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A. Perkembangan dan Analisis Indikator Ekonomi Regional 

1. Produk Domestik Regional Bruto 

Perekonomian Sulawesi Barat tumbuh di atas rata-rata nasional dan terus menunjukkan tren 
positif sepanjang semester I 2014. Pada triwulan II 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai 9,29% 
(y-o-y), di atas rata-rata nasional yang mencapai 5,12%. Nilai PDRB Sulawesi Barat pada triwulan II 
mencapai Rp 4.497,87 miliar (harga berlaku) atau Rp 1.657,44 miliar (harga konstan). Pertumbuhan 
di tahun 2014 ini cukup menggembirakan, mengingat pada tahun 2013 perekonomian sempat 
mengalami perlambatan. Hal ini mengindikasikan mulai pulihnya kondisi regional dari terpaan krisis. 

 
Sumber : BPS Sulbar (data diolah) 

Dari sisi permintaan, perkembangan ekonomi triwulan II 2014 terutama didorong oleh 
kenaikan komponen investasi (PMTB) dan ekspor. Investasi mampu tumbuh sebesar 16,01% 
dan ekspor barang dan jasa juga tumbuh sebesar 21,79%, jika dibandingkan dengan triwulan 
sebelumnya. Investasi yang bertumbuh sangat dipengaruhi oleh terus berlanjutnya mega proyek 
infrastruktur di Sulawesi Barat, seperti pembangunan Jalan Arteri Mamuju untuk Mendukung 
Pelabuhan Belang-Belang, pembangunan jalan strategis nasional, pembangkit listrik, dan depo 
Pertamina. Pembangunan industri pengolahan di Sulawesi Barat yang berlanjut untuk mewujudkan 
daerah percepatan pembangunan industri nasional yang berfokus pada subsektor pengolahan 
minyak kelapa sawit, minyak goreng, kakao, dan rotan juga turut mendorong investasi. Sementara 
itu, ekspor barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh meningkatnya pertanian dan perkebunan yang 
tradable seperti kakao, kelapa sawit, kopi, dan jagung sebagai produk-produk unggulan Sulawesi 
Barat. Di sisi lain, pengaruh kenaikan impor dan konsumsi masyarakat tidak terlalu signifikan 
mempengaruhi pertumbuhan. Kenaikan keduanya lebih disebabkan oleh sebagian besar barang 
masih harus didatangkan dari luar daerah. 

 
Sumber : BPS Sulbar (data diolah) 
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Dari sisi penawaran, pertumbuhan di triwulan II 2014 dimotori oleh membaiknya kinerja 
sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor perdagangan-
hotel-restoran. Tren pertumbuhan yang positif sangat dipengaruhi akselerasi pertumbuhan sektor 
industri pengolahan seiring mulai beroperasinya pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) di 
Sulawesi Barat, sehingga industri pengolahan tumbuh signifikan dari 7,77% (y-o-y) di triwulan I 
menjadi 68,42% di triwulan II. Di sektor pertambangan, pertumbuhan sebesar 7,92% (y-o-y) 
disumbangkan oleh sub sektor penggalian sehubungan kegiatan eksplorasi di wilayah Sulawesi 
Barat. Peningkatan sektor perdagangan (7,10%) lebih disebabkan peningkatan sub sektor 
perdagangan seiring meningkatnya konsumsi masyarakat, sementara sub sektor pariwisata yang 
ditunjukan dengan jumlah kunjungan tamu ke hotel cenderung stagnan.  

 
Sumber : BPS Sulbar (data diolah) 

 

2. Inflasi 

Inflasi Sulawesi Barat pada triwulan II 2014 sebesar 6,65% (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan 
triwulan sebelumnya sebesar 6,24% (y-o-y), meskipun relatif lebih rendah dibandingkan 
inflasi nasional sebesar 6,70% (y-o-y). Tiga kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah 
kelompok kesehatan (15,41%), kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (9,62%), dan 
kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (8,02%). Inflasi kelompok kesehatan 
terutama terjadi pada subkelompok obat-obatan dan jasa perawatan jasmani dan kosmetika, 
sehubungan dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar. Seperti diketahui, industri 
obat dalam negeri masih tergantung pada bahan baku dari luar negeri, sehingga melemahnya nilai 
tukar rupiah menyebabkan kenaikan harga obat dalam negeri yang dikompensasi oleh rumah sakit 
dengan kenaikan tarif jasa layanannya. Inflasi kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa 
keuangan dikarenakan dampak lanjutan dari kenaikan tarif angkutan udara pada triwulan I 2014 dan 
naiknya permintaan transportasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Tingkat inflasi terbesar 
kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau disumbangkan oleh sub kelompok 
tembakau dan minuman beralkohol sehubungan penerapan peraturan pajak rokok daerah 
berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai Januari 
2014. Kenaikan permintaan selama kampanye Pemilu Presiden dan Ramadhan juga berkontribusi 
terhadap kenaikan harga kelompok barang ini. 
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PDRB 15,56 8,94 4,03 8,16 7,3 7,29 6,85 7,2 7,47 9,29
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Bangunan 7,44 3,87 10,64 10,85 8,79 10,68 10,8 10,65 9,6 4,78
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Sumber : BPS Sulbar (data diolah) 

Penyumbang inflasi lainnya adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 
(6,51%), kelompok bahan makanan (3,93%), kelompok sandang (3,61%), dan kelompok 
pendidikan, rekreasi, dan olah raga (3,56%). Inflasi kelompok perumahan disebabkan kenaikan 
harga bahan bangunan, seperti semen dan batu bata. Kenaikan harga semen lebih disebabkan 
kenaikan tarif dasar listrik untuk industri menengah go-public dan industri besar di bulan Maret 2014. 
Penyebab kenaikan pada kelompok bahan makanan adalah semakin dekatnya Ramadhan. 
Kenaikan kelompok sandang berkaitan dengan meningkatnya permintaan bahan kampanye terkait 
pemilu. Sementara kenaikan kelompok pendidikan lebih disebabkan oleh sub kelompok rekreasi dan 
sub kelompok olahraga sehubungan liburan sekolah, kegiatan menyambut Ramadhan, dan 
persiapan menjelang POR Provinsi II di bulan November 2014. 

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

Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

Keterangan
2013 2014

 

Peningkatan inflasi triwulan II 2014 didorong oleh kenaikan komponen inflasi inti, volatile 
food, dan administered. Kelompok inflasi inti meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 
terutama terjadi pada kelompok perumahan, sandang, kesehatan, dan transportasi karena kenaikan 
tarif dasar listrik, kenaikan permintaan dalam masa kampanye pemilu, semakin mendekatnya 
Ramadhan, dan persiapan POR Provinsi II. Volatile food juga mengalami kenaikan disebabkan 
meningkatnya harga komoditas kelompok bahan makanan seperti daging, telur, susu, dan bumbu-
bumbuan menjelang Ramadhan. Sementara untuk kelompok administered, peningkatan disebabkan 
kebijakan pemerintah menyangkut tarif dasar listrik, pajak rokok daerah, dan kenaikan tarif angkutan 
udara sebagai akibat kenaikan avtur. 

 

B. Perkembangan dan Analisis Pendapatan 

1. Penerimaan Perpajakan 
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Pendapatan negara dari sektor perpajakan dapat dihitung dengan menggunakan dua metode, 
yaitu pendekatan domisili subjek pajak dan pendekatan kas.  

Pendekatan domisili digunakan 
oleh otoritas perpajakan untuk 
menghitung pajak yang dibayarkan 
para subjek pajak dalam wilayah 
kerjanya. Pendekatan ini terutama 
digunakan sebagai dasar 
perhitungan bagi hasil perpajakan 
kepada pemerintah daerah. 
Sementara itu, pendekatan kas 
digunakan oleh otoritas bendahara 
umum negara untuk menghitung 
pajak yang dibayarkan dalam 
wilayah kerjanya, tanpa 
mempertimbangkan domisili subjek 
pajak. Titik berat dari pendekatan 
ini adalah kecepatan transaksi dan 
efisiensi penyetoran perpajakan. 
Perbedaan nilai pajak keduanya 
hanya terjadi di tingkat regional, 
sementara di tingkat nasional 
kedua metode tersebut 
menghasilkan jumlah penerimaan 
yang sama. 

Penghitungan pendapatan 
perpajakan dengan pendekatan 
kas lebih merepresentasikan 
pertumbuhan ekonomi di suatu 
provinsi. Dalam konteks ekonomi 
makro pendapatan nasional 
diperoleh dari aktivitas konsumsi 
masyarakat, investasi, 
pengeluaran pemerintah, dan 
ekspor bersih. Pengukuran di daerah (PDRB) tentu saja harus mempertimbangkan aktivitas yang 
dilakukan oleh non penduduk dalam wilayah tersebut, termasuk efek terhadap pajaknya. Sebagai 
contoh apabila terdapat perusahaan dengan domisili subjek pajak Provinsi A dengan tenaga kerja 
berasal dari Provinsi A mendapatkan kontrak pekerjaan di Provinsi B secara temporer. Pungutan 
PPh pasal 21 yang berdasarkan pendekatan kas lebih merepresentasikan perkembangan ekonomi 
(economic value) daerah B, meskipun bagi hasil dari pungutan tersebut (financial value) mungkin 
tidak dinikmati oleh daerah B apabila tenaga kerjanya tidak berganti domisili. Dengan demikian, 
apabila perhitungan pajak hanya mengandalkan pendekatan domisili, maka terdapat aktivitas 
ekonomi yang tidak terukur. 

Kondisi perekonomian yang positif mendukung peningkatan pendapatan perpajakan. 
Realisasi perpajakan sampai dengan semester I 2014 sebesar Rp 135,24 miliar atau meningkat 
dibandingkan dengan semester I 2013 sebesar Rp 125,62 miliar, di mana jenis pajak terbesar 
adalah PPN sebesar Rp 67,00 miliar dan PPh sebesar Rp 63,61 miliar. Sebagian besar PPN 
dihasilkan dari PPN dalam negeri sebesar Rp 66,98 miliar (99,99%) sebagai pajak atas konsumsi 
dalam negeri, sedangkan PPN lainnya dan PPN impor hanya menyumbang masing-masing sebesar 
Rp 24,51 juta dan Rp 0,65 juta. Jumlah PPN dalam negeri naik sebesar 7,53% dibandingkan 
dengan triwulan I 2013 yang hanya mencapai Rp 62,29 miliar. Sementara itu penyumbang 
penerimaan PPh terbesar berasal dari PPh pasal 21, PPh final, dan PPh pasal 22 masing-masing 
sebesar Rp 35,15 miliar (55,26%), Rp 17,16 miliar (26,98%), dan Rp 4,89 miliar (7,69%). Apabila 
dibandingkan dengan semester I 2013, penerimaan PPh pasal 21 dan PPh pasal 22 mengalami 
penurunan dari semula sebesar Rp 33,65 miliar dan Rp 4,96 miliar. Hal ini kemungkinan disebabkan 
oleh keterlambatan penyetoran PPh oleh bendahara pemungut pajak. Namun demikian, kenaikan 
PPh final secara signifikan dari Rp 13,59 di triwulan II 2013 mampu mengkompensasi kedua 
penurunan tersebut. Tingginya PPN dalam negeri dan PPh ini tidak lepas dari meningkatnya 
aktivitas perekonomian sepanjang triwulan II dan mulai berjalannya konsumsi pemerintah baik pusat 
maupun daerah. Namun demikian, peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib 

2013 2014

PAJAK PENGHASILAN 57.153.727.548   63.606.432.820     

Pendapatan PPh Pasal 21 33.649.369.003   35.154.267.981     

Pendapatan PPh Pasal 22 4.958.323.597     4.886.823.244      

Pendapatan PPh Pasal 22 Impor -                         7.012.677             

Pendapatan PPh Pasal 23 3.489.484.651     3.598.518.174      

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 673.761.776        390.357.963         

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 789.411.253        2.319.879.566      

Pendapatan PPh Pasal 26 -                         2.646.036             

Pendapatan PPh Final 13.591.112.268   17.164.807.106     

Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 1.670.000           81.465.278           

Pendapatan PPh Non Migas Lainnya 595.000              654.795               

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 62.474.391.504   67.001.892.541     

Pendapatan PPN Dalam Negeri 62.291.979.748   66.976.726.937     

Pendapatan PPN Impor -                         652.998               

Pendapatan PPN Lainnya 182.411.756        24.512.606           

PENDAPATAN PPnBM -                         1.918.097             

Pendapatan PPnBM Dalam Negeri -                         1.890.003             

Pendapatan PPnBM Impor -                         28.094                 

PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2.191.624.953     408.946.440         

Pendapatan PBB Pedesaan 753.045.291        -                          

Pendapatan PBB Perkotaan 1.418.864.222     -                          

Pendapatan PBB Perkebunan 19.715.440          -                          

Pendapatan PBB Kehutanan -                         408.946.440         

PENDAPATAN PAJAK LAINNYA 3.801.000.000     4.225.632.134      

Pendapatan Bea Materai 30.000.000          45.000.000           

Pendapatan dari penjualan Bea Materai 3.771.000.000     4.010.100.000      

Pendapatan Bunga Penagihan PPh -                         49.404.310           

Pendapatan Bunga Penagihan PPN -                         121.127.824         

JUMLAH 125.620.744.005  135.244.822.032   

Sumber : LRA 

Realisasi

2013-2014 (y-to-y)

Perbandingan Realisasi Pajak Triwulan II

Jenis Pajak
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pajak/pungut harus terus ditingkatkan mengingat masih terdapatnya ketidaktepatan waktu 
pembayaran. Penyetoran perpajakan melalui Modul Penerimaan Negara secara Elektronik (MPN G-
2) juga harus terus dioptimalkan di masa mendatang. Berdasarkan survei kepada bank persepsi, 
jumlah setoran dan handling setoran pajak melalui MPN G-2 di wilayah Sulawesi Barat masih relatif 
sedikit.   

Komponen lainnya yang juga menunjukkan peningkatan pendapatan adalah Pajak Lainnya. 
Pungutan pajak lainnya yang cukup besar berasal dari penjualan bea materai sebesar Rp 4,01 miliar 
atau meningkat 6,37% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 3,77 miliar. Hal ini 
diakibatkan meningkatnya transaksi finansial yang harus dikenai bea materai. Sementara itu, Pajak 
Bumi dan Bangunan mengalami penurunan dari Rp 2,19 miliar di semester I 2013 menjadi Rp 
408,95 juta di semester I 2014. Hal ini dikarenakan pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan 
menjadi pajak daerah. 

 
Sumber :  LRA 

 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

a. PNBP Umum 

Realisasi PNBP Umum sampai dengan triwulan II 2014 mencapai Rp 20,31 miliar atau 
meningkat tajam dibandingkan periode yang sama di tahun 2013 yang hanya Rp 1,01 
miliar. Namun di tahun 2014 ini peningkatan paling signifikan dihasilkan Pendapatan dari 
Penerimaan Kembali Tahun anggaran Yang Lalu sebesar Rp 19,58 miliar dari semula Rp 0,74 
miliar di tahun 2013. Hal ini menunjukan 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 Lain-Lain sebesar Rp 
266,62 juta dan Pendapatan Denda sebesar Rp 231,82 juta. Dari hasil wawancara, penerimaan 
PNBP Umum masih belum optimal mengingat tidak adanya insentif bagi pemungut/instansi 
pemungut dan adanya kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari APBN. 
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Sumber : LKPP Kanwil DJPB Prov. Sulbar 

b. PNBP Fungsional 

Realisasi PNBP Fungsional sampai dengan triwulan II 2014 mencapai Rp 9,79 miliar atau 
meningkat 4%. Penerimaan PNBP Fungsional yang utama masih disumbangkan oleh 
Pendapatan Jasa Kepolisian I yang mencapai Rp 4,28 miliar (43,72%), disusul oleh Pendapatan 
Jasa I sebesar Rp 2,54 miliar (25,94%), dan Pendapatan Pendidikan Rp 1,89 miliar (19,31%). 
Pendapatan jasa kepolisian sebagian besar disumbangkan dari perijinan atas STNK, SIM, dan 
STCK. Pendapatan jasa diperoleh dari jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian, 
pengurusan pelayanan pertanahan, dan jasa kantor urusan agama. Pendapatan pendidikan 
disumbangkan oleh Politeknik Kesehatan Mamuju, sedangkan Universitas Sulawesi Barat 
sampai saat ini belum menghasilkan pendapatan meskipun ditargetkan menerima pendapatan 
Rp 6,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2013, total realisasi 
PNBP ini mengalami kenaikan sebesar 3,70% dari semula sebesar Rp 9,44 miliar. 

Perbandingan PNBP Fungsional Triwulan II (y-o-y) 
2013-2014 (jutaan rupiah) 

 
Sumber : LKPP Kanwil DJPB Prov. Sulbar 

 

3. Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Kekayaan Negara Yang Dipisahkan 

a. Penerimaan Pajak Daerah 
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Realisasi pajak daerah di seluruh Sulawesi Barat telah mencapai Rp 89,71 miliar (39,52%) 
dari yang ditargetkan sebesar Rp 226,99 miliar. Realisasi pajak daerah ini mencapai 58,91% 
dari keseluruhan realisasi PAD yang ada sebesar Rp 152,28 miliar. Dari jumlah pajak daerah di 
atas, lebih dari dua pertiganya disumbangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, 
sementara sisanya berasal dari 6 kabupaten yang ada. Realisasi pajak daerah ini 
merepresentasikan Pajak daerah provinsi terbesar dihasilkan dari utilisasi kendaraan bermotor 
(BBN, pajak bahan bakar, dan pajak kendaraan bermotor). Sementara pajak daerah kabupaten 
terutama dihasilkan dari pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C, pajak 
penerangan jalan, BPHTB, dan pajak hotel-restoran. Berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah 
2014 dalam PMK nomor 54/PMK.07/2014 seluruh daerah di Sulawesi Barat dikategorikan 
memiliki kapasitas fiskal rendah. Hal ini antara lain tercermin dari komposisi PAD terhadap total 
pendapatan APBD yaitu hanya mencapai 7,89%. 

b. Penerimaan Retribusi Daerah 

Realisasi retribusi daerah di seluruh Sulawesi Barat mencapai Rp 25,95 miliar (53,30%) 
dari yang ditargetkan sebesar Rp 44,52 miliar. Realisasi retribusi ini merepresentasikan 
17,04% dari keseluruhan PAD yang dimiliki oleh seluruh daerah di Sulawesi Barat. Meskipun 
retribusi daerah ini meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 13,28 
miliar, namun diperkirakan terdapat potential loss dari retribusi daerah ini lebih kurang sebesar 
Rp 2 miliar. Penurunan ini dikarenakan adanya retribusi yang tidak dapat lagi dipungut di tahun 
2014, yaitu retribusi perijinan tertentu pada angkutan kendaraan. Secara umum terdapat 5 jenis 
retribusi penyumbang realisasi terbesar, yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi ijin 
mendirikan bangunan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan pasar, dan 
retribusi penjualan produksi usaha daerah.   

c. Penerimaan Hasil Kekayaan Negara Yang Dipisahkan 

Pada tahun 2014, kontribusi PAD jenis ini tidak terlalu signifikan yaitu baru terealisasi Rp 
150 juta (1,44%) dari Rp 10,43 miliar yang ditargetkan. Saat ini, BUMD yang ada umumnya 
adalah PDAM, di mana penentuan tarif dasar pelayanannya oleh DPRD. Hal ini seyogyanya 
dapat diimbangi dengan manajemen yang efisien dan efektif, sehingga cost reduction terjadi dan 
berimbas pada bagi hasil yang disetorkan ke pemerintah daerah setempat. Sebagian PDAM 
yang ada juga menerima pinjaman dari pemerintah pusat dan sejauh ini pembayaran pokok dan 
bunga pinjamannya lancar. 

 
Sumber :  LRA Pemerintah Daerah se-Sulbar (data diolah) 

 

C. Perkembangan dan Analisis Belanja 

1. Belanja Pemerintah Pusat 

Realisasi APBN sampai dengan triwulan II 2014 telah mencapai Rp 813,56 miliar atau 30,89% 
dari total alokasi sebesar Rp 2,63 triliun. Tiga fungsi dengan alokasi anggaran terbesar yaitu 
fungsi ekonomi dengan alokasi pagu sebesar Rp 880 miliar, fungsi pelayanan umum sebesar Rp 
774 miliar, dan fungsi pendidikan sebesar Rp 348 miliar, dengan realisasi masing-masing sebesar 
Rp 267 miliar (30,40%), Rp 283 miliar (36,61%), dan Rp 74 miliar (21,41%). Berdasarkan jenis 
belanja, alokasi tertinggi terdapat pada belanja modal dengan pagu Rp 1,160 triliun (44%), belanja 
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barang Rp 726 miliar (27,6%), dan belanja pegawai Rp 432 miliar (16,4%). Namun demikian tingkat 
penyerapan tertinggi berada pada belanja pegawai sebesar 35,7%, sedangkan belanja modal 
merupakan yang terendah sebesar 28,4%.Apabila berdasarkan bagian anggaran/kementerian 
negara/lembaga, alokasi anggaran terbesar berada pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 
902 miliar, diikuti Kementerian Agama sebesar Rp 334 miliar, dan Kementerian Pertanian Rp 170 
miliar, dengan tingkat penyerapan masing-masing sebesar 29,8%, 27,2%, dan 37,03%. 

 
Perkembangan Realisasi Belanja Berdasasrkan Fungsi Dan Jenis Belanja 

Triwulan II 2014 

Sumber :  LRA  

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 
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 II 2014 telah mencapai Rp 1,61 triliun atau 32,39% 
dari total sebesar Rp 4,97 triliun. Apabila dirinci per jenis belanja, alokasi tertinggi ada pada 
belanja operasi sebesar Rp 3,72 triliun (74,91%), belanja modal Rp 1,13 triliun (22,78%), dan 
sisanya belanja tak terduga dan transfer. Realisasi tertinggi berada pada belanja operasi sebesar Rp 
1,39 triliun dan belanja modal sebesar Rp 189,35 miliar. Pemerintah Kabupaten Mamasa memiliki 
persentase penyerapan tertinggi sebesar 39,34%, sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 
persentase penyerapan terendah sebesar Rp 22,46%. Tingginya penyerapan di Mamasa 
disebabkan tingginya belanja operasi akibat keterisoliran, sementara rendahnya penyerapan di 
Mamuju Tengah lebih disebabkan belum terbentuknya kepala daerah yang definitif. 

 
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah 

Triwulan II 2014 
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Sumber :  LRA Pemerintah Daerah se-Sulbar (data diolah) 

 

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 Fiskal Regional Terpilih 

1. Studi Kasus: Optimalisasi Penerimaan Perpajakan di Mamuju 

Kabupaten Mamuju menjadi benchmark administrasi perpajakan di Sulawesi Barat. Hal ini 
tidak lepas dari kedudukan Mamuju sebagai ibukota provinsi, sekaligus menjadi sentra perdagangan 
dan distribusi barang di Sulawesi Barat. Dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen, Mamuju juga 
menjadi satu-satunya kota yang disurvei oleh BPS untuk merepresentasikan aktivitas ekonomi 
regional.  

Realisasi perpajakan dalam negeri berdasarkan domisili di semester I 2014 mencapai Rp 74,7 
miliar dari target sebesar Rp 322,9 miliar. Penerimaan ini didominasi potongan dari belanja 
pemerintah ini berasal dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib ini 
mencapai Rp 31,6 miliar (42,3%). Lima sektor lainnya turut berkontribusi signifikan yaitu Konstruksi 
(Rp 11,6 miliar), Jasa Keuangan dan Asuransi (Rp 7,8 miliar), Industri Pengolahan (Rp 7,6 miliar), 
Transportasi dan Pergudangan (Rp 3,9 miliar), dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan 
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp 3,5 miliar). Apabila dibandingkan dengan periode yang 
sama di tahun 2013 (y-o-y), seluruh sektor penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan rata-
rata sebesar 3,15%. Meskipun demikian, ke depan ketergantungan terhadap transfer payment 
perpajakan dari belanja pemerintah akan terus dikurangi dengan penggalian sumber-sumber baru. 

Upaya peningkatan penerimaan perpajakan di Mamuju mengikuti kebijakan umum 
penerimaan perpajakan dalam kerangka penyempurnaan kebijakan dan administrasi 
perpajakan (tax policy and administration reform). Di bidang reformasi administrasi perpajakan, 
KPP Pratama yang berada di Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan peningkatan pelayanan prima 
melalui program One Day Service untuk layanan unggulan. Sementara di bidang reformasi 
pengawasan dan penggalian potensi, KPP Pratama melakukan peningkatan pengawasan dan 
kesadaran kepatuhan WP, kerjasama data sharing, dan peningkatan kualitas analisa risiko. Strategi 
di atas juga terus diimbangi dengan upaya internal untuk menyediakan sarana dan prasarana 
pendukung untuk layanan, serta meningkatkan kapasitas internal pegawai. 

Potensi perpajakan yang saat ini terus digali berasal dari sektor Perkebunan, Kehutanan dan 
Migas, dan sektor Pertambangan, selain sektor Administrasi Pemerintahan. Potensi yang 
masih bisa digali pada sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Migas diupayakan melalui pemenuhan 
kewajiban perpajakan rekanan perusahaan kelapa sawit, seperti pemasok tandan buah segar, 
penyewa alat berat, dan angkutan. Sayangnya upaya ini belum dapat dilakukan secara optimal, 
mengingat semua perkebunan sawit yang berlokasi di Mamuju Tengah dan Mamuju Utara 
merupakan wajib pajak cabang, sehingga potensi pajak yang dapat digali hanya PPh pemotongan 
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dan pemungutan (PPh pasal 21/23/4(2)), dan PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan 
(P3). Sementara potensi perpajakan dari sektor Pertambangan dapat digali dari perusahaan yang 
telah mendapatkan ijin usaha pertambangan dari Pemda setempat. Namun demikian, potensi 
tersebut belum tergali dengan optimal mengingat sebagian besar perusahaan masih dalam tahapan 
eksplorasi dan bukan merupakan WP KPP setempat (WP cabang). Kendala lainnya terkait IUP 
Pemda yang tidak valid, sehingga lokasi spesifik tambang tidak diketahui dan menyulitkan 
pengawasannya. 

Penggalian potensi perpajakan terus diupayakan dengan melibatkan seluruh pihak yang 
terkait. Penggalian potensi dari sektor Administrasi Pemerintahan dilakukan dengan mengadakan 
sosialisasi kepada seluruh bendahara APBN/APBD. Permasalahan yang dihadapi saat ini lebih 
menyangkut pada kepatuhan penyetoran pajak dari bendahara APBD, sementara untuk bendahara 
APBN sudah relatif tertib. Hal ini juga tidak lepas dari tidak adanya data pembanding dari sistem 
aplikasi keuangan daerah. Ke depan seyogyanya sistem pengelolaan keuangan daerah ini dapat 
juga diakses oleh otoritas perpajakan, sebagaimana sistem keuangan pemerintah pusat. 

Penggalian potensi PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) dan sektor real estate masih 
belum optimal dikarenakan minimnya data sumber dari pihak terkait. Kendala penggalian PPN 
KMS antara lain dikarenakan data IMB dari Dinas Perijinan yang tidak lengkap dan banyaknya 
pemilik bangunan yang tidak berdomisili dalam wilayah KPP. Kendala penggalian sektor real estate 
antara lain karena harga transaksi yang terdapat pada akte jual beli tidak mencerminkan harga 
sebenarnya dan masih banyak perumahan yang didirikan oleh orang pribadi atau badan yang belum 
PKP. Upaya yang telah dilakukan antara lain meliputi pengolahan data IMB, koordinasi dengan 
BPN/PPAT/Camat/Notaris/Dispenda menyangkut validasi SSP dan equalisasi dengan BPHTB, dan 
sosialisasi SKB PPh pasal 4(2) tentang pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada 
PPAT/Notaris/Camat. 

Pembayaran tunggakan pajak oleh WP belum optimal dikarenakan rendahnya komitmen dan 
pemahaman WP atas aturan, serta kondisi geografis yang menyulitkan peninjauan ke 
lapangan. Dari beberapa kali penyitaan alat berat milik WP penunggak pajak ditemukan kondisi di 
mana alat berat yang ditinggalkan untuk disita sudah tidak memiliki nilai ekonomis yang memadai. 
Selain itu, kondisi pegunungan dan perkebunan yang jauh dari pusat kota di Mamuju Tengah dan 
Mamuju Utara turut menyulitkan proses peninjauan ke lapangan. 

Mengingat permasalahan optimalisasi perpajakan yang lintas sektoral, perbaikan regulasi 
perpajakan harus disinkronisasi dengan regulasi sektoral lainnya. Apabila kondisi ini dapat 
diciptakan, pemenuhan target pendapatan pajak menjadi sebuah keniscayaan. 

 

2. Proyek MP3EI dan Pembiayaan Infrastruktur di Sulawesi Barat 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan 
rencana induk pembangunan dari Pemerintah Indonesia untuk mempercepat perluasan 
pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran rakyat. Melalui MP3EI diharapkan 
mampu mencapai Visi 2025, yaitu menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 
dengan pendapatan per kapita antara USD 14.250 - USD 15.500 dan PDB USD 4,0-4,5 triliun. Untuk 
itu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 - 7,5 persen pada periode 2011-2014, dan 
sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ini akan dibarengi penurunan inflasi 
dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025.  

Dalam implementasinya, Visi 2025 diwujudkan dalam tiga misi utama dan tiga strategi utama. 
Adapun misi utama berfokus pada (1) peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses 
produksi serta distribusi, (2) mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran 
serta integrasi pasar domestik, dan (3) mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi 
produksi, proses, maupun pemasaran menuju innovation-driven economy. Sementara strategi utama 
dilakukan melalui (1) peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui Koridor Ekonomi, (2) penguatan 
konektivitas nasional, dan (3) penguatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional. Sementara itu 
tema Koridor Ekonomi Sulawesi adalah sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, 
perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional, serta fokus pengembangan kegiatan 
ekonomi utamanya berupa perikanan, kakao, pertanian pangan, nikel, dan migas. 

Pelaksanaan groundbreaking proyek-proyek MP3EI senilai Rp 21 triliun telah dilaksanakan 
pada bulan Februari 2014. Proyek-proyek MP3EI tersebut terdiri dari: 

a. Mamuju Arteri Road untuk mendukung Pelabuhan Belang-Belang didanai APBN senilai Rp 800 
miliar. 

b. PLTA Tumbuan Mamuju 450 MW didanai oleh PT. Haji Kalla senilai Rp 17 triliun. 
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c. PLTU Belang-Belang 2x25 MW didanai oleh PT. Rekind Daya Mamuju senilai Rp 1,5 triliun. 

d. Pabrik Minyak Kelapa Sawit didanai PT. Astra Group senilai Rp 1,5 triliun. 

e. RSUD Provinsi Sulawesi Barat didanai pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah senilai Rp 238 
miliar; dan 

f. Dermaga BBM (Depo Pertamina) Belang-Belang didanai PT. Pertamina senilai Rp 170 miliar.  

Proyek-proyek tersebut diharapkan membuat konektivitas energi dan logistik di Koridor Ekonomi 
Sulawesi, khususnya di Wilayah Sulawesi Barat akan semakin berdaya saing dan mendorong pusat-
pusat pertumbuhan baru di wilayah Sulawesi Barat. 

Selain mega proyek di atas, pemerintah juga mengalokasikan dana melalui APBN untuk 
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Sulawesi Barat sebesar Rp 902 miliar di 
tahun 2014. Alokasi tersebut ditujukan antara lain bagi peningkatan dan pelebaran jalan di wilayah 
Mamuju Tengah dan Utara, penggantian jembatan di Polewali Mandar, Mamuju dan Mamuju Utara, 
pengendalian banjir di Mamuju, dan pengendalian abrasi pantai di Mamuju Utara, selain bantuan 
sosial bagi PNPM masyarakat perdesaan. Tantangan yang mengemuka saat ini, selain keterbatasan 
dana, adalah menentukan prioritas infrastruktur yang efektif menciptakan daya ungkit pertumbuhan. 
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