/jasa yang dikonsumsi atau 
diberi petani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri maupun untuk 
keperluan biaya produksi pertanian. Data harga barang untuk keperluan produksi pertanian 
dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan petani, sedangkan harga barang/jasa untuk 
keperluan konsumsi rumah tangga dicatat dari hasil wawancara langsung dengan pedagang atau 
penjual jasa di pasar terpilih. 

Indeks Harga konsumen (IHK) adalah Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari 
suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.  
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran 
perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM 
menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh 
pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.  

Indeks terima (It) adalah indeks rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelum 
ditambahkan biaya transportasi/pengangkutan dan biaya pengepakan ke dalam harga penjualannya 
atau disebut Farm Gate (harga di sawah/ladang setelah pemetikan). 

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung 
secara terus menerus.  

Inflasi Administered Prices adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur 
pemerintah. 

Inflasi Inti adalah komponen inflasi yang pergerakannya cenderung tetap (persisten) 

Inflasi Volatile Goods adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak. 
Berdasarkan tahun 2002, inflasi volatile goods masih didominasi bahan makanan, sehingga sering 
disebut juga sebagai volatile foods. 

Inventori adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan dalam 
proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan pada pihak lain, atau digunakan dengan cara lain.  

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka 
panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna 
memperoleh manfaat ekonomi, sosial. 

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara 
berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.  

Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan 
unit mata uang negara lain.  

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan 
indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional, NTN 
pengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang 
atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan 
produk perikanan tangkap. 

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator proxy kesejahteraan petani sebagai perbandingan antara 
Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). NTP merupakan 
salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan.  

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada 
produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan dalam setiap proses produksi 
maupun distribusi/pungutan terhadap konsumsi Barang Kena Pajak/Jasa Kena pajak di dalam 
daerah Daerah Pabean. 
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Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran unit produksi untuk menambah 
aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas.  

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 
bersih.  

Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa 
dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, 
yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, 
pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan 
fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan 
Usaha Milik Daerah.  

Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 
bersih.  

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak 
berasal dari penerimaan perpajakan.  

Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak 
perdagangan internasional. 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis 
output pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai 
penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tidak signifikan secara ekonomi) 
ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada RT secara gratis 
atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (social transfer in kind-purchased market 
production).  

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh 
rumah tangga untuk tujuan konsumsi.  

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah riil nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 
usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan 
PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung 
menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 
unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di 
suatu daerah, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan penduduk suatu daerah (PDRB) 
dengan jumlah penduduk regional tersebut. 
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Rasio gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan 
pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah.  

Rasio pajak (tax ratio) adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk 
domestik bruto (PDB) dimana hal itu juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja 
penerimaan pajak.  

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat 
prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program 
kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi 
dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran RPJMD, memuat rancangan 
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan 
untuk satu tahun, mengacu pada RKPD. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan 
program Gubernur terpilih yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun 
pemerintahan.  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah penjabaran dari visi, misi dan 
program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi 
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas 
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang 
mencangkup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam 
rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional) adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.  

Suku bunga adalah persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) 
dalam suatu periode tertentu.  

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah 
angkatan kerja.  
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BAB I ANALISIS  
EKONOMI REGIONAL 

 

1. Perkembangan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi 

1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Nilai Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Sultra berdasarkan harga 
berlaku sebesar Rp35,46 triliun atau 
sebesar Rp24,68 triliun berdasarkan 
harga konstan. Perekonomian Sultra 
pada triwulan III 2021, tumbuh 3,97% 
(YoY) lebih rendah dibanding 
pertumbuhan pada triwulan II 2021 
yang sebesar 4,26%. Turunnya 
pertumbuhan ekonomi Sultra, juga 
dialam perekonomian nasional yakni 
tumbuh 3,51% (YoY) dibawah 
pertumbuhan kuartal kedua 2021 yang sebesar 7,07%. 

1.1.1. Menurut Pengeluaran 
Seluruh komponen pengeluaran Sultra pada triwulan III 2021 mengalami pertumbuhan. Kegiatan 
ekspor barang dan jasa tumbuh 62,76% mendominasi PDRB Sultra dengan nilai sebesar Rp17,86 
triliun (50,37%). Pertumbuhan kegiatan ekspor mengalami perlambatan yang cukup tajam dari 
132,49% di triwulan II 2021. Investasi (PMTB) Sultra mengalami pertumbuhan sebesar 8,47% 
dengan kontribusi sebesar Rp14,47 triliun, 40,82% dari PDRB Sultra. Pengeluaran Pemerintah (PK-
P) juga mengalami pertumbuhan mencapai 6,75%, meskipun turun dibanding pertumbuhan 
triwulan II 2021.  Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) berkontribusi sebesar 48,06% 
dengan pertumbuhan sebesar 1,52%. 

1.1.2. Menurut Sektoral/Lapangan Usaha 
Pada triwulan III 2021, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif. Pertumbuhan 

tertinggi terjadi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 13,06% (YoY) diikuti 
dengan sektor konstruksi (12,19%) dan sektor perdagangan (11,83%). Sektor pertanian, 
kehutanan, dan perikanan sebagai kontributor terbesar PDRB Sultra terkontraksi 0,56% 
sementara administrasi pemerintahan turun 1,04%. Kontraksi terdalam terjadi pada sektor 
transportasi dan pergudangan sebesar 3,25%. Kontraksi pada sektor transportasi memberikan 
pengaruh -0,15% pada pertumbuhan Sultra. Turunnya kinerja sektor transportasi tidak lepas dari 
pemberlakuan PPKM yang menyebabkan mobilitas masyarakat mengalami penurunan.  

1.2. Inflasi 
Inflasi gabungan Sultra triwulan III tercatat sebesar 1,37% lebih tinggi dibanding inflasi triwulan III 
2020 (0,72%).  Kelompok bahan makanan sebagai komponen utama volatile goods, menjadi 
penyumbang inflasi terbesar di Sultra terutama komoditas sayur mayur dan ikan laut pada 

Grafik 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Sultra dan Nasional (YoY) 
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triwulan III 2021. Sektor pendidikan turut memberikan andil pada inflasi gabungan bulan 
September sebesar 0,11% dengan inflasi sebesar 2,49%.  Pada kelompok ini, subsektor 
pendidikan tinggi mengalami kenaikan indeks tertinggi sebesar 2,11%. 

Harga produk yang harganya 
diatur pemerintah (administered 
price) cenderung stabil. Sektor 
trasportasi khususnya jasa angkutan 
penumpang mengalami deflasi.  
Namun demikian, kebijakan 
perpanjangan relaksasi PPnBM 100% 
pada pertengahan September 
mendorong peningkatan indeks harga 
pembelian kendaraan sebesar 1,46% 
tetapi tidak menyebabkan peningkatan indeks harga kelompok transportasi.  

Terobosan dalam pengendalian inflasi, telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari 
melalui kerjasama dengan daerah penghasil kebutuhan pokok seperti pemerintah Kab. Konawe 
Selatan untuk komoditas sayur mayur dan pemerintah Kota Baubau untuk komoditas perikanan. 
Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan bahan makanan dan kestabilan harga baik 
di tingkat petani/nelayan maupun konsumen.  

2. Perkembangan dan Analisis Indikator Kesejahteraan 

1.1. Kemiskinan 
Tingkat kemiskinan Sultra per 

Maret 2021 turun menjadi 11,66%. 
Meskipun turun, kondisi kemiskinan 
Sultra pada Maret 2021 masih diatas 
tingkat kemiskinan sebelum terjadinya 
pandemi COVID-19. Secara persentasi, 
kemiskinan turun namun secara 
nominal, jumlah penduduk miskin 
bertambah sebanyak 1,38 ribu orang. 
Penduduk miskin perkotaan pada Maret 
2021 meningkat 4,5% dibanding kondisi Meret 2019. Sementara itu kemiskinan di desa 
mengalami penurunan 5,59%.  

Perbaikan tingkat kemiskinan Sultra juga diikuti dengan membaiknya kondisi penduduk 
miskin. Rata-rata pengeluaran penduduk miskin Sultra semakin mendekati garis kemiskinan (P1= 
2,157). Pada sisi lain, kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit 
dengan indeks keparahan sebesar 0,56.  Tingkat kemiskinan di Sultra masih perlu terus diturunkan 
mengingat masih diatas tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,14% dengan indeks kedalaman 
sebesar 1,71 dan keparahan sebesar 0,42. 
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Grafik 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Sultra 

Sumber: BPS, 2021 (diolah) 
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1.2. Pengangguran 

Tingkat pengangguran di Sultra per Agustus 2021 turun menjadi 3,92.  Angka 
pengangguran perdesaan lebih besar dibanding perdesaan. Tingkat pengangguran perkotaan 
sebesar 5,75% turun 2,07 persen poin dibanding kondisi per Februari 2021. Sementara itu, tingkat 
pengangguran di perdesaan sebesar 2,93% meningkat 0,64 dibandingkan kondisi Februari 2021. 
Lapangan kerja yang tersedia di Sultra umumnya berupa pekerjaan kasar terlihat dari serapan 
tenaga kerja yang besar pada lulusan SD dan karakateristik sektor penyerap tenaga kerja 
(pertanian, perdagangan, dan pengolahan).  

Berkepanjangannya COVID-19 menyebabkan penambahan penduduk usia bekerja 
terdampak, dari 5,30% menjadi 7,10%. Dampak terbesar COVID-19 pada kondisi ketenagakerjaan 
Sultra berupa pengurangan jam kerja sebanyak 114.880 orang, disusul sementara tidak bekerja 
(11.580 orang) dan pengangguran karena COVID-19 (9.320 orang). Dampak ini disikapi oleh 
pemerintah dengan memberikan bantuan berupa Bantuan Subsidi Upah dan Kartu Pra Kerja.  

1.3. Ketimpangan Pendapatan 
Ketimpangan pengeluaran Sultra 

per Maret 2021 mengalami 
peningkatan sebesar 0,002 poin 
menjadi 0,390. Seperti yang telah 
diperkirakan sebelumnya, ketimpangan 
akan mengalami peningkatan ketika 
perekonomian tumbuh positif. Hal ini 
sesuai dengan Hipotesis Kuznet yang 
melihat bahwa ketimpangan 
merupakan bentuk opportunity cost 
dalam mengejar pertumbuhan. Melebarnya ketimpangan juga terjadi di tingkat nasional dengan 
kenaikan yang lebih kecil meskipun pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2021 lebih tinggi.  

Pengeluaran masyarakat Sultra didominasi oleh pengeluaran masyarakat atas (20% 
penduduk) sebesar 45,67%. Meningkatnya ketimpangan di Sultra disebabkan meningkatnya 
aktivitas belanja masyarakat menengah (40% penduduk) dari 36,67% menjadi 37,36% dari total 
pengeluaran masyarakat Sultra. Hal ini menyebabkan pangsa pengeluaran masyarakat bawah 
(40% penduduk) mengalami penurunan menjadi 16,97 dari 17,19 begitu juga pengeluaraan 
masyarakat atas turun 0,47 poin persen dibanding September 2020. 

Sumber: BPS, 2021 
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Tabel 1. 1 Kondisi Ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara 
Status Keadaan 

Ketenagakerjaan 
Februari 2021 Agustus 2020 Februari 2020 

Orang % Orang % Orang % 
Penduduk Usia Kerja 1.952.359    1.934.802    1.914.822    
Angkatan Kerja 1.381.479  70,76% 1.351.092  69,83% 1.364.049  71,24% 
  Bekerja 1.323.236  95,78% 1.289.232  95,42% 1.321.728  96,90% 
  Pengangguran 58.243  4,22% 61.860  4,58% 42.321  3,10% 
Bukan Angkatan Kerja 570.880  29,24% 583.710  30,17% 550.773  28,76% 
Sumber: BPS,2021 

Grafik 1. 4 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Sultra 
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1.4. Nilai Tukar Petani 
Kesejahteraan petani Sultra 

pada triwulan III 2021 mengalami 
peningkatan terutama pada bulan Juli 
2021 dengan NTP sebesar 100,98. 
Peningkatan harga komoditas 
perkebunan rakyat (kelapa, kakao, 
cengkeh, merica) menjadi kunci 
membaiknya NTP Sultra. Subsektor 
lain, yang berpengaruh terhadap 
fluktuasi NTP Sultra adalah Subsektor 
Tanaman Pangan, dan Subsektor 
Holtikultura.  

Petani pada Subsektor Holtikultura dan Subsektor Peternakan mendapatkan 
kesejahteraan lebih baik dibandingkan subsektor lainnya. Meskipun terjadi peningkatan harga 
komoditas perkebunan, NTP Subsektor Perkebunan Rakyat dan Tanaman Pangan masih berada 
dibawah 100. Nilai jual produk pertanian tidak memberikan keuntungan bagi petani, bahkan 
harga jual produk subsektor tanaman pangan dan perkebunan rakyat tidak dapat menutup biaya 
produksi.  Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NUTP) subsektor ini berkisar diangka 97 
jauh dibawah NTUP Subsektor Holtikultura dan Peternakan. Pengendalian  inflasi perdesaan dan 
kemudahan akses dan keterjangakaun harga bibit/obat-obat/pestisida merupakan penentu 
kesejahteraan petani. Faktor lainnya adalah penyediaan jalur distribusi produk pertanian yang 
dapat memberikan harga yang lebih baik bagi petani.  

1.5. Nilai Tukar Nelayan 
Kesejahteraan nelayan melebihi 

kesejahteraan petani Sultra, bahkan 
terus mengalami peningkatan. Nilai jual 
produk perikanan di Sultra lebih tinggi 
dibanding produk pertanian. 
Kesejahteraan tertinggi diperoleh oleh 
nelayan perikanan budidaya (NTPi). 
Meskipun biaya produksi perikanan 
budidaya lebih tinggi dibanding 
perikanan tangkap, harga jual produk 
perikanan budidaya lebih tinggi. 
Kesejahteraan nelayan di Sultra dapat lebih ditingkatkan karena harga yang diterima nelayan 
masih dibawah harga pasar dikarenakan rantai distribusi yang panjang dan keterlibatan tengkulak 
yang menentukan harga jual produk perikanan.  
  Pada subsektor perikanan tangkap, produk perikanan penangkapan laut lebih 
memberikan pendapatan bagi nelayan dibanding nilai jual produk penangkapan perairan umum. 
Sementara itu pada subsektor perikanan budidaya, produk perikanan budidaya air payau 
memberikan kesejahteraan yang lebih tinggi dibanding usaha budidaya air tawar dan budidaya 
laut. 

 

Sumber: BPS, 2021 
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Grafik 1. 5 Perkembangan Nilai Tukar Petani  
Sampai dengan Triwulan III 2021 
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BAB II ANALISIS  
FISKAL REGIONAL 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrument 
kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, telah dilakukan 
beberapa kali perubahan APBN untuk menjawab dinamika ekonomi yang terjadi seiring dengan 
kasus pandemic COVID-19.   

1. Pelaksanaan APBN 
Sejalan dengan APBN Nasional yang mengalami beberapa kali perubahan, terjadi 

perubahan alokasi APBN di lingkup Sulawesi Tenggara. Berikut ini adalah postur APBN pada 
wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan triwulan III 2021.  

 

Penerimaan 
perpajakan 
naik 3,55% 
dibanding 

tahun 
sebelumnya 

(YoY) 

Tabel 2. 1 I-Account APBN lingkup Sultra Triwulan III  2021 (miliar Rupiah) 
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1.1. Pendapatan Negara 
Perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara di Sultra Realisasi 

pendapatan perpajakan  tercatat sebesar Rp1.710,01 miliar atau sekitar 80,29% dari total 
pendapatan negara di triwulan III 2021 (Tabel 2.1). Sementara itu, pendapatan negara dari PNBP 
hanya memberikan kontribusi 19,71%.  

Peningkatan pendapatan negara didorong normalnya aktivitas ekonomi masyarakat, 
penurunan kasus harian, dan masifnya vaksinasi. Pada triwulan III 2021, terjadi peningkatan PNBP 
sebesar 4,24% dibanding triwulan III 2020. Realisasi PNBP tercatat sebesar Rp419,85 miliar atau 
85,4% dari terget. Realisasi penerimaan perpajakan pada periode triwulan III tahun 2021 juga 
meningkat 3,55% menjadi sebesar Rp1.710,01 miliar berdasarkan lokasi bank persepsi penerima 
setoran di wilayah Sultra. Data ini sedikit berbeda dengan catatan KPP yang mencatat penerimaan 
berdasarkan NPWP yang diterbitkan oleh KPP lingkup Sultra yakni sebesar 1.877,13 miliar atau 
selisih sebesar Rp167,13 miliar. 

Tax ratio Sultra per triwulan III 2021 
hanya sebesar 1,69%, turun 0,3 poin (YoY), 
jauh dibawah tax ratio nasional sebesar 8,3% 
Penggunaan skema tarif prefential atas barang 
impor, dan adanya kebijakan pembebasan 
pemotongan jenis pajak tertentu turut andil 
kurang optimalnya penerimaan perpajakan. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KPP 
Pratama dan KPPBC lingkup Sultra untuk meningkatkan penerimaan, diantaranya optimalisasi 
kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan, ekstensifikasi, dan penggalian potensi sektor 
tertentu serta mendorong investasi atas pembangunan smelter termasuk penunjangnya 

Secara sektoral, sumber pendapatan perpajakan berasal dari sektor pertambangan dan 
penggalian (19,5%), sektor industri pengolahan (14,6%), sektor pertanian, kehutanan, dan 
perikanan (13,8%), dan sektor konstruksi (13,45). Hal ini berbeda dibanding kontribusi sektoral 
yang mendominasi perekenomian Sultra, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 
(24,42%), sektor pertambangan dan penggalian (19,30), sektor konstruksi (13,18%), dan sektor 
Perdagangan Besar dan Eceran, Rep. Mobil dan Motor (12,56%). Perbedaan ini disebabkan 
adanya kebijakan fiskal yang memberikan relaksasi perpajakan pada sektor pertanian, kehutanan, 
dan perikanan, juga pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor.  

1.2. Belanja Negara 
Realisasi belanja negara sampai dengan triwulan III 2021 sebesar 68,08% atau setara 

Rp16.598,84 miliar, turun -6,21% (YoY) dibandingkan triwulan III 2020. Hal ini disebabkan oleh 
adanya penambahan alokasi TKDD yang tidak diikuti dengan kecepatan, pemenuhan dokumen 
persyaratan, dan keterlambatan proses pengadaan sehingga membuat beberapa kegiatan belum 
dapat dilaksanakan/tertunda. Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mendapat porsi 
terbesar sebesar 69,16% setara Rp16.862,83 miliar sementara porsi pagu Belanja Pemerintah 
Pusat (BPP) hanya sebesar 30,84% setara Rp7.519,34 miliar. Namun, kinerja realisasi/penyaluran 
TKDD masih rendah (67,74%) dibanding realisasi belanja pusat sebesar 69%.  

Tabel 2. 2 Tax Ratio Lingkup Sultra s.d. TW III 2021 
 

 
Sumber: OMSPAN-DJPb, KPPBC Kendari, KPP Pratama lingkup Sultra, dan 
BPS Sultra (diolah) 
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Pada tahun 2021, pemerintah meningkatkan alokasi pagu belanja modal di Sultra sebesar 
58,36% atau sebesar Rp2.467,31 miliar. Alokasi pagu ini sebesar 32,81% dari total belanja negara, 
alokasi kedua terbesar setelah belanja barang (operasional). Hal ini merupakan komitmen 
pemerintah untuk terus mendorong perekonomian secara berkesinambungan melalui belanja 
yang memiliki dampak ekonomi dalam jangka panjang. Komitmen ini juga terlihat dari alokasi BPP 
berdasarkan fungsi yang fokus pada fungsi perekonomian sebesar Rp2.806 miliar atau 37,29%, 
dimana digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur Kementerian PUPR.  

1.3. Surplus/Defisit 
Secara umum, dalam beberapa tahun, APBN lingkup Sulawesi Tenggara mengalami 

defisit. Berdasarkan data pada tabel 2.1 di atas, terlihat bahwa pada triwulan III tahun 2021 terjadi 
defisit APBN sebesar Rp14.468,99 miliar. Dibandingkan dengan defisit anggaran pada periode 
yang sama tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 7,51%. Penurunan defisit sejalan dengan arah 
pemerintah untuk kembali menjaga defisit dibawah 3%. 

1.4. Prognosis APBN 
 Progonosis realisasi APBN dilakukan menggunakan Seasonal ARIMA (SARIMA). Metode SARIMA 
digunakan karena adanya pola yang berulang (musiman) pada lag ke-4 di data realisasi APBN yang 
dapat dilihat pada plot (Lampiran 2.1). Berdasarkan pengujian, model yang terbentuk untuk 
realisasi pendapatan APBN adalah ARIMA (0,1,0) (0,1,1) sedangkan realisasi belanja APBN adalah 
ARIMA (0,1,0) (0,1,1)4 dengan plot hasil forecasting dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

 

 

Berdasarkan model tersebut, diperkirakan sampai dengan akhir triwulan IV 2021 pendapatan 
negara lingkup Sultra akan tercapai 111,03% atau sebesar Rp3.777,87 miliar dengan asumsi target 
tidak mengalami perubahan. Sementara itu belanja negara diperkirakan akan terealisasi sebesar 

Tabel 2. 3 Prognosis Realisasi APBN Sultra s.d. Triwulan IV 2021 

Gambar 2. 1 Plot Forecasting Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN dengan SARIMA 
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98,58% atau Rp24.035,94 miliar seperti yang tampak pada Tabel 2.3. Detail analisis prognosis 
realisasi APBN menggunakan metode SARIMA dapat dilihat pada Lampiran 2.1. 

1.5. Analisis Capaian Output: Layanan Dasar Publik 
Berdasarkan tabel 2.3. secara umum capaian otuput terkait layanan dasar publik belum semuanya 
tercapai 100%. Hal ini sebagian besar dikarenakan pencapaian dari output tersebut masih dalam 
progres. Hanya output bantuan pendidikan di sektor kesehatan yang per triwulan III 2021 telah 
tercapai 100%. 

Tabel 2. 4 Tabel Capaian Output per Triwulan III 2021 

 

2. Pelaksanaan APBD 
Realisasi pendapatan dan belanja maupun transfer dalam APBD lingkup Sultra sampai dengan 

triwulan III 2021 secara agregat meningkat dibandingkan tahun 2020.  Realisasi Pendapatan 
sampai dengan triwulan III 2021 sebesar Rp10,91 triliun, 53,47% dari target pendapatan dengan 
realisasi belanja Rp10,17 triliun, 44,49% dari pagu belanja, meningkat dibanding triwulan II 2021.  

2.1. Pendapatan Daerah 
Realisasi penerimaan Pajak Daerah sampai dengan triwulan III 2021 sebesar Rp820,40 miliar, 
meningkat drastis 30% dibandingkan dengan triwulan III 2020. Kenaikan tersebut menunjukkan 
aktivitas  ekonomi yang membaik. Penerimaan pajak Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami 
peningkatan tertinggi sebesar Rp636,33 miliar, dan terendah pada Kabupaten Konawe Kepulauan 
sebesar Rp170,17 juta. Realisasi penerimaan retribusi daerah juga mengalami peningkatan 
sebesar 10% menjadi sebesar Rp96,96 miliar. Kabupaten Konawe merupakan daerah dengan 
penerimaan retribusi terbesar mencapai Rp26,30 miliar atau 27% dari total retribusi lingkup 
Sultra dan yang terkecil adalah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp28,93 juta. 
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Realisasi pendapatan Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp151,74 
miliar, naik drastis 258% dibandingkan 
dengan triwulan III 2020. Hal ini 
dikarenakan sebagian besar 
pemerintah daerah telah membukukan 
deviden BUMD. Realisasi penerimaan 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 
Sah pada triwulan III 2021 sebesar 
Rp393,03 miliar atau mengalami 
kenaikan 30% dibandingkan periode 
yang sama tahun 2020. Hal ini 
menunjukkan pemerintah daerah telah 
melakukan inovasi dengan terus 
menggali sumber pendapatan lain yang 
berasal selain dari pajak daerah dan 
retribusi daerah.  

Pendapatan Transfer sampai dengan triwulan III 2021 lingkup Sultra sebesar Rp9,45 
triliun turun 20% dibandingkan triwulan III Tahun 2020. Hal ini dikerenakan transfer Bantuan 
Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya belum terealisasi. Selain itu, realisasi Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Fisik juga mengalami penurunan disebabkan keterlambatan pemenuhan dokumen 
persyaratan penyaluran dan keterlambatan proses pengadaan. Tingkat kemandirian fiskal pemda 

Tabel 2. 5 Pagu dan Realisasi APBD s.d Triwulan III 2021 dan 2020  
lingkup Sultra (miliar Rp) 

Sumber: LRA Pemda, GFS Kanwil DJPb Prov. Sultra (diolah) 

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

  PAD 2.479,25          1.462,12 2.470,17    1.064,03     
   Pajak Daerah 1.428,44                    820,40 1.367,23                     630,33 
   Retribusi Daerah 228,45                         96,96 161,29                          88,47 
   Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 179,96                       151,74 158,71                          42,40 
   Lain-Lain PAD yang Sah 642,40                       393,03 782,94                        302,82 
 Pendapatan Transfer 17.937,03        9.454,76 17.097,51  11.795,66   
 Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan 14.437,79        8.322,42 14.791,43  10.491,49   
   Dana Bagi Hasil Pajak 298,07                       103,76 358,59                        253,75 
   Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 375,24                         84,83 154,50                        218,43 
   Dana Alokasi Umum 10.469,04               7.563,57 10.004,24                7.441,84 
   Dana Alokasi Khusus 3.295,44                    570,26 4.274,10                  2.577,48 
 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 1.914,40            741,39 1.847,99         1.102,58 
   Dana Otonomi Khusus -                                           - 54,49                                   - 
   Dana Penyesuaian 613,30                       124,36 1.241,73                     717,07 
   Dana Insentif Daerah 189,67                       110,56 54,20                            40,26 
   Dana Bantuan Operasional Sekolah -                                           - -                                    10,87 
   Dana Desa 1.111,43                    506,47 497,56                        334,38 
 Transfer Pemerintah Provinsi 1.092,98            277,07 455,02       198,49        
   Pendapatan Bagi hasil Pajak 1.083,26                    277,07 455,02                        193,31 
   Pendapatan Bagi hasil Lainnya 9,73                                     - -                                      5,17 
 Transfer Bantuan Keuangan 2,00                      2,00 3,08                       3,10 
   Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya 2,00                               2,00 3,08                                3,10 
   Lain-lain Pendapatan daerah yang sah 489,85              111,88 1.112,88    297,87        
   Pendapatan Hibah 207,02                         22,47 561,04                        121,57 
   Pendapatan Dana Darurat -                                           - -                                           - 
   Pendapatan Lainnya 282,83                         89,41 551,84                        176,31 
JUMLAH PENDAPATAN 20.416,28      10.916,88 20.680,56  13.157,57   

   Belanja Tidak Langsung 11.508,40        6.369,18 13.400,91  6.778,43     
    Belanja Pegawai 7.328,24                 4.564,13 7.770,40                  4.747,62 
    Belanja Bunga 137,80                         38,82 78,69                            18,92 
    Belanja Subsidi 2,10                               0,03 0,30                                0,00 
    Belanja Hibah 751,43                       400,33 1.037,70                     425,64 
    Belanja Bantuan Sosial 68,39                           13,94 20,42                            10,48 
    Belanja Bantuan Keuangan 1.117,66                    540,02 2.417,71                     371,55 
 Transfer/Bagi Hasil ke Desa 516,37                       362,05 -                                  230,96 
    Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 515,48                       362,05 -                                  230,96 
    Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,89                                     - -                                           - 
 Transfer Bantuan Keuangan 1.385,17                    407,36 1.627,72                     717,45 
    Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah 526,98                         70,53 0,72                                     - 
    Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa  793,95                       336,83 1.517,50                     716,43 
    Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 64,23                                   - 109,49                            1,02 
Belanja Tidak Terduga 201,24                         42,51 447,98                        255,81 
Belanja Langsung 11.364,83        3.806,80 10.540,95  3.327,30     
   Belanja Barang dan Jasa 4.915,06                 2.071,95 4.266,05                  1.757,02 
   Belanja Modal 6.449,77                 1.734,85 6.274,89                  1.570,28 
JUMLAH BELANJA 22.873,23      10.175,98 23.941,86  10.105,73   
       Surplus/Defisit (2.456,96)          740,90 (3.261,30)   3.051,83     
 Pembiayaan Daerah 2.748,45            824,01 2.296,81            354,01 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya 587,30                       640,67 586,03                        354,00 
Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan 2,02                                     - 25,00                                   - 
Penerimaan Pinjaman Daerah 2.159,14                    183,34 1.685,79                         0,01 
 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 290,00              188,21 287,28               232,41 
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 20,78                           43,85 62,82                            17,25 
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 205,72                       144,36 219,26                        208,76 
Penyertaan Modal pada Perusahaan daerah 63,49                                   - 5,20                                6,40 
 Pembiayaan Netto 2.458,45            635,80 2.009,53            121,60 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 1,50                1.376,71 (1.251,77)        3.173,43 

Pendapatan

Belanja

Uraian
2021 2020

 Grafik 2. 1 Perbandingan Realisasi Komponen PAD TW III 2020 
dan TW 2021 (miliar Rp) 

Sumber: BPKAD lingkup Sultra (diolah) 
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lingkup Sultra masih rendah 
dengan rasio pendapatan 
transfer terhadap total 
pendapatan daerah 
mencapai 86,61%. Kondisi 
ini menunjukkan bahwa 
tingkat kemandirian fiskal 
Pemda lingkup Sultra masih 
rendah dan tingkat 
ketergantungan terhadap 
pemerintah pusat masih 
sangat tinggi. 

Realisasi Lain-lain 
Pendapatan Daerah yang 
Sah sampai dengan triwulan 
III 2021 mencapai Rp111,88 
miliar menurun sebesar 
62% dibandingkan triwulan 
III 2020 yang sebesar 
Rp297,87 miliar (Grafik 2.3). 
Hal ini menunjukkan 
pendapatan daerah 
mendapat tekanan akibat 
adanya pandemi Covid-19 hingga tidak maksimal dalam menggali potensi penerimaan pada 
pendapatan lainnya. 

2.2. Belanja Daerah 
Realisasi belanja sampai dengan triwulan 
III tahun 2021 sebesar Rp10.175,98 
miliar naik sebesar 0,70%  dibanding 
triwulan III tahun 2020 sebesar 
Rp10.105,73 miliar. Realisasi Belanja 
Pegawai sebesar Rp4,56 triliun, 
sedangkan Belanja Barang terealisasi 
sebesar Rp2,07 triliun dan Belanja Modal 
terealisasi sebesar Rp1,73 triliun. 
Persentase realisasi belanja terbesar 
adalah Belanja Pegawai yang telah 
mencapai 62,28% sedangkan persentase 

realisasi belanja terkecil adalah Belanja Subsidi yang baru mencapai 1%. Belanja Pegawai dan 
Belanja Modal pada triwulan III 2021 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan II 2021 (Grafik 
2.4). Kenaikan realisasi belanja modal menunjukkan progress pelaksanaan pekerjaan yang 
meningkat sebagai dukungan percepatan pemulihan ekonomi. 

Grafik 2. 4 Realisasi Belanja Pegawai, Barang, dan Modal s.d. 
TW III 2021 (miliar Rp) 

Sumber: BPKAD lingkup Sultra (diolah) 
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Grafik 2. 2 Realisasi Pendapatan Transfer s.d. Triwulan III Tahun 2021 lingkup 
Sultra (miliar Rp) 

Sumber: BPKAD lingkup Sultra (diolah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

32
% 45
%

44
%

36
%

38
%

35
%

28
% 44
%

28
%

35
%

41
%

47
%

44
%

46
%

45
%

48
%

35
%

24
%

Target Realisasi

2.
96

0,
49

1.
08

6,
75

1.
37

0,
52

1.
23

5,
97

89
1,

54

56
5,

24

94
9,

28

71
4,

57

77
1,

40

63
5,

88 58
9,

23

79
5,

70

56
4,

95

1.
08

5,
81

86
3,

95

67
6,

44

1.
17

4,
30

53
7,

52

Grafik 2. 3 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah s.d. TW 
III 2021 lingkup Sultra (Miliar Rp) 

 
Sumber: BPKAD lingkup Sultra (diolah) 
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Berdasarkan klasifikasi urusan, realisasi 
belanja daerah terbesar adalah Pelayanan 
Umum yaitu sebesar Rp3.651 milliar dari 
total realisasi Rp10.773 milliar, diikuti 
realisasi belanja urusan Pendidikan yaitu 
sebesar 27%. Persentase realisasi belanja 
terkecil adalah urusan Lingkungan Hidup 
sebesar 1%. Besarnya realisasi untuk 
urusan Pelayanan Umum 
mengindikasikan pembiayaan pemerintah 
mulai terfokus pada perbaikan sarana dan 
prasarana guna mendukung pemulihan ekonomi ditengah melandainya pandemi covid-19. 
Pemerintah juga memprioritaskan Urusan Kesehatan melalui belaja untuk mendukung kegiatan 
vaksinasi, belanja alat-alat medis, obat-obatan. 

2.3. Surplus/Defisit 
Sampai dengan triwulan III 2021 terjadi surplus sebesar Rp740,90 miliar, nilai tersebut menurun 
312% dibandingkan pada triwulan yang sama ditahun 2020 yakni sebesar Rp3.051,83 miliar. 
Dengan peningkatan pendapatan daerah, penurunan surplus APBD konsoslidasian 
mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mulai lebih ekspansif dalam membelanjakan 
anggarannya. Hal ini merupakan langkah tepat di tengah upaya pemulihan ekonomi melalui 
kebijakan fiskal yang ekspansif.  

2.4. Pembiayaan Daerah 
Realisasi pembiayaan daerah pada triwulan III 2021 sebesar Rp824,01 miliar lebih besar 
dibandingkan realisasi pembiayaan daerah pada triwulan yang sama ditahun 2020 sebesar 
Rp354,01 miliar. Penggunaan SILPA yang lebih besar pada tahun 2021, mengkonfirmasi bahwa 
kebijakan fiskal daerah lebih ekspansif dibanding periode yang sama di tahun 2020. Pada sisi 
pengeluaran pembiayaan, pada triwulan III 2021, terjadi penurunan pembiayaan pengeluaran 
berupa pembayaran pokok utang dan penanaman modal pada perusahaan daerah. 

2.5. Prognosis APBD 
Prognosis realisasi APBD dilakukan menggunakan Seasonal ARIMA (SARIMA). Metode SARIMA 
digunakan karena adanya pola yang berulang (musiman) pada lag ke-4 di data realisasi APBD yang 
dapat dilihat pada plot (Lampiran 2.2). Berdasarkan pengujian, model yang terbentuk untuk 
realisasi pendapatan APBD adalah ARIMA (1,1,1) (0,1,2)4 sedangkan realisasi belanja APBD adalah 
ARIMA (0,1,0) (0,1,1)4 dengan plot hasil forecasting dapat dilihat pada Gambar 2.2. Berdasarkan 
model tersebut, diperkirakan sampai dengan akhir triwulan IV 2021 pendapatan daerah lingkup 
Sultra akan tercapai sebesar Rp18.035,51 miliar atau 87,21%, sementara itu belanja daerah 
diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp20.338,63 miliar atau 89,56%. 

Grafik 2. 5 Pagu dan Realisasi Belanja berdasarkan Urusan 
s.d Triwulan III 2021 lingkup Sultra (miliar Rp) 

Sumber: LRA Pemda, GFS Kanwil DJPb Prov. Sultra (diolah) 
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3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian 
Realisasi pendapatan negara konsolidasian sampai dengan triwuIan III 2021 mencapai Rp3.646,1 
miliar di luar eliminasi terhadap akun resiprokal sebesar Rp9.955,07 miliar. Realisasi pendapatan 
sampai triwulan III meningkat 19,78% (YoY). Pada sisi belanja, realisasi belanja konsolidasian 
sebesar Rp17.041,21 miliar meningkat 7,63%. Kebijakan ekspansif terus dilakukan pada triwulan 
III 2021 yang menyebabkan pelebaran defisit sebesar 4,74% menjadi Rp13.395,11 miliar. Defisit 
anggaran sepenuhnya disumbang oleh defisit APBN sebesar Rp14.457,3 miliar, sementara APBD 
lingkup Sultra mengalami surplus sebesar Rp1.062,19 miliar. 

 
Tabel 2. 7 LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan III 2021 (miliar Rp) 

 

Gambar 2. 2 Plot Forecasting Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD dengan SARIMA 

Tabel 2. 6 Prognosis Realisasi APBD lingkup Sultra Tahun 2021 

Uraian 
  s.d. Triwulan III s.d. Triwulan IV 

Pagu  
(miliar Rp.) 

Realisasi 
(miliar Rp.) 

%  
Realisasi 

Prognosis  
(miliar Rp.) 

%  
Prognosis 

Pendapatan Daerah 20.389,30      10.916,88  53,54%     18.035,51  87,21% 
Belanja Daerah   22.989,92      10.175,98  44,26%     20.338,63  89,56% 
Surplus/Defisit (2.600,62) 2.191,11   (2.303,12)   
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3.1. Pendapatan Konsolidasian 
Proporsi terbesar pendapatan konsolidasian berasal dari pendapatan perpajakan sebesar 
Rp2.534,33 miliar (69,51%) disusul pendapatan bukan pajak sebesar Rp1.111,77 miliar (30,49%). 
Secara konsolidasian pendapatan hibah dan transfer nihil, namun pada pemda, pendapatan hibah 
dan transfer menjadi sumber pendapatan bahkan pendapatan transfer merupakan pendapatan 
terbesar. 

Sebagian besar pendapatan pemda 
berasal dari transfer pemerintah. Sampai 
dengan triwulan III 2021, pemerintah 
daerah di Sultra telah menerima dana 
transfer sebesar Rp9.852,3 miliar atau 
sebanyak 86%. Pangsa pendapatan pajak 
dan PNBP pemda sebagai sumber PAD 
baru sebesar 14% dari total pendapatan. 
Berdasarkan hal tersebut, jelas terlihat 
bahwa ketergantungan pemda terhadap 
dana transfer sangat tinggi dalam 
membiayai anggarannya. 

Pada anggaran pemerintah 
pusat, pendapatan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara di wilayah 
Sultra. Sebanyak 80% pendapatan pemerintah pusat berasal dari pendapatan perpajakan. 
Sebanyak Rp1.560,94 miliar (91,3%) berasal dari pendapatan pajak dalam negeri sementara 
sisanya berasal dari pajak perdagangan luar negeri yang dipungut oleh Bea dan Cukai. Pendapatan 
pajak dalam negeri terbesar berasal dari Pendapatan Pajak PPh pasal 21 yang mencapai Rp939,34 
miliar (60,2%) dan Pendapatan PPN Dalam Negeri sebesar Rp512,54 miliar (32,8%). Pada 
komponen pajak perdagangan luar negeri, pendapatan bea masuk menjadi sumber utama 
pendapatan sejumlah Rp151,8 miliar sementara sisanya berasal dari pendapatan denda 
administrasi pabean. 

Penerimaan perpajakan dan penerimaan 
negara bukan pajak. keduanya mengalami 
peningkatan. Namun kenaikan pada 
penerimaan negara bukan pajak lebih besar 
dibanding penerimaan perpajakan yakni 
107,42% berbanding 11,07%. Pelaksanaan 
vaksinasi dan kembalinya aktivitas pada sektor 
usaha menjadi salah satu faktor penyebab 
naiknya pendapatan konsolidasian triwulan III 
2021. Peningkatan penerimaan perpajakan menyebabkan peningkatan tax ratio sebesar 0,13 
persen poin menjadi 2,50% dibanding periode yang sama di tahun 2020. 

3.2. Belanja Konsolidasian 
Belanja konsolidasian triwulan III 2021 didominasi oleh belanja pegawai sebanyak 39% atau 
sebesar Rp6.639,7 miliar. Jenis belanja lain yang juga mendominasi secara konsolidasian adalah 
belanja barang sebesar 23,1% (Rp3.935,93 miliar) di mana mayoritas berasal dari belanja barang 
pemerintah daerah sebesar Rp2.185,35 miliar. Belanja produktif pemerintah berupa belanja 

Grafik 2. 6 Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Lingkup 
Sultra TW III 2021 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: LKPK Triwulan III 2021 Kanwil DJPb Prov. Sultra 

Tabel 2. 8 Tax Ratio Lingkup Sultra s.d. TW III 2021 

 

Sumber: OMSPAN-DJPb, KPPBC Kendari, KPP Pratama 
lingkup Sultra, LKPK TW III 2021 Kanwil DJPb Sultra, dan 
BPS Sultra (diolah). 
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modal mendapatkan porsi yang cukup besar yakni 20% (Rp3.499,4 miliar) dari total pengeluaran 
konsolidasi pemerintah.  

Belanja transfer merupakan 
belanja terbesar pada 
pemerintah pusat yang 
mengambil pangsa sebesar 
68,7% atau sebesar 
Rp11.399,02 miliar. Hal ini 
menjadikan belanja lainnya 
seperti belanja barang dan 
belanja modal secara 
persentase terlihat kecil.  
Secara konsolidasian, realisasi 
belanja pemerintah daerah 
(diluar belanja transfer), 
memberikan andil lebih besar 
dibandingkan belanja 
pemerintah pusat. Diharapkan 
kebijakan yang ekspansif terus 

dilakukan pemerintah daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Secara konsolidasian, belanja negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) mengalami 
peningkatan 7,63% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020, yakni menjadi Rp17.041,21 
miliar dari Rp15.832,59 miliar. 

Rasio belanja pemerintah terhadap 
PDRB s.d. triwulan III 2021 sebesar 
16,84% mengalami kenaikan 0,38% 
dibanding tahun 2020 pada periode 
yang sama (YoY). Kebijakan pemerintah 
melalui berbagai program seperti PEN, 
parlinsos, dan lain sebagainya terbukti 
mampu menyumbang kenaikan PDRB 

3.3. Surplus/Defisit Konsolidasian 
Dari tahun ke tahun, secara konsolidasian anggaran lebih sering mengalami defisit. Berdasarkan 
tabel 2.6 di atas, sampai dengan triwulan III 2021 terjadi defisit anggaran sebesar Rp13.395,11 
miliar, nilai tersebut naik 4,74% dibandingkan pada triwulan yang sama ditahun 2020 yakni 
sebesar Rp12.788,71 miliar. Adanya peningkatan pendapatan konsolidasian sebesar 19,78% 
terutama pendapatan transfer di pemerintah daerah, masih belum cukup untuk membiayai 
belanja konsolidasian yang juga meningkat 7,64%. Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu 
berupaya lebih keras lagi untuk menggali sumber penerimaan perpajakan dan penerimaan negara 
bukan pajak. 

 

 

Grafik 2. 7 Perbandingan Realisasi Belanja Konsolidasian Sultra TW III 2021 

 

Sumber: LKPK Triwulan III 2021 Kanwil DJPb Prov. Sultra 

Tabel 2. 9 Rasio Belanja Konsolidasian Sultra s.d. TW III 2021 

 
Sumber: OMSPAN-DJPb, KPPBC Kendari, KPP Pratama lingkup Sultra, 
LKPK TW III 2021 Kanwil DJPb Sultra, dan BPS Sultra (diolah) 
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BAB III ANALISIS  
TEMATIK 

 

1. Peran Fiskal untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan: Analisis NTP 
dan NTN 
Nilai Tukar Petani 

(NTP) dan Nilai Tukar 
Nelayan (NTN) adalah 
indikator yang dapat 
dijadikan acuan untuk 
mengetahui tingkat 
kesejahteraan petani 
dan nelayan. 
Kesejahteraan petani di 
Sultra lebih rendah 
dibanding 
kesejahteraan nasioal 
(Grafik 3.1).  Usaha 
pertanian di Sultra belum mampu untuk mencukupi kebutuhan harian dan biaya produksi usaha 
pertanian.  

Dalam perhitungan NTP, terdapat dua komponen pembentuk, yakni indeks harga yang 
dibayar (Ib) dan indeks harga yang diterima (It).  Sejak tahun 2019, Ib Sultra lebih rendah 
dibanding rata-rata nasional begitu juga dengan It Sultra lebih rendah dibanding nasional. Pada 
sisi It, salah satu permasalahan yang menyebabkan rendahnya harga jual produk pertanian adalah 
pengaturan harga oleh tengkulak dibawah harga pasar. Petani terjebak praktek tengkulak untuk 
memenuhi kebutuhan selama masa tanam. Pada sisi Ib, komponen terbesar pengeluaran 

  

Grafik 3. 1 Tren NTP di Provinsi Sulawesi Tenggara 
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Sumber: BPS, 2021 
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terbesar adalah konsumsi rumah tangga pertanian yang melebihi biaya produksi usaha pertanian 
(Tabel 3.1). Konsumsi rumah tangga yang menyita banyak penghasilan petani adalah rekreasi, 
olah raga, dan budaya; pakaian dan alas kaki; serta makanan dan minuman. Sementara pada 
komponen biaya produksi, pengeluaran untuk pembelian bibit menjadi pengeluaran terbesar 
petani.  Pada subsektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat, nilai jual produk 
subsektor tersebut tidak mampu menutupi biaya prioduksinya. Hal ini tercermin dari Nilai Tukar 
Usaha Pertanian (NTUP) yang berada dibawah 100.  

Dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 permasalahan pokok yang dihadapi oleh petani di 
Sultra, pertama terkait dengan harga dan ketersediaan saprodi sebagai komponen Ib, 
keterjangkauan dan stabilitas harga produk konsumsi petani, dan rendahnya harga jual produk 
pertanian (komponen It).  

1.1. Reviu Program Pemerintah untuk Petani dan Nelayan 

Sebagai negara agraris dan maritim, sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada 
sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Sebanyak 35,91% tenaga kerja di Sultra bekerja 
pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Rendahnya kesejahteraan petani berimplikasi 
pada tingginya angka kemiskinan penduduk perdesaan dibanding tingkat kemiskinan perkotaan 
yang mencapai 76% dari penduduk miskin Sultra. Untuk itu, usaha untuk meningkatkan 
kesejahteraan petani perlu menjadi prioritas. Pemerintah melalui APBN dan APBD telah 
mengalokasikan sejumlah dana untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Sulta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Belanja K/L Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan dan Kelautan 

Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga, mengalokasikan anggaran Rp1.382,50 miliar 
untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan (Tabel 3.2). 
Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah melaksanakan berbagai program dari 
masa tanam sampai dengan pasca panen. Pasa fase tanam, pemerintah telah menyiapkan 
anggaran untuk pengadaan sertifikasi benih, pengadaan bibit, pengadaan pupuk dan sarana 
produksi lainnya, peyuluhan pertanian.  Pada musim tanam 2021, pemerintah melaksanakan 
program perbanyakan benih senilai Rp845,56 juta. Benih yang disediakan meliputi benih padi, 
jagung, dan kedelai untuk disalurkan kepada para petani. 
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Selain dukungan sarana produksi pertanian, pemerintah pusat telah membangun 
bendungan Ladongi dengan total anggaran mencapi Rp1,1 triliun (multiyears). Selain membangun 
bendungan baru, pemerintah juga melakukan perluasan kawasan penampungan air bendungan 
Ameroro dengan nilai proyek Rp1,5 triliun (multiyears). Kedua bendungan tersebut dibangun di 
kawasan sentra pertanian Sultra di daerah Konawe dan Kolaka Timur. Untuk mensinkronkan 
proyek bendungan yang dibangun oleh Kementerian PUPR, pemerintah pada tahun 2021, 
mengalokasikan dana sebesar Rp19,18 miliar untuk pembangunan embung pertanian, irigasi 
perpompaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. 

Pemerintah juga mendukung kesejahteraan petani melalui dukungan pasca panen 
meliputi pengolahan, distribusi hingga pemasaran produk hasil pertanian. Pemerintah melalui 
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan bantuan berupa 
berbagai sarana dan peralatan pengolahan hasil tanaman pangan seperti dryer ultra violet dan 
bangunan UPH jagung dan kedelai untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian (Tabel 3.3). Di 
sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengadakan pemantauan harga, pelatihan 

 

Sarana/Prasarana Alokasi Anggaran  Target Output 
Combine harvester sedang 159,250,000.00  1 
Power thresher 823,515,000.00  35 
Corn sheller 1,182,760,000.00  40 
Corn sheller mobile    558,500,000.00  10 
Power thresher multiguna 239,952,000.00  8 
Power thresher multiguna mobile 464,000,000.00  8 
Dryer ultraviolet    200,000,000.00  1 
Husker dan polisher 180,000,000.00  2 
Color sorter 400,000,000.00  2 
Sarana UPH jagung 280,000,000.00  4 
Sarana UPH kedelai  210,000,000.00  3 
Bangunan UPH jagung 200,000,000.00  4 
Bangunan UPH kedelai    150,000,000.00  3 
Total                 5,047,977,000.00    

Sumber: satudja.kemenkeu.go.id 

 

 

Sumber: satudja.kemenkeu.go.id 

 

No Kementerian/Lembaga Alokasi Belanja

1 Kementerian Pertanian 195,448,879,000.00          
2 Kementerian Perdagangan 4,880,050,000.00               
3 Kementerian Koperasi dan PKM 1,129,100,000.00               
4 Kemen PUPR 1,108,090,880,000.00      
5 Kementerian Perhubungan 24,747,402,000.00            
6 Kementerian Kelautan dan Perikanan 48,190,928,000.00            

Total 1,382,487,239,000.00      

Tabel 3. 2 Alokasi Anggaran KL pada Sektor Pertanian, Perkebunan, dan  Perikanan TA 2021 

Tabel 3. 3 Pengadaan Sarana Pengolahan Hasil Pertanian 
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pemasaran dan ekspor produk unggulan. Untuk memperpendek jalur distribusi dan menurunkan 
biaya pemasaran, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan pasar rakyat 
Sanggulan di dekat sentra pertanian Kabupaten Konawe Selatan dengan anggaran sebesar 
sebesar Rp4,8 miliar. 

Disamping memikirkan kesejahteraan petani, pemerintah juga menjaga ketahanan 
pangan melalui berbagai program, diantaranya melalui pengembangan kawasan pertanian 
khusus diantaranya kawasan kedelai, kawasan ubi kayu, kawasan padi kaya gizi dan kawasan padi 
(PEN) dengan anggaran mencapai Rp37,24 miliar.  

Tidak hanya kesejahteraan petani, pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan 
nelayan. Meskpun kesejahteraan nelayan di Sultra sudah baik (ditunjukkan dengan NTNP yang 
diatas 100), namun masih dibawah potensi kesejahteraan yang dapat dicapai. Untuk itu 
pemerintah mengalokasikan belanja sebanyak Rp48,19 miliar di tahun 2021, untuk  peningkatan 
kapasitas ABK penangkap ikan, peningkatan kualitas budidaya ikan, peningkatan mutu produk, 
peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan serta konservasi sumber daya kelautan.  

1.1.2. Kredit Usaha Rakyat 

Salah satu kendala dalam peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan adalah 
terjebaknya petani dalam praktek tengkulak dikarenakan keterbatasan modal pada musim tanam 
maupun biaya penangkapan/pembudidayaan ikan. Pemerintah telah memberikan kemudahan 
akses permodalan 
dengan skema Kredit 
Usaha Rakyat (KUR).  
Penyaluran KUR sektor 
pertanian dan perikanan 
terus mengalami 
peningkatan. Sejak tahun 
2017, 79.973 petani di 
Sultra telah menerima 
pembiayaan dengan nilai 
mencapai Rp2,26 triliun, 
begitu juga pada 
subsektor perikanan, 
telah disalurkan pembiayaan KUR kepada 21.891 nelayan dengan nilai Rp553,068 miliar.   

Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan sektor prioritas penyaluran 
KUR, dimana sesuai dengan kebijakan Komite KUR, target penyaluran pada usaha produktif 
(termasuk di dalamanya usaha pertanian dan perikanan) sebesar 60%.  Pembiayaan KUR ini dapat 
digunakan untuk pembelian pupuk atau peralatan pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 73/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan, pembiayaan KUR pada 
usaha penangkapan ikan dapat digunakan untuk modal investasi seperti kapal, peralatan 
penangkapan ikan, ataupun untuk operasional penangkapan ikan. Sedangkan pada usaha 
pembudidayaan ikan, pembiayaan KUR dapat digunakan untuk pembelian barang modal seperti 
karamba maupun untuk modal kerja seperti benih, pakan, dan kebutuhan lainnya. 

 

Sumber: SIKP, 2021 (data per 28 Oktober 2021) 
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1.1.3. Kredit Ultra Mikro 

Pemerintah 
memberikan alternatif 
pembiayaan bagi pelaku usaha 
pertanian dan perikanan yang 
secara karakteristik tidak 
dapat memenuhi persyaratan 
perbankan melalui skema 
Pembiayaan Ultramikro (UMi). 
Penyaluran UMi mulai tahun 
2017 sampai dengan medio 
Oktober 2021, mencapai 
Rp63,44 miliar kepada 16.751 
debitur.  

Berdasarkan 
karakteristiknya 
pembiayaannya, nasabah UMi 
umumnya bergerak pada 
sektor pperdagangan, yang 
diantaranya melakukan 
pengolahan dan penjualan 
produk pertanian dan 
perikanan. Salah satu contoh 
debitur UMi diantaranya pelaku UMKM yang mengolah pisang, singkong dan tempe menjadi 
kripik dengan kemasan menarik yang mampu meningkatkan harga jual produk pertanian.   

1.1.4. DAK Fisik 

Pemerintah juga 
menggunakan Dana Alokasi Khusus 
Fisik dalam rangka mendukung 
perkembangan pertanian dan 
perikanan, termasuk di wilayah 
Sulawesi Tenggara. Terdapat 3 bidang 
terkait pertanian dan perikanan yang 
mendapat dukungan DAK Fisik, yaitu 
bidang irigasi pertanian, dan kelautan 
& perikanan dengan total realisasi 
sebesar Rp98,356 miliar pada tahun 
2020 (Grafik 3.3). Pada tahun 2021, 
realisasi DAK Fisik untuk ketiga bidang tersebut meningkat 72,27%.  Beberapa kegiatan yang telah 
dilaksanakan diantaranya rehabilitasi jaringan iriggasi DI Laeya dengan progress 296 Ha dari target 
370 Ha, pembangunan dam/embung di Kolaka Timur, pengadaan perahu/kapal penangkap ikan 

Tabel 3. 4 Penyaluran Pembiayan UMi 2017 – 18 Oktober 2021 

Kab/Kota Debitur Penyaluran 

Kab. Bombana 1.120   4.085.970.000  

Kab. Buton 930  3.367.243.000  

Kab. Buton Tengah 168     560.730.000  

Kab. Buton Utara 156                814.050.000  

Kab. Kolaka 2.460             9.414.280.000  

Kab. Kolaka Utara 371             1.654.260.000  

Kab. Konawe 3.198          10.865.510.000  

Kab. Konawe Selatan 1.749            5.613.033.083  

Kab. Konawe Utara 167               701.670.000  

Kab. Muna 818            4.080.740.000  

Kab. Muna Barat 93               309.900.000  

Kab. Wakatobi 151               774.450.000  

Kota Bau-Bau 2.089            8.076.130.000  

Kota Kendari 3.281         13.126.430.000  

Total 16.751          63.444.396.083  
Sumber: sikp.umi.kemenkeu.go.id (per 18 Oktober 2021) 

Grafik 3. 3 Realisasi DAK Fisk Bidang Irigasi, Pertanian, dan KP 

Sumber: OM-SPAN, 2021 
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sebanyak 30 kapal di Kab. Baubau dan kegiatan lain dalam mendukung kesejahteraan 
petani/nelayan.  

1.2. Analisis Perbandingan Tren antara Belanja Pemerintah dengan NTP 
dan NTN 
Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, merupakan salah satu fokus pemerintah. 

Berbagai program telah dilakukan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan 
keterjangkauan harga kebutuhan petani di satu sisi, sementera di sisi lain pemerintah juga 
berusaha untuk meningkatkan nilai jual  produk melalui peningkatan kualitas, nilai tambah dan 
penetarasi pasar.  

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendorong kesejahteraan petani tersebar dalam 
beberapa alokasi, di antaranya melalui kementerian sektoral, dana perimbangan, dan kredit 
program pemerintah (KUR). Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, tren alokasi anggaran 
untuk kedua sektor tersebut mengalami peningkatan. Namun tantangan yang masih dihadapi 
adalah bagaimana anggaran tersebut dapat dengan efektif meningkatkan kesejahteraan petani 
dan nelayan di Sultra  

1.2.1. Analisis tren pembentuk Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib) 
dengan kebijakan input 
sektor pertanian. 

Indeks harga yang harus dibayar 
(Ib) mencakup harga yang dibayar oleh 
petani untuk konsumsi rumah tangga 
maupun untuk biaya produksi pertanian. 
Terdapat 12 hal yang mempengaruhi 
indeks konsumsi rumah tangga, yang 
secara umum merupakan kebutuhan 
dasar manusia, termasuk komunikasi, 
pendidikan, dan rekreasi.  

 

Sumber: Kemenkeu dan BPS, 2021  
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Sumber: Kemenkeu dan BPS, 2021 (diolah) 
‘* Data tidak tersedia 
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Indeks harga yang dibayar (Ib) petani secara nasional selalu mengalami kenaikan dari 
tahun 2016 hingga 2020 begitupun perkembangan Ib petani di Sultra juga cendrung mengalami 
peningkata dari tahun ke tahun (Grafik 3.5). Peningkatan pengeluaran petani, disikapi pemerintah 
dengan melakukan berbagai program yang tercermin dari peningkatan anggaran di bidang 
pertanian. Alokasi anggaran ini digunakan untuk mengurangai biaya produksi pertanian. 
Sebagaimana yang tercantum pada tabel 3.1, biaya produksi di Sultra didominasi untuk 
pengeluaran pengadaan bibit, disusul pembelian pupuk, pestisida, obat dan pakan disusul sarana 
transportasi dan komunikasi.   

 Salah satu contoh upaya 
pemerintah adalah pengembangan 
kawasan perkebunan. Subsektor 
perkebunan rakyat di Sultra merupakan 
salah satu subsektor pertanian yang 
memberikan kesejahteraan paling rendah. 
Harga jual produk perkebunan rakyat di 
Sultra tidak mampu untuk menutupi biaya 
tanamnya. Hal ini dikarenakan umur 
tanaman yang sudah tua, terutama 
tanaman kakao. Di sisi lain, harga jual 
sangat bergantung pada fluktuasi harga 
komoditas di pasa luar negeri.  

 Pemerintah, pada tahun 2021 
mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kawasan perkebunan dengan nilai sebesar 
Rp38,4 miliar. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah penyediaan benih kakao dan kopi 
sebanyak 275 ribu batang, penyediaan benih kelapa 6 ribu batang dan peremajaan tanaman 
kakao sebanyak 1 juta batang.  

Pada subsektor tanaman 
pangan, pemerintah 
mengalokasikan anggaran 
diantaranya untuk Program 
Perbanyakan Benih Dinas Tanaman 
Pangan Sulawesi Tenggara 
mengalami kenaikan yang sangat 
signifikan dari tahun 2020 ke tahun 
2021, yaitu sebesar 113%. Terdapat perbedaan antara kedua tahun tersebut, di mana tahun 2020 
pemerintah melakukan perbanyakan padi, kacang tanah, dan kedelai, sedangkan di tahun 
berikutnya, perbanyakan kacang tanah diganti dengan jagung. 

Selain program yang berkaitan langsung dengan pertanian, diperlukan juga 
pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas pertanian, seperti jalan, jembatan, atau 
pasar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembangunan (dan 
pemeliharaan) jalan di bagian timur Sulawesi Tenggara. Jalan ini menghubungkan daerah-daerah 

 

Sumber: satudja.kemenkeu.go.id 

Pengembangan kawasan (peremajaan tanaman kakao 275 Ha)
benih kakao 275,000                Batang
pupuk NPK 55,000                  Kg
Pupuk Organik 137,500                Kg
Fungisida 825                        Ltr
Herbisida 1,100                    Ltr

Pengembangan kawasan Kopi (perluasan  tanaman kopi arabika 100 Ha)
benih kopi 275,000                Batang
pupuk NPK 55,000                  Kg
Pupuk Organik 137,500                Kg
Fungisida 825                        Ltr
Herbisida 1,100                    Ltr

Perluasan tanaman kelapa (50Ha)
benih kelapa 6,000                    Batang

Peremajaan Tanaman Pangan (Ha)
benih kakao 1,000,000            Batang
pupuk organik 500,000                Kg

Tabel 3. 5 Target Output Pengembangan Kawasan 
Perekebunan di Sultra 2021 

 

Benih 2020 2021 

Padi 304.500.000 682.970.000 

Kacang tanah/jagung 16.000.000 49.550.000 

Kedelai 77.325.000 113.046.000 

Jumlah 397.825.000 845.566.000 
Sumber: satudja.kemenkeu.go.id 

Tabel 3. 6 Anggaran Program Perbanyakan Benih  
Kementerian Pertanian 2020-2021 
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seperti Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Kota Kendari. Konawe Selatan 
sendiri merupkaan kawasan penghasil sayur utama di Sulawesi Tenggara, sehingga infrastruktur 
jalan yang baik untuk mempermudah distribusi dan menjaga mutu produk pertanian.  

Selain jalan, 
Kementerian PUPR 
melakukan 
pembangunan 
beberapa 
bendungan di 
Sulawesi Tenggara. 
Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air, termasuk untuk sektor 
pertanian. Diharapkan, bendungan ini juga membantu para petani menekan biaya produksinya 

 Penyaluran DAK Fisik di Sulawesi 
Tenggara tahun 2021 pada sektor 
pertanian mengalami peningkatan jika 
dibandingkan tahun 2021. Pemerintah 
berupaya untuk meningkatkan alokasi DAK 
Fisik kedua bidang tersebut, sebagai 
bentuk komitmen pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan petani. 
Penurunan alokasi anggaran pada tahun 
2020 tidak dapat dihidari mengingat 
pandemi COVID-19 memaksa pemerintah 
untuk memprioritaskan anggaran pada 
upaya penanganan pandemi dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Namun pada tahun 2021, 
pemerintah kembali menaikkan alokasi DAK Fisik bidang irigasi dan pertanian melebihi alokasi 
pada tahun 2018 dan 2019.  

 Selain melalui anggaran K/L dan 
dana transfer, pemerintah juga melakukan 
peningkatan penyaluran KUR untuk sektor 
pertanian. Seperti yang terlihat pada grafik 
3.7, sejak tahun 2017, terjadi peningkatan 
penyaluran kredit pada petani sebesar 189% 
dengan total debitur sebanyak 79.937 
petani.  

Usaha untuk menurunkan 
pengeluaran petani masih menjadi 
tantangan. Peningkatan alokasi anggaran 
yang dilakukan pemerintah belum mampu menurunkan secara signifikan biaya yang dikeluarkan 
petani. Selain terkait peningkatan anggaran, keberhasilan peningkatan kesejahteraan petani 
bergantung pada seberapa efektif program yang dilaksanakan.   

 

Program 2020 2021 

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II 
Provinsi Sultra (Timur) 

324.926.558.000 466.917.609.000,00  

SNVT Pembangunan Bendungan BWS 
Sulawesi IV 

170.985.996.000 641.173.271.000,00  

Sumber: satudja.kemenkeu.go.id 

Tabel 3. 7 Alokasi Anggaran Pembangunan Bendungan di Sultra 

 

 
Sumber: satudja.kemenkeu.go.id 
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1.2.2. Analisis tren pembentuk Indeks Harga Yang Dibayar Nelayan (Ib) 
dengan kebijakan input sektor perikanan. 

Indeks harga yang dibayar (Ib) 
nelayan cukup fluktuatif. Secara trend, dari 
tahun 2017 sampai dengan 2021, 
pengeluaran nelayan mengalami 
penurunan. Penurunan ini sejalan dengan 
pelaksanaan sejumlah program yang 
dibiayai oleh pemerintah. Alokasi anggaran 
untuk peningkatan kesejahteraan (DIPA 
KKP, DAK Fisik Bid. KP, dan KUR sektor 
Perikanan) selama tahun 2017 sampai 
dengan 2021 mengalami peningkatan 61%.  

Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) 
mengalokasikan anggaran 
sebesar Rp48,19 miliar untuk 
satuan kerja KKP di Sultra. 
Pagu anggaran ini mengalami 
penurunan 1,7% dibanding 
anggaran tahun 2020. 
Kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh KKP di Sultra 
bersifat fasilitasi, 
pengawasan, konservasi serta 
penelitian dan 
pengembangan. Pada pos 
anggaran KKP tidak terdapat 
kegiatan pengadaan barang (benih/kapal) untuk diserahkan ke masyarakat. Kementerian 
Kelautan dan Perikanan menganggarkan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya 
sebesar Rp379.894.000 melalui satuan kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Termasuk 
di dalam anggaran tersebut adalah pemeliharaan tempat peleleangan ikan (TPI) higienis, 
pemeliharaan mess nelayan, dan pemeliharaan dermaga. 

 Selain Kementerian 
Kelautan dan Perikanan dan 
pemerintah daerah, 
Kementerian Perhubungan 
juga memiliki andil dalam 
kemajuan sektor perikanan di 
wilayah Sulawesi Tenggara. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki kewenangan untuk 
mengelola pelabuhan dan sarana pendukungnya. Kabupaten Bau-Bau merupakan penghasil ikan 

 

 
Sumber: satudja.kemenkeu.go.id 
‘* Data tidak tersedia 
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Sumber: satudja.kemenkeu.go.id (diolah) 

 

Uraian Anggaran
Dukungan Mananajemen 485,483,000            
Perikanan Tangkap 22,124,949,000      

Pendaftaran kapal nelayan
Fasilitasi dan pembinaan
Sertifikasi ABK
Sertifikasi cara budidaya ikan yang baik 

Perikanan Budidaya 1,111,873,000        
Pengawasan 160,802,000            
Konservasi 54,137,000              
Penelitian dan Pengembangan 4873836000

Total 28,811,080,000      
184,208,000            

Pengolahan dan bina mutu produk
Fasilitasi akses pembiayaan kredit program KP
Fasilitasi pengelolaan rantai pasok hasil perikanan 

pengendalian mutu 13,949,851,000      
Pendidikan Kelauatan dan Perikanan 5246239000

Total 19,380,298,000      

Kegiatan

Peningkatan Daya Saing

Penurunan Indeks 
Yang Dibayar 
Nelayan (Ib)

Penurunan Indeks 
Yang Diterima 

Nelayan (It)

Tabel 3. 8 Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 

 
Lembaga 2020 2021 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Baubau 17,49 16,66 
Unit Penyelenggara Pelabuhan Raha 12,66 8,09 

Sumber: satudja.kemenkeu.go.id (diolah) 

 

Tabel 3. 9 Anggaran UPP Pelabuan Baubau dan Raha 



 

 
24 

Analisis Tematik 

utama di wilayah Sulawesi Tenggara. Selain bantuan yang langsung ditujukan kepada para 
nelayan, pemerintah juga menyediakan infrastruktur yang perhubungan. Kementerian 
Perhubungan melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan Baubau menetapkan anggaran sebesar 
Rp16 miliar di tahun 2021.  

Pada DAK Fisik, pemerintah telah 
menyiapkan anggaran bidang Kelautan dan 
Perikanan yang meningkat setiap tahunnya. Pada 
tahun 2021, telah dialokasikan anggaran sebanyak 
Rp34,53 miliar diantaranya untuk pengadaan kapal 
penangkapan ikan yang diserahkan ke nelayan.  

Realisasi KUR sektor perikanan di Sultra 
pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan. 
Pembiyaan KUR dapat digunakan untuk pembelian 
peralatan tangkap maupun kebutuhan 
pembudidayaan ikan. Dengan tingkat bunga yang 
relatif rendah berkisar 6%, diharapkan dapat 
menghindarkan nelayan memiliki ketergantungan 
pada tengkulak. Hal ini menjadi penting karena 
harga yang diterima nelayan, lebih banyak 
ditentukan oleh tengkulak yang telah menyediakan 
modal bagi nelayan untuk melaut.  

1.3. Rekomendasi Kebijakan 

Seperti yang disampaikan sebelumnya, petani dan nelayan di Sultra dihadapkan pada 
permasalahan tingginya biaya produksi dan rendahnya harga jual produk. Tingginya biaya 
produksi diantaranya disebabkan tingginya harga barang/jasa yang dikonsumsi petani/nelayan 
dan biaya bibit, pestisida dan obat-obatan. Pada sisi harga jual produk, rendahnya keuntungan 
petani/nelayan disebabkan oleh praktek tengkulak, penurunan kualitas produk, dan akses pasar. 
Pemeritah telah melakukan berbagai hal untuk mengatasi hal tersebut, namun upaya yang telah 
dilakukan perlu dilakukan penyempurnaan, diantaranya: 

1. Pengendalian harga kebutuhan pokok di perdesaan melalui penyediaan infratruktur dasar 
perhubungan yang memudahkan distribusi barang/jasa sekaligus bermanfaat untuk 
mendsitribusikan produk pertanian ke pasar luar; 

2. Menyediakan tempat-tempat penjualan benih, pupuk, pestisida, dan obat-obatan secara 
khusus yang dapat menekan harga jual produk-produk dimaksud; 

3. Memberikan bantuan pembiayaan untuk kegiatan melaut dengan skema pembayaran 
setelah penjualan produk; 

4. Menyediakan fasilitas penyimpan (cold storage) untuk menjaga kualitas produk; 
5. Merevitalisasi BULOG dan mendorong BUMD/BLUD berperan sebagai off taker produk 

pertanian dan perikanan agar dapat menjaga harga di pasar. 

 

Sumber: www.kemenkeu.go.id 
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2. Analisis Peluang Investasi Daerah 
Secara geografis, luas perairan Sultra melebihi luas daratan dan terdiri atas beberapa pulau. 

Total luas wilayah perairan di Sulawesi Tenggara yaitu 114.879 Km2. Faktor ini menjadi 
keuntungan bagi Sulawesi Tenggara dengan beranekaragamnya potensi kelautan, salah satunya 
perikanan. Berdasarkan data BPS Sultra (update 29 April 2021), produksi perikanan di Sulawesi 
Tenggara didominasi oleh perikanan budidaya, dengan produksi sebesar 453.382 ton dimana 
produk terbesar berupa hasil budidaya laut sebesar 76,79%. Sementara itu, produksi perikanan 
tangkap, sebesar 252.594 ton. Nilai ekspor dari komoditas perikanan menjadi penyumbang 
ekspor terbesar kedua setelah komoditas pertambangan (bijih feronikel dan Ore Nikel) yakni 
sebesar Rp4,684 triliun per tahun (sumber BPS Sultra, 2021). 

Pengembangan sektor perikanan sebagai sektor unggulan perlu dilakukan dalam kerangka 
peningakatan nilai tambah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Peningkatan nilai 
tambah sektor perikanan perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai jual produk, pengembangan 
pasar, peningkatan ekspor, peningkatan kesejahteraan nelayan dan ketahanan pangan. Salah satu 
Langkah yang dapat ditempuh yaitu melalui kegiatan investasi yang akan dapat meninkatkan nilai 
tambah dan kuantitas produk yang dihasilkan.  

Selain sebagai ibukota provinsi dan kutub pertumbuhan ekonomi, Kota Kendari memiliki 
potensi strategis yakni sebagai penghasil produk perikanan tangkap terbesar. Hasil perikanan 
tangkap Kota Kendari mencapai 33.899 ton/tahun  (13,42% dari total produksi di Sultra). Sebagian 
besar produk perikanan tangkap diekspor ke luar daerah, dan hanya sekitar 15% untuk konsumsi 
pasar lokal (5.085 ton/tahun). Konsumsi produk perikanan masyarakat Kendari sebanyak 17,77 
gram per kapita per hari atau secara keseluruhan konsumsi masyarakat Kendari per tahun 
sebanyak 2.238 ton/tahun. Dengan jumlah konsumsi produk perikanan sebanyak itu, terdapat 
kelebihan pasokan sebanyak 2.847 ton/tahun yang dapat disimpan untuk dikonsumsi pada saat 
musim tidak melaut.  

2.1. Identifikasi Peluang Investasi di Daerah 
Sebagai Kota yang mayoritas wilayahnya merupakan pesisir pantai, industri perikanan 

merupakan salah satu ujung sendi dalam peningkatan perekonomian wilayah. Dengan fasilitas 
pelabuhan maupun pengelolaan ikan yang berada di Kota Kendari baik yang dikelola oleh 
Pemerintah Kota maupun Kementerian Kelautan Perikanan melalui Pelabuhan Perikanan 
Samudera (PPS) Kendari, Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan potensi industri perikanan 
di Kota Kendari. 

Memahami besarnya potensi perikanan di Kota Kendari, Pemerintah baik tingkat pusat 
maupun daerah dalam hal ini Provinsi maupun Kota memahami bahwa perlu ada dukungan untuk 
mengembangkan industri perikanan di Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari. Salah satu 
dukungan pemerintah dalam pengembangan industri Perikanan adalah penyiapan fasilitas 
pelabuhan maupun pelelangan ikan di Kota Kendari. Salah satu pelabuhan yang melayani proses 
bongkar muat perikanan adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, PPS Kendari 
memiliki wewenang dalam pemberian izin penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 
(WPP) 714 dan 715 yang terdiri atas laut Banda dan Laut Maluku. Sedangkan untuk wilayah 
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Nelayan Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri memiliki wilayah tangkap di WPP 714 yang berada di 
semenanjung laut Banda. 

Selain PPS yang berada di 
bawah Kewenangan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP), 
pengelolaan industri perikanan di 
wilayah kota Kendari berada di 
bawah kewenangan Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kota 
Kendari.  Dalam pengelolaan hasil 
tangkap DKP Kota Kendari 
melimpahkan kewenangan 
pengelolaan hasil tangkapan 
kepada Pangkalan Pendaratan Ikan 

(PPI) Sodohoa. Berbagai aktivitas keekonomian berkaitan perikanan dilaksanakan di PPI, antara 
lain bongkat muat, pelelangan, aktivitas jual beli dan penangan ikan. PPI Sodohoa memiliki 
beberapa fasilitas terkait proses bongkar muat seperti cold storage, Air Blast Freezer (ABF), 
SPBUN, dermaga dan docking kapal, TPI dan yang lainnya. Beberapa fasilitas yang dimiliki oleh 
Pemkot Kendari seperti cold storage, ABF, SPBUN dikelola oleh pihak ketiga dikarenakan 
kekurangan pegawai untuk melakukan pengelolaan secara mandiri. 

Menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kendari pada tahun 2020 produksi ikan 
tangkap yang dihasilkan adalah sebesar 38.000 Ton. Sebagian besar ikan yang ditangkap dan 
beredar di pasar perikanan Kota Kendari adalah ikan Cakalang, Tuna dan Tongkol serta ikan 
Layang. Sedangkan untuk tahun 2021 ini, per bulan Juli jumlah hasil tangkapan ikan yang beredar 
di Kota Kendari sudah sebesar 19.076 Ton.  

Sebagai bahan pangan yang mudah rusak, harga ikan hasil tangkap sangat dipengaruhi 
oleh tingkat kesegaran dari ikan hasil tangkap nelayan. Ikan hasil tangkap yang kurang baik 
pengelolaannya sehingga diterima di pasar dalam keadaan buruk/busuk mengakibatkan nilainya 
berkurang dan mempengaruhi pendapatan dari nelayan yang melaksanakan proses penangkapan 
ikan. Nelayan dan Pemerintah dalam hal ini DKP Kota Kendari telah berupaya mencari cara agar 
hasil tangkapan dapat tetap segar ketika di lepas ke pasar, baik dari segi penyimpanan ketika di 
kapal maupun ketika sampai di pelabuhan. 

Kebutuhan cold storage di Kota Kendari masih cukup tinggi mengingat baru 3 unit yang 
dimiliki oleh Pemerintah Kota Kendari dengan total kapasitas terpasang sebesar 200 ton. Dengan 
kelebihan pasokan produk perikanan sebesar 2.847 ton/tahun, kebutuhan cold storage menjadi 
prioritas untuk dipenuhi. Berkaitan penyimpanan hasil tangkapan di pelabuhan, cold storage dan 
ABF milik Pemerintah Kota dibangun untuk menjadi salah satu solusi untuk menjaga kesegaran 
dan kualitas hasil perikanan menjadi lebih lama. Cold storage juga bisa dimanfaatkan untuk 
menjaga kontinuitas pasokan ikan dari daerah produksi ke daerah distribusi, terlebih lagi saat hasil 
tangkapan nelayan berkurang. Hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam cold storage dapat 
menambah nilai jual yang menguntungkan karena – meskipun membeku – daging ikan akan tetap 

Gambar 3. 1 Peta  Wilayah Perikanan Indonesia 
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segar jika diawetkan dengan suhu dan temperatur yang sesuai. Sarana cold storage juga dapat 
berfungsi sebagai sentra penampungan produksi perikanan terutama ikan hasil tangkapan 
nelayan yang akan dipasarkan di tingkat nasional dan internasional. Keberadaan industri cold 
storage akan menjadi pemicu lahirnya industri pengolahan ikan di sekitar industri cold storage 
tersebut. Lahirnya berbagai industri pengolahan ikan, akan mampu meningkatkan perekonomian 
masyarakat sekitar. 

Saat ini jumlah cold storage milik Pemerintah Kota Kendari berjumlah tiga buah yang 
mimiliki kapasitas total sebesar 200 Ton. Dengan peredaran ikan hasil tangkap rata-rata 2.725 
Ton pada tahun 2021 ini, maka kapasitas total cold storage tersebut dianggap masih kecil. 
Pemahaman tersebut didasari atas tidak semua hasil tangkap ikan laut diserap oleh pasar 
sehingga untuk memperpanjang nilai keekonomian dari ikan hasil tangkap maka perlu adanya 
fasilitas cold storage maupun ABF untuk menyimpan hasil ikan tangkap tersebut. 

Selain masalah tidak terserapnya hasil tangkap ikan secara langsung, permasalahan lain 
dari hasil tangkap ikan adalah pendeknya musim tangkap ikan. Berdasarkan data, hasil 
penangkapan Ikan di Provinsi Sulawesi Tenggara paling besar dilaksanakan pada bulan Desember 
sampai dengan Maret tahun berikutnya. Pendeknya musim tangkap tersebut mengakibatkan 
adanya over supply ketika musim tangkap sehingga mengakibatkan harga ikan turun, dan under 
supply ketika tidak sedang musim tangkap sehingga mengakibatkan harga ikan naik. Dengan 
adanya fasilitas cold storage tersebut maka hasil tangkap yang over supply dapat disimpan untuk 
dijual kembali ketika kekurangan pasokan sehingga dapat menjadi penyeimbang harga ikan. 

Tabel 3. 10 Produksi Perikanan Tangkap 2021 (Per Juli 2021) 

Ikan JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI JUMLAH (kg) 

Cakalang 607.808    623.108  465.597  278.887  109.188      199.746     198.339        2.482.673  

Tuna 289.061    247.711  218.723  165.278       58.995      132.628     113.293        1.225.689  

Tongkol 846.960    493.502  1.104.701  539.587  114.946       51.958      18.803        3.170.457  

Layang 749.163    653.697  1.466.408  1.305.167  338.823      324.667     197.591        5.035.516  

Tembang 120.666     91.315  87.302  74.851       28.514       48.370      29.366          480.384  

Kembung 289.525    137.484  144.590  125.159       30.949       67.123      44.175          839.005  

Kerapu 14.861     10.258  18.441  14.992        4.127        5.444       2.935           71.058  

Ekor Kuning 13.598      9.313  10.358         8.772        2.896        4.503       2.443           51.883  

Cumi-cumi 27.469     23.807  36.041  37.076       12.386       20.280      12.313          169.372  

Rajungan 7.194      6.541  10.788  11.823        3.845        5.826       3.196           49.213  

Lain-lain 1.178.987    897.148  1.078.402  988.420  367.514      588.528     402.467        5.501.466  

Jumlah 4.145.292 3.193.884 4.641.351 3.550.012 1.072.183 1.449.073 1.024.921 19.076.716 
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2.2. Informasi Pasar 
Hasil perikanan tangkap yang beredar di Kota Kendari hanya sebagian kecil yang 

dikonsumsi untuk pasar lokal, sebesar 15% dan sisanya dikirim ke luar daerah serta ekspor ke luar 
negeri. Nilai ekspor hasil ikan yang melalui pelabuhan kota Kendari pada tahun 2019 adalah 
sebesar 1.714,5 Ton atau kurang lebih sebesar Rp30 miliar (BPS Kendari). 

Hasil ikan tangkap kota Kendari sebagian besar diserap untuk memenuhi kebutuhan pasar 
ikan diluar Provinsi Sulawesi Tenggara. Mayoritas hasil tangkap dijual kembali melalui Makassar 
untuk kemudian diteruskan ke Pulau Jawa ataupun untuk diekspor ke luar negeri. Dengan adanya 
fasilitas Pelabuhan Bungkutoko yang dapat melayani kapal kargo dengan ukuran 6.000 DWT 
sehingga bisa menjadi peluang untuk melakukan proses penjualan langsung ke Jakarta atau 
tempat lain tanpa melalui pelabuhan Makassar. 

Melihat hal tersebut diatas dapat dipahami bahwa jumlah ekspor dari Kota Kendari masih 
kecil dibandingkan dengan hasil tangkapan ikan nelayan yang melabuhkan kapalnya di Kota 
Kendari. Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS, mayoritas hasil perikanan yang menjadi 
obyek ekspor yang melalui pelabuhan kota Kendari merupakan produk udang dan ikan tuna. 

2.3. Analisis Kelayakan 

Sebagai layanan jasa yang menjadi penopang industri perikanan, maka kebutuhan akan 
cold storage menjadi vital sebagai alat untuk memastikan bahwa hasil tangkap ikan yang belum 
terserap masih memiliki nilai keekonomian yang baik. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut 
Pemerintah Kota Kendari berupaya untuk melakukan investasi dengan pembangunan fasilitas 
cold storage baru sebagai penambah fasilitas yang sudah ada. Data berikut merupakan data angka 
kebutuhan investasi pembangunan cold storage dan fasilitas pendukungnya.  

Tabel 3. 11 Kebutuhan Pembangunan Fasilitas Utama 

Lembaga 
Jumlah 

Unit 
Total Harga (Rp) 

Mesin Kapasitas 200 Ton 1 2.000.000.000 

Bangunan Kantor dan Sarana dan Prasarana Pendukung 1 3.500.000.000 

Total 5.500.000.000 

 

Tabel 3. 12 Kebutuhan Pembangunan Fasilitas Pendukung 

Lembaga Jumlah Unit Total Harga (Rp) 

Genset 1 520.000.000 
Pallet 1 200.000.000 
Metal Detector 1 150.000.000 
Kendaraan Pendingin 1 850.000.000 
Inventaris Peralatan Kerja  1.000.000.000 

Total 2.720.000.000 
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Berdasarkan data yang didapatkan biaya sewa rata-rata untuk cold storage yang dikelola 
oleh pemerintah adalah Rp. 30/Kg per Hari, dengan biaya pembekuan ikan adalah Rp. 500/Kg. 
Biaya tersebut belum 
termasuk biaya pemakaian 
listrik yang akan dibebankan 
kepada penyewa tergantung 
jumlah dan waktu 
penggunaan fasilitas cold 
storage yang disediakan.  

Berdasarkan data pemakaian cold storage pada koperasi binaan DKP Kota kendari 
didapatkan data tingkat penggunaan pada tahun 2018 dan 2019 kurang lebih 70% per bulan. 
Dengan kapasitas terpasang sekitar 200 Ton yang dimiliki oleh Koperasi binaan DKP maka setiap 
bulannya terdapat rata - rata 120 Ton ikan per bulan yang menggunakan jasa cold storage milik 
koperasi tersebut. Tabel berikut ini akan menunjukan rencana utilitas dari cold storage yang 
diharapkan dibangun dari investasi cold storage milik Pemerintah Kota Kendari.  

Dengan adanya program pemerintah berkaitan investasi daerah melalui pembiayaan 
terdapat opsi pembiayaan yang memberikan pembiayaan dengan bunga yang lebih murah dari 
pembiayaan melalui Bank Umum. Pemerintah melalui PT SMI memberikan opsi pembiayaan 
investasi daerah dengan bunga kurang lebih 6%. Dengan tingkat bunga tersebut Pemerintah Kota 
Kendari berharap bahwa investasi tersebut dapat mengembalikan pinjaman dalam jangka jangka 
waktu 8 tahun. 

Tabel 3. 13 Biaya Operasional 

Lembaga 
Jumlah 

Unit 
Total Harga (Rp) 

Gaji Pekerja 1 1.000.000.000 

Listrik, Air, Transportasi 1 700.000.000 

Total 1.700.000.000 
 

Tabel 3. 14 Estimasi utilisasi cold storage 

Aktivitas 
Tahun Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Penyewaan cold storage 60% 65% 70% 70% 75% 80% 80% 80% 
 

Tabel 3. 15 Perhitungan NPV Investasi 

Tahun Cash Inflow 
Tingkat Bunga: 6.1% Tingkat Bunga: 8.50% 

Discount 
Factor 

Present Value 
Discount 

Factor 
Present Value 

1  905.346.000,00  0.94  853.295.004,71  0.93  790.144.323,72  
2  995.880.600,00  0.89  884.660.231,09  0.93  822.817.603,57  
3  1.095.468.660,00  0.84  917.178.373,42  0.93  856.624.214,88  
4  1.205.015.526,00  0.79  950.891.810,33  0.94  891.606.215,30  
5  1.325.517.078,60  0.74  985.844.478,19  0.94  927.807.282,43  
6 1.458.068.786,46  0.70 1.022.081.928,38  0.94 965.272.766,05  
7  1.603.875.665,11  0.66 1.059.651.386,63  0.95  1.004.049.742,79  
8  1.764.263.231,62  0.62 1.098.601.814,61  0.95  1.044.187.073,24  

Total Present Value 7.772.205.027,36  7.302.509.221,99 
Net Present Value (2.147.794.972,64) (2.617.490.778,01) 

  Sumber: Perhitungan Sendiri 
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Berdasarkan asumsi biaya sewa serta asumsi peningkatan utilisasi atas penggunaan cold 
storage di atas maka untuk melakukan proses analisis dilakukan proses perhitungan terhadap Net 
Present Value (NPV) serta Internal Rate of Return (IRR) dari investasi dan arus penerimaan uang 
dari hasil penyewaan ruang cold storage dan penggunaan ABF. Dari hasil perhitungan didapatkan 
NPV untuk tingkat bunga 6% adalah -Rp2.147.794.972,64, sedangkan nilai IRR dari investasi 
tersebut adalah -12.29%. 

Dengan hasil perhitungan NPV yang kemudian digunakan untuk menghitung IRR, maka 
didapatkan hasil IRR dengan nilai -12,29%. Sebagaimana diketahui bahwa apabila nilai IRR lebih 
kecil dibandingkan nilai discount rate maka investasi tersebut dapat dinyatakan tidak layak untuk 
dijalankan. Perlu adanya perhitungan ulang baik dari segi nilai investasi maupun sumber dana 
apakah tetap menggunakan mekanisme pembiayaan atau menggunakan mekanisme transfer 
daerah. 

2.4. Faktor yang Berpengaruh terhadap Investasi 
Produksi ikan tangkap yang semakin meningkat setiap tahunnya menjadi peluang dalam 

meningkatkan perekonomian Sulawesi Tenggara, untuk itu perlu adanya suatu mekanisme agar 
hasil tangkapan dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Dengan 
semakin besarnya pasar, baik domestik maupun internasional dengan didukung adanya fasilitas 
pengiriman yang memadai dapat menjadi hub baru untuk pasar perikanan di Indonesia Bagian 
Timur. 

Kondisi cold Storage yang masih kurang menjadi salah satu penghambat dalam 
mengembangkan potensi industri perikanan baik dalam kaitan pengelolaan hasil tangkap maupun 
diversifikasi pengolahan ikan hasil tangkap. Pemerintah Kota Kendari memahami bahwa 
pengadaan cold storage baru dapat menjadi jawaban atas peluang pengembangan industri 
perikanan di Kota Kendari. 

Dengan besarnya biaya investasi awal dikarenakan adanya pos pembangunan gedung 
baru dan tarif sewa cold storage yang rendah, perlu menjadi pertimbangan untuk melanjutkan 
proses investasi menggunakan mekanisme pembiayaan. Hal tersebut didasari atas analisis 
keekonomian dari investasi mendapatkan nilai negati sehingga mengakibatkan investasi tersebut 
dianggap tidak layak untuk dibiayai melalui mekanisme pembiayaan. Jika memang Pemerintah 
Kota Kendari tetap ingin melakukan penambahan cold storage baru, bisa diarahkan untuk 
menggunakan mekanisme transfer daerah baik melalui DAK ataupun hibah Pemerintah Pusat. 
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BAB IV  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

1. Kesimpulan 
a. Perekonomian Sultra triwulan III 2021 tumbuh 3,97%. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan 

sosial tumbuh paling tinggi sebesar 13,6%. Pemberlakukan pengetaan PPKM pada awal 
triwulan III menyebabkan sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi 
paling dalam; 

b. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan Kegiatan ekspor tetap menjadi penopang 
utama PDRB Sultra;  

c. Pengendalian harga bahan makanan menjadi penentu pengendalian inflasi di Sultra. 
Kebijakan pemerintah melakukan relaksasi pengenaan PPnBM, mendorong peningkatan 
indeks harga pembelian kendaraan; 

d. Kesejahteraan masyarakat di Sultra berangsur mengalami perbaikan, ditunjukkan dengan 
membaiknya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, nilai tukar petani dan nelayan. 
Namun, pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan pengeluaran segmen 
menengah yang menyebabkan melebarnya ketimpangan; 

e. Rendahnya kesejahteraan petani subsektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan 
rakyat disebabkan rendahnya nilai jual produk dibanding biaya produksi. Komponen bibit 
dan konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar rumah tangga pertanian; 

f. Pendapatan negara triwulan III 2021, mengalami peningkatan sebesar 3,69%. Penerimaan 
perpajakan tumbuh 3,55% sementara PNBP tumbuh 4,24%. Secara keseluruhan, realisasi 
pendapatan perpajakan menyumbang 80,29% dari keseluruhan pendapatan; 

g. Realisasi belanja negara pada triwulan III 2021, mencapai 68,06% turun 6,21% dibanding 
tahun 2020. Alokasi pagu belanja modal meningkat sebesar 58,36% sebagai bentuk 
komitmen pemerintah mendorong ekonomi dalam secara berkesinambungan; 

h. Realisasi pajak daerah mengalami peningkatan 30% dibanding tahun 2020. Namun Pemda 
masih tetap bergantung pada transfer pemerintah dengan rasio pendapatan transfer 
terhadap pendapatan daerah mencapai 86,61%; 

i. Secara konsolidasian, pendapatan negara tumbuh 19,78% dengan realisasi belanja 
mengalami peningkatan sebesar 7,63%. Realisasi belanja terkendala adanya refocusing 
anggaran dan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa; 

j. Petani dan nelayan di Sultra dihadapkan pada permasalahan tingginya biaya produksi dan 
rendahnya harga jual produk. Tingginya biaya produksi diantaranya disebabkan tingginya 
harga barang/jasa yang dikonsumsi petani/nelayan dan biaya bibit, pestisida dan obat-
obatan. Pada sisi harga jual produk, rendahnya keuntungan petani/nelayan disebabkan 
oleh praktek tengkulak, penurunan kualitas produk, dan akses pasar; 

k. Pemeritah telah melakukan berbagai hal untuk meningkatkan kesejehateraan petani, baik 
melalui anggaran kementerian, Dana Alokasi Khusus, maupun kredit program; 

l. Pengadaan cold storage yang untuk mendukung pengendalian harga dan pengembangan 
sektor unggulan, belum disertai dengan kelayakan investasi secara finansial. Proyeksi 
pendapatan dari sewa, belum dapat menutupi biaya investasi. 
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2. Rekomendasi 
a. Perlu dilakukan perubahan aturan pengadaan barang dan jasa/pelaksanaan anggaran 

yang memungkinkan proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan mendahului 
terbitnya DIPA selama kegiatan telah disetujui bersama DPR namun penandatanganan 
perjanjian dilakukan setelah DIPA diterima;  

b. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan perlu melakukan perubahan mekanisme 
penyaluran DAK Fisik dengan melakukan simplifikasi dokumen persyaratan dan 
menguatkan kegiatan post audit sebagai faktor penentu alokasi dana pada tahun 
berikutnya;   

c. Pemerintah melalui BUMD dan bekerjasama dengan BUMN dapat mendirikan pasar 
sentra perikanan dan sayur mayur, yang dapat mempertemukan pedagang skala 
besar/eksportir/pengusaha makanan yang memiliki fasilitas cold storage; 

d. Distribusi bibit, pupuk, pestisida perlu diawasi agar tersedia di sentra pertanian dan harga 
terjangkau khususnya untuk produk yang bersubsidi. Menyediakan tempat-tempat 
penjualan benih, pupuk, pestisida, dan obat-obatan secara khusus yang dapat menekan 
harga jual;  

e. Pengendalian harga kebutuhan pokok di perdesaan melalui penyediaan infratruktur 
dasar perhubungan yang memudahkan distribusi barang/jasa sekaligus bermanfaat 
untuk mendsitribusikan produk pertanian ke pasar luar; 

f. Memberikan bantuan pembiayaan untuk kegiatan melaut dengan skema pembayaran 
setelah penjualan produk; 

g. Merevitalisasi BULOG dan mendorong BUMD/BLUD berperan sebagai off taker produk 
pertanian dan perikanan agar dapat menjaga harga di pasar; 

h. Pemerintah Kota Kendari dapat mengusulkan pembangunan cold storage melalui 
pembiayaan Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun secara bertahap melalui Dana 
Alokasi Khusus. 
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Ket: 

Plot time series 
membentuk pola yang 
berulang. 

Ket: 

Data stasioner dalam 
rataan karena pada uji 
ADF menghasilkan P-
value < alpha (0,05). 

Ket: 

Nilai 𝜆𝜆 yang diperoleh 
dari plot Box-Cox adalah 
1,00, kesimpulan yang 
diperoleh adalah data 
stasioner dalam ragam. 

LAMPIRAN 
2.4A. TAHAPAN ANALISIS SEASONAL ARIMA PROGNOSIS PENDAPATAN APBN 

Plot Time Series  

 

Kestasioneran Data 

• Stasioner dalam Rataan (Uji Augmented Dickey Fuller (ADF)) 

 

 

• Stasioner dalam Ragam (Plot Box-Cox) 

 



 

 

Ket: 

• Model yang teridentifikasi setelah melihat 
plot ACF dan PACF serta overfitting adalah 
ARIMA (1,0,0) (0,1,1)4.  

• Hasil pengujian signifikasi parameter 
terpenuhi dengan P-value  < alpha (0,05). 

• Dari overfitting diperoleh MS Residual 
sebesar 194,215. 
 

Ket: 

Pengujian kebebasan sisaan menggunakan uji 
Ljung-Box diperoleh P-value (0,458) > alpha 
(0,05), artinya sisaan saling bebas. 

Ket: 

Pengujian kenormalan sisaan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh P-value > alpha (0,05), artinya 
sisaan menyebar normal 

Plot ACF dan PACF setelah Memenuhi Kestasioneran Data 

 

Identifikasi Model dan Hasil Overfitting 

 

Pengujian White Noise 

• Asumsi Sisaan Saling Bebas 

 

• Asumsi Sisaan Menyebar Normal 

 

 



 

 
 

Ket: 

Prognosis pendapatan APBN TW IV 2021 
terlihat pada period 24 yakni sebesar 111,03%. 

Ket: 

Plot time series 
membentuk pola yang 
berulang. 

Ket: 

Data stasioner dalam 
rataan karena pada uji 
ADF menghasilkan P-
value < alpha (0,05). 

Hasil Forecasting 

 

2.4B. TAHAPAN ANALISIS SEASONAL ARIMA PROGNOSIS BELANJA APBN 

Plot Time Series  

 

Kestasioneran Data 

• Stasioner dalam Rataan (Uji Augmented Dickey Fuller (ADF)) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ket: 

Nilai 𝜆𝜆 yang diperoleh 
dari plot Box-Cox adalah 
1,00, kesimpulan yang 
diperoleh adalah data 
stasioner dalam ragam. 

Ket: 

• Model yang teridentifikasi setelah melihat 
plot ACF dan PACF serta overfitting adalah 
ARIMA (1,0,0) (0,1,1)4.  

• Hasil pengujian signifikasi parameter 
terpenuhi dengan P-value (0,000) < alpha 
(0,05). 

• Dari overfitting diperoleh MS Residual 
sebesar 11,1243. 

• Stasioner dalam Ragam (Plot Box-Cox) 

 

Plot ACF dan PACF setelah Memenuhi Kestasioneran Data 

 

Identifikasi Model dan Hasil Overfitting 

 

 

 

 



 

 
 

Ket: 

Pengujian kebebasan sisaan menggunakan uji 
Ljung-Box diperoleh P-value (0,184) > alpha 
(0,05), artinya sisaan saling bebas. 

Ket: 

Pengujian kenormalan sisaan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh P-value > 0,150, artinya 
sisaan menyebar normal 

Ket: 

Prognosis belanja APBN TW IV 2021 terlihat 
pada period 24 yakni sebesar 98,58%. 

Pengujian White Noise 

• Asumsi Sisaan Saling Bebas 

 

• Asumsi Sisaan Menyebar Normal 

 

 

 

Hasil Forecasting 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ket: 

Plot time series 
membentuk pola yang 
berulang. 

Ket: 

Data stasioner dalam 
rataan karena pada uji 
ADF menghasilkan P-
value < alpha (0,05). 

Ket: 

Nilai 𝜆𝜆 yang diperoleh 
dari plot Box-Cox adalah 
1,00, kesimpulan yang 
diperoleh adalah data 
stasioner dalam ragam. 

LAMPIRAN 2.2. 

2.5A. TAHAPAN ANALISIS SEASONAL ARIMA PROGNOSIS PENDAPATAN APBD 

Plot Time Series  
 

 

 
 
Kestasioneran Data 

 
• Stasioner dalam Rataan (Uji Augmented Dickey Fuller (ADF)) 

 
 

• Stasioner dalam Ragam (Plot Box-Cox) 

 



 

 
 

Ket: 

• Model yang teridentifikasi setelah melihat 
plot ACF dan PACF serta overfitting adalah 
ARIMA (1,1,1) (0,1,2)4.  

• Hasil pengujian signifikasi parameter 
terpenuhi dengan P-value (0,000) < alpha 
(0,05). 

• Dari overfitting diperoleh MS Residual 
sebesar 3,53077. 

Ket: 

Pengujian kebebasan sisaan menggunakan uji 
Ljung-Box diperoleh P-value (0,134) > alpha 
(0,05), artinya sisaan saling bebas. 

Plot ACF dan PACF setelah Memenuhi Kestasioneran Data 

 

 
Identifikasi Model dan Hasil Overfitting 

 

 
Pengujian White Noise 

• Asumsi Sisaan Saling Bebas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ket: 

Pengujian kenormalan sisaan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh P-value > 0,05 artinya sisaan 
menyebar normal 

Ket: 

Prognosis pendapatan APBD TW IV 2021 
terlihat pada period 24 yakni sebesar 87,17%. 

Ket: 

Plot time series 
membentuk pola yang 
berulang. 

• Asumsi Sisaan Menyebar Normal 

 

 

 
 
Hasil Forecasting 

 

2.6B. TAHAPAN ANALISIS SEASONAL ARIMA PROGNOSIS BELANJA APBD 

Plot Time Series  

 



 

 
 

Ket: 

Data stasioner dalam 
rataan karena pada uji 
ADF menghasilkan P-
value < alpha (0,05). 

Ket: 

Nilai 𝜆𝜆 yang diperoleh 
dari plot Box-Cox adalah 
1,00, kesimpulan yang 
diperoleh adalah data 
stasioner dalam ragam. 

 
Kestasioneran Data 

• Stasioner dalam Rataan (Uji Augmented Dickey Fuller (ADF)) 

 

 
 

• Stasioner dalam Ragam (Plot Box-Cox) 

 

 
 
Plot ACF dan PACF setelah Memenuhi Kestasioneran Data 

 



 

 

Ket: 

• Model yang teridentifikasi setelah melihat 
plot ACF dan PACF serta overfitting adalah 
ARIMA (0,1,0) (0,1,1)4.  

• Hasil pengujian signifikasi parameter 
terpenuhi dengan P-value (0,000) < alpha 
(0,05). 

• Dari overfitting diperoleh MS Residual 
sebesar 39,0627. 

Ket: 

Pengujian kebebasan sisaan menggunakan uji 
Ljung-Box diperoleh P-value (0,298) > alpha 
(0,05), artinya sisaan saling bebas. 

Ket: 

Pengujian kenormalan sisaan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh P-value > 0,150, artinya 
sisaan menyebar normal 

Identifikasi Model dan Hasil Overfitting 

 

 
Pengujian White Noise 

• Asumsi Sisaan Saling Bebas 

 

• Asumsi Sisaan Menyebar Normal 

 

 



 

 
 

Ket: 

Prognosis belanja APBD TW IV 2021 terlihat 
pada period 24 yakni sebesar 86,11%. 

 
Hasil Forecasting 

 

Prognosis realisasi APBD dilakukan menggunakan Seasonal ARIMA (SARIMA). Metode 
SARIMA digunakan karena adanya pola yang berulang (musiman) pada lag ke-4 di data realisasi 
APBD yang dapat dilihat pada plot (Lampiran 2.2). Berdasarkan pengujian, model yang terbentuk 
untuk realisasi pendapatan APBD adalah ARIMA (1,1,1) (0,1,2)4 sedangkan realisasi belanja APBD 
adalah ARIMA (0,1,0) (0,1,1)4 dengan plot hasil forecasting dapat dilihat pada gambar 2.2.  

  

 

 

 

 

 

  

Berdasarkan model tersebut, diperkirakan sampai dengan akhir triwulan IV 2021 pendapatan 
daerah lingkup Sultra akan tercapai sebesar Rp18.035,51 miliar atau 87,21%, sementara itu belanja 
daerah diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp20.338,63 miliar atau 89,56%. 

 

Gambar 2. 2 Plot Forecasting Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD dengan SARIMA 

 

Uraian 

  s.d. Triwulan III s.d. Triwulan IV 

Pagu  
(miliar Rp.) 

Realisasi 
(miliar Rp.) 

%  
Realisasi 

Prognosis  
(miliar Rp.) 

%  
Prognosis 

Pendapatan Daerah 20.389,30  
    

10.916,88  53,54%     18.035,51  87,21% 

Belanja Daerah   22.989,92  
     

10.175,98  44,26%     20.338,63  89,56% 

Surplus/Defisit (2.600,62) 2.191,11   (2.303,12)   

 

Tabel 2. 5 Prognosis Realisasi APBD lingkup Sultra Tahun 2021 
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