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BAB I 

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), 

dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB Provinsi Banten triwulan II-2021 

mencapai Rp163,78 triliun, meningkat 11,63 persen dibanding periode triwulan II-2020. 

Sedangkan PDRB ADHK dengan menggunakan tahun dasar 2010 pada triwulan II-2021 

sebesar Rp114,00, mengalami peningkatan 8,92 persen (y-o-y).  

PDRB ADHK juga dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu 

kawasan pada periode tertentu. Ekonomi Banten pada triwulan II-2021 secara tahunan 

tumbuh 8,95 persen. Laju pertumbuhan triwulan II-2021 terhadap triwulan I-2021 tumbuh  

0,27 persen (q-to-q). Porsi capaian PDRB Banten terhadap PDB nasional pada periode 

triwulan I-2021 mencapai 3,92 persen untuk PDRB ADHB, sedangkan untuk PDRB 

ADHK sebesar 4,11 persen.  

Struktur PDRB triwulan II-

2021 masih di dominasi 

kelompok sektor tersier yang 

mencapai 48,72 persen 

dimana  lebih dari setengah 

sektor tersier berasal dari 

lapangan usaha 

perdagangan dan real estate. 

Selanjutnya kelompok sektor 

sekunder yang mengolah 

bahan baku yang berasal dari sektor primer maupun tersier menjadi barang lain yang 

bernilai lebih tinggi berkontribusi sebesar 45,06 persen. Sedangkan porsi sektor yang 

hanya mendayagunakan sumber-sumber alam  hanya mencapai 6,22 persen.   

B. Inflasi 

Tren tingkat inflasi bulanan yang rendah di Banten sejak awal tahun 2021 yang berkisar 

antara 0 persen sampai dengan di bawah 0,5 persen merupakan dampak pandemi yang 

masih jelas berakhirnya.  Bahkan pada bulan Juni 2021 Provinsi Banten  mengalami 

deflasi sebesar 0,17 persen. 

Gambar I.1. Struktur PDRB menurut tiga kelompok sektor 

Sumber : BPS Provinsi Banten  
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Kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi di hampir semua provinsi di Pulau Jawa dan 

nasional selama triwulan II-2021. Pada bulan Juni 2021 hanya Yogyakarta dan Jawa 

Timur yang tidak mengalami deflasi. Penyebab paling dominan terjadinya deflasi  akibat 

turunnya indeks kelompok makanan, minuman, dan tembakau.  

Deflasi bulan Juni 2021 di 

Banten merupakan yang 

terendah sepanjang 

semester I tahun 2021.  

Secara spesifik, penurunan 

harga pada komoditas 

pangan seperti jenis cabai 

(merah, rawit, dan hijau), 

kelapa, bawah merah, 

tomat, kol putih/kubis, buah 

pir, dan emping mentah 

berkontribusi terhadap turunnya indeks kelompok makanan, minuman, dan tembakau di 

bulan Juni 2021 sebesar 0,92 persen. 

Sementara itu kebijakan PSBB 

juga menurunkan indeks 

kelompok transportasi sebesar 

0,45 persen yang berdampak 

pada penurunan angkutan antar 

kota. Penurunan indeks 

transportasi diperkirakan akan 

berlanjut sampai dengan 

penerapan PPKM (Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat) Darurat dan 

melandainya kurva positive rate penderita Covid-19. 

C. Indikator Kesejahteraan 

o Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) 

Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten berdasarkan rilis BPS pada Februari 2021 

sebesar 9,01 persen, di atas angka nasional sebesar 6,26 persen. Namun angka TPT 

tersebut lebih rendah dari target/proyeksi pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 

Sumber : BPS Provinsi Banten dan BPS Indonesia 

Gambar I.2 Inflasi bulanan Provinsi di Jawa dan Nasional 
 

Tabel I.1. Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran 
 

Sumber : BPS Provinsi Banten 
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Banten TA 2021 sebesar 10,10 persen. TPT tertinggi di Banten berdasarkan tingkat 

pendidikan yang ditamatkan sebesar 14,84 persen adalah lulusan SMK. Kondisi ini bisa 

jadi disebabkan kurikulum pendidikan SMK kurang link and match dengan kebutuhan 

dunia kerja/industri yang ada di Banten. Seiring pengalihan tanggung jawab dan 

kewenangan SMA/SMK ke Provinsi, maka Pemerintah Provinsi Banten dapat :               

♢ Membantu SMK mengembangkan jurusan dan penyesuaian kurikulum sesuai 

kebutuhan dunia kerja di Banten, seperti jurusan teknik otomotif untuk sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ; 

♢ Mengoptimalkan program latihan kerja di BLK (Balai Latihan Kerja); 

♢ Menjalin kerja sama dengan perusahaan/industri di Banten melalui program magang. 

o Nilai Tukar Petani (NTP) 

merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kesejahteraan petani dengan cara 

mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan atau di jual oleh petani 

dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi 

(usaha) maupun konsumsi rumah tangga petani itu sendiri.  Tren NTP Banten sejak awal 

tahun 2021 sampai 

triwulan II-2021 

menunjukkan 

penurunan setiap 

bulannya. Pada bulan 

Januari 2021 sampai 

dengan Maret 2021, 

NTP Banten menempati 

peringkat teratas di 

antara enam provinsi di 

Pulau Jawa, meskipun 

nilainya kurang dari 100 

pada bulan Maret 2021.   

NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. 

Kemampuan daya beli di bawah 100  pada bulan Maret 2021 terjadi di semua Provinsi 

di Pulau Jawa. Memasuki triwulan II-2021 yaitu pada bulan April dan Mei,  NTP Banten 

berada di posisi empat di antara provinsi di pulau Jawa,  kemudian turun ke urutan lima 

pada bulan Juni 2021. NTP nasional di triwulan II-2021 di atas 100, artinya NTP di luar 

pulau Jawa lebih tinggi di banding di pulau Jawa.  

Sumber : BPS Provinsi Banten dan BPS Indonesia 

Gambar I.3 NTP bulanan tahun 2021 Provinsi di Jawa dan Nasional  
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BAB II 

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 

 

 

Postur belanja negara pada  APBN lingkup Provinsi Banten sampai dengan triwulan II-

2021 menunjukkan peningkatan dari sisi pagu/target, tetapi realisasinya menurun baik 

secara nominal ataupun persentase (y-o-y). Tren realisasi belanja pemerintah pusat 

masih didominasi oleh belanja pegawai yang hampir mencapai setengahnya. 

Sedangkan belanja modal yang menurut beberapa studi berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi baru terealisasi kurang dari seperempat pagu, meskipun naik 85 

persen dibanding capaian periode yang sama tahun lalu.  

 
Realisasi dana perimbangan selama triwulan II-2021 lebih rendah 3,62 persen (y-o-y) 

dimana Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan yang paling tajam yaitu 32,17 

persen (y-o-y). Faktor yang mempengaruhi penurunan realisasi DBH karena pembagian 

DBH berdasarkan prinsip by origin, artinya penyaluran DBH berdasarkan realisasi  

penerimaan tahun berjalan. Realisasi dana desa sampai dengan triwulan II-2021 yang 

Sumber : OM-SPAN, e-Rekon, dan Simtrada (di olah) 

Tabel II.1 Pagu dan Realisasi APBN lingkup Provinsi Banten (milyar rupiah)  
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baru mencapai 32,67 persen juga mengalami penurunan  sebesar 28,33 persen (y-o-y). 

Beberapa faktor penyebab rendahnya realisasi penyaluran dana desa antara lain ; 

terlambatnya penetapan Perkada dana desa, Perkades tentang APBDes, SK penerima 

BLT Desa, dan surat kuasa Penggunaan Dana Desa.0F

1  

Dari sisi pendapatan negara, pagu/target penerimaan tahun 2021 lebih rendah 18,35 

persen di banding tahun 2020. Dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di 

tahun 2021, bahkan munculnya virus varian baru yang lebih cepat menular disinyalir 

merupakan faktor pendorong diturunkannya target penerimaan negara menjadi lebih 

realistis. Meskipun target penerimaan negara tahun 2021 mengalami penurunan tetapi 

kinerja  realisasi penerimaan negara terutama yang berasal dari perpajakan  mengalami 

kenaikan baik secara nominal maupun persentase (y-o-y). 

Melihat realisasi belanja dan pendapatan di atas, maka realisasi surplus APBN lingkup 

Provinsi Banten sampai dengan akhir triwulan II-2021 mencapai Rp10,39 trilyun atau 

31,99 persen. 

A. PENDAPATAN NEGARA 

A.1. Penerimaan Perpajakan. 

Realisasi Penerimaan 

perpajakan sampai dengan 

triwulan II-2021 secara 

nominal maupun  persentase 

mengalami kenaikan di 

banding periode yang sama 

tahun 2020. Realisasi 

penerimaan perpajakan 

utamanya berasal dari PPh, 

PPN, dan Bea Masuk. 

Akumulasi ketiganya 

mencapai Rp21,28 trilyun atau setara 95 persen dari total realisasi penerimaan 

perpajakan. Sisanya merupakan kontribusi penerimaan Cukai, Pajak Lainnya, Bea 

Keluar, dan PBB.  Pertumbuhan penerimaan perpajakan di dorong oleh pertumbuhan 

dari hampir semua penerimaan kecuali Bea Keluar yang masih belum ada realisasi.    

 
1 Laporan Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik, Dana Desa, dan BOS Provinsi Banten Semester I-2021  

Gambar II.1 Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan s.d. 
Triwulan II-2021  

Sumber : e-Rekon dan OM-SPAN  
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A.1.1. Pajak Penghasilan (PPh) 

Realisasi penerimaan PPh triwulan 

II- 2021 di Banten mencapai 43,79 

persen dari target dengan nilai 

sebesar Rp10,43 triliun. PPh 21, 

PPh 25, dan PPh Final menjadi 

penopang utama kinerja 

penerimaan pajak penghasilan. 

Realisasi PPh 21 dan PPh 25 

selama triwulan II-2021 mampu 

mencapai di atas 50 persen dari 

target.  

A.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Secara agregat, sampai dengan triwulan II-2021 kinerja PPN mencatat penerimaan 

sebesar Rp10,72 triliun, terkontraksi sebesar 4,24 persen (y-o-y). PPN Dalam Negeri 

dan PPN Impor  

menunjukkan kontraksi 

masing-masing sebesar 7,42 

persen (y-o-y) dan 0,03 

persen (y-o-y). Tren ini tidak 

sejalan dengan kondisi impor 

Banten yang sampai dengan 

triwulan II-2021  mencatat 

pertumbuhan 45,56 persen 

(y-o-y). Hal ini membuktikan 

bahwa industri di Banten 

masih mendatangkan bahan baku untuk produksi sehingga perekonomian tetap 

bergerak meskipun tengah menghadapi tantangan pandemi virus Covid-19.    

A.1.3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) 

Target PPnBM tahun 2021 dipangkas lebih dari setengah  target tahun 2020, salah 

satunya untuk memberi insentif fiskal berupa potongan tarif PPnBM untuk mobil. 

Penurunan angka target berdampak pada  realisasi penerimaan PPnBM selama triwulan 

II-2021 turun dari semula Rp16,72 miliar menjadi Rp12,51 miliar (y-o-y), meskipun 

secara persentase realisasi tersebut tumbuh sebesar 32,76 persen 

Gambar II.2 Pagu dan Realisasi PPh s.d. Tw II-2021  

Sumber : e-Rekon dan OM-SPAN  

Gambar II.3 Pagu dan Realisasi PPN Tw II-2020 dan 2021  

Sumber : e-Rekon dan OM-SPAN  
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 Persentase realisasi 

PPnBM selama triwulan II-

2021 mencapai 72,82 

persen dari target tahun 

2021 sebesar Rp16,95 

miliar.  

 

 

 

A.1.4. Penerimaan Cukai dan Bea Masuk 

Komponen penerimaan kepabeanan dan cukai di Banten terdiri dari Cukai dan Bea 

Masuk. Realisasi hingga triwulan I-2021 mencapai Rp4,78 triliun atau 57,71 persen dari 

target. Capaian tersebut di dorong oleh kinerja penerimaan Bea Masuk yang tumbuh 

sebesar 5,14 persen (y-o-y). Meningkatnya penerimaan bea masuk berarti kegiatan 

industri di Banten mulai 

mendatangkan bahan baku 

bagi proses produksi sehingga 

aktivitas industri di Banten 

kembali berjalan. Kegiatan para 

pelaku usaha dan pemilik faktor 

produksi ini pada akhirnya 

memberi andil peningkatan 

pendapatan negara lainnya. 

Nominal realisasi Bea Masuk 

mencapai Rp4,07 triliun atau 

61,74 persen dari target.  Sedangkan realisasi penerimaan Cukai per triwulan II-2021 

mencapai Rp670,91 miliar atau turun 3,18 persen dibandingkan periode yang sama 

tahun 2020.   

A.2. Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) 

PNBP adalah salah satu komponen anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai 

bagian dari pendapatan/penerimaan negara. Total penerimaan PNBP wilayah Banten 

sampai dengan akhir triwulan II-2021 sebesar Rp930,82 miliar. Beikut adalah 2 (dua) 

penyumbang penerimaan PNBP terbesar di wilayah Banten : 

Sumber : e-Rekon dan OM-SPAN  

Gambar II.4 Pagu dan Realisasi PPnBM Tw II-2020 dan 2021  

Gambar II.5 Pagu dan Realisasi Cukai dan Bea MasukTw II-
2020 dan 2021  

Sumber : e-Rekon dan OM-SPAN  
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A.2.1. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) 

Realisasi pendapatan BLU triwulan II-2021 di Provinsi Banten mencapai  Rp670,01 

miliar atau 71,98 persen dari total 

pendapatan PNBP. Pendapatan 

jasa pelayanan Pendidikan 

berkontribusi sebesar Rp611,89 

miliar atau 91,33 persen dari 

realisasi pendapatan BLU. Jasa 

layanan pendidikan terbesar 

berasal dari  Satker Universitas 

Terbuka (UT) yang mencapai 

Rp496,17 milyar atau setara 

81,09 persen PNBP jasa 

pendidikan, disusul  Satker 

Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa (Untirta) sebesar Rp68,10 miliar atau 11,13 persen. 

A.2.2. Pendapatan PNBP Lainnya 

Kontribusi realisasi pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan  triwulan II-2021 

mencapai Rp260,81 miliar atau 28,02 persen dari realisasi PNBP. Porsi paling besar 

berasal dari pendapatan jasa Kepelabuhan mencapai 21,99 persen dari realisasi 

pendapatan PNBP Lainnya dengan nominal Rp57,34 miliar. Pendapatan Jasa 

Kepelabuhanan ini mengalami penurunan Rp3,89 miliar atau 6,33 persen dibandingkan 

dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp61,22 miliar. Selanjutnya 

pendapatan penerbitan BKPB dan STNK masing-masing berkontribusi dengan porsi 

7,93 persen dan 7,14 persen. 

B. Belanja Negara 

Realisasi belanja negara sampai dengan triwulan I-2021 sebesar Rp12,56 triliun (45,61 

persen dari pagu) yang secara nominal turun 0,40 persen dari periode triwulan II-2020. 

Realisasi belanja negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP), dan 

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. 

B.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) 

Realisasi BPP per triwulan II-2021 mencapai Rp4.030,03 miliar atau 35,37 persen dari 

pagu, yang secara nominal meningkat 10,92 persen dibanding periode yang sama tahun 

Gambar II.6. Tiga besar realisasi pendapatan BLU  
s.d.tw II-2021 

Sumber : OM SPAN 
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2020. Peningkatan kinerja belanja pemerintah pusat utamanya di pengaruhi realisasi 

belanja pegawai, belanja barang, dan 

belanja sosial yang masing-masing 

meningkat sebesar 3,83 persen, 3,27 

persen, dan 27,23 persen. Capaian 

realisasi belanja modal sampai dengan 

triwulan II-2021 dengan pagu dua kali 

lipat dari pagu tahun 2020 secara 

persentase naik relatif kurang signifikan, 

hanya 5,72 bps. Percepatan realisasi 

belanja modal perlu dilakukan untuk 

membiayai kegiatan yang produktif 

sehingga memiliki dampak yang lebih luas 

bagi masyarakat dibanding belanja 

pegawai.  Capaian realisasi belanja 

pemerintah pusat selama triwulan II-2021 

sebesar 37,45 persen masih di bawah 

angka yang ditargetkan pemerintah yaitu 

40 persen.  

B.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Sampai dengan triwulan II-

2021, TKDD telah disalurkan 

sebesar Rp8.527,96 miliar 

atau 52,84 persen dari pagu. 

Penyaluran DAK Non Fisik 

telah terealisasi Rp2,70 triliun 

atau setara 61,69 persen dari 

pagu. Realisasi DAK Non Fisik 

terbesar merupakan 

penyaluran Dana BOS 

(Bantuan Operasional 

Sekolah) yang mencapai Rp1,57 triliun. Untuk realisasi penyaluran DAU mencapai 58,73 

persen sudah termasuk penyaluran  untuk bulan Juli 2021. Realisasi DAU sampai 

Gambar II.8 Realisasi bulanan BPP tw II-2021  

Sumber : aplikasi OM-SPAN  

Gambar II.9 Pagu dan Realisasi TKDD tw II-2021  

Sumber : aplikasi SIMTRADA DJPK  

Sumber : aplikasi OM-SPAN  

Gambar II.7 Pagu dan Realisasi BPP tw II-2021  
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triwulan II-2021 lebih rendah Rp138,10 miliar dibanding triwulan II-2020 karena 

penyaluran DAU berbasis kinerja dimana penyaluran dapat dilakukan setelah Menteri 

Keuangan cq DJPK  menerima laporan belanja pegawai sebagaimana di atur pada 

139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otsus. Realisasi 

penyaluran DAK Fisik baru mencapai 5,50 persen karena penyesuaian  dengan tata cara 

baru dimana reviu APIP Daerah terhadap kontrak DAK Fisik sebagai syarat penyaluran 

dilakukan sebelum pengajuan ke KPPN.  

B.3. Pengelolaan BLU 

Dari tujuh BLU yang berlokasi di Provinsi Banten, Universitas Terbuka (UT) masih 

menjadi BLU dengan pagu belanja dan target penerimaan tertinggi. Realisasi 

penerimaan BLU UT 

per triwulan II-2021 

mencapai 57,69 

persen dari target 

Rp932,76 miliar. 

Untirta (Universitas 

Sultan Ageng 

Tirtayasa) mencatat 

realisasi penerimaan 

sebesar Rp76,25 

miliar atau 60,02 

persen dari pagu. 

Target penerimaan Poltek Penerbangan sebesar Rp112,33 milyar telah direalisasikan 

sebesar 20,58 persen. Sedangkan empat BLU lainnya yaitu Poltek Pelayaran, UIN 

Sultan Mahmud Hasanuddin, dan BP3 Curug  dengan target penerimaan di bawah Rp 

100 milyar, realisasinya masing-masing sebesar 20,5 persen, 33,85 persen, 34,21 

persen. Satu lagi BLU di Banten yaitu RSUP Dr Sitanala Tangerang pada tahun 2021 

meskipun tidak diberikan target penerimaan tetapi telah merealisasikan sebesar 

Rp8.578.485,00. 

B.4. Manajemen Investasi Pusat 

Realisasi akad penyaluran KUR di bulan April sampai dengan Juni 2021 bertambah 

32.659 debitur, meningkat 1.619 debitur dibanding selama tiga bulan pertama tahun 

2021. Akumulasi realisasi akad KUR tahun 2021 sampai dengan triwulan II mencapai 

Gambar II.10 Pagu dan Realisasi Belanja BLU tw II-2021  

Sumber : aplikasi OM-SPAN dan e-Rekon  
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Rp2,41 triliun yang terbagi 

pada triwulan I-2021 

sebesar RpRp1,13 triliun 

dan sisanya selama tiga 

bulan di triwulan II-2021. 

Realisasi akad penyaluran 

KUR di wilayah Banten dari 

Januari sampai dengan Juni 

2021 meningkat 75,62 

persen dibanding periode yang sama tahun 2020.  

C. Prognosis  Realisasi APBN 

Berdasarkan trend analysis atas realisasi data periode sebelumnya baik pendapatan 

maupun belanja, maka realisasi pendapatan pada triwulan III-2021 diperkirakan akan 

mencapai Rp33.949,82 miliar atau 56,56 persen dari target. Sementara belanja negara 

diproyeksikan akan mencapai 67,45 persen dengan nominal realisasi sebesar 

Rp18.570,01 miliar. Hasil proyeksi menunjukan bahwa realisasi belanja sesuai dengan 

target nasional untuk triwulan III, yaitu 60 persen. 

 

Uraian Pagu 

Realisasi s.d. Trw II Perkiraan Realisasi 
s.d. Triwulan III 

Rp 
 persen 

Realisasi 
Terhadap 

Pagu 
Rp 

 persen 
Perkiraan 
Realisasi 

Terhadap Pagu 
Pendapatan 
Negara    60,020.65   23,186.42  38.63% 33,949.82  56.56% 

Belanja 
Negara    27,533.42   12,558.00  45.61% 18,570.01  67.45% 

Surplus/Defisit    32,487.23   10,628.42  32.72% 15,379.81  47.34% 

 

 

 

 

 

Tabel II.2 Realisasi Penyaluran KUR tw II-2021  

Sumber : SIKP  

Tabel II.3 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Banten 
s.d. Triwulan III-2021 (miliar rupiah) 

Sumber : aplikasi OM-SPAN 
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BAB III 

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 

 

Realisasi pendapatan APBD lingkup Provinsi Banten sampai dengan triwulan II-2021 

mencapai 52,20 persen dari target, tumbuh 13,08 persen dibanding periode yang sama 

tahun 2020 (y-o-y). Pertumbuhan ini di dorong realisasi pendapatan hibah yang tumbuh 

601,97 persen, PAD 15,37 persen, dan pendapatan transfer sebesar 7,94 persen (y-o-

y). Dibanding triwulan I-2021, target pendapatan mengalami kenaikan sebesar 

Rp585,93 miliar, setelah lima daerah menaikkan target pendapatan yaitu Kota Serang, 

Kota Tangsel, Kota Cilegon, Kab Lebak dan Kab Pandeglang. Kemudian  tiga daerah 

Sumber : DJPK dan Pemda Wilayah Banten (di olah) 

Tabel III.1. Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Banten tw II-2020 & 2021  
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melakukan penurunan target, serta satu daerah yaitu Kota Tangerang tidak melakukan 

perubahan target. 

Realisasi belanja sampai dengan triwulan I-2021 mencapai 29,51 persen dari pagu. 

Capaian ini sangat jauh dari target pada realisasi APBN untuk triwulan II atau semester 

I sebesar 40 persen.  Realisasi belanja modal baru mencapai 8,80 persen, padahal 

menurut litelatur belanja modal memiliki dampak yang signifikan dalam menggerakkan 

perekonomian, menurunkan pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.    

A. PENDAPATAN DAERAH 

A.1. Pendapatan Asli daerah (PAD) 

Realisasi penerimaan PAD di Banten secara agregat s.d triwulan I-2021 sebesar Rp6,99 

triliun atau 44,41 persen dari target.  Target PAD triwulan II-2021 bertambah Rp155,84 

miliar dibanding target yang ditetapkan pada awal tahun 2021.  

a) Penerimaan Pajak Daerah 

Realisasi penerimaan pajak daerah di wilayah Banten triwulan II-2021 Rp5,96 triliun atau 

45,89 persen dari target.  Dibandingkan dengan triwulan I-2021 (q-t-q) mengalami 

kenaikan sebesar 123,36 persen. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah tertinggi  di 

catat di Kab Lebak sebesar 

93,20 persen, diikuti Kab 

Pandeglang, Kab 

Tangerang, Kota 

Tangerang, Kota Serang, 

Prov Banten, Kab Serang, 

dan Kota Cilegon masing-

masing sebesar 51,69 

persen, 39,82 persen, 

39,38 persen, 36,23 

persen, 23,30 persen, 

14,67 persen dan 14,22 

persen. Sedangkan Kota Tangsel mengalami pertumbuhan negatif 5,65 persen.  

Penerimaan pajak daerah triwulan II-2021 dibanding periode yang sama tahun 2020 

tumbuh 19,26 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan di semua wilayah di 

Banten.  

Sumber : LRA Pemda dan LKPDK PAPK 
 

Gambar III.1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab/Kota 
Lingkup Provinsi Banten Triwulan II-2021  (miliar rupiah) 
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b) Penerimaan Retribusi Daerah. 

Definisi retribusi daerah menurut PP nomor 10 Tahun 2021 adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian ijin 

tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. 

Realisasi penerimaan 

retribusi daerah di wilayah 

Banten s.d triwulan II-2021 

sebesar Rp150,06 milyar 

atau 38,91 persen dari target. Kontribusi realisasi retribusi daerah terhadap target PAD 

masih sangat kecil, yaitu  0,96 persen saja. Dibandingkan dengan periode yang sama 

tahun 2020, realisasi retribusi daerah selama triwulan II-2021 meningkat 9,57 persen. 

Kenaikan realisasi tersebut di dorong pertumbuhan realisasi di lima wilayah yaitu Kab 

Tangerang (41,05%), Provinsi Banten (38,61 %), Kab Lebak (14,27 %), Kota Tangsel 

(10,39 %), dan Kota Tangerang (6,11 %). Sedang empat wilayah lainnya mengalami 

penurunan realisasi di banding triwulan II-2020 (y-to-y).   

c) Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 

Realisasi Penerimaan 

lain-lain PAD yang Sah 

sampai dengan triwulan 

II-2021 sebesar 

Rp747,68 miliar atau 

36,96 persen dari target. 

Dibandingkan dengan 

triwulan I-2021 (q-to-q), 

realisasi penerimaan 

lain-lain PAD yang sah 

tumbuh 282,85 persen. 

Terdapat penambahan 

realisasi sebesar 

Gambar III.2. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab/Kota 
Lingkup Provinsi Banten Triwulan II-2021  (miliar rupiah) 

Sumber : LRA Pemda dan LKPDK PAPK 
 

Gambar III.3. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah  
s.d. triwulan II-2021 

Sumber : LRA Pemda dan LKPDK PAPK 
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Rp437,98 milyar selama bulan April s.d. Juni 2021, jauh diatas capaian realisasi triwulan 

I-2021 sebesar Rp154,85 milyar.  Kab Tangerang berkontribusi paling tinggi yaitu 

sebesar 31,59 persen dari target penerimaan lain-lain PAD yang sah lingkup Provinsi 

Banten.   

A.2. Pendapatan Transfer 

Realisasi pendapatan transfer sampai dengan triwulan II-2021 mencapai Rp9,84 triliun 

atau 51,92 persen dari target. Dibandingkan periode yang sama tahun 2020,  realisasi 

pendapatan transfer menurun sebesar  7,83 persen. 

Realisasi dana 

Perimbangan dari 

pemerintah pusat 

berkontribusi  

terbesar  yang 

mencapai 79,90 

persen dari total 

realisasi pendapatan 

transfer. Tren 

realisasi DAU 

memiliki pola teratur 

karena terkait untuk 

pembayaran belanja 

pegawai/gaji 

pegawai Pemda dengan capaian 58,73 persen.  

A.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD) 

Tidak semua daerah di Provinsi Banten mencatat realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah yang bersumber dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Pendapatan 

lain-lain hanya dicatat di Kab Serang dan Kota Tangerang masing-masing sebesar 

Rp54,2 miliar dan Rp113,26 miliar. Sedangkan realisasi pendapatan hibah di tujuh 

pemda mencapai 57,43 persen dari total realisasi LLPD, tertinggi Kab Pandeglang 

(Rp118,38 miliar) disusul Kota Serang (Rp57,99 miliar), Kota Tangsel (Rp30,85 miliar), 

Kab Serang (Rp13,85 miliar), Kab Lebak (Rp2,91 miliar), Provinsi Banten (Rp1,84 

miliar), dan Kab  Kota Tangerang sebesar Rp39,85 juta. Secara akumulatif realisasi 

LLPD sampai dengan triwulanII-2021 mencapai 33,32 persen dari target, jauh di atas 

capaian triwulan II-2020 yang hanya sebesar 5,27 persen (y-o-y). 

Sumber : Simtrada dan LRA Pemda (diolah) 
 

Gambar III.4. Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Lingkup Provinsi 
Banten Triwulan II-2021 (miliar rupiah dan persen) 
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B. BELANJA DAERAH 

B.1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bansos 

Realisasi belanja menurut empat  jenisnya yaitu pegawai, barang, modal, dan bansos 

sampai dengan triwulan II-2021 baru mencapai 28,07 persen dari pagu. Dengan 

menggunakan angka 

penyerapan anggaran 

pada IKPA, hanya 

belanja pegawai yang 

melampaui target 

triwulan II sebesar 40 

persen. Tiga daerah 

yang memiliki porsi 

tertinggi  terhadap 

akumulasi realisasi 

belanja pegawai antara lain Provinsi Banten (18,90 persen), Kab Tangerang (16,35 

persen), dan Kota Tangerang sebesar 13,01 persen. Provinsi Banten juga berkontribusi 

tertinggi dalam membentuk realisasi belanja barang di wilayah Banten yang mencapai 

26,82 persen, kemudian Kota Tangerang dan Kab Tangerang masing-masing sebesar 

22,26 persen dan 11,73 persen.   

B.2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan 

Belanja menurut urusan diperuntukan 

dalam rangka melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi 

kewenangan provinsi atau 

kabupaten/kota. Realisasi belanja 

berdasarkan urusan selama Triwulan 

II-2021, dari lima besar urusan 

dengan  pagu tertinggi masing-masing 

yaitu Keuangan (43,94 persen), 

Pendidikan (38,91), Kesehatan (22,20 

persen), Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang (13,61 persen), dan 

Kepemudaan dan Olah Raga sebesar 

0,28 persen. 
Sumber : LRA Pemda (di olah) 
 

Gambar III.6. Lima Besar Pagu tertinggi belanja 
Klasifikasi Urusan (persen) 

 

Gambar III.5. Pagu dan Realisasi per Jenis Belanja  
s.d. Triwulan II-2021 (miliar dan persen) 

 

Sumber : LRA Pemda 
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C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2021 

Dengan menggunakan data APBD Pemda lingkup Provinsi Banten tahun 2015-2020 

serta triwulan I dan II tahun 20211,  diperoleh rata-rata kenaikan pendapatan yaitu 

sebesar 4,3 persen dan belanja sekitar 6,0 persen. Prognosa yang dihasilkan bahwa 

terjadi kenaikan yang relatif tidak terlalu besar pada pendapatan dan belanja sampai  

akhir tahun 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel III.2. Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Banten 
     



18 
 

 
  

 

BAB IV 

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN 
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 

 

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasi 

Realisasi pendapatan negara konsolidasi triwulan II-2021 sebesar Rp30.554,19 milyar, 

tumbuh 12,71 persen dan 6,34 persen di banding triwulan II-2020 dan triwulan II-2019. 

Sedangkan  realisasi belanja negara konsolidasian mencapai Rp16.675,01 miliar,  

tumbuh 6,88 persen (y-o-y) dan hanya tumbuh 1,87 persen dibanding periode triwulan 

II-2019. 

Realisasi pendapatan 

dan belanja 

konsolidasian sampai 

dengan triwulan II-2021 

menghasilkan surplus 

Rp13.979,16 miliar.  

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran di akhir 

triwulan II-2021 terus 

mengalami kenaikan di 

banding triwulan II-

2020 dan triwulan II-

2019 masing-masing 

sebesar 24,10 persen 

dan 13,87 persen. Nilai 

SILPA yang cukup 

besar berarti realisasi belanja pada periode sebelumnya kurang memenuhi target yang 

telah direncanakan dan lebih banyak dana yang “idle” di rekening kas daerah/negara. 

B. Pendapatan Konsolidasian 

A.1. Analisis Proporsi dan Perbandingan 

Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP, hibah 

dan transfer dana bantuan ke desa. Total pendapatan konsolidasian pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah per triwulan II-2021 mencapai Rp30,6 triliun terdiri dari 

Tabel IV.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat 
Wilayah Provinsi Banten  s.d. triwulan II-2021 (miliar rupiah) 

 

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Banten (diolah) 
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pendapatan dan transfer pemerintah pusat sebesar Rp23,19 triliun serta pendapatan 

dan transfer pemerintah daerah sebesar 15,5 triliun dikurangi eliminasi pendapatan 

transfer yang berasal dari dana perimbangan (DAU, DAK, DBH dll) sebesar Rp8,13 

triliun adalah pendapatan Pemerintah Daerah. Pendapatan Pemerintah Pusat tersebut 

selanjutnya akan didistribusikan kepada Pemerintah Daerah berupa dana transfer 

maupun belanja pemerintah pusat di daerah berupa belanja Dekon/TP/UB.  

Pendapatan konsolidasian 

sampai dengan  triwulan II-

2021 didominasi oleh 

penerimaan perpajakan 

dengan porsi  92,35 persen, 

senilai Rp28,22 triliun.  

Dengan demikian kenaikan 

atau penurunan  pendapatan 

perpajakan sangat signifikan 

mempengaruhi capaian 

kinerja pendapatan konsolidasian. Sampai dengan triwulan II-2021  realisasi 

penerimaan perpajakan konsolidasian mengalami kenaikan 11,94 persen dibanding 

triwulan II-2020. Sedangkan proporsi pendapatan bukan pajak berkontribusi membentuk 

pendapatan konsolidasian sebesar 7,65 persen, kemudian transfer dan hibah masing-

masing 0 persen.  

A.2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan 
Konsolidasian 

PDRB Provinsi Banten (ADHK) triwulan II-2021 mencapai Rp114 triliun dengan 

pertumbuhan ekonomi Banten 

triwulan II-2021 terhadap triwulan I-

2021 tumbuh sebesar 0,27 persen (q-

to-q), dan tumbuh 8,95 persen 

terhadap triwulan II-2020 (y-o-y). 

Sejalan dengan perekonomian yang 

tumbuh, PDRB ADHK triwulan II-2021 

lebih tinggi Rp9,34 triliun dibanding 

triwulan II-2020. Kenaikan PDRB sejalan dengan naiknya pemungutan pajak oleh 

pemerintah karena kenaikan PDRB/PDB akan diiringi oleh meningkatnya penerimaan 

Gambar IV.1 Komposisi  Pendapatan Perpajakan  
Konsolidasian tw II-2020 dan tw II-2021  

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Banten  

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Banten dan BPS 
Prov Banten (diolah) 
 

Tabel IV.2. Realisasi Pendapatan Konsolidaian di 
wilayah Provinsi Banten tw II-2020 dan tw II-2021 
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pajak. Pada triwulan II-2021, pertumbuhan PDRB Banten sebesar  8,92 persen (y-o-y) 

diikuti oleh meningkatnya penerimaan pajak sebesar 11,94 persen.  

C. BELANJA KONSOLIDASIAN 

C.1. Analisis Proporsi dan Perbandingan 

Selama triwulan II-2021, belanja 

konsolidasian Provinsi Banten 

didominasi oleh realisasi belanja 

operasional yang mencapai 88,42 

persen atau senilai Rp13,85 triliun. 

Sedangkan realisasi belanja 

modal baru mencapai 11,58 

persen setara dengan Rp1,81 

triliun. Dibandingkan triwulan II-

2020, belanja modal naik sekitar 

Rp522,37 miliar atau  40,46 

persen. Ditimbang dari porsinya, 

belanja transfer masih didominasi 

penerimaan dari Pemerintah Pusat yang mencapai 94,28 persen dengan jumlah Rp8,53 

triliun. Belanja transfer oleh Pemerintah Daerah hanya sebesar 5,72 persen saja dengan 

nilai Rp517,49 miliar. Hal ini menunjukkan, Provinsi Banten masih sangat bergantung 

pada dana transfer untuk pembiayaan desentralisasi fiskal pemerintahannya. 

C.2. Analisis Perubahan 

Realisasi belanja konsolidasian 

sampai triwulan II-2021 

mengalami kenaikan 6,88 persen 

(y-o-y) dengan nominal sebesar 

Rp1,01 triliun. Kenaikan kali ini 

terjadi di semua jenis belanja 

kecuali belanja hibah. Dimana  

Belanja Hibah mengalami 

penurunan sebesar Rp182,65 

miliar atau 10,28 persen (y-o-y). 

Selama periode  triwulan II-2020 

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Banten 

Gambar IV.2. Perbandingan Belanja dan transfer 
Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Belanja dan 

Transfer Konsolidasian Tw II-2021  

Gambar IV.3. Pertumbuhan Realisasi Belanja 
Konsolidasian Tw II-2021 (persen) 

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Banten 
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dan triwulan II-2021, 

realisasi belanja masih di 

dominasi oleh Belanja 

Pegawai diikuti oleh Belanja 

Barang. Untuk Belanja 

Pegawai mengalami 

peningkatan 0,67 persen, 

sedangkan Belanja Barang 

mengalami penurunan 

sebesar 1,79 persen.  

C.3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional 

Perekonomian daerah dapat diukur melalui tiga faktor, yaitu angka pertumbuhan PDRB, 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, serta Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT). Belanja pemerintah per triwulan II-2021 mengalami peningkatan yang 

sebesar 6,88 persen. 

Pada periode yang 

sama peningkatan 

belanja pemerintah ini 

berbanding lurus 

dengan peningkatan 

PDRB di Banten 

sebesar 12,04 persen, sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan belanja pemerintah 

mempengaruhi PDRB akan tetapi harus dilakukan analisis lebih lanjut untuk 

memastikanya. 

D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB 

BPS mencatat PDRB (ADHB) Provinsi Banten triwulan II-2021  sebesar Rp163.783,12 

miliar. Sampai dengan 30 Juni 2021 konsumsi pemerintah yang terdiri dari kompensasi 

pegawai, penggunaan barang dan jasa, serta hibah  totalnya mencapai Rp14.747,75 

miliar. Berdasarkan data  Laporan Operasional GFS1F

2,  kontribusi belanja pemerintah 

terhadap PDRB  periode triwulan II-2021 mencapai  9,00  persen. Sedangkan kontribusi  

terhadap PDRB dari sisi investasi pemerintah yang tercermin dari nilai Transaksi Aset 

Non Keuangan Neto hanya sebesar 1,11 persen dengan nilai Rp1.813,32 miliar. 

 
2 LO Government Financial Statistic (GFS) Semester I-2021 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi 
Banten 

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Banten 

Gambar IV.4. Perbandingan Realisasi Belanja Konsolidasian Tw II-
2020 dan Tw II-2021 (persen) 

Tabel IV.3. Rasio Indikator Ekonomi Makro Banten 2021  

Uraian 2020 2021 Ratio 
Perbandinga Keterangan 

Belanja 15,507.80 16,575.01 6.88% dalam miliar rupiah
PDRB (ADHB) Triwulan II 146,177.89 163,783.12 12.04% dalam miliar rupiah

                                               
IPM 72.44                       72.45                       0.01% Indeks IPM 2019  dirilis Februari 2020

Kemiskinan 5.09% 6.66% -0,83 poin data angka kemiskinan Maret 2019 & Maret 2020
Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) 8.01% 9.01% -2.53 Data TPT Agustus 2020

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Banten dan BPS Banten (di olah) 
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Meskipun kontribusi belanja serta investasi pemerintah relatif kecil, tetapi pengeluaran 

tersebut menjadi trigger dan memiliki multiplier effect bagi komponen pembentuk PDRB.  

Tabel IV.4. Ringkasan LO Provinsi Banten Triwulan II-2021 

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Banten (diolah) 

43,349,189,176,124         
Pajak 28,207,510,155,745         
Kontribusi Sosial -                                 
Hibah 219,110,348,629              
Pendapatan lain 14,922,568,671,750         

14,761,691,111,341         
Kompensasi pegawai 7,243,857,974,457           
Penggunaan barang dan jasa 4,551,218,126,105           
Konsumsi aset tetap -                                 
Bunga 5,393,216                       
Subsidi 13,933,497,890               
Hibah 1,005,488,706,559           
Manfaat sosial 26,875,119,320               
Beban lainnya 1,920,312,293,794           

28,587,498,064,783         
1,813,321,318,709           

Aset tetap 1,707,998,868,282           
Persediaan -                                 
Barang berharga -                                 
Aset nonproduksi 105,322,450,427              

Net Lending/Borrowing 26,774,176,746,074         
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban 

Akuisisi Neto  Aset Keuangan 26,863,281,246,074         
-Domestik 26,863,281,246,074         
-Luar Negeri -                                 
Keterjadian Kewajiban 89,104,500,000               
-Domestik 89,104,500,000               
-Luar Negeri -                                 

c.
d.

a.

b.

b.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Keseimbangan operasi bruto/neto
Transaksi Aset Non Keuangan Neto

a.

Beban:

a.
b.
c.
d.

Pendapatan :

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto 
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BAB V 
BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 

 

A. Menerawang dampak pembangunan jalan tol Serang – Panimbang 

Proyek pembangunan jalan tol Serang – Panimbang sepanjang 83,6 km ditujukan untuk 

menyediakan akses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dan Taman 

Nasional Ujung Kulon2F

3. KEK Tanjung Lesung merupakan KEK Pariwisata pertama dan 

telah beroperasi pada tahun 2015, sedangkan Ujung Kulon adalan kawasan taman 

nasional tertua di Indonesia dan sebagai salah satu warisan dunia yang dilindungi 

UNESCO pada tahun 1991.  Proyek jalan tol Serang - Panimbang direncanakan terdiri 

dari tiga seksi: Seksi I Serang – Rangkasbitung; Seksi II Rangkasbitung –  Bojong; dan 

Seksi III Bojong – Panimbang.  

Progres pembangunan sampai dengan pertengahan tahun 2021 untuk seksi I telah 

mencapai 96,63 persen, rencananya pada bulan Agustus 2021 akan diresmikan oleh 

Presiden Joko Widodo. Sedangkan progres seksi II dan III masing-masing sebesar 75 

persen, dan 64,21 persen, ditargetkan selesai konstruksi pada Agustus 2023. Muncul 

ekspektasi akan manfaat jalan tol Serang – Panimbang, diantaranya memberikan 

kemudahan dan efisiensi perjalanan ke destinasi wisata di Banten Selatan, serta 

mendukung pengembangan ekonomi Banten Tengah dan Banten Selatan dengan 

Banten Utara yang secara geografis lebih dekat dengan Jakarta.  

Beberapa studi menyimpulkan dampak positif keberadaan jalan tol, di samping yang 

meneliti  kekurangannya. I G Ayu Andani et al (2019) meneliti  sejauh mana  jalan tol  

Jakarta - Bandung mendorong perkembangan jalan eksisting di sekitarnya. Hasil 

permodelan menghasilkan kesimpulan bahwa jalan tol yang sudah ada maupun yang 

baru direncanakan untuk dibangun, baik secara langsung dan tidak langsung akan 

mendorong  pembangunan jalan-jalan di sekitarnya. Salah satu alasannya karena 

perubahan wilayah pemukiman dan penduduk di sekitar jalan tol akan merangsang 

pembangunan jalan-jalan penghubung. Sonu Mathew et al (2020)  melakukan penelitian 

dengan mengevaluasi efektivitas jalan tol dalam mengurangi waktu tempuh dan 

meningkatkan ketepatan waktu tempuh terhadap ruas-ruas jalan di sekitarnya.  Uji 

statistik menunjukkan bahwa  waktu tempuh di jalur eksisting sekitar jalan tol menjadi 

lebih cepat, dan meningkatkan sistem transportasi yang berkelanjutan setelah jalan tol 

 
3 https://kppip.go.id/proyek-prioritas/jalan/jalan-tol-serang-panimbang/ 
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dioperasikan. Studi mengenai dampak pembangunan jalan (termasuk jalan tol) yang 

memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi juga pernah dilakukan.  

Sumaryoto (2010) berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan 

Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FE-UI) 

tentang Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 

menunjukkan hasil bahwa kenaikan stok jalan sebesar 1% akan menaikkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 8,8%. 

Dikaitkan dengan tujuan pembangunan jalan tol Serang – Panimbang  untuk 

menyediakan akses ke destinasi wisata KEK Tanjung Lesung dan Taman nasional 

Ujung Kulon, maka manfaat jalan tol juga akan dinikmati oleh masyarakat yang dilewati 

ruas tol tersebut. I G A Andani et al (2020) mempelajari dampak pembangunan jalan tol 

terhadap pertumbuhan pariwisata di wilayah yang dilalui dengan menggunakan studi 

kasus di wilayah Jakarta dan Bandung. Peneliti melakukan analisis statistik atas data 

indikator ekonomi,  dan tren perjalanan pariwisata daerah. Selanjutnya melakukan survei 

dengan melibatkan 1.188 responden rumah tangga yang tinggal di dekat gerbang tol 

untuk  memperkirakan model logit ordinal pada frekuensi perjalanan liburan melalui jalan 

tol. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada korelasi antara pembangunan jalan tol dan 

peningkatan kegiatan pariwisata di daerah yang dilalui oleh tol jalan. Temuan ini 

didukung oleh hasil estimasi model ordinal logit bahwa semakin dekat  lokasi tempat 

tinggal responden ke gerbang tol, maka responden akan lebih sering melakukan 

perjalanan melalui jalan tol. Studi ini juga menyoroti bahwa terlepas dari manfaat yang 

didapat dari jalan tol, pengembangannya harus memperhatikan implikasi pemerataan 

terhadap semua segmen pendapatan masyarakat. 

Pada masa pandemi saat ini, infrastruktur termasuk jalan memberikan manfaat untuk 

pengiriman obat, makanan, bantuan sosial, mobilisasi penderita penyakit dari dan 

menuju fasilitas kesehatan yang lebih mamadai. Ke depannya, pembangunan jalan tol 

Serang – Panimbang perlu mempertimbangkan konektifitas dengan sarana infrastruktur 

lainnya seperti bandara Banten Selatan yang rencananya akan di bangun di Kabupaten 

Pandeglang.  

B. Bank Banten sudah kembali SEHAT, siap menjadi Jawara? 

Sejak Juli 2020 Bank Banten berstatus Bank Dalam Pengawasan Khusus / BDPK 

(special surveillance) karena mengalami kesulitan yang dapat membahayakan 

kelangsungan usahanya dan/atau sistem perbankan nasional. Akan tetapi menurut 

penilaian OJK,  Bank Banten  masih memiliki prospek untuk menjadi sehat sehingga 
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perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyehatan, bukan langkah-langkah 

penyelesaian akibat tidak mungkin lagi dapat disehatkan.  

Status pengawasan Bank ditetapkan oleh OJK terbagi atas tiga pengawasan yaitu3F

4 :  

1. Normal : Terhadap bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak 

membahayakan kelangsungan usahanya; 

2. Intensif : Bank di nilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan 

usaha; 

3. Khusus : dalam hal bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau bank 

dalam pengawasan normal, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan 

kelangsungan usaha;  

Penetapkan Bank Banten sebagai bank dengan pengawasan khusus (BDPK) karena 

dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sehingga 

memenuhi satu atau lebih kriteria di bawah ini : 
a. rasio KPMM (Kewajiban Penyertaan Modal Minimum) kurang dari 8% (delapan 

persen); dan/atau, 

b. rasio GWM (Giro Wajib Minimum)  dalam rupiah kurang dari rasio yang  ditetapkan 

untuk GWM dalam rupiah yang wajib  dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian 

OJK : 

1. Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau 

2. Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat, 

Kemudian  Rapat Dewan Komisioner OJK tanggal 5 Mei 2021 memutuskan Bank Banten 

dengan status sehat dan dapat beroperasi dengan normal pada tingkat kesehatan Bank 

dengan nilai PK-3 (Cukup Sehat).  Menyusul kondisi Bank Banten yang sudah normal 

tersebut, Pemerintah Provinsi Banten sebagai pemegang saham pengendali terakhir 

(PSHT) Bank Banten secara resmi menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten 

Tbk sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Banten mulai Juni 2021. 

Dengan demikian seluruh transaksi keuangan APBD Pemerintah Provinsi Banten 

dikelola oleh Bank Banten, termasuk dana transfer yang semula disalurkan melalui 

RKUD di Bank Jabar Banten.  

Masuknya RKUD Pemerintah Provinsi Banten menjadi stimulus yang mendapat respons 

positif dari pasar.  Buktinya harga saham tertinggi Bank Banten (BEKS)   sejak 

penetapan sehat oleh OJK sampai dengan pengumuman masuknya RKUD Pemerintah 

 
4 Peraturan OJK No 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut 
Pengawasan Bank Umum 
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Provinsi Banten hanya mencapai Rp87 / saham. Kemudian setelah periode masuknya 

RKUD,  penutupan saham paling rendah di level Rp90,  bahkan pernah melesat di angka 

Rp113 sebelum di tutup di level Rp102 pada tanggal 6 Juni 2021.  Respon positif 

tersebut diharapkan memacu Bank Banten sebagai “Bank Jawara” melalui  

pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan, memberikan nilai tambah kepada seluruh 

nasabah, masyarakat dan para pemangku kepentingan serta mengakselerasi 

peningkatan pertumbuhan perekonomian Provinsi Banten. 
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	Secara agregat, sampai dengan triwulan II-2021 kinerja PPN mencatat penerimaan sebesar Rp10,72 triliun, terkontraksi sebesar 4,24 persen (y-o-y). PPN Dalam Negeri dan PPN Impor  menunjukkan kontraksi masing-masing sebesar 7,42 persen (y-o-y) dan 0,03 ...
	A.1.3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
	Target PPnBM tahun 2021 dipangkas lebih dari setengah  target tahun 2020, salah satunya untuk memberi insentif fiskal berupa potongan tarif PPnBM untuk mobil. Penurunan angka target berdampak pada  realisasi penerimaan PPnBM selama triwulan II-2021 tu...
	Persentase realisasi PPnBM selama triwulan II-2021 mencapai 72,82 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp16,95 miliar.
	A.1.4. Penerimaan Cukai dan Bea Masuk
	Komponen penerimaan kepabeanan dan cukai di Banten terdiri dari Cukai dan Bea Masuk. Realisasi hingga triwulan I-2021 mencapai Rp4,78 triliun atau 57,71 persen dari target. Capaian tersebut di dorong oleh kinerja penerimaan Bea Masuk yang tumbuh sebes...
	A.2. Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP)
	PNBP adalah salah satu komponen anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan negara. Total penerimaan PNBP wilayah Banten sampai dengan akhir triwulan II-2021 sebesar Rp930,82 miliar. Beikut adalah 2 (dua) penyumban...
	A.2.1. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)
	Realisasi pendapatan BLU triwulan II-2021 di Provinsi Banten mencapai  Rp670,01 miliar atau 71,98 persen dari total pendapatan PNBP. Pendapatan jasa pelayanan Pendidikan berkontribusi sebesar Rp611,89 miliar atau 91,33 persen dari realisasi pendapatan...
	A.2.2. Pendapatan PNBP Lainnya
	B. Belanja Negara
	Realisasi belanja negara sampai dengan triwulan I-2021 sebesar Rp12,56 triliun (45,61 persen dari pagu) yang secara nominal turun 0,40 persen dari periode triwulan II-2020. Realisasi belanja negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP), dan...
	B.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)
	Realisasi BPP per triwulan II-2021 mencapai Rp4.030,03 miliar atau 35,37 persen dari pagu, yang secara nominal meningkat 10,92 persen dibanding periode yang sama tahun 2020. Peningkatan kinerja belanja pemerintah pusat utamanya di pengaruhi realisasi ...
	B.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
	B.3. Pengelolaan BLU
	Dari tujuh BLU yang berlokasi di Provinsi Banten, Universitas Terbuka (UT) masih menjadi BLU dengan pagu belanja dan target penerimaan tertinggi. Realisasi penerimaan BLU UT per triwulan II-2021 mencapai 57,69 persen dari target Rp932,76 miliar. Untir...
	B.4. Manajemen Investasi Pusat
	Realisasi akad penyaluran KUR di bulan April sampai dengan Juni 2021 bertambah 32.659 debitur, meningkat 1.619 debitur dibanding selama tiga bulan pertama tahun 2021. Akumulasi realisasi akad KUR tahun 2021 sampai dengan triwulan II mencapai Rp2,41 tr...
	Realisasi akad penyaluran KUR di wilayah Banten dari Januari sampai dengan Juni 2021 meningkat 75,62 persen dibanding periode yang sama tahun 2020.
	Tabel III.1. Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Banten tw II-2020 & 2021
	A. PENDAPATAN DAERAH
	A.1. Pendapatan Asli daerah (PAD)
	Realisasi penerimaan PAD di Banten secara agregat s.d triwulan I-2021 sebesar Rp6,99 triliun atau 44,41 persen dari target.  Target PAD triwulan II-2021 bertambah Rp155,84 miliar dibanding target yang ditetapkan pada awal tahun 2021.
	a) Penerimaan Pajak Daerah
	Realisasi penerimaan pajak daerah di wilayah Banten triwulan II-2021 Rp5,96 triliun atau 45,89 persen dari target.  Dibandingkan dengan triwulan I-2021 (q-t-q) mengalami kenaikan sebesar 123,36 persen. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah tertinggi  di...
	c) Penerimaan Lain-lain PAD yang sah
	Realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang Sah sampai dengan triwulan II-2021 sebesar Rp747,68 miliar atau 36,96 persen dari target. Dibandingkan dengan triwulan I-2021 (q-to-q), realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah tumbuh 282,85 persen. Terdapat ...
	A.2. Pendapatan Transfer
	Realisasi pendapatan transfer sampai dengan triwulan II-2021 mencapai Rp9,84 triliun atau 51,92 persen dari target. Dibandingkan periode yang sama tahun 2020,  realisasi pendapatan transfer menurun sebesar  7,83 persen.
	Realisasi dana Perimbangan dari pemerintah pusat berkontribusi  terbesar  yang mencapai 79,90 persen dari total realisasi pendapatan transfer. Tren realisasi DAU memiliki pola teratur karena terkait untuk pembayaran belanja pegawai/gaji pegawai Pemda ...
	A.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD)
	Tidak semua daerah di Provinsi Banten mencatat realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Pendapatan lain-lain hanya dicatat di Kab Serang dan Kota Tangerang masing-masing sebesar Rp54,2...
	B. BELANJA DAERAH
	B.1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bansos
	Realisasi belanja menurut empat  jenisnya yaitu pegawai, barang, modal, dan bansos sampai dengan triwulan II-2021 baru mencapai 28,07 persen dari pagu. Dengan menggunakan angka penyerapan anggaran pada IKPA, hanya belanja pegawai yang melampaui target...
	B.2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
	Belanja menurut urusan diperuntukan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Realisasi belanja berdasarkan urusan selama Triwulan II-2021, dari lima besar urusan dengan  pagu tertinggi masing-...

