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Bab  I Perkembangan dan Analisis 
Ekonomi Regional

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara sampai dengan 

triwulan III tahun 2018 masih on track.  Keberhasilan dalam menjaga inflasi 

sejak tahun 2017 sampai periode ini menjadi faktor utama menurunnya tingkat 

kemiskinan. Sementara kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata 

membawa dampak pada penyerapan tenaga kerja yang selanjutnya menggerakkan 

ekonomi masyarakat. Perekonomian Sulut yang tercatat melambat pada periode 

Tw II, meningkat pada Triwulan ketiga, sehubungan dengan meningkatnya belanja 

infrastruktur pemerintah dan belanja pemerintah lainnya.

Pada Triwulan III 2018, kinerja perekonomian Sulawesi Utara tumbuh meningkat 

Perekonomian daerah ini tercatat  tumbuh sebesar 5,66 persen (yoy), tumbuh sebesar 

5,19 persen jika dibanding triwulan sebelumnya (q-to-q). diatas pertumbuhan ekonomi 

nasional sebesar 5.17% (yoy). Perekonomian Sulawesi Utara PDRB atas dasar harga

A. Produk Domestik Regional Bruto

berlaku Triwulan III 2018 mencapai 

Rp30,53 triliun dan atas dasar 

harga konstan 2010 mencapai 

Rp21,48 triliun. Meskipun demikian, 

pertumbuhan tersebut sedikit 

menurun dibandingkan dengan 

pertumbuhan ekonomi Sulut 

pada periode yang sama pada tahun 2017 sebesar 6.49% (yoy).

Secara year on year Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua 

lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya 

yang tumbuh 11,96 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 9,01 

persen.
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 13,52 persen seiring meningkatnya realisasi belanja modal pemerintah pada triwulan III.

Ekonomi Sulawesi Utara secara kumulatif hingga triwulan III 2018 (c-to-c) tumbuh 

6,01 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh seluruh lapangan usaha 

dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 

13,37 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi c-to-c adalah 

Komponen Pengeluaran LNPRT yang tumbuh sebesar 9,06 persen.

Pada triwulan III 2018 terjadi deflasi dari bulan Juli (-0.68%), Agustus (-0.88%) 

dan September (-0.79%), sehingga tingkat inflasi Sulawesi Utara sampai dengan 

triwulan III bergerak menurun. Inflasi Sulut pada bulan September 2018 tercatat 

sebesar 1,10 persen (tahun kalender), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional 

sebesar 1,94 persen, masih dibawah sasaran KUA-PPAS tahun 2018 sebesar 5 persen, 

dan masih dibawah target nasional/APBN 2018 sebesar 3,5 persen.

Ekonomi Sulawesi Utara triwulan 

III 2018 tumbuh sebesar 5,19 

persen (q-to-q). Dari sisi produksi, 

pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 

Lapangan Usaha Konstruksi, yaitu 

sebesar 11,94 persen. Sementara 

dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan 

tertinggi dicapai oleh Komponen 

Pengeluaran Pembentukan Modal 

Tetap Bruto yang tumbuh sebesar

b. inflasi

Faktor harga barang bergejolak (volatile 

foods) yang tampak kembali bergeliat 

pada kuartal kedua tahun ini telah kembali 

dapat dikendalikan pada triwulan ini. 

Naiknya harga tomat sayur pada bulan 

April 2018 s.d Juni 2018 telah dapat 

dikendalikan dengan naiknya pasokan
tomat sayur seiring meningkatnya curah hujan dan datangnya musim panen.

Tomat Sayur menjadi penyumbang/andil Deflasi terbesar di Kota Manado pada bulan 

September 2018 yaitu sebesar 0,5865 persen, sedangkan penyumbang inflasi terbesar 

adalah tindarung sebesar 0,0236 persen.
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Salah satu langkah pengendalian 

inflasi di Sulut adalah menjaga 

pasokan komoditas volatile foods, 

terutama cabe dan tomat sayur. Oleh 

karena itu, Pemerintah melaksanakan 

berbagai program dan kegiatan 

dalam rangka peningkatan produksi 

pertanian, sebagaimana tercermin pada 
dukungan anggaran Program Peningkatan Produksi dan  Nilai Tambah Hortikultura 

APBN  Kementerian Pertanian di Sulawesi Utara.

c. Indikator Kesejahteraan

Grafik Perkembangan TPT Sulut dan Nasional (Persen)Kondisi ketenagakerjaan Sulawesi 

pada periode laporan Februari 

2018 menunjukkan kinerja positif. 

Sebagaimana data BPS, Tingkat 

Pengangguran Terbuka Sulut pada 

periode ini meningkat menjadi 6,86 persen 

dibandingkan periode sebelumnya 

sebesar 6,09 persen dan turun 0,32 poin

bila dibandingkan Agustus 201. Capaian tersebut sedikit diatas target Pemprov Sulut 

untuk menurunkan pengangguran dibawah 6,75 persen pada tahun 2018 (KUA-2018). 

Dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di 

perdesaan. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, pada Agustus 

2018, TPT di perkotaan meningkat, sebaliknya di perdesaan mengalami penurunan. 

Hal ini kemungkinan didorong oleh adanya pembangunan sarana dan prasarana di 

perdesaan serta kemudahan untuk berusaha mikro kecil yang bersumber pada dana 

desa.

Berdasarkan kabupaten/kota,  Pengangguran Terbuka (TPT) secara umum mengalami 

penurunan dalam setahun terakhir. Kabupaten/kota yang mengalami kenaikan TPT 

antara lain Minahasa (0,45 poin), Bolaang Mongondow Utara (0,37 poin), Bolaang 

Mongondow Timur (0,86 poin), Manado (1,03 poin), Bitung (1,36 poin), dan Kotamobagu 

(0,03 poin).
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Dari sisi jumlah penduduk miskin, 

jumlah penduduk miskin di 

Sulut telah berkurang sebanyak 

15.230 orang sejak tahun 2015. 

Penurunan tingkat kemiskinan 

tersebut mencerminkan keberhasilan 

Pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Beberapa 

faktor penurunan kemiskinan, antara

lain keberhasilan TPID menjaga kestabilan inflasi periode September 2017-Maret 2018 

pada angka 1,54 persen. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah di bisnis pariwisata 

dengan membuka penerbangan langsung dari Cina berimbas pada bergeliatnya 

berbagai macam industri seperti makanan, perhotelan dan transportasi. Berkembangnya 

industri tersebut mampu memberikan multiplier effect pada peningkatan penghasilan 

masyarakat miskin di Sulawesi Utara.

Bab II Perkembangan dan Analisis 
Pelaksanaan APBN

Upaya Pemerintah Pusat untuk mencapai target pembangunan nasional di Provinsi 

Sulawesi Utara melalui pelaksanaan APBN sampai dengan triwulan III Tahun 2018 

menunjukkan kinerja positif, seiring dengan pelaksanaan strategi fiskal yang tepat dan 

terarah.  Pada triwulan III tahun 2018, target pendapatan maupun anggaran belanja 

Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Utara mengalami kenaikan jika dibandingkan 

dengan target pada periode yang sama tahun 2017. Secara rinci, pelaksanaan APBN di 

daerah ini adalah sebagai berikut :
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Sampai dengan akhir triwulan III 2018, realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi 

Utara meningkat sebesar 10.5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan tersebut terutama berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang 

meningkat sebesar 12%, dan pajak dalam negeri yang tumbuh 10.48%, pertumbuhan 

keduanya mampu mengeliminir turunnya pajak perdagangan internasional yang tumbuh 

negatif sebesar 14,49%. PNBP tertinggi berasal dari pendapatan jasa pelayanan Rumah  

Sakit dan pendidikan. Yang perlu menjadi perhatian adalah faktor kesiapan Pemda 

terhadap kebijakan perbaikan tata kelola Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang lebih 

terencana pada setiap tahapan.

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Sampai dengan Triwulan III ini realisasi Pendapatan Pajak mencapai Rp 3.27 Triliun 

atau 64.01% dari target 2018. Menurut Kanwil DJP Suluttenggomalut, minimnya 

capaian pada triwulan II ini belum menjadi patokan. Usaha ekstensifikasi melalui 

penurunan tarif pajak UMKM yang sebelumnya 1% menjadi 0.5%, diharapkan mampu 

menggerakkan sektor Rill sehingga dalam jangka panjang mampu meningkatkan 

capaian penerimaan pajak.

Target pertumbuhan penerimaan pajak di Tahun 2018 sebesar 25.33% merupakan 

tantangan yang cukup besar, tetapi dilihat dari data penerimaan pajak s.d Triwulan 

III tahun 2018, sektor swasta mengalami pertumbuhan sebesar 12.38% yang 

merupakan sektor dengan pertumbuhan yang tinggi pada pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulut.

Pertumbuhan Sektor perdagangan dan jasa keuangan merupakan tantangan yang

cukup menjanjikan, sebab di kedua sektor tersebut masih banyak potensi perpajakan

Pada tahun 2018, target penerimaan pajak adalah sebesar Rp4.2 Triliun. Target tersebut 

mengalami kenaikan 2% dibandingkan dengan target 2017 sebesar Rp4.1 Triliun.
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a). Pajak Penghasilan (PPH) 

Sebagian besar penerimaan PPh 

terkonsentrasi di  wilayah Kota Manado. 

Hal ini disebabkan selain karena Kota 

Manado sebagai pusat bisnis di Sulut 

sehingga sebagian besar pengusaha 

terdaftar di Kota Manado.

yang dapat digali lagi sehubungan dengan banyaknya arus dagang dan pariwisata 

yang ada di Kota Manado dan daerah sekitarnya

b). Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Realisasi PPN dipengaruhi antara lain: 

mulai meningkatnya kegiatan proyek 

pemerintah, terjaganya konsumsi rumah 

tangga dan impor serta dukungan 

kebijakan pembayaran pajak melalui 

MPN G2 yang online dengan administrasi 

perpajakan. Proporsi penerimaan PPN 

c). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pendapatan PBB di Sulut tergolong kecil 

karena bukan daerah pertambangan.. 

Berdasarkan konfirmasi ke Pemda terkait, 

perlu perubahan NJOP di beberapa 

daerah, karena terdapat daerah yang 

cukup ramai dengan nilai transaksi 

berdasarkan wilayah tidak jauh berbeda dengan penerimaan PPh. 

penjualan tanah cukup tinggi, namun memiliki NJOP yang sangat rendah.
d). Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk & Bea Keluar) dan Pendapatan Cukai

Sampai dengan triwulan III tahun 

2018, baik realisasi pendapatan bea 

masuk maupun bea keluar mengalami 

penurunan dibandingan dengan realisasi 

tahun 2017. Hal ini terjadi karena kendala 

penerimaan bea keluar saat ini, dimana

Harga Referensi Crude Palm Oil (CPO) masih dibawah USD 750/MT 

sehingga tarif Bea Keluar untuk CPO masih USD 0/MT. Sedangkan potensi
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e). Pendapatan Pajak Lainnya

Sampai dengan triwulan III 2018, realisasi Pajak Lainnya mencapai 39,503 miliar. 

Sebesar 16% dari nilai tersebut (Rp18,55 miliar) bersumber dari Kota Manado sebagai 

pusat aktivitas ekonomi di Sulut. Sumber pendapatan Pajak Lainnya berasal dari 

pendapatan bea materai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya dan pendapatan 

Bunga penagihan pajak. 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan Triwulan III 2018, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

di Sulawesi Utara khususnya di daerah sudah mencapai Rp 874,15 Miliar atau 109,4% 

dari target Rp799,2 Miliar untuk tahun 2018. Realisasi PNBP Fungsional triwulan III 

2018 mengalami pertumbuhan yang positif. PNBP tertinggi berasal dari Pendapatan 

Jasa Pelayanan Rumah Sakit, jasa pelayanan pendidikan dan pendapatan biaya 

pendidikan. Rincian penerimaan PNBP di Sulawesi Utara, dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini.

Kedepannya, diharapkan terdapat penyesuaian penetapan target PNBP satker, 

karena target PNBP saat ini dinilai terlalu rendah. 

penerimaan Bea Keluar di Provinsi Sulut bersumber pada ekspor produk (CPO). 

Potensi penerimaan Bea Masuk di provinsi Sulawesi Utara sebagian besar dari impor 

barang modal yang masuk dari Bitung dan Manado.

Pada pendapatan cukai, realisasi penerimaan pada triwulan II tahun 2018
mengalami kenaikan 15% dari realisasi tahun 2017.  Potensi penerimaan Cukai di 

Provinsi Sulawesi Utara bersumber pada cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol 

(MMEA) di Manado. Penerbitan MMEA ilegal saat ini masih mempengaruhi penawaran 

MMEA di pasar.

B. Belanja Negara
Belanja negara berperan sebagai stimulus fiskal dalam mendukung sektor riil dan 

pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pagu belanja pemerintah setiap tahunnya, harus
disertai dengan optimalisasi pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga. Efisiensi 

belanja harus tetap dilakukan agar belanja negara lebih berkualitas melalui penghematan 
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1. Belanja Pemerintah Pusat

 Penyerapan belanja APBN 

di Provinsi Sulawesi Utara 

menunjukkan tren kenaikan 

yang proporsional setiap 

bulannya, dengan capaian 

Rp 6.745,91 miliar pada 

akhir triwulan III 2018. 

belanja mulai bergeser dari 
  sebelumnya didominasi oleh belanja pegawai pada triwulan II menjadi belanja barang 

dengan nilai sebesar Rp 2.989, 55 miliar. Realisasi belanja barang meningkat sebesar 

33% dari realisasi belanja pegawai pada triwulan II 2018. 
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
 Sampai dengan akhir Triwulan 

III tahun 2018, realisasi Dana 

Transfer Ke Daerah dan 

Dana Desa mencapai 76.78% 

dari pagu atau sebesar Rp 

10.776 Miliar. Tingginya 

realisasi DAU pada bulan

  Januari 2018 disebabkan adanya akumulasi  DAU Kota Manado tahun sebelumnya 

yang tersalur pada tahun 2018. DAK Fisik dan Dana Desa baru terealisasi pada bulan 

April  2018.
3. Pengelolaan BLU

 Satuan kerja yang telah ditetapkan statusnya menjadi instansi BLU di wilayah 

Sulawesi Utara adalah RSU Prof. DR.R.D.Kandou (RSU Manado) dan Universitas 

Samratulangi. Kedua satker BLU belum menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal 

yang tercermin dari Laporan Operasional yang defisit. Meskipun demikian terdapat 

peningkatan efisiensi pada RSU Manado jika dibandingkan dengan periode yang 

sama di tahun 2017, sedangkan Univ Sam Ratulangi baru beroperasi penuh sebagai 

BLU pada bulan Juni 2017. 

belanja barang dan belanja yang tidak prioritas, subsidi yang lebih tepat sasaran, serta 

mendorong pembangunan infrastruktur daerah melalui anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) 

dan Dana Alokasi Umum (DAU).
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  Meskipun diantaranya terdapat beban depresiasi dan amortisasi yang cukup besar, 

namun yang perlu menjadi perhatian pada RSU Manado adalah tinginya peningkatan 

beban pegawai yang signifikan hingga 39%. 

4. Manajemen Invetasi Pusat

a) Berdasarkan hasil rekonsiliasi outstanding pinjaman oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

Provinsi Sulawesi Utara dengan debitur Pemda dan PDAM diketahui bahwa secara 

umum permasalahan outstanding pinjaman di Provinsi Sulawesi Utara telah dapat 

diselesaikan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat baik melalui restrukturisasi dan 

debt swap untuk pinjaman Pemda dan melalui skema Hibah-PMD Pemda untuk 

penyelesaian pinjaman PDAM. Sisa Pinjaman yang masih ada pada Pemda Kota 

Bitung dan Pemda Kota Manado, serta PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe telah 

diselesaikan melalui mekanisme ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 

tahun 2016.

b) Hasil monitoring laporan penyaluran KUR wilayah Kanwil Ditjen PBN Sulawesi Utara 

menunjukkan bahwa jumlah realisasi kredit program kepada seluruh Kabupaten/Kota 

berjumlah 768,05 Miliar dengan Outstanding Pinjaman sebesar 574,34 Miliar dan 

Total Debitur sampai dengan triwulan III 2018 sebanyak 27.384 Debitur.
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c. Prognosis Realisasi APBN
Proyeksi realisasi APBN Semester III 2018 dilakukan secara empiris 

menggunakan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 

atau disebut juga metode analisis runtun waktu Box-Jenkins yang cocok untuk 

forecasting/peramalan jangka pendek. Pengolahan data statistik menggunakan 

aplikasi Minitab Versi 16.2.4. Variabel yang digunakan adalah realisasi APBN

 Pemerintah (PIP) menyebutkan bahwa Penyaluran UMi di Sulawesi Utara hinga 30 

Juni 2018 mencapai Rp4,04 miliar yang diterima oleh 528 debitur disalurkan melalui 

Pegadaian. Terdapat pula penyaluran melalui PNM pada 2.387 nasabah dengan 

rata-rata penyaluran Rp2j juta – Rp5 juta yang belum tercatat pada database Sistem 

Informasi Kredit Program (SIKP). Sehingga total dana UMi yang disalurkan di Sulawesi 

Utara telah mencapai sekitar Rp8,75 miliar.

c) Hasil koordinasi pelaksanaan program pembiayaan ultra mikro (UMi) di wilayah kanwil 

DJPb Sulawesi Utara menjelaskan Program UMi telah dilakukan piloting di Tahun 

2017 dengan total penyaluran sebesar Rp753 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 

307.032 debitur. Di Tahun 2018 ini, alokasi dana untuk program pembiayaan UMi 

sebesar Rp3,23 triliun dengan target 800 ribu debitur. Data dari Pusat Investasi
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Penerimaan Perpajakan diperkirakan meningkat 4,55% menjadi Rp3.639,76 

miliar, namun PNBP diproyeksikan mengalami penurunan tajam sebesar 22,28% 

dibanding tahun 2017. Dari sisi pengeluaran, terjadi proyeksi tren peningkatan nilai 

bulanan tahun 2013-2017 yang bersumber dari Aplikasi Monev PA dan OMSPAN. 

Untuk pendapatan, yang digunakan adalah angka realisasi 60 bulan (n=60), sedangkan 

Belanja Negara Belanja (Barang dan Modal) menggunakan data persentase realisasi 

bulanan April-Desember (n=45) mengingat pergerakan yang signifikan atas realisasi 

jenis belanja barang dan modal terjadi pada periode tersebut. Proyeksi Transfer Daerah 

menggunakan data persentase realisasi bulanan tahun 2015 s.d. Semester II 2018 dari 

SIMTRADA (n=48). Hasil ringkas dapat dilihat di bawah, sedangkan hasil pengolahan 

keseluruhan terdapat pada Lampiran I.
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dengan proyeksi realisasi untuk Belanja Pegawai 96,37%, Belanja Barang 82.06% dan 

Belanja Modal 94,72%. Pun demikian dengan Transfer Daerah yang diprediksi mencapai 

relaisasi sebesar Rp13.985 miliar.

Bab III Perkembangan dan Analisis 
Pelaksanaan APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2018 mengambil 

tema “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berkepribadian melalui 

percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur berwawasan lingkungan 

menuju Sulawesi Utara yang berdaya saing”. Dengan tema tersebut maka kebijakan 

perekonomian daerah tahun 2018 ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan 

pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, revolusi mental 

dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, 

trantibmas, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan 

bencana dan mitigasi iklim.

APBD berdasarkan klasifikasi ekonomi pemerintah daerah pada wilayah Provinsi 

Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.
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Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar 

pajak kendaraan dan faktor masih bergeliatnya industri pariwisata, menjadi penopang 

utama kinerja positif Pendapatan Asli Daerah lingkup Sulawesi Utara. Namun di sisi yang 

lain, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur 

belum tercermin pada kinerja belanja daerah, terutama belanja modal. Sebagaimana 

periode yang sama tahun 2017, penyerapan anggaran pos belanja ini sampai dengan
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A. Pendapatan Daerah

Sampai dengan periode Triwulan 

III 2018, total Pendapatan Daerah 

agregat telah terealisasi sebesar 

74,8 persen dari target penerimaan. 

Hal yang menggembirakan adalah 

kinerja penerimaan tersebut 

turut ditopang oleh realisasi  

PAD yang telah mencapai 72,8

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

 Sampai dengan Triwulan III 2018, 

realisasi PAD pemda lingkup Prov. 

Sulut sebesar Rp1.567,2 miliar, atau 

72,8 persen dari target tahun 2018. 

Dari total realisasi tersebut, kontribusi 

terbesar disumbang oleh Prov. Sulut 

yang mencapai 58,2 persen. Sementara 

pada tingkat kabupaten/kota, realisasi

terbesar berturut-turut disumbang oleh Kota Manado, Kota Bitung, Kab. Minahasa 

dan Kab. Minahasa Utara. Sejalan dengan hasil kajian pada KFR 2017, 

pembentuk pertumbuhan ekonomi Prov. Sulut didominasi oleh 4 kabupaten/kota 

tersebut yang berkontribusi rata-rata 66 persen tiap tahun dari total PDRB Sulut.

Hasil Analisa Metode Klassen, LQ dan Shift Share menunjukkan sektor unggulan 

masing-masing daerah, yaitu Kota Manado: Penyediaan Akomodasi, Makan dan 

Minum, Kota Bitung: Transportasi dan Pergudangan, Kabupaten Minahasa: Konstruksi 

dan Sektor Unggulan dan Kab. Minahasa Utara: Pertambangan dan Penggalian.

persen dari target. Torehan positif tersebut sejalan dengan KUA-PPAS Prov. Sulut, 

dimana rencana Pendapatan Daerah pemda lingkup Prov. Sulut pada tahun anggaran 

2018 diupayakan adanya peningkatan kemandirian fiskal daerah, dalam hal ini PAD.

Triwulan III 2018 masih tergolong lambat, mengingat tahun anggaran yang hanya tersisa 

tiga bulan lagi.
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b) Penerimaan Retribusi Daerah 

 /kota, penurunan justru dicatatkan oleh Kota Manado, Kota Bitung, Kab. Minahasa 

dan Kab. Minut yang notebene merupakan pusat kegiatan bisnis dan pariwisata di 

Sulawesi Utara. Perlu menjadi perhatian Pemda bahwa berdasarkan Permendagri 

Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018, Pemerintah 

Daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari 

retribusi daerah, mengingat tren peningkatan retribusi daerah selama 5 tahun mulai 

dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional 

untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar 15,73 persen.

 Realisasi Retribusi 

Daerah lingkup Provinsi 

Sulut hingga Triwulan 

III 2018 tercatat 

tumbuh negatif (-4,2%) 

dibandingkan periode 

yang sama tahun lalu. 

Pada tingkat kabupaten

a) Penerimaan Pajak Daerah

 Realisasi Pajak Daerah 

agregat sampai dengan 

Triwulan III 2018 lingkup 

Provinsi Sulut sebesar 

Rp1.134 miliar atau 77,7 

persen dari   target, dengan 

penyumbang terbesar

 berasal adalah Pemprov Sulut (Rp762,68 miliar) dan Pemkot Manado (Rp209,2 

miliar). Sumber penerimaan Pajak Daerah Pemkot Manado terutama berasal Pajak 

Restoran dan Rumah Makan sebagai dampak lanjutan lonjakan kunjungan wisatawan 

asal Tiongkok di daerah ini.

 Seperti tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jumlah penerimaan 

Pajak Daerah terbesar masih didominasi empat daerah sebagaimana grafik diatas, 

yang memang menjadi pusat perekonomian di Sulawesi Utara.
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c) Penerimaan Hasil Kekayaan yang dipisahkan 

 penerimaan bagian Laba Penyertaan Modal Pemda pada BUMD di sebagian besar 

pemda di Sulut sampai dengan Triwulan III 2018.

 Karena penentuan besaran 

target pos penerimaan ini 

didasarkan pada realisasi 

tahun sebelumnya, maka 

dengan membaiknya kinerja 

BUMD setempat (terutama 

Bank Sulut) pada tahun 

2017, berimbas pada naiknya

d) Lain-lain PAD Yang Sah
 Sumber pada pos ini berasal dari penerimaan Jasa Giro Kas Daerah. Pada tingkat Kab/

Kota, Kota Manado merupakan daerah dengan realisasi tertinggi karena penerimaan 

PAD yang memang terbesar di Sulawesi Utara. Selain itu, kinerja belanja daerahnya 

yang rendah pada periode-periode sebelumnya serta angka SiLPA yang relatif besar, 

memungkinkan sebagian besar dana daerah masih tersimpan di perbankan.

2. Pendapatan Transfer

 Realisasi pendapatan transfer hingga kuartal dua tahun 2018 pada pemda lingkup 

Provinsi Sulut telah mencapai Rp10.565 miliar, atau 76,4 persen dari target. 

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi pada periode laporan ini tidak 

ada perbedaan yang signifikan.
  Realisasi Pendapatan Transfer pemda lingkup Prov. Sulut didominasi oleh Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan dana perimbangan 

yang dialokasikan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan daerah 

sebagai wujud dari desentralisasi fiskal. Dengan keleluasaan Pemda dalam
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 mengalokasikan desentralisasi fiskal tersebut, Pemda semestinya dapat meningkatkan 

efektifitas dan efesiensi belanja daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah.

 Sementara itu,pengaturan penyaluran DAK Fisik melalui penyaluran per bidang 

dengan pembatasan waktu penyampaian laporan dan penyaluran berdasarkan kinerja 

pelaksanaan oleh Kemenkeu diharapkan mampu mendorong kegiatan infrastruktur di 

daerah. Tercatat per 30 September 2018, penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD 

lingkup Provinsi Sulawesi Utara telah mencapai 62 persen.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

 Capaian realisasi pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hingga kuartal III 2018 

yang sebesar 45 persen dari target yang telah ditetapkan. Hanya beberapa pemda 

yang memasang target untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

b. Belanja Daerah

1. APBD Berdasarkan Jenis Belanja

 Pencapaian realisasi belanja Pemda Sulut secara agregat s.d Triwulan III 2018 

adalah sebesar 55,3 persen dari total pagu sebesar Rp18,235 miliar. Dari enam 

belas pemerintah daerah yang ada pada wilayah ini, hanya tiga Pemda yang realisasi 

belanjanya mampu mencapai 60 persen. Terdapat sembilan daerah yang mencatatkan 

realisasi belanja dibawah rata-rata belanja daerah, dengan realisasi terendah adalah 

Kota Manado yang baru mencapai 46 persen.
 Ditinjau dari proporsi realisasi belanja daerah, belanja pegawai masih mendominasi 

belanja daerah di seluruh Pemda lingkup Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi tersebut 

ditunjang dengan adanya pencairan gaji ke-13 bagi PNS pada bulan Juli 2018. Sementara 

realisasi belanja modal yang paling berdampak bagi perekonomian, baru terealisasi
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 sebesar 33,3 persen. Masalah keterlambatan lelang pekerjaan masih menjadi faktor 

utama anjloknya realisasi belanja modal.

 Mongondow Timur menjadi satu-satunya pemda yang proporsi anggaran 

belanja modalnya diatas 30  persen. Rendahnya rasio belanja modal di sebagian 

besar pemda di Sulawesi Utara tahun 2018 disebabkan rata-rata pemda yang 

sangat bergantung pada anggaran DAK Fisik untuk kegiatan belanja modal.

2. Rasio Belanja

 Salah satu arah kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja  dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta untuk menjamin ketersediaan 

kuantitas dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat adalah dengan meningkatkan 

rasio belanja modal dan mengurangi rasio belanja pegawai terhadap total belanja 

daerah. Untuk itu dalam sasaran sebagaimana RPJMN tahun 2015-2019 

diharapkan rata-rata belanja modal seluruh pemda telah mencapai 30 persen 

dan rata-rata belanja pegawai mencapai 35 persen untuk kab/kota dan 13 persen 

untuk provinsi pada tahun 2019.
 Pada APBD Perubahan 

TA 2018, terdapat 

sembilan Pemda yang 

menganggarkan belanja 

pegawai dibawah target 

35 persen RPJMN 

2015-2019.Sementara 

itu, Kab. Bolaang 
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C. Prognosis Realisasi APBD sampai dengan Triwulan IV
Proyeksi realisasi APBD Semester II dilakukan secara empiris sama dengan proyeksi 

APBN, yakni dengan menggunakan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 

Average) dan menggunakan aplikasi Minitab Versi 16.2.4. Variabel yang digunakan
dalam melakukan proyeksi Pendapatan dan Belanja adalah realisasi triwulanan tahun 

2013-2017 yang bersumber LRA Pemda. Untuk pendapatan, yang digunakan adalah 

angka realisasi untuk 20 periode (n=20), sedangkan untuk Belanja (Barang dan Modal 

) menggunakan data persentase realisasi triwulan III dan IV (n=10). Hasil ringkas dapat 

dilihat di bawah, sedangkan hasil pengolahan data keseluruhan terdapat pada Lampiran I.

Realisasi Pendapatan Daerah diperkirakan meningkat 3,14 persen menjadi Rp17.346 

miliar, namun sebaliknya untuk realisasi belanja daerah di tiga pos belanja utama justru 

diprediksi mengalami penurunan. Penurunan belanja terbesar terdapat pada Belanja 

Modal yang diprediksi turun hingga 15,6 persen. Penyebab utama prediksi penurunan 

terdapat pada rendahnya realisasi belanja modal sampai dengan Semester I yang baru 

mencapai Rp575 milar atau 13,7 persen dari total pagu.
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Bab IV Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan 
Anggaran Konsolidasian (APBN dan  APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Kanwil DJPb Prov. Sulut 

merupakan laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Prov Sulut Konsolidasian 

dalam periode semester I tahun 2018.

B. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

 Grafik disamping menegaskan bahwa proporsi 

pembentuk pendapatan konsolidasian masih sama 

antara pusat dan daerah yang masih didominasi 

penerimaan perpajakan.

 Dari sisi penerimaan pusat, dominasi perpajakan 

 sangat terlihat dibanding PNBP. Lajunya sektor perdagangan dan jasa 

diindikasikan sebagai penentu kesinambungan perpajakan selain peningkatan 

sektor produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang maupun Mikro dan 

Kecil, serta akselerasi pertumbuhan industri pariwisata, yang tercermin 

pada tingginya jumlah kunjungan wisman dibandingkan Triwulan yang 

sama tahun 2017. Sedangkan porsi PNBP, sebagian besar bersumber dari
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 penerimaan BLU dengan berubah statusnya RS Kandou menajdi Tipe A dan mulai 

aktifnya BLU di sektor pendidikan yakni Universitas Sam Ratulangi. 

 Di sisi penerimaan daerah, pajak kendaraan bermotor dan sektor akomodasi dan 

tempat makan masih menjadi andalan penerimaan pajak daerah, khususnya di 

Kota Manado yang menjadi kontributor utama perpajakan daerah Sulut. Sedangkan 

PNBP Daerah disokong dari retribusi daerah maupun hasil kekayaan daerah yang 

dipisahkan seperti deviden dan Jasa Giro Kas Daerah. 

2. Analisis Perubahan

 Kenaikan pendapatan pusat pada triwulan III 2018 

lebih disebabkan oleh penerimaan Perpajakan yang 

meningkat cukup signifikan hingga Rp200 miliar 

atau 10,1 persen dibanding periode yang sama 

tahun sebelumnya. Demikian juga PNBP yang 

menunjukkan kenaikan sebesar 9% seiring dengan 

peningkatan kinerja BLU di Sulut.

 Sedangkan pertumbuhan pendapatan daerah bersumber dari peningkatan PNBP 

daerah yang meningkat sebesar 37,4 persen terutama dari pos Hasil Penjualan Aset 

Daerah yang tidak dipisahkan. Meski terdapat penurunan penerimaan BUMD, namun 

nilainya relatif kecil dan dapat di-cover oleh peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan 

Konsolidasian
 Pertumbuhan ekonomi 

regional y-to-y terlihat mampu 

meningkatkan penerimaan 

negara. Dengan kata lain, pada 

periode ini PDRB berkorelasi 

positif kepada penerimaan

 negara di regional prov. Sulut. Bahkan peningkatan penerimaan cukup besar 

dibandingkan dengan peningkatan PDRB. Turunnya kontribusi sektor Informasi dan 

Komunikasi serta sektor Jasa Keuangan dan Asuransi  dapat di-cover oleh kenaikan 

di sektor lainnya. Pesatnya pertumbuhan di sektor Perdagangan besar dan eceran, 

dan sektor konstruksi, serta tumbuh kembalinya sektor Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan sebagai sektor andalan di Sulut diindikasikan menjadi penyebab utama
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C. Belanja Konsolidasian
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

 Proporsi realisasi belanja antara pusat 

dan daerah untuk triwulan III tahun 

2018 relatif sama, yakni didominasi oleh 

Belanja Operasional di kisaran 75 persen. 

Meski demikian terdapat perbedaan yang 

signifikan dimana untuk belanja pusat, 

porsi yang dominan adalah belanja barang 

sedangkan, di daerah adalah belanja 

pegawai. Yang perlu menjadi perhatian 

adalah rendahnya porsi realisasi 

belanja modal yang hanya 16,64%

 dibandingkan dengan porsi pagu belanja modal di angka sekitar 25 persen. Hal 

tersebut mengindikasikan kurang seriusnya OPD pemilik kegiatan dalam melakukan 

realisasi belanja infrastruktur di Sulut dan masih terfokus pada kegiatan operasional 

rutin.

 peningkatan penerimaan negara. Kondisi tersebut diharapkan mampu dipertahankan 

hingga akhir tahun 2018.

2. Analisis Perubahan

 Realisasi belanja konsolidasian Sulut 

Triwulan III 2018 tercatat sebesar 

Rp15.064 miliar, dengan struktur belanja 

relatif sama dari periode yang sama 

tahun sebelumnya. Dominannya belanja 

pegawai menunjukkan belanja yang 

dialokasikan lebih bersifat operasional 

rutin pemerintahan.
 Perubahan yang menarik adalah naiknya proporsi realisasi belanja barang yang 

mencapai 1,7 persen, sedangkan belanja modal mengalami penurunan proporsi di 

belanja konsolidasian sebesar 1,5 persen. Dominannya realisasi belanja pegawai 

dan belanja barang mengindikasikan bahwa hingga periode triwulan II 2018, 

penggunaaan anggaran belanja negara lebih banyak untuk membiayai belanja yang 

bersifat mengikat dan wajib.
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3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

 Kebijakan fiskal pemerintah terutama dari sisi belanja, diharapkan mampu berkontribusi 

secara optimal, tidak hanya pertumbuhan ekonomi regional, namun juga terhadap 

pemerataan pendapatan maupun peningkatan daya beli masyarakat. Hal tersebut 

dapat dilihat dari perubahan positif berbagai indikator ekonomi regional.

 Data diatas menunjukkan bahwa peningkatan realisasi belanja pemerintah di Sulut 

sebesar 7,67 persen menunjukkan dampak positif terhadap angka pengangguran 

dengan menunjukkan korelasi negatif dengan turunnya jumlah pengangguran 

sebesar 0.32 persen dibandingkan data pengangguran per Agustus 2017. Demikian 

juga dengan indikator jumlah angkatan kerja yang bekerja per Agustus 2018 juga 

mengalami kenaikan sebesar 5,19 persen. Sedangkan dari sisi inflasi, peran belanja 

pemerintah mampu menekan angka inflasi sebesar 1,45% di periode September 

2018.  

 Hal tersebut mengindikasikan peran kebijakan fiskal di Sulut sampai dengan bulan 

September 2018 mampu berkontribusi positif terhadap sektor-sektor yang mampu 

meningkatkan indikator-indikator ekonomi regional terutama pengurangan angka 

pengangguran. Badan Pusat Statistik Sulut menyebutkan bahwa pembangunan 

sarana dan prasarana di pedesaan serta munculnya berbagai usaha mikro yang 

bersumber dari penggunaan dana desa dan BUMdes mampu menyediakan lapangan 

kerja baru yang menyerap suplai tenaga kerja di pedesaan. Penyediaan lapangan 

kerja yang bersifat sementara atau informal perlu untuk terus dipacu sebagai antisipasi 

penambahan pengangguran sementara, seperti yang terjadi pada sektor pertanian.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan 

jika dibandingkan dengan Triwulan yang sama tahun 2017 dimana PDRB triwulan III 

y-o-y sebesar 5,66 persen. Pertumbuhan ekonomi Prov Sulut tergolong tinggi apabila 

dibandingkan dengan rata-rata capaian ekonomi secara nasional sebesar 5,17 persen.
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usaha di Sulut. Peningkatan realisasi belanja pemerintah di Sulut secara umum berkorelasi 

positif terhadap pertumbuhan di hampir semua sektor lapangan usaha, kecuali sektor 

Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa belanja pemerintah 

juga mengambil peran dalam pertumbuhan berbagai sektor pada PDRB. Pertumbuhan 

terbesar terdapat pada sektor Jasa lainnya, diantaranya meningkatnya kegiatan tempat 

rekreasi dan pariwisata dengan adanya beberapa even internasional maupun nasional 

seperti Manado Fiesta di bulan Agustus, yang turut mendorong usaha jasa hiburan. 

Kegiatan di sektor tersebut juga turut mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya 

seperti Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Kontribusi Pengeluaran Pemerintah (APBN 

& APBD) terhadap PDRB untuk Triwulan III 

2018 sebesar 18,76 persen, naik signifikan 

sebesar 1,01 persen dibanding periode 

yang sama tahun sebelumnya.

Tabel dibawah menunjukkan korelasi 

pertumbuhan realisasi belanja pemerintah 

per triwulan III 2018 (y-o-y) dengan laju 

pertumbuhan berbagai sektor lapangan
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Langkah selanjutnya bagi pemerintah daerah adalah bagaimana menciptakan suatu 

kondisi/kegiatan di daerah sehingga sektor pariwisata mampu sustain di periode-periode 

berikutnya. Demikina juga penyusunan strategi/kebijakan fiskal diharapkan dapat lebih 

berdampak langsung, tidak hanya sekedar angka pertumbuhan ekonomi, namun 

juga dapat menurunkan angka gini ratio atau kesenjangan ekonomi serta penyediaan 

lapangan kerja baru penduduk Sulut. 

Bab V Analisis Tematik : Pembiayaan KUR vs Fintech

Revolusi Industri 4.0 dan Fintech

Revolusi Industri 4.0 telah menggema di seluruh belahan dunia, tak terkecuali di 

Indonesia. Bahkan Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kementerian Perindustrian 

sendiri telah menyusun roadmap Making Indonesia 4.0 berupa sejumlah strategi dalam 

menghadapi era Industri 4.0 (www.kemenperin.go.id). Revolusi Industri 4.0 ditandai 

dengan peningkatan interaksi, konektivitas antara manusia, mesin dan bebagai 

sumber daya lainnya melalui teknologi informasi dan komunikasi. Price Waterhouse 

Cooper (Pwc) menilai bahwa Industri 4.0 melibatkan digitasi proses bisnis dari hulu ke 

hilir, digitasi dari proses pengadaan suplai, produk dan produksi hingga pemasaran, 

sampai dengan digitasi hubungan dengan customer (https://www.pwc.com). Untuk saat 

ini, sektor yang paling terlihat pemanfaatan teknologi dalam era Industri 4.0 adalah 

sektor keuangan,bisnis dan pembangunan sebagaimana terungkap dalam Seminar 

Internasional Integrated Microfinance Management (IMM) di Bandung (Wahyudi,2018).

Di sektor keuangan, pemanfaatan teknologi yang paling hot adalah Industri Fintech 

(Financial Technology). Bank Indonesia mendefinisikan Financial technology/FinTech 

sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, dengan mengubah 

model bisnis dari konvensional bertatap-muka dan membawa uang kas, menjadi 

transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran dalam hitungan detik (www.bi.go.

id). FinTech diproyeksikan mampu untuk menggantikan peran lembaga keuangan formal 

seperti bank, salah satunya membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, 

meminjam dana dan penyertaan modal. Dengan demikian, keberadaan Fintech jelas 

akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses sumber pembiayaan dan 

pendanaan baru terutama dalam penyediaan modal bagi UMKM. 

Terkait dengan permodalan UMKM, pemerintah sendiri telah menggulirkan program 

KUR dan UMi dengan berbagai keunggulan bagi dari segi penjaminan hingga rendahnya 

bunga. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah keberadaan fintech di Indonesia mampu
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berperan positif terhadap penyaluran KUR atau sebaliknya sebagai pesaing/kompetitor.

Penyaluran KUR Nasional dan Sulut

Dari data SIKP secara nasional per 7 November 2018, dana KUR yang telah tersalurkan 

sebesar Rp309 triliun atau sebesar 85% dari plafon yang dialokasikan di tahun 2018 yakni 

Rp364 triliun. Bank Rakyat Indonesia menjadi bank penyalur KUR terbesar dengan dana 

yang telah dikucurkan sebesar Rp217 triliun atau hampir 90% dari plafon yg diberikan 

pemerintah untuk Bank BRI.

Sedangkan penyaluran KUR di Sulut sudah mencapai Rp831 miliar dengan Bank BRI 

sebagai penyalur terbesar dengan angka penyaluran sebesar Rp596 miiar atau 72% dari 

total penyaluran di Sulut. Pihak Bank BNI Manado sendiri meng-klaim bahwa penyaluran 

KUR di wilayahnya telah mencapai target per September 2018 bahkan mendapatkan 

alokasi penyaluran tambahan (Tigauw, 2018). Meskipun demikian pihaknya akan terus 

menggencarkan sosialisasi dan menyasar usaha mikro dan kecil karena dipandang 

mampu meningkatkan perekonomian daerah.  

Penyaluran KUR di Sulut pun juga didukung oleh KADIN Sulut dengan memberikan 

rekomendasi kepada perbankan daftar UMKM yang layak diberikan penyaluran. Wakil 

Ketua KADIN mengisyaratkan bahwa terdapat UMKM yang telah menjadi binaan KADIN 

dan diharapkan program KUR dapat meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan 

kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM); dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga 

kerja (Tigauw, 2018)

Fintech terhadap Program KUR: Ancaman atau Peluang

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 menyebutkan
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bahwa pertumbuhan pengguna internet tahun lalu sudah mencapai 143,26 juta jiwa. 

Angka tersebut mengalami kelonjakan dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni 132,7 

juta jiwa. Berdasarkan data tersebut, Anggota Dewan dari Asosiasi Fintech Indonesia 

(Aftech) John Patrick Ellis menilai, masyarakat Indonesia sudah siap menghadapi 

teknologi finansial atau fintech (Priyanka, 2018). Terlebih, pemerintah kini tengah fokus 

membuat aturan terkait fintech yang membuktikan bahwa memang menjadi prioritas. 

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) juga telah menyatakan bahwa saat ini sebanyak 43 

perusahaan fintech sektor peer to peer dan satu fintech syariah sudah tercatat di OJK 

dengan total penyaluran pembiayaannya tembus Rp 3,54 triliun (Pitoko, 2018). Jumlah 

tersebut dinilai jauh lebih sedikit dengan fakta yang ada bahwa jumlah fintech yang 

beredar di pasar menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) 

Adriawan Gunadi saat ini ada sebanyak 135 perusahaan fintech yang berdiri di Indonesia.

Dengan jumlah yang besar tersebut, sebagai sumber pembiayaan yang baru bagi 

UMKM, Fintech dapat menjadi pesaing bagi penyaluran KUR. Kemudahan dalam 

akses dan proses penyaluran menjadi nilai lebih bagi Fintech. Terlebih apabila dalam 

proses pemberian dana tidak dilakukan proses BI checking, tentunya akan menjadi 

nila tambah kemudahan bagi calon debitor. Meski dalam hal ini, akan menjadi resiko 

bagi pihak lender. Namun terkait hal tersebut, pihak OJK jtelah mengingatkan bahwa 

saat ini banyak sistem pembiayan online namun tidak masuk kategori fintech sesuai 

regulasi OJK (manadopostonline.com). Bahkan, Kepala OJK Wilayah Sulutgomalut 

menyarankan bahwa daripada terlibat dalam sistem pembiayaan online maupun offline 

yang tidak terdaftar, lebih baik mengambil pembiayaan KUR yang lebih jelas dan murah 

dari sisi bunga. Di Sulut sendri baru terdapat satu Fintech yang terdaftar di OJK Sulut, 

yakni PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas) dengan skema pendanaan gotong royong 

atau peer to peer (P2P) lending (Tigauw, 2018).

Sekretaris Dewan Nasional Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian 

berpendapat lain, bahwa diharapkan KUR juga akan dapat disalurkan melalui fintech ke 

depannya (Sari, 2018). Dengan melihat fakta bahwa fintech memiliki jangkauan akses 

yang lebih baik, yakni terhadap daerah yang belum terjangkau oleh akses keuangan 

perbankan, terutama di wilayah terpencil, tertinggal dan terdepan (3T). Kelebihan sisi 

inilah yang perlu dioptimalkan terkait penyaluran KUR via fintech.

Penutup

Dari fakta tersebut dapat ditarik benang merah bahwa, adanya fintech saat ini secara
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nyata dapat menjadi kompetitor terhadap program KUR. Mudahnya akses dan proses 

pembiayaan menjadi keunggulan fintech dibandingkan proses penyaluran KUR dan UMi, 

meski dari sisi besaran bunga fintech jauh lebih tinggi dari KUR atau UMi. Sosialisasi 

atas keberadaan KUR musti ditambah agar gaungnya lebih terdengar di sektor UMKM, 

sekaligus mengantisipasi agar para pelaku UMKM dapat menghindari lender online 

ataupun offline yang berlaku layaknya rentenir.

Lajunya pertumbuhan fintech di Indonesia  adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat 

dihindari pada sistem keuangan di era Revolusi Industri 4.0. Langkah yang diambil 

adalah bagaimana merangkul fintech yang terdaftar sebagai bagian atau turut menjadi 

penyalur KUR ke depannya. Setidaknya memberikan peluang perbankan yang ada 

mengembangkan fintech di dalam proses bisnisnya atau membuka peluang bagi fintech 

yang sudah beroperasi sebagai channeling dana dari perbankan sehingga memberikan 

jaminan kenyamanan/keyakinan bagi calon debitur KUR untuk bertransaksi pembiayaan 

via fintech dan mampu meredam fintech ilegal yang justru akan menghancurkan usaha 

pelaku UMKM dengan bunga tinggi.
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