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RINGKASAN EKSEKUTIF

 Perkembangan Perekonomian yang terjadi hingga awal tahun 2022 sedikit banyak 
dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi yang ada baik skala nasional maupun 
regional. Mulai dari tingkat perkembangan Pandemi yang mulai menurun, peningkatan 
Vaksinasi secara nasional, mobilisasi masyarakat yang ada, hingga kebijakan -  kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mapun pemerintah daerah turut serta berpengaruh dalam 
perkembangan ekonomi yang ada khususnya di Regional Sulawesi Utara. 

Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara, perekonomian di Sulawesi Utara (Current State 
yang ada) Indikator - indikator perekonomian di Sulawesi Utara mengalami perbaikan, dimana 
untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami kenaikan pada akhir quartil empat 
(Q4) 2021 yang juga dapat diartikan sebagai kenaikan bagi pertumbuhan ekonomi. Melihat dari 
data yang ada pada tahun 2021, diperkirakan (dengan menggunakan metode regresi linear) 
pada Q1 2022 PDRB Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga 
Berlaku (ADHB) Sulawesi Utara masing-masing bernilai 23.458.121 Juta Rupiah dan 36.866.172 
Juta Rupiah.

 Dari indicator Neraca Perdagangan sisi ekspor dan impor, sepanjangan tahun 2022 terjadi 
peningkatan hingga keluarnya angka sementara di bulan Maret 2022. Untuk Ekspor mengalami 
kenaikan dibandingkan bulan februari 2022 sebesar 60,21% yang mana besaran nilainya menjadi 
USD 141,38 Juta USD dibandingkan sebelumnya yang sebesar 91,36 Jusat USD. Lemak dan 
Minyak Hewan Nabati menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar dengan proporsi sebesar 
74,32% dengan negara tujuan ekspor terbesar adalah Amreika Serikat dan Tiongkok. Sejalan 
dengan peningkatan ekspor tersebut, untuk Impor juga mengalami kenaikan dibandingkan 
bulan Februari sebesar 93,46%, yang mana nilainya menjadi 19,39 Juta USD yang sebelumnya 
sebesar 17,19 Juta USD. Impor terbesar didominasi oleh Bahan Bakar Mineral dengan proporsi 
sebesar 75,74%. Adapun negara Singapura dan Brunei Darussalam menjadi negara asal impor 
terbesar.

	 Untuk	perhitungan	inflasi	di	regional	Sulawesi	Utara	ada	pada	dua	kota	yang	ada	yaitu	
Kota	Manado	 dan	 Kota	 Kotamobagu.	 Perkembangan	 laju	 gerak	 inflasi	 di	 dua	 kota	 tersebut	
mengalami	flukktuasi	khususnya	di	sepanjang	awal	tahun	2022	ini.	Dimana	pada	bulan	Maret	
2022	terjadi	inflasi	sebesar	0,40%	di	Kota	Manado	dan	0,87%	di	Kota	Kotamobagu.	Kedua	kota	
ini	sama-sama	mengalami	kenaikan	inflasi	dibandingkan	pada	bulan	sebelumnya.	Untuk	inflasi	
di Kota Manado sendiri paling banyak disumbang oleh kelompok Pengeluaran Transportasi 
(0,3032%) dan kelompok Perawat Pribadi dan Jasa Lainnya (0,0728%). Sedangkan pada Kota 
Kotamobagu,	inflasi	terbesar	disumbangkan	oleh	kelompok	pengeluaran	Makanan,	Minuman	
dan Tembakau (0,8379%) dan kelompok Perawat Pribadi dan Jasa Lainnya (0,0280%).

 Dari segi Indikator kesejahteraan Regional,  dari berbagi indicator yang ada, khusus untuk 
Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami perubahan. NTP mengalami 
penurunan pada bulan Maret menjadi 110,04 dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 
110,91. Penurunan sebesar 0,79% ini disebabkan oleh penurunan Indeks Harga yang Diterima 
Petani (It) dan Kenaikan Indeks Harga yang dibayar petani (Ib), dimana dari 5 provinsi yang ada 
di Sulawesi hanya Sulawesi Utara saja yang mengalami penurunan NTP. Sejalan dengan hal 
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tersebut, NTN juga mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -0,49% 
yang menjadikan nilainya 106,00 menjadi 105,48. Untuk NTN di Sulawesi Utara ini, nilainya sangat 
mendekati NTN Nasional yang sebesar 105,57.

 Terkait dengan Realisasi Kinerja APBN di Sulawesi Utara dalam upaya mencapai target 
pembangunan nasional menunjukkan hasil yang positif. Dimana pada Triwulan I tahun 2022 
realisasi pendapatan maupun belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Utara mengalami kenaikan 
jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi pada periode yang sama tahun anggaran 
sebelumnya. Namun yang menjadi perhatian adalah belum terealisasinya Dana Transfer 
khususnya DAK FIsik hingga akhir triwulan I 2022.

 Untuk sisi Pendapatan Negara pada komponen penerimaan perpajakan, yang terbagi 
dalam dua kategori yaitu Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional, baru 
terealisasi sebesar 22,1% dari target yang ada atau baru mencapai 765,62 miliar Rupiah.  Sedangkan 
untuk sisi Pendapatan Negara dari komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah mencapai 
realisasi sebesar 25,6% dari target 1.129,46 Miliar atau senilai 289,41 miliar. Realisasi ini mengalami 
peningkatan sebesar 18,45% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya pada 
periode yang sama.

	 Masuk	dari	sisi	Belanja	Negara	yang	berperan	sebagai	stimulus	fiskal	dalam	mendukung	
sektor riil dan pertumbuhan ekonomi, Belanja Pemerintah Pusat menunjukan tren kenaikan yang 
proporsional setiap bulannya. Dengan capaian belanja sebesar 1.381 Miliar Rupiah pada akhir 
Triwulan I 2022. Belanja pegawai masih mendominasi dengan nilai sebesar 637,05 miliar yang 
diikuti oleh belanja barang sebesar 497,02 miliar. Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dari 
komponen yang ada (DAU, DBH, DID, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa) sampai dengan akhir 
Triwulan I 2022 hanya alokasi DAK Fisik yang belum terealisasi. Rendahnya realisasi penyerapan 
TKDD sampai dengan akhir Triwulan I 2022, dikarenakan oleh beragam factor/hal yang ada 
salah satunya adalah lambatnya SKPD/OPD penerima DAK Fisik dalam melakukan input syarat 
penyaluran ke OM-SPAN.

 Untuk Pelaksanaan APBD hingga triwulan I 2022 baru mencapai 14% sedangkan 
belanjanya mencatatkan realisasi sebesar 12%. Dimana dari segi proporsi, pendapatan TKDD 
mencapai sebesar 84,63% dari keseluruhan total pendapatan daerah. Kinerja pendapatan daerah 
di Triwulan I tahun 2022 mengalami penurunan sebsar 18% dibandingkan periode yang sama 
pada tahun sebelumnya. Dimana komponen pendapatan tersebut terdiri dari PAD yang mana 
Prov. Sulawesi Utara menjadi kontirubutor terbesar (61%), Pendapatan Transfer (TKDD) yang mana 
sampai dengan Triwulan I tahun 2022 sudah mencapai Rp1.994,9 miliar atau 14 persen dari target 
dan Lain-Lain Pendapatan yang sah dimana hingga akhir triwulan I baru terealisasi sebesar 3% 
dari target yang ada.

 Untuk kinerja belanja daerah yang ada, mengalami pertumbuhan hingga 26% 
dibandingingkan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya dengan realisasi 
mencapai 12% dari target yang ada. Komponen belanja Pegawai masih menjadi komponen 
belanja terbesar dibandingkan komponen belanja yang lain. Yang perlu menjadi perhatian adalah 
dari monitoring yang dilakukan adalah belum tersalurnya Dana Alokasi Khusus Fisik hingga akhir 
periode Triwulan I 2022, yang mana hal ini menjadi perhatian Bersama dari Pemerintah Daerah 
dan Pemerintah Pusat.
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 Selain itu, sektor yang tidak kalah penting dalam menopang perkembangan perekonomian di 
Sulawesi Utara adalah sektor UMKM. Dari sejarahnya terbukti sektor UMKM telah memiliki perananan 
dalam menjaga pertumbuhan ekonomi meskipun secara nasional krisis menerpa perkembangan 
ekonomi tersebut. Pemberdayaan UMKM itu sendiri berkaitan langsung dengan prinsip – prinsip pro poor, 
pro growth, dan pro job karena pemberdayaan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan 
nasional. Untuk wilayah Sulawesi Utara sendiri pada tahun 2021 usaha mikro tumbuh 575.257 unit usaha, 
usaha kecil sebanyak 8.231 unit usaha dan usaha menengah sebesar 1.827 unit usaha. Bukti konkrit 
kontribusi sektor Koperasi dan UMKM bagi perekonomian di Sulawesi Utara adalah dalam hal menekan 
angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan 
data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara pada 2021 bahwa sebanyak 130.683 pekerja terserap 
pada Sektor Koperasi dan UMKM tersebut atau sekitar 12,31% dari total pekerja yang ada 
di Sulawesi Utara. 

 Secara nasional, UMKM terus berkontribusi terhadap Produk Domestik 
Bruto dimana pada tahun 2019 kontribusi UMKM terhadap PDB Atas Dasar 
harga Konstan (ADHK) sebesar Rp7.034,1 triliun yang naik sebesar 22,9% dari 
tahun sebelumnya sedangkan untuk kontribusi Atas Dasar Harga Berlaku 
(ADHB) adalah sebesar Rp9.580,8 triliun atau naik sebesar 5,7% dari tahun 
sebelumnya. Peran pemerintah tentu saja tidak bisa lepas dalam mendukung 
perkembangan UMKM yang ada. Banyak kebijakan dan program yang telah 
dilakukan oleh pemerintah bahkan pada masa-masa pandemi Covid-19 
seperti subsidi bunga, penempatan dana pemrintah pada bank umum mitra 
dengan bunga rendah untuk mendukung perluasan kredit modal kerja, Banpres 
Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW) 
dan	insentif	PPh	final	UMKM	ditanggung	pemerintah.	Berbagai	macam	upaya	dan	
program yang dilakukan pemerintah untuk mendukung UMKM tentu saja 
akan mengikuti paradigma tantangan yang dihadapi kedepannya. Peran 
masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah, serta para pelaku usaha 
dalam mendukung UMKM harus tetap terjaga demi mewujudkan 
UMKM yang tangguh dan hebat
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Note: 

Data triwulanan Q1 2022 belum ada release dari BPS Sulut. 

Sampai dengan tanggal 18 April, Badan Pusat Statistik (BPS) belum melakukan release 

indikator perekonomian triwulanan pada PDRB (termasuk pertumbuhan ekonomi), 6 

bulanan pada TPT, Gini Ratio, dan Kemiskinan, serta indikator bulanan untuk Ekspor dan 
Impor masih berupa angka sementara, walaupun nilai tetapnya tidak akan jauh berbeda. 

Nilai pada dashboard merupakan current state release BPS sesuai dengan periode yang 

tertulis. 

Dari currents state, seluruh indikator mengalami perbaikan dari periode sebelumnya, 

dengan indikator hijau, kecuali NTP dan NTN yang pada bulan Maret mengalami 

penurunan dibandingkan pada bulan Februari 2022. NTP, Nilai Tukar Petani menurun dari 
sebelumnya 110,91 ke 110,04. Sedangkan NTN, Nilai Tukar Nelayan menurun dari 

sebelumnya 106,00 ke 105,48. 

1.1. Indikator Perekonomian Regional 

Perekonomian di Sulawesi Utara pada current state, mengalami perbaikan dari periode 

sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami kenaikan pada akhir Q4 
2021 yang juga berarti kenaikan bagi Pertumbuhan Ekonomi. Secara kumulatif, 

Pertumbuhan Ekonomi pada akhir Q4 2021 berada pada nilai 4,16% meningkat dari 

kumulatif Q4 2020, yaitu -0,99%. Secara Year on Year juga mengalami peningkatan dari 

3,15% ke 3,38% pada Q4 2021. Begitu juga dari Q3 ke Q4 2021, pertumbuhan ekonomi 

meningkat dari 1,82% ke 7,91%. 
Pada Neraca Perdagangan Sulawesi Utara, Ekspor dan Impor, pada bulan Maret 2022 

angka sementara dari BPS mengalami kenaikan dibandingkan bulan Februari 2022. Pada 

Ekspor dari 91,36 Juta USD menjadi 141,38 Juta USD dan pada Impor dari 17,19 Juta USD 

ke 19,39 Juta USD. 

Inflasi di dua kota Sulawesi Utara untuk bulan Maret 2022, baik di Manado maupun 

Kotamobagu mengalami kenaikan juga, dari sebelumnya deflasi di kota Manado -0,81% 
menjadi inflasi 0,40%. Sedangkan di Kotamobagu dari inflasi 0,16% ke inflasi 0,87%. 

1.1.1. PDRB 

Menutup tahun 2021, PDRB Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) naik dari 

triwulan sebelumnya, yaitu 24,68 Triliun dari sebelumnya 23 Triliun Rupiah. Begitu juga 
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB mengalami kenaikan dari 36 Triliun pada Q3 

menjadi 38,88 Triliun Rupiah di Q4. Secara Tahunan, dari Tahun 2020 ke 2022 juga 

mengalami kenaikan ADHK pada nilai 92 Triliun dari tahun sebelumnya 88 Triliun, 
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sedangkan ADHB pada nilai 143 Triliun dari tahun sebelumnya 132 Triliun sehingga 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi 4,16%. 

Dengan menggunakan metode regresi linear, pada Q1 2022 PDRB ADHK Sulawesi 
Utara diperkirakan di sekitar nilai 23.458.121 Juta Rupiah. Sedangkan untuk PDRB ADHB 

sekitar nilai 36.866.172. 

1. Berdasarkan Lapangan Usaha 

Lapangan Usaha 2020 2021 Porsi Growth 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 17.705.449 17.994.184 19,60% 1,63% 

Pertambangan dan Penggalian 4.650.508 4.876.170 5,31% 4,85% 

Industri Pengolahan 8.764.756 9.546.947 10,40% 8,92% 

Pengadaan Listrik dan Gas 119.828 128.173 0,14% 6,96% 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

113.292 113.846 0,12% 0,49% 

Konstruksi 11.518.351 12.321.288 13,42% 6,97% 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

11.445.858 11.839.704 12,90% 3,44% 

Transportasi dan Pergudangan 6.790.329 6.911.909 7,53% 1,79% 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.491.170 1.680.778 1,83% 12,72% 

Informasi dan Komunikasi 4.836.156 4.951.192 5,39% 2,38% 

Jasa Keuangan dan Asuransi 3.520.446 3.705.996 4,04% 5,27% 

Real Estate 3.329.613 3.317.983 3,61% -0,35% 

Jasa Perusahaan 74.745 76.376 0,08% 2,18% 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

5.806.035 5.973.748 6,51% 2,89% 

Jasa Pendidikan 2.451.117 2.480.204 2,70% 1,19% 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.999.186 4.322.967 4,71% 8,10% 

Jasa lainnya 1.509.536 1.549.463 1,69% 2,64% 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 88.126.374 91.790.927 100,00% 4,16% 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA 

MIGAS 

87.839.528 91.518.395 99,70% 4,19% 

Source: BPS Sulut 
 



4

sedangkan ADHB pada nilai 143 Triliun dari tahun sebelumnya 132 Triliun sehingga 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi 4,16%. 

Dengan menggunakan metode regresi linear, pada Q1 2022 PDRB ADHK Sulawesi 
Utara diperkirakan di sekitar nilai 23.458.121 Juta Rupiah. Sedangkan untuk PDRB ADHB 

sekitar nilai 36.866.172. 

1. Berdasarkan Lapangan Usaha 

Lapangan Usaha 2020 2021 Porsi Growth 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 17.705.449 17.994.184 19,60% 1,63% 

Pertambangan dan Penggalian 4.650.508 4.876.170 5,31% 4,85% 

Industri Pengolahan 8.764.756 9.546.947 10,40% 8,92% 

Pengadaan Listrik dan Gas 119.828 128.173 0,14% 6,96% 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

113.292 113.846 0,12% 0,49% 

Konstruksi 11.518.351 12.321.288 13,42% 6,97% 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

11.445.858 11.839.704 12,90% 3,44% 

Transportasi dan Pergudangan 6.790.329 6.911.909 7,53% 1,79% 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.491.170 1.680.778 1,83% 12,72% 

Informasi dan Komunikasi 4.836.156 4.951.192 5,39% 2,38% 

Jasa Keuangan dan Asuransi 3.520.446 3.705.996 4,04% 5,27% 

Real Estate 3.329.613 3.317.983 3,61% -0,35% 

Jasa Perusahaan 74.745 76.376 0,08% 2,18% 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

5.806.035 5.973.748 6,51% 2,89% 

Jasa Pendidikan 2.451.117 2.480.204 2,70% 1,19% 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.999.186 4.322.967 4,71% 8,10% 

Jasa lainnya 1.509.536 1.549.463 1,69% 2,64% 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 88.126.374 91.790.927 100,00% 4,16% 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA 

MIGAS 

87.839.528 91.518.395 99,70% 4,19% 

Source: BPS Sulut 
 

Dari PDRB ADHK Lapangan Usaha, terlihat pertumbuhan dari hampir seluruh 

lapangan usaha namun terjadi perlambatan di lapangan usaha Real Estate sebesar 

-0,35%. Pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum sebesar 12,72% disusul Industri Pengolahan 8,92% dan Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial 8,10%. 

Dilihat dari porsinya, pada PDRB ADHK Lapangan Usaha tahunan ini porsi terbesar 

berada pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu 19,60%. Porsi terbesar 

kedua adalah Konstruksi, 13,42% disusul Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 12,90%. 
Lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

memiliki porsi yang sedikit (0,12%) di tahun 2021 dan bertumbuh sedikit, hanya 0,49% 

dari tahun sebelumnya. 

2. Berdasarkan Pengeluaran 

Pengeluaran 2020 2021 Porsi Growth 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. 

s/d 1.l.) 40.014.970 41.690.931 45,42% 4,19% 

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1.786.077 1.896.748 2,07% 6,20% 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.) 14.223.507 13.866.263 15,11% -2,51% 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.) 30.777.571 33.107.803 36,07% 7,57% 

Perubahan Inventori 6.522 6.653 0,01% 2,01% 

Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.) 22.827.527 24.986.275 27,22% 9,46% 

Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.) 21.509.802 23.763.748 25,89% 10,48% 

PDRB 88.126.375 91.790.927 100,00% 4,16% 

Sumber: BPS Sulut 

 

Pada PDRB ADHK berdasarkan pengeluaran secara tahunan 2021, pertumbuhan dari 

tahun sebelumnya terjadi di semua sektor kecuali Pengeluaran Konsumsi 

Pemerintah yang mengalami penurunan -2,51%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 

sektor Impor Luar Negeri 10,48% diikuti Ekspor Luar Negeri 9,46%. Di luar itu, 
pertumbuhan tertinggi ada pada sektor Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit 

yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 6,20%. 

Dilihat dari porsi sektor pengeluaran terhadap PDRB ADHK tahun 2021, sektor 

Perubahan Inventori memiliki porsi terkecil yaitu 0,01% dan sektor ini juga mengalami 
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pertumbuhan yang kecil, yaitu 2,01% dari tahun sebelumnya. Sedangkan 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki porsi terbesar 45,42%. 

1.1.2. Neraca Perdagangan 

Sumber: BPS Sulut 

 

Ekspor mengalami kenaikan dibandingkan bulan Februari 2022 sebesar 60,21%. Dari 

sebelumnya 91,36 Juta USD ke 141,38 Juta USD. Ekspor terbesar didominasi oleh 
Lemak dan Minyak Hewan/Nabati (105,08 Juta USD, 74,32%), Ikan Crustacea dan 

Mollusca (6,98 Juta USD, 4,94%), Kopi, Teh, dan Rempah-rempah ((6,43 Juta USD, 

4,54%). Lemak dan Minyak Hewan/Nabati mengalami peningkatan sebesar 43,95 Juta 

USD dari periode Februari 2022. Sedangkan penurunan ekspor terbesar ada pada 

berbagai produk kimia, yaitu -3,03 Juta USD. 

Secara Volume, peningkatan terbesar terjadi pada Bahan Kimia Organik, dari 
sebelumnya 0,05 Ton menjadi 1.999,98 Ton namun hanya menyumbang peningkatan 

sebesar 2,24 Juta USD terhadap Ekspor. Kayu dan Barang dari Kayu juga mengalami 

peningkatan ekspor di Sulawesi Utara dari semula 954,93 Ton menjadi 2.972,41 Ton atau 

bertambah 211,27%. 

Negara Tujuan terbesar adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Malaysia. 

Impor mengalami kenaikan juga dibandingkan bulan Februari 2022 sebesar 93,46%. 
Dari sebelumnya 17,19 Juta USD ke 19,39 Juta USD. Impor terbesar didominasi oleh 
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berbagai produk kimia, yaitu -3,03 Juta USD. 

Secara Volume, peningkatan terbesar terjadi pada Bahan Kimia Organik, dari 
sebelumnya 0,05 Ton menjadi 1.999,98 Ton namun hanya menyumbang peningkatan 

sebesar 2,24 Juta USD terhadap Ekspor. Kayu dan Barang dari Kayu juga mengalami 

peningkatan ekspor di Sulawesi Utara dari semula 954,93 Ton menjadi 2.972,41 Ton atau 

bertambah 211,27%. 

Negara Tujuan terbesar adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Malaysia. 

Impor mengalami kenaikan juga dibandingkan bulan Februari 2022 sebesar 93,46%. 
Dari sebelumnya 17,19 Juta USD ke 19,39 Juta USD. Impor terbesar didominasi oleh 

Bahan Bakar Mineral (14,69 Juta USD, 75,74%), Bahan Kimia Organik (1,53 Juta USD, 

7,90%), Barang dari Besi dan Baja (1,16 Juta USD, 5,97%). 

Bahan Bakar Mineral mengalami peningkatan sebesar 1,46 Juta USD dari periode 
Februari 2022 lalu. Sedangkan penurunan impor terbesar ada pada Mesin dan 

perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar -0,50 Juta USD. 

Secara Volume, peningkatan impor terbesar terjadi pada Barang dari besi dan baja dari 

sebelumnya 27,32 Ton menjadi 1.021,56 Ton dan menyumbang peningkatan pada 

impor sebesar 1,09 Juta USD. Peningkatan berikutnya secara volume ada pada Plastik 

dan barang dari plastik dari sebelumnya 2,12 Ton menjadi 13 Ton dan menyumbang 
peningkatan senilai 0,09 Juta USD. 

Negara asal impor terbesar adalah Singapura, Brunei Darussalam, Tiongkok, India. 

1.1.3. Inflasi 

 
Sumber: BPS Sulut 
 

Pada bulan Maret 2022 terjadi inflasi sebesar 0.40% di Kota Manado dan 0.87% di kota 

Kotamobagu. 

Penyumbang inflasi terbesar di kota manado pada kelompok pengeluaran Transportasi 

(0.3032%), Perawatan pribadi dan jasa lainnya (0.0728%), Perumahan, air, listrik, dan 
bahan bakar rumah tangga (0.0097%), Perlengkapan Peralatan dan Pemeliharaan Rutin 

Rumah (0.0040%), Makanan minuman dan tembakau (0.0030%). 
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Penyumbang inflasi terbesar di Kota Kotamobagu pada kelompok pengeluaran 

Makanan, Minuman, dan Tembakau (0.8379%), Perawatan Pribadi dan jasa lainnya 

(0.0280%), Penyediaan makanan dan minuman resto (0.0275%). 
Komoditas penyumbang inflasi terbesar di Kota Manado adalah Angkutan Udara 

(0.3013%), Cabai Rawit (0.1976%), Emas Perhiasan (0.0693%). Sedangkan komoditas 

penyumbang deflasi di kota manado adalah Ikan Selar/Tude (-0.1129%), Ikan 

Cakalang/Sisik (-0.0847%), Minuman Ringan (-0.0825%). 

Komoditas penyumbang inflasi terbesar di kota kotamobagu adalah Cakalang 

diawetkan (0.3634%), Cabai Rawit (0.1618%), Daun Bawang (0.0866%). Sedangkan 
komoditas penyumbang Deflasi terbesar adalah Ikan Malalugis/Sorihi (-0.0819%), Tas 

Sekolah (-0.0791%), dan Bayam (-0.0578%). 

1.2. Indikator Kesejahteraan Regional 

1.2.1. Indeks Pembangunan Manusia 

 
Sumber: BPS Sulut 

 

Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara pada tahun 2021 berada pada 73,30. 

Indeks ini lebih tinggi daripada Nasional (72,29). Dari tahun 2010, IPM Sulawesi Utara 

selalu di atas Nasional. 
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Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara pada tahun 2021 berada pada 73,30. 

Indeks ini lebih tinggi daripada Nasional (72,29). Dari tahun 2010, IPM Sulawesi Utara 

selalu di atas Nasional. 

Jika dibandingkan dengan provinsi terdekat, IPM Sulawesi Utara paling tinggi di antara 

Provinsi-Provinsi di pulau Sulawesi disusul oleh Sulawesi Selatan (72,24) dan Sulawesi 

Tenggara (71,66). 

Provinsi IPM 

Sulawesi Utara 73,30 

Sulawesi Tengah 69,79 

Sulawesi Selatan 72,24 

Sulawesi Tenggara 71,66 

Gorontalo 69,00 

Sulawesi Barat 66,36 
 

Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri, Kota Manado memiliki IPM tertinggi di antara 

Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, yaitu 79,20 disusul oleh Kota Tomohon (76,86) dan 
Minahasa (75,73). Kebanyakan kabupaten di Sulawesi Utara masih di bawah Nasional 

(72,29). 

Kab/Kota IPM 

Kota Manado 79,20 

Kota Tomohon 76,86 

Minahasa 75,73 

Kota Bitung 74,20 

Minahasa Utara 74,11 

Kota Kotamobagu 73,47 

Minahasa Selatan 72,32 

Kepulauan Sangihe 71,07 

Minahasa Tenggara 71,06 

Kepulauan Talaud 69,83 

Bolaang Mongondow 68,16 

Kepulauan Sitaro 68,05 

Bolaang Mongondow Utara 67,39 

Bolaang Mongondow Timur 66,55 

Bolaang Mongondow Selatan 65,42 



9

1.2.2. Tingkat Kemiskinan 

 
Sumber: BPS Sulut 
 

September 2021, Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Utara 186,55 Ribu Jiwa. Dengan 

Komposisi 62,40% Penduduk Miskin di Pedesaan dan 37,60% Penduduk Miskin di 
Perkotaan. Nilai total ini merupakan 7,36% dari total penduduk di Sulawesi Utara. 

Secara periodik, pada September 2021 mengalami perbaikan daripada periode 

sebelumnya baik dibandingkan dengan periode Maret 2021 (196,35 Ribu Jiwa), maupun 

periode September 2020 (195,85 Ribu Jiwa) dan September 2019 (188,60 Ribu Jiwa). 
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Sumber: BPS Sulut 
 

September 2021, Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Utara 186,55 Ribu Jiwa. Dengan 
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sebelumnya baik dibandingkan dengan periode Maret 2021 (196,35 Ribu Jiwa), maupun 

periode September 2020 (195,85 Ribu Jiwa) dan September 2019 (188,60 Ribu Jiwa). 

1.2.3. Tingkat Pengangguran 

 
Sumber: BPS Sulut 
 

Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Utara pada September 2021 berada pada 

7,06%. Nilai ini di atas Nasional (6,49%) 
TPT di Sulawesi Utara selalu di atas nasional, yang menandakan bahwa pemerintah di 

Sulawesi Utara masih harus bekerja keras untuk menekan persentase pengangguran 

terhadap jumlah angkatan kerja. 

Di antara Provinsi di  Pulau Sulawesi pun Sulawesi Utara masih menempati persentase 

tertinggi untuk TPT. 
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1.2.4. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 

 
Sumber: BPS Sulut 
 

Pada September 2021, Rasio Gini Sulawesi Utara berada pada angka 0,359 lebih baik 

dari Nasional (0,381). 
Rasio Gini digunakan untuk mengetahui ketimpangan sosial di suatu daerah, semakin 

mendekati 1 semakin ketimpangan sosial tinggi. 

Pada periode September 2021, Sulawesi Utara menempati nomor dua terbaik di antara 

provinsi lainnya di pulau Sulawesi. Peringkat pertama oleh Sulawesi Tengah (0,326) dan 

tepat setelah Sulawesi Utara adalah Sulawesi Barat (0,366). 

Di Sulawesi Utara sendiri, Kota Bitung merupakan pemerintah daerah dengan rasio gini 
terendah, yaitu 0,324. 
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provinsi lainnya di pulau Sulawesi. Peringkat pertama oleh Sulawesi Tengah (0,326) dan 
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Di Sulawesi Utara sendiri, Kota Bitung merupakan pemerintah daerah dengan rasio gini 
terendah, yaitu 0,324. 

1.2.5. Nilai Tukar Petani (NTP) 

 
Sumber: BPS Sulut 
 

NTP Di Sulawesi Utara pada bulan Maret 2022 turun 0,79% menjadi 110,04, 

dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 110,91. NTP mengalami penurunan 
0,79%. Penurunan NTP disebabkan penurunan Indeks Harga yang diterima petani (It) 

dan Kenaikan Indeks Harga yang dibayar petani (Ib). 

Dari 5 provinsi di Sulawesi, hanya Sulawesi Utara saja yang mengalami penurunan NTP 

sedangkan lainnya mengalami kenaikan. Meskipun demikian, Sulawesi Utara masih 

memiliki NTP tertinggi dibanding lainnya. NTP Sulawesi Utara juga lebih tinggi daripada 

Nasional (109,29) 

Sub Sektor Feb 22 Maret 22 Stat 

Tanaman Pangan 103,49 102,87 -0,60% 

Hortikultura 106,16 102,87 1,15% 

Perkebunan Rakyat 117,10 115,52 -1,35% 

Peternakan 104,91 104,47 -0,41% 

Perikanan 106,00 105,48 -0,49% 
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1.2.6. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

 
Sumber: BPS Sulut 
 
Nilai Tukar Nelayan mengalami penurunan daripada bulan lalu sebesar -0,49%, dari 

106,00 ke 105,48. Meskipun mengalami penurunan, bulan Maret ini NTN masih lebih 

baik daripada bulan Maret tahun lalu (104,33). NTN Sulawesi Utara sangat mendekati 

NTN Nasional, 105,57. 

Jika dibandingkan di seluruh Sulawesi, maka NTN Sulawesi Utara peringkat ketiga 

setelah Sulawesi Selatan (108,02) dan Sulawesi Barat (105,75). 
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2.1. ANALISIS PELAKSANAAN APBN 

Kinerja pemerintah pusat dalam upaya untuk mencapai target pembangunan 

nasional di Provinsi Sulawesi Utara yang dituangkan dalam pelaksanaanmelalui pelaksanaan 

APBN sampai dengan triwulan I tahun 2022 menunjukkan hasil yang positif, seiring dengan 

pelaksanaan strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi.  

Pada triwulan I tahun 2022, realisasi pendapatan maupun anggaran belanja 

Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Utara mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 

pencapaian realisasi pada periode yang sama tahun anggaran sebelumnya. Secara rinci, 

pelaksanaan APBN di daerah ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Utara Triwulan I 2021 dan Triwulan I 2022 

Uraian 
Triwulan I - 2021 Triwulan I - 2022 

Pagu Real % Pagu Real % 

A.   Pendapatan Negara 4,818.63   1,089.30  22.6% 4,587.78    1,055.04  23.00% 

  I Penerimaan Perpajakan 3,772.32         844.97  22.4% 3,458.31  765.62  22.14% 

    1 Pajak Dalam Negeri 3,595.19  667.40  18.6% 3,424.97  711.78  20.78% 

    2 Pajak Perdagangan 
Internasional 177.13  177.56  100.2% 33.34  53.84  161.47% 

  II   PNBP 1,046.31  244.33  23.4% 1,129.46  289.41  25.62% 

  III   Hibah -    -    0.0% -    -    - 

B.   Belanja Negara 22,631.84  4,595.46  20.3%  21,289.24  4,369.73  20.53% 

  I Belanja Pemerintah Pusat 10,405.83  1,898.05  18.2% 9,108.82  1,381.56  15.17% 

    1 Belanja Pegawai 3,253.32  631.41  19.4% 3,206.60  637.05  19.87% 

    2 Belanja Barang 3,861.30  506.99  13.1% 3,489.38  497.02  14.24% 

    3 Belanja Modal 3,275.35  756.66  23.1% 2,390.83  242.61  10.15% 

    4 Belanja Bantuan Sosial 15.86  2.99  18.9% 22.01  4.88  22.18% 

  II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 12,226.01  2697.41 22.1% 12,180.42  2,988.16  24.53% 

    1 Transfer ke Daerah 10,998.97  2570.05 23.4% 11,091.92  2,823.44  25.45% 

      a.  Dana Perimbangan 10,551.13  2570.05 24.4% 10,985.33  2,814.04  25.62% 

        1) DAU 8,033.46  2,214.83  27.57% 8,035.43  2,576.39  32.06% 

        2) DBH 458.04  216.06  47.17% 570.33  77.49  13.59% 

        3) DAK Fisik 1,482.55  -    0.0% 1,757.71  -    0.0% 

        4) DAK Non Fisik 577.08  139.16  24.1% 621.86  160.16  25.76% 

      b. Otonomi Khusus -    -    0.0% -    -    - 

      c.  Dana Insentif Daerah 447.84  -    0.0% 106.60  9.40  8.82% 

    2 Dana Desa 1,227.04  127.36  10.4% 1,088.50  164.72  15.13% 

C.   SURPLUS DEFISIT  (17,813.21)  (3,506.16) 2.3%  (16,701.47)  (3,314.69) 19.85% 

Sumber:  OM-SPAN, Data Diolah 
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Sampai dengan akhir triwulan I 2022, realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi Utara 

naik sebesar 0,4 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, diikuti dengan kenaikan 

realisasi belanja negara sebesar 0,2 persen. Namun, 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 menyebabkan realisasi Dana Transfer 

Daerah khususnya DAK Fisik belum optimal. Sampai dengan akhir triwulan I 2022 belum 

terdapat realisasi terhadap DAK Fisik. 

2.1.1. Pendapatan Negara 

Dari sisi pendapatan pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian melalui 

perubahan besaran pada penerimaan perpajakan. Hal ini dikarenakan, penerimaan 

perpajakan merupakan variabel yang mempengaruhi secara tidak langsung terhadap 

perkembangan variabel pembentuk agregate demand, yaitu variabel konsumsi masyarakat 

(C) dan investasi (I). 

Pada tahun 2022, target penerimaan pajak adalah sebesar 3,46 triliun rupiah. Target 

tersebut mengalami penurunan 8.32 persen dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 

3,77 triliun rupiah. 

 
Sumber: Kanwil DJP Suluttenggomalut 
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Gambar 2.1. Realisasi Penerimaan Perpajakan Sulawesi Utara s.d. Tw I 2022
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Sumber: Kanwil DJP Suluttenggomalut 

 

1. Penerimaan Perpajakan  
Untuk penerimaan perpajakan sendiri dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu Pajak 

Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri terdiri atas lima 

jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Cukai dan Pajak Lainnya sedangkan Pajak Perdagangan Internasional 

terdiri atas Bea Masuk dan Bea Keluar. Sampai dengan Triwulan I 2022 ini, realisasi 

Pendapatan Pajak untuk Provinsi Sulawesi Utara baru mencapai 765.62 miliar rupiah atau 

22,1 persen dari target sebesar 3.458,31 miliar rupiah. 

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 para wajib pajak besar / pengusaha terdaftar di Kota Manado. 

Sampai dengan Triwulan I ini realisasi Pendapatan PPh baru mencapai 407,80 miliar 

rupiah atau 23,23 persen dari target 2022 sebesar 1.755 miliar rupiah. 

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  

Dari sisi pajak pertambahan nilai (PPN), seiring dengan dibukanya kelonggaran 

kegiatan masyarakat paska pandemi, adanya peningkatan kegiatan proyek 

1,755.41 1,488.36 
101.48 

79.72 

407.80 290.19 
0.24 

13.56 
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Gambar 2.2. Target vs Realisasi Perpajakan Sulawesi Utara 
s.d. Triwulan I 2022 (dlm miliar)
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pemerintah, meningkatnya konsumsi rumah tangga dan impor serta dukungan 

kebijakan insentif dan kemudahan dalam pembayaran pajak yang dilakukan 

pemerintah, penerimaan PPN (PPN dan PPnBM) di triwulan I tahun 2022 mengalami 

peningkatan 9,65% dibanding triwulan I tahun 2021.  Sampai dengan Triwulan I 2022 

ini realisasi Pendapatan PPN & PPnBM baru mencapai 290,19 miliar rupiah atau 19,50 

persen dari target sebesar 1.488,36 miliar rupiah.  

c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (Selain PBB P2) di wilayah Sulawesi Utara 

tergolong sangat kecil. Dari 15 Kabupaten / Kota, tercatat baru 6 daerah yang 

memiliki realisasi penerimaan. Berdasarkan data dari Kanwil DJP Suluttenggomalut, 

PBB Pertambangan Minerba merupakan penopang penerimaan perpajakan dari 

sektor PBB. penggalian dan optimalisasi potensi PBB terutama sektor perkebunan 

merupakan tantangan yang menjanjikan mengingat kondisi geografis Sulawesi Utara 

yang sebagian merupakan daerah perkebunan dan kehutanan. Sampai dengan 

Triwulan I 2022 ini realisasi Pendapatan PBB baru mencapai Rp240 juta atau 0,03  

persen dari target  sebesar Rp101,48miliar. 

d) Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk & Bea Keluar) dan Pendapatan 

Cukai Sumber penerimaan tertinggi  Pajak Perdagangan Internasional di Sulawesi 

Utara adalah penerimaan Bea Keluar di Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2022 

bersumber pada ekspor produk turunan kelapa sawit (CPO). Penerimaan Bea Keluar 

hingga periode triwulan I 2022 telah mencapai 564 persen yaitu 46,89 miliar dari 

target sebesar 8,31 miliar rupiah. Penerimaan Bea Keluar tersebut didominasi oleh 

komoditas CPO dan turunannya yang diekspor melalui pelabuhan Bitung.  
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Sumber: Kanwil DJBC Sulbagtara 

Sementara itu, realisasi Bea Masuk di triwulan I 2022 mencapai 1,59 miliar rupiah atau 

27 persen dari target sebesar 8,31 miliar rupiah. Potensi penerimaan Bea Masuk di 

Sulawesi Utara sebagian besar berasal dari bea masuk peralatan dan kebutuhan 

pabrik. Sedangkan untuk penerimaan cukai, cukai MMEA masih mendominasi dari 

penerimaan cukai/ Sampai dengan triwulan I 2022 penerimaan cukai baru mencapai 

5,34 miliar rupiah atau sebesar 27,94 persen dari 19,12 miliar rupiah. 

e) Pendapatan Pajak Lainnya 

Sampai dengan triwulan I 2021, realisasi Pajak Lainnya mencapai Rp16,41 miliar atau 

sebesar 19,86 persen dari target 82,67 miliar. Pendapatan Pajak Lainnya sebagian 

besar berada di Kota Manado yang disebabkan aktivitas ekonomi terbesar berpusat 

di Kota Manado. 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)  
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan pemerintah 

pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP adalah salah satu 

komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bagian dari 

pendapatan/penerimaan negara.  
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Sumber: Kanwil DJBC Sulbagtara 
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Lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan Triwulan I 2022, realisasi PNBP 

sudah mencapai 289,41 miliar atau 25,6 persen dari target 1.129,46 miliar. Realisasi PNBP 

triwulan I 2022 mengalami kenaikan sebesar 18,45 persen dibandingkan dengan realisasi 

tahun sebelumnya pada periode yang sama.  

Tabel 2.2. Realisasi PNBP Lingkup Provinsi Sulawesi Utara Triwulan I 2021 dan 2022 

Penerimaan 
TW I - 2021 TW I -2022 GROWTH 

(%) Pagu Real % Pagu Real % 

PNBP 1,046.31 244.33 23.4 1,129.46 289.41 25.6 18,45 

Sumber:  OM-SPAN, Data Diolah 
 

2.1.2. 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. Sebaliknya efisiensi 

belanja harus tetap dilakukan agar belanja negara lebih berkualitas melalui penghematan 

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). 

 
Sumber: MEBE (ditpa.kemenkeu), data diolah 
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1. Belanja Pemerintah Pusat 

Penyerapan belanja APBN di Provinsi Sulawesi Utara (di luar TKDD) menunjukkan tren 

kenaikan yang proporsional setiap bulannya dengan capaian 1.381 miliar rupiah pada 

akhir triwulan I 2022. Belanja Pegawai masih mendominasi realisasi belanja pemerintah 

pusat di Sulawesi Utara hingga triwulan I sebesar 637,05 miliar, diikuti oleh Belanja 

Barang sebesar 497,02 miliar kemudian Belanja Modal 242,61 miliar dan Bantuan Sosial 

sampai dengan 4,88 miliar rupiah. 

 
Sumber: MEBE (ditpa.kemenkeu), data diolah 

Sedangkan untuk realisasi alokasi belanja per Fungsi di Sulawesi Utara adalah sebagai 

berikut: 

 
Sumber: MEBE (ditpa.kemenkeu), data diolah. *Realisasi tidak termasuk DAU 
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2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Alokasi Pagu TKDD Sulawesi Utara tahun 2022 sebesar 12.180 miliar, turun 0,37 persen 

dari tahun sebelumnya. Performa realisasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk 

periode Triwulan I 2022 adalah sebagai berikut: DAU sebesar 32, 06 persen, DBH 13,59 

persen, DID dan Dana Desa 15,13 persen. Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2022, 

alokasi DAK Fisik belum terdapat realisasi, sedangkan realisasi DAK Non Fisik sebesar 

160,16 miliar atau 25,76 persen dari pagu. 

 
Sumber: i-account OM-SPAN, data diolah 

Rendahnya realisasi penyerapan TKDD sampai dengan akhir triwulan I 2022,  dikarenakan 

oleh beberapa hal. Terkait dengan penyaluran Dana Desa yang sedikit terlambat, 

dikarenakan di beberapa wilayah kabupaten/ kota di Sulawesi Utara baru 

diselenggarakan pemilihan Sangadi/ Hukum Tua (Kepala Desa) di awal tahun, yang 

sedikit banyak menghambat proses penyusunan APBDes yang menjadi syarat dari 

penyaluran dana desa. Sedangkan untuk penyaluran DAK-Fisik yang masih belum ada 

realisasi di triwulan pertam tahun 2022, dikarenakan lambatnya SKPD/OPD penerima 

DAK Fisik dalam melakukan input syarat penyaluran ke OM-SPAN, serta lambatnya 

dalam melakukan pengadaan (lelang) terutama dalam proyek pembangunan fisik. 

3. Pengelolaan BLU 

Di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 5 (lima) instansi pemerintah yang berstatus BLU, yaitu 

RS. RW. Monginsidi, RSUP Prof. Dr. RD. Kandou, Politeknik Kesehatan Manado, RS. 

Bhayangkara Manado, dan Universitas Sam Ratulangi. Data performa Badan layanan 

Umum (BLU) di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.3. Realisasi Pendapatan dan Operasional BLU Sulawesi Utara Triwulan I 2022 

BLU 
2022 DEFISIT/ 

SURPLUS 
 2021 Pendapatan BLU Operasional SURPLUS/ 

DEFISIT 
R.S. TK.III R.W. MONGINSIDI DAM 
XIII/MERDEKA - 17,244,395,427 -100% -47% 

R.S.U.P PROF.DR.R.D. KANDOU MANADO 71,803,478,159 119,669,463,178 -40% -44% 

POLITEKNIK KESEHATAN MANADO 9,113,605,082 10,039,862,371 -9% -40% 

RUMKIT BHAYANGKARA MANADO 4,981,524,092 10,999,734,466 -55% 28% 

UNIVERSITAS SAM RATULANGI 88,037,118,545 46,545,995,570 89% 16% 

Sumber:  OM-SPAN, Data Diolah 
 

Dari data realisasi pendapatan dan belanja operasional satker BLU di Triwulan I 2022 

didapatkan bahwa secara umum satker BLU di Sulawesi Utara mengalami defisit 

operasional, kecuali Universitas Sam Ratulangi yang mendapatkan Surplus pendapatan 

dibanding dengan Belanja Operasionalnya sebesar 89% dan satker rumah sakit 

Monginsidi belum mencatakan pendapatan PNBP nya. Hal tersebut dimungkinkan 

walaupun kegiatan sudah mulai normal (setelah pandemi) namu kegiatan perkuliahan 

masih dilakukan secara daring, sementara BLU bidang kesehatan masih meningkat biaya 

operasionalnya terkait dengan penanganan dan recovery pandemi covid-19. 

2.1.3.  Surplus/ Defisit APBN 
Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara di Provinsi Sulawesi 

Utara, defisit anggaran sampai dengan 31 Maret 2022 adalah sebesar 3.314,69 miliar atau 19,85 

persen dari target. Defisit ini lebih rendah 191,47 miliar dibanding periode yang sama tahun 

sebelumnya 3.506,16 miliar. Hal ini dilatar belakangi oleh menurunnya realisasi belanja negara 

pada triwulan I tahun 2022 ini dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021. 

2.1.4. Prognosis APBN 2022 
Proyeksi realisasi APBN 2022 dilakukan secara empiris menggunakan analisis trend 

dengan variabel yang digunakan adalah realisasi APBN tahun sebelumya 2020 yang 

bersumber dari Aplikasi Monev PA dan OMSPAN, dan dihasilkan data seperti pada tabel 

berikut: 
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Tabel 2.4 Prognosis Realisasi APBN sampai dengan Triwulan IV - 2022 

 PAGU REAL 
TW I 

PROG 
TW II 

PROG  
TW III 

PROG  
TW IV 

GROWTH 
I-II 

GROWTH  
II-III 

GROWTH  
III-IV 

REALI-
SASI s.d. 

Akhir 
Tahun 

A. Pendapatan dan 
Hibah 1,129.46 1,040.47 2,269.60 3,555.83 5,342.41 108.82% 113.88% 158.18% 473% 

B. Belanja Negara 12,577.72 1,706.45 4,557.10 7,695.99 11,949.0
9 22.66% 24.96% 33.81% 95% 

I. Belanja Pemerintah 
Pusat 

         

1. Belanja Pegawai 3,206.60 637.05 1,540.72 2,322.50 3,124.85 28.18% 24.38% 25.02% 97% 

2. Belanja Barang 3,489.48 497.02 1,246.90 1,976.96 3,309.61 21.49% 20.92% 38.19% 95% 

3. Belanja Modal 2,391.57 242.61 582.96 965.41 2,119.11 14.23% 15.99% 48.24% 89% 

II. TKDD* 3,468.06 324.89 1,211.34 2,493.57 3,441.91 25.56% 36.97% 27.34% 99% 

Sumber:  OM-SPAN dan Monev PA,, Data Diolah (* tidak termasuk DAU  

Pendapatan APBN sampai dengan diperkirakan akan mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan 470% dari target. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan tarif dasar PPN dan 

naiknya sejumlah harga komoditi pokok. Sementara itu untuk belanja pemerintah sampai 

dengan akhir tahun 2022, diprediksi mampu terealisasi rata-rata lebih dari 95% untuk realisasi 

belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang mulai 

membaik sejak akhir tahun lalu, dengan adanya kelonggaran pembatasan kegiatan 

masyarakat dan perekonomian mulai menggeliat diawal tahun, dan diprediksi akan terus 

tumbuh positif hingga kuartal keempat tahun 2022. 

 

2.2. Pelaksanaan APBD 
Realisasi Pendapatan APBD hingga triwulan I 2022 baru mencapai 14 persen sedangkan 

Belanjanya mencatatkan realisasi sebesar 12 persen. Jika dibandingkan proporsi Pendapatan 

TKDD mencapai sebesar 84,63 persen dari keseluruhan total pendapatan daerah, sedangkan 

PAD hanya sebesar 15,31 persen. Untuk realisasi Belanja hingga triwulan I 2022 telah terealisasi 

seebsar Rp2,15 triliun dengan komposisi terbesar berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp1,3 

triliun. 

Secara rinci, kinerja Pelaksanaan APBD di Provinsi Sulawesi Utara tercermin pada 

Format I-Account sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 2.5.  Realisasi APBD Sulawesi Utara s.d Triwulan I 2022 

Uraian  
Triwulan I 2021 Triwulan I 2022 Growth 

 Pagu   Realisasi  %  Pagu   Realisasi  % Realisasi 

 Pendapatan Daerah  17,210.5 2,860.7 17% 16,781.6 2,357.0 14% -18% 

 PAD  2,572.2 387.3 15% 2,864.5 360.9 13% -7% 

   Pajak daerah  1,772.1 314.2 18% 1,836.5 320.2 17% 2% 

   Retribusi daerah   214.8 33.2 15% 408.8 26.2 6% -21% 

  

 Hasil pengelolaan 
kekayaan daerah 
yang dipisahkan  

73.4 - 0% 75.5 5.2 7% 7% 

  
 Lain-lain PAD yang 
sah  511.9 39.9 8% 543.7 9.4 2% -76% 

 Pendapatan Transfer  14,356.8 2,432.2 17% 13,872.5 1,994.9 14% -18% 

  

Transfer Pemerintah 
Pusat  

(Dana Perimbangan)  
12,233.9 2,304.8 19% 12,257.4 1,820.7 15% -21% 

         DBH  471.0 120.0 25% 570.3 77.5 14% -35% 

         DAU  8,287.3 2,091.7 25% 8,035.4 1,517.4 19% -27% 

         DAK  3,295.6 93.1 3% 3,451.6 218.8 6% 135% 

  
       Dana 
penyesuaian   180.0 - 0% 200.0 7.0 4% 0% 

  
 Transfer Pemerintah 
Pusat Lainnya  1,674.9 127.4 8% 1,195.1 174.1 15% 37% 

   Dana Insentif Daerah  447.8 - 0% 106.6 9.4 9% 9% 

   Dana Desa  1,227.0 127.4 10% 1,088.5 164.7 15% 29% 

  
 Transfer Pemerintah 
Daerah Lainnya  448.0 - 0% 420.1 - 0% 0% 

 Lain-lain Pendapatan  
yang Sah  281.5 41.2 15% 44.6 1.2 3% -97% 

   Hibah  77.3 22.4 29% 44.6 1.2 3% -95% 

   Lain-lain  204.2 18.8 9% - - 0% -100% 

Belanja Daerah 17,430.2 1,698.3 10% 17,587.7 2,146.3 12% 26% 
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 Belanja  15,097.2 1,653.5 11% 15,330.8 2,032.7 13% 23% 

   Belanja Pegawai  6,636.4 1,133.4 17% 6,537.8 1,273.7 19% 12% 

   Belanja Barang  4,635.0 289.5 6% 4,701.8 515.5 11% 78% 

   Belanja Modal  2,608.3 199.2 8% 3,260.8 194.5 6% -2% 

   Belanja Bunga  53.9 8.6 16% 140.2 16.2 12% 88% 

   Belanja Subsidi  4.4 - 0% 4.4 0.4 10% 0% 

   Belanja Hibah  918.6 7.8 1% 469.5 28.2 6% 262% 

  
 Belanja Bantuan 
sosial  118.9 1.6 1% 67.3 2.3 3% 41% 

   Belanja Tak Terduga  121.7 13.4 11% 149.1 1.8 1% -86% 

Transfer  2,333.0 44.8 2% 2,256.9 113.6 5% 154% 

  
 Bagi Hasil 
Pendapatan  620.0 41.8 7% 557.8 94.5 17% 126% 

   Bantuan Keuangan  1,713.0 3.0 0% 1,699.1 19.1 1% 537% 

 Surplus/Defisit  (219.74) 1,162.36 529.0% (806.04) 210.67 -
26.1% -82% 

 Pembiayaan Netto  480.71 (23.50) -4.9% 951.54 (60.23) -6.3% 156.3% 

 Penerimaan Pembiayaan  676.61 2.10 0.3% 1,285.94 3.24 0.3% 54.3% 

 Pengeluaran 
Pembiayaan  195.9 25.6 13.1% 334.4 63.5 19.0% 147.9% 

 Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SILPA) Tahun 
Berjalan  

261.0 1,138.86 436% 145.3 150.58 104% -87% 

Sumber: SIKD (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah 

2.2.1.  Pendapatan Daerah 
Kinerja Pendapatan Daerah di Sulawesi Utara sampai dengan periode triwulan I 

tahun 2022 sebesar Rp2.357 miliar. Pertumbuhan Pendapatan Daerah turun sebesar 18 persen 

dari perode yang sama tahun sebelumnya. 
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Grafik 2.1 Perbandingan Pendapatan Daerah di Sulawesi Utara TA 2021 dan TA 2022 

 

 

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sampai dengan triwulan I 2022, realisasi PAD Pemda lingkup Sulut sebesar 13 

persen dari target. Dari total realisasi tersebut, kontribusi terbesar disumbang oleh 

Prov. Sulut yang mencapai hingga 61 persen. Sementara pada tingkat 

kabupaten/kota, realisasi terbesar berturut-turut disumbang oleh Kota Manado, Kab. 

Minahasa, Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung. Dominasi penerimaan PAD keempat 

daerah tersebut, tak terlepas dari faktor geografis yang strategis sebagai pusat 

perekonomian selain topangan SDA penghasil PAD. 

Grafik 2.2 Kontribusi Pemda terhadap Total Realisasi PAD Sulut s.d Triwulan I 2022 
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Sumber penerimaan Pajak Daerah Kota Manado terutama berasal Pajak 

penerangan jalan dan pajak Restoran. Realisasi penerimaan pajak daerah hingga 

triwulan I tahun 2022 ini tumbuh 2 persen dibandingkan periode sebelumnya. 

Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak pada periode triwulan I 2022 ini 

diantaranya disebabkan oleh meningkatnya kasus Covid-19  varian omicron pada bulan 

Februari 2022 sehingga dilakukan kebijakan pembatasan beberapa aktivitas 

perekonomian. 

Komposisi realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat daerah sebagian 

besar berasal dari transfer DAU, DAK, Dana Penyesuaian dan DBH. Tingginya dana 

DAU sejalan dengan penguatan desentralisasi pemerintah pusat di daerah. Sementara 

itu, perlu mendapat perhatian bahwa masih rendahnya realisasi dana transfer DAK 

Fisik di lingkup Sulawesi Utara mencerminkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang 

belum maksimal. 

- Pendapatan Transfer (TKDD) 
Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat s.d Triwulan I tahun 2022 ke pemda 

lingkup Provinsi Sulut mencapai Rp1.994,9 miliar, atau 14 persen dari target. 

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, capaian realisasi pada periode laporan 

ini mengalami penurunan 18 persen.  

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Transfer di Sulawesi Utara Periode Triwulan I 2022 
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Komposisi realisasi pendapatan transfer daerah sebagian besar berasal dari transfer 

DAU yang mencapai 83,3 persen, selanjutnya DAK sebesar 12,02 persen, DBH 

sebesar 4 persen, Dana Penyesuaian sebesar 0.38 persen. 

Grafik 2.4 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) 
di Sulawesi Utara Periode Triwulan I 2022 

Tingginya alokasi DAU sejalan dengan penguatan desentralisasi pemerintah pusat di 

daerah. Sementara itu, hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah penggenjotan 

realisasi DAK Fisik lingkup Sulawesi Utara yang belum terdapat realisasi hingga akhir 

triwulan I 2022. 

 

- Lain - Lain Pendapatan yang Sah 

Capaian realisasi pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah hingga akhir triwulan I 2022 

hanya sebesar 3 persen dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan 

tahun anggaran sebelumnya, pertumbuhan realisasi dari sektor ini mengalami penurunan 

hinga 95 persen. Hanya beberapa pemda yang memasang target untuk pos Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah. 

2.2.2. Belanja Daerah 
Kinerja penyerapan Belanja Daerah untuk periode sampai dengan triwulan I 2022 

tumbuh hingga 26 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran  

sebelumnya, dengan mencatatatkan realisasi belanja sebesar 12 persen dari target 2022. 
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Ditinjau dari komposisi realisasi belanja daerah, belanja pegawai masih mendominasi 

belanja daerah di seluruh pemda lingkup Provinsi Sulawesi Utara. Sementara realisasi 

belanja modal yang paling berdampak bagi perekonomian baru terealisasi sebesar 6 

persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, pada sektor belanja 

modal terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 2 persen. Berdasarkan monitoring pada 

aplikasi OMSPAN, hingga akhir triwulan I 2022 belum ada satupun Pemda di Sulawesi Utara 

yang melakukan penyaluran Dana Alokasi Khusus FIsik. Diharapkan pada periode triwulan 

berikutnya, pemerintah daerah bisa menggenjot realisasi belanja modalnya, dikarenakan 

belanja modal merupakan salah satu indikator penting dalam hal kontribusi terhadap 

perkembangan perekonomian di suatu daerah. 

 

2.2.3. Surplus/Defisit APBD 
Sampai dengan triwulan I 2022 APBD Sulut mengalami surplus sebesar Rp210.67 

miliar. Hal ini disebabkan realisasi Pendapatan Daerah yang sudah mencapai 14 persen 

sedangkan realisasi Belanja Daerah baru mencapai 12 persen. Namun jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya, surplus APBD triwulan I 2022 mengalami penurunan minus 82 

persen. Surplus APBD pada triwulan I 2022 secara umum disebabkan karena pendapatan 

daerah lebih besar dari belanja daerah. Secara khusus penyebab surplus adalah adanya 

peningkatan target pajak daerah dan pertumbuhan negatif beberapa jenis belanja 

khususnya belanja transfer Dana Alokasi Khusus Fisik yang belum mencatatkan realisasi. 

Hingga akhir periode triwulan I 2022 terdapat SILPA sebesar Rp150,58 miliar, diharapkan 

Pemda dapat melakukan pergeseran anggaran untuk mengoptimalkan Belanjanya, 

sehingga SILPA dapat dimanfaatkan dengan baik. 

2.2.4. Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan daerah bertujuan untuk menutup defisit yang dialami Pemerintah 

Daerah. Pembiayaan Netto hingga akhir triwulan I 2022 sebesar Rp60,23 miliar atau 6,3 

persen dari pagu. Alokasi target pembiayaan pada periode triwulan I 2022 mengalami 

kenaikan hingga 100 persen dari tahun anggaran sebelumnya. 

2.2.5. Prognosis APBD 
Proyeksi realisasi APBN hingga akhir tahun 2022 dilakukan dengan melihat trend 

realisasi APBD bulanan selama tahun 2020 - 2021 yang bersumber dari data GFS Kanwil 
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DJPb Sulut. Proyeksi realisasi pendapatan dan Belanja Pemda ini akan disajikan pada KFR 

Semester I 2022. 

2.2.6. Rekomendasi 
1. Pemerintah Daerah agar melakukan upaya untuk meningkatkan PAD baik 

ekstensifikasi maupun intensifikasi; 

2. Pemerintah Daerah agar melakukan pergeseran anggaran untuk mengoptimalkan 

belanjanya, sehingga SILPA dapat dimanfaatkan dengan baik; 

3. Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan belanja yang mempunyai multiplier effect 

yang besar seperti belanja barang dan modal. 

 

2.3.  Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian 
Kinerja Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian di Provinsi Sulawesi Utara secara 

keseluruhan tercermin pada Format I-Account sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini. 
 

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Konsolidasian di Sulawesi Utara s.d Triwulan I 2022 

Uraian  

Tw I - 2022 Tw - I 2021 

 Pusat   Daerah   Konsolidasi  Growth  Konsolidasi  

 Pendapatan Negara              1,019.09            1,840.13          2,859.22  -24.43%      3,783.55  

   Penerimaan Perpajakan                729.67               166.27             895.94  -22.71%      1,159.14  

   Penerimaan Negara Bukan Pajak                289.41                 46.59             336.00  5.92%          317.23  

   Penerimaan Hibah                           0                    1.21                  1.21  -49.25%              2.39  

   Pendapatan Transfer                           0            1,626.05          1,626.05  -29.45%      2,304.79  

 Belanja Negara             4,587.89            1,894.61          3,276.18  -8.90%      3,596.39  

   Belanja Pemerintah Pusat/Daerah             1,381.56            1,736.41          3,117.98  -12.21%      3,551.61  

   Transfer ke Daerah             3,206.33               158.20             158.20  253.28%            44.78  

 Surplus (Defisit) Anggaran           (3,568.80)               (54.48)          (416.96) -
322.78%          187.16  

 Pembiayaan                            0                (63.47)             (63.47) -
131.72%          200.11  

   Penerimaan Pembiayaan Daerah                     0.01                        -                         0  -
100.00%          210.87  
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DJPb Sulut. Proyeksi realisasi pendapatan dan Belanja Pemda ini akan disajikan pada KFR 

Semester I 2022. 

2.2.6. Rekomendasi 
1. Pemerintah Daerah agar melakukan upaya untuk meningkatkan PAD baik 

ekstensifikasi maupun intensifikasi; 

2. Pemerintah Daerah agar melakukan pergeseran anggaran untuk mengoptimalkan 

belanjanya, sehingga SILPA dapat dimanfaatkan dengan baik; 

3. Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan belanja yang mempunyai multiplier effect 

yang besar seperti belanja barang dan modal. 

 

2.3.  Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian 
Kinerja Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian di Provinsi Sulawesi Utara secara 

keseluruhan tercermin pada Format I-Account sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini. 
 

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Konsolidasian di Sulawesi Utara s.d Triwulan I 2022 

Uraian  

Tw I - 2022 Tw - I 2021 

 Pusat   Daerah   Konsolidasi  Growth  Konsolidasi  

 Pendapatan Negara              1,019.09            1,840.13          2,859.22  -24.43%      3,783.55  

   Penerimaan Perpajakan                729.67               166.27             895.94  -22.71%      1,159.14  

   Penerimaan Negara Bukan Pajak                289.41                 46.59             336.00  5.92%          317.23  

   Penerimaan Hibah                           0                    1.21                  1.21  -49.25%              2.39  

   Pendapatan Transfer                           0            1,626.05          1,626.05  -29.45%      2,304.79  

 Belanja Negara             4,587.89            1,894.61          3,276.18  -8.90%      3,596.39  

   Belanja Pemerintah Pusat/Daerah             1,381.56            1,736.41          3,117.98  -12.21%      3,551.61  

   Transfer ke Daerah             3,206.33               158.20             158.20  253.28%            44.78  

 Surplus (Defisit) Anggaran           (3,568.80)               (54.48)          (416.96) -
322.78%          187.16  

 Pembiayaan                            0                (63.47)             (63.47) -
131.72%          200.11  

   Penerimaan Pembiayaan Daerah                     0.01                        -                         0  -
100.00%          210.87  

   Pengeluaran Pembiayaan Daerah                           0                 63.47               63.47  489.89%            10.76  

 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran           (3,568.80)            (117.95)          (480.43) -
224.05%          387.27  

 

2.3.1. Pendapatan Konsolidasian  

 

Realisasi pendapatan konsolidasian sampai dengan triwulan I 2022 adalah sebesar 

Rp2.859,22 miliar atau turun 24,43 persen dari tahun sebelumnya. Kontributor pendapatan 

konsolidasian adalah penerimaan pajak yaitu sebesar Rp895,94 miliar atau 31 persen dari total 

pendapatan konsolidasian diikuti oleh penerimaan PNBP dan Pendapatan Hibah yang 

masing-masing sebesar Rp336 miliar, Penerimaan Hibah  Rp1,2 miliar. Sedangkan realisasi 

pendapatan transfer sebesar Rp1.626,05 miliar atau 88 persen dari total Pendapatan 

Konsolidasian triwulan I 2022. Dari keseluruhan sektor Pendapatan Negara, hanya PNBP yang 

mengalami kenaikan realisasi hingga 5,92 persen dibandingkan tahun anggaran yang lalu 
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2.3.2. Pendapatan Konsolidasian 

 

Sampai dengan triwulan I 2022 belanja pemerintah masih dominan terhadap transfer ke 

daerah dan dana desa, dalam belanja konsolidasian yaitu sebesar Rp3.117,98 miliar atau 95 

persen dari total belanja konsolidasian, sedangkan realisasi belanja transfer ke daerah adalah 

sebesar Rp158,20 miliar atau 5 persen dari total belanja konsolidasian. Realisasi belanja 

konsolidasian hingga triwulan I 2022 mengalami penurunan 8,9 persen dibanding dengan 

periode yang sama tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perlambatan 

kinerja penyerapan dari sisi belanja pemerintah daerah 

 

Pusat Daerah
s.d. Tw I '22 1,019.09 214.08
s.d. Tw I '21 1,089.30 389.46
Perubahan -6.45% -45.03%
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2.3.3. Surplus/Defisit Konsilidasian 
Sampai dengan triwulan I 2022 realisasi anggaran konsolidasian di Sulawesi Utara 

mengalami defisit sebesar Rp416.96 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi 

Pendapatan Konsolidasian yang mengalami penurunan hingga 24 persen.   
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2.3.3. Surplus/Defisit Konsilidasian 
Sampai dengan triwulan I 2022 realisasi anggaran konsolidasian di Sulawesi Utara 

mengalami defisit sebesar Rp416.96 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi 

Pendapatan Konsolidasian yang mengalami penurunan hingga 24 persen.   
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3.1 PERAN FISKAL (PROGRAM PUSAT-DAERAH) UNTUK 
MENDORONG KEMANDIRIAN UMKM 
 

3.1.1 Pendahuluan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis 

dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi 

dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil 

pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis 

menerpa pada periode tahun 1997 – 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri 

kokoh. 

Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi 

lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah dan legislatif 

membuktikan perhatiannya terhadap UMKM dengan meluncurkan UU No. 20 Tahun 

2008 tentang UMKM. Dengan adanya peraturan yang menjadi payung hukum, gerak 

UMKM menjadi semakin leluasa. Persoalan klasik seperti akses permodalan kepada 

lembaga keuangan pun mulai bisa teratasi. Karena di dalam peraturan itu tercantum 

mengenai perluasan pendanaan dan fasilitasi oleh perbankan dan lembaga jasa 

keuangan non-bank 

Pemberdayaan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional 

yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam 

pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi 

azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang 

berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). 

Karena itu, jelaslah bahwa Pemberdayaan UMKM berkaitan langsung dengan 

kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (pro poor). Selain itu, potensi 

dan peran Strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan 

ekonomi (pro growth).Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku 

ekonomi juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka 

perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja 

serta menekan angka pengangguran (pro job) 
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Keberadaan  UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan 

fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun.Bahkan tidak dapat disangkal 

oleh siapapun bahwa UMKM merupakan leader perekonomian, menjadi jantung 

ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. 

 

3.2 PERAN FISKAL (PROGRAM PUSAT-DAERAH) UNTUK 
MENDORONG KEMANDIRIAN UMKM 

3.2.1 Profil UMKM Daerah  

Perkembangan UMKM di Sulawesi Utara setiap tahun mengalami peningkatan, 

sesuai dengan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara, tahun 2021 

usaha mikro tumbuh 575.257 unit Usaha, usaha kecil sebanyak 8.231 unit  usaha dan 

usaha menengah tumbuh sebesar 1.827 Unit Usaha.  

 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara 

Bukti konkrit kontribusi sektor Koperasi dan UMKM bagi perekonomian di Sulawesi 

Utara adalah dalam hal menekan angka pengganguran dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Sebagai gambaran jumlah penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2021 

berjumlah 2,6 juta jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 1,21 juta jiwa dari jumlah 

tersebut tercatat 1.13 juta jiwa yang sedang bekerja, yang terserap melalui 6.273 

Koperasi dan 58.871 UMKM di Sulawesi Utaraa dalah sebanyak 130.683 atau 12,31% dari 

total pekerja di Sulawesi Utara. Hal ini tentu saja membawa dampak yang sangat 
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pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis 
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2008 tentang UMKM. Dengan adanya peraturan yang menjadi payung hukum, gerak 

UMKM menjadi semakin leluasa. Persoalan klasik seperti akses permodalan kepada 

lembaga keuangan pun mulai bisa teratasi. Karena di dalam peraturan itu tercantum 

mengenai perluasan pendanaan dan fasilitasi oleh perbankan dan lembaga jasa 

keuangan non-bank 

Pemberdayaan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional 

yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam 

pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi 
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signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang semakin membaik dari 

waktu ke waktu dimana pada tahun 2015 mengalami angka pertumbuhan jauh diatas 

rata-rata nasional yakni sebesar 6,2%.  

Peran penting UMKM tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di Kota tetapi juga 

bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan, UMKM berperan dalam memberikan 

pelayanan secara luar kepada masyarakan, mendorong pertumbuha ekonomi , serta 

mewujudkan stabilitas nasional, UMKM juga membantu pemerintah dalam hal 

penciptaan lapangan kerja vbaru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja 

baru yang menggunkan tenaga tenaga baru yang dapat mendung pendapatan rumah 

tangga. UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang 

berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh 

informasi yang akurat agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan 

menegangh dengan elemen daya saing usaha  yaitu jaringan pasar, selain itu kontribusi 

positif UMKM yang tidak dapat dipandang sebelah mata diataranya yaitu: tulang 

punggung perekonomian daerah dan nasional karena merupakan populasi usah yang 

dominan, menghasilkan PDRB yang besar menyumbang volume ekspor, wadah untuk 

penciptaan wiira usaha baru. 

A. Analisa SWOT UMKM  

1. Kekuatan (Strength) 

Adapun Faktor – faktor yang mendukung pengembangan Koperasi dan 

UMKM di Sulawesi Utara adalah :  

a) Sulawesi Utara memiliki 6.381 unit koperasi dan 585.315 UMKM yang mampu 

menyerap 130.683 orang tenaga kerja atau 12,31% dari total pekerja didaerah 

ini.  

b) Komitmen Pemerintah daerah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat 

melalui ekonomi kerakyatan dengan pengembangan UMKM sebagai salah 

satu andalannya. Hal ini nampak jelas tergambar melalui visi, misi yang akan 

dilaksanakan pemerintah pada periode 2016-2021  

c) Potensi sumber daya alam yang melimpah sebagai bahan baku utama 

produk UMKM terutama yang bergerak dibidang pertanian, kehutanan, 

kelautan, pertambangan dan pariwisata serta kerajinan rakyat  
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signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang semakin membaik dari 

waktu ke waktu dimana pada tahun 2015 mengalami angka pertumbuhan jauh diatas 
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d) Stabilitas keamanan dan situasi kondusif yang mendukung pelaku usaha 

melakukan proses produksi  

e) Tersedianya fasilitas promosi produk UMKM berupa Gedung Paradise 

Promotion Product Centre (P3C)  

f) Tersedianya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)  

g) Kebijakan Pemerintah daerah menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu 

gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik.  

h) Tersedianya fasilitas UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM dengan 

dukungan tenaga widyaiswara dan instruktur yang Renstra Dinas Koperasi 

dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara 2016 - 2021 18 melaksanakan pelatihan 

bagi sekitar 850  

i) Koordinasi dan Kerjasama dengan lembaga keuangan Bank dan Non Bank 

serta Dinas dan instansi terkait lainnya yang tinggi. 

j) Infrastruktur dan sarana moda transportasi yang ada di Provinsi Sulawesi 

Utara sudah lengkap 

2. Kelemahan (Weakness) 

Data-data yang disebutkan sebelumnya begitu besarnya peran UMKM 

terhadap perekonomian, meskipun demikian UMKM tidak selalu berjalan mulus 

masih banyak hambatan dan kedala baik yang bersifat internal maupun eksternal 

yang harus dihadapi paran pelaku UMKM. 

Berikut beberapa hambatan yang muncul dalam pengelolaan UMKM 

a. Internal  

Modal 

 Masih banyak UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan kredit 

usaha 

 Diantara penyebabnya, hambatan geografis. Belum banyak perbankan 

mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian 

kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara 

manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola belum 
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dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan 

usaha. Informasi terkait pembiayaan kredit usaha yang masih minim. 

Sumber Daya Manusia 

 Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara 

menjalankan quality control terhadap produk. 

 Kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga 

belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan 

pasar 

 Pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana mouth to mouth 

marketing (pemasaran dari mulut ke mulut). Belum menjadikan media 

sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasaran 

 Dari sisi kuantitas, belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja 

karena keterbatasan kemampuan menggaji 

 Karena pemilik UMKM masih sering terlibat dalam persoalan teknis, 

sehingga kurang memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka panjang 

usahanya. 

 Tenaga pendamping dari perbankan dan pemda masih terbatas. 

Hukum 

Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan 

Akuntabilitas  

Literasi pengetahuan keuangan para pelaku UMKM yang masih terbatas 

b. Eksternal  

 Iklim usaha masih belum kondusif 

 Koordinasi antar pelaku UMKM, Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, 

lembaga keuangan, dan asosiasi usaha belum berjalan 

 Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran 

prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/ usaha tinggi, 

infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk pelaku UMKM 
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Infrastruktur 

 Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan 

alat-alat teknologi. 

 Kebanyakan pelaku UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana 

Akses 

 Keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali pelaku 

UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah. 

 Akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/ 

grup bisnis tertentu 

 Belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, 

terutama bagi pelaku UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, 

sehingga sering terlibas dengan perusahaan yang bermodal lebih besar. 

3. Peluang (Opportunity) 

Pengembangan UMKM akan semakin baik manakala mampu 

memanfaatkan kesempatan pada skala lokal, regional, nasional dan internasional, 

antara lain. 

a) Karakteristik masyarakat Sulawesi utara yang terbuka terhadap 

perkembangan dan kesediaan menerima hal-hal yang baru menjadi motivasi 

bagi UMKM untuk berinovasi dan terus berkreasi meningkatkan kualitas 

produknya  

b) Volume dan intensitas pameran luar daerah yang semakin meningkat menjadi 

sarana promosi dan pameran bagi produk UMKM. Kedepannya agenda 

pameran yang diikuti bukan saja pada skala nasional tetapi juga internasional  

c) Tersedianya fasilitas pembiayaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI 

melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (LPDB UMKM) yang memberikan bantuan kepada Koperasi dan 

UMKM  

d)  Tersedianya fasilitas Bantuan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa 

agunan, Ultra Mikro dan bantuan permodalan lainnya dari Pemerintah 

e) Semakin membaiknya kondisi ekonomi makro pasca pendemi Covid19.  
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f) Globalisasi ekonomi sebagai akibat pasar bebas baik di tingkat ASEAN, 

ACFTA dan kerjasama antar Negara seperti APEC semakin memperluas 

pangsa pasar produk UMKM 

g) Pemanfaatan fasilitas di area Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan 

Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang  

4. Ancaman (Threat)  

Dalam upaya pengembangan UMKM didaerah ini, tantangan yang dihadapi 

adalah : 

a) Jumlah angkatan pencari kerja yang relative tinggi yakni  

b) Masuk dan beredarnya produk impor illegal dari luar negeri dengan harga 

murah  

c) Saingan dari Usaha retail skala besar  

d) Para pelaku UMKM lebih memanfaatkan sumber pembiayaan guna modal 

usaha melalui jasa rentenir dengan alasan cepat dan mudah 

e) Peningkatan kapasitas usaha terbentur oleh produk jasa lembaga keuangan 

yang sebagian besar berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi 

(dengan jangka waktu yang relatif lebih lama).  

f) Sebagai dampak globalisasi, pilihan produk yang ditawarkan kepada 

masyarakat semakin banyak akibat masuknya barang-barang produk luar 

negeri  

g) Upah pekerja/buruh yang semakin meningkat mempengaruhi daya saing 

produk 

3.2.2 Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Daerah 
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Bukti konkrit kontribusi sektor Koperasi dan UMKM bagi perekonomian di Sulawesi 

Utara adalah dalam hal menekan angka pengganguran dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, sebagai gambaran sesuai dangan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi 

Utara (Sulut) mencatat jumlah angkatan kerja di daerah tersebut mencapai 1,21 juta 

orang tahun 2021 sedangkan yang bekerja sebanyak 1,13 juta orang.  

Demikian juga untuk jumlah omset untuk tahun 2021 mencapai 90,79 triliun dengan 

rincian usaha mikro sebesar 20.13 triliun, usah kecil 29,03 triliun dan usaha menengah 

41,63 triliun.  

Sedangkan dari sisi aset yang dimiliki jumlah asset yang dimiliki oleh pelaku UMKM 

mencapai 26,92 triliun dengan rincian usaha mikro sebesar 3.02 triliun, usaha kecil 12.34 

triliun dan usah menengah sebesara 26.92 triliun.  

Hal ini tentu saja membawa dampak yang sangat signifikan bagi pertumbuhan 

ekonomi Sulawesi Utara yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Peningkatan 

pelaku UMKM akan mendorong kenaikan output secara signifikan serta meningkatkan 

karakteristik jumlah usaha. Sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan 

kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang 

diterima masyarakat.  
 

3.2.3 Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Negara dan Daerah 

A. Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Negara 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus berkontribusi terhadap produk 

domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar 
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harga konstan sebesar Rp 7.034,1 triliun pada 2019, naik 22,9% dari tahun sebelumnya 

yang sebesar Rp 5.721,1 triliun. Sementara kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar 

harga berlaku sebesar Rp 9.580,8 triliun. Kontribusi ini naik 5,7% dari tahun sebelumnya 

yang sebesar Rp 9.062,6 triliun. 

Tidak hanya itu, UMKM Indonesia berkontribusi dalam menyerap 119,6 juta atau 

96,92% dari total tenaga kerja di unit usaha Indonesia. Penyerapan tenaga kerja ini 

meningkat 2,21% dari 2018. Besarnya kontribusi UMKM dikarenakan mayoritas unit usaha 

Indonesia disumbangkan dari UMKM. Sebanyak 64,2 juta atau 99,99% unit usaha 

Indonesia adalah UMKM. Rinciannya sebanyak 63,4 juta adalah Usaha Mikro (UMi), 783,1 

ribu adalah Usaha Kecil (UK), dan 60,7 ribu Usaha Menengah (UM). 

 

3.2.4 Dukungan dan Tantangan Pemerintah Untuk UMKM 

A. Dukungan Pemerintah untuk Pelaku UMKM 

Pemerintah telah menyiapkan berbagai program lainnya guna mendukung UMKM, 

seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk 

mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan 

kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk 

PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. 

Berbagai program tersebut ditujukan untuk meringankan dampak pandemi terhadap 

UMKM melalui program bantuan dari sisi permodalan. 

Guna mempercepat pemulihan UMKM pasca pandemi Covid19, Pemerintah juga 

meningkatkan plafon KUR secara nasional dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun di 

2021, Berbagai kemudahan kebijakan KUR, seperti penundaan pembayaran angsuran 

pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon KUR, serta 

relaksasi persyaratan administrasi, telah mendorong realisasi penyaluran KUR pada 

tahun 2021 yang meningkat signifikan. Realisasi hingga 20 September 2021 telah 

mencapai 64,48 persen atau senilai Rp183,78 triliun yang telah dinikmati oleh 4,9 juta 

debitur 

Berbagai upaya dan program yang telah diinisiasi oleh pemerintah perlu diperkuat 

dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk sektor swasta agar dapat semakin 
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memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM. Berbagai langkah strategis terus 

dilakukan untuk pemulihan ekonomi melalui kolaborasi dengan berbagai otoritas, 

mengajak masyarakat untuk tetap waspada dengan menerapkan 5M dan 3T, serta 

mendorong masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi. Gerakan Nasional Bangga 

Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu program pemerintah sebagai 

upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan 

Gernas BBI yaitu mendorong national branding produk lokal unggulan untuk 

menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui 

program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform 

digital. 

Undang-Undang Cipta Kerja. Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, 

sebanyak 64,13 juta merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga 

perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki 

kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat 

pusat dan daerah. Oleh karena itu Pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan 

tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. 

Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan dan 

pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus 

berkembang dan berdaya saing. 

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung kemajuan 

UMKM di Sulawesi Utara diataranya menyelenggarakan bimbingan teknis terkait 

pengelolaan, pengemasan, distribusi dan promosi produk UMKM, adanya program satu 

tenaga pendamping terhadap sepuluh pelaku UMKM, bantuan permodalan kepada 

pelaku usaha kecil dan menyediakan sarana promosi produk UMKM. 

 

B. Tantangan Pemerintah dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM 

Sebagian besar program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Kementerian 

atau Lembaga  saat ini berfokus pada pembiayaan UMKM, terutama dari perbankan dan 

lembaga keuangan, serta pendampingan UMKM. Sebagian besar program ditargetkan 

kepada pelaku usaha mikro dan ultramikro. Untuk mendukung dan memberdayakan 

usaha mikro, pemerintah memberi bantuan berupa pembiayaan atau pemberian modal 

usaha. Program unggulan pemberian modal yang ada di Indonesia saat ini adalah KUR. 
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Di samping itu, terdapat program-program pembiayaan lain dalam skala yang lebih 

kecil, seperti bantuan permodalan usaha melalui BUMDes, KUPS, dan KUBE, PKK, dan 

PKWU.  

Berbagai skema pembiayaan UMKM telah dirancang dan disalurkan melalui perbankan 

maupun non-perbankan. Namun, program tersebut dianggap masih belum terealisasi 

dengan baik dan tidak mencapai sasaran. Per 2019, hanya sekitar 20 persen dari alokasi 

anggaran pembiayaan UMKM (setara dengan Rp11 triliun) yang tersalurkan ke UMKM, 

termasuk realisasi program KUR. Literatur menunjukkan bahwa sebagian usaha mikro 

enggan mengakses permodalan yang berasal dari perbankan dan lembaga keuangan 

non-perbankan. 

Salah satu faktor yang berkontribusi pada keengganan tersebut adalah bahwa mayoritas 

UMKM menggunakan usahanya untuk menambah pendapatan dan bertahan hidup. 

Berbagai laporan menyebutkan bahwa UMKM, terutama skala mikro dan kecil, yang 

memiliki visi untuk mengembangkan usahanya agar “naik kelas” masih sangat rendah. 

Hal ini tercermin dari rendahnya serapan penyaluran kredit ultramikro serta penggunaan 

kredit untuk tambahan modal atau konsumsi rumah tangga, dan bukan untuk investasi 

pengembangan usaha. 

Strategi pemberian modal usaha bagi usaha ultramikro dan mikro diharapkan dapat 

menjadi insentif bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan, pada akhirnya, 

membawa usahanya naik kelas. Namun, strategi tersebut perlu ditinjau secara berkala 

karena setidaknya terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, literatur dan 

statistik industri menunjukkan sebagian besar usaha mikro tidak tertarik pada fasilitas 

program kredit perbankan. Kedua, masih banyak pelaku usaha ultramikro dan mikro 

yang enggan mengakses permodalan, baik melalui layanan perbankan maupun non-

perbankan.  

Ketidaktertarikan pelaku usaha terhadap permodalan usaha merefleksikan keengganan 

mereka untuk mengembangkan usahanya—atau dalam terminologi khusus disebut juga 

keengganan untuk naik kelas. Meski banyak cendekia yang membuat growth stage 

model untuk bisnis dengan skala usaha kecil ke besar, tidak semua pelaku usaha 

mengikuti fase pertumbuhan bisnis yang demikian karena proses pertumbuhan unit 
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usaha dari skala kecil ke lebih besar dinilai kompleks (Jacobs, Kotze, Merwe, dan Gerber; 

2011). 
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UMKM yang kemudian terus berulang menjadi penerima manfaat program. Dengan kata 

lain, program yang sama cenderung diakses oleh UMKM debitur yang sama berulang 

kali. Hal ini memengaruhi lambatnya upaya pemerintah untuk meningkatkan skala 

UMKM secara luas.   

Akses UMKM ke pembiayaan yang masih rendah tersebut juga terkait dengan hambatan 

pengembangan usaha lainnya. Akses ke perizinan, terutama untuk membuka usaha dan 
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Namun hal tersebut memerlukan sumber daya besar karena jumlah usaha mikro dan 
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1) Permasalahan UMKM Akibat Pandemi 

Penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia 

disebabkan oleh pandemi sejak 2020 lalu. Permasalahan yang dialami sebagai 
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1. Perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dimasa pandemi dari 

offline ke online 

2. UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

3. Hambatan distribusi produk 

4. Kesulitan bahan baku produksi 
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3.2.5 Dukungan dan Tantangan Pemerintah Untuk UMKM 

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM 

di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, di mana komposisi Usaha Mikro dan Kecil sangat 

dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. 

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Sesuai rilis 

Katadata Insight Center (KIC), mayoritas UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari 

pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif. 

Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) 

menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi 

pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya 

sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya 

memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi 

terhambat. 

Oleh sebab itu, Pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui 

kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran 

tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya 

Pandemi Covid-19 mengubah Perilaku Konsumen dan Peta Kompetisi Bisnis yang 

perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha akibat adanya pembatasan kegiatan. 

Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan 

teknologi digital. Sedangkan perubahan lanskap industri dan peta kompetisi baru 

ditandai dengan empat karakeristik bisnis yaitu Hygiene, Low-Touch, Less-Crowd, dan 

Low-Mobility. Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang 

dapat beradaptasi dengan 4 karakteristik tersebut. 

Dengan begitu, pelaku usaha termasuk UMKM perlu berinovasi dalam 

memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat 

menumbuh-kembangkan berbagai gagasan/ide usaha baru yang juga dapat 

berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak 

pandemi (social entrepreneurship). 
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Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. 

Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh 

lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah 

juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 

121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi. 

Pemerintah berharap semoga Program PEN ini dapat mendorong UMKM untuk 

kembali pulih di masa pandemi ini” tutur Susiwijono. 

Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil 

menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan 

UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi. Selain itu, ini juga dapat 

membantu dalam menekan penurunan tenaga kerja. Dilansir dari data BPS per Agustus 

2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang 

yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal. 

Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board 

ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 

(Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM on boarding. 

Diharapkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 

30 juta. Di samping itu, Pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk 

Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sale Day (AOSD) di 2020. 

Dari 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih merupakan UMK 

yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi 

ke sektor formal. Indonesia juga masih memiliki permasalahan perizinan yang rumit 

dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah atau hiper-regulasi yang mengatur 

perizinan di berbagai sektor yang menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak 

operasional, dan sektoral. 

Oleh karena itu, Pemerintah berusaha mengakomodir hal tersebut melalui 

penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi 

yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah mengenai kemudahan, pelindungan, dan 
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pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat 

terus berkembang dan berdaya saing 

Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia 

1. Undang-Undang Cipta Kerja 

Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta 

merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong 

untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam 

perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan 

daerah. Oleh karena itu Pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut 

melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu 

substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan dan 

pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat 

terus berkembang dan berdaya saing. 

2. Program PEN 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program 

yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak 

Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas 

masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini 

dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP 

Nomor 43 tahun 2020. 

Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, berikut merupakan 

rincian program PEN untuk UMKM, yaitu: 

• Subsidi bunga/margin 

• Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP) 

• Penempatan Dana Pemerintah di perbankan 

• Penjaminan loss limit kredit UMKM 

• Pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah 

• Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana 
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Bergulir (LPDB) koperasi UMKM 

• Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro 

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. 

Adapun biaya jasa (suku bunga) atas kredit/pembiayaan modal kerja disubsidi oleh 

pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan meningkatkan akses pembiayaan 

dan memperkuat permodalan UMKM. 

4. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu 

program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang 

diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong national branding 

produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM 

untuk bergabung ke platform digital. 

5. Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD) 

ASEAN Online Sale Day (AOSD) atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan 

acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga-elektronik di sepuluh 

negara ASEAN. AOSD diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN yaitu 

8 Agustus sejak tahun 2020. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di Kawasan ASEAN 

yang menyediakan barang dan jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 

(PMSE). AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan 

membangun citra produk lokal nusantara ke kancah ASEAN serta mendorong dan 

meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Upaya-upaya tersebut diharapkan 

dapat memajukan UMKM, meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia dan tentunya 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, semakin 

banyak lapangan pekerjaan yang dibuka sehingga angka pengangguran dan 

kemiskinan di negeri ini dapat menurun 
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Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro di Sulawesi Utara 

A. Kredit Usaha Rakya (KUR) 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah 

dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan bagi 

memiliki potensi usaha namun belum layak kredit atau belum mampu memenuhi 

persyaratan bank (Bankable), hampir setiap pelaku usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) memiliki masalah yang sama tatkala ingin membesarkan 

usahanya yaitu masalah penambahan modal, ini seolah menjadi masalah klasik yang 

sering dialami pengusaha UMKM. Memang tak bisa dipungkiri, tambahan modal 

usaha itu ibarat suplemen bagi pengusaha untuk bisa berlari kencang sekaligus 

melebarkan sayap bisnisnya, tak terkecuali bagi pengusaha UMKM, Program KUR 

dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka 

pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan meningkatkan 

daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan ternaga kerja 

serta penanggulangan kemiskinan. Selain sumbangsih yang besar terhadap 

perekonomian Indonesia, UMKM juga merupakan salah satu solusi untuk 

mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, 

karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi khususnya dalam 

menghadapi dampak masa pandemi Covid-19. Hal ini yang mendorong pemerintah 

untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi 

berbasis kerakyatan. Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses 

sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) 

guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya melalui program 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahan 2021 mengalami 

peningkatan yang cukup bersar dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 56.5% dari 

jumlah debitur sebayan 35.022 menjadi 61.983 jumlah debitur di tahun 2022, 

sedangkan dari sisi Jumlah Penyaluran meningkat sebesara 55.70% dari jumlah 

penyaluran tahun 2020 sebesar 1,136 Triliun menjadi 2,039 triliun 
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Grafik 3.2 Penyaluran KUR Tahun 2020 dan 2021 

  

Sumber: SIKP 

 

Salah satu fungsi Kantor wilayah direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai 

representasi atau perwakilan menteri keuangan di daerah adalah melaksanakan 

pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, Pinjaman dan Kredit Program 

di daerah. Atas pendelegasian tersebut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakana kegiatan survei dan 

monitoring kredit program terhadap 40 debitur penerima pembiayaan KUR di 

Sulawesi Utara untuk semester II tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 23 
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Dari hasil kegitaran survei ini diperoleh beberapa fakta dilapangan 

diantaranya penyaluran kredit belum secara optimal menyentuh debitur-debitur 

yang menggali potensi alam sebagai sektor unggulan di Sulawesi Utara (Sektor 

perkebunan dan perikanan) sektor usaha yang dibiayai KUR masih didominasi sektor 

perdagangan yaitu sebesar 47,5%. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan 

pencanangan sektor-sektor unggulan di Sulawesi Utara yakni sektor Perikanan dan 

Perkebunan.  

Berdasarkan hasil interview dan pengamatan di lapangan diperoleh informasi 

bahwa pembiayaan KUR sektor perikanan lebih didominasi nelayan modern yang 

telah memiliki modal dan peralatan pendukung yang besar dan kurang menyentuh 

secara optimal kepada nelayan tradisional. Hal ini disebabkan belum semuanya 

informasi terkait pembiayaan KUR ini menyentuh nelayan tradisional dan 

keengganan nelayan tradisonal mengajukan KUR karena cicilan yang tidak sesuai 

penghasilan dan tidak memiliki angunan tambahan yang memadai. 

 Dari sektor Perkebunan, para debitur pengolahan hasil kelapa menjadi hasil 

turunannya, hasil wawancara dilapangan, belum adanya kontribusi pihak pemerintah 

daerah dan perbankan dalam melakukan pembinaan dan monitoring terhadap para 

debitur secara kontinyu, sehingga para debitur bergerak secara mandiri dalam 

memajukan usahanya. Dari ulasan permasalahan di atas, masih terbuka peluang 

yang sangat besar dalam menggali potensi unggulan di Sulawesi Utara dengan 

dukungan pemerintah daerah dan perbankan serta regulasi pembiayaan KUR khusus 

yang lebih menyasar sektor-sektor unggulan di daerah.  

Pada proses penyaluran kredit kepada debitur KUR masih ditemukan bank 

penyalur kredit yang mengenakan agunan tambahan terhadap debitur untuk nilai 

akad kredit s.d. Rp100 juta. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan yang 

berlaku yakni Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik 

Indonesia nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 14 ayat 4, menyatakan bahwa Agunan 

tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b tidak dipersyaratkan bagi KUR 

super mikro, KUR mikro, KUR kecil sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah), dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia. Terkait kondisi ini perlu 

pengawasan secara berkelanjutan oleh instansi terkait implementasi peraturan di 
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lapangan dan penyebaran informasi pusat layanan (call center) pembiayaan KUR 

secara masif sebagai saluran penyampaian keluhan-keluhan terkait penyaluran 

kredit KUR oleh masyarakat luas. 

Masih ditemukan adaya cara-cara membayar angsuran/ cicilan pinjaman 

KUR yang masih belum menyesuaikan karakteristik masing-masing debitur yang 

disesuikan dengan sektor usaha, sehingga debitur melakukan pembayaran cicilan 

pinjaman dengan meminjam dari keluarga, saudara atau tetangga terlebih dahulu. 

Kondisi ini banyak dirasakan para debitur KUR yang bergerak di sektor perikanan, 

perburuan dan kehutanan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa debitur baru bisa 

menghasilkan pendapatan setiap 3 atau 4 bulan tergantung usahanya. Sehingga 

untuk menyikapi hal ini pihak perbankan lebih fleksible dalam menentukan jangka 

waktu membayar cicilan pinjaman disesuaikan dengan sektor usaha yang ditekuni 

oleh masing-masing debitur. 

Selanjutnya berdasarkan hasil pengolahan data s.d bulan Desember 2021 

pada aplikasi SIKP level user Kanwil, jumlah penyaluran akad kredit di Sulawesi Utara 

tahun 2021 telah mencapai Rp2,039 triliun yang telah disalurkan melalui 15 

Kabupaten/Kota  kepada 61.983 debitur di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. 
Tabel   3.1 Penyaluran KUR Tingkat Kabupaten/Kota Prov. Sulawesi Utara 

 

Sumber : SIKP 



59

21 
 

 

Dari total penyaluan kredit tersebut, terdapat 5 sektor pembiayaan KUR 

terbesar yang telah disalurkan kepada para debitur yakni Sektor Perdagangan 

Besar dan Eceran jumlah akad kredit sebesar Rp1,036 triliun, Sektor Pertanian, 

Perburuan Dan Kehutanan mencapai akad kredit sebesar Rp400,792 miliar, Sektor 

Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum mencapai akad kredit 

sebesar Rp174,618 miliar, Sektor Industri Pengolahan akad kredit yang telah 

disalurkan sebesar Rp146,895 miliar dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial 

Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya telah mencapai akad kredit sebesar 

Rp146,215 miliar. 

 
Tabel   3.2 Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi 

Sumber : SIKP 

 

Dari sisi bank penyalur, Bank BRI menjadi bank penyalur dengan jumlah 

penyaluran kredit terbesar yakni mencapai 1,370 triliun (67,15%) yang telah 

disalurkan kepada 49.732 debitur, Bank BNI telah menyalurkan kredit sebesar 

Rp463,372 miliar (22,76 %) yang telah disalurkan kepada 1.904 debitur, Bank 

Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar Rp83,491 miliar (4,10%) kepada 1.594 

debitur dan Bank SulutGo telah menyalurkan kredit program KUR sebesar 

Rp65,293 miliar (3,21%) dengan total debitur sebanyak 1.269. 
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Tabel   3.3 Penyaluran KUR Berdasarkan Bank Penyalur 

 
Sumber : SIKP 

 

Sedangkan dari sisi Pendidikan, berdasarkan data  yang diperoleh melalui 

survey yang dilakukan tingkat Pendidikan debitur yang mendapatkan fasilitas 

kerdt program KUR didominasi dengan tingkat Pendidikan Sekolah Menegah Atas 

(SMA) sebesar 67.5%, Perguruan tinggi sebear 15%, Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) sebesar 10% dan Lulusan Sekolah Dasar sebesar 7.5 % 
 

Grafik 3.4 Penerima KUR berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Sumber: Hasil Survey 

 

Sejalan dengan data yang telah di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik 

Sulawesi Utara, Pertumbuhan Ekonomi di Sulawsi Utara  Tumbuh sebesar 4,16% 

dimana Produk Nasional Bruto secara kumulatif pada tahun 2021 berada pada nilai 
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Rp 142.60 Miliar yang di dominasi oleh sektor Pertanian, Perdaganan, Konstruksi 

dan industri pengolahan dan transportasi sebesar 65.44%. Keniakan ini tidak 

terlepas dari keberhasilan kredit Program KUR   yang merupakan salah satu 

stimulus pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada masa 

Pandemi Covid-19. 

 Mengingat Kontribusi UMKM sangat signifikan  terhadap petumbuhan 

Ekonomi Sulawesi utara utamanya terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto 

Daerah dan Penyerapan tenaga kerja perlu di susun regulasi terkait pembiayaan 

KUR yang menjaring khusus debitur-debitur potensial yang bergerak di sektor-

sektor yang menjadi unggulan di suatu daerah, selain itu perlu koordinasi antara 

Pemerintah  dan Perbankan dalam memenuhi data calon debitur potensial di 

daerah sehingga mampu menjaring lebih banyak calon debitur potensial yang 

layak mendapatkan pembiayaan KUR,  dan pada akhirnya program KUR ini sangat 

bermanfaat dan membantu para debitur khususnya untuk UMKM dalam 

mengembangkan usahanya dan berharap agar program KUR  tetap dilanjutkan. 

 
B. ULTRA MIKRO 

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang 

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), pemerintah telah melaksanakan simplifikasi proses 

bisnis pembiayaan ultra mikro menjadi lebih efektif, efisien, dan menjangkau 

pelaku usaha ultra mikro. Pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas 

pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvesional 

maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk 

menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro 

serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah. Melalui 

Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku coordinated fund, 

sejak tahun 2017 telah mengembangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dimana 

mekanisme penyalurannya dilaksanakan dengan berkerjasama dengan lembaga 

keuangan bukan bank sebagai lembaga penyalur yang telah memiliki 

pengalaman di bidang micro financing yakni PT Pegadaian, PT Permodalan 

Nasional Madani dan PT Bahana Artha Ventura.  
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Sejak digulirkan pada tahun 2017, berdasarkan data dalam aplikasi SIKP-

UMi, realisasi penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Sulawesi Utara 

menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2017 realisasi pembiayaan 

UMi di Sulawesi Utara mencapai Rp 1,4 Miliar, dengan nasabah mencapai 185 

debitur. Nilai penyaluran UMi tersebut meningkat lebih 100 persen pada tahun 

2018 yakni mencapai Rp 10,3 Miliar dengan debitur mencapai 4.159 orang. Pada 

tahun 2019 realisasi pembiayaan UMi sampai dengan bulan Desember 2019 

tercatat meningkat menjadi 9.805 debitur dengan total penyaluran Rp28,9 Miliar, 

Lalu pada tahun 2020, jumlah debitur UMi tercatat 9.644 debitur dengan realisasi 

Rp35,02 miliar, hingga pada periode tahun 2021 ini jumlah debitur pembiayaan 

UMi sudah mencapai 8.615 debitur dengan realisasi penyaluran Rp30,552 miliar. 

Terdapat penurunan jumlah debitur sebanyak 1.029 debitur yang secara langsung 

tingkat penyaluran kredit di tahun 2021 turun sejumlah Rp4,47 miliar, hal ini terjadi 

akibat pembatasan ruang gerak masyarakat sebagai dampak pandemik Covid-19 

yang belum usai hingga akhir tahun 2021. Hingga tahun 2021, upaya nyata 

pemerintah dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro masih berlanjut, 

hal ini ditandai dengan masih adanya subsidi bunga pinjaman terhadap debitur 

sebagai bagian kebijakan pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Namun pada awal tahun ini, pelaksanaan agak terlambat dikarenakan 

perjanjian plafon kredit antara PT. Pegadaian dengan PIP baru ditandatangani 

akhir Februari 2021. 

Tabel 3.5 Realisasi Penyaluran Pembiayaan UMi diSulawesi Utara s.d Semester II Tahun 

2021 

Penyalur Tahun Jumlah 

Debitur 

Penyaluran 

(Rp) 

PT. Pegadaian 2017 185 1.394.300.000 

PT. Pegadaian/ PT. PNM 2018 4.159 10.328.900.000 

PT. Pegadaian/ PT. PNM 2019 9.805 28.904.200.000 

PT. Pegadaian/ PT. PNM 2020 9.644 35.020.130.000 

PT. Pegadaian/ PT. PNM 2021 8.615 30.552.730.121 

Sumber: SIKP Umi 
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Secara agregat, jika dilihat dari 

lembaga penyalur UMi di Sulawesi 

Utara, PT. PNM menjadi lembaga 

penyalur yang memiliki jumlah debitur 

UMi terbanyak, hingga tahun 2021 

jumlah debitur nya mencapai 5.999 

debitur dengan total penyaluran kredit 

mencapai Rp21,402 miliar. Dari sisi PT. 

Pegadaian, jumlah debitur yang telah 

melaksanakan akad kredit mencapai 2.616 debitur dengan total kredit mencapai 

Rp9,149 miliar. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta 

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk 

Teknis Monitoring Dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Oleh Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait 

keakuratan data yang dilaksanakan triwulanan dan survei tingkat keekonomian 

debitur yang dilaksanakan semesteran. Lebih lanjut, atas dasar monev KPPN 

tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki tugas untuk melakukan, 

pembinaan, pemantauan, koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan penyaluran 

pembiayaan UMi. Pada tahun 2021 ini, pelaksanaan monev keakuratan data oleh 

KPPN telah dilaksanakan sampai dengan semester II (Triwulan III dan IV) tahun 

2021 dengan total responden sebanyak debitur untuk monitoring ketepatan data 

dalam SIKP UMi.  

 



64

25 
 

 

 

Secara agregat, jika dilihat dari 

lembaga penyalur UMi di Sulawesi 

Utara, PT. PNM menjadi lembaga 

penyalur yang memiliki jumlah debitur 

UMi terbanyak, hingga tahun 2021 

jumlah debitur nya mencapai 5.999 

debitur dengan total penyaluran kredit 

mencapai Rp21,402 miliar. Dari sisi PT. 

Pegadaian, jumlah debitur yang telah 

melaksanakan akad kredit mencapai 2.616 debitur dengan total kredit mencapai 

Rp9,149 miliar. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta 

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk 

Teknis Monitoring Dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Oleh Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait 

keakuratan data yang dilaksanakan triwulanan dan survei tingkat keekonomian 

debitur yang dilaksanakan semesteran. Lebih lanjut, atas dasar monev KPPN 

tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki tugas untuk melakukan, 

pembinaan, pemantauan, koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan penyaluran 

pembiayaan UMi. Pada tahun 2021 ini, pelaksanaan monev keakuratan data oleh 

KPPN telah dilaksanakan sampai dengan semester II (Triwulan III dan IV) tahun 

2021 dengan total responden sebanyak debitur untuk monitoring ketepatan data 

dalam SIKP UMi.  

 



1



2



67

Kesimpulan 
1. Kebijakan Fiskal sebagai alat pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan 

dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat 
dan Daerah dalam memastikan keefektifitasannya sebagai pemenuhan tiga fungsi 
utama yaitu sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

2. Masa pandemic Covid-19 tetap menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah baik 
Pusat maupun Daerah dalam upaya penanggulangannya serta dalam menjaga 
stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang ada baik skala nasional maupun 
regional. 

3.  Berdasarkan data Current State dari BPS, Pertumbuhan Domestik Regional Bruto 
(PDRB) mengalami kenaikan pada akhir Q4 2021 yang dapat diartikan sebagai 
kenaikan Pertumbuhan Ekonomi. 

4. PDRB Q1 2022 Atas Dasar Harga Konstan Sulawesi Utara diperkirakan pada sekitar 
nilai 23.458.121 Juta Rupiah dan PDRB Q1 2022 Atas Dasar Harga Berlaku Sulawesi 
Utara sekitara nilai 36.866.172 Juta Rupiah. (dengan menggunakan metode regresi 
linear) 

5. Dari PDRB ADHK Lapangan Usaha, pertumbuhan tertinggi ada pada lapangan 
usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,72% yang disusul oleh 
Industri Pengolahan sebesar 8,92%. Dari segi porsi, pada PDRB ADHK Lapangan 
Usaha Tahunan ini porsi terbesar ada pada Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 
sebesar 19,60% 

6. Pada PDRB ADHK berdasarkan pengeluaran tahunan 2021, pertumbuhan dari 
tahun sebelumya terjadi di semua sector kecuali Pengeluaran Konsumsi 
Pemerintah yang mengalami pennurunan -2,51%. Untuk pertumbuhan tertinggi 
terjadi pada sector Impor Luar Negeri sebesar 10,48% 

7. Dari sisi Neraca Perdagangan, Ekspor mengalami kenaikan di bulan Februari 
sebesar 60,21% menjadi 141,38 juta USD dengan Lemak dan Minyak Hewan/Nabati 
menjadi komoditi terbesar. Dari sisi Impor terjadi peningkatan dibandingkan bulan 
sebelumnya sebesar 93,46% dimana nilainya menjadi 19,39 Juta USD. Bahan Bakar 
Mineral menjadi komoditi dengan nilai impor terbesar. 

8. Untuk Inflasi di 2 kota yang menjadi perhitungan inflasi di regional Sulawesi Utara 
(Kota Manado dan Kota Kotamobagu) mengalami kenaikan dimana pada Kota 
Manado terjadi inflasi sebesar 0,40% dan Kota Kotamobagu terjadi inflasi sebesar 
0,87%. Penyumbang inflasi terbesar di Kota Manado adalah kelompok pengeluaran 
Transportasi dan di Kota Kotamobagu adalah kelompok Pengeluaran Makanan, 
Minuman dan Tembakau. 

9. Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara pada tahun 2021 berada pada 
nilai 73,30 (Kota manado dengan nilai IPM sebesar 79,20, tertinggi diantara 
Kabpeten/Kota yang ada di Prov. Sulawesi Utara) dimana Indeks ini lebih tinggi 
daripada indeks Nasional dan menjadi Indeksi tertinggi diantara Provins-provinsi 
yang ada di Pulau Sulawesi. 

10.  Data terakhir untuk tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara adalah sebesar 186,55 
ribu jiwa dengan komposisi 62,40% Penduduk Miskin di pedesaan dan 37,60% di 
Perkotaan. dimana Tingkat Gini Ratio Sulawesi Utara berada pada angka 0,359 
dengan nilai lebih baik dari nasional yang berada pada angka 0,381 

11.  Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Utara berada pada 
besaran 7,06%, yang mana persentase tersebut berada diatas persentase nasional 
sebesar 6,49%. 
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12.  Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Sulawesi Utara masing 
masing mengalami penurunan sebesar -0,79% dan -0,49%, sehingga NTP pada 
bulan maret memiliki nilai sebesar 110,04 dan NTN menjadi sebesar 105,48. 

13.  Untuk pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), terdapat 5 instansi Pemerintah 
yang berstatus BLU di Prov. Sulawesi Utara, dan selama beroperasi di Triwulan I 
2022 didapati secara umum satuan kerja BLU mengalami deficit operasional 
kecuali Universitas Sam Ratulangi. 

14.   Terkait kinerja pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara mengalami kenaikan dimana 
realisasi pendapatan negara di Sulawesi Utara naik sebesar 0,4% dibandingkan 
periode yang sebelumnya dan diikuti oleh kenaikan realisasi belanja negara 
sebesar 0,2% dibandingkan periode sebelumnya. 

15.  Dari sisi pendapatan negara, hingga Triwulan I 2022, Pendapatan Perpajakan 
merealisasikan sebesar 765,62 miliar rupiah atau 22,1% dari target yang ada (3,46 
Triliun Rupiah), dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terealisasi 
sebesar 289,41 miliar atau sebesar 25,6& dari target yang ada (1.129,46 miliar 
Rupiah). 

16.  Dari sisi belanja Pemerintah Pusat, belanja pegawai masih mendominasi realisasi 
belanja yang ada sebesar 637,05 miliar, diikuti Belanja barang sebesar 497,02 
miliar, Belanja Modal sebesar 242,61 miliar dan belanja Bantuan Sosial sebesar 4,88 
miliar rupiah. 

17.  Berdasarkan realisasi APBN di Prov. Sulawesi Utara, deficit anggaran adalah 
sebesar 3.314,69 miliar atau 19,85% dari target yang mana lebih rendah 
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

18.  Untuk pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah di Sulawesi Utara, 
realisasi pendapatan Triwulan I 2022 baru mencapai 14 % dengan realisasi belanja 
sebesar 12%. Sampai dengan Triwulan I 2022, APBD SUlut mengalami surplus 
sebesar Rp210,67 Miliar 

19.  Untuk komponen pendapatan Daerah, telah terealisasi sebesar Rp2.367 miliar 
dengan komponen TKDD/Dana Transfer Pusat masih menjadi komponen 
pendapatan terbesar yang disusul oleh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

20.  Dari sisi belanja daerah, Kinerja penyerapan belanja daerah sampai dengan 
Triwulan I 2022 tumbuh hingga 26% dibandingkan periode yang sama tahun 
anggaran sebelumnya dengan komponen belanja Pegawai masih mendominasi 
belanja daerah di seluruh pemda lingkup Provinsi Sulawesi Utara.  

21.  Hingga akhir Tiwulan I 2022, belum didapati realisasi belanja untuk Dana Alokasi 
Khusus Fisik di seluruh pemerintah daerah yang ada di Sulawesi Utara yang 
disebabkan oleh berbagai macam hal, salah satunya terkait pemenuhan dokumen 
persyaratan untuk penyaluran DAK Fisik. 
 

Rekomendasi 
1. Peningkatan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sehingga 

dapat terjalin suatu Kerjasama yang baik yang akan berdampak pada 
perkembangan ekonomi dan masyarakat di daerah.  

2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengembangan sector 
potensial melalui Pendidikan dan pelatihan, sehingga mampu meningkatkan daya 
saing dan pemanfaatan teknologi yang ada. 

3. Memaksimalkan peran BLU dan BLUD yang ada di regional Sulawesi Utara. 
4. Peningkatan PAD perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik ekstensifikasi 

maupun intensifikasi. 

Kesimpulan 
1. Kebijakan Fiskal sebagai alat pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan 

dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat 
dan Daerah dalam memastikan keefektifitasannya sebagai pemenuhan tiga fungsi 
utama yaitu sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

2. Masa pandemic Covid-19 tetap menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah baik 
Pusat maupun Daerah dalam upaya penanggulangannya serta dalam menjaga 
stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang ada baik skala nasional maupun 
regional. 

3.  Berdasarkan data Current State dari BPS, Pertumbuhan Domestik Regional Bruto 
(PDRB) mengalami kenaikan pada akhir Q4 2021 yang dapat diartikan sebagai 
kenaikan Pertumbuhan Ekonomi. 

4. PDRB Q1 2022 Atas Dasar Harga Konstan Sulawesi Utara diperkirakan pada sekitar 
nilai 23.458.121 Juta Rupiah dan PDRB Q1 2022 Atas Dasar Harga Berlaku Sulawesi 
Utara sekitara nilai 36.866.172 Juta Rupiah. (dengan menggunakan metode regresi 
linear) 

5. Dari PDRB ADHK Lapangan Usaha, pertumbuhan tertinggi ada pada lapangan 
usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,72% yang disusul oleh 
Industri Pengolahan sebesar 8,92%. Dari segi porsi, pada PDRB ADHK Lapangan 
Usaha Tahunan ini porsi terbesar ada pada Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 
sebesar 19,60% 

6. Pada PDRB ADHK berdasarkan pengeluaran tahunan 2021, pertumbuhan dari 
tahun sebelumya terjadi di semua sector kecuali Pengeluaran Konsumsi 
Pemerintah yang mengalami pennurunan -2,51%. Untuk pertumbuhan tertinggi 
terjadi pada sector Impor Luar Negeri sebesar 10,48% 

7. Dari sisi Neraca Perdagangan, Ekspor mengalami kenaikan di bulan Februari 
sebesar 60,21% menjadi 141,38 juta USD dengan Lemak dan Minyak Hewan/Nabati 
menjadi komoditi terbesar. Dari sisi Impor terjadi peningkatan dibandingkan bulan 
sebelumnya sebesar 93,46% dimana nilainya menjadi 19,39 Juta USD. Bahan Bakar 
Mineral menjadi komoditi dengan nilai impor terbesar. 

8. Untuk Inflasi di 2 kota yang menjadi perhitungan inflasi di regional Sulawesi Utara 
(Kota Manado dan Kota Kotamobagu) mengalami kenaikan dimana pada Kota 
Manado terjadi inflasi sebesar 0,40% dan Kota Kotamobagu terjadi inflasi sebesar 
0,87%. Penyumbang inflasi terbesar di Kota Manado adalah kelompok pengeluaran 
Transportasi dan di Kota Kotamobagu adalah kelompok Pengeluaran Makanan, 
Minuman dan Tembakau. 

9. Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara pada tahun 2021 berada pada 
nilai 73,30 (Kota manado dengan nilai IPM sebesar 79,20, tertinggi diantara 
Kabpeten/Kota yang ada di Prov. Sulawesi Utara) dimana Indeks ini lebih tinggi 
daripada indeks Nasional dan menjadi Indeksi tertinggi diantara Provins-provinsi 
yang ada di Pulau Sulawesi. 

10.  Data terakhir untuk tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara adalah sebesar 186,55 
ribu jiwa dengan komposisi 62,40% Penduduk Miskin di pedesaan dan 37,60% di 
Perkotaan. dimana Tingkat Gini Ratio Sulawesi Utara berada pada angka 0,359 
dengan nilai lebih baik dari nasional yang berada pada angka 0,381 

11.  Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Utara berada pada 
besaran 7,06%, yang mana persentase tersebut berada diatas persentase nasional 
sebesar 6,49%. 
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5. Pemerintah daerah agar melakukan pengoptimalan belanja salah satunya dengan 
melakukan pergeseran anggaran sehingga SiLPA dapat termanfaatkan dengan 
baik. 

6. Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan belanja yang mempunyai multiplier 
effect yang besar seperti belanja barang dan modal. 

7. Belum optimalnya penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik yang ada agar menjadi 
perhatian lebih bagi Pemerintah Daerah, khususnya SKPD/OPD dalam 
memperhatikan jadwal-jadwal dan pemenuhan syarat dalam penyaluran Dana 
yang ada sehingga dapat terjadi penyaluran yang sesuai dengan waktu yang ada. 

8. Pemerintah Daerah agar mampu mengoptimalkan sector-sektor yang sudah 
menjadi komponen penting dalam Penyusunan PDRB yang ada serta 
mengembangkan sector-sektor potensial yang nantinya akan berdampak pada 
pertumbuhan ekonomi regional yang ada. 




