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A. PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Tren positif pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat terus berlanjut sepanjang triwulan III 
2014. Berlawanan dengan kondisi nasional yang cenderung melambat, perekonomian Sulawesi 
Barat masih tumbuh sebesar 10,02% (y on y), dua kali lipat di atas rata-rata nasional sebesar 5,01%. 
Nilai PDRB triwulan III mencapai Rp 4.662,95 miliar (harga berlaku) atau Rp 1.661,14 miliar (harga 
konstan). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan kinerja sektor industri pengolahan 
seiring peningkatan produksi olahan CPO dan tumbuhnya sektor bangunan didorong semakin 
intensifnya penyerapan anggaran pemerintah, meskipun pada saat bersamaan sektor pertanian 
sebagai penggerak utama perekonomian mengalami kontraksi seiring berlalunya musim tanam. 
Pada triwulan IV diperkirakan perekonomian diperkirakan akan tumbuh, meskipun terus dibayangi 
oleh kenaikan harga BBM. 
 

 
Sumber :  BPS Provinsi Sulbar 

 
Di sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh laju pertumbuhan ekspor dan konsumsi 
rumah tangga. Ekspor mampu tumbuh sebesar 22,65% (y on y), sementara konsumsi rumah 
tangga tumbuh sebesar 6,21% (y on y). Pertumbuhan ekspor didorong oleh ekspor hasil olahan CPO 
menjadi minyak goreng yang dipasarkan ke luar Sulawesi Barat, sementara konsumsi rumah tangga 
dipengaruhi oleh datangnya bulan Ramadhan dan dilanjutkan dengan Idul Fitri. Pada triwulan ini 
arus investasi yang masuk juga relatif tinggi yang dipengaruhi ekspektasi positif dari investor, 
maupun mulai bergulirnya proyek-proyek pemerintah secara intensif. Peningkatan belanja 
pemerintah di triwulan III yang bersifat cyclical mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 
2,34%. Di sisi lain impor juga masih relatif tinggi mengingat kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat 
sebagian besar masih harus dipenuhi dengan distribusi barang dari luar daerah. Perbaikan di sektor 
infrastruktur yang tengah digalakkan pada saat ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke 
depan, karena dengan infrastruktur yang lebih baik arus distribusi barang dapat dilakukan dengan 
lebih lancar sehingga volume transaksi juga semakin membesar. 

 
Sumber : BPS Provinsi Sulbar 
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Dari sisi penawaran, sektor pertanian masih menjadi penggerak utama perekonomian di 
Sulawesi Barat. Meskipun di triwulan III ini sektor tersebut berkontraksi 9,65%, namun 
sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai hampir 50%. Sebagaimana diketahui, 
perekonomian Sulawesi Barat sangat dipengaruhi oleh sektor primer (sektor pertanian dan sektor 
pertambangan/penggalian). Sementara itu, sektor industri pengolahan menjadi penggerak utama 
pertumbuhan sebesar 74,49% (y on y) yang dipengaruhi makin intensifnya pabrik olahan CPO. 
Pendirian dan beroperasinya pabrik tersebut diakui berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan 
Sulawesi Barat. Dari perspektif pertumbuhan, meskipun pabrik CPO yang didirikan tidak terlalu 
besar, pengaruhnya terhadap perekonomian cukup nyata dikarenakan economic size yang masih 
relatif kecil. Berkembangnya industri pengolahan ini juga menjadi sinyal positif tumbuhnya 
perekonomian Sulawesi Barat ke arah lebih baik, mengingat sektor ini mempunyai daya ungkit 
terhadap pertumbuhan yang signifikan. Di triwulan III ini, sektor konstruksi, perdagangan, dan listrik 
juga meningkat yang dipengaruhi oleh makin intensifnya belanja APBD dan APBN.  
 

 
Sumber : BPS Provinsi Sulbar 

2. Inflasi 
Inflasi Sulawesi Barat di triwulan III sebesar 4,04% (y on y) terus terjaga berada di bawah rata-
rata nasional sebesar 4,53 (y on y). Inflasi yang terkendali ini terus menciptakan iklim yang positif 
bagi pertumbuhan di Sulawesi Barat. Tiga kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok 
kesehatan (15,72%), makanan jadi (9,98%), dan perumahan (6,37%). Dampak melemahnya nilai 
tukar rupiah terhadap US dolar menyebabkan kenaikan harga bahan baku obat-obatan dan 
kosmetika yang berpengaruh pada kenaikan inflasi. Inflasi kelompok makanan jadi dipengaruhi oleh 
naiknya permintaan selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, serta kampanye pemilu 
presiden. Sementara itu, kenaikan harga bahan bangunan seperti semen dan batu bata turut memicu 
inflasi di kelompok perumahan. Pada triwulan IV diproyeksikan inflasi akan meningkat dibayangi 
dengan isu kenaikan harga BBM, meskipun secara umum diprediksi akan tetap terkendali di bawah 
rata-rata nasional. 

 
Sumber : BPS Provinsi Sulbar 
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Inflasi bahan makanan selama triwulan III menunjukan minus 3,91% (y on y) dipengaruhi 
turunnya permintaan setelah Idul Fitri. Selama triwulan ini harga kelompok volatile food, yaitu 
kelompok bahan makanan seperti daging, telur, susu, dan bumbu-bumbuan, cukup terkendali. 
Diprediksi pengaruh inflasi dari kelompok ini akan meningkat seiring isu kenaikan BBM, maupun 
permintaan yang berkecenderungan meningkat sampai dengan akhir tahun. Sementara itu, inflasi 
kelompok administered relatif stabil mengingat masyarakat mulai menyesuaikan diri dengan dampak 
kebijakan pemerintah di triwulan sebelumnya menyangkut tarif dasar listrik, pajak rokok daerah, 
maupun kenaikan tarif angkutan udara.  
 

 
Sumber : BPS Provinsi Sulbar 

 

3. Keadaan Ketenagakerjaan 
Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Barat bulan Agustus 2014 mencapai 608,4 ribu orang atau 
mengalami peningkatan 8,93% jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun sebelumnya. 
Angka pengangguran terbuka di bulan Agustus mencapai 2,08% atau menurun jika dibandingkan di 
Agustus 2013 yang mencapai 2,35%. Penurunan angka pengangguran ini seiring dengan makin 
banyaknya investasi langsung di Sulawesi Barat, seperti pabrik pengolahan CPO menjadi minyak 
goreng. Munculnya industri pengolahan mampu menyerap tenaga kerja yang ada dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, lapangan usaha pertanian merupakan penyerap 
terbesar tenaga kerja di Sulawesi Barat. Pada bulan Agustus 2014, jumlah penduduk yang bekerja 
pada sektor ini sebesar 56,84% dari jumlah penduduk yang bekerja atau sebanyak 338,6 ribu orang. 
Pekerja di Sulawesi Barat masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) 
sebanyak 425,6 ribu atau 71,43%. Kondisi ketenagakerjaan ini perlu diperbaiki dan diharapkan 
pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan keahlian di Sulawesi Barat, apalagi menyongsong 
mualai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015. 
 

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja 
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Sulawesi Barat 

 

Lapangan Pekerjaan Utama Agustus 
2013 

Februari 
2014 

Agustus 
2014 

Persentase 
Agustus 2014 

Pertanian 314.096 354.350 338.649 56,84 
Industri 24.965 27.032 34.285 5,75 
Konstruksi  24.298 23.925 24.541 4,12 
Perdagangan  74.789 56.986 82.867 13,91 
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan 
Perorangan 77.844 92.238 90.465 15,18 

Lainnya ***)  29.446 36.586 24.990 4,19 
Total  545.438 591.117 595.797 100,00 
***) Transportasi, Pertambangan, Listrik Gas dan Air, dan Keuangan 

Sumber : BPS Provinsi Sulbar 

 
 

I II III IV I II III
Bahan Makanan 8,52         6,54         6,78         5,65         1,09         3,93         -3,91
Makanan Jadi 3,27         4,31         5,06         5,98         9,31         8,02         9,98
Perumahan 2,53         2,88         4,72         5,03         5,82         6,51         6,37
Sandang 3,65         3,54         2,97         0,85         2,79         3,61         4,82
Kesehatan 1,52         1,28         4,99         7,00         14,49      15,41      15,72
Pendidikan 6,88         7,01         4,17         4,25         3,38         3,56         5,05
Transport 0,45         2,89         8,73         10,06      11,81      9,62         3,3
Umum/Total 4,19         4,30         5,86         5,91         6,24         6,65         4,04

Keterangan
2013 2014

Inflasi Kelompok Barang dan Jasa
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B. PERKEMBANGAN DAN ANALISA PENDAPATAN 

1. Penerimaan Perpajakan 
Sampai dengan triwulan III 2014 penerimaan dari sektor perpajakan mencapai Rp 251,7 miliar. 
Realisasi ini meningkat 11% jika dibandingkan dengan penerimaan perpajakan triwulan III 2013 
sebesar Rp 226,3 miliar, di mana kontribusi  terbesar adalah dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
sebesar Rp 128,4 miliar  (51,03%) dan Pajak Penghasilan (PPh) Rp 115,3 miliar (45,81%). Sebagian 
besar PPN dihasilkan dari PPN dalam negeri sebesar  Rp 128,4 miliar (99,98%) sebagai pajak atas 
konsumsi dalam negeri, sedangkan PPN lainnya dan PPN impor hanya menyumbang nilai yang 
tidak signifikan. Sementara itu, penyumbang penerimaan PPh terbesar berasal dari PPh pasal 21 
sebesar Rp 65,9 miliar (57,16%), PPh final sebesar Rp 30,9 miliar (26,84%), dan PPh pasal 22  
sebesar Rp 8,52 miliar (7,39%). Berlainan dengan kondisi nasional secara umum, pendapatan 
perpajakan di Sulawesi Barat masih menunjukan tren yang positif seiring dengan pertumbuhan 
ekonomi yang terjadi. Namun demikian, kenaikan ini juga patut untuk terus dievaluasi mengingat 
hampir separuh pendapatan perpajakan ternyata dihasilkan dari potongan atas belanja yang 
bersumber dari APBN/APBD. 

     
Sumber :  LKPP (data diolah)   Sumber :  LKPP (data diolah) 

 

2.  Penerimaan Negara Bukan Pajak 
a. PNBP Umum 

Realisasi PNBP Umum sampai dengan triwulan III 2014 mencapai Rp 21,7 miliar  atau 
meningkat tajam dibandingkan periode yang sama di tahun 2013 yang hanya Rp 4,1 
miliar. Peningkatan paling signifikan dihasilkan Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun 
Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 20,6 miliar dari semula Rp 2,6 miliar di tahun 2013. Hal ini 
menunjukkan adanya realisasi semu atau belum efektifnya penyerapan anggaran di tahun 
2013. Mengingat realisasi ini berasal dari proyek-proyek infrastruktur di tahun 2013, maka 
perhatian perlu diberikan agar kejadian serupa tidak terulang di tahun 2014. Pendapatan 
lainnya yang cukup menonjol adalah Pendapatan Denda sebesar Rp 519,6 juta dan 
Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp 353,2 juta. Kedua pendapatan ini juga patut dimonitor, 
karena tersebut turut memberikan warna bagi peningkatan kinerja PNBP di tahun 2014. 

 

 
Sumber : LKPP (data diolah) 

 



 

Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulan III-2014 
5 

 

b. PNBP Fungsional 
Realisasi PNBP Fungsional sampai dengan triwulan III 2014 mencapai 15,2 miliar rupiah 
atau menurun5% dibandingkan periode yang sama di tahun 2013 sebesar 16.1 miliar 
rupiah. Penurunanpenerimaan PNBP Fungsional terdapat pada Pendapatan Jasa I sebesar 
3,2 miliar rupiah atau turun 50% dibanding tahun 2013.Peningkatan penerimaan 
disumbangkan oleh Pendapatan Jasa Kepolisian I tercapai sebesar 6,7 miliar rupiah atau 
mengalami peningkatan 13% dan Pendapatan Pendidikan 2,47 miliarrupiah atau naik 50%. 

 

 
Sumber : LKPP (data diolah) 

 
3. Penerimaan Daerah 

a. Penerimaan Pajak Daerah 
Realisasi pajak daerah di seluruh Sulawesi Barat periode triwulan III 2014 mencapai Rp 
158,6 miliar atau 69,05% dari target sebesar Rp 229,7 miliar. Realisasi pajak daerah ini 
mencapai 61% dari keseluruhan realisasi PAD yang ada sebesar Rp 260,5 miliar atau 
meningkat sebesar 40% dibandingkan periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp 113,3 
miliar. Dari jumlah pajak daerah tersebut, 65% di antaranya berasal dari pajak yang dipungut 
oleh Provinsi Sulawesi Barat sementara sisanya berasal dari 6 kabupaten. Realisasi pajak 
provinsi dihasilkan dari utilisasi kendaraan bermotor, yaitu BBN, pajak bahan bakar, dan pajak 
kendaraan bermotor. Pajak daerah kabupaten dihasilkan dari pengambilan dan pengolahan 
galian golongan C, pajak penerangan jalan, BPHTB, dan pajak hotel - restoran. 

 

 
Sumber :  LRA Pemerintah Daerah Triwulan III 

     



 

Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulan III-2014 
6 

 
b. Penerimaan Retribusi Daerah 

Realisasi retribusi daerah mencapai Rp 51,33 miliar atau 58,27% dari target sebesar Rp 
88,1 miliar. Realisasi retribusi ini merepresentasikan 20% dari keseluruhan PAD yang dimiliki 
oleh daerah-daerah yang ada di Sulawesi Barat. jika dibandingkan dengan periode yang sama 
tahun sebelumnya capaian ini meningkat 143%. Terdapat potential loss dari retribusi daerah 
sebesar Rp 2 miliar dikarenakan terdapat retribusi yang tidak dapat dipungut lagi di tahun 
2014, yaitu retribusi perijinan tertentu pada angkutan kendaraan. Pada saat ini terdapat 5 jenis 
penyumbang retribusi terbesar, yaitu (i) retribusi pelayanan kesehatan, (ii) retribusi ijin 
mendirikan bangunan, (iii) retribusi pemakaian kekayaan daerah, (iv) retribusi pelayanan 
pasar, dan (v) retribusi penjualan produksi usaha daerah. 

 

 
Sumber :  LRA Pemerintah Daerah Triwulan III 2014 

c. Penerimaan Hasil Kekayaan Negara Yang Dipisahkan 
Realisasi penerimaan sampai dengan triwulan III tahun 2014 mencapai Rp 12,8 miliar, 
melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 11,6 miliar. Meskipun realisasinya melebihi 
target, tetapi kontribusi penerimaan jenis ini hanya 5% dari total PAD. Apabila dibandingkan 
dengan penerimaan tahun lalu jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 34% dari sebesar 
Rp 9,5 miliar untuk penerimaan triwulan III 2013. Kenaikan yang cukup drastis di triwulan III 
dikarenakan pembagian deviden oleh BUMD di wilayah Sulawesi Barat baru dilakukan di 
periode ini. Untuk mendukung performa BUMD di masa depan, yang umumnya berupa PDAM, 
pemerintah daerah perlu mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good 
corporate governance) agar terjadi penurunan biaya produksi. Hal ini menjadi isu penting 
mengingat tarif dasar pelayanan PDAM ditentukan oleh DPRD. Menyangkut pinjaman PDAM 
kepada pemerintah, sejauh ini pembayaran pokok dan bunga pinjamannya terhitung lancar. 

 

 
Sumber :  LRA Pemerintah Daerah Triwulan III 2014 
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C. PERKEMBANGAN DAN ANALISA BELANJA 

1. Belanja Pemerintah Pusat 
Realisasi penyerapan APBN sampai dengan triwulan III 2014 mencapai Rp1,5 triliun  atau 
59,39% dari total alokasi sebesar Rp2,5 triliun.  
Tiga fungsi dengan alokasi anggaran terbesar yaitu fungsi ekonomi dengan alokasi pagu sebesar 
Rp823,6 miliar, fungsi pelayanan umum sebesar Rp718,5 miliar, dan fungsi pendidikan sebesar 
Rp346,4 miliar, dengan realisasi masing-masing sebesar Rp499,1 miliar (60,61%), Rp473,6 miliar 
(65,92%), dan Rp160,2 miliar (46,25%). Berdasarkan jenis belanja, alokasi tertinggi terdapat pada 
belanja modal dengan pagu Rp1.070,8 miliar (43%), belanja barang Rp691,8 miliar (28%), belanja 
pegawai Rp427,2 miliar (17%) dan bantuan sosial  Rp296,7 miliar (12%). Namun demikian tingkat 
penyerapan tertinggi berada pada belanja pegawai sebesar 63,36% sedangkan belanja barang 
merupakan yang terendah sebesar 57,94%. Apabila berdasarkan Bagian Anggaran alokasi 
anggaran terbesar berada pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp826 miliar dengan 
penyerapan 59,15%, diikuti Kementerian Agama sebesar Rp321 miliar penyerapan sebesar 50,29%, 
dan Kementerian Pertanian Rp163 miliar dengan tingkat penyerapan 61,06%. 

 

 
Sumber :  http://pa.perbendaharaan.go.id 

 

     
      Sumber :  http://pa.perbendaharaan.go.id                  Sumber :  http://pa.perbendaharaan.go.id 

 
Dari komposisi anggaran yang ada, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar 
menjadi prioritas utama dari penyaluran APBN di Sulawesi Barat. Proyek-proyek infrastruktur 
yang ada antara lain berupa pembangunan jalan arteri menuju Pelabuhan Belang-Belang, 
peningkatan dan pelebaran jalan di wilayah Mamuju Tengah dan Utara, penggantian jembatan di 
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Polewali Mandar, Mamuju dan Mamuju Utara, pengendalian banjir di Mamuju, dan pengendalian 
abrasi pantai di Mamuju Utara. Selain itu juga terdapat proyek-proyek pembangunan gedung kantor 
maupun PNPM masyarakat perdesaan. Pembangunan infrastruktur ini diyakini akan mampu 
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Dalam laporan World Economic Outlook 
di bulan April 2014, IMF juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas investasi di sektor riil 
dalam bentuk pembangunan infrastruktur. 

 
2. Belanja Pemerintah Daerah 

Realisasi APBD sampai dengan triwulan III 2014 telah mencapai 2,61 triliun rupiah atau 
50,35% dari total sebesar 5,19 triliun rupiah. Apabila dirinci per jenis belanja, tingkat penyerapan 
tertinggi ada pada belanja operasi sebesar 2,17 triliun rupiah (41,74%), belanja modal 408,- miliar 
rupiah (7,86%) dan sisanya belanja tak terduga dan transfer. Pemerintah Kabupaten Majene 
memiliki persentase penyerapan tertinggi sebesar 60,86% sedangkan Kabupaten Mamuju memiliki 
persentase penyerapan terendah sebesar 35,08%. Tingginya tingkat penyerapan anggaran pada 
Kabupaten Majene didominasi oleh belanja pegawai dengan penyerapan sebesar 35,15% dari 
alokasi belanja pegawai sedangkan pada Kabupaten Mamuju memiliki tingkat penyerapan terendah 
pada belanja bantuan sosial sebesar 2,13% dari alokasi belanja tersebut. 

 

 
Sumber :  LRA Pemda Triwulan III 2014 

 
Dana APBD banyak dialokasikan untuk penguatan masyarakat di bidang pertanian dan 
perikanan dan pengadaan infrastruktur. Penguatan masyarakat dilakukan melalui bantuan 
kepada petani kakao dan kelapa sawit, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya. Pengadaan 
infrastruktur dilakukan antara lain untuk pembelian alat kesehatan bagi rumah sakit daerah, 
pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan rumah, dan pencetakan lahan pertanian baru. 
Tampaknya pemerintah daerah menyadari bahwa sumber pertumbuhan di Sulawesi Barat sebagian 
besar masih bertumpu pada sektor primer ini. 
 

 
D. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 

1. Derajat Desentralisasi Fiskal 
Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda 
pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendorong peran masyarakat dalam 
meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang 
dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan 
dalam bidang keuangan. Ciri utama daerah yang mampu untuk berotonomi adalah terletak pada 
kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya dengan tingkat 
ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil. Artinya 
kemandirian keuangan daerah diharapkan mampu tercipta setelah adanya otonomi daerah dan 
diharapkan PAD harus menjadi bagian terbesar dalam mobilisasi dana penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan sudah sewajarnya PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi 
daerah. Secara umum, Derajat Desentralisasi Fiskal didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah 
daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. 
Pengukuran Derajat Desentralisasi Fiskal adalah komponen PAD dibandingkan dengan Total 
Pendapatan Daerah (Abdul Halim, 2007: 234). 
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Sumber :  LRA Pemda Triwulan III 2014 

 
Berdasarkan perhitungan, realisasi PAD Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan triwulan III 
tahun 2014 mencapai Rp 260,5 miliar atau 7% dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 
3,69 triliun. Realisasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2013 
yaitu 6%. Membaiknya kinerja ini terutama didorong oleh meningkatnya penerimaan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, namun begitu masih jauh dari Target PAD sebesar Rp 451 miliar. Hal menarik 
yang patut dicermati adalah peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
dimana tumbuh 7 kali (Rp 12,7 miliar) dibandingkan penerimaan tahun 2006 sebesar Rp 1,8 miliar. 
Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi daerah yang belum tergali dan didayagunakan 
secara optimal sehingga PAD yang diharapkan bisa menopang pembiayaan pembangunan masih 
belum bisa diharapkan kontribusinya mengingat realisasinya yang hanya mencapai 7%. Namun 
demikian, Provinsi Sulawesi Barat secara umum mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan 
peningkatan angka Derajat Desentralisasi Fiskal. Ini cukup memberikan optimisme bagi 
perkembangan otonomi daerah di Sulawesi Barat. 
 

 
Sumber :  LRA Pemda Triwulan III 2014 

 
2. Pergerakan Sisa Lebih Anggaran (SILPA) Pemerintah Daerah 

SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka 
SILPA dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu SiLPA dan SILPA. Perbedaan keduanya terletak pada 
periodisasi pelaporan di mana SiLPA adalah selisih lebih anggaran tahun yang lalu yang dimasukkan 
ke periode anggaran berjalan, sedangkan SILPA untuk periode tahun berjalan. Jika angka SILPA 
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positif berarti bahwa ada pembiayaan netto setelah dikurangi dengan defisit anggaran, masih ada 
sisa (lebih) atau dengan kata lain masih ada dana dari penerimaan pembiayaan yang belum 
dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 
Berdasarkan pergerakan SILPA sepanjang triwulan I tahun 2011 s.d. triwulan III 2014 didapati 
tingginya angka SILPA dimaksud. Apabila diperhatikan SILPA yang ada naik-turun mengikuti 
pendapatan yang masuk dan belanja yang dikeluarkan. Apabila kita menggunakan benchmark 
SILPA akhir tahun, maka di setiap triwulan terlihat opportunity loss dari pengelolaan pendapatan dan 
belanja yang tidak efektif. Sebagai contoh di tahun 2013, SILPA pada akhir triwulan IV adalah Rp 
133 miliar. Maka di setiap triwulan lainnya pada tahun dimaksud terdapat "kerugian" sebesar selisih 
antara SILPA triwulan berkenaan dikurangi dengan SILPA akhir triwulan IV. Dengan kata lain, 
pemerintah daerah memiliki dana menganggur (idle cash) yang dapat dioptimalkan untuk 
memperoleh pendapatan lainnya, maupun untuk membiayai kegiatan/program kerja yang ada. 
Kebutuhan untuk pengelolaan kas yang profesional ini terlihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
atas LKPD Pemda di Sulawesi Barat Tahun 2013, yang menyatakan antara lain belum diterapkannya 
TSA yang baik dan belum dilakukan pengendalian rekening pemerintah daerah. Pemerintah daerah 
perlu berbenah untuk mewujudkan pengelolaan kas yang modern sebagaimana dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat. 

 
Perkembangan SiLPA Sulawesi Barat 
Trwiulan III 2011 s.d Triwulan III 2014 

 

 
Sumber :  LRA Pemda Triwulan III 2014 


