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VISI BANK INDONESIA

"Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) dan terbaik di regional melalui penguatan 

nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar stabil"

MISI BANK INDONESIA

"Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas"

NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

"Kepercayaan dan Integritas - Profesionalisme - Keunggulan - Kepentingan Publik - Koordinasi dan 

Kerjasama Tim"

VISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA 

"Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif 

bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional"

MISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem 

keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung 

pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan"
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...Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah, yang 
didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian yang akurat...

(Salah satu dari lima tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia)
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 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat 
Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun 
Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional 
(KEKR) Provinsi Bali Mei 2018. Laporan ini disusun 
untuk memenuhi kebutuhan stakeholders 
internal maupun eksternal Bank Indonesia 
mengenai informasi perkembangan ekonomi, 
moneter, perbankan, keuangan, dan sistem 
pembayaran di Provinsi Bali.

 Bank Indonesia berpandangan 
bahwa perekonomian daerah khususnya Bali 
mempunyai posisi dan peran yang strategis 
terhadap pembangunan ekonomi nasional serta 
dalam upaya menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal 
ini didasari oleh fakta pembangunan nasional 
merupakan agregasi dari pembangunan daerah 
dan semakin meningkatnya proporsi inflasi 
daerah dalam menyumbang inflasi nasional. 
Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank 
Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian 
yang besar terhadap upaya-upaya mendorong 
pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin 
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 
termasuk dalam upaya pengendalian inflasi 
daerah guna mencapai target inflasi nasional.

 Salah satu wujud dari kepedulian Bank 
Indonesia terhadap dinamika perekonomian 
daerah adalah melakukan berbagai kajian dan 

Denpasar, 21 Mei 2018

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BALI

Causa Iman Karana
Kepala Perwakilan

TTD

KATA PENGANTAR
diseminasi hasil-hasil kajian kepada stakeholders

 Salah satunya melalui KEKR yang berisikan 
kajian dan informasi mengenai perekonomian 
daerah dan dipahami secara luas oleh seluruh 
pihak terkait. Selanjutnya, stakeholders dapat 
memanfaatkan informasi dari KEKR ini sesuai 
dengan kepentingan masing-masing dalam 
upaya perbaikan kinerja ekonomi Bali di masa 
depan. Kami juga berharap akan muncul ide-
ide konstruktif yang dapat memberikan nilai 
tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya 
pengembangan ekonomi daerah melalui 
kebijakan maupun kajian – kajian lanjutan. 
 
 Pada kesempatan ini, kami 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah membantu dalam 
penyediaan data dan informasi yang kami 
perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi 
Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, 
akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami 
menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam 
KEKR masih belum sepenuhnya sempurna, 
sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/
data dari Bapak/Ibu sekalian sangat diharapkan 
guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut.

 Akhir kata, kami berharap semoga KEKR 
ini bermanfaat bagi para pembaca.
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Perekonomian Bali pada triwulan I 2018 menunjukkan akselerasi kinerja dibandingkan 

triwulan IV-2017. Ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar 5,68% (yoy) pada periode 

triwulan laporan, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar  4,01% 

(yoy), namun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2017 yang sebesar 

6,24% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2018 juga lebih tinggi 

dibanding pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,06% 

(yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi kinerja ekonomi Bali pada triwulan laporan 

didorong oleh peningkatan kinerja seluruh komponen utama permintaan, yaitu 

konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta investasi. Sementara itu, 

kinerja ekspor luar negeri yang meskipun masih mengalami kontraksi namun tetap 

tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi penawaran, akselerasi 

kinerja ekonomi Bali didorong oleh meningkatnya kinerja semua lapangan usaha 

utama Bali, yaitu lapangan usaha akomodasi makan minum (akmamin), pertanian, 

perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan serta industri pengolahan, 

sejalan dengan peningkatan aktivitas bidang usaha pariwisata, persiapan IMF-World 

Bank Annual Meeting (IMF-WB AM) 2018 dan kondisi cuaca yang mendukung.

Dari berbagai prompt indikator yang ada, kinerja ekonomi Bali pada triwulan II 

2018 diprakirakan akan mengalami akselerasi dalam kisaran 5,80%-6,20% (yoy). 

Di sisi permintaan, peningkatan kinerja ekonomi Bali diprakirakan akan didorong 

oleh akselerasi kinerja semua komponen permintaan, yaitu konsumsi rumah 

tangga, konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT), konsumsi pemerintah, 

ekspor luar negeri dan investasi. Sejalan dengan itu, lapangan usaha yang menjadi 

pendorong utama ekonomi Bali diprakirakan akan bersumber dari lapangan usaha 

akomdasi makan dan minum, pertanian, perdagangan besar dan eceran, transportasi 

dan pergudangan, konstruksi serta industri pengolahan, sejalan dengan periode 

musiman (hari besar keagamaan), pembayaran THR, gaji ke 13 & 14 PNS, masuknya 

periode pariwisata, pemilukada dan persiapan IMF-WB AM 2018

Realisasi nominal belanja pemerintah (APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD 9 

kabupaten/kota) pada triwulan I 2018 tercatat sebesar Rp 4,53 triliun atau 

meningkat sebesar 30,76% (yoy), lebih tinggi dibandingkan peningkatan triwulan I 

2017 yang sebesar 10,15% (yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh akselerasi 

realisasi belanja pada komponen APBN dan APBD Provinsi Bali, sementara APBD 

9 kabupaten/kota cenderung melambat, meskipun tetap tumbuh tinggi. Dengan 

capaian tersebut, persentase realisasi belanja pemerintah di Bali pada triwulan I 2018 

mencapai 11,61%, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2017 yang sebesar 9,58%. 

Dari sisi yang lain, realisasi nominal pendapatan pemerintah (APBD Provinsi Bali dan 

APBD 9 kabupaten/kota) pada triwulan I 2018 tercatat sebesar Rp4,95 triliun atau 

Ringkasan Eksekutif

Kinerja ekonomi Bali pada 

triwulan I 2018 tumbuh 

sebesar 5,68% (yoy), lebih 

tinggi dibanding triwulan 

sebelumnya yang sebesar 

4,01% (yoy)

Perekonomian Bali 

triwulan II 2018 

diprakirakan mengalami 

akselerasi dalam kisaran 

5,80%-6,20% (yoy)

Realisasi belanja 

pemerintah pada 

triwulan I 2018 tercatat 

sebesar Rp4,53 triliun, 

atau meningkat sebesar 

30,76% (yoy), lebih tinggi 

dibandingkan triwulan 

I 2017 yang sebesar 

10,15% (yoy).
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meningkat sebesar 1,98% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2017 yang 

sebesar 12,42% (yoy). Perlambatan realisasi pendapatan ini, terutama disebabkan 

oleh melambatnya realisasi pendapatan baik dari APBD Bali maupun APBD 9 

kabupaten/kota pada triwulan laporan. Dengan kondisi tersebut, persentase 

realisasi pendapatan pemerintah terhadap pagu anggaran pada triwulan I 2018 

baru mencapai 19,46% lebih rendah dibandingkan capaian triwulan I 2017 yang 

sebesar 20,29%.

Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan I-2018 tercatat sebesar 3,10% (yoy), 

lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 3,32% (yoy). Capaian 

inflasi Bali pada periode laporan, lebih rendah dibanding inflasi nasional pada 

periode yang sama sebesar 3,40% (yoy). Penurunan inflasi Bali tersebut terjadi 

pada komponen administered price dan core inflation, sedangkan komponen 

volatile food tetap menunjukkan peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. 

Dengan demikian, inflasi IHK Bali pada triwulan laporan masih berada dalam 

kisaran sasaran inflasi nasional Bank Indonesia 3,50%±1% (yoy). 

Terjaganya inflasi di Provinsi Bali pada triwulan laporan didukung oleh semakin 

solidnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan 

Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun 

demikian, masih terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diperhatikan seperti 

peningkatan kunjungan wisatawan, sejalan dengan masuknya periode pariwisata, 

perayaan hari besar keagamaan (HKBN) yang berpotensi mendorong permintaan, 

ketergantungan pasokan bahan pangan dari daerah lain. Resiko-resiko tersebut 

berpotensi memberikan tekanan inflasi pada kelompok volatile food. Selain itu, 

masih terdapat risiko peningkatan tekanan inflasi akibat penyelenggaraan IMF-

WB AM 2018. Inflasi Bali pada triwulan II 2018 diprakirakan akan lebih tinggi 

dibanding triwulan I 2018, yaitu dalam kisaran 3,51%-3,91% (yoy). Meskipun 

demikian, prakiraan inflasi Bali tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi 

nasional sesuai PMK No.93/PMK.011/2014, yaitu sebesar 3,5%±1% (yoy).

Kredit korporasi pada triwulan I 2018 mengalami kontraksi sebesar 1,15% (yoy), 

lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2017 yang terkontraksi sebesar 0,15% 

(yoy). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya kredit modal 

kerja ditengah kredit investasi yang sedikit terakselerasi dan kredit konsumsi 

yang membaik. Penurunan pertumbuhan kredit korporasi tersebut, diiringi oleh 

penurunan kualitas kredit yang tercermin oleh peningkatan NPL dari 5,45% pada 

triwulan IV 2017 menjadi 6,33% pada triwulan I 2018. Sementara itu,  kredit 

perseorangan (rumah tangga) tumbuh sebesar 9,45% (yoy) pada triwulan I 

2018, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,89% (yoy). 

Akselerasi kinerja kredit rumah tangga tersebut, diikuti oleh penurunan kualitas 

kredit yang tercermin oleh peningkatan NPL. Kredit UMKM pada triwulan I 2018 

Kredit korporasi mengalami 

akselerasi yang lebih dalam 

diikuti oleh penurunan 

kualitas kredit. Kredit 

konsumsi rumah tangga 

menunjukkan akselerasi, 

dengan kualitas kredit yang 

menurun. Sedangnkan kredit 

UMKM terakselerasi dengan 

kualitas kredit yang membaik

Inflasi Bali triwulan                

I-2018 tercatat sebesar 

3,10% (yoy), lebih rendah 

dibanding inflasi triwulan 

IV-2017 yang sebesar 3,32% 

(yoy) dan Inflasi Nasional 

Triwulan I 2018 sebesar 

3,40% (yoy)

Inflasi Bali pada triwulan II 

2018 diprakirakan dalam 

kisaran 3,51%-3,91% 

(yoy), lebih tinggi dibanding 

triwulan sebelumnya

Realisasi pendapatan 

pemerintah pada triwulan I 

2018 tercatat sebesar Rp4,95 

triliun atau tumbuh 1,98% 

(yoy), lebih rendah dibanding 

triwulan I 2017 yang sebesar 

12,42% (yoy)
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 Nilai nominal transaksi 

tunai pada triwulan I 2018 

menunjukkan terjadinya 

net inflow sebesar Rp1,05 

triliun, sementara itu 

transaksi melalui SKNBI 

menunjukkan penurunan, 

baik secara nominal 

dan volume. Transaksi 

penukaran valuta asing 

melalui KUPVA BB juga 

menunjukkan perlambatan 

pada triwulan laporan 

dibandingkan triwulan 

sebelumnya.

Pada Februari 2018, 

angkatan kerja di Bali 

meningkat dibanding 

Februari 2018. TPAK juga 

tercatat menunjukkan 

peningkatan pada 

Februari 2018. Kondisi 

tersebut berdampak 

pada penurunan Tingkat 

Pengangguran Terbuka 

(TPT) . Sementara itu, 

kemiskinan menunjukkan 

penurunan pada September 

2017 diikuti penurunan 

rasio gini

tumbuh sebesar 8,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 

7,30% (yoy). Akselerasi kredit UMKM diiringi oleh perbaikan kualitas kredit dengan 

indikator NPL yang mengalami penurunan

Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan I 2018 di Provinsi Bali 

menunjukkan terjadinya net inflow (uang yang masuk dari Bank Indonesia melalui 

perbankan lebih besar dibanding uang yang keluar) sebesar Rp1,05 triliun, didorong 

oleh peningkatan pertumbuhan tabungan perseorangan (rumah tangga) ditengah 

mulai pulihnya pertumbuhan ekonomi Bali pasca peningkatan aktivitas vulkanis 

Gunung Agung. Sementara itu, transaksi melalui SKNBI menurun dibanding triwulan 

sebelumnya, baik secara nominal maupun volume. Nominal perputaran kliring pada 

triwulan I 2018 tercatat sebesar Rp13,64 triliun atau terkontraksi 16,19% (yoy) 

dibanding triwulan sebelumnya sebesar Rp15,08 triliun atau terkontraksi 0,17% 

(yoy). Sejalan dengan itu, volume transaksi kliring juga menunjukkan penurunan 

menjadi 538.490 lembar atau terkontraksi sebesar 13,43% (yoy) dibanding triwulan 

IV 2017 yang terkontraksi sebesar -0,15% (yoy) dengan jumlah 568.653 lembar. Pada 

sisi yang lain, transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali pada triwulan I 2018 

tercatat tumbuh sebesar 10,32% (yoy), menunjukkan perlambatan dibandingkan 

triwulan sebelumnya 10,85% (yoy) pada triwulan IV 2017. Nominal transaksi jual-

beli valas pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp9,39 triliun, terdiri dari transaksi 

pembelian sebesar Rp4,76 triliun dan transaksi penjualan sebesar Rp4,62 triliun. 

Perlambatan transaksi KUPVA pada triwulan I 2018 sejalan dengan pertumbuhan 

jumlah kunjungan wisman yang masih terkontraksi pada triwulan laporan, pasca 

peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung pada triwulan sebelumnya 

Secara umum kondisi ketenagakerjaan Provinsi Bali pada Februari 2018 

menunjukkan kinerja yang semakin baik. Jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 

2,6 juta orang atau meningkat 5,60% (yoy) dibanding periode Februari 2017. 

Kondisi ini juga diikuti oleh peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Februari 2018 sebesar 79,83%, lebih tinggi dibanding Februari 2017 sebesar 

76,87%. Peningkatan angkatan kerja dan TPAK Februari 2018, berdampak pada 

penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu dari 1,28% pada Februari 

2017 menjadi 0,86% pada Februari 2018. Prospek ketenagakerjaan pada triwulan 

II 2018 diprediksi masih dalam kondisi yang kuat, terkonfirmasi dari hasil Survei 

Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan hasil Survei Konsumen (SK) periode triwulan 

I 2018. Sementara itu, Tingkat kemiskinan di wilayah Bali pada September 2017 

mengalami penurunan yaitu sebesar 4,14%, dibanding Maret 2017 yang sebesar 

4,25%. Indeks pengukur kesejahteraan yaitu P1 dan rasio gini juga menunjukkan 

penurunan. Namun demikian, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali yang 

menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani menunjukkan penurunan 
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Kinerja ekonomi Bali 

pada triwulan III 2018 

diprakirakan akan 

mengalami akselerasi 

dan tumbuh dalam 

kisaran 6,00%-6,40% 

(yoy). Sementara itu, 

perekonomian Bali untuk 

tahun 2018, diprakirakan 

akan mengalami 

akselerasi dengan tumbuh 

dalam kisaran 5,90%-

6,30% (yoy)

Inflasi Bali triwulan 

III 2018 diprakirakan 

akan meningkat dalam 

kisaran 3,76%-4,16% 

(yoy). Sementara itu, 

Inflasi pada tahun 

2018 juga diprakirakan 

akan meningkat dan 

berada dalam kisaran              

3,80%-4,20% (yoy).

pada triwulan I 2018, yaitu tercatat sebesar 103,5 dibanding triwulan IV 2017  

sebesar 104,31. Kondisi ini mengindikasikan penurunan kesejahteraaan masyarakat, 

khususnya pada wilayah pedesaan.

Berdasarkan dari prompt indikator yang ada, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali 

pada triwulan III 2018 diprakirakan akan mengalami akselerasi dibandingkan triwulan 

sebelumnya. Ekonomi Bali diprakirakan akan tumbuh dalam kisaran 6,00%-6,40% 

(yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi kinerja ekonomi Bali tersebut didorong oleh 

peningkatan kinerja semua komponen utama, meliputi: konsumsi rumah tangga, 

konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor luar negeri. Sejalan dengan itu, akselerasi 

ekonomi Bali pada triwulan III 2018 dari sisi lapangan usaha terutama didorong oleh 

peningkatan kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, 

perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, konstruksi serta 

industri pengolahan.

Dengan mencermati perkembangan ekonomi, prompt indikator dan hasil suvei serta 

liaison terakhir, perekonomian Provinsi Bali untuk keseluruhan 2018 diprakirakan 

akan mengalami akselerasi dan tumbuh dalam kisaran 5,90%-6,30% (yoy). Dari 

sisi permintaan, akselerasi tersebut didorong oleh meningkatnya seluruh komponen 

utama permintaan yaitu konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah. 

Sementara itu dari sisi lapangan usaha, akselerasi tersebut didorong oleh akselerasi 

4 lapangan usaha utama ekonomi Bali, yaitu lapangan usaha pertanian, industri 

pengolahan, konstruksi serta transportasi dan pergudangan. Sementara itu, lapangan 

usaha akomodasi makan dan minum serta pedagangan besar dan eceran tetap dapat 

tumbuh tinggi, meskipun diprakirakan menunjukkan tendensi yang melambat.

Inflasi Bali pada triwulan III 2018 diprakirakan meningkat dibanding triwulan 

sebelumnya dalam kisaran 3,76%-4,16% (yoy). Peningkatan tersebut disebabkan 

oleh masuknya periode liburan sekolah dan tahun ajaran baru, sehingga berpotensi 

mendorong peningkatan permintaan yang akan berdampak pada peningkatan 

harga komoditas strategis (inflasi). Peningkatan inflasi pada triwulan laporan, juga 

didorong oleh masuknya periode peak season pariwisata, sehingga akan mendorong 

meningkatnya permintaan dan berdampak kepada kenaikan harga. Meskipun 

demikian, tingkat inflasi pada triwulan III 2018 diprakirakan dapat terjaga, sejalan 

dengan terjaganya pasokan komoditas pangan yang telah di antisipasi oleh TPID se-

Provinsi Bali dan berakhirnya perayaan hari keagamaan pada triwulan sebelumnya. 

Secara keseluruhan, inflasi Bali 2018 diprakirakan akan mengalami peningkatan 

dan akan berada dalam kisaran 3,80%-4,20% (yoy), lebih tinggi dibanding realisasi 

inflasi 2017 yang sebesar 3,32% (yoy). Meskipun demikian, prakiraan inflasi tersebut 

masih masuk dalam rentang sasaran inflasi Nasional yang sebesar 3,5%±1% (yoy), 

sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi.
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PDRB DAN INFLASI

Tabel Indikator

 

Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:

(%,yoy)
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PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

 

KREDIT RUMAH TANGGA (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

 

KREDIT KORPORASI (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)
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INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA - BANK UMUM (LOKASI BANK)

 

INDIKATOR PERBANKAN – BANK UMUM (LOKASI BANK)
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SISTEM PEMBAYARAN (TUNAI - NON TUNAI)

 

KREDIT UMKM (LOKASI PROYEK - BANK UMUM)

 

DPK PERBANKAN BERDASARKAN KCKCP (BANK UMUM)

 
Tabungan (Rp triliun)
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Kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2018 tumbuh sebesar 5,68% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang 
sebesar 4,01% (yoy). Sementara itu, perekonomian Bali triwulan II 2018 diprakirakan mengalami akselerasi dalam kisaran 
5,80%-6,20% (yoy).

*Foto Oleh : Primetime Bali
( Desa Pinggan - Bangli )
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1.1. KONDISI UMUM

Kinerja  ekonomi  Bali  pada  triwulan I 2018 

menunjukkan akselerasi dibanding triwulan 

sebelumnya.  Dari sisi permintaan, peningkatan 

kinerja ekonomi didorong oleh meningkatnya kinerja 

konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, 

investasi dan kinerja ekspor (meskipun masih 

mengalami kontraksi). Sementara itu dari sisi 

penawaran, akselerasi kinerja ekonomi Bali didorong 

oleh meningkatnya kinerja hampir semua lapangan 

usaha utama Bali, yaitu lapangan usaha akomodasi 

makan minum (akmamin), pertanian, konstruksi, 

perdagangan besar dan eceran, transportasi dan 

pergudangan serta industri pengolahan. Membaiknya 

kinerja bidang usaha pasca peningkatan aktivitas 

vulkanis Gunung Agung, persiapan IMF-World Bank 

Annual Meeting (IMF-WB AM) 2018 dan pemilukada 

serta kondisi cuaca yang mendukung menjadi 

pendorong akselerasi ekonomi Bali pada triwulan 

laporan.

1.1.1. KINERJA PEREKONOMIAN BALI   

 TRIWULAN I 2018

Perekonomian Bali pada triwulan I-2018 

menunjukkan akselerasi dibanding triwulan IV-

2017. Ekonomi Bali dengan output rill sebesar Rp 36,92 

triliun tercatat tumbuh 5,68% (yoy) pada triwulan 

I-2018, lebih tinggi dibanding triwulan IV-2017 yang 

tumbuh 4,01% (yoy) dan lebih tinggi dibanding 

pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang 

sama sebesar 5,06% (yoy). 

 

Dari sisi permintaan, akselerasi kinerja ekonomi 

Bali pada triwulan laporan didorong oleh 

akselerasi seluruh komponen utama permintaan 

yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi 

pemerintah, serta investasi. Sementara itu, kinerja 

ekspor luar negeri meskipun masih mengalami 

kontraksi, namun tumbuh lebih baik. Akselerasi 

kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh i) 

peningkatan UMP yang lebih tinggi pada tahun 2018 

dibandingkan tahun 20171 dan mulai berlaku triwulan 

I 2018; ii) mulai membaiknya kinerja bidang usaha 

pariwisata pada triwulan l 2018; iii) adanya perayaan 

hari keagamaan pada triwulan I 20182. Sementara itu, 

masih kuatnya kinerja investasi terutama ditopang oleh 

peningkatan investasi swasta (hotel) dan pengerjaan 

proyek pemerintah dalam rangka persiapan 

pelaksanaan IMF-World Bank Annual Meeting 2018. 

Akselerasi konsumsi pemerintah didorong oleh upaya 

percepatan realisasi belanja pemerintah, baik yang 

menggunakan dana APBD maupun APBN. Disisi 

lain, kinerja ekspor luar negeri Bali yang tumbuh 

lebih baik meskipun masih terkontraksi didorong 

oleh membaiknya jumlah kunjungan wisman sejalan 

dengan penurunan aktivitas vulkanis Gunung Agung 

dan penambahan direct filght dari dan ke negara asal 

wisman sepanjang periode triwulan laporan.

Grafik 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional Triwulanan 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
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Grafik 1.2.  Pangsa Ekonomi Bali Terhadap KTI dan Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
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1	 Peningkatan	UMP	tahun	2018	sebesar	8,71%	(yoy),	lebih	tinggi	dibanding	tahun	2017	yang	sebesar	8,25%	(yoy).
2	 Perayaan	hari	keagamaan	pada	triwulan	II	2018	meliputi	imlek,	hari	raya	nyepi	dan	saraswati.
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Dari sisi penawaran, akselerasi kinerja ekonomi 

Bali didorong oleh meningkatnya kinerja beberapa 

lapangan usaha utama yaitu akomodasi makan 

dan minum (pangsa  20%); pertanian, kehutanan, 

dan perikanan (pangsa 14%); konstruksi (pangsa 

10%); serta perdagangan besar dan eceran 

(pangsa 9%). Peningkatan kinerja lapangan usaha 

akomodasi makan dan minum didorong oleh mulai 

membaiknya jumlah kunjungan wisman ke Bali, sejalan 

dengan penurunan aktivitas vulkanis Gunung Agung. 

Selanjutnya, peningkatan kinerja lapangan usaha 

pertanian didorong oleh peningkatan produksi padi, 

seiring dengan mulai masuknya musim panen dan 

peningkatan luas tanam padi serta kondisi cuaca yang 

mendukung. Akselerasi lapangan usaha konstruksi 

terutama dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas 

investasi swasta (perhotelan) dan pengerjaan proyek 

infrastruktur pemerintah dalam rangka persiapan 

pelaksanaan IMF-World Bank Annual Meeting 2018. 

Sementara peningkatan kinerja lapangan usaha 

perdagangan besar dan eceran dipengaruhi oleh 

peningkatan konsumsi rumah tangga, seiring adanya 

perayaan hari besar keagamaan (HKBN) pada triwulan 

I-2018 dan peningkatan UMP yang lebih tinggi.

1.1.2.  TRACKING KINERJA EKONOMI BALI   

 TRIWULAN II 2018

Kinerja ekomomi Bali pada triwulan II 2018 

diprakirakan akan menunjukkan akselerasi 

dibandingkan triwulan I 2018. Peningkatan 

tersebut didorong oleh akselerasi komponen utama 

dan lapangan usaha utama ekonomi Bali. Dari sisi 

permintaan, akselerasi kinerja ekonomi Bali terutama 

didorong oleh akselerasi semua komponen utama 

ekonomi Bali, meliputi: konsumsi rumah tangga, 

konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor luar negeri. 

Sejalan dengan itu, akselerasi ekonomi Bali pada 

triwulan II 2018 dari sisi penawaran juga didorong oleh 

akselerasi 5 dari 6 lapangan usaha utama ekonomi 

Bali  yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi 

makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, 

transportasi dan pergudangan, konstruksi serta industri 

pengolahan.

Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, 

konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga, 

konsumsi pemerintah, lapangan usaha 

perdagangan serta industri pengolahan pada 

triwulan II 2018 didorong beberapa faktor. Adanya 

adanya perayaan hari keagamaan3, pelaksanaan 

pemilukada4 dan pembayaran THR dan gaji ke 13 & 

14 PNS yang diikuti oleh peningkatan gaji ke 14 PNS, 

masa libur lebaran yang lebih panjang, akselerasi 

realisasi belanja pemerintah dan masuknya puncak 

panan komoditas padi, mendorong akselerasi masing-

masing komponen permintaan dan lapangan usaha 

tersebut.

Sementara itu, kinerja ekspor luar negeri, baik 

ekspor jasa maupun barang, kinerja lapangan 

usaha akmamin dan transportasi diprakirakan 

akan meningkat pada triwulan II 2018. 

Meningkatnya frekuensi penerbangan sejalan dengan 

adanya penambahan direct flight baru sepanjang 

triwulan II 20185, membaiknya kinerja ekonomi negara 

mitra dagang utama Bali pada tahun 20186 masuknya 

periode pariwisata pada triwulan laporan menjadi 

faktor pendorong akselerasi komponen permintaan 

dan masing-masing lapangan usaha tersebut.

Kinerja pertanian pada triwulan II 2018 

3	 Perayaan	hari	keagamaan	pada	triwulan	I	2018	meliputi	Galungan,	Kuningan,	Waisak	dan	Idul	Fitri
4	 Pemilukada	tahun	2018	akan	dilaksanakan	pada	bulan	Juni	2018,	untuk	Wilayah	Bali	Pemilukada	dilakukan	untuk	Provinsi	Bali,	Kabupaten	Gianyar	

dan	Kabupaten	Klungkung,	dengan	anggaran	mencapai	Rp	234	miliar.
5	 Tambahan	 flight	 baru	 pada	 triwulan	 II	 2018	 adalah	 akan	 dibukanya	 direct	 flight	 Pemkab	 Badung	 dan	 Phoening	 Travel	 Worldwide	 (PTW)	

menandatangani	MoU	pada	bulan	Mei	2018,	menyepakati	adanya	kunjungan	wisman	Tiongkok	sebanyak	2	juta	tahun	2018,	dengan	menggandeng	
Sriwijaya	Air	untuk	melakukan	penerbangan	langsung	Denpasar-Beijing.	Selain	itu,	Garuda	Indonesia	akan	membuka	rute	penerbangan	langsung	
Chengdu,	Tiongkok	–	Denpasar	pada	bulan	Juni	2018.

6	 Berdasarkan	World	Economic	Outlook	(WEO)	IMF	pada	periode	Januari	2018	pertumbuhan	ekonomi	dunia	tahun	2018	diprakirakan	tumbuh	3,9%	
(yoy),	lebih	tinggi	dibandingkan	tahun	2017	yang	sebesar	3,7%	(yoy).	Ekonomi	AS	pada	tahun	2018	diprakirakan	tumbuh	sebesar	2,7%	(yoy),	lebih	
tinggi	dibandingkan	2017	yang	sebesar	2,3%	(yoy).	Ekonomi	Australia	diprakan	juga	akan	tumbuh	lebih	tinggi	pada	tahun	2018	dibandingkan	2017
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7	 Bebarapa	proyek	infrastruktur	yang	telah	dikerjakan	dalam	rangka	IMF-WB	AM	2018	adalah	pengerjaan	underpass	Tugu	Ngurah	Rai,	penyelesaian	
pembangunan	patung	GWK	dan	Taman	Budaya	dan	Benoa	Tourism	Port.	Sementara	yang	akan	dimulai	pembangunannnya	pada	triwulan	 I	2018	
adalah	perluasan	Apron	Bandara	Ngurah	Rai	dan	Pembangunan	TPA	Suwung.

diprakirakan meningkat didukung oleh kondisi 

cuaca yang mendukung dan masuknya musim 

panen puncak komoditas padi. Beberapa upaya 

dalam mendorong peningkatan produksi, baik melalui 

ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, termasuk 

pemberian bantuan sarana produksi pertanian, 

masuknya periode puncak produksi komoditas tabama  

pada periode triwulan II 2018 dan pelaksanaan 

program peningkatan produksi ternak melalui program 

Sapi Induk Wajib Bunting (Siwab) dan adanya perayaan 

HKBN yang mendorong permintaan produk peternakan 

berpotensi mendorong peningkatan kinerja pertanian 

pada triwulan II 2018. 

Lapangan usaha konstruksi dan komponen 

investasi diprakirakan akan menunjukkan 

peningkatan kinerja pada triwulan II 2018. Berlanjut 

dan dimulainya beberapa pengerjaan pengembangan 

dan pembangunan infrastruktur menyambut IMF-WB 

AM 20187 menjadi pendorong peningkatan kinerja 

komponen permintaan dan lapangan usaha konstruksi 

pada triwulan laporan. Selain itu, penyelenggaraan 

IMF-WB AM 2018 juga  meningkatkan kapasitas usaha 

industri perhotelan, termasuk pengerjaan konstruksi 

beberapa hotel baru di Bali sehingga meningkatkan 

kinerja lapangan usaha konstruksi dan komponen 

investasi. Dimulainya pengerjaan fisik beberapa proyek 

konstruksi pemerintah yang menggunakan APBD 

disebabkan mundurnya tahapan pengadaan juga 

berpotensi mendorong peningkatan kinerja komponen 

permintaan dan lapangan usaha ini pada periode 

triwulan II 2018. 

Dari berbagai prompt indicator ekonomi Regional 

di Wilayah Bali dan hasil survei dan liaison, 

terindikasi tendensi terjadi peningkatan kinerja 

ekonomi Bali pada triwulan II 2018. Kondisi ini juga 

didukung oleh beberapa faktor internal dan eksternal 

yang mendukung terealisasinya peningkatan kinerja 

ekonomi ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Kinerja ekonomi Bali diprakirakan akan tumbuh lebih 

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan berada 

pada kisaran 5,80% - 6,20% (yoy).

1.2.  PERTUMBUHAN EKONOMI BALI   

 TRIWULAN I 2018 SISI PERMINTAAN

Peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan 

I-2018 dari sisi permintaan didorong oleh 

meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga, 

konsumsi pemerintah dan investasi. Sementara 

kinerja ekspor luar negeri masih mengalami 

kontraksi, namun mampu tumbuh lebih baik 

dibanding triwulan sebelumnya.

1.2.1. Konsumsi

Komponen konsumsi pada periode laporan 

tumbuh 3,34% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan 

sebelumnya yang sebesar 2,94% (yoy), didorong oleh 

ketiga komponen konsumsi yaitu konsumsi rumah 

tangga, konsumsi lembaga non profit yang melayani 

rumah tangga (LNPRT), serta konsumsi pemerintah.

 

2018
I II III IV I II III IV I

Konsumsi 7,24 7,58 8,98 5,45 6,37 7,05 7,31 2,02 4,04 2,94 3,97 3,34
Kons.RT 7,46 7,88 8,22 6,11 4,70 6,69 4,80 3,77 4,43 3,19 4,04 3,33
Kons.LNPRT 3,17 6,72 12,17 11,76 4,07 8,58 5,85 0,12 0,14 9,64 3,94 9,74
Kons. Pemerintah 6,56 4,91 12,62 1,49 13,29 8,75 31,77 -6,71 2,53 1,43 3,63 2,37

Investasi 5,00 9,66 9,51 9,14 7,22 8,86 3,08 3,89 3,46 3,42 3,46 6,96
 PMTB 6,69 9,52 9,49 9,00 7,21 8,78 3,04 3,82 3,49 3,43 3,45 6,98
 Perubahan Inventori -77,76 45,99 16,15 44,21 10,03 27,45 9,50 19,74 -1,84 1,71 6,56 2,94
  Ekspor LN 6,02 12,96 12,61 15,51 15,60 14,19 16,84 14,70 13,67 -7,09 9,26 -6,11
  Impor LN -10,89 24,48 13,74 23,30 34,29 24,15 14,36 32,96 21,26 1,33 16,51 10,18
Net Ekspor antar daerah 14,08 20,75 23,04 15,19 12,85 17,61 18,48 -0,66 3,78 -12,42 1,03 -18,32
PDRB 6,03 6,23 6,51 6,51 6,03 6,32 6,24 5,97 6,23 4,01 5,59 5,68

2017 Komponen 2015
2016

2016
2017

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 1. 1 Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Permintaan (%, yoy)
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Konsumsi Swasta: Rumah Tangga & Lembaga 

Non Profit Rumah Tangga (LNPRT)

Kinerja konsumsi swasta yaitu konsumsi rumah 

tangga dan konsumsi lembaga non profit rumah 

tangga meningkat pada periode laporan, masing-

masing tumbuh sebesar 3,33% (yoy) dan 9,74% (yoy) 

, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang 

sebesar 3,19% (yoy) dan 9,64% (yoy).

Berdasarkan kelompok sub komponennya, 

akselerasi konsumsi rumah tangga didorong 

oleh meningkatnya kinerja sebagian besar 

sub kelompok komponen konsumsi rumah 

tangga yaitu konsumsi makanan & minuman, 

konsumsi pakaian & alas kaki, konsumsi perumahan 

& perlengkapan rumah tangga, konsumsi kesehatan 

dan pendidikan serta konsumsi transportasi dan 

komunikasi. Peningkatan kinerja sebagian besar sub 

komponen konsumsi rumah tangga tersebut sejalan 

dengan peningkatan UMP tahun 2018 sebesar 8,71% 

(yoy), lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang sebesar 

8,25% (yoy). Faktor musiman berupa perayaan hari 

besar keagamaan serta beberapa periode libur panjang 

(long weekend) turut mendorong peningkatan kinerja 

sub komponen rumah tangga tersebut di triwulan 

laporan.

Kinerja konsumsi rumah tangga yang mengalami 

akselerasi pada triwulan laporan terkonfirmasi 

dari peningkatan indeks tendensi konsumen (ITK) 

dan pertumbuhan kredit kendaraan bermotor. ITK 

meningkat dari 103,24 pada triwulan IV-2017 menjadi 

106,30 pada triwulan I-2018, terutama didorong 

oleh peningkatan indeks pendapatan. Sementara itu, 

kredit kendaraan bermotor pada triwulan laporan 

mencatatkan pertumbuhan sebesar 45,07% (yoy), 

lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang 

sebesar 25,49% (yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, 

penjualan kendaraan juga mencatatkan pertumbuhan 

yang meningkat, dari -1,55% (yoy) menjadi 4,55% 

(yoy) pada triwulan laporan.

Grafik 1.3. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan 

Komponen 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
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Grafik 1.4. Perkembangan Indeks Tendensi Konsumen

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
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Grafik 1.5. Perkembangan Penjualan Kendaraan Baru 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Bali
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8	 Pertumbuhan	penjualan	kelompok	barang	kerajinan	dan	mainan	meningkat	dari	2,57%	(yoy)	menjadi	22,675	(yoy)	pada	triwulan	I-2018,	sedangkan	
pertumbuhan	penjualan	kelompok	barang	peralatan	tulis	meningkat	dari	-50,64%	(yoy)	menjadi	15,10%	(yoy)	pada	triwulan	laporan.

9	 Pertumbuhan	konsumsi	listrik	rumah	tangga	pada	triwulan	I-2018	sebesar	-0,14%	(yoy),	lebih	baik	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	sebesar	
-1,43%	(yoy).

10	 Pemkab	Badung	dan	Phoening	Travel	Worldwide	 (PTW)	menandatangani	MoU	pada	bulan	Mei	2018,	menyepakati	adanya	kunjungan	wisman	
Tiongkok	sebanyak	2	juta	tahun	2018,	dengan	menggandeng	Sriwijaya	Air	untuk	melakukan	penerbangan	langsung	Denpasar-Beijing.	Selain	itu,	
Garuda	Indonesia	akan	membuka	rute	penerbangan	langsung	Chengdu,	Tiongkok	–	Denpasar	pada	bulan	Juni	2018.

11	 Beberapa	perayaan	hari	besar	keagamaan	pada	triwulan	II-2018	yaitu	Galungan,	Kuningan,	Ramdhan,	dan	Idul	Fitri.

Penjualan eceran beberapa kelompok barang 

dan konsumsi listrik rumah tangga juga 

mengkonfirmasi terjadinya akselerasi kinerja 

konsumsi rumah tangga pada periode laporan. 

Hasil survei penjualan eceran menunjukkan penjualan 

kelompok barang kerajinan dan mainan serta kelompok 

barang peralatan tulis mengalami peningkatan 

pertumbuhan pada triwulan laporan8. Sementara itu, 

konsumsi listrik rumah tangga, meskipun mengalami 

konstraksi, masih lebih baik dibanding triwulan 

sebelumnya9.

Grafik 1.7. Pertumbuhan Penjualan Eceran 

Sumber : Survei Penjualan Eceran
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Grafik 1.8. Perkembangan Konsumsi Listrik RT

Sumber : PLN Wilayah Bali

 

-20

-10

0

10

20

30

40

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2014 2015 2016 2017 2018

%, YOYRIBU KWH

Konsumsi Listrik RT g Konsumsi Listrik RT (yoy,rhs)

Tracking Kinerja Triwulan II-2018

Kinerja komponen konsumsi swasta pada triwulan 

II-2018 diprakirakan meningkat, didorong oleh 

meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan 

konsumsi LNPRT. Peningkatan kinerja konsumsi rumah 

tangga didorong oleh beberapa faktor, meliputi: i) 

pembayaran THR, gaji ke 13 dan 14 PNS, peningkatan 

gaji ke 14 PNS; ii) liburan lebaran yang lebih panjang; 

iii) masuknya periode pariwisata; iv) meningkatnya 

kinerja pariwisata sejalan dengan pembukaan rute 

penerbangan langsung baru dari beberapa negara10; iii) 

Adanya perayaan hari besar keagamaan pada triwulan 

II-201811. Sementara itu, peningkatan kinerja LNPRT 

pada triwulan II-2018 didorong oleh peningkatan 

aktivitas kegiatan politik sejalan dengan pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah langsung bulan Juni tahun 

2018.

Grafik 1.6. Perkembangan Kredit KPR, KKB, Multiguna

Sumber : LBU, Bank Indonesia
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12	 Konsumsi	kolektif	pemerintah	mencatatkan	pertumbuhan	sebesar	5,57%	(yoy)	pada	triwulan	I-2018,	meningkat	dibanding	triwulan	sebelumnya	
yang	sebesar	0,61%	(yoy).	Sementara	itu,	konsumsi	individu	pemerintah	mengalami	kontraksi	sebesar	-2,81%	(yoy)	pada	triwulan	laporan,	lebih	
buruk	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	tumbuh	positif	2,73%	(yoy).

13	 Realisasi	belanja	daerah	untuk	tingkat	Provinsi	Bali	pada	triwulan	I-2018	tercatat	tumbuh	sebesar	91,04%	(yoy),	lebih	tinggi	dibanding	triwulan	
sebelumnya	yang	tumbuh	sebesar	5,92%	(yoy).

14	 Realisasi	belanja	untuk	kementerian	dan	 lembaga	vertical	 (APBN)	Provinsi	Bali	pada	triwulan	 I-2018	tercatat	sebesar	32,62%	(yoy),	meningkat	
dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	tumbuh	sebesar	28,82%	(yoy).

15	 Komponen	belanja	operasional	&	tranfers	dalam	belanja	APBD	Provinsi	Bali	tercatat	tumbuh	sebesar	91,03%	(yoy)	pada	triwulan	I-2018,	meningkat	
signifikan	dibanding	triwulan	IV-2017	yang	tumbuh	sebesar	5,49%	(yoy)

16	 Realisasi	 belanja	 pegawai	 yang	menggunakan	 dana	 APBN	 pada	 triwulan	 I-2018	 tercatat	 tumbuh	 sebesar	 2,92%	 (yoy),	 lebih	 tinggi	 dibanding	
triwulan	sebelumnya	yang	tumbuh	sebesar	1,29%	(yoy),	sedangkan	belanja	barang	pada	triwulan	laporan	tumbuh	sebesar	39,90%	(yoy),	meningkat	
dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	tumbuh	sebesar	20,75%	(yoy).

yang dilakukan oleh pemerintah di 9 kabupaten/kota 

baik untuk belanja operasional, transfer, maupun 

belanja modal serta telah selesainya penataan OPD 

kabupaten/kota di tahun 2017.

Konsumsi Pemerintah

Pada triwulan I-2018, kinerja konsumsi 

pemerintah menunjukkan peningkatan dibanding 

triwulan sebelumnya. Konsumsi pemerintah tercatat 

tumbuh 2,37% (yoy), meningkat dibanding triwulan 

sebelumnya yang sebesar 1,43% (yoy), terutama 

disebabkan oleh meningkatnya kinerja sub komponen 

konsumsi kolektif pemerintah. Sedangkan kinerja sub 

komponen konsumsi individu pemerintah mengalami 

kontraksi pada triwulan laporan12. 

Peningkatan kinerja konsumsi pemerintah 

pada triwulan laporan terutama didorong oleh 

meningkatnya realisasi belanja pemerintah 

baik di tingkat provinsi13 maupun tingkat 

kementerian/lembaga14, sehingga berdampak pada 

persentase realisasi belanja yang meningkat dibanding 

periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan 

pertumbuhan realisasi belanja pemerintah tingkat 

provinsi terjadi baik pada komponen belanja operasional 

& transfer maupun komponen belanja modal15. 

Sementara peningkatan pertumbuhan realisasi belanja 

kementerian/lembaga terjadi pada komponen belanja 

pegawai dan belanja barang16.

Meningkatnya kinerja konsumsi pemerintah 

pada triwulan laporan juga disebabkan oleh 

meningkatnya kinerja realisasi belanja APBD 9 

kabupaten/kota di Bali baik secara persentase 

maupun nominal. Hal ini dipengaruhi upaya efisiensi 

Grafik 1.9. Perkembangan Belanja APBD Provinsi Bali

Sumber: BPKAD Prov. Bali
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Grafik 1.10. Perkembangan Belanja APBN di Bali

Sumber: DJPB Prov. Bali
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17	 Proyek	pembangunan	under	pass	Tugu	Ngurah	Rai,	pembangunan	Bedoa	Tourism	Ports,	perluasan	apron	Bandara	Ngurah	Rai,	Pembangunan	TPA	
Suwug	dan	penyelesaian	pembanguna	patung	GWK	dan	Taman	Budaya.

18	 Komponen	investasi	bangunan	tumbuh	10,01%	(yoy)	pada	triwulan	I-2018,	meningkat	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	tumbuh	3,99%	(yoy).	
Sementara	itu,	investasi	non	bangunan	tumbuh	2,15%	(yoy)	pada	triwulan	laporan,	sedikit	melambat	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	tumbuh	
2,49%	(yoy).

19	 Pada	 triwulan	 I-2018	 realisasi	 belanja	modal	 APBD	Bali	 tumbuh	103,50%	 (yoy),	 lebih	 tinggi	 dibandingkan	 triwulan	 sebelumnya	 yang	 tumbuh	
sebesar	8,49%	(yoy).	

20	 Realisasi	belanja	modal	APBN	di	Bali	pada	triwulan	I-2018	terkontraksi	sebesar	-77,88%	(yoy),	 lebih	tinggi	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	
terkontraksi	sebear	-16,49%.

Tracking Kinerja Triwulan II-2018

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan II-2018 

diprakirakan akan meningkat dibanding triwulan 

I-2018, didorong oleh penyelenggaraan pemilukada 

di Bali pada Juni 2018 yang dapat mendorong 

realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) baik di tingkat provinsi maupun gabungan 9 

kabupaten/kota. Potensi peningkatan kinerja konsumsi 

pemerintah, juga didorong berlanjutnya pengerjaan 

beberapa proyek infrastruktur dalam rangka persiapan 

IMF-World Bank Annual Meeting 201817. Selain itu, 

adanya pencairan dana desa tahap-II pada bulan 

Mei 2018 diharapkan mampu mendorong konsumsi 

pemerintah pada triwulan II-2018.

Akselerasi konsumsi pemerintah pada triwulan II-

2018 juga didorong oleh peningkatan realisasi belanja 

pemerintah terutama yang menggunakan APBN. Hal 

ini sejalan dengan upaya percepatan realisasi belanja 

antara lain melalui percepatan proses pengadaan 

barang dan jasa serta belanja modal. Upaya percepatan 

realisasi belanja ini juga didorong oleh peningkatan 

persentase pengerjaan proyek infrastruktur dan 

upaya akselerasi percepatan realisasi belanja oleh 

Kementerian dan Lembaga Vertikal.

1.2.2. Investasi

Kinerja komponen investasi pada triwulan 

I-2018 tercatat lebih tinggi dibanding triwulan 

sebelumnya. Komponen investasi pada triwulan 

I-2018 tumbuh 6,96% (yoy), lebih tinggi dibanding 

triwulan IV-2017 yang tumbuh sebesar 3,42% (yoy). 

Akselerasi kinerja komponen ini terutama didorong 

oleh meningkatnya kinerja investasi bangunan, 

sedangkan pertumbuhan investasi non bangunan pada 

triwulan I-2018 sedikit melambat dibanding triwulan 

sebelumnya18. Akselesari kinerja komponen investasi 

bangunan sejalan dengan pengerjaan beberapa proyek 

fisik, baik dalam rangka peningkatan kapasitas usaha 

perhotelan maupun pengerjaan infrastruktur dalam 

rangka penyelenggaraan IMF-WB AM 2018. 

Kuatnya kinerja investasi tercermin dari 

tingginya realisasi belanja modal pemerintah 

pada triwulan I-2018. Realisasi belanja modal 

yang menggunakan APBD Provinsi menunjukkan 

pertumbuhan yang meningkat dibanding triwulan 

sebelumnya19. Peningkatan realisasi belanja modal ini 

terutama didorong upaya percepatan penyelesaian 

proyek infrastruktur, seiring dengan percepatan 

tahapan pengadaan belanja modal dan pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur termasuk dalam rangka 

persiapan IMF-WB AM 2018. Peningkatan kinerja 

investasi yang lebih tinggi tertahan oleh kontraksinya 

realisasi belanja modal yang menggunakan APBN di 

Bali pada triwulan I-201820. 
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21	 Realisasi	PMA	di	Bali	pada	triwulan	I-2018	tumbuh	51,37%	(yoy),	lebih	tinggi	dibanding	triwulan	sebelumnya	sebesar	22,39%	(yoy)
22	 Realisasi	PMDN	pada	triwulan	I-2018	kontraksi	31,02%	(yoy),	lebih	dalam	dibanding	kontraksi	pada	triwulan	sebelumnya	sebesar	22,84%	(yoy)
23	 SBT	Investasi	pada	triwulan	I-2018	sebesar	24,18,	meningkat	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	sebesar	8,68.

Kinerja investasi yang tumbuh lebih tinggi pada 

triwulan laporan juga tercermin dari akselerasi 

realisasi Penanaman Modal Asing (PMA). Pada 

triwulan I-2018, pertumbuhan PMA di Bali mengalami 

akselerasi dibanding triwulan sebelumnya21 meskipun 

jumlah proyek menunjukkan penurunan. Namun 

demikian, akselerasi kinerja investasi tertahan oleh 

perlambatan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) yang mengalami kontraksi lebih dalam pada 

triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya22 

seiring dengan penurunan jumlah proyek

Selain itu, peningkatan kinerja investasi pada 

triwulan laporan terkonfirmasi dari hasil Survei 

Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan perkembangan 

nilai impor Capital Goods. Hasil SKDU menunjukkan 

peningkatan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 

investasi23, terutama disumbangkan oleh peningkatan 

nilai SBT pada sektor utama di Bali yaitu pertanian, 

Grafik 1.11. Realisasi Belanja Modal APBD Prov. Bali

Sumber: BPKAD Prov. Bali

 

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

I II III IV I II III IV I II III IV I

2015 2016 2017 2018

%,
yo
y

%

Persentase Realisais Belanja Modal (%)
Growth Tahunan Realisasi Belanja Modal (Rhs,%,yoy))

Grafik 1.12. Realisasi Belanja Modal APBN

     Sumber : DJPBN Wilayah Bali
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Grafik 1.13. Realisasi Belanja Modal APBD Prov. Bali

Sumber: BPKAD Prov. Bali
 

Grafik 1.14. Realisasi Belanja Modal APBN

     Sumber : DJPBN Wilayah Bali 

Grafik 1.15 Perkembangan SBT Investasi SKDU

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha
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PHR, dan kontruksi. Sementara itu, kontraksi nilai 

import capital goods cenderung membaik dibanding 

triwulan sebelumnya24. 

24	 Kontraksi	nilai	impor	capital	goods	pada	triwulan	laporan	membaik	menjadi	sebesar	-7,72%	(yoy),	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	sebesar	
-91,05%	(yoy).

25	 Nilai	likert	scale	Investasi	hasil	liason	pada	triwulan	I-2018	sebesar	0,53,	lebih	rendah	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	sebesar	1,12.
26	 Kredit	investasi	pada	triwulan	I-2018	tumbuh	sebesar	1,39%	(yoy),	lebih	rendah	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	tumbuh	2,59%	(yoy).
27	 Suku	Bunga	kredit	investasi	pada	triwulan	I-2018	tercatat	sebesar	10,94%,	lebih	rendah	dibanding	periode	sebelumnya	yang	sebesar	11,11%.

Tracking Kinerja Triwulan II-2018

Kinerja investasi pada triwulan II-2018 

diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibanding 

triwulan sebelumnya sejalan upaya percepatan 

realisasi belanja modal untuk APBD di tingkat provinsi 

maupun kabupaten/kota, setelah tahun sebelumnya 

menurun. Peningkatan kinerja investasi juga didorong 

oleh terus berlanjutnya peningkatan kapasitas 

usaha khususnya bidang usaha perhotelan seiring 

dengan penyelenggaraan IMF-WB AM 2018. Selain 

itu, berlanjutnya kebijakan suku bunga kebijakan 

yang akomodatif dan turunnya suku bunga kredit 

diharapkan mampu mendorong kinerja investasi.

1.2.3. Ekspor & Impor

Neraca perdagangan Bali pada triwulan I-2018 

mencatatkan surplus yang lebih tinggi dibanding 

triwulan sebelumnya. Neraca perdagangan 

gabungan (luar negeri dan antar daerah) mencatatkan 

surplus sebesar Rp 2,52 triliun pada triwulan I-2018, 

lebih tinggi dibanding triwulan IV-2017 yang surplus 

5,85 miliar. Peningkatan surplus neraca perdagangan 

gabungan didorong oleh peningkatan surplus neraca 

perdagangan luar negeri serta penurunan defisit 

neraca perdagangan antar daerah. 

Peningkatan neraca perdagangan luar negeri 

sejalan dengan peningkatan kinerja ekspor luar 

negeri yang lebih baik ditengah peningkatan 

impor luar negeri pada triwulan laporan. Ekspor 

luar negeri Bali masih mengalami kontraksi pada 

triwulan I-2018, namun lebih baik dibanding triwulan 

IV-2018. Sementara itu, impor luar negeri Bali pada 

triwulan I-2018 mencatatkan pertumbuhan yang lebih 

tinggi dibanding dibanding periode sebelumnya.

 

Peningkatan kinerja investasi yang lebih tinggi 

tertahan oleh melambatnya kinerja investasi 

non bangunan yang terkonfirmasi dari hasil liason 

ke pelaku usaha25 akibat perilaku wait and see  

seiring memasuki tahun politik 2018 dengan adanya 

pergantian kepala daerah. Selain itu, penurunan 

kinerja investasi non bangunan juga tergambar dari 

penurunan kredit investasi26, meskipun suku bunga 

kredit investasi juga menurun pada triwulan laporan 

dibanding triwulan sebelumnya27.

Grafik 1.17. Perkembangan Kredit Investasi

Sumber: LBU, Bank Indonesia
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barang28 dan penurunan kontraksi ekspor jasa pada 

triwulan laporan29.

Komoditas utama ekspor barang luar negeri Bali pada 

triwulan laporan adalah perikanan dengan pangsa 

26,04% terhadap total nilai ekspor Bali. Komoditas 

utama lainnya adalah pakaian jadi (19,00%), perhiasan 

(16,45%), dan produk olahan kayu (8,48%). Akselerasi 

kinerja ekspor barang luar negeri pada triwulan laporan 

terjadi pada hampir seluruh komoditas ekspor utama 

Bali yaitu perikanan, perhiasan, pakaian jadi, serta 

produk olahan kayu.

28	 Ekspor	barang	luar	negeri	Bali	tercatat	tumbuh	9,62%	(yoy)	pada	triwulan	I-2018,	lebih	tinggi	dibanding	triwulan	IV-2017	yang	tumbuh	3,68%	(yoy).
29	 Ekspor	jasa	luar	negeri	Bali	pada	triwulan	I-2018	kontraksi	sebesar	-7,63%	(yoy),	lebih	baik	dibanding	triwulan	IV-2017	yang	kontraksi	-8,15%	(yoy)

Ekspor-Impor Antar Daerah

Defisit neraca perdagangan antar daerah Bali 

pada triwulan I-2018 membaik dibanding 

triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, neraca 

perdagangan antar daerah Bali mencatatkan defisit 

sebesar Rp7,4 triliun, lebih rendah dibanding triwulan 

IV-2017 yang sebesar Rp9,31 triliun. Penurunan nilai 

defisit ini didorong oleh peningkatan nilai ekspor serta 

penurunan nilai impor.

Kinerja ekspor antar daerah Bali pada triwulan 

I-2018 menunjukkan peningkatan ditengah 

penurunan impor antar daerah. Ekspor antar daerah 

Bali pada triwulan I-2018 tercatat kontraksi -33,08% 

(yoy), lebih rendah dibanding triwulan IV-2017 yang 

kontraksi -35,27% (yoy). Ekspor daerah Bali antara 

lain dilakukan dengan daerah di Pulau Jawa seperti 

Banyuwangi yaitu untuk komoditas bawang merah. 

Sementara impor antar daerah Bali yang semakin 

turun terlihat dari kontraksi impor antar daerah Bali 

sebesar -27,05% (yoy) pada triwulan I-2018, lebih 

tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang kontraksi 

-24,70% (yoy). Bali melakukan impor beberapa 

komoditas seperti beras dan cabai merah dari Surabaya 

dan Banyuwangi.

Ekspor-Impor Luar Negeri

Kinerja ekspor luar negeri Bali masih kontraksi 

pada triwulan laporan, sedangkan impor luar 

negeri menunjukkan akselerasi pertumbuhan 

yang signifikan dibanding triwulan sebelumnya. 

Ekspor luar negeri Bali tercatat kontraksi -6,11% (yoy) 

pada triwulan I-2018, lebih baik dibanding triwulan 

IV-2017 yang kontraksi -7,09% (yoy). Penurunan 

kontraksi ini didorong oleh peningkatan ekspor 
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Grafik 1.19 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama

Sumber: Bea dan Cukai
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Meningkatnya kinerja ekspor barang luar 

negeri Bali ditopang oleh meningkatnya 

ekspor barang Bali ke beberapa negara pasar 

utama antara lain US, Australia, Jepang, Singapore, 

dan Tiongkok30. Ekspor barang Bali ke Tiongkok, 

Australia, dan Singapore menunjukkan pertumbuhan 

yang meningkat dibanding triwulan sebelumnya31. 

Sementara kinerja ekspor barang luar negeri Bali 

tertahan oleh terkontraksinya ekspor barang Bali ke US 

sebagai pangsa pasar utama32. Selain itu, ekspor barang 

Bali ke Jepang juga menunjukkan pertumbuhan yang 

melambat pada triwulan I-2018 dibanding triwulan 

sebelumnya33. Negara-negara pasar utama tersebut 

menjadi pasar untuk berbagai komoditas barang Bali, 

dengan rincian sebagai berikut:

1) Amerika Serikat: 

• Komoditas perikanan berupa ikan tuna, ikan 

lainnya dan kepiting/kerang-kerangan

• Komoditas industri berupa olahan kayu, tekstil, 

barang dari logam tidak mulia, makanan olahan 

(coklat, olahan buah dan sayur), meubel, bahan 

dari plastik atau damar

2) Australia: 

• Komoditas perikanan berupa ikan dan mutiara

• Komoditas hasil industri berupa tekstil, kayu 

olahan, barang dari logam tidak mulia dan olahan 

ikan, meubel, alas kaki

3) Tiongkok :

•  Komoditas perikanan berupa kepiting, kerang 

dan ikan kerapu

• Komoditas hasil industri berupa kayu olahan, 

meubel, barang dari logam dan industri lainnya.

30	 Pangsar	pasar	ekspor	Bali	berdasarkan	negara	tujuan	pada	triwulan	I-2018	yaitu	US	(25,11%),	Australia	(9,62%),	Tiongkok	(8,60%),	Jepang	(7,60%),	
Singapore	(7,07%).

31	 Ekspor	barang	Bali	ke	Australia	tumbuh	sebesar	10,23%	(yoy)	pada	triwulan	I-2018,	meningkat	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	sebesar	4,36%	
(yoy).	Begitu	juga	pertumbuhan	ekspor	ke	Tiongkok	yang	meningkat	dari	4,29%	(yoy)	pada	triwulan	IV-2018	menjadi	161,03%	(yoy)	pada	triwulan	
laporan.

32	 Ekspor	barang	Bali	ke	US	kontraksi	-1,53%	(yoy)	pada	triwulan	I-2018,	sementara	pada	triwulan	IV-2017	tumbuh	sebesar	12,82%	(yoy).
33	 Ekspor	Bali	Ke	Jepang	pada	triwulan	I-2018	sebesar	14,48%	(yoy),	melambat	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	sebesar	39,70%	(yoy).
34	 Ekpor	jasa	luar	negeri	Bali	pada	triwulan	I-2018	tumbuh	-0,076%	(yoy),	lebih	baik	dibanding	triwulan	IV-2017	sebesar	-0,082%	(yoy)

 

Grafik 1.21 Pangsa Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama

Sumber: Bea dan Cukai
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Grafik 1.22. Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan

Negara Tujuan Utama

Sumber: Bea dan Cukai

Berbeda dengan kinerja ekspor barang, kinerja 

ekspor jasa Bali pada triwulan I-2018 masih 

mengalami kontraksi, namun demikian kontraksi 

tersebut masih lebih rendah dibanding triwulan 

sebelumnya34. Aktivitas vulkanis Gunung Agung 

menjadi faktor utama melambatnya kinerja ekspor 

jasa pada triwulan I-2018 sebagaimana triwulan 

sebelumnya. Aktivitas vulkanis Gunung Agung 

berdampak pada penutupan operasional Bandara 

I Gusti Ngurah Rai pada triwulan IV-2017. Dampak 

ini masih berlanjut hingga triwulan I-2018 yang 

terkonfirmasi dari masih turunnya jumlah kedatangan 
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35	 Kedatangan	penumpang	pada	pintu	kedatangan	internasional	Bandara	I	Gusti	Ngurah	Rai	pada	triwulan	I-2018	tumbuh	5,25%	(yoy),	meningkat	
dibanding	 triwulan	 sebelumnya	 yang	 kontraksi	 13,035	 (yoy).	 Sementara	 itu,	 pertumbuhan	 kedatangan	 penumpang	 pada	 periode-periode	
sebelumnya	selalu	diatas	10%	(yoy).

36	 Pada	triwulan	II-2018,	Sriwijaya	Air	membuka	rute	penerbangan	langsung	baru	Denpasar-Beijing	dan	Garuda	Indonesia	membuka	rute	Chengdu-
Denpasar.

wisman. Selain itu berdasarkan hasil liason, penurunan 

kinerja ekspor jasa juga dipengaruhi oleh telah 

berlalunya periode peak season pariwisata di Bali serta 

meningkatnya kompetisi berbagai destinasi wisata 

dunia.

Kinerja ekspor jasa yang masih kontraksi 

pada triwulan laporan juga terkonfirmasi oleh 

masih rendahnya pertumbuhan kedatangan 

penumpang di Gate International Bandara 

Internasional I Gusti Ngurah Rai. Meskipun 

pertumbuhan kedatangan penumpang pada pintu 

kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai 

sudah positif pada triwulan I-2018, setelah kontraksi 

pada triwulan IV-2017, pertumbuhan tersebut masih 

jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan tahunan 

periode-periode sebelumnya35. Hal ini mengkonfirmasi 

bahwa kedatangan wisman ke Bali belum pulih 

sebagaimana kondisi sebelum erupsi Gunung Agung 

pada triwulan IV-2017.

Tracking Kinerja Triwulan II-2018

Kinerja ekspor luar negeri Bali pada triwulan II-2018 

diprakirakan akan mengalami akselerasi, didorong 

oleh peningkatan kinerja ekspor jasa dan barang. 

Meningkatnya kinerja ekspor jasa, didorong oleh 

membaiknya kinerja pariwisata setelah menurun 

akibat dampak aktivitas vulkanis Gunung Agung 

pada triwulan IV-2017. Hal tersebut sejalan dengan 

mulai positifnya pertumbuhan jumlah kedatangan 

wisman pada bulan Maret 2018, setelah mengalami 

kontraksi sejak triwulan IV-2017 hingga Februari 

2018. Peningkatan ekspor jasa pada triwulan II-2018 

juga didorong oleh pembukaan rute penerbangan 

langsung baru ke Bali dari beberapa negara36 sehingga 

mendorong kedatangan wisman ke Bali. Sementara itu, 

perbaikan kinerja ekonomi negara mitra dagang utama 

Bali diharapkan mampu mendorong ekspor barang 

Bali. Salah satu negara mitra dagang utama Bali yang 

diproyeksi akan mengalami akselerasi pertumbuhan 

ekonomi adalah Amerika Serikat. Pada bulan April 

2018, IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 

AS tahun 2018 dibanding proyeksi pada bulan 

Januari 2018. AS merupakan pasar ekspor beberapa 

komoditas utama Bali antara lain komoditas perikanan, 

produk olahan kayu, dan makanan olahan (cokelat).

Grafik 1.23 Kunjungan Wisman ke Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah
 

Grafik 1.24. Jumlah Kedatangan Penumpang ke Bali 

pada Gate Internasional Bandara Ngurah Rai

         Sumber: PT. Angkasa Pura I, diolah
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37	 Hari	besar	keagamaan	pada	triwulan	I-2018	antara	lain	Nyepi	dan	Saraswati
38	 Penerbangan	langsung	baru	dari	dan	ke	Bali	pada	triwulan	I-2018	yaitu	(i)	Garuda	Indonesia	:	Denpasar-Guanzhou	dan	Denpasar-Xi’an;	(ii)Air	Asia:	

Denpasar-Manila
39	 Pada	triwulan	I-2018	jumlah	kunjungan	wisman	ke	Bali	kontraksi	2,77%	(yoy),	lebih	baik	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	kontraksi	11,35%	

(yoy).

Grafik 1.25. Share Wisman Berdasarkan Negara Asal

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah
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1.3  PERTUMBUHAN EKONOMI BALI   

 TRIWULAN I 2018 SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, akselerasi kinerja ekonomi 

Bali pada triwulan I-2018 didorong oleh 

peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha 

utama yaitu akomodasi makan & minum; 

pertanian; perdagangan besar & eceran; industri 

pengolahan; serta konstruksi. Terdapat beberapa 

faktor yang menjadi pendorong peningkatan lapangan 

usaha utama di Bali, meliputi: (i) mulai membaiknya 

jumlah kunjungan wisman yang berkunjung ke Bali 

sejalan dengan menurunnya aktivitas vulkanis Gunung 

Agung; (ii) peningkatan aktivitas MICE sejalan dengan 

persiapan pemilukada, persiapan IMF WB AM 201 serta 

status Gunung Agung yang kondusif ; (iii) peningkatan 

produksi padi seiring dengan mulai masuknya periode 

panen dan peningkatan luas tanam padi; (iv) Adanya 

perayaan hari keagamaan37; (v) peningkatan penjualan 

kendaraan sejalan dengan berbagai program promo 

yang dilakukan oleh dealer; (vi) pembukaan rute 

penerbangan langsung baru dari  dan ke Bali38; (vii) 

menguatnya kinerja ekonomi negara mitra dagang 

utama Bali pada tahun 2018;  (viii) berlanjutnya 

pengerjaan proyek infrastruktur dan juga dimulainya 

beberapa proyek infrastruktur  termasuk dalam rangka 

pelaksanaan IMF-WB AM 2018.

Perkembangan struktur ekonomi Bali pada triwulan 

I-2018 masih didominasi 5 komponen lapangan usaha 

utama yaitu : (1) penyediaan akomodasi makan dan 

minum (pangsa 20%), (2) pertanian, kehutanan, dan 

perikanan (pangsa 14%) , (3) konstruksi (pangsa 

10%), (4) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor (pangsa 9%), (5) industri 

pengolahan (pangsa 6%). Kondisi ini cenderung 

tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan kondisi 

triwulan sebelumnya.

1.3.1  Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi  

 Makan & Minum

Pada triwulan I-2018, lapangan usaha akomodasi 

makan dan minum mengalami akselerasi 

dibandingkan triwulan sebelumnya. Akmamin 

pada pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 

6,78% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan IV-2017 

yang tumbuh sebesar 6,65% (yoy). Peningkatan 

ini sejalan dengan perbaikan kinerja bidang usaha 

pariwisata, setelah mulai meredanya aktivitas vulkanis 

Gunung Agung.

Peningkatan pertumbuhan lapangan usaha 

akomodasi makan dan minum terutama didorong 

oleh mulai membaiknya pertumbuhan jumlah 

kunjungan wisatawan ke Bali termasuk wisman 

pada triwulan laporan. Meskipun kunjungan 

wisman ke Bali pada triwulan I-2018 masih mengalami 

kontraksi, namun pertumbuhan kunjungan wisman 

tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-201739. 

Perbaikan pertumbuhan jumlah kunjungan wisman 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 

berikut: 
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40	 Rute	Denpasar-Guanzhou	mampu	membawa	total	360	penumpang	sekali	terbang,	dengan	frekuensi	penerbangan	3	kali/minggu.	Rute	ini	dibuka	
tanggal	30	Januari	2018

41	 Rute	Denpasar-Xian	mampu	membawa	360	penumpang	sekali	terbang	dengan	frekuensi	penerbangan	2	kali/minggu.	Rute	ini	dibuka	tanggal	29	
Januari	2018

42	 Rute	Denpasar-Manila	mampu	mebawatotal	137	penumpang	sekali	terbang	dengan	frekuensi	penerbangan	1	kali/hari.	Rute	ini	dibuka	tanggal	19	
Januari	2018.

43	 Pertumbuhan	 kunjungan	wisman	 Tiongkok	 triwulan	 I-2018	 kontraksi	 sebesar	 24,12%	 (yoy),	 lebih	 tinggi	 dibanding	 triwulan	 sebelumnya	 yang	
kontraksi	16,89%	(yoy)

2016 2017 2018

I II III IV I II III IV I

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,68 2,72 0,03 6,26 5,18 3,55 4,31 4,88 4,05 -1,37 2,88 4,71

Pertambangan dan Penggalian -6,83 5,01 6,31 5,71 0,35 4,28 2,54 0,39 1,91 -10,49 -1,44 -4,47

Industri Pengolahan 6,93 4,97 2,50 3,45 2,64 3,37 3,58 -0,05 0,65 -0,66 0,86 1,32

Pengadaan Listrik, Gas 1,59 10,58 15,68 9,90 -1,63 8,31 0,40 -0,16 8,40 13,50 5,48 6,51

Pengadaan Air 1,99 9,64 6,82 6,14 3,05 6,34 1,82 4,86 3,05 1,16 2,72 -0,40

Konstruksi 5,01 7,62 8,07 6,98 6,43 7,26 6,41 7,29 8,02 8,94 7,69 9,04

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor 7,94 8,57 6,49 5,22 6,31 6,61 8,38 8,12 9,64 5,28 7,84 5,47

Transportasi dan Pergudangan 4,63 6,93 8,04 10,22 7,40 8,17 5,24 6,10 6,00 2,65 4,99 6,72

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,31 5,15 6,82 6,40 7,50 6,48 9,47 9,73 11,18 6,65 9,25 6,78

Informasi dan Komunikasi 9,67 7,75 8,91 8,91 9,34 8,74 8,19 8,36 7,58 8,42 8,14 9,21

Jasa Keuangan 6,66 8,45 7,67 7,05 9,08 8,06 5,06 6,34 0,70 -2,01 2,43 1,06

Real Estate 5,12 5,92 5,53 5,41 2,21 4,74 2,56 3,42 4,03 5,06 3,78 4,34

Jasa Perusahaan 6,99 8,94 6,39 6,27 5,96 6,85 8,56 7,66 5,90 5,65 6,91 6,94

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 8,27 5,48 15,19 2,32 0,05 5,44 -0,10 -5,06 -1,34 0,33 -1,59 -1,13

Jasa Pendidikan 8,95 9,50 9,37 8,72 8,13 8,91 7,30 8,11 5,24 7,44 7,00 9,25

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,76 8,53 9,50 8,57 8,06 8,65 9,00 7,92 7,76 9,06 8,44 9,29

Jasa lainnya 7,45 7,61 7,88 9,09 10,60 8,82 9,57 8,26 7,52 6,68 7,98 7,53

PDRB 6,03 6,23 6,51 6,51 6,03 6,32 6,24 5,97 6,23 4,01 5,59 5,68

Lapangan Usaha 2015
2016 2017

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 1. 2 Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Penawaran (%, yoy)

•  Meningkatnya aktivitas pariwisata pasca penurunan 

aktivitas vulkanis Gunung Agung, terkonfirmasi 

oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 

dan aktivitas MICE. 

•  Adanya pembukaan rute penerbangan langsung 

baru sepanjang triwulan I 2018 dari dan ke beberapa 

negara asal wisman yang meliputi: (i) Maskapai 

Garuda Indonesia membuka rute penerbangan 

langsung baru Denpasar-Guangzhou40 dan 

Denpasar Xi’an41; (ii) Maskapai Air Asia membuka 

rute penerbangan langsung Denpasar-Manila42.

Perbaikan pertumbuhan jumlah kunjungan 

wisman ke Bali ditunjukkan oleh sebagian besar 

pasar utama wisman Bali yaitu Australia, Jepang, 

UK, US, India. Sementara itu, perbaikan pertumbuhan 

kunjungan wisman tertahan oleh pertumbuhan 

jumlah kunjungan wisman Tiongkok yang tumbuh 

lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya43. Selain 

itu, penurunan kunjungan wisman Korea Selatan juga 

ikut menahan perbaikan jumlah kunjungan wisman 

ke Bali pada triwulan I-2018.

Perbaikan pertumbuhan jumlah kunjungan 

wisman ke Bali pada triwulan I-2018, 

terkonfirmasi oleh akselerasi pertumbuhan 

kedatangan penumpang gate international 

di Bandara I Gusti Ngurah Rai44. Pada triwulan 

laporan, jumlah kedatangan penumpang mengalami 



43P e r k e m b a n g a n  e k o n o m i  m a k r o  d a e r a h

pertumbuhan positif setelah pada triwulan sebelumnya 

mengalami kontraksi. Akselerasi pertumbuhan 

kedatangan penumpang di Bandara I Gusti Ngurah 

Rai, terjadi baik untuk penumpang domestik maupun 

penumpang internasional. Meskipun demikian, 

jumlah penumpang yang datang melalui pelabuhan 

laut mengalami penurunan45, sehingga menahan 

akselerasi lapangan usaha ini. 

44	 Jumlah	kedatangan	penumpang	(domestic	dan	internasional)	di	Bandara	I	Gusti	Ngurah	Rai	tumbuh	8,82%	(yoy),	lebih	baik	dibanding	triwulan	
sebelumnya yang kontraksi 10,72% (yoy)

45	 Total	penumpang	yang	datang	lewat	pelabuhan	Benoa	dan	Celukan	Bawang	mengalami	kontraksi	sebesar	30,90%	(yoy),	 lebih	tinggi	dibanding	
triwulan	sebelumnya	yang	kontraksi	23,11%	(yoy).

46	 TPK	dan	rata-rata	lama	menginap	di	hotel	hotel	bintang	pada	triwulan	I-2018	masing-masing	sebesar	60,27	dan	3,23,	meningkat	dibanding	triwulan	
sebelumnya	yang	masing	masing	sebesar	60,00	dan	3,12.

Grafik 1. 26. Rata-Rata Lama Menginap Hotel Bintang dan Non Bintang

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah 

 

Grafik 1. 27. Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah 

 

Kinerja sektor pariwisata Bali yang membaik 

pada triwulan I-2018 juga terkonfirmasi oleh 

peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) 

Hotel Bintang dan rata-rata lama menginap di 

hotel berbintang46. Membaiknya kinerja akmamin 

pada triwulan laporan, juga terkonfirmasi oleh 

hasil liaison yang dilakukan oleh KPw BI Bali pada 

sejumlah hotel berbintang, yang telah menunjukkan 

peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. 

Meskipun demikian, cenderung turunnya TPK 

hotel non bintang diikuti penurunan rata-rata lama 

menginapnya pada triwulan laporan menyebabkan 

akselerasi kinerja lapangan usaha akmamin tidak 

dapat setinggi prakiraan sebelumnya.

Grafik 1. 28. Perkembangan Kunjungan Wisman         

Berdasarkan Negara

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah
 

Grafik 1. 29. Perkembangan Kedatangan Penumpang

di Bandara I Gusti Ngurah Rai

Sumber : Angkasa Pura 1, diolah
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Selain itu, beberapa faktor yang menjadi pendorong 

peningkatan kinerja lapangan usaha ini pada triwulan 

I 2018 berdasarkan hasil survei dan liaison meliputi:

• Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk 

meningkatkan akses pasar, melalui pengembangan 

pasar alternatif, termasuk dengan menjalin kerja 

sama dengan travel agent lain dan pengembangan 

produk melalui program Bali and beyond.

• Pengembangan produk dan strategi pemasaran 

serta upaya perbaikan pelayanan yang terus 

dilakukan; 

• Mulai berkembangnya beberapa segmen pasar 

baru untuk pariwisata Bali, yaitu Timur Tengah, 

India, Inggris dan Jerman

• Upaya promosi yang dilakukan oleh pelaku 

usaha untuk menarik konsumen domestik dan 

asing, selain itu upaya pelaku usaha untuk selalu 

mengikuti event promosi pariwisata di luar negeri 

di antaranya melalui kegiatan Travel Market dan 

Trade Fair (London), Internationale Tourismus 

Borse (ITB) Berlin dan Asia Travel Fair di Singapura;

47	 Tambahan	 flight	 baru	 pada	 triwulan	 II	 2018	 adalah	 akan	 dibukanya	 direct	 flight	 Pemkab	 Badung	 dan	 Phoening	 Travel	 Worldwide	 (PTW)	
menandatangani	MoU	pada	bulan	Mei	2018,	menyepakati	adanya	kunjungan	wisman	Tiongkok	sebanyak	2	juta	tahun	2018,	dengan	menggandeng	
Sriwijaya	Air	untuk	melakukan	penerbangan	langsung	Denpasar-Beijing.	Selain	itu,	Garuda	Indonesia	akan	membuka	rute	penerbangan	langsung	
Chengdu,	Tiongkok	–	Denpasar	pada	bulan	Juni	2018.

48	 Berdasarkan	World	Economic	Outlook	(WEO)	IMF	pada	periode	Januari	2018	pertumbuhan	ekonomi	dunia	tahun	2018	diprakirakan	tumbuh	3,9%	
(yoy),	lebih	tinggi	dibandingkan	tahun	2017	yang	sebesar	3,7%	(yoy).	Ekonomi	AS	pada	tahun	2018	diprakirakan	tumbuh	sebesar	2,7%	(yoy),	lebih	
tinggi	dibandingkan	2017	yang	sebesar	2,3%	(yoy).	Ekonomi	Australia	diprakan	juga	akan	tumbuh	lebih	tinggi	pada	tahun	2018	dibandingkan	2017

• Strategi untuk terus memaintain kerja sama 

dengan business partner melalui program 

membership; 

• Terus berlanjutnya upaya dan langkah-langkah 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah 

dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif 

terhadap pariwisata Bali, termasuk melalui promosi 

dan mengundang travel agent luar negeri serta 

para Duta Besar Negara sahabat untuk bekunjung 

dan melihat kondisi Bali terkini, diprakirakan juga 

menjadi faktor pendorong akselerasi  bidang 

usaha pariwisata Bali.

Tracking Kinerja Triwulan II-2018

Memasuki periode triwulan II 2018, kinerja 

lapangan usaha penyediaan akomodasi makan 

dan minum diprakirakan akan mengalami 

akselerasi. Kondisi ini didorong oleh masuknya 

periode pariwisata pada triwulan laporan, 

meningkatnya frekuensi penerbangan sejalan dengan 

adanya penambahan direct flight baru sepanjang 

triwulan II 201847, membaiknya kinerja ekonomi 

negara mitra dagang utama Bali pada tahun 201848, 

masuknya periode pariwisata pada triwulan laporan 

menjadi faktor pendorong akselerasi akmamin. 

Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara juga 

diprakirakan akan terus meningkat sejalan dengan 

berbagai upaya inovasi dalam kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata. Selain itu 

adanya penandatangan kerja sama dalam bidang 

pariwisata dengan berbagai negara yang dilakukan 

oleh Dinas Pariwisata Bali, juga berpotensi mendorong 

akselerasi kinerja lapangan usaha ini.

Grafik 1. 30. Perkembangan Arus Penumpang di Pelabuhan

Sumber : PT. Pelindo III, diolah
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1.3.2.  Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan,  

 dan Perikanan

Kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, 

dan perikanan mengalami akselerasi pada 

triwulan laporan. Lapangan usaha pertanian tercatat 

tumbuh sebesar 4,71% (yoy) pada triwulan I-2018, 

meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang 

terkontraksi sebesar 1,37% (yoy). Peningkatan kinerja 

lapangan usaha ini dipengaruhi oleh peningkatan 

produksi komoditas tabama sejalan dengan 

peningkatan produksi padi dan penambahan luas 

tanam serta mulai masuknya periode panen. Produksi 

Grafik 1. 31. Perkembangan Produksi Padi di Bali

Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali
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Grafik 1. 32. Perkembangan Nilai SBT (Sektor Pertanian)

Sumber : SKDU

padi pada triwulan I-2018 sebesar 148.951 ton GKG 

atau konstraksi 12,98% (yoy), lebih baik dibanding 

triwulan IV-2017 yang terkontraksi sebesar 15,56% 

(yoy). Selain itu, peningkatan kinerja pertanian pada 

triwulan I-2018 terkonfirmasi dari peningkatan nilai 

SBT SKDU pertanian pada triwulan I 2018 yang 

meningkat dibanding triwulan sebelumnya49. Selain 

itu, peningkatan kinerja lapngan usaha, pertanian, 

kehutanan, dan perikanan juga didorong oleh 

peningkatan produksi ikan yang pada triwulan I 2018 

tumbuh sebesar 48,00% (yoy), lebih tinggi dibanding 

triwulan sebelumnya yang tumbuh 43,40% (yoy).

Grafik 1. 33. Perkembangan Produksi Daging di Bali

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Bali

 

(%,yoy)Ton

Grafik 1. 34. Perkembangan Produksi Telur di Bali

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Bali

 

(%,yoy)Ton

49	 Nilai	SBT	Pertanian	pada	triwulan	I-2018	tercatat	sebesar	17,26,	lebih	tinggi	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	sebesar	-12,82
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Tracking Kinerja Triwulan II-2018

Kinerja lapangan usaha pertanian pada triwulan 

II-2018 diprakirakan meningkat dibanding 

triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja 

lapangan usaha ini, didorong oleh masuknya 

puncak panen untuk komoditas padi pada 

triwulan II-2018. Dinas Pertanian dan Tanaman 

Pangan Provinsi Bali memprakirakan produksi padi 

pada triwulan II mencapai 272.902 ton GKG atau 

meningkat sebesar 13,00% (yoy). Peingkatan ini 

juga didukung oleh faktor cuaca yang kondusif, 

berdasarkan informasi BMKG, kondisi hujan pada 

bulan April-Mei pada saat puncak panen padi masih 

normal dengan tingkat curah hujan 21-300 mm. 

Selain itu, Dinas pertanian dan Tanaman Pangan, 

menginformasikan bawha hingga akhir Mei 2018 

belum ada menerima informasi terkait kegagalan 

panen. Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian 

pada triwulan II-2018 juga sejalan dengan upaya 

peningkatan produksi ternak, termasuk berlanjutnya 

program sapi induk wajib bunting (Siwab) dan adanya 

perayaan hari keagamaan (Galungan, Ramadhan, dan 

Idul Fitri), meendorong meningkatnya permintaan 

produk hasil peternakan, sehingga berpotensi 

mendorong meningkatnya supplai ternak. Sementara 

itu, kinerja lapangan usaha ini pada triwulan II 2018 

berpotensi tertahan oleh kinerja sektor perikanan 

yang dipengaruhi oleh adanya gelombang tinggi dan 

angin kencang yang terjadi pada April dan Mei 2018.

1.3.3.  Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Kinerja lapangan usaha industri pengolahan 

pada triwulan laporan mengalami akselerasi 

dibanding triwulan sebelumnya. Industri 

pengolahan tercatat tumbuh sebesar 1,32% (yoy) 

pada triwulan I-2018, lebih tinggi dibanding triwulan 

sebelumnya yang konstraksi 0,665 (yoy). Peningkatan 

kinerja lapangan usaha ini utamanya didorong oleh 

Peningkatan lapangan pertanian juga didorong 

oleh kondisi cuaca dan program intensifikasi 

pertanian. Peningkatan lapangan usaha ini 

didorong oleh kondisi cuaca yang mendukung, 

sehingga berdampak pada serangan hama dan 

penyakit tanaman yang tidak sebesar periode 

yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, berbagai 

program peningkatan produksi yang dilakukan oleh 

pemerintah antara lain melalui program pelaksanaan 

demplot, bantuan benih, rehabilitasi irigasi, bantuan 

pompa air dan embung dan pelaksanaan program 

budidaya dengan teknik salibu berkontribusi dalam 

peningkatan produksi padi pada triwulan laporan.

Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian 

pada triwulan laporan tertahan oleh penurunan 

produksi ternak. Data Dinas Peternakan Provinsi Bali 

menunjukkan produksi daging dan telur menunjukkan 

perlambatan dibanding triwulan sebelumnya.  Dinas 

Peternakan Provinsi Bali  mengantisipasi penurunan 

produksi ternak dengan program asuransi ternak. 

Hingga April 2018, terdapat 590 ekor sapi yang 

masuk dalam program asuransi ternak sapi. 

Grafik 1. 35. Perkembangan Produksi Ikan di Bali

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
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membaiknya kinerja ekonomi negara mitra dagang 

utama Bali serta meningkatnya upaya promosi yang 

dilakukan oleh pelaku usaha industri pengolahan 

yang berorientasi ekspor.

Peningkatan kinerja lapangan usaha industri 

pengolahan sejalan dengan membaiknya kinerja 

ekspor barang luar negeri. Sebagian besar produk 

ekspor barang luar negeri Bali merupakan hasil 

produksi industri pengolahan, sehingga peningkatan 

kinerja ekspor barang luar negeri akan berdampak 

pada akselerasi kinerja lapangan usaha industri 

pengolahan. Membaiknya kinerja ekspor barang luar 

negeri Bali pada triwulan laporan sejalan dengan 

membaiknya kondisi ekonomi negara mitra dagang 

utama Bali. Hal tersebut mendorong meningkatnya 

ekspor barang Bali ke beberapa negara pasar 

utama. Ekspor barang Bali ke Tiongkok, Australia, 

dan Singapore menunjukkan pertumbuhan yang 

meningkat pada triwulan laporan dibanding triwulan 

sebelumnya.

Meningkatnya kinerja industri pengolahan pada 

triwulan laporan terkonfrimasi oleh peningkatan 

indeks Indikator Industri Besar Sedang (IBS) 

dan Indeks Manufaktur Mikro Kecil (IMK). IBS 

mengalami peningkatan dari sebesar -2,02 pada 

triwulan IV-2017 menjadi 0,96 pada triwulan laporan. 

Sejalan dengan kondisi tersebut, IMK juga meningkat 

dari -3,86 pada triwulan IV-2017 menjadi 0,10 pada 

triwulan laporan. Namun demikian, peningkatan 

kinerja industri pengolahan yang lebih tinggi 

tertahan oleh penurunan kredit industri yang 

melambat pada triwulan laporan. Pertumbuhan 

kredit industri pada triwulan laporan tercatat tumbuh 

6,67% (yoy), sedikit melambat dibanding triwulan 

sebelumnya yang sebesar 7,26% (yoy).

Grafik 1. 36. Perkembangan Komoditas Utama Ekspor Bali

Sumber : Bea dan Cukai, diolah
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perhotelan dalam mengantisipasi peningkatan 

permintaan. Adanya penyelenggaraan IMF-WB AM 

2018 direspon oleh pelaku usaha perhotelan dengan 

meningkatkan kapasitas untuk mengantisipasi 

meningkatnya permintaan. Selain itu, meningkatnya 

investasi swasta juga didorong oleh optimismen 

pelaku usaha pada kondisi ekonomi seiring dengan 

kondusifnya kondisi ekonomi serta ekspektasi 

terhadap perbaikan kemudahan perijinan berusaha 

dengan adanya paket kebijakan ekonomi yang 

dikeluarkan pemerintah.

Peningkatan kinerja lapangan usaha konstruksi 

juga terlihat dari meningkatnya kinerja 

belanja modal pada triwulan laporan. Kinerja 

realisasi belanja modal pada APBD Provinsi Bali 

menunjukkan peningkatan pada triwulan laporan50. 

Peningkatan belanja modal didorong oleh realisasi 

anggaran untuk penyelesaian proyek infrastruktur 

pemerintah, termasuk proyek-proyek terkait 

persiapan penyelenggaraan IMF-WB AM 201851. 

Pengerjaan berbagai proyek infrastruktur mendukung 

penyelenggaraan IMF-WB AM 2018 ikut mendorong 

peningkatan kinerja lapangan usaha konstruksi.

50	 Pada	 triwulan	 I-2018	 realisasi	 belanja	modal	 APBD	Bali	 tumbuh	103,50%	 (yoy),	 lebih	 tinggi	 dibandingkan	 triwulan	 sebelumnya	 yang	 tumbuh	
sebesar	8,49%	(yoy).	Sementara	itu,	

51	 Proyek	pembangunan	underpass	Tugu	Ngurah	Rai,	pembangunan	Benoa	Tourism	Port,	dan	penyelesaian	pembangunan	patung	GWK	dan	Taman	
Budaya.

Tracking Kinerja Triwulan II-2018

Kinerja industri pengolahan pada triwulan II-

2018 diprakirakan akan menunjukkan akselerasi 

dibanding triwulan sebelumnya. Meningkatnya 

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 

salah satu faktor pendorong permintaan terhadap 

produk industri pengolahan, khususnya pasa 

domestik, sehingga mendorong kinerja industri 

pengolahan. Selain itu, membaiknya kinerja ekspor 

barang luar negeri Bali juga akan turut mendorong 

kinerja lapangan usaha industri pengolahan. 

Membaiknya kinerja ekspor barang luar negeri pada 

triwulan II-2018 sejalan meningkatnya proyeksi 

pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama 

Bali seperti Amerika Serikat. Pada bulan April 2018, 

IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS 

tahun 2018 dibandingkan proyeksi pada bulan Januari 

2018. AS adalah salah satu pasar ekspor utama untuk 

beberapa komoditas utama Bali antara lain komoditas 

perikaan, produk olahan kayu, dan makanan olahan.

1.3.4.  Lapangan Usaha Konstruksi

Kinerja lapangan usaha kontruksi pada 

triwulan laporan menunjukkan peningkatan 

dibandingkan triwulan sebelumnya. Lapangan 

usaha Konstruksi pada triwulan laporan tercatat 

tumbuh sebesar 9,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,94% 

(yoy). Akselerasi kinerja lapangan usaha ini didorong 

oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha swasta 

terutama perhotelan dan juga peningkatan realisasi 

belanja modal pemerintah dalam rangka menghadapi 

penyelenggaraan IMF-WB AM 2018. 

Akselerasi kinerja lapangan usaha konstruksi 

didorong oleh upaya pelaku usaha, terutama 
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Selain itu, peningkatan kinerja lapangan usaha 

konstruksi juga akan didorong oleh percepatan 

realisasi belanja modal dan juga peningkatan 

kapasitas bisnis pelaku usaha. Peningkatan 

belanja modal baik yang menggunakan APBN 

maupun APBD sejalan dengan upaya pemerintah 

yang terus melakukan optimalisasi realisasi anggaran 

antara lain dengan efisiensi proses pengadaan dan 

percepatan pengerjaan proyek-proyek infrastruktur. 

Peningkatan kinerja lapangan usaha konstruksi juga 

didorong oleh peningkatan kapasitas bisnis pelaku 

usaha seiring dengan upaya pemerintah untuk terus 

meningkatkan optimisme pelaku usaha dengan 

melakukan deregulasi ijin usaha.

1.3.5.  Lapangan Usaha Perdagangan Besar   

 dan Eceran, Reparasi Mobil, dan

 Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor tercatat tumbuh 

lebih tinggi pada triwulan laporan dibandig 

triwulan sebelumnya. Pada triwulan I-2018, 

lapangan usaha ini tumbuh 5,47% (yoy), lebih tinggi 

dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 

5,28% (yoy). Peningkatan ini sejalan dengan hasil 

Survei Penjualan Eceran (SPE) beberapa komoditas 

yang menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil 

SPE, pertumbuhan penjualan bahan konstruksi  

dan peralatan tulis menujukkan peningkatan pada 

triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya52.

Meskipun konsumen masih menunjukkan 

optimisme terhadap kondisi ekonomi 

sebagaimana tergambar dari hasil survei 

konsumen, terjadi penurunan keyakinan 

konsumen sehingga menahan kinerja 

lapangan usaha ini pada triwulan laporan.

Kinerja lapangan usaha konstruksi yang 

meningkat pada triwulan I-2018 juga tercermin 

dari meningkatnya kinerja Kredit Kepemilikan 

Rumah (KPR). Pada triwulan laporan KPR tumbuh 

sebesar -11,51% (yoy), membaik dibandingkan 

triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 

-12,16% (yoy). Peningkatan kinerja KPR ini seiring 

dengan relaksasi ketentuan LTV dan berlanjutnya 

penurunan suku bunga KPR. Kondisi ini mendorong 

peningkatan pembangunan proyek untuk rumah 

tinggal sehingga berdampak pada akselerasi kinerja 

lapangan usaha konstruksi.

Tracking Kinerja Triwulan II-2018

Kinerja lapangan usaha konstruksi pada triwulan 

II-2018 diprakirakan akan terus menunjukkan 

tendensi peningkatan. Hal ini didorong oleh 

berlanjutnya pengerjaan proyek infrastruktur 

pemerintah dalam rangka penyelenggaraan IMF-WB 

AM 2018.  Selain itu, proyek strategis nasional yang 

bersifat multi years antara lain pembangunan waduk 

Sidane akan terus mendorong kinerja lapangan usaha 

konstruksi.
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Grafik 1. 40. Perkembangan Kredit Pemilikan Rumah

Sumber : LBU, Bank Indonesia

52	 Penjualan	bahan	konstruksi	tercatat	konstraksi	32,27%	(yoy)	pada	triwulan	I-2018,	lebih	dalam	dibanding	konstraksi	triwulan	IV-2017	yang	sebesar	
9,26%	(yoy).	Sementara	itu,	peralatan	tulis	tumbuh	15,10%	(yoy)	pada	triwulan	I2018,	lebih	tinggi	dibanding	triwulan	IV	yang	konstraksi	50,64%	
(yoy).
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53	 Indeks	Keyakinan	Konsumen	pada	triwulan	I-2018	sebesar	92,73,	lebih	rendah	dibanding	triwulan	sebelumnya	sebesar	98,73
54	 Kredit	konsumsi	tumbuh	sebesar	7,73%	(yoy)	pada	triwulan	laporan,	lebih	rendah	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	sebesar	9,64%	(yoy)
55	 Suku	bunga	kredit	konsumsi	tercatat	sebesar	12,11	pada	triwulan	I-2018,	sedikit	lebih	rendah	dibanding	triwulan	sebelumnya	yang	di	level	12,27.

Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan 

bahwa keyakinan konsumen pada kondisi ekonomi 

saat ini yang tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi 

Saat Ini (IKE) cenderung turun pada triwulan laporan. 

Begitu juga dengan optimisme konsumen terkait pola 

konsumsinya yang cenderung turun tercermin dari 

Indeks Keyakinan Konsumen yang juga turun53.  

Selain itu,peningkatan kinerja lapangan usaha ini  

juga tertahan oleh perlambatan pertumbuhan 

kredit konsumsi pada triwulan laporan. Kredit 

konsumsi pada triwulan laporan masih tumbuh kuat 

pada triwulan laporan, namun lebih rendah dibanding  

triwulan sebelumnya54. Kredit konsumsi yang masih 

tumbuh kuat didorong oleh penurunan suku bunga 

kredit konsumsi55.
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56	 Garuda	Indonesia	membuka	rute	penerbangan	langsung	baru	Denpasar-Mumbai	pada	bulan	April	2018.

Tracking Kinerja Triwulan II-2018

Kinerja lapangan usaha perdagangan besar 

dan eceran pada triwulan II-2018 diprakirakan 

akan meningkat. Hal ini terutama didorong 

oleh peningkatan kinerja sektor pariwisata seiring 

dengan peningkatan jumlah kunjungan wisman 

setelah redanya dampak aktivitas vulkanis Gunung 

Agung. Selain itu, adanya pembukaan rute 

penerbangan langsung baru56 pada triwulan II-

2018 akan meningkatkan kedatangan wisman dan 

berdampak pada peningkatan kinerja lapangan usaha 

perdagangan besar dan eceran. Selain itu, beberapa 

faktor lain yang juga mendorong kinerja lapangan 

usaha pedagang besar dan eceran yaitu (i) adanya 

perayaan keagamaan yaitu Ramadhan dan Idul Fitri 

serta hari raya Galungan; (ii) peningkatan UMP pada 

tahun 2018 yang tumbuh 8,71% (yoy) lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh sebesar 

8,25% (yoy).
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BOKS A
STRATEGI MENDORONG KESENJANGAN KUALITAS 
TENAGA KERJA  DI BALI

Bali dengan budaya dan keindahan alamnya 

telah terkenal dan diakui menjadi salah satu 

destinasi wisata internasional. Reputasi tersebut 

juga tergambar dengan struktur ekonominya yang 

didominasi oleh bidang usaha pariwisata. Dengan 

kondisi tersebut, tenaga kerja di Bali banyak terserap 

pada sektor perdagangan, hotel dan restoran 

(PHR). Berdasarkan piramida penduduk pada tahun 

2010 & 2030, penduduk Bali didominasi oleh usia 

produktif, kondisi ini menunjukkan Bali diprakirakan 

akan menghadapi bonus demografi untuk usia 

produktif terutama pada tahun 2030. Padahal jika 

dibandingkan dengan provinsi lain di Wilayah Bali dan 

Nusatenggara (Balinusra) maupun rata-rata Kawasan 

Timur Indonesia (KTI), pertumbuhan penduduk Bali 

rata-rata dalam kurun waktu (2011-2017), menjadi 

yang terendah.  

Bali dengan kondisi dan karakter masyarakatnya, 

memiliki keunggulan dari sisi indikator tenaga 

kerja yang relatif baik dibandingkan dengan 

provinsi lain di Wilayah Balinusra dan Kawasan 

Timur Indonesia bahkan Nasional. Jika mengacu 

pada indikator angka melek huruf, Bali menjadi yang 

tertinggi di Wilayah Balinusra, bahkan pada kawasan 

KTI (2013-2017) meskipun masih lebih rendah 

dibandingkan nasional. Sementara itu, indikator 

angka rata-rata lama sekolah di Bali (8,58 tahun) juga 

menjadi yang tertinggi di Wilayah Balinusra, KTI (8,12 

tahun) bahkan mengalahkan Nasional (8,14 tahun). 

Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga juga 

menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan 

Provinsi lainnya di Wilayah Balinusra. APS yang tinggi 

dukung oleh ketersediaan infrastruktur pendidikan 

yang memadai di Bali (kelas dan sekolah). Sementara 

itu, perkembangan IPM Bali lebih tinggi dibandingkan 

wilayah sekitarnya, bahkan lebih tinggi dibandingkan 

Nasional. Pada tahun 2017, IPM Bali tercatat sebesar 

74,30, merupakan peringkat keempat tertinggi dari 

34 provinsi di Indonesia dan lebih tinggi dibandingkan 

Nasional yang sebesar 70,81. Gambaran beberapa 

indikator ini menunjukkan bahwa Sumber Daya 

Manusia (SDM) di Bali memiliki kualifikasi kualitas 

yang relatif baik dibandingkan daerah lainnya. 

Grafik 1. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Bali

Sumber: BPS, diolah

 

Grafik 2. Elastisitas Tenaga Kerja di Bali

Sumber : BPS, diolah

 

Sektor 2016
Pertanian (%) 0,80
Pertambangan (%) 0,64
Industri (%) 0,80
LGAM (%) 0,67
Konstruksi (%) 0,75
Perdagangan (%) 0,77
Transportasi (%) 0,69
Keuangan (%) 0,69
Jasa(%) 0,77
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Grafik 3. Rata-rata Persentase Pemenuhan Kualifikasi Pekerja Hotel di Bali
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Kesenjangan kualitas tenaga kerja di Bali menjadi 

salah satu binding constraint pertumbuhan 

ekonomi Bali (berdasarkan riset growth 

diagnostic Bali 2016). Kondisi ini semakin diperkuat 

dari data yang ada bahwa tenaga kerja di Bali (2016), 

masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar atau 

lebih rendah, meskipun terlihat kecenderungan yang 

menurun pada 2017 dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Disisi lain perkembangan bidang usaha 

pariwisata yang berkembang pesat dengan tingkat 

kompetisi yang semakin tinggi serta berkembangnya 

teknologi informasi, menuntut tersedianya SDM 

dalam jumlah yang terpenuhi baik dari sisi kuantitas 

maupun kualitas, tentunya dengan standar kualifikasi 

yang memadai.

Tenaga kerja adalah faktor penting dalam 

mendukung peningkatan ekonomi yang 

terindikasi dari tingkat produktivitasnya. Tenaga 

kerja yang berkualitas akan memberikan daya dorong 

yang lebih besar terhadap kinerja ekonomi Bali ke 

depan. Kontribusi tenaga kerja dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis dengan 

menggunakan indikator produktivitas tenaga kerja. 

Kinerja produktivitas tenaga kerja di Bali meskipun 

belum optimal mendukung pertumbuhan ekonomi 

Bali, namun masih menunjukkan trend peningkatan. 

Kondisi ini terkonfirmasi dari rata-rata produktivitas 

tenaga kerja di Bali tahun 2012 yang mencapai 

Rp47,1 juta per tahun per tenaga kerja, sementara 

pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp56,8 juta 

per tahun per tenaga kerja (grafik 1). Meskipun 

demikian, capaian rata-rata produktivitas tersebut, 

masih jauh dibawah rata-rata produktivitas nasional 

yang mencapai Rp79,7 juta per tahun per tenaga 

kerja (2016). Kondisi ini menunjukkan masih belum 

optimalnya pemanfaatan tenaga kerja dan belum 

efektifnya peran tenaga kerja dalam meningkatkan 

akselerasi produktivitas di Bali. 

Produktivitas tenaga kerja di Bali berkorelasi 

kuat dan positif dengan kualitas tenaga kerja 

(nilai korelasi 0,97). Hal ini menunjukkan bahwa 

produktivitas tenaga kerja di Bali yang masih dibawah 

nasional, mengindikasikan adanya kesenjangan 

kualitas dari tenaga kerja tersebut di Bali. Sementara 

itu bila dianalisa lebih lanjut, tekait dampak 

pertumbuhan ekonomi dengan daya serap tenaga 

kerja yang ditunjukkan oleh elastisitas tenaga kerja, 

terkonfirmasi bahwa 3 sektor utama yang memiliki 

serapan tenaga kerja tertinggi di Bali adalah sektor 

pertanian, industri pengolahan dan perdagangan 

(grafik 2). Kondisi ini sejalan dengan pangsa ketiga 

sektor tersebut sebagai sektor utama dari ekonomi 

Bali. Dengan kondisi tersebut, upaya pemerintah 

untuk mengurangi pengangguran dan mendorong 

terbukanya kesempatan kerja, dapat difokuskan pada 

3 sektor utama yang memiliki serapan tenaga kerja 

yang tinggi tersebut.

Kesenjangan kualitas tenaga kerja di Bali juga 

terjadi di bidang usaha pariwisata, khususnya 

di bidang perhotelan. Berdasarkan persepsi pelaku 

usaha melalui indepth interview yang dilakukan Bank 

Indonesia, menunjukkan bahwa di bidang usaha 
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Grafik 4. Persentase Pemenuhan Pekerja Hotel Bali Berdasarkan 
Kualifikasi Rincian Skill
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perhotelan, terdapat kesenjangan pada kualifikasi 

yang dimiliki oleh tenaga kerja yang berasal dari 

Bali,  baik pada level operator, supervisor maupun 

manajerial. Dari sisi pemenuhan kualifikasi, tenaga 

kerja perhotelan di Bali mengalami kesenjangan, 

khususnya dalam pemenuhan kualifikasi sertifikasi 

(grafik 3). Kondisi ini menjadi salah satu tantangan 

yang harus dihadapi oleh pekerja Bali, seiring 

dengan kompetisi yang makin tinggi, terutama 

dengan digitalisasi yang merambah semua bidang 

usaha. Selain itu, berdasarkan kemampuan yang 

dimiliki, pekerja Bali di bidang usaha perhotelan juga 

memiliki keterbatasan dari skill critical thinking yang 

dimiliki (grafik 4), padahal skill ini sangat diperlukan 

khususnya pada level supervisor dan manajerial. 

Minat pelaku usaha untuk menyerap pekerja 

lokal yang memenuhi kualifikasi cukup tinggi, 

yaitu rata-rata lebih dari 80% untuk semua level 

pekerjaan di Wilayah Kawasan Timur Indonesia 

(grafik 5). Meskipun demikian, realisasi pekerja lokal 

yang terserap terutama yang memenuhi kualifikasi, 

diperkirakan rata-rata hanya 75 persen saja. Khusus 

untuk wilayah Bali, penyerapan pekerja lokal bidang 

usaha perhotelan cukup tinggi meskipun realisasi 

penyerapannya masih relatif rendah dibandingkan 

minatnya. Dari hasil indepth interview,  minat untuk 

mempekerjakan pekerja lokal pada bidang usaha 

perhotelan di Bali rata-rata mencapai 85%, namun 

realisasinya hanya mencapai 70%. Kondisi ini 

disebabkan kualifikasi pekerja yang tersedia belum 

sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan bidang 

usaha perhotelan. Kondisi gap skill yang paling banyak 

dianggap kurang oleh pelaku usaha bidang usaha 

perhotelan adalah technical skill (grafik 6). Tenaga 

kerja yang tidak terserap tersebut akan menjadi 

pengangguran terbuka. Secara tingkat pendidikan, 

pengangguran terbuka tersebut justru berasal dari 

pendidikan kejuruan (SMK) dan vokasi maupun 

diploma. Adanya gap skill mendorong pelaku usaha 

perhotelan di Bali mencari tenaga kerja dari luar Bali, 

sehingga berdampak pada terjadinya migrasi masuk 

ke Bali. Kondisi ini terkonfirmasi dari migrasi masuk 

penduduk ke Bali yang cenderung meningkat dalam 

Grafik 5. Minat dan Realisasi Penyerapan Pekerja Lokal KTI
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Grafik 6. Gap Tenaga Kerja Bali di Perhotelan
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Dengan menggunakan asumsi moderat, labor 

shortage masih terjadi hingga tahun 2025-2030 

di Bali untuk memenuhi kebutuhan operator, 

supervisor dan manajerial khususnya di bidang 

perhotelan. Dalam jangka menengah dan panjang, 

diprakirakan akan terjadi peningkatan kebutuhan 

tenaga kerja di Bali yang cukup tinggi khususnya 

di perhotelan, sehingga diperlukan upaya untuk 

mengatasi kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi 

kekurangan tersebut, sejumlah 20%, tenaga kerja 

harus didatangkan dari luar Bali. Untuk mengatasi 

labor shortage tersebut, dibutuhkan desain kebijakan 

dan strategi dari pemerintah agar dapat memenuhi 

pasokan tenaga kerja berkualitas, bekerjasama 

dengan dunia usaha khususnya sektor perhotelan. 

Secara umum, bebarapa strategi dan kebijakan yang 

dapat ditempuh untuk mendorong peningkatan 

kualitas tenaga kerja di Bali, terinci sebagai berikut:

Jangka Pendek:

1) Pemerintah diharapkan dapat membangun 

sinergi dan koordinasi dengan korporasi (bidang 

perhotelan), untuk berbagi informasi terkait kondisi 

5 tahun terakhir (2011-2016), sementara migrasi 

keluar Bali relatif sangat kecil. Dari hasil indepth 

interview dengan pelaku usaha perhotelan di Bali, 

diketahui bahwa pada level manajerial, pekerja hotel 

Bali memiliki gap yang lebih banyak dibandingkan 

level supervisor dan operator (tabel 1). Gap untuk level 

manajerial tersebut, terutama dari sisi produktivitas, 

kreativitas dan komunikasi dibandingkan dengan 

pekerja dari luar KTI.

Sumber : Survei Bank Indonesia
Nilai < 2, berarti pekerja lokal memiliki gap; 

Nilai > 2 berarti pekerja lokal memiliki keunggulan dari pekerja 
luar KTINilai = 2; tidak ada gap

 

Operator Supervisor Manager
Perbandingan produktivitas pekerja lokal dengan luar provinsi non KTI 

1,9 2,0 1,9

Perbandingan kreativitas pekerja lokal dengan luar provinsi non KTI 1,9 2,1 1,9

Perbandingan kedisiplinan pekerja lokal dengan luar provinsi non KTI 
2,0 2,0 2,0

Perbandingan kejujuran pekerja lokal dengan luar provinsi non KTI 2,1 2,1 2,1
Perbandingan tanggung jawab pekerja lokal dengan luar provinsi non KTI d

2,0 2,1 2,0

Perbandingan kemampuan komunikasi pekerja lokal dengan luar provinsi non KTI 
2,1 2,0 1,9

KETERANGAN Perhotelan

Tabel 1. Gap Antara Pekerja Lokal Bali dengan Luar KTI

ketenagakerjaan di Bali (perhotelan), termasuk 

kualifikasi yang dibutuhkan/harus dipenuhi oleh 

pekerja lokal.

2) Meningkatkan kualitas dan materi program 

pelatihan yang dilakukan pemerintah dikaitkan 

dengan perkembangan industri terkini sesuai 

kebutuhan dan pasar ketenagakerjaan.

3) Mendorong upaya revitalisasi Balai Latihan Kerja 

(BLK), khususnya dari sisi infrastruktur pendukung, 

materi pelatihan dan pemateri yang juga melibatkan 

industri. 

4) Meningkatkan kualitas dan mutu pekerja dengan 

pelaksanaan program sertifikasi dan kompetensi 

secara berkesinambungan.

5) Mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi 
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serta skill lulusan SMK dan STP pariwisata, 

khususnya terkait skill tekhnis, intrapersonal 

skill, interpesonal skill dan cultural skill melalui 

pengembangan program pelatihan singkat agar 

lulusan SMK dan STP dapat langsung siap pakai 

(bukan siap latih).

6) Meningkatkan akses lulusan SMK dan STP 

perhotelan dalam program magang secara 

terintegrasi dan berkelanjutan, bekerjasama 

dengan asosiasi pelaku usaha di bidang perhotelan 

(Bali Tourism Board), khususnya untuk hotel 

berbintang (termasuk chain hotel).

7) Mendorong pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas dan kapasitas pekerja dengan memfasilitasi 

pekerja untuk mengikuti program kejar paket B & 

C. 

Jangka Panjang:

1) Mendorong peningkatan anggaran pelaku 

usaha untuk pelatihan tenaga kerja khususnya 

di perhotelan minimal 5% dari total anggaran. 

Penyediaan anggaran ini diharapkan dapat 

dilakukan secara konsisten

2)  Mendorong dilaksanakannya program attachment, 

khususnya untuk level manager di hotel berbintang 

yang ada di Bali (terutama chain hotel) difasilitasi 

oleh asosiasi hotel dalam rangka benchmarking 

dan meningkatkan kualitas manager hotel di Bali.

3) Mendorong dilakukannya evaluasi kurikulum SMK 

dan STP secara rutin dan berkesinambungan, 

dengan mengacu pada kebutuhan industri 

perhotelan terkini. Pelaksanaan evaluasi melibatkan 

pelaku usaha perhotelan agar kurikulum sesuai 

kebutuhan pelaku usaha, termasuk peningkatan 

technical skill, intrapersonal skill, cultural skill dan  

interpersonal skill.

4) Menyusun strategi dan roadmap peningkatan 

kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang 

pariwisata secara komprehensif dan 

berkesinambungan dengan melibatkan industri  

agar kebutuhan tenaga kerja untuk industri (yang 

diprakirakan akan terus meningkat dalam jangka 

panjang dan menengah) dapat terpenuhi.

5) Mendorong peningkatan pemenuhan guru dan 

infrastruktur pendukung pendidikan lainnya dalam 

rangka mendorong peningkatan kualitas tenaga 

kerja.

6) Meningkatkan penyediaan beasiswa bagi pelajar 

untuk mendorong peningkatan angka partisipasi 

sekolah khususnya pada jenjang pendidikan 

diploma dan universitas.
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Realisasi belanja pemerintah pada triwulan I 2018 tercatat sebesar Rp4,53 triliun, atau meningkat sebesar 30,76% (yoy), 
lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2017 yang sebesar 10,15% (yoy). Sementara itu, realisasi pendapatan pemerintah 
pada triwulan I 2018 tercatat sebesar Rp4,95 triliun atau tumbuh 1,98% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2017 
yang sebesar 12,42% (yoy).

*Foto Oleh : Primetime Bali
( Desa Penglipuran - Bangli )
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menunjukkan peningkatan yang lebih rendah 

dibanding pagu belanja 2017. Pagu anggaran 

belanja pemerintah pada tahun 2018 tercatat 

sebesar Rp38,99 triliun atau naik “hanya” sebesar 

7,90% (yoy), lebih rendah dibanding peningkatan 

pagu anggaran belanja perubahan tahun 2017 yang 

tercatat sebesar Rp36,14 triliun, dengan peningkatan 

sebesar 9,63% (yoy). Berdasarkan strukturnya, pagu 

anggaran belanja 2018 terdiri atas anggaran belanja 

APBN untuk Kementerian dan Lembaga Vertikal 

sebesar Rp11,113 triliun (pangsa 28,50% dari total 

pagu belanja); pagu APBD belanja untuk Provinsi Bali 

sebesar Rp6,66 triliun (pangsa 17,09% dari total pagu 

belanja) dan pagu anggaran belanja 9 kabupaten/

kota di Wilayah Bali sebesar Rp 21,22 triliun, dengan 

pangsa mencapai 54,41% (dari total pagu belanja). 

Struktur pagu anggaran ini tidak berbeda jauh dengan 

periode 2017 (tabel 2.1). Peningkatan pagu anggaran 

belanja 2018 lebih rendah dibanding 2017 pada 

semua level pagu anggaran belanja, baik untuk APBN 

maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. 

Melambatnya peningkatan pagu belanja pemerintah 

pada tahun 2018, terutama disebabkan peningkatan 

pagu anggaran belanja untuk APBN dan APBD Provinsi 

yang tercatat lebih rendah dibandingkan peningkatan 

tahun 2017. Kondisi ini sejalan dengan penurunan 

pagu anggaran pendapatan Provinsi Bali pada 2018.  

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

            Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

 

Tabel 2.1. Pagu Anggaran Belanja Pemerintah di Bali (2016-2018)

2.1. PERKEMBANGAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD 

secara garis besar terdiri atas pendapatan daerah dan 

belanja-transfer daerah. Pendapatan daerah adalah 

hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. Sementara belanja daerah 

adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dengan 

demikian, APBD menggambarkan arah dan skala 

prioritas serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan pembangunan di daerahnya. Dalam 

menyusun APBD, setiap daerah diharapkan dapat 

melakukan sinergi dengan kebijakan penganggaran 

Pemerintah Pusat. Anggaran keuangan pemerintah 

daerah di Bali terdiri atas anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/

Kota) dan keuangan pemerintah pusat di daerah 

(APBN di Bali), dengan share terbesar adalah anggaran 

APBD Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan data yang dihimpun, pagu 

anggaran belanja Pemerintah di Bali pada 2018 
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Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

 

Tabel 2.2. Pagu Anggaran Pendapatan Pemerintah di Bali (2016-2018)

pemerintah) dengan nilai nominal sebesar Rp 19,44 
triliun. Sementara itu, pagu anggaran pendapatan 
APBD Provinsi Bali 2018 tercatat sebesar Rp 5,98 
triliun atau dengan pangsa 23,53% dari total pagu 
anggaran pendapatan pemerintah 2018 (tabel 2.2).

Realisasi belanja Pemerintah pada triwulan I 
2018 secara nominal menunjukkan peningkatan 
kinerja yang lebih tinggi dibanding periode 
yang sama tahun 2017. Realisasi anggaran belanja 
pemerintah pada triwulan I 2018 tercatat sebesar 
Rp4,53 triliun, atau meningkat sebesar 30,76% (yoy) 
lebih tinggi dibanding realisasi belanja Pemerintah 
periode yang sama 2017 sebesar Rp3,46 triliun atau 
tumbuh sebesar 10,15% (yoy) seperti terangkum 
pada tabel 3.3. Meningkatnya realisasi belanja 
pemerintah pada triwulan I 2018, terutama didorong 
oleh peningkatan realisasi belanja yang signifikan 
pada realisasi belanja kementerian dan lembaga 
yang menggunakan APBN dengan tumbuh sebesar 
32,66% (yoy); lebih tinggi dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 9,39% 
(yoy). Peningkatan realisasi belanja pemerintah pada 
triwulan laporan, juga didorong oleh meningkatnya 
pertumbuhan realisasi belanja untuk provinsi Bali, 
sejalan dengan telah tidak adanya penataan OPD dan 
personil seperti pada tahun 2018, seperti pada tahun 
sebelumnya sehingga dapat mendorong akselerasi 
kinerja realisasi belanja pemerintah Provinsi Bali.  

Sejalan dengan rendahnya peningkatan pagu 
anggaran belanja Pemerintah 2018, pagu 
anggaran pendapatan Pemerintah Bali 2018 juga 
menunjukkan pertumbuhan yang melambat. 
Pagu anggaran pendapatan 2018 tercatat sebesar 
Rp 25,42 triliun atau meningkat sebesar 6,32% 
(yoy), lebih rendah dibandingkan pagu anggaran 
pendapatan 2017 yang tumbuh sebesar 10,61% 
(yoy). Melambatnya pertumbuhan pagu anggaran 
pendapatan tersebut, terutama disebabkan 
oleh penurunan pagu anggaran pendapatan 
untuk APBD Provinsi Bali sebesar 3,89% (yoy), 
Penurunan pagu pendapatan ini disebabkan oleh 
menurunnya pagu pendapatan asli daerah (PAD) 
terutama penurunan pendapatan pajak daerah 
(pangsa yang besar), selain itu juga diikuti oleh 
penurunan pagu pendapatan transfer, terutama 
disebabkan penurunan pagu DAK dan penurunan 
pagu lain-lain pendapatan yang sah terutama 
disebabkan oleh tidak adanya lagi bantuan keuangan 
dari provinsi atau pemda lainnya. Di sisi yang lain,  
akselerasi pertumbuhan pagu pendapatan APBD 
kabupaten/kota 2018 sebesar 9,92% (yoy) dapat 
menahan perlambatan yang lebih dalam terhadap 
pertumbuhan anggaran pendapatan pemerintah 
2018 di Bali. Bila ditinjau dari strukturnya, pagu 
anggaran pendapatan tahun 2018 tidak jauh berbeda 
dibanding tahun 2017, yaitu masih didominasi 
anggaran pendapatan APBD kabupaten/kota dengan 
pangsa sebesar 76,47% (dari total pagu pendapatan 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

              Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

 

Tabel 2.3. Realisasi Belanja Pemerintah di Bali pada Triwulan I 2017-2018
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di Bali tersebut, mendorong akselerasi konsumsi 

pemerintah pada triwulan I 2018 yang tumbuh 

menjadi 2,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 

1,43% (yoy). Keadaaan ini mendukung akselerasi 

peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 

2018 yang tumbuh sebesar 5,68% (yoy), lebih tinggi 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 

4,01% (yoy).  

Pada sisi yang lain, melambatnya pertumbuhan 

realisasi belanja pada tingkat kabupaten/kota 

diperiode triwulan laporan, disebabkan antara lain 

oleh terjadinya penurunan realisasi belanja pada 

Kabupaten Karangasem sebesar 7,55% (yoy). 

Kondisi ini tidak terlepas dari peningkatan aktivitas 

vulkanis Gunung Agung yang terjadi pada triwulan 

sebelumnya dan upaya recovery  yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Karangasem, sehingga 

berdampak pada realisasi belanja pada triwulan 

laporan menjadi tidak dapat optimal. Melambatnya 

realisasi belanja di tingkat kabupaten/kota pada 

triwulan laporan, juga disebabkan oleh adanya 

beberapa kegiatan pelaksanannya direncanakan 

pada triwulan I 2018, namun tidak dapat terlaksana, 

sehingga ditunda realisasinya pada triwulan II 2018 

disebabkan antara lain oleh alokasi sumber daya 

manusia yang difokuskan pada kegiatan lainnya. 

Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya realisasi 

belanja beberapa pemerintah daerah tingkat II di Bali 

pada triwulan laporan. 

Realisasi belanja pemerintah di Wilayah Bali 

pada triwulan I 2018 masih didominasi oleh 

belanja pada tingkat kabupaten/kota, sesuai 

dengan struktur pagu anggarannya. Realisasi 

nominal belanja yang menggunakan dana APBN pada 

triwulan I 2018 mencapai Rp1,65 triliun atau 36,50% 

dari total belanja pemerintah. Pangsa ini meningkat 

dibanding periode yang sama tahun 2017 yang 

sebesar 35,98% (grafik 2.1 & 2.2). Sementara  itu, 

realisasi belanja pemerintah yang menggunakan dana 

APBD Provinsi Bali tercatat sebesar Rp755 miliar atau 

16,67% dari total belanja pemerintah di Bali.

Tingginya peningkatan realisasi belanja 

pemerintah pada triwulan I 2018, didorong oleh 

meningkatnya realisasi nominal belanja secara 

signifikan dari APBN  (Kementerian dan Lembaga 

Vertikal) dan dari APBD Provinsi Bali. Sementara 

itu, realisasi belanja untuk APBD kabupaten/kota pada 

triwulan laporan meskipun tumbuh positif, namun 

cenderung tumbuh lebih lambat dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan 

realisasi nominal belanja pemerintah pada triwulan 

laporan, khususnya yang menggunakan anggaran 

APBN di Wilayah Bali didorong oleh beberapa faktor 

yaitu:

1) Adanya upaya percepatan (akselerasi) tahapan  

realisasi belanja barang dan jasa yang dilakukan 

pada tahun 2018, setelah pada periode tahun 

2017 terdapat beberapa Kementerian dan 

Lembaga yang melakukan penundaan, akibat 

resiko pemangkasan anggaran. Percepatan realisasi 

belanja beberapa proyek dan program dilakukan 

terutama pada tahap  pengadaan barang dan jasa, 

termasuk pelelangan. 

2)  Adanya peningkatan pagu anggaran belanja yang  

signifikan pada APBN 2018 yang signifikan sebesar 

28,50% (yoy), mendorong peningkatan realisasi 

belanja pemerintah khususnya yang menggunakan 

nggaran APBN.

3) Pemantauan terhadap realisasi belanja yang 

dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan 

serta mempengaruhi penilaian kinerja, sehingga 

berdampak pada upaya percepatan realisasi belanja

Sejalan dengan itu, upaya pelaksanaan kegiatan 

monitoring dan pemantauan pelaksanaan 

realisasi belanja pada masing-masing Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Provinsi Bali, 

juga memberikan kontribusi pada peningkatan 

realisasi belanja pada 2018 dibandingkan tahun 

2017. Sejalan dengan itu, tidak adanya penataan 

OPD dan personil pada tingkat provinsi seperti pada 

tahun 2017, mendorong proses percepatan realisasi 

belanja sehingga mendorong peningkatan realisasi 

belanja pada triwulan I 2018. Peningkatan yang 

signifikan terhadap realisasi belanja pemerintah 
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Pangsa ini menunjukkan peningkatan dibanding 

periode yang sama 2017 yang sebesar 11,40%. 

Realisasi belanja pada tingkat kabupaten/kota 

mendominasi realisasi belanja pemerintah seperti 

pada tahun-tahun sebelumnya, dengan nilai nominal 

tercatat sebesar Rp2,12 riliun atau 46,83% dari total 

realisasi belanja pemerintah. Pangsa ini menunjukkan 

penurunan dibanding periode yang sama 2017, 

sejalan dengan melambatnya realisasi belanja 

kabupaten/kota pada triwulan laporan. 

57		 Kinerja	ekonomi	Bali	pada	triwulan	triwulan	I	2018	tercatat	tumbuh	sebesar	5,68%	(yoy),	lebih	tinggi	dibandingkan	periode	yang	sama	tahun	2017	
yang tumbuh sebesar 4,01% (yoy)

58		 Persentase	realisasi	belanja	APBN,	APBD	provinsi	dan	APBD	kabupaten/kota	pada	triwulan	I	2018	masing-masing	tercatat	sebesar	14,87%;	11,33%	
dan	9,99%,	lebih	tinggi	dibandingkan	periode	yang	sama	2017	yang	masing-masing	tercatat	sebesar	12,53%;	5,93%	dan	9,33%.

Persentase realisasi belanja pemerintah di Bali 

pada triwulan I 2018 menunjukkan peningkatan 

dibanding periode yang sama 2017. Peningkatan 

persentase realisasi belanja pemerintah pada triwulan 

I 2018, mendorong akselerasi kinerja konsumsi 

pemerintah pada triwulan I 2018. Konsumsi 

pemerintah tercatat tumbuh sebesar 2,37% (yoy), 

tumbuh lebih tinggi dibanding periode yang sama 

2017 yang tumbuh sebesar 1,43% (yoy). Kondisi 

ini menjadi salah satu faktor pendorong 

akselerasi kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 

2018 . Peningkatan persentase realisasi belanja 

pemerintah pada triwulan I 201857, terutama 

didorong oleh meningkatnya persentase 

realisasi belanja seluruh komponen, baik APBN, 

APBD Provinsi Bali maupun APBD tingkat II58  

(tabel 2.4). 

Realisasi pendapatan pemerintah menunjukkan 

pertumbuhan yang melambat pada triwulan 

I 2018 dibandingkan periode yang sama 

tahun 2017, disebabkan oleh melambatnya 

pertumbuhan realisasi pendapatan di provinsi 

Bali maupun kabupaten/kota di Wilayah Bali. 

Realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan I 

2018 tercatat sebesar Rp4,95 triliun atau tumbuh 

1,98% (yoy), lebih rendah dibanding periode yang 

sama tahun 2017 yang tumbuh sebesar 12,42% 

(yoy). Perlambatan ini terutama disebabkan oleh 

melambatnya pertumbuhan realisasi pendapatan,  

baik pada tingkat Provinsi Bali maupun kabupaten/

kota di Wilayah Bali (tabel 2.5). Sementara itu 

mengacu pada strukturnya, pendapatan pemerintah 

di Wilayah Bali masih didominasi oleh pendapatan 

pada tingkat kabupaten/kota, sejalan dengan struktur 

pagu anggarannya.  
Grafik 2. 2 Struktur Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah 

di Bali Triwulan I Tahun 2018

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bali

 

Grafik 2.1 Struktur Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah 

di Bali Triwulan I Tahun 2017 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bali
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Melambatnya realisasi pendapatan pemerintah 

pada triwulan I 2018, menyebabkan  persentase 

realisasi pendapatan terhadap pagu anggaran 

diperiode yang sama mengalami penurunan. 

Persentase realisasi pendapatan pada triwulan I 2018 

tercatat sebesar 19,46%, lebih rendah dibanding 

periode yang sama 2017 yang sebesar 20,29% (tabel 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

              Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

 

Tabel 2.5. Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali 

Pada triwulan I 2017-2018

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

              Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

 

Tabel 2.4. Perkembangan Persentase Realisasi Belanja Pemerintah di Bali 

Pada Triwulan I  Tahun 2017-2018

59		 Persentase	realisasi	pendapatan	tingkat	kabupaten/kota	pada	triwulan	I	2018	tercatat	sebesar	18,42%,	lebih	rendah	dibandingkan	periode	yang	
sama	tahun	2017	yang	sebesar	19,89%.

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

 

Tabel 2.6. Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali 

Pada Triwulan I Tahun 2017-2018

2.6). Penurunan tersebut, terutama disebabkan 

oleh turunnya persentase realisasi pendapatan 

pada tingkat kabupaten/kota pada triwulan I 2018 

dibandingkan periode yang sama 201759. Sementara 

persentase realisasi pendapatan di Provinsi Bali tetap 

menunjukkan peningkatan.
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Rp611 miliar, menurun 34,82% (yoy) dibanding 

periode yang sama 2017 yang mencatat nilai surplus 

sebesar Rp937 miliar. 

2.2.1 Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali

Secara nominal, realisasi pendapatan daerah 

Provinsi Bali menunjukkan peningkatan yang 

lebih rendah pada triwulan I 2018 dibanding 

periode yang sama 2017. Sementara itu  dari 

sisi  persentase menunjukkan peningkatan. 

Rendahnya peningkatan realisasi pendapatan 

daerah Provinsi Bali tersebut, terutama disebabkan 

oleh menurunnya realisasi komponen pendapatan 

transfer sebesar 12,36% (yoy) dan melambatnya 

peningkatan komponen pendapatan asli daerah 

(tabel 3.8). Sementara itu, komponen lain-lain 

yang sah justru menunjukkan peningkatan yang 

signifikan. Bila dianalisis lebih lanjut, persentase 

realisasi pendapatan Provinsi Bali pada triwulan I 

2018 terhadap pagu anggaran 2018 menunjukkan 

peningkatan dibanding triwulan I 201760. Kondisi 

tersebut didorong oleh meningkatnya persentase 

realisasi komponen pendapatan asli daerah (PAD) dan 

lain-lain pendapatan yang sah61. 

2.2 Realisasi APBD Provinsi Bali 

Realisasi pendapatan dan belanja APBD 

Provinsi Bali pada triwulan I 2018 menunjukkan 

pertumbuhan yang lebih rendah dibanding 

periode yang sama 2017. Nominal realisasi 

pendapatan daerah Provinsi Bali tercatat sebesar 

Rp1,37 triliun, meningkat 2,47% (yoy) lebih rendah 

dibanding 2017 yang meningkat 12,86% (yoy), 

dengan nilai nominal pendapatan daerah sebesar 

Rp1,33 triliun (tabel 3.7). pada sisi yang lain, 

nominal realisasi belanja daerah dan transfer justru 

menunjukkan akselerasi peningkatan. Nilai realisasi 

belanja dan transfer Provinsi Bali tercatat sebesar 

Rp755 miliar, meningkat 90,86% (yoy), jauh lebih 

tinggi dibanding peningkatan 2017 yang mengalami 

penurunan sebesar 14,89% (yoy), dengan nilai 

nominal tercatat sebesar Rp396 miliar. 

Realisasi anggaran APBD Provinsi Bali pada 

triwulan I 2018 mengalami surplus seperti 

periode yang sama 2017. Dengan realisasi nominal 

pendapatan yang lebih besar dibanding realisasi 

nominal belanja pada triwulan laporan, APBD Provinsi 

Bali kembali memperoleh surplus seperti periode yang 

sama tahun sebelumnya. Nilai surplus tercatat sebesar 

60		 Persentase	realisasi	pendapatan	Provinsi	Bali	pada	triwulan	I	2018	tercatat	sebesar	22,84%,	meningkat	dibandingkan	triwulan	I				2017	yang	sebesar	
21,42%

61		 PAD	dan	 lain-lain	pendapatan	yang	sah	di	Provinsi	Bali	pada	 triwulan	 I	2018	masing-masing	tercatat	 sebesar	21,91%	dan	47,64%,	 lebih	tinggi	
dibandingkan	triwulan	I	2017	yang	masing-masing	sebesar	17,82%	dan	2,72%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

              Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

 

PENDAPATAN DAERAH 6.223 1.333 21,42 12,86 5.981 1.366 22,84 2,47

PEND. ASLI DAERAH (PAD) 3.539 631 18 1,81 3.348 734 21,91 16,32

PENDAPATAN TRANSFER 2.636 701 27 37,53 2.586 610 23,59 -12,96

LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH 47 1 3 -97,52 46,39 22 47,64 1.621,18

BELANJA DAERAH DAN TRANSFER 6.750 396 5,86 -14,89 6.664 755 11,33 90,86

BELANJA DAERAH 4.859 396 8 -14 4.873 508 10,43 28,51

BELANJA OPERASI 4.110 395 10 -3 4.161 508 12,20 28,46

BELANJA MODAL 745 0,23 0,03 682 0,46 0,07 100

BELANJA TAK TERDUGA 5 0,02 0,44 30 0,08 0,27 300

TRANSFER 1.891 0 1.791 247 13,77

SURPLUS (DEFISIT) -527 937 -177,73 30,86 -683 611 -89,43 -34,82

PAGU                  
APBD BALI 

TAHUN 2018           
(Rp Miliar)

REALISASI APBD 
BALI TW I 2018                 

(Rp Miliar)

PERSENTASE 
REALISASI (%)

GROWTH  
TRIWULAN 

I 2018 
(%;yoy)

URAIAN
PERSENTASE 
REALISASI (%)

GROWTH  
TRIWULAN 

I 2017 
(%;yoy)

PAGU                  
APBD P BALI 
TAHUN 2017           
(Rp Miliar)

REALISASI APBD 
BALI TW I 2017                 

(Rp Miliar)

Tabel 2.7. Perkembangan Realisasi APBD Bali Triwulan I 2017-2018

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bali
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tingginya realisasi PAD tersebut, terutama didorong 

oleh akselerasi pertumbuhan pendapatan pajak 

daerah (komponen PAD dengan pangsa terbesar) 

yang tumbuh sebesar 11,65% (yoy), jauh lebih tinggi 

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, 

yang sebesar 4,08% (yoy). Akselerasi pendapatan 

pajak daerah tersebut, terutama didorong oleh 

beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah 

Provinsi Bali dalam rangka mendorong peningkatan 

pendapatan pajak daerah dan PAD yang meliputi: 

• Adanya kebijakan pembebasan denda pajak untuk 

pajak kendaraan dan peningkatan tarif pajak 

kendaraan, berhasil mendorong peningkatan 

realisasi pendapatan dari peneriman asli daerah 

(PAD), khususnya dari pendapatan pajak kendaraan.

• Adanya kerjasama dalam penghimpunan pajak 

kendaraan, dengan Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) 

untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, 

ikut mendorong peningkatan penerimaan pajak 

kendaraan bermotor, sehingga berdampak pada 

peningkatan PAD.

• Pelaksanaan kegiatan samsat keliling yang dilakukan 

secara rutin dan reguler, mendorong peningkatan 

PAD.

Berdasarkan struktur komponennya, realisasi 

pendapatan daerah pada triwulan I 2018 

didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

dengan pangsa yang cenderung meningkat. 

Pendapatan Daerah masih didominasi oleh PAD 

dengan pangsa sebesar 53,71%, meningkat 

dibanding pangsa periode triwulan I 2017 yang 

sebesar 47,32%. Sementara itu, komponen terbesar 

kedua adalah pendapatan transfer, dengan pangsa 

44,67%, menurun dibanding periode yang sama 

2017 yang sebesar 52,58%. Sedangkan pangsa 

lain-lain pendapatan yang sah pada triwulan I 2018 

tercatat sebesar 1,62%, menunjukkan peningkatan 

dibanding periode yang sama 2017 yang sebesar 

0,10%, sejalan dengan meningkatnya realisasi sub 

komponen dana penyesuaian dan otonomi khusus.

 

Realisasi PAD pada triwulan I 2018 menunjukkan 

peningkatan meskipun sedikit lebih rendah, 

sejalan dengan itu persentase realisasi juga 

menunjukkan peningkatan. Realisasi PAD tercatat 

sebesar Rp734 miliar (TW I 2018) atau tumbuh 

16,32% (yoy), sedikit lebih rendah dibanding periode 

yang sama  2017 yang sebesar 17,82% (yoy), dengan 

nilai nominal Rp631 miliar (tabel 3.8). Tetap tumbuh 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali
 

PENDAPATAN DAERAH 6.223 1.333 21,42 12,86 5.981 1.366 22,84 2,47

PEND. ASLI DAERAH (PAD) 3.539 631 17,82 1,81 3.348 734 21,91 16,32

- Pendapatan Pajak Daerah 3.021 590 19,55 4,08 2.969 659 22,20 11,65

- Retribusi Daerah 47 9 19,10 -25,35 46 9 19,65 1,38

- Hsl Pengelolaan. Kekayaan 
Daerah yg Dipisahkan

188 1 0,39 139 0,00

- Lain-Lain Pendapatan Daerah yg 
Sah

284 31 10,79 -23,92 194 65 33,78 113,48

PENDAPATAN TRANSFER 2.636 701 26,59 37,53 2.586 610 23,59 -12,96

-Pendapatan Transfer Pemerintah 
Pusat-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 
Bukan Pajak

204 61 29,86 62,17 215 43 20,07 -29,02

- Dana Alokasi Umum (DAU) 1.261 411 32,64 45,21 1.269 407 32,08 -1,09

- Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.171 229 19,51 21,10 1.102 160 14,50 -30,04

LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH 47 1 2,72 -97,52 46,39 22 47,64 1.621,18

- Pendapatan Hibah 5 1 25,03 5,03 4,89 1 27,61 5,14

- Dana Penyesuaian & otonomi 
khusus

8 41,50 21 50,00

- Bantuan Keuangan dr Prov atau 
Pemda lain

35

PAGU                  
APBD BALI 

TAHUN 2018           
(Rp Miliar)

REALISASI APBD 
BALI TW I 2018                 

(Rp Miliar)

PERSENTASE 
REALISASI (%)

GROWTH  
TRIWULAN 

I 2018 
(%;yoy)

URAIAN
PERSENTASE 
REALISASI (%)

GROWTH  
TRIWULAN 

I 2017 
(%;yoy)

PAGU                  
APBD P BALI 
TAHUN 2017           
(Rp Miliar)

REALISASI APBD 
BALI TW I 2017                 

(Rp Miliar)

Tabel 2.8. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Triwulan I 2017-2018
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capaian yang signifikan63, terutama didorong oleh 
meningkatnya persentase realisasi hampir semua 
komponen belanja, yaitu belanja operasi, modal dan 
transfer. Peningkatan nominal realisasi belanja 
yang signifikan dan peningkatan persentase 
realisasi belanja Provinsi Bali pada triwulan I 
2018 menjadi pendorong akselerasi konsumsi 
pemerintah pada triwulan laporan, sehingga 
memberikan kontribusi pada akselerasi kinerja 
ekonomi Bali pada triwulan I 2018. 

Secara nominal, peningkatan realisasi belanja 
pemerintah Provinsi Bali pada triwulan I 2018, 
didorong oleh beberapa faktor meliputi:
1)  Tidak adanya lagi kebijakan penyesuaian personil 

dan badan akun anggaran akibat penataan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti pada 
awal tahun 2017, sehingga optimasilsasi realisasi 
belanja dapat dilakukan sejak awal tahun 2018.

2)   Upaya untuk mendorong akselerasi belanja 
daerah, melalui pelaksanaan kegiatan rapat 
evaluasi dan monitoring serta pemantauan secara 
berkala realisasi anggaran belanja pada setiap 
OPD. 

3) Tetap tumbuh tingginya realisasi pendapatan 
daerah, khususnya PAD seiring peningkatan 
penerimaan pajak daerah akibat dikeluarkannya 
berbagai kebijakan, termasuk penyesuaian tarif 
pajak dan peningkatan penjualan kendaraan baru

Seperti tahun sebelumnya, struktur belanja 
daerah Provinsi Bali pada triwulan I 2018 masih 
didominasi oleh belanja operasi dengan pangsa 
yang cenderung stabil. Belanja operasi merupakan 
komponen dengan pangsa terbesar belanja daerah di

• Adanya peningkatan tarif untuk pajak air 
permukaan, mendorong peningkatan PAD.

• Penjualan kendaraan baru yang tumbuh lebih 
tinggi pada triwulan laporan dibandingkan 
triwulan sebelumnya, mendorong penerimaan 
pajak kendaraan bermotor, sehingga berdampak 
pada PAD. Berdasarkan strukturnya, seperti pada 
periode sebelumnya PAD masih didominasi oleh 
pendapatan pajak daerah, dengan pangsa pada 
triwulan I 2018 mencapai 90%, sedikit mengalami 
penurunan dibandingkan triwulan I 2017, dengan 
pangsa mencapai 94%. Komponen lainnya dengan 
pangsa yang cukup signifikan adalah lain-lain 
pendapatan daerah yang sah dengan pangsa 9%, 
lebih tinggi dibandingkan 5% pada triwulan I 2017. 
Sementara retribusi daerah hanya memiliki pangsa 
1% dan cenderung stabil. 

2.2.2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali 

Realisasi belanja dan transfer Provinsi Bali pada 
triwulan I 2018 menunjukkan peningkatan  
yang signifikan, sejalan dengan itu persentase 
realisasinya juga menunjukkan peningkatan. 
Realisasi belanja dan transfer Provinsi Bali pada triwulan 
I 2018 tercatat sebesar Rp755 miliar, meningkat sangat 
signifikan sebesar 90,86% (yoy), dibanding triwulan I 
2017 yang sebesar Rp396 miliar atau menurun sebesar 
14,89% (yoy) seperti terangkum pada tabel 3.9. 
Peningkatan realisasi belanja dan transfer tersebut, 
terutama didorong oleh peningkatan realisasi belanja 
operasi, belanja modal dan belanja tak terduga62. 
Sejalan dengan kondisi tersebut, persentase realisasi 
belanja terhadap pagu anggaran juga menunjukkan 

 

Grafik 2.1 Struktur Realisasi PAD Provinsi Bali

Triwulan I 2017 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bali

Grafik 2.2 Struktur Realisasi PAD Provinsi Bali 
    

Triwulan I 2018

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bali

 

62		 Realisasi	belanja	operasi,	modal	dan	belanja	tak	terduga	pada	triwulan	I	2018	masing-masing	tercatat	sebesar	Rp508	miliar;	0,46	miliar	dan	0,08	
miliar,	meningkat	masing-masing	sebesar	28,46%	(yoy);	100%	(yoy)	dan	300%	(yoy)	dibandingkan	triwulan	I	2017	yang	sebesar	Rp395	miliar;	0,23	
miliar	dan	0,02	miliar.

63		 Persentase	realisasi	anggaran	belanja	Provinsi	Bali	pada	triwulan	I	2018	tercatat	sebesar	12,20%,	lebih	tinggi	dibandingkan	triwulan	I	2017	yang	
sebesar	9,62%
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Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

 

BELANJA DAERAH DAN TRANSFER 6.750 396 5,86 -14,89 6.664 755 11,33 90,86

BELANJA DAERAH 4.859 396 8,14 -14,48 4.873 508 10,43 28,51

BELANJA OPERASI 4.110 395 9,62 -3,08 4.161 508 12,20 28,46

- Belanja Pegawai 1.698 227 13,37 46,46 1.723 247 14,36 8,99

- Belanja Barang dan Jasa 1.216 63 5,18 5,08 1.232 89 7,22 41,05

- Belanja Hibah 1.173 105 8,95 -45,31 1.184 171 14,47 63,14

- Belanja Subsidi 10 0 0,00 10 0 0,00

- Belanja Bantuan Sosial 13 0,21 1,66 -74,48 13 0,12 0,94 -42,86

BELANJA MODAL 745 0,23 0,03 682 0,46 0,07 100

BELANJA TAK TERDUGA 5 0,02 0,44 30 0,08 0,27 300

TRANSFER 1.891 0 1.791 247 13,77

PAGU                  
APBD BALI 

TAHUN 2018           
(Rp Miliar)

REALISASI APBD 
BALI TW I 2018                 

(Rp Miliar)

PERSENTASE 
REALISASI (%)

GROWTH  
TRIWULAN 

I 2018 
(%;yoy)

URAIAN
PERSENTASE 
REALISASI (%)

GROWTH  
TRIWULAN 

I 2017 
(%;yoy)

PAGU                  
APBD P BALI 
TAHUN 2017           
(Rp Miliar)

REALISASI APBD 
BALI TW I 2017                 

(Rp Miliar)

Tabel 2.9. Perkembangan Pagu Pendapatan APBD 9 Kabupaten/Kota
 di Wilayah Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2017-2018

Komponen dengan pangsa terbesar kedua dari 
belanja operasi adalah belanja hibah sebesar 34% (TW 
I 2018). Pangsa sub komponen meningkat dibanding 
periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan 
dengan tumbuh signifikannya realisasi sub komponen 
ini pada triwulan I 201864. Jenis penggunaan 
belanja hibah yang mengkontribusi komponen 
ini, meliputi bantuan operasional sekolah (BOS) 
baik pada tingkat dasar maupun menengah 
kepada kabupaten/kota dan bantuan kepada 
badan/ lembaga kemasyarakatan. Sementara 
itu, belanja barang dan jasa menjadi sub komponen 
dengan pangsa terbesar ketiga dengan pangsa 17% 
(TW I 2018), meningkat dibanding periode yang sama 
2017, yang sebe-sar 16%. Peningkatan ini sejalan 
dengan tumbuh tingginya nominal realisasi 
belanja barang dan jasa sebesar 41,05% (yoy) 
pada triwulan laporan. Peningkatan Realisasi 
belanja barang dan jasa, juga didorong oleh 
upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali 
melalui pelaksanaan kebijakan pemantauan dan 
monitoring secara berkala terhadap realisasi 
belanja, termasuk barang dan jasa dalam rangka 
mendorong percepatan realisasi belanja di 
Provinsi Bali.  

64		 Realisasi	belanja	hibah	tercatat	sebesar	Rp1,12	triliun	atau	tumbuh	sebesar	0,48%	(yoy),	 lebih	rendah	dibandingkan	tahun	2016	yang	tercatat	
tumbuh	sebesar	38,07%	(yoy)	atau	dengan	nominal	sebesar	Rp1,117	triliun

Provinsi Bali dengan pangsa sebesar 99,91% (TW I 
2018), relatif stabil dibandingkan triwulan I 2017 yang 
sebesar 99,94%. Stabilnya pangsa belanja operasi, 
sejalan dengan pertumbuhannya yang tetap tinggi 
dan tetap besarnya nominal realisasii komponen ini. 
Sementara itu, komponen dengan pangsa terbesar 
kedua pada triwulan I 2018 adalah belanja modal 
kemudian diikuti oleh komponen belanja tidak 
terduga. Sementara itu, komponen transfer yang 
memiliki pagu yang cukup siginifikan belum terealisasi 
hingga periode triwulan I 2018. 

Realisasi komponen belanja operasi pada 
triwulan I 2018 masih didominasi oleh komponen 
belanja pegawai dengan pangsa yang 
cenderung menurun. Realisasi belanja pegawai 
pada triwulan I 2018 tercatat sebesar Rp247 miliar, 
meningkat 8,99% (yoy) dibanding triwulan I 2017 
yang sebesar Rp227 miliar atau tumbuh 46,46% 
(yoy). Melambatnya realisasi belanja pegawai, 
terutama disebabkan oleh base effect kebijakan 
pengalihan kewenangan pengelolaan gaji guru 
SMU dan sederajat ke  Provinsi dari sebelumnya 
kabupaten/kota (2017), sehingga pada tahun 
tersebut sub komponen ini tumbuh signifikan. 
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pagu tertinggi dialami oleh komponen PAD yang 
tumbuh 25,78% (yoy). Sedangkan pagu pendapatan 
transfer justru mengalami penurunan sebesar 3,59% 
(yoy), sementara komponen lain-lain pendapatan 
yang sah mengalami peningkatan sebesar 10,34% 
(yoy) pada 2018. Jumlah nominal peningkatan pagu 
APBD pendapatan 9 kabupaten/kota pada 2018 
tercatat sebesar Rp1,75 triliun. Bila ditinjau lebih 
lanjut, pagu anggaran pendapatan 2018 untuk daerah 
tingkat II masih didominasi oleh Kabupaten Badung 
sebagai daerah dengan pagu pendapatan tertinggi, 
tercatat sebesar Rp6,57 triliun, menurun 1,91% (yoy), 
selengkapnya pada tabel 2.10.
 
Realisasi pendapatan daerah 9 kabupaten/kota di 
Bali pada triwulan I 2018 tercatat menunjukkan 
peningkatan terbatas dibandingkan periode 
yang sama 2017. Terbatasnya  pertumbuhan realisasi 
pendapatan 9 kabupaten/kota tersebut, terutama 
disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan realisasi 
PAD yang hanya tumbuh sebesar 3,73% (yoy) dan 
menurunnya realisasi pendapatan transfer sebesar 
6,46% (yoy). Sementara itu lain-lain pendapatan yang 
sah dengan pangsa yang relatif kecil dari komponen 
lainnya dapat tumbuh signifikan sebesar 139,93% 
(yoy). Pertumbuhan yang terbatas pada  realisasi 
PAD, terutama disebabkan oleh: 1) belum pulih 
sepenuhnya perkembangan bidang usaha 
pariwisata di Bali setelah bencana Gunung 
Agung pada triwulan sebelumnya, terkonfirmasi 
oleh jumlah kunjungan wisman dan ekspor jasa 
yang masih mengalami kontraksi pada triwulan 
laporan dan 2) semakin berkembangnya destinasi 
dunia lainnya (Thailand dan Vietnam) serta 
berkembangnya 10 destinasi wisata baru di 
Indonesia. 

2.3.  Realisasi APBD Kabupaten/Kota
 Provinsi Bali

2.3.1.  Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/
 Kota di Provinsi Bali 

Pagu anggaran pendapatan 9 kabupaten/kota 
2018 di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan 
dibanding 2017. Nilai nominal pagu anggaran 
pendapatan tercatat sebesar Rp19,44 triliun, 
meningkat 9,92% (yoy) dibanding pagu anggaran 
APBD P 2017 yang sebesar  Rp17,69 triliun. Bila ditinjau 
dari jenis komponen pendapatannya, peningkatan 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali dan 9 Kabupaten/Kota
 

PAD Pendapatan 
Transfer

Lain-Lain 
Pendapatan 

Yang Sah

Total 
Pendapatan

PAD Pendapatan 
Transfer

Lain-Lain 
Pendapatan 

Yang Sah

Total 
Pendapatan

PAD Pendapatan 
Transfer

Lain-Lain 
Pendapatan 

Yang Sah

Total 
Pendapatan

Kota Denpasar 933 901 212 2.046 809 909 323 2.041 -13,27 0,79 52,66 -0,25
Kabupaten Tabanan 395 1.139 380 1.914 409 1.077 404 1.891 3,69 -5,41 6,34 -1,20
Kabupaten Klungkung 147 666 303 1.116 152 681 262 1.095 3,52 2,15 -13,54 -1,92
Kabupaten Karangasem 180 974 394 1.548 234 953 375 1.562 29,86 -2,10 -4,90 0,91
Kabupaten Gianyar 667 943 199 1.809 696 941 289 1.926 4,34 -0,18 45,13 6,48
Kabupaten Badung 3.823 628 210 4.661 5.701 573 294 6.567 49,10 -8,82 40,39 40,91
Kabupaten Buleleng 472 1.349 429 2.251 371 1.270 483 2.125 -21,32 -5,88 12,58 -5,60
Kabupaten Bangli 118 792 231 1.141 121 735 264 1.119 2,55 -7,21 13,98 -1,91
Kabupaten Jemberana 120 745 337 1.202 128 708 279 1.115 7,11 -5,05 -17,13 -7,22
Total 6.854 8.138 2.694 17.686 8.621 7.846 2.973 19.440 25,78 -3,59 10,34 9,92

Growth 2018 (%;yoy)Pagu APBD 2018 (Rp Miliar)Kabupaten Pagu APBD P 2017 (Rp Miliar)

Tabel 2.10. Perkembangan Pagu Pendapatan APBD 9 Kabupaten/Kota
 di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2017-2018

Grafik 2.3 Struktur Realisasi Belanja Operasi Bali
    Triwulan I 2017 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bali
 

Grafik 2.4 Struktur Realisasi Belanja Operasi Bali   
Triwulan I 2018

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bali 
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Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali dan 9 Kabupaten/Kota

 

PAD Pendapatan 
Transfer

Lain-Lain 
Pendapatan 

Yang Sah

Total 
Pendapatan

PAD Pendapatan 
Transfer

Lain-Lain 
Pendapatan 

Yang Sah

Total 
Pendapatan

PAD Pendapatan 
Transfer

Lain-Lain 
Pendapatan 

Yang Sah

Total 
Pendapatan

Kota Denpasar 174 273 7,5 454 169 238 5 413 -2,51 -12,88 -26,93 -9,14
Kabupaten Tabanan 53 240 7,5 301 63 285 46 394 18,22 18,62 511,20 30,83
Kabupaten Klungkung 27 204 26 258 35 207 43 285 25,58 1,34 68,84 10,65
Kabupaten Karangasem 38 291 7,5 336 36 258 68 362 -5,33 -11,35 805,20 7,53
Kabupaten Gianyar 112 275 7,5 394 128 269 31 428 14,44 -2,25 315,73 8,52
Kabupaten Badung 700 178 8 885 704 136 8 849 0,62 -23 12,80 -4,08
Kabupaten Buleleng 65 392 27,68 485 73 330 39 442 12,54 -15,91 40 -8,90
Kabupaten Bangli 2 142 0 144 7 136 11 153 321,94 -4,07 6,81
Kabupaten Jemberana 22 212 25 260 23 206 27 256 2,05 -2,94 5,83 -1,66
Total 1.192 2.208 116 3.517 1.237 2.066 278 3.580 3,73 -6,46 139,93 1,82

Kabupaten Realisasi Triwulan I Tahun 2017 (Rp Miliar) RealisasiTriwulan I Tahun 2018 (Rp Miliar) Growth Triwulan I Tahun 2018 (%;yoy)

Tabel 2.11. Realisasi Pendapatan 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali
Triwulan I 2017-2018

Apabila dianalisis lebih lanjut, pertumbuhan 
realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan I 
2018 dicapai oleh Kabupaten Tabanan. Realisasi 
pendapatan Kabupaten Tabanan pada triwulan I 2018 
tercatat tumbuh sebesar 30,43% (yoy) atau dengan 
nilai nominal mencapai Rp 394 miliar, merupakan 
peningkatan tertinggi dibanding daerah lainnya. 

Sementara itu, daerah dengan pertumbuhan realisasi 
pendapatan terendah adalah Kota Denpasar, yang 
mencatat penurunan pendapatan sebesar 9,14% 
(yoy) atau dengan nilai nominal sebesar Rp413 
miliar. Sementara itu, Kabupaten Klungkung sebagai 
daerah dengan pagu anggaran terendah, realisasi 
pendapatannya pada triwulan I 2018 justru dapat 
melampui capaian realisasi pendapatan Kabupaten 
Bangli, yaitu tercatat sebesar Rp285 miliar. Upaya 
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung untuk 
mendorong peningkatan PAD, melalui beberapa 
program meliputi pembentukan tim intensifikasi pajak 
daerah, melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai 
kewajiban wajib pajak secara rutin termasuk di kawasan 
wisata dan pengembangan transaksi online (non 
tunai) untuk pembayaran pajak khususnya PHR yang 
telah dimulai sejak tahun 2017, khususnya di Wilayah 
kawasan pariwisata Nusalembongan dan Nusapenida 

menjadi faktir pendorong peningkatan pendapatan 
daerah. Hanya 5 daerah yang menunjukkan 
peningkatan realisasi pendapatan pada triwulan I 2017, 
sementara 4 daerah lainnya menunjukkan penurunan 
realisasi pendapatan daerah (tabel 2.11) 

Persentase realisasi pendapatan 9 kabupaten/
kota triwulan I 2018 di Wilayah Bali menunjukkan 
penurunan dibanding periode yang sama 2017. 
Penurunan ini, terutama disebabkan oleh menurunnya 
persentase realisasi pendapatan PAD yang tercatat 
hanya sebesar 14,35%, lebih rendah dibanding periode 
yang sama 2017 yang sebesar 17,40%, sejalan dengan 
itu, komponen lainnya yaitu pendapatan transfer juga 
menunjukkan penurunan persentase realisasi. Hanya 
komponen lain-lain pendapatan yang sah, yang 
tetap menunjukkan persentase realisasi (tabel 2.12). 
Adapun daerah tingkat II dengan persentase realisasi 
pendapatan terendah adalah Kabupaten Badung, 
yaitu sebesar 12,92%, sementara daerah dengan 
persentase realisasi pendapatan tertinggi adalah 
Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 26,04%, sejalan 
dengan upaya kabupaten ini untuk terus mendorong 
peningkatan intensifikasi pendapatan, khsusunya yang 
terkait dengan PAD.

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali dan 9 Kabupaten/Kota
 

PAD Pendapatan 
Transfer

Lain-Lain 
Pendapatan 

Yang Sah

Total 
Pendapatan

PAD Pendapatan 
Transfer

Lain-Lain 
Pendapatan 

Yang Sah

Total 
Pendapatan

Kota Denpasar 18,62 30,28 3,54 22,20 20,93 26,17 1,70 20,22
Kabupaten Tabanan 13,51 21,08 1,97 15,73 15,40 26,44 11,35 20,83
Kabupaten Klungkung 18,66 30,68 8,49 23,08 22,63 30,44 16,57 26,04
Kabupaten Karangasem 21,04 29,89 1,90 21,73 15,34 27,06 18,12 23,16
Kabupaten Gianyar 16,73 29,20 3,76 21,80 18,34 28,59 10,77 22,21
Kabupaten Badung 18,30 28,30 3,58 18,99 12,35 23,81 2,87 12,92
Kabupaten Buleleng 13,76 29,07 6,45 21,54 19,68 25,97 8,03 20,79
Kabupaten Bangli 1,32 17,95 0,00 12,59 5,43 18,55 4,01 13,71
Kabupaten Jemberana 18,76 28,51 7,44 21,63 17,88 29,14 9,50 22,93
Total 17,40 27,14 4,30 19,88 14,35 26,33 9,35 18,42

Kabupaten Persentase Realisasi Triwulan I 2017 Terhadap 
Pagu APBD P 2017 (%)

Persentase Realisasi Triwulan I 2018 Terhadap 
Pagu APBD 2018 (%)

Tabel 2.12. Perkembangan Persentase Realisasi Pendapatan 9 Kabupaten/Kota
di Wilayah Provinsi Bali Triwulan I 2017-2018
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2.3.2. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota 
 di Provinsi Bali 

Pagu anggaran belanja APBD 9 Kabupaten/Kota di 
Wilayah Bali pada 2018 menunjukkan peningkatan 
(tabel 2.13). Pagu anggaran belanja 9 kabupaten/
kota di Bali 2018 tercatat sebesar Rp 21,22 triliun 
atau meningkat 8,57% (yoy) dibanding 2017, dengan 
nilai nominal sebesar Rp19,54 triliun. Peningkatan ini, 
terutama didorong oleh meningkatnya secara signifikan 
pagu komponen belanja operasi dan belanja transfer. 
Kedua komponen tersebut masing-masing meningkat 
sebesar 11,33% (yoy) dan 18% (yoy). Sementara itu, 
komponen belanja modal justru mengalami penurunan 
sebesar 5,88% (yoy). Bila dianalisis lebih lanjut, daerah 
dengan nominal pagu anggaran dan peningkatan pagu 
anggaran tertinggi pada tahun 2018 adalah Kabupaten 
Badung, dengan nilai pagu belanja tercatat sebesar 
Rp7,24 triliun, atau meningkat sebesar 32,89% (yoy). 
Sementara itu, daerah dengan pagu anggaran belanja 
terendah adalah Kabupaten Jembrana dengan nilai 
pagu sebesar Rp1,17 triliun atau turun 8,19% (yoy). 
Hanya 3 daerah yang menunjukkan peningkatan pagu 
anggaran belanja pada tahun 2018, yaitu Kabupaten 
Gianyar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli, 

sementara 6 lainnya menunjukkan penurunan. 

Realisasi belanja 9 kabupaten/kota di Bali pada 
triwulan I 2018 menunjukkan peningkatan yang 
signifikan dibanding triwulan I 2017. Realisasi 
belanja 9 kabupaten/kota di Bali pada triwulan I 
2018 mencapai Rp2,12 triliun, meningkat 16,36% 
(yoy) dibanding periode yang sama 2017, yang 
sebesar Rp1,82 triliun. Peningkatan yang signifikan 
terhadap realisasi belanja ini, terutama didorong oleh 
peningkatan signifikan dari seluruh komponen belanja, 
dengan peningkatan tertinggi adalah komponen 
belanja transfer dan belanja operasi (tabel 3.14). Bila 
dianalisis lebih lanjut, daerah dengan peningkatan 
realisasi belanja tertinggi pada triwulan laporan adalah 
kabupaten Tabanan, yaitu 39,67% (yoy) dengan nilai 
nominal sebesar Rp310 miliar. Sedangkan daerah 
dengan  pertumbuhan realisasi belanja terendah 
adalah Kabupaten Karangasem, yaitu turun 7,55% 
(yoy), terutama disebabkan oleh turunnya realisasi 
belanja modal sebesar 96,73% (yoy). Sementara itu, 
Kabupaten Bangli menjadi daerah dengan nominal 
realisasi belanja terendah yaitu baru mencapai Rp112 
miliar, dapat dilampui oleh Kabupaten Jemberana yag 
memiliki pagu belanja lebih rendah.

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali dan 9 Kabupaten/Kota
 

Belanja 
Operasi

Belanja 
Modal

Transfer dan 
Belanja Tak 

Terduga

Total  
Belanja

Belanja 
Operasi

Belanja 
Modal

Transfer dan 
Belanja Tak 

Terduga

Total  
Belanja

Belanja 
Operasi

Belanja 
Modal

Transfer dan 
Belanja Tak 

Terduga

Total  
Belanja

Kota Denpasar 1.732 324 225 2.280 1.715 289 195 2.200 -0,94 -10,56 -13,29 -3,52
Kabupaten Tabanan 1.420 523 242 2.184 1.423 460 243 2.126 0,23 -12,10 0,68 -2,67
Kabupaten Klungkung 899 211 114 1.224 932 172 114 1.218 3,65 -18,58 0,05 -0,51
Kabupaten Karangasem 1.176 296 178 1.651 1.221 187 191 1.598 3,75 -37,00 7,29 -3,18
Kabupaten Gianyar 1.358 438 251 2.047 1.501 355 257 2.113 10,50 -18,94 2,29 3,20
Kabupaten Badung 3.293 1.341 818 5.451 4.439 1.604 1.202 7.244 34,81 19,59 46,99 32,89
Kabupaten Buleleng 1.653 336 279 2.268 1.675 243 242 2.160 1,35 -27,73 -13,37 -4,77
Kabupaten Bangli 726 255 186 1.167 846 259 288 1.392 16,53 1,34 54,98 19,33
Kabupaten Jemberana 794 350 125 1.269 777 267 121 1.165 -2,08 -23,79 -3,32 -8,19
Total 13.050 4.074 2.418 19.542 14.529 3.834 2.854 21.217 11,33 -5,88 18,00 8,57

Growth Tahun 2018 (%; yoy)Pagu Belanja APBD P 2017 (Rp Miliar)Kabupaten Pagu Belanja APBD 2018 (Rp Miliar)

Tabel 2.13. Pagu Anggaran Belanja APBD 9 Kabupten/Kota di Wilayah Provinsi Bali

 Tahun 2017-2018
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Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali dan 9 Kabupaten/Kota

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali dan 9 Kabupaten/Kota

 

Belanja 
Operasi

Belanja 
Modal

Transfer dan 
Belanja Tak 

Terduga

Total  
Belanja

Belanja 
Operasi

Belanja 
Modal

Transfer dan 
Belanja Tak 

Terduga

Total  
Belanja

Belanja 
Operasi

Belanja 
Modal

Transfer dan 
Belanja Tak 

Terduga

Total  
Belanja

Kota Denpasar 205 0,34 0 205 213 0,17 5 219 4,06 -50 6,64

Kabupaten Tabanan 191 1 30 222 255 2 53 310 33,58 48,12 78,43 39,67

Kabupaten Klungkung 107 2 6 115 132 0,62 7 139 22,72 -66,12 21,52 21,24

Kabupaten Karangasem 147 35 13 195 168 1 11 180 14,34 -96,73 -15,27 -7,55

Kabupaten Gianyar 198 3 10 211 223 18 39 281 12,57 597,34 277,18 32,91

Kabupaten Badung 363 0,04 84 448 437 16 4 457 20,35 38.900 -95,16 2,08

Kabupaten Buleleng 200 1 16 217 236 2 30 268 18,12 39,17 83,71 23,15

Kabupaten Bangli 89 0 0,84 90 81 0,001 32 112 -8,96 3.673 25,56

Kabupaten Jemberana 101 2 17,1 120 116 11 28 154 14,49 610,53 62,62 28,96

Total 1.601 44 177 1.822 1.861 50 209 2.120 16,22 15,02 17,99 16,36

Kabupaten

Growth Tahun Triwulan I 2018                              
(%;yoy)

Realisasi Belanja  Triwulan I Tahun 2017                       
(Rp Miliar)

Realisasi Belanja  Triwulan I Tahun 2018                   
(Rp Miliar)

 

Belanja 
Operasi

Belanja 
Modal

Transfer dan 
Belanja Tak 

Terduga

Total  Belanja Belanja 
Operasi

Belanja 
Modal

Transfer dan 
Belanja Tak 

Terduga

Total  
Belanja

Kota Denpasar 11,84 0,11 0 9,01 12,44 0,06 2,81 9,96
Kabupaten Tabanan 13,46 0,25 12,32 10,17 17,94 0,43 21,83 14,60
Kabupaten Klungkung 11,94 0,87 4,84 9,37 14,13 0,36 5,88 11,41
Kabupaten Karangasem 12,46 11,75 7,40 11,79 13,73 0,61 5,84 11,26
Kabupaten Gianyar 14,59 0,60 4,15 10,32 14,87 5,17 15,30 13,29
Kabupaten Badung 11,04 0 10,31 8,21 9,86 0,97 0,34 6,31
Kabupaten Buleleng 12,08 0,36 5,82 9,58 14,08 0,69 12,35 12,39
Kabupaten Bangli 12,22 0 0,45 7,68 9,55 0 11,01 8,08
Kabupaten Jemberana 12,71 0,43 13,68 9,42 14,86 4,05 23,01 13,23
Total 12,27 1,07 7,34 9,33 12,81 1,31 7,33 9,99

Kabupaten Persentase Realisasi Belanja Triwulan I Tahun 2017                                           
Terhadap Pagu APBD P 2017                                                       

(%)

Persentase Realisasi Belanja Triwulan I Tahun 2018 
Terhadap Pagu APBD 2018                                                                  

(%)

Tabel 2.14. Perkembangan Realisasi Belanja 9 Kabupten/Kota di Wilayah Provinsi Bali
 Triwulan I 2017-2018

Tabel 2.15. Persentase Realisasi Belanja 9 Kabupaten/Kota di Wilayah 
Provinsi Bali Triwulan I 2017-2018

Persentase realisasi Belanja 9 kabupaten/kota 

triwulan I 2018 di Wilayah Bali menunjukkan 

pencapaian yang lebih tinggi dibanding triwu-

lan I 2017. Peningkatan ini terutama didorong oleh 

meningkatnya persentase realisasi belanja untuk 

komponen belanja operasi dan modal, sementara be-

lanja transfer cenderung tumbuh stabil (tabel 2.15). 

Peningkatan persentase  dan nominal realisasi belanja 

9 kabupaten/kota pada triwulan I 2018, menjadi sa-

lah satu faktor pendorong akselerasi kinerja konsumsi 

pemerintah pada periode triwulan laporan, sehingga 

mendorong akselerasi kinerja pertumbuhan ekonomi 

Bali pada triwulan I 2018. Peningkatan persentase 

realisasi tersebut, antara lain didorong oleh tidak 

adanya lagi penataan OPD seperti yang terjadi pada 

awal tahun 2017 dan upaya percepatan realisasi be-

lanja yang dilakukan oleh Pemerintah Tingkat II untuk 

mencapai optimalisasi penggunaan anggaran belan-

ja serta pelaksanaan evaluasi dan pemantauan yang 

dilakukan secara berkala terhadap realisasi belanja. 

Bila dianalisis lebih lanjut, daerah dengan persentase 

realisasi belanja terendah pada triwulan laporan ada-

lah Kabupaten Badung, yaitu baru mencaoai sebesar 

6,31%, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2017 

yang sebesar 8,21%. Sementara itu, daerah dengan 

persentase realisasi belanja tertinggi adalah Kabupat-

en Tabanan, sejalan dengan upaya Kabupaten Taba-

nan untuk mendorong peningkatan realiasi belanja, 

antara lain melalui pembentukan unit pengadaan ba-

rang dan jasa dibawah koordinasi Sekretaris Daerah, 

sehingga dapat mempercepat dan mempermudah 

proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, pelak-

sanaan evaluasi dan monitoring secara kontinu dan 

berkala terhadap realisasi belanja pemerintah pada 

semua OPD, menjadi salah satu faktor pendorong ak-

selerasi belanja daerah.
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2.4.  Realisasi APBN Provinsi Bali 

2.4.1.  Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali

Pagu APBN pada tahun 2018 menunjukkan 

peningkatan yang lebih rendah dibanding tahun 

2017. Pagu APBN yang dikelola Provinsi Bali pada 

2018 sebesar Rp11,11 triliun atau meningkat 3,67% 

(yoy) dibanding pagu anggaran 2017 yang sebesar 

Rp10,72 triliun (tumbuh 21,37%; yoy). Melambatnya 

pertumbuhan pagu APBN 2018 terutama disebabkan 

oleh menurunnya komponen bantuan transfer yang 

turun sebesar 25,66% (yoy) dan melambatnya pagu 

anggaran bantuan sosial (tabel 2.16). Sementara itu, 

komponen belanja modal tetap mengalami kenaikan 

cukup besar pada 2018. Peningkatan pagu belanja 

modal tersebut, merupakan upaya pemerintah 

pusat untuk mendorong percepatan realisasi 

pembangunan proyek infrastruktur strategis 

dan mendorong peningkatan konektivitas 

antar daerah. Selain itu, peningkatan anggaran 

belanja modal juga untuk mendorong 

pembangunan beberapa proyek infrastruktur 

dalam rangka persiapan kegiatan IMF-WB AM 

2018 dan peningkatan produksi pangan melalui 

pembangunan waduk Sidane dan waduk 

tamblang.

Sumber: APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali
 

2016              
(Rp Miliar)

Growth 2017 
(%,yoy)

2017              
(Rp Miliar)

Growth 2018 
(%,yoy)

2018             
(Rp Miliar)

Pegawai 3.814 0,11 3.818 4,95 4.007

Barang 3.326 7,66 3.581 12,55 4.030

Modal 1.685 3,88 1.750 8,78 1.904

Bantuan Sosial 7 46,45 10 14,21 12

Bantuan Transfer 1.559 -25,66 1.159

Total 8.832 21,37 10.719 3,67 11.113

Jenis Belanja Pagu APBN P & APBN (Rp Miliar)

Tabel 2.16. Pagu APBN Provinsi Bali Tahun 2017-2018

Sumber: APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

 

Pagu Anggaran 
Perubahan 
Tahun 2017             
(Rp Miliar)

Realisasi 
Anggaran              

(Rp Miliar)

Persentase 
Realisasi 

Terhadap Pagu 
(%)            

Pagu 
Anggaran 

Tahun 2018 
(Rp Miliar)

Realisasi 
Anggaran              

(Rp Miliar)

Persentase 
Realisasi 

Terhadap Pagu 
(%)            

Pagu 
Anggaran                

Realisasi 
Anggaran              

Pegawai 3.818 776 20,32 4.007 799 19,93 4,95 2,92

Barang 3.581 383 10,70 4.030 536 13,30 12,55 39,90

Modal 1.750 86 4,92 1.904 85 4,45 8,78 -1,50

Bantuan Sosial 10 1 10,14 12 2 13,96 14,21 57,21

Bantuan Transfer 1.559 1.159 232 19,98 -25,66

Total 10.719 1.246 11,63 11.113 1.653 14,87 3,67 32,62

Jenis Belanja Triwulan I 2017 Triwulan I 2018 Growth yoy (%)

Tabel 2.17. Realisasi APBN Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2017-2018
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Perkembangan realisasi belanja APBN untuk 

wilayah Provinsi Bali pada triwulan I 2018, 

menunjukkan peningkatan baik dari sisi 

persentase maupun nominal, kondisi ini 

mendorong akselerasi konsumsi rumah tangga 

pada triwulan laporan. Upaya pemerintah pusat 

melalui kementerian dan lembaga vertikal untuk 

mempercepat realisasi anggaran dan belanja dalam 

rangka mendorong peran fiskal untuk aseklerasi 

pertumbuhan ekonomi dan upaya pemerintah untuk 

mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur, 

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja realisasi belanja APBN pada triwulan I 2018, 

melalui percepatan tahapan dan proses pengadaan. 

Persentase realisasi belanja triwulan I 2018 tercatat 

sebesar 14,87% terhadap pagu anggaran, lebih 

tinggi dibanding realisasi periode yang sama 2017 

yang sebesar 11,63% (tabel 2.17). Kondisi ini 

menjadi faktor pendorong peningkatan peran 

stimulus fiskal terhadap pertumbuhan konsumsi 

pemerintah (PDRB), sehingga pada triwulan I 

2018 konsumsi pemerintah di Bali dapat tumbuh 

sebesar 2,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 

1,43% (yoy). 

Secara nominal, serapan realisasi belanja APBN 

triwulan I 2018 menunjukkan peningkatan. Realisasi 

belanja tercatat sebesar Rp1,65 triliun, meningkat 

sebesar 32,62% (yoy), dibanding periode yang 

sama 2017 yang sebesar Rp1,25 triliun. Peningkatan 

serapan belanja yang signifikan tersebut, terutama 

didorong oleh meningkatnya realisasi barang dan 

pegawai, yang masing-masing tumbuh sebesar 

39,90% (yoy) dan 2,92% (yoy). Dari sisi nominal, 

realisasi belanja barang pada triwulan I 2018 tercatat 

sebesar Rp536 miliar atau 13,30% dari pagu 

anggaran 2018. Pencapaian ini lebih tinggi dibanding 

realisasi nominal triwulan I 2017 yang sebesar Rp383 

miliar (10,70%). Upaya percepatan pengadaan yang 

dilakukan oleh kementerian dan lembaga tahun 

2018, telah memberikan kontribusi pada peningkatan 

akselerasi realisasi belanja, sehingga mendorong 

akselerasi kinerja konsumsi pemerintah. 

Perkembangan realisasi belanja pegawai 

triwulan I 2018 menunjukkan peningkatan. 

Belanja pegawai pada triwulan I 2018 tercatat sebesar 

Rp799 miliar atau meningkat sebesar 2,92% (yoy), 

dibanding periode yang sama 2017 yang sebesar 

Rp776 miliar. Meskipun demikian, persentase realisasi 

belanja pegawai terhadap pagu menunjukkan 

penurunan menjadi sebesar 19,93% (TW I 2018) 

dari sebelumnya 20,32% (TW I 2017). Di sisi lain, 

kinerja belanja modal sebagai stimulus perekonomian 

dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

mendorong peningkatan konektivitas antar daerah  

menunjukkan penurunan, baik dari sisi nominal 

maupun persentase triwulan I 2018. Realisasi belanja 

modal APBN pada triwulan I 2018, tercatat sebesar 

Rp85 miliar, menurun 1,50% (yoy) dibanding periode 

yang sama 2017 yang sebesar Rp86 miliar. Sejalan 

dengan penurunan nominal realisasi tersebut, 

persentase realisasi serapan belanja modal juga 

mengalami penurunan dari 4,92% pada triwulan I 

2017 menjadi 4,45% (triwulan I 2018). 
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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Inflasi Bali triwulan I-2018 tercatat sebesar 3,10% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi triwulan IV-2017 yang sebesar 
3,32% (yoy) dan Inflasi Nasional Triwulan I 2018 sebesar 3,40% (yoy). Sementara itu, inflasi Bali pada triwulan II 2018 
diprakirakan dalam kisaran 3,51%-3,91% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya.

*Foto Oleh : Komang Sukarsana
( Klaster Kopi Binaan Bank Indonesia )
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(mtm), dengan rincian kota sampel Inflasi Denpasar 

sebesar 0,15% (mtm) dan Singaraja sebesar 0,38% 

(mtt).
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3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

Perkembangan Inflasi Triwulan I-2018

Inflasi Provinsi Bali pada triwulan I-2018 tercatat 

sebesar 3,10% (yoy), lebih rendah dibanding 

triwulan sebelumnya yang sebesar 3,32% (yoy) 

dan dibanding inflasi nasional yang sebesar 3,40% 

(yoy). Penurunan inflasi Provinsi Bali triwulan I-2018 

terjadi pada komponen administered price dan 

core inflation, sedangkan komponen volatile food 

menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan 

sebelumnya. Inflasi IHK Bali pada triwulan I-2018 

masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional 

Bank Indonesia serta sasaran inflasi nasional yang 

sebesar 3,5%±1(yoy).

Penurunan tekanan inflasi Bali pada periode 

laporan terjadi pada sebagian besar kelompok 

pengeluaran yaitu kelompok makanan jadi, 

minuman, rokok, dan tembakau; kelompok 

perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; 

Kelompok sandang; dan kelompok transport, 

komunikasi & jasa keuangan. Sementara  

berdasarkan kota pembentuknya, penurunan 

tekanan inflasi terjadi pada kedua kota, Denpasar dan 

Singaraja, masing-masing dari 3,31% (yoy) menjadi 

3,23% (yoy) dan dari 3,38% (yoy) menjadi 2,48% 

(yoy) pada triwulan I-2018. Secara bulanan, inflasi Bali 

pada bulan Maret 2018 mencatat inflasi sebesar 0,19 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3. 2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)

Tracking inflasi triwulan II 2018

Pada April 2018, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 
0,01% (mtm) atau 3,24% (yoy) terutama disebabkan 
oleh kenaikan bawang merah, daging ayam ras, 
bensin, air kemasan, angkutan udara serta cabai 
merah. Secara bulanan dan tahunan, pencapaian ini 
lebih rendah dibanding inflasi Nasional yang sebesar 
0,10% (mtm) dan 3,41% (yoy). Laju inflasi Bali 
April 2018 tertahan oleh beberapa komoditas yang 
mengalami deflasi antara lain beras, cabai rawit, pasir, 
jeruk,  serta batako

Secara spasial, inflasi hanya terjadi di kota Denpasar 
sementara kota Singaraja mengalami deflasi 
dibanding bulan sebelumnya. Kota Denpasar 
mencatat inflasi sebesar 0,07% (mtm) atau 3,23% 
(yoy). Sementara kota Singaraja mengalami deflasi 
sebesar -0,27% (mtm) atau 3,32% (yoy). Dibanding 
kota sampel lain, pencapaian inflasi Kota Denpasar 
dan Singaraja berada pada level yang moderat. 
Komoditas yang menyumbang terjadinya inflasi di 
Denpasar adalah bawang merah (0,119), daging ayam 
ras (0,093), bensin (0,037), angkutan udara (0,036) 
dan air kemasan (0,036). Sementara, komoditas yang 
mengalami penurunan indeks harga antara lain beras  
(-0,141), cabai rawit (-0,053), pasir (-0,038), jeruk 
(-0,034), jengki (-0,022).

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3. 1 Inflasi Kota di Bali (%yoy)
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Sementara komoditas yang menyumbang deflasi 

di Kota Singaraja adalah cabai rawit (-0,439), beras 

(-0,340), tomat sayur (-0,038), kentang (-0,023), dan 

ketimun (-0,017). Sedang komoditas yang mengalami 

inflasi adalah bawang merah (0,18), daging ayam ras 

(0,17), telur ayam ras (0,05), mie kering instant (0,04) 

dan bensin (0,03). 

Inflasi Bali pada triwulan II 2018 diprakirakan 

lebih tinggi dibanding triwulan I 2018, yaitu 

pada kisaran 3,51% - 3,91% (yoy) seiring dengan 

masuknya periode  peak season  pariwisata 

(libur sekolah dan hari raya keagamaan (bulan 

Ramadhan dan idul fitri). Menyikapi adanya risiko 

dan tantangan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi 

Daerah (TPID) provinsi Bali akan terus berupaya 

melakukan pengendalian harga baik melalui forum 

koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan SKPD 

terkait. Program kerja TPID akan difokuskan pada 

aspek produksi, distribusi, serta menjaga ekspektasi 

masyarakat melalui sosialisasi dan publikasi serta 

memberikan himbauan  kepada masyarakat mengenai 

hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga 

stabilitas harga.

3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan  

 Jasa

Penurunan tekanan inflasi Bali pada triwulan I-2018 

terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran 

terutama kelompok makanan jadi, minuman, rokok 

& tembakau; kelompok perumahan, air, listrik, gas 

& bahan bakar; kelompok sandang; dan kelompok 

transport, komunikasi & jasa keuangan.

a) Kelompok Bahan Makanan

Penurunan tekanan inflasi Bali pada triwulan 

I-2018 terjadi pada sebagian besar kelompok 

pengeluaran terutama kelompok makanan 

jadi, minuman, rokok & tembakau; kelompok 

perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar; 

kelompok sandang; dan kelompok transport, 

komunikasi & jasa keuangan. Sementara itu, 

secara triwulanan, kelompok bahan makanan 

mengalami inflasi sebesar 5,28% (qtq) pada 

triwulan I-2018, lebih tinggi dibanding triwulan 

sebelumnya yang sebesar 3,53% (qtq). 

Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok bahan 

makanan terutama dipengaruhi oleh peningkatan 

tekanan inflasi kelompok bumbu-bumbuan yaitu 

bawang putih. Pada triwulan I-2018 harga bawang 

putih meningkat signifikan secara nasional karena 

produksi bawang putih nasional yang jauh lebih 

sedikit dibanding permintaannya. Menurut data 

Kementerian Pertanian, total produksi bawang 

putih nasional hanya 43.395 ton sedangkan 

pemintaan mencapai 476.667 ton. Hal ini 

mendorong pemerintah melakukan impor bawang 

putih pada triwulan I-2018. 
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Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3. 3 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan 
Makanan di Prov. Bali (%,qtq)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3. 4. Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan 
di Prov. Bali (%,yoy)

 

1,51 1,64 

4,35 

1,02 

3,25 

-4

-2

0

2

4

6

I II III IV I II III IV I II III IV I

2015 2016 2017 2018

(%,yoy) 

65		 Sistem	Informasi	Harga	Pangan	Utama	dan	Komoditas	Strategis.	Dapat	diakses	melalui	www.sigapura.org

Peningkatan harga komoditas bawang putih di Bali 

juga terkonfirmasi dari hasil pemantauan harga di 

SiGapura65. Berdasarkan pemantauan harga, harga 
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rata-rata bawang putih pada Minggu I Januari 2018 

berada pada kisaran Rp18.500/kg di Denpasar dan 

Rp17.000/kg di Singaraja naik menjadi sekitar 

Rp27.000 baik di Denpasar maupun di Singaraja 

pada Minggu III Februari 2018. 

tembakau tercatat sebesar 5,90%(yoy), lebih 

rendah dibanding triwulan sebelumnya yang 

sebesar 6,17% (yoy). Sejalan dengan kondisi 

tersebut,  inflasi kelompok ini secara triwulanan 

juga menurun dari 2,48% (qtq) pada triwulan IV-

2017 menjadi 0,68% (qtq) pada triwulan laporan. 

Penurunan tekanan inflasi kelompok makanan jadi, 

minuman, rokok, dan tembakau disumbangkan 

oleh sub-kelompok tembakau yaitu rokok kretek, 

rokok kretek filter, dan rokok putih. Di sisi lain, 

peningkatan tekanan inflasi minuman beralkohol/

bir menahan laju penurunan tekanan inflasi 

kelompok tersebut lebih dalam.

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3. 6 Inflasi Triwulanan Kelompok  Makanan Jadi, 
Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali (%,qtq)
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Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3. 8 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, 
Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali (%,qtq)
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Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3. 7 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, 
Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali (%,qtq)
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Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3. 9 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan,Air, 
Listirk, Gas, dan Bahan Bakar di Prov. Bali (%,yoy)
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Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3. 5 Perkembangan Harga Bawang Putih di 
Provinsi Bali (Rp/Kg)

Pada triwulan I-2018, inflasi kelompok 

makanan jadi, minuman, rokok, dan 

Secara tahunan, inflasi kelompok perumahan, 

air, listrik, dan gas  mengalami penurunan 

dari 3,53% (yoy) pada triwulan sebelumnya 

menjadi 2,48% (yoy) pada triwulan laporan. 

Secara triwulanan, inflasi kelompok perumahan, 

b) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok     

    dan Tembakau 

c) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan       

    Bahan Bakar 
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Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3. 10 Inflasi Triwulanan Kelompok  Sandang di 
Prov. Bali (%,qtq)
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Grafik 3. 12 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di 
Prov. Bali (%,qtq)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3. 11 Inflasi Tahunan Kelompok  Sandang di Prov. 
Bali (%,yoy)
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Grafik 3. 13 Inflasi Tahunan Kelompok  Kesehatan di 
Prov. Bali (%,yoy)

dan wanita. Sementara itu, peningkatan inflasi 

kelompok sandang secara triwulan didorong oleh 

peningkatan inflasi sub-kelompok sandang anak-

anak seperti komoditas celana panjang dan kemeja 

pendek.

e) Kelompok Kesehatan

d) Kelompok Sandang

air, listrik, dan gas triwulan I-2018 tercatat sebesar 

0,38% (qtq), lebih rendah dibanding triwulan 

sebelumnya yang sebesar 1,19% (qtq). Penurunan 

inflasi kelompok ini utamanya bersumber dari 

menurunnya tekanan inflasi sub-kelompok bahan 

bakar, penerangan, dan air yaitu penurunan tarif 

listrik. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah 

yang berkomitmen tidak menaikkan tarif dasar 

listrik sejak Juli 2017.

Pada triwulan laporan, secara tahunan inflasi 

kelompok sandang mengalami penurunan 

dari 1,50% (yoy) menjadi 0,985 (yoy). Namun 

secara triwulan, inflasi kelompok ini mengalami 

peningkatan dari -0,75% (qtq) menjadi 0,46% 

(qtq) pada triwulan I-2018. Penurunan tingkat 

inflasi kelompok sandang secara tahunan 

didorong oleh penurunan inflasi sandang laki-laki 

Pada triwulan I-2018, inflasi kelompok 

kesehatan tercatat sebesar 2,82% (yoy), 

meningkat dibanding triwulan sebelumnya 

yang sebesar 2,03% (yoy). Peningkatan ini 

didorong oleh peningkatan tekanan inflasi sub-

kelompok perawatan jasmani dan kosmetika. 

Sejalan dengan itu, inflasi kelompok kesehatan 

secara triwulanan tercatat sebesar 1,41%(qtq), 

lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang 

sebesar 0,55% (qtq) terutama didorong oleh 

sub kelompok jasa perawatan jasmani yaitu tarif 

gunting rambut pria, wanita, dan anak-anak. 



83P E R K E M B A N G A N  I N F L A S I  D A E R A H

komoditas tarif pulsa ponsel. Hal ini sejalan 

dengan hasil liason yang dilakukan oleh KPw 

BI Provinsi Bali ke perusahaan telekomunikasi 

dimana menurut penuturan contact liason, 

perusahaan banyak membuat program promosi 

untuk pembelian pulsa ponsel dengan biaya 

lebih murah. Hal itu dilakukan untuk mendorong 

tingkat pembelian pulsa ponsel ditengah semakin 

banyaknya aplikasi gratis penyedia voice and 

video call. Disisi lain, inflasi kelompok transpor, 

komunikasi, dan jasa keuangan pada triwulan 

I-2018 tercatat sebesar 1,56% (qtq), meningkat 

dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 

-0,385 (qtq), yang terutama didorong oleh sub 

kelompok transport yaitu komuditas angkutan 

udara. Hal ini dipengaruhi oleh faktor base effect  

dimana triwulan lalu terjadi penutupan bandara I 

Gusti Ngurah Rai sebagai akibat aktivitas vulkanik 

Gunung Agung sehingga pada triwulan tersebut 

permintaan penerbangan ke Bali turun signifikan. 
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Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3. 14 Inflasi Triwulanan Kelompok  Pendidikan, 
Rekreasi, dan Olahraga di Prov. Bali (%,qtq)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3.16 Inflasi Triwulanan Kelompok  Transpor, 
Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Prov. Bali (%,qtq)
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Grafik 3. 15 Inflasi Tahunan Kelompok  Pendidikan, 
Rekreasi, dan Olahraga di Prov. Bali (%,yoy)
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Grafik 3.17 Inflasi Tahunan Kelompok  Transpor, 
Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Prov. Bali (%,yoy)
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g) Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa   

    Keuangan 

Inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan 

jasa keuangan secara tahunan mengalami 

penurunan dari 4,68% (yoy) menjadi 2,32% 

(yoy) pada triwulan I-2018, yang terutama 

didorong oleh penurunan tekanan inflasi 

f)  Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga

Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok 

pendidikan, rekreasi, dan olahraga pada 

triwulan I-2018 sedikit meningkat menjadi 

3,69% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang 

sebesar 3,67% (yoy). Peningkatan ini didorong 

oleh peningkatan inflasi sub-kelompok rekreasi 

seperti kamera dan flashdisk. Disisi lain, tekanan 

inflasi kelompok ini secara triwulanan mengalami 

penurunan dari 0,85% (qtq) pada triwulan IV-

2017 menjadi 0,30% (qtq) pada triwulan I-2018 

yang dipengaruhi oleh penurunan tekanan inflasi 

pendidikan yaitu akademi/perguruan tinggi. 
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Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3.18 Bobot Tahun Dasar (2012=100)
Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Tabel 3. 2 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/
Deflasi di Kota Denpasar Tw I 2018

No Komoditas Kontribusi 
(%, mtm) (%, mtm) No Komoditas Kontribusi 

(%, mtm) 
(%, 

mtm) 

Januari 
Inflasi Deflasi 

1 Beras 0,21 4,77 1 Sawi Hijau -0,058 -27,063 

2 Angkutan Udara 0,13 10,28 2 Salak -0,013 -13,401 

3 Cabai Rawit 0,07 43,8 3 Shampo -0,009 -1,87 

4 Cabai Merah 0,07 33,24 4 Celana Panjang Jeans -0,007 0,00 

5 Mobil 0,06 2,11 5 Pepaya -0,006 -2,083 

Februari 
Inflasi Deflasi 

1 Pasir 0,091 26,69 1 Daging Ayam Ras -0,020 -1,177 

2 Bawang Merah 0,089 19,25 2 Hand Body Lotion -0,020 -8,478 

3 Air Kemasan 0,077 4,93 3 Tongkol Pindang -0,018 -3,038 

4 Cabai Merah 0,074 28,26 4 Wortel -0,016 -20,269 

5 Bawang Putih 0,056 21,05 5 Sawi Hijau -0,016 -10,297 

Maret 
Inflasi Deflasi 

1 Bawang Merah 0,0657697 12,01 1 Angkutan Udara -0,098 -6,711 

2 Bensin 0,0597784 1,29 2 Beras -0,094 -2,036 

3 Pasta Gigi 0,0465127 14,55 3 Pasir -0,070 -16,25 

4 Minyak Goreng 0,0384931 6,24 4 Daging Ayam Ras -0,048 -2,837 

5 Cabai Rawit 0,0362217 13,38 5 Tongkol/Ambu-ambu -0,033 -12,323 
 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3.19 Bobot Tahun Dasar (2012=100)
Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja

3.2.2. Inflasi Menurut Kota

Mulai 1 Januari 2014 terdapat penambahan 

cakupan kota perhitungan inflasi di Bali menjadi 

2 (dua) kota sampel inflasi, yaitu Denpasar dan 

Singaraja. Berdasarkan SBH 2012, bobot Kota 

Denpasar terhadap inflasi nasional adalah 1,78%, 

sedangkan bobot Kota Singaraja adalah 0,58%. 

Karakteristik inflasi Kota Denpasar maupun Singaraja 

terutama dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran 

bahan makanan, makanan jadi dan perumahan 

sebagaimana tercermin pada dominannya bobot 

kelompok pengeluaran tersebut dalam keranjang IHK 

Kota Denpasar maupun Singaraja.

dan jasa keuangan. Selain itu, kelompok makanan 

jadi, minuman, rokok, dan tembakau; kelompok 

perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; 

kelompok sandang; serta kelompok pendidikan, 

rekreasi, dan olahraga juga mengalami sedikit 

penurunan.

Penurunan tekanan inflasi di Denpasar salah 

satunya didorong oleh penurunan tekanan 

inflasi komunikasi yaitu tarip pulsa ponsel, yang 

terkonfirmasi dari hasil liason KPw BI Provinsi 

Bali ke perusahaan telekomunikasi dimana 

menurut penuturan contact liason, perusahaan 

membuat berbagai program promosi untuk 

pembelian pulsa ponsel dengan biaya lebih 

murah untuk mendorong tingkat pembelian 

pulsa ponsel ditengah semakin banyaknya 

aplikasi gratis penyedia voice and video call.  

Dilihat secara bulanan, beberapa komoditas 

yang menyumbang inflasi triwulan I-2018 adalah 

kelompok volatile food. Beberapa komoditas 

hortikultura seperti cabai rawit, cabai merah, 

bawang merah, serta bawang putih menjadi 

komoditas utama penyumbang inflasi bulanan 

seiring terganggunya produksi karena curah hujan 

yang tinggi terutama bulan Januari dan Februari, 

dimana menurut data BMKG curah hujan Bali pada 

bulan Januari dan Februari masuk kategori tinggi 

a) Kota Denpasar

Berdasarkan tren perkembangan inflasi Kota 

Denpasar, pencapaian inflasi pada triwulan 

I-2018 menunjukkan penurunan dari sebesar 

3,31% (yoy) pada triwulan IV-2017 menjadi 

3,23% (yoy) pada triwulan I-2018. Penurunan 

tersebut terutama bersumber dari penurunan 

tekanan inflasi kelompok transport, komunikasi, 
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mtm ytd yoy mtm ytd yoy mtm ytd yoy mtm ytd yoy mtm ytd yoy
1 Bahan Makanan -1,12 3,36 7,69 -3,29 -4,40 0,49 -3,75 -7,39 -4,73 3,93 -3,39 -3,39 2,00 5,39 -1,49
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau -0,06 1,35 4,80 0,38 1,98 3,12 0,01 2,47 2,59 0,26 3,15 3,15 -0,01 0,01 1,79
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 0,44 2,05 4,17 0,54 3,79 5,84 0,02 3,93 4,09 0,04 8,44 8,44 -0,95 -0,83 5,38
4 Sandang 0,57 1,32 7,32 0,46 3,91 7,22 0,39 5,09 7,53 0,40 6,53 6,53 0,33 1,40 6,61
5 Kesehatan 0,32 0,90 4,77 0,06 2,57 6,16 1,41 4,58 5,24 0,00 5,02 5,02 0,45 1,26 5,40
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga -0,07 -0,12 5,33 0,07 -0,07 5,37 2,77 7,27 6,79 0,14 7,48 7,48 0,24 0,66 8,31
7 Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 0,01 4,89 3,19 0,43 5,96 6,89 0,02 5,79 7,01 -0,05 5,85 5,85 0,41 1,05 1,97

-0,20 2,38 5,41 -0,64 1,00 3,90 -0,78 0,81 1,91 1,12 3,38 3,38 0,38 1,50 2,48UMUM

No Kelompok Barang
2017 2018

TW I TW II TW III TW IV TW I

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Tabel 3. 3 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Tabel 3. 1 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

 

mtm ytd yoy mtm ytd yoy mtm ytd yoy mtm ytd yoy mtm ytd yoy
1 Bahan Makanan -0,97 2,93 3,66 -1,23 0,07 0,65 -1,65 -1,36 -1,61 3,38 1,96 1,96 0,38 5,26 4,27
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 0,05 0,84 7,26 0,56 3,01 6,87 0,23 3,85 6,34 2,21 6,85 6,85 -0,12 0,82 6,82
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 0,32 1,27 3,02 0,26 1,90 3,84 0,11 1,96 2,64 0,33 2,45 2,45 -0,03 0,67 1,84
4 Sandang 0,71 0,89 2,74 0,56 0,68 1,18 0,68 1,60 0,62 -0,83 0,32 0,32 0,67 0,22 -0,35
5 Kesehatan 0,32 0,58 2,64 0,27 0,71 2,27 0,00 0,91 1,93 0,01 1,48 1,48 1,12 1,44 2,35
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga 0,04 0,37 3,26 0,13 0,30 3,16 -0,03 1,88 2,06 0,02 2,89 2,89 0,08 0,23 2,75
7 Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 0,31 3,70 5,11 0,12 5,02 7,50 -0,56 4,93 6,36 0,05 4,44 4,44 -0,05 1,67 2,39

0,02 1,83 4,18 -0,01 2,01 4,05 -0,33 2,06 2,86 1,07 3,31 3,31 0,15 1,75 3,23UMUM

2018
TW INo Kelompok Barang TW I TW II TW III TW IV

2017

dengan curah hujan 300-500 mm. Sementara itu, 

komoditas pangan yaitu beras, pada bulan Januari 

2018 menjadi penyumbang utama inflasi bulanan 

seiring dengan belum masuknya masa panen. 

Namun pada bulan Maret 2018, beras menjadi 

komoditas penyumbang utama deflasi bulanan 

sejalan dengan masuknya masa panen. 

Pada kelompok administered price, bensin menjadi 

komoditas utama penyumbang inflasi bulanan 

pada bulan Maret di Denpasar seiring peningkatan 

harga beberapa jenis BBM non subsidi  oleh 

Pertamina. Sepanjang Januari-Maret, harga BBM 

non-subsidi jenis Pertalite meningkat sebanyak 

3 kali dengan total kenaikan Rp400 per liter. 

Selain itu, harga BBM non-subsidi jenis solar juga 

meningkat Rp200 per liter pada bulan Maret 2018.

b) Kota Singaraja 

Sebagaimana tren inflasi di Denpasar, Inflasi 

di Singaraja juga mengalami penurunan dari 

3,38% (yoy) pada triwulan IV-2017 menjadi 

2,48% (yoy) pada triwulan I-2018, didorong 

oleh inflasi kelompok makanan jadi, minuman, 

rokok, dan tembakau; kelompok perumahan, 

air, listrik, gas, dan bahan bakar; serta kelompok 

transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Pada 

kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan 

tembakau, penurunan tekanan inflasi terjadi baik 

pada sub kelompok makanan jadi, sub kelompok 

minuman tidak beralkohol, maupun sub kelompok 

tembakau. Pada kelompok perumahan, air, listrik, 

gas, dan bahan bakar, penurunan tekanan inflasi 

salah satunya terjadi pada tarif listrik. Hal ini sebagai 

akibat dari komitmen pemerintah yang pada 
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No Komoditas Kontribusi 
(%, mtm) 

(%, 
mtm) No Komoditas Kontribusi 

(%, mtm) 
(%, 

mtm) 

Januari 
Inflasi Deflasi 

1 Beras 0,36 4,99 1 Daging Ayam Ras -0,08 -3,77 

2 Cabai Rawit 0,26 20,63 2 Bawang Merah -0,04 -5,76 

3 Buncis 0,05 20,75 3 Udang Basah -0,02 -7,15 

4 Telur Ayam Ras 0,05 4,84 4 Tongkol/Ambu-ambu -0,01 -3,97 

5 Tomat Sayur 0,04 26,56 5 Salak -0,01 -9,34 

Februari 
Inflasi Deflasi 

1 Cabai Rawit 0,21 14,38 1 Telur Ayam Ras -0,10 -9,19 

2 Beras 0,08 1,07 2 Buncis -0,04 -13,89 

3 Cabai Merah 0,05 25,01 3 Daging Ayam Ras -0,04 -1,83 

4 Bensin 0,03 0,98 4 Bawang Merah -0,03 -3,55 

5 Bawang Putih 0,03 16,47 5 Pisang -0,02 -3,27 

Maret 
Inflasi Deflasi 

1 Cabai Rawit 0,41 24,36 1 Pasir -0,15 -6,25 

2 Bawang Merah 0,08 11,98 2 Batako -0,09 -10,34 

3 Daging Ayam Ras 0,06 3,01 3 Telur Ayam Ras -0,04 -3,59 

4 Bensin 0,05 1,38 4 Kentang -0,02 -8,89 

5 Pisang 0,03 4,41 5 Cumi-cumi -0,02 -9,72 
 

tahun 2018 tidak menaikan tarif listrik setelah pada 

Januari, April, Mei 2017 menaikkan tarif listrik 

secara bertahap. Sementara itu, penurunan tekanan 

inflasi pada kelompok transport, komunikasi, dan 

jasa keuangan didorong oleh penurunan tekanan 

inflasi sub kelompok komunikasi yaitu tarif pulsa 

ponsel. 

Di Singaraja, secara bulanan, beberapa komoditas 

yang menjadi penyumbang utama inflasi bulanan 

pada triwulan I-2018 adalah kelompok volatile 

food  terutama komoditas hortikultura seperti 

cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang 

merah, serta sayur-sayuran seperti buncis dan 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Tabel 3. 4 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Singaraja Tw I 2018

tomat. Sebagaimana di Denpasar, hal ini terjadi 

karena terganggunya pasokan akibat faktor cuaca 

dimana menurut BMKG curah hujan pada Januari-

Februari 2018 di sebagian besar daerah di Bali 

masuk kategori tinggi (300-500 mm). Selain itu, 

komoditas beras juga menjadi penyumbang utama 

inflasi bulanan pada bulan Januari dan Februari 

seiring dengan belum masuknya masa panen. 

Sementara itu, pada kelompok administered price, 

komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi 

bulanan di Singaraja adalah bensin seiring dengan 

kenaikan harga BBM non subsidi jenis pertalite dan 

solar pada bulan Januari dan Maret 2018.
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cabai rawit yang mengalami deflasi secara tahunan 

sepanjang Januari - Maret 2018. Penurunan 

tekanan inflasi komoditas tersebut secara tahunan 

tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan 

oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali 

dengan mengacu pada peta jalan pengendalian 

inflasi seperti: (i) menjaga ketersediaan pasokan 

pangan di pasar; (ii) mengkomunikasikan pada 

publik tentang kondisi dan prognosa pangan 

pokok serta langkah-langkah antisipasi yang akan 

dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan; 

(iii) memperkuat peran Bulog dalam stabilisasi 

harga pangan pokok.

b) Administered Prices

Inflasi kelompok administered price pada 

triwulan I-2018 di Provinsi Bali tercatat sebesar 

5,51% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan 

sebelumnya yang sebesar 7,06% (yoy). 

Penurunan ini sejalan dengan berakhirnya kebijakan 

Pemerintah untuk melakukan pencabutan subsidi 

tarif listrik golongan pelanggan 900VA sesuai 

Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016. Untuk 

tahun 2018, Pemerintah telah berkomitmen untuk 

tidak menaikkan tarif listrik. Tarif listrik rumah 

tangga non subsidi per April 2018 masih sama 

dengan tarif penyesuaian66 pada bulan Juli 2017. 

Untuk pelanggan rumah tangga golongan diatas 

900 VA, tarif dasar listrik sebesar Rp 1.467,28/ 

kWh sedangkan untuk pelanggan rumah tangga 

golongan 900 VA, tarif dasar listriknya sebesar Rp 

1.352 /kWh.  

3.3. DISAGREGASI INFLASI

Berdasarkan disagregasi inflasi, penurunan tekanan 

inflasi pada triwulan I-2018 terutama bersumber dari 

komponen administered price dan core inflation. 

Sementara itu, komponen volatile food menunjukkan 

peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3.20 Perkembangan Inflasi Berdasarkan 
Penyebabnya (% yoy)
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Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3.21  Perkembangan Inflasi Berdasarkan 
Penyebabnya (% mtm)
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a) Volatile Food

Tekanan inflasi kelompok volatile food pada 

triwulan I-2018 mengalami peningkatan dari 

1,30% (yoy) pada triwulan IV-2017 menjadi 

3,68% (yoy) pada periode laporan, yang 

terutama dipengaruhi oleh peningkatan tekanan 

inflasi komoditas beras sebagaimana tren yang 

terjadi secara nasional akibat naiknya harga gabah 

di tingkat petani serta tidak efektifnya penerapan 

Harga Eceran Tertinggi (HET).

Namun peningkatan tekanan inflasi volatile food 

lebih lanjut tertahan oleh  komoditas bumbu-

bumbuan seperti bawang putih, bawang merah, 

66	 Untuk	golongan	pelangan	non	subsidi,	PLN	menerapkan	mekanisme	tariff adjusment	(tarif	penyesuaian).	Kebijakan	ini	berlaku	sejak	1		 	
	 Januari	2015	sesuai	dengan	Permen	SDM	No.	31	Tahun	2014.	Tariff Adjustment	diberlakukan	setiap	bulan	menyesuaikan	3	faktor	yaitu			
	 perubahan	nilai	tukar	rupiah,	harga	bahan	bakar,	dan	inflasi	bulanan.

Sumber : Bloomberg 

Grafik 3.22 Perkembangan Harga Minyak Mentah
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Sejalan dengan kondisi tersebut, hasil Survei 

Penjualan Eceran menunjukkan penurunan 

perkiraan harga barang dan jasa (6 bulan yang 

akan datang) di tengah-tengah masuknya 

periode peak season pada bulan Ramadhan 

dan Idul Fitri.

Sumber: PLN

Tabel 3.5 Tarif Dasar Listrik Rumah Tangga Non-Subsidi 
Per April 2018

 

Penurunan tekanan inflasi lebih lanjut kelompok 

administered price tertahan oleh peningkatan 

tekanan inflasi komoditas bensin, seiring kebijakan 

Pertamina menaikkan berbagai jenis BBM non 

subsidi antara lain pertalite dan solar, dimana 

pertalite naik mencapai Rp400 per liter sedangkan 

solar naik Rp200 per liter. Kenaikan ini seiring 

dengan tren kenaikan harga minyak dunia sejak 

pertengahan tahun 2017. Pada bulan April 2018, 

harga minyak mentah West Texas Intermediate 

(WTI) mencapai level 64,87 per barel, atau naik 

27% dibanding April 2017. 

c) Core Inflation

Sejalan dengan inflasi kelompok administered 

price, inflasi kelompok inti mengalami 

penurunan pada triwulan laporan dibanding 

triwulan sebelumnya yaitu dari 3,12% (yoy) 

menjadi 2,48% (yoy) yang dipengaruhi oleh 

penurunan tekanan inflasi komoditas tarif pulsa 

ponsel, sejalan dengan berbagai paket promosi 

penjualan pulsa ponsel dengan harga lebih murah 

seiring dengan penurunan penggunaan pulsa 

untuk voice call  karena sudah tersedianya berbagai 

aplikasi penyedia voice call secara gratis.

Penurunan  tekanan inflasi inti sejalan dengan 

kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas 

nilai tukar  dan dalam mengarahkan ekspektasi 

inflasi. Berdasarkan hasil Survei Konsumen 

(SK) dan Survei Penjualan Eceran (SPE) 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Bali, ekspektasi masyarakat masih terjaga, 

yang tercermin dari hasil Survei Konsumen 

menunjukkan ekspektasi harga 6 bulan 

yang akan datang cenderung menurun. 

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

Grafik 3.24 Ekspektasi Konsumen
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3.4. INFLASI PERDESAAN

Sebagaimana IHK sampel inflasi, IHK Perdesaan terdiri 

dari tujuh kelompok pengeluran yaitu kelompok 

bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok 

perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, 

kelompok pendidikan,rekreasi dan olahraga, serta 

kelompok transportasi dan komunikasi. Tekanan 

inflasi perdesaan Bali di triwulan I-2018 secara 

bulanan tercatat sebesar 0,84% (mtm), menurun 

dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 0,95% 

(mtm), namun lebih tinggi dibanding inflasi nasional 

Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

Grafik 3. 23 Interaksi Permintaan dan Penawaran
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3.5. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI

Dalam rangka pengendalian inflasi provinsi Bali, 

TPID Provinsi Bali dan TPID Kabupaten/Kota terus 

meningkatkan koordinasi secara intensif. Selama 

triwulan I-2018 terdapat beberapa kegiatan untuk 

pemantauan harga, penguatan kerja sama dan 

koordinasi baik di TPID Provinsi maupun TPID 

Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

Sebagai respon terhadap risiko dan tantangan 

pengendalian inflasi Bali di 2018, Tim Pengendalian 

Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus 

melanjutkan upaya pengendalian harga baik melalui 

forum koordinasi dan tindak lanjut nyata dengan OPD 

terkait. Program kerja TPID akan difokuskan pada 

seluruh aspek mencakup produksi, distribusi, serta 

menjaga ekspektasi masyarakat melalui sosialisasi dan 

publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) 

kepada masyarakat terkait upaya menjaga stabilitas 

harga. Upaya stabilisasi harga melalui pelaksanaan 

pasar murah dan operasi pasar insidentil juga akan 

dilanjutkan sehingga diharapkan dapat menjadi 

jangkar dalam penetapan harga dan menahan laju 

inflasi yang dapat bersumber dari sisi permintaan, sisi 

penawaran, dan ekspektasi pelaku ekonomi.

Pada bulan Januari 2018, TPID se-Provinsi Bali 

melaksanakan high level meeting  sebagai upaya 

koordinasi untuk mengatasi risiko gejolak harga. 

Selanjutmya pada bulan Februari, TPID se-Provinsi Bali 

melaksanakan capacity building untuk penyusunan 

laporan TPID. Selain itu, TPID Kota Denpasar juga 

menyelenggarakan cerdas cermat pedagang pasar 

sebagai lanjutan dari program sekolah pasar. 

Pada bulan Maret 2018, berbagai TPID seperti 

Kota Denpasar, Kab. Tabanan, Kab. Gianyar, Kab. 

Bangli, serta Kab. Kelungkung menyelenggarakan 

pasar murah, operasi pasar, pemantauan harga 

dan sosialisasi pengendalian inflasi untuk menjada 

ekspektasi masyarakat.

Selain itu, terdapat risiko peningkatan tekanan 

inflasi sehubungan penyelenggaraan IMF-World 

Bank Annual Meeting 2018, baik pada saat 

penyelenggaraan maupun pada saat persiapan dan 

menjelang penyelenggaraan. Pada saat persiapan, 

risiko tekanan inflasi bersumber dari pengerjaan 

proyek-proyek infrastruktur pendukung kegiatan 

IMF-WB AM 2018.  Pembangungan proyek konstruksi 

tersebut dapat memberikan risiko inflasi pada 

kelompok inti dan volatile food. Risiko tekanan inflasi 

kelompok inti bersumber dari upah buruh bangunan 

dan sewa/kotrak rumah buruh bangunan, sedangkan 

risiko tekanan inflasi volatile food bisa bersumber

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3. 25  Perkembangan Inflasi Pedesaan (mtm) dan 
Nilai Tukar Petani (NTP)
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Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Grafik 3. 26  Perkembangan Inflasi Pedesaan (ytd)
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perdesaan yang sebesar 0,12% (mtm). Sementara 

itu, tingkat inflasi perdesaan Bali secara kumulatif 

sebesar 2,53% (ytd) pada triwulan laporan, menurun 

dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,68% 

(ytd), namun lebih tinggi dibanding inflasi nasional 

perdesaan yang sebesar 1,78% (ytd). 



P E R K E M B A N G A N  I N F L A S I  D A E R A H90

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

 

Tabel 3.6 Kegiatan TPID Triwulan I 2018

dari bahan makanan buruh bangunan. Sementara 

itu, pada saat penyelenggaraan IMF-WB AM 2018, 

dengan total 15.000 peserta, ditambah pendukung 

acara (Liason officer, tenaga pengemudi, aparat 

keamanan), bisa memberikan risiko tekanan inflasi 

baik pada kelompok inti, administered price maupun 

volatile food  yang bersumber dari sewa/kontrak 

rumah, tarif angkutan udara, dan bahan makanan.

Untuk menghadapi risiko tekanan inflasi kelompok 

inti dari penyelenggaran IMF-WB AM 2018, TPID 

se-Provinsi Bali  akan melakukan upaya-upaya 

untuk mengendalikan risiko inflasi tersebut melalui 

pemantauan harga baik secara langsung maupun 

tidak langsung di pasar serta berkoordinasi untuk 

menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan 

stok. Selanjutnya, untuk mengendalikan risiko inflasi 

kelompok administered price, sejumlah upaya yang 

dilakukan yaitu menghimbau maskapai penerbangan 

untuk tetap menjaga tarif angkutan pada koridor 

batas atas dan batas bawah, menghimbau maskapai 

untuk meningkatkan kapasitas pesawat secara 

insidentil (penggunaan pesawat berbadan besar), 

serta menghimbau angkasa pura untuk menyiapkan 

kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai 

menghadapi potensi lonjakan penumpang. Sementara 

itu, risiko tekanan inflasi kelompok volatile food akan 

dikendalikan dengan upaya menigkatkan produksi 

dan mejaga stok komoditas pangan, memantau harga 

secara langsung, mejaga kelancaran distribusi, serta 

pencegahan tindakan penimbunan lewat kerjasama 

TNI-Polri-Satgas Pangan.
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Gambar 3.1.Risiko Inflasi Penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018

 

Tabel 3.7 Upaya Pengendalian Inflasi Menghadapi

IMF-World Bank Annual Meeting 2018
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Kredit korporasi mengalami akselerasi yang lebih dalam diikuti oleh penurunan kualitas kredit. Kredit konsumsi rumah 
tangga menunjukkan akselerasi, dengan kualitas kredit yang menurun. Sedangnkan kredit UMKM terakselerasi dengan 
kualitas kredit yang membaik.

*Foto Oleh : Primetime Bali
( Danau Batur - Bangli )
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Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah
 

Grafik 4.2 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini

Sumber: Survei Konsumen
 

4.1.  ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA

4.1.1.  Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor 
 Rumah Tangga

Pada triwulan I 2018, kinerja konsumsi rumah 
tangga di Bali menunjukkan akselerasi, sejalan 
dengan itu pangsa terhadap PDRB pada triwulan 
laporan juga menunjukkan peningkatan, yaitu 
menjadi 46,37%, lebih tinggi dibanding triwulan 
sebelumnya yang sebesar 45,7%. Konsumsi rumah 
tangga (PDRB) pada triwulan I 2018 tumbuh sebesar 
3,33% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 
2017 yang sebesar 3,19%(yoy). Akselerasi kinerja 
tersebut didorong oleh: 1) peningkatan UMP 
sebesar 8,71% (yoy) pada tahun 2018, lebih 
tinggi dari 8,25% (yoy) pada tahun 2017; 2) 
mulai masuknya musim panen komoditas padi; 
3) adanya perayaan hari keagamaan (Nyepi, 
Pagerwesi dan Saraswati); 4) membaiknya 
kinerja bidang usaha pariwisata.

Namun demikian, di tengah akselerasi kinerja 
konsumsi rumah tangga tersebut, masih terdapat 
kecenderungan rumah tangga untuk menahan 
konsumsinya seperti tercermin dari hasil Survei 
Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia yang 
menunjukkan tendensi pesimis. Hal ini terlihat 
dari rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) 
dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) pada 
triwulan I 2018 yang berada di bawah nilai 100, 
yaitu berturut-turut sebesar 92,7 dan 79,9. Namun 
demikian, ekspektasi masyarakat ke depan masih 
optimis walaupun sedikit melambat, seperti terlihat 
dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tercatat 
sebesar 105,60, meskipun sedikit menurun dari 
triwulan sebelumnya yaitu 107,90.

Sejalan dengan kondisi tersebut, rumah tangga 
di Bali pada triwulan I 2018 juga menunjukkan 
pesimisme pada kondisi penghasilan dan 
ketersediaan lapangan kerja dengan nilai indeks 
berturut-turut sebesar 81,7 dan 64,0. Begitu 
pula untuk 6 bulan ke depan, rumah tangga 
masih melihat adanya keterbatasan ketersediaan 
lapangan kerja dengan nilai indeks sebesar 99,50. 

4.1.2.  Kinerja Keuangan Rumah Tangga

Seperti periode sebelumnya, penggunaan 
keuangan rumah tangga pada triwulan I 2018 
masih didominasi untuk tujuan oleh konsumsi 
dengan pangsa 63,12% (Tabel 4.1). Keyakinan 
rumah tangga untuk melakukan konsumsi dan 
juga karena serta dapat menutupi pembayaran 
cicilan hutang meningkat dari 22,15% pada 
triwulan IV 2017, menjadi 23,62%. Di sisi lain, 
proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk 
tabungan mengalami sedikit penurunan dari 
13,37% pada triwulan IV 2017 menjadi 13,26% 
dari total pengeluaran. Dilihat dari kelompok 
pendapatannya, tingkat pengeluaran konsumsi 
yang tertinggi masih dilakukan oleh kelompok 
rumah tangga berpendapat rendah (Rp2,1-3juta) 
yaitu sebesar 65%.  
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Grafik 4.4  Komposisi DPK Perbankan Bali (% total DPK Bali) 

Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah
 

Grafik 4.5 Komposisi Perbankan DPK Bali berdasarkan Jenis   
 Simpanan (% total DPK Bali)

Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah
 

 

Rp1 - 2 jt Rp2,1 - 3 jt Rp3,1 - 4 jt Rp4,1 - 5 jt Rp5,1 - 6 jt Rp6,1 - 7 jt Rp7,1 - 8 jt >Rp8 jt Rata-rata
Konsumsi 63.68 65.76 64.88 63.45 64.62 64.11 63.12 55.36 63.12
Cicilan/Pinjaman 23.36 20.41 21.31 21.87 22.76 24.66 26.00 28.57 23.62
Tabungan 12.95 13.83 13.81 14.67 12.62 11.23 10.88 16.07 13.26

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Penggunaan Pengeluaran per Bulan

Tabel 4.1     Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan

Sejalan dengan peningkatan preferensi rumah 
tangga dalam menggunakan penghasilannya 
untuk cicilan/pinjaman, terdapat peningkatan 
risiko dari sisi kredit karena secara agregat terjadi 
peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki 
debt service ratio lebih dari 30% (DSR>30%). Pada 
triwulan I 2018, jumlah rumah tangga dengan 
DSR>30% tercatat sebesar 24,7% atau naik 0,2% 
(qtq) dibanding triwulan sebelumnya (24,5%). 
Peningkatan risiko rumah tangga dengan DSR>30% 
terutama terjadi pada kelompok pengeluaran Rp4,1 
- 5juta. Namun demikian, rumah tangga dengan 
pengeluaran Rp2,1 - 3juta mengalami penurunan 
pada DSR>30% yang cukup signifikan. Institusi 

keuangan menilai bahwa rumah tangga dengan 
DSR>30% memiliki risiko yang tinggi dan dapat 
menjadi penyebab non performing loan. Secara 
umum peningkatan DSR rumah tangga masih 
dalam kondisi yang stabil, yaitu dibawah 5%

4.1.3.  Dana Pihak Ketiga Perseorangan 
 (Di Perbankan)

Sejalan dengan penurunan proporsi pendapatan 
yang dialokasikan untuk tabungan, DPK 
perseorangan pada triwulan laporan juga 
mengalami penurunan. Pada triwulan I 2018, 
proporsi DPK sektor RT tercatat sebesar 65,98% 
atau sedikit lebih rendah dibanding triwulan 
sebelumnya yang sebesar 66,63%, namun masih 
lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 
sebelumnya yang sebesar 64,90%. Penurunan 
proporsi DPK perseorangan ini terutama disebabkan 
oleh penurunan simpanan perseorangan dalam 
bentuk tabungan (turun dari 40,93% pada triwulan 
sebelumnya menjadi 40,46%) dan dalam bentuk 
giro (turun dari 3,30% pada triwulan sebelumnya 
menjadi 3,22%). Sementara itu, proporsi simpanan 
RT dalam bentuk deposito mengalami peningkatan 
dari 22,39% pada triwulan sebelumnya menjadi 
22,75%.

Grafik 4.3 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali

Sumber: Survei Konsumen
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Grafik 4.6 Pertumbuhan DPK Perbankan Bali (%)

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi KC/KCP), diolah

 

Grafik 4.7 Pertumbuhan DPK Perseorangan (%) 

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi KC/KCP), diolah

 

Walaupun dari proporsi mengalami penurunan, 
tetapi pertumbuhan DPK perseorangan pada 
triwulan laporan mengalami akselerasi dari 6,96% 
(yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 8,82% (yoy). 
Dilihat dari jenis simpanannya, akselerasi DPK 
perseorangan didorong oleh semua jenis simpanan. 
Tabungan perseorangan tumbuh sebesar 9,94% 
(yoy) pada triwulan I 2018, lebih tinggi dari triwulan 
sebelumnya (8,34%, yoy). Deposito perseorangan 
pada triwulan I 2018 (7,97%,yoy) juga tumbuh 
lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (6,61%, yoy). 
Demikian halnya dengan giro perseorangan yang 
pada triwulan IV 2017 terkontraksi sebesar 5,89% 
(yoy), pada triwulan berjalan terakselerasi menjadi 
1,35% (yoy).  

Dilihat dari jumlah rekening DPK perseorangan, 
pada triwulan I 2018 terdapat penambahan jumlah 
rekening sebesar 2,37% dibanding triwulan 
sebelumnya. Penambahan jumlah rekening tersebut 
terutama didorong oleh peningkatan jumlah 
rekening pada kategori  nilai simpanan <Rp10 
juta. Hal ini mencerminkan strategi perbankan 
dalam melakukan ekspansi pada nominal simpanan 
kecil. Secara spasial, seluruh daerah mengalami 
pertumbuhan jumlah rekening simpanan kecuali 
Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Tabanan. 

Penambahan jumlah rekening terbanyak terjadi di 
Kabupaten Bangli, sedangkan penurunan jumlah 
rekening terbesar terjadi Kabupaten Karangasem.

* Perubahan triwulan IV 2017 dibandingkan triwulan I 2018
Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

TMB = Tidak Menabung
* Perubahan triwulan IV 2017 dibandingkan triwulan I 2018

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

 

0%-10% 10%-20% 20%-30% >30% 0%-10% 10%-20% 20%-30% >30% TMB
Rp1 - 2 jt 1.2% 0.8% 0.5% 1.2% Rp1 - 2 jt 3.7% 1.8% 1.0% 0.7% 0.2% 0.0%

Rp2,1 - 3 jt 7.2% 5.0% 4.3% 3.8% Rp2,1 - 3 jt 20.3% 12.0% 4.3% 2.0% 2.0% 0.0%
Rp3,1 - 4 jt 12.8% 5.0% 7.3% 8.0% Rp3,1 - 4 jt 33.2% 19.2% 6.7% 5.3% 2.0% 0.0%
Rp4,1 - 5 jt 7.3% 3.2% 4.3% 5.0% Rp4,1 - 5 jt 19.8% 11.8% 3.3% 2.7% 2.0% 0.0%

>Rp5 jt 6.7% 3.2% 6.5% 6.7% >Rp5 jt 23.0% 15.8% 3.0% 2.7% 1.5% 0.0%0.0%
Total 35.2% 17.2% 23.0% 24.7% Total 100.0% 60.7% 18.3% 13.3% 7.7% 0.0%

0%-10% 10%-20% 20%-30% >30% Total 0%-10% 10%-20% 20%-30% >30% TMB
Rp1 - 2 jt -0.8% -0.2% 0.3% 0.7% Rp1 - 2 jt 0.0% -0.5% 0.7% 0.0% -0.2% 0.0%
Rp2,1 - 3 jt -2.2% 0.0% -1.7% -1.8% Rp2,1 - 3 jt -5.7% -4.2% -0.2% -1.7% 0.3% 0.0%
Rp3,1 - 4 jt 2.8% -1.7% 1.3% 0.0% Rp3,1 - 4 jt 2.5% 1.5% -0.2% 0.7% 0.5% 0.0%
Rp4,1 - 5 jt 2.7% -0.2% 1.7% 1.0% Rp4,1 - 5 jt 5.2% 2.8% 0.3% 0.8% 1.2% 0.0%
>Rp5 jt -0.3% -3.0% 1.0% 0.3% >Rp5 jt -2.0% 0.3% -2.2% -0.5% 0.3% 0.0%

Total 2.2% -5.0% 2.7% 0.2% Total 0.0% 0.0% -1.5% -0.7% 2.2% 0.0%

Pengeluaran/ 
bln

Pengeluaran/ 
bln

Perubahan Debt Service Ratio (DSR)* Perubahan Tabungan*

Pengeluaran/ 
bln

Triwulan I 2018
Pengeluaran/ 

bln

Triwulan I 2018
Debt Service Ratio (DSR)

Total
Tabungan

Tabel 4.2 Dana Rumah Tangga Untuk Membayar  
 Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan  
 Pendapatan

Tabel 4.2  Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan  
 dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan
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Grafik 4.10  Komposisi Kredit Konsumsi Perseorangan

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah 
Grafik 4.11 Pertumbuhan Kredit Konsumsi Perseorangan

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
 

4.1.4. Kredit Perbankan Pada Sektor

 Rumah Tangga

Dari sisi penyaluran kredit perbankan, proporsi 

kredit rumah tangga di Bali masih mendominasi dan 

cenderung menunjukkan tren peningkatan sejak 

triwulan I 2016. Pada triwulan I 2018, pangsa kredit 

untuk perseorangan mencapai 66,48% dibandingkan 

Grafik 4.8 Komposisi Penyaluran Kredit Perbankan 

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
 

Grafik 4.9 Komposisi Kredit Perseorangan

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
 

Rek = Jumlah rekening;    % = Perubahan jumlah rekening pada triwulan I 2018 dibandingkan dengan triwulan IV 2017

   Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

 

DAERAH Jumlah <10 JT >10 JT  - 
100 JT

>100JT - 
500JT

>500JT - 
1 M

>1 M - 2 
M

>2 M - 
5M

>5M - 
10M

>10M -
15M

>15M - 
20M >20M

Rek 458,678 412,449 36,847 5,096 281 144 41 7 2 0 3
Δ% 2.68 3.48 -6.26 4.40 -9.06 0.70 -31.67 16.67     (33.33)   (100.00)           -   
Rek 214,877 190,861 18,836 2,393 100 57 19 2
Δ% 3.34 3.73 -1.44 -0.87 -0.99 21.28 -24.00 100.00
Rek 299,539 257,017 34,658 5,059 248 133 61 9 3 1
Δ% -1.60 -1.27 -4.78 -3.12 -3.50 -7.64 -15.28 -10.00 200.00 0.00
Rek 685,292 563,548 87,122 19,210 1,770 869 439 57 13 3 5
Δ% 2.41 2.51 1.51 0.88 -4.48 1.28 -0.90 7.55 0.00 0.00 -16.67
Rek 326,869 275,869 40,300 7,727 500 278 114 7 2 2
Δ% 3.15 3.53 0.47 1.39 0.40 -2.11 11.76     (12.50)           -      100.00 
Rek 134,559 114,655 16,357 2,375 116 76 21
Δ% 1.78 1.92 0.41 -4.00 6.42 10.14 0.00
Rek 113,604 100,506 11,476 1,464 79 29 1
Δ% 6.84 7.49 2.51 0.00 -1.25 -9.38           -   
Rek 231,648 205,004 21,905 3,206 93 72 22
Δ% -2.54 -2.14 -7.36 -1.44 13.41 -6.49 -26.67
Rek 1,986,893 1,659,744 235,098 52,067 4,800 1,989 1,351 168 27 8 9
Δ% 3.08 3.65 -0.33 1.20 4.73 -7.10 5.22 -9.19 0.00 -20.00 -25.00
Rek 4,451,959 3,779,653 502,599 98,597 7,987 3,647 2,069 250 47 14 17
Δ% 2.37 2.82 -1.01 0.79 1.46 -3.90 1.52 -4.94 2.17 -12.50 -19.05

Kab. Klungkung

Kab. Bangli 

Kab.Karangasem 

Kota Denpasar 

Provinsi Bali

Kab. Buleleng

Kab. Jembrana

Kab. Tabanan 

Kab. Badung

Kab. Gianyar

Tabel 4.4   Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali

keseluruhan kredit yang direalisasikan (Grafik 

4.8). Sebagian besar kredit perseorangan tersebut 

digunakan untuk konsumsi yaitu sebesar 52,12%, 

sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan 

produktif seperti untuk modal kerja dan investasi 

masing-masing sebesar 32,72% dan 15,17% (Grafik 

4.9). 
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Grafik 4.12 NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga
 & Kredit Konsumsi di Bali

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
 

Dari sisi pertumbuhan kreditnya, kredit perseorangan 

tumbuh sebesar 6,58% (yoy) pada triwulan I 2018, 

sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2017 

(6,66%, yoy) dan triwulan I 2017 (10,33%, yoy). 

Perlambatan kredit perseorangan ini terutama 

didorong oleh perlambatan jenis kredit investasi dari 

4,87% (yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 2,90% 

(yoy) dan kredit konsumsi dari 7,74% (yoy) pada 

triwulan IV 2017 menjadi 6,40% (yoy).

Hampir di setiap periode, kredit perseorangan 

didominasi oleh kredit konsumsi yang digunakan 

untuk membeli berbagai keperluan seperti rumah, 

apartemen, kendaraan dan konsumsi lainnya. 

Berdasarkan proporsinya, kredit konsumsi paling besar 

adalah kredit multiguna dengan pangsa 51,61% 

(naik dari 50,60% pada triwulan IV 2017), diikuti 

kredit kepemilikan rumah (KPR) 30,31% (naik dari 

30,07% pada triwulan IV 2017). Sementara proporsi 

kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) masih 

relatif kecil yaitu sebesar 7,45% (naik dari  7,23% 

pada triwulan IV 2017).

Dilihat dari sisi suku bunganya, suku bunga kredit 

perseorangan menunjukkan arah yang relatif stabil 

dan mulai mengarah ke suku bunga yang lebih 

rendah. Pada triwulan I 2018, suku bunga tertimbang 

kredit perseorangan di Bali sebesar 11,72% per tahun, 

lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang 

sebesar 11,9% per tahun (Grafik 4.12). Dari sisi risiko, 

risiko kredit rumah tangga di triwulan I 2018 tercatat 

mengalami peningkatan, tercermin dari NPL kredit 

perseorangan yang berada pada level 3,11%, lebih 

tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,27%. 

Peningkatan NPL kredit perseorangan disebabkan 

oleh kenaikan di semua jenis penggunaan. NPL kredit 

modal kerja meningkat dari sebelumnya 1,06% 

pada triwulan IV 2017 menjadi 1,28%. NPL kredit 

investasi juga mengalami peningkatan dari 0,41% 

pada triwulan IV 2017 menjadi 0,96%. Sedangkan 

NPL kredit konsumsi pada triwulan IV 2017 tercatat 

sebesar 0,87%, lebih tinggi dibanding triwulan 

lalu (0,80%). Meskipun demikian, nilai NPL kredit 

rumah tangga masih di bawah batas maksimal yang 

ditentukan oleh OJK yaitu 5%. Secara spasial, kredit 

perseorangan masih terkonsentrasi di daerah Bali 

Selatan, yaitu Kota Denpasar, dengan pangsa sebesar 

37,73%, diikuti oleh penyaluran di Kabupaten 

Badung dengan pangsa sebesar 16,15%. Sejalan 

dengan konsentrasi jumlah kredit, jumlah rekening 

di dua daerah tersebut juga cukup besar dibanding 

daerah lainnya (tabel 4.5).

Grafik 4.13  Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga (%)

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
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Kredit Kepemilikan Rumah dan Apartemen
Kinerja perkembangan kredit pemilikan rumah (KPR) 
dan kredit pemilikan apartemen (KPA) di triwulan 
laporan mengalami perbaikan walaupun masih 
mengalami kontraksi. Dari jenis kreditnya, perbaikan 
pertumbuhan KPR pada triwulan I 2018 terutama 
terjadi pada KPR tipe kecil (s.d. 21) dari -73,34% (yoy) 
pada triwulan lalu menjadi -68,52% (yoy). Sedangkan 
perbaikan pertumbuhan KPA pada triwulan I 2017 
terjadi pada tipe kecil (s.d. 21) dan tipe besar (tipe 
70+) yang tumbuh dari sebelumnya -11,22% (yoy) 
dan -20,25% (yoy) menjadi -11,03% (yoy) dan 
-10,81% (yoy). Sejalan dengan membaiknya KPR 
dan KPA, permintaan untuk kredit pemilikan (KP) 
Ruko juga mengalami akselerasi dibanding triwulan 
sebelumnya yaitu tumbuh sebesar 5,78% (yoy), lebih 
tinggi dibanding triwulan sebelumnya (0,1%, yoy). 
Perbaikan pertumbuhan KPR dan KPA serta akselerasi 
kredit pemilikan Ruko sejalan dengan meningkatnya 
optimisme terkait perkembangan kegiatan usaha 
sektor bangunan pada triwulan I 2018 yang 
tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha 

*Lokasi Proyek

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

 

Pangsa
% TW I-17 TW II-17 TW III-17 TW IV-17 TW I-18 TW I-17 TW II-17 TW III-17 TW IV-17 TW I-18

KPR 30.31 -7.12 -22.39 -15.40 -12.57 -11.26 1.98 2.68 2.93 2.24 2.43
RT. KPR sd 21 2.22 -26.90 -80.46 -76.95 -73.34 -68.52 0.44 2.19 1.51 1.08 1.11
RT. KPR sd 70 13.85 -0.13 1.91 11.59 12.99 11.02 1.70 1.90 2.04 1.75 2.03
RT. KPR 70+ 14.23 -0.02 -5.77 -2.51 -2.00 -2.61 2.97 3.47 3.97 2.88 3.03

KPA 0.51 -16.78 -13.89 -10.48 -13.27 -11.50 18.93 26.10 27.60 28.89 29.75
RT. KPA sd 21 0.10 -23.14 -19.35 -14.36 -11.22 -11.03 2.91 33.93 37.70 38.48 37.46
RT. KPA sd 70 0.29 -10.74 -11.04 -7.27 -11.05 -11.93 26.01 28.71 29.72 30.71 33.35
RT. KPA 70+ 0.11 -24.52 -15.67 -14.45 -20.25 -10.81 14.84 13.49 13.83 15.01 13.51

Ruko 1.79 13.16 12.87 4.69 0.10 5.78 1.12 1.02 1.24 0.67 1.00

Jenis KPR, KPA, 
Ruko

NPL(%)Growth (%,yoy)

Tabel 4.6  Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali

(SKDU) KPwBI Provinsi Bali, dimana Saldo  Bersih  
Tertimbang  (SBT) sektor bangunan mengalami 
peningkatan dari -4,91% pada triwulan IV 2017 
menjadi 2,45% pada triwulan I 2018. 

Dari sisi risiko kredit KPR, perilaku rumah tangga dalam 
melakukan pembayaran cicilan rumah mengalami 
peningkatan. Pada triwulan I 2018, NPL gross KPR 
mencapai 2,43%, meningkat dibanding triwulan 
sebelumnya yang sebesar 2,24%. Peningkatan risiko 
ini juga terjadi di KPA dan kredit Ruko. NPL KPA 
dan kredit Ruko di triwulan I 2018 tercatat sebesar 
29,75% dan 1%, lebih tinggi dibanding triwulan 
lalu yang sebesar 28,89% dan 0,67%. Peningkatan 
NPL salah satunya dipengaruhi oleh penurunan 
kinerja real estate (PDRB) pada triwulan laporan 
yang berdampak pada penurunan kemampuan 
bayar konsumen. Namun demikian, pangsa KPA 
dan kredit ruko sangat kecil yaitu hanya sebesar 
0,51% dan 1,79% dibanding total kredit rumah 
tangga, sehingga tidak terlalu signifikan dalam 
mempengaruhi kinerja rumah tangga.

*Lokasi Proyek

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

 

Kredit Pangsa
 (Rp Miliar) % KPR KPA Ruko KKB Multiguna Lainnya

Kab. Buleleng 6,920      11.29 4,777             30          12 3,701       20,050         7,198 
Kab. Jembrana 2,937        4.79 1,119               4            2 1,153       10,983         2,334 
Kab. Tabanan 5,903        9.63 4,384             15          42 2,820       18,295         5,047 
Kab. Badung 9,898      16.15 4,683            169          83 5,477       22,947       44,270 
Kab. Gianyar 5,396        8.80 1,188               6            9 3,605       13,500         6,510 
Kab. Klungkung 2,003        3.27 261                  2            6 712            7,083            986 
Kab. Bangli 2,059        3.36 815                  7            3 655            6,285            564 
Kab. Karangasem 3,057        4.99 1,600               3            6 1,166       10,447         1,552 
Kota Denpasar 23,131      37.73 12,418           143         325 23,131      51,233       81,512 
PROVINSI BALI 61,305 100 31,245 379 488 42,420 160,823 149,973

Daerah JUMLAH REKENING

Tabel 4.5  Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan III 2017
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Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor
Pertumbuhan kredit kendaraan bermotor (KKB) di Bali 
pada triwulan I 2018 terakselerasi menjadi 5,42% 
(yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya 
yang tumbuh sebesar 0,36% (yoy). Peningkatan 
pertumbuhan kredit KKB ini didorong oleh 
pertumbuhan kredit di semua jenis kendaraan kecuali 
roda dua (sepeda motor) yang tumbuh melambat 
setelah triwulan lalu mengalami akselerasi yang tinggi. 
Kredit kendaraan roda 4 (mobil) meningkat dari 0,77% 
(yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 5,53% (yoy). 
Pertumbuhan kredit kendaraan roda enam (truk) dan 
kendaran lainnya mengalami perbaikan walaupun 
masih terkontraksi yaitu dari -50,58% (yoy) dan 
-50,93% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 
-35,18% (yoy) dan -16,30% (yoy). Di sisi lain, kredit 
kendaraan jenis roda dua (sepeda motor) tumbuh 
melambat dari 22,60% (yoy) pada triwulan IV 2017 
menjadi 15,54% (yoy) pada triwulan laporan. 

Dilihat dari sisi risiko kredit, akselerasi KKB pada 
triwulan I 2018 tidak diiringi dengan perbaikan 
kualitas kredit. Peningkatan risiko KKB ini didorong 
oleh peningkatan NPL kredit kendaraan roda dua 
dan roda empat masing-masing sebesar 1,82% dan 
0,53% pada triwulan berjalan, lebih tinggi dibanding 
triwulan lalu (1,29% dan 0,34%). Namun demikian, 
kredit kendaraan roda enam dan kendaraan lainnya 
mengalami perbaikan kualitas kredit, yaitu dari 
0,25% dan 0,28% pada triwulan lalu menjadi 2,25% 
dan 0,99%. Secara umum, NPL KKB di semua jenis 
kendaraan masih berada di bawah threshold 5%. 

Kredit Multiguna
Besarnya penggunaan kredit konsumsi perseorangan 
secara multiguna menunjukkan bahwa kebutuhan 
pembiayaan rumah tangga masih cukup besar, di 

*Lokasi Proyek

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

 

Pangsa
% TW I-17 TW II-17 TW III-17 TW IV-17 TW I-18 TW I-17 TW II-17 TW III-17 TW IV-17 TW I-18

KKB 7.45 -0.42 0.13 0.17 0.36 5.42 0.41 0.51 0.51 0.41 0.60
Mobil 6.92 0.55 1.62 2.65 0.77 5.53 0.35 0.46 0.46 0.34 0.53
Sepeda Motor 0.42 9.95 -21.78 -21.35 22.60 15.54 1.29 1.36 1.46 1.29 1.82
Truk 0.04 -58.29 -1.35 -53.47 -50.58 -35.18 1.51 1.44 1.51 2.25 0.25
Lainnya 0.06 -4.38 -16.59 -12.88 -50.98 -16.30 0.54 0.81 0.71 0.99 0.28

RT. Multiguna 51.61 17.07 36.92 28.41 25.14 28.16 0.58 0.68 0.71 0.78 0.84

NPL(%)Jenis KKB Growth (%,yoy)

Tabel 4.7  Pertumbuhan dan NPL KKB dan Multiguna di Bali

luar kebutuhan untuk memiliki rumah dan kendaraan 
bermotor maupun peralatan rumah tangga. Hal ini 
terjadi karena pengajuan kredit multiguna relatif 
mudah. Selain itu penggunaan dana yang diterima 
dapat secara leluasa digunakan untuk melakukan 
aktivitas konsumsi seperti renovasi rumah, biaya 
pernikahan, biaya pendidikan, biaya pengobatan, 
maupun pembelian barang berharga/elektronik, dan 
bahkan dapat digunakan untuk modal usaha.

Pada triwulan I 2018, kredit multiguna tumbuh 23,67% 
(yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang 
sebesar 25,14% (yoy), namun lebih tinggi dibanding 
triwulan yang sama tahun lalu (20,89%). Jika dilihat 
dari pangsa berdasarkan kelompok besar pinjamannya 
dan jangka waktu kreditnya, kredit multiguna masih 
didominasi oleh kredit kelompok pinjaman >Rp100 
juta s.d. Rp500 juta dengan jangka waktu lebih dari 
5 tahun yang mencapai 71,17% dari keseluruhan 
nominal kredit multiguna. Namun demikian, 
berdasarkan jumlah rekening, pangsa terbesar berada 
pada kelompok pinjaman >10 juta s.d. 50 juta dengan 
jangka waktu >3 s.d. 4 tahun yaitu 58,77%. 

Dari sisi risiko kredit, kredit rumah tangga untuk 
fasilitas multiguna berada pada kondisi dengan 
risiko yang relatif minimal. Pada triwulan I 2018, NPL 
kredit multiguna tercatat sebesar 0,84%, lebih tinggi 
dibanding triwulan sebelumnya (0,78%). Adapun 
kredit multiguna dengan risiko kredit terbesar berada 
pada pembiayaan dengan nominal di bawah Rp10 
juta dan jangka waktu >5tahun dengan NPL sebesar 
13,95%. Meskipun demikian, karena dari sisi nominal 
pangsanya hanya sebesar 0,26% dari total keseluruhan 
kredit multiguna, risiko kredit dari kelompok ini masih 
berdampak minor pada institusi keuangan di Bali 
maupun pada sistem keuangan di Bali.
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Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
 

<1 tahun 1-3 tahun >3-4 tahun >4-5 tahun >5 tahun Jumlah <1 tahun 1-3 tahun >3-4 tahun >4-5 tahun >5 tahun Jumlah
<10 JT 12.79 4.96 2.07 1.10 0.26 0.58 53.17 31.60 13.59 11.67 2.64 9.56
>10 JT  - 50 JT 44.91 34.89 31.09 14.99 2.29 6.36 38.54 54.10 58.77 45.18 11.73 30.38
>50 JT  - 100 JT 20.50 20.06 35.28 25.46 12.76 14.43 5.81 9.75 19.93 29.07 25.70 21.80
>100JT - 500JT 19.62 18.81 28.39 24.99 71.17 62.21 2.43 4.13 7.61 12.91 58.35 37.11
>500JT - 1 M 2.17 5.93 1.90 4.24 4.35 4.34 0.05 0.28 0.09 0.43 0.96 0.66
>1 M 0.00 15.35 1.27 29.22 9.17 12.08 0.00 0.14 0.02 0.74 0.62 0.49
Jumlah 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Besar Pinjaman
Berdasarkan Nominal (% pangsa) Berdasarkan Jumlah Rekening (%)

Jangka Waktu Jangka Waktu

Tabel 4.8  Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan I 2018

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
 

<1 tahun 1-3 tahun >3-4 tahun >4-5 tahun >5 tahun Jumlah
<10 JT 0.41 6.13 7.19 10.38 13.95 9.04
>10 JT  - 50 JT 0.00 0.62 0.84 0.84 0.41 0.53
>50 JT  - 100 JT 0.00 0.60 0.53 0.50 0.14 0.24
>100JT - 500JT 0.00 1.88 0.34 0.89 0.39 0.42
>500JT - 1 M 0.00 0.00 0.00 1.32 3.90 3.34
>1 M 0.00 5.38 0.00 1.62 3.24 2.59
Jumlah 0.05 1.82 0.69 1.12 0.81 0.84

Besar Pinjaman Jangka Waktu

Tabel 4.9  NPL Kredit Multiguna

4.2. Kinerja Korporasi
4.2.1.  Sumber Kerentanan dan Kondisi

 Sektor Korporasi

Secara keseluruhan, ekonomi Bali triwulan I 2018 

terakselerasi (5,68%, yoy) dari triwulan sebelumnya 

(4,01%, yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan 

ekonomi Bali didorong oleh meningkatnya kinerja 

konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, 

investasi dan kinerja ekspor (meskipun masih 

mengalami kontraksi). Sementara itu dari sisi 

penawaran, akselerasi kinerja ekonomi tersebut 

didorong oleh pulihnya kinerja pariwisata Bali pasca 

erupsi Gunung Agung. Namun demikian, kinerja 

ekonomi Bali yang kembali terakselerasi pada triwulan 

I 2018 belum sepenuhnya mampu mendorong kinerja 

korporasi di Bali.

4.2.2.  Kinerja Korporasi

Masih terkontraksinya kinerja ekspor Bali pada 

triwulan I 2018 juga tercermin pada hasil liaison 

Bank Indonesia Provinsi Bali yaitu pada skala likert 

penjualan ekspor yang mengalami penurunan. Pada 

triwulan I 2018, skala likert penjualan ekspor tercatat  

sebesar -0,64 (turun dari 0,25 pada triwulan IV 2017).  

Penurunan penjualan ini sejalan dengan kinerja 

ekspor luar negeri pada PDRB triwulan I 2018 yang 

masih terkontraksi sebesar -6,11% (yoy).

Berdasarkan hasil liaison, penurunan kinerja ekspor 

terjadi pada sektor industri pengolahan serta sektor 

pengangkutan dan komunikasi yang disebabkan 

oleh minimnya inovasi dan harga barang-barang asli 

Bali yang relatif tinggi sehingga permintaan dari luar 

negeri menjadi stagnan dan cenderung berkurang 

yang berujung pada turunnya load  pengiriman 

ekspor. Selain itu, Peraturan Menteri Perikanan dan 

Kelautan terkait pelarangan penangkapan ikan 

hias menggunakan compressor juga menyebabkan 

turunnya penawaran untuk produk ekspor utama 

ikan hias ke Amerika, Eropa, dan Jepang. Sektor 

yang tercatat mengalami kontraksi paling dalam 

adalah sektor yang bergerak di bidang perikanan. 

Penurunan kinerja ekspor perikanan disebabkan oleh 

turunnya permintaan, baik dari sisi volume maupun 

dari sisi nominal, seiring munculnya kompetitor 

baru dari Tiongkok dan Malaysia (kerapu) serta 

dikembangkannya usaha pembenihan bandeng 

oleh Filipina. Selain itu, faktor cuaca yang kurang 

mendukung mengakibatkan perusahaan mengalami 

gagal panen, turut memperdalam penurunan 

kinerja ekspor. Isu pelarangan ekspor benih kerapu 

beberapa tahun sebelumnya turut mempengaruhi 

kinerja perusahaan, karena negara-negara seperti 

Korea, Tiongkok, Vietnam dan Malaysia mulai 

mengembangkan usaha aqua culture dan memberi 

kemudahan kepada pengusaha aqua culture di 

masing-masing negara (khususnya permodalan) 

untuk pengembangan usahanya sehingga berdampak 
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pada berkurangnya permintaan benih kerapu dari 

Bali. Turunnya ekspor juga terkonfirmasi dari jumlah 

keberangkatan kargo internasional yang dikirimkan 

melalui penerbangan dari Bandara Ngurah Rai (grafik 

4.14). 

Grafik 4.14   Perkembangan Kargo (Penerbangan)

Sumber: Angkasa Pura, Ngurah Rai

 

Grafik 4.15   Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara

Sumber: BPS, diolah 

Sementara itu, berdasarkan konfirmasi dari kontak 

liaison di sektor Perdagangan, Hotel & Restoran 

khususnya sub sektor Hotel, kinerja ekspor pada 

triwulan laporan sedikit tertahan seiring dengan 

penurunan permintaan akibat turunnya wisatawan 

pasca peningkatan aktivitas Gunung Agung. Namun 

demikian, tendensi membaiknya ekonomi sudah 

terlihat pada triwulan I 2018. Menyikapi potensi yang 

dapat menghambat kinerja penjualan perusahaan 

di tahun 2018 seperti potensi penutupan bandara 

akibat peningkatan aktivitas vulkanis Gunung 

Agung, perusahaan telah memiliki strategi antara 

lain: memaksimalkan repeating guest, memperluas 

cakupan marketing ke pasar Asia dan memperbanyak 

wedding expo di Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. 

Ke depan, kontak liaison optimis kinerja penjualan akan 

lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, didukung 

oleh adanya kegiatan annual meeting WB-IMF pada 

bulan oktober 2018. Pada sub sektor Perdagangan 

Besar & Eceran, kontak liaison mengkonfirmasi kinerja 

penjualan ekspor masih terjaga. Hal ini didukung oleh 

masih tingginya permintaan dari Eropa dan Amerika 

terkait kerajinan tangan yang didesain khusus 

mengikuti permintaan negara tersebut. Pada triwulan 

I 2018, permintaan kontak dari sektor ini meningkat 

sesuai rata-rata normal.

Menyikapi perkembangan kinerja ekonomi pada 

tahun berjalan, sebagian besar kontak liaison 

tetap optimis bahwa perkembangan ekonomi dan 

pertumbuhan kinerja penjualan di tahun 2018 dan 

tahun 2019 akan tumbuh lebih baik. Hal ini tercermin 

dari nilai likert perkiraan penjualan periode 2018 dan  

2019 yang menunjukkan nilai likert sebesar 1,35 poin 

(triwulan IV-2018) dan 1,27 poin (triwulan I-2019). 

Optimisme peningkatan penjualan juga tercermin dari 

hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan I 

2018 dengan nilai SBT sebesar 20,45 dan diperkirakan 

akan meningkat menjadi 40,04 pada triwulan II 

2018. Optimisme terhadap perkembangan ekonomi 

domestik diyakini merupakan hasil dari berbagai 

upaya seperti promosi pemasaran dan kerjasama 

dengan travel agent ataupun suplier perusahaan, 

penambahan investasi, peningkatan kualitas layanan, 

Turunnya kinerja ekspor semakin dalam didorong 

oleh terkontraksinya jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara. Hal ini terkonfirmasi dari grafik (4.15) 

yang menunjukkan terjadinya penurunan kunjungan 

secara tahunan pada triwulan I 2018 (Januari s.d. 

Maret 2018) sebesar -2,77% (yoy), jauh lebih 

rendah dibanding pertumbuhan tahunan kunjungan 

wisman periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 

sebesar 22,91% (yoy). Apabila dibandingkan dengan 

periode sebelumnya yang merupakan periode high 

season, jumlah wisatawan pada triwulan I 2018 juga 

lebih rendah yaitu 1.303.166 wisatawan. Turunnya 

jumlah wisatawan merupakan dampak lanjutan dari 

peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung yang 

diikuti dengan adanya travel warning dan travel 

advisory dari beberapa negara.  
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Grafik 4.18 Komposisi Penggunaan Kredit Korporasi

Sumber: LBU, diolah 

Grafik 4.19 Pertumbuhan Kredit Korporasi

Sumber: LBU, diolah

 

membaiknya kondisi pariwisata pasca peningkatan 

aktivitas vulkanis Gunung Agung, membaiknya 

perekonomian global (terutama Amerika Serikat 

dan Jepang) yang diperkirakan menjadi pendorong 

pertumbuhan, serta upaya pelaku usaha untuk 

memperluas pasar ekspor dan domestik.

Likuiditas Keuangan Korporasi

Secara umum, dari hasil SKDU, kondisi keuangan 

korporasi dari sisi likuiditas menunjukkan posisi yang 

lebih likuid dibanding triwulan lalu. Pada triwulan 

I 2018, pangsa korporasi yang memiliki kondisi 

likuiditas baik tercatat sebesar 51%, meningkat 

dibanding triwulan sebelumnya yang hanya  48% dari 

total responden korporasi di Bali. Selain itu, pangsa 

korporasi dengan kondisi likuiditas yang buruk juga 

mengalami penurunan dari 6% menjadi 5% (Grafik 

4.16). 

4.2.3. Eksposur Perbankan Pada Korporasi
Meskipun eksposur kredit perbankan pada korporasi 
hanya sebesar 30,24% dari total kredit di Bali, kerentanan 
yang terjadi pada sektor korporasi tetap perlu diwaspadai. 
Kewaspadaan tersebut mempertimbangkan kondisi 
keuangan sektor rumah tangga yang menjadi eksposur 
dominan kredit perbankan di Bali juga dipengaruhi oleh 
kinerja sektor korporasi, terutama dari sisi penghasilan 
dan penyerapan tenaga kerja.

Kredit perbankan pada sektor korporasi di Bali pada 
triwulan I 2018 mencapai Rp27,88 triliun, terkontraksi 
1,15% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya 
yang kontraksi 0,15% (yoy). Penurunan tersebut 
terutama disebabkan oleh menurunnya kredit modal 
kerja di tengah kredit investasi yang sedikit terakselerasi 
dan kredit konsumsi yang membaik. Walaupun masih 
terkontraksi, kredit konsumsi pada triwulan laporan 
mengalami perbaikan, yaitu sebesar -36,4% (yoy) dari 
triwulan sebelumnya yang sebesar (-67,45% (yoy). Kredit 
modal kerja korporasi juga mengalami kontraksi dengan 
kondisi yang lebih dalam yaitu -4,52% (yoy) disbanding 
triwulan sebelumnya yang sebesar -0,29% (yoy). 
Namun demikian, kredit investasi korporasi mengalami 
peningkatan pertumbuhan dari 0,27% (yoy) pada 
triwulan IV 2017 menjadi 1,06% pada triwulan I 2018.

Grafik 4.16 Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi
 di Bali

Sumber: SKDU KPw BI Prov. Bali, diolah  

Grafik 4.17 Perkembangan Likert Penjualan 

Sumber: Liaison KPw BI Prov. Bali, diolah
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Grafik 4.20 NPL Kredit Korporasi

 
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.21 Kredit Korporasi Akomodasi Makan dan Minum

Sumber: LBU, diolah 

Penurunan pertumbuhan kredit korporasi diiringi 
oleh penurunan kualitas kredit yang tercermin dari 
peningkatan NPL dari 5,45% pada triwulan IV 2017 
menjadi 6,33% pada triwulan I 2018. Peningkatan NPL 
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan NPL 
kredit investasi dari 3,51% pada triwulan IV 2017 menjadi 
4,56%. Bila dilihat lebih dalam, peningkatan NPL kredit 
korporasi pada jenis penggunaan investasi tersebut 
terutama terjadi pada sektor industri pengolahan dari 
sebelumnya 13,84% (Tw IV 2017) menjadi 23,76%.

Selain itu, kredit modal kerja juga turut menyumbang 

peningkatan NPL kredit korporasi dari sebelumnya 

8,69% pada triwulan IV 2017 menjadi 9,42% 

yang terutama juga disebabkan oleh sektor industri 

pengolahan. Di sisi lain, upaya perbaikan kualitas 

kredit konsumsi yang disertai dengan tertahannya 

penyaluran kredit mampu mempertahankan NPL 

sebesar 0,00%. Kualitas kredit korporasi perlu 

mendapatkan perhatian khusus mengingat telah 

melebihi threshold 5%. 

Dilihat dari sisi sektoralnya, pertumbuhan kredit 

korporasi lapangan usaha akmamin mengalami 

perlambatan menjadi 6,10% (yoy) dari 10,58% (yoy) 

pada triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan 

kredit korporasi juga diiringi oleh penurunan kualitas 

kredit yang tercermin pada peningkatan NPL dari 

6,85% pada triwulan sebelumnya menjadi 7,20% 

di triwulan laporan. Hal ini mencerminkan bahwa 

peningkatan kinerja lapangan usaha akomodasi 

makan dan minum (akmamin) pada triwulan I 2018 

belum sepenuhnya mampu mendorong kinerja 

kredit lapangan usaha akmamin. Hal ini dipengaruhi 

oleh penurunan pertumbuhan jumlah wisatawan 

mancanegara pada triwulan laporan.

Sejalan dengan lapangan usaha akmamin, akselerasi 

kinerja lapangan usaha industri pengolahan tidak 

diiringi dengan peningkatan penyaluran kredit 

korporasi industri pengolahan. Pada triwulan I 2018, 

penyaluran kredit korporasi industri pengolahan 

mengalami kontraksi yang semakin dalam dari 

-27,70% (yoy) menjadi -29,84% (yoy). Penurunan 

penyaluran kredit korporasi industri pengolahan 

juga diiringi dengan penurunan kualitas kredit yang 

tercermin pada meningkatnya NPL dari 14,22% 

pada triwulan IV 2017 menjadi 21,58%. Penurunan 

pertumbuhan penyaluran kredit dan peningkatan 

NPL ini terutama disebabkan oleh industri minuman 

seiring dengan penurunan pertumbuhan jumlah 

wisatawan mancanegara pada triwulan laporan.

Demikian halnya dengan lapangan usaha konstruksi 

Grafik 4.22 Kredit Korporasi Pada Sektor Pertanian

Sumber: LBU, diolah
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Kredit Modal Kerja dan Investasi Korporasi

Posisi kredit modal kerja korporasi pada triwulan IV 

2017 sebesar Rp10,17 triliun, menurun dibanding 

triwulan sebelumnya yang sebesar Rp10,52 triliun. 

Setelah triwulan lalu membaik (-0,29%, yoy), 

pertumbuhan kredit modal kerja pada triwulan 

berjalan kembali terkontraksi lebih dalam (-4,52%, 

yoy). Demikian juga dengan kualitas kreditnya yang 

semakin memburuk. NPL kredit modal kerja korporasi 

meningkat dari sebelumnya 8,69% pada triwulan IV 

2017 menjadi 9,42%. 

Di sisi lain, kredit investasi korporasi mengalami 

akselerasi dari sebelumnya tumbuh sebesar 0,27% 

(yoy) dengan posisi Rp17,5 triliun pada triwulan IV 

2017 menjadi sebesar 1,06% (yoy) dengan posisi 

Rp17,7 triliun pada triwulan I 2018. Sementara dari 

sisi risiko kredit, NPL kredit investasi korporasi pada 

triwulan I 2018 mengalami peningkatan menjadi 

4,56% dari 3,51% pada triwulan IV 2017.

4.3.  ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN 
 (PERBANKAN)

4.3.1.  Jaringan Kantor dan Aset 
Pada triwulan I 2018, jumlah bank umum dan BPR di 

Bali tidak mengalami perubahan, yaitu 55 bank umum 

dan 136 BPR. Total aset perbankan (bank umum dan 

BPR) di Bali pada triwulan I 2018 meningkat menjadi 

Rp119,67 triliun dari Rp117,58 triliun pada triwulan 

sebelumnya. Dilihat dari laju pertumbuhannya, 

aset bank umum mengalami akselerasi dari 3,86% 

(yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 9,93% (yoy). 

Sementara kredit perbankan (bank umum dan BPR) 

melambat dari 6,06% (yoy) dengan nominal Rp82,67 

triliun pada triwulan sebelumnya menjadi 5,32% (yoy) 

pada triwulan I 2018 dengan nominal Rp83 triliun. 

Sejalan dengan penyaluran kredit, pertumbuhan 

DPK juga melambat dibanding triwulan lalu, dari 

9,35% (yoy) atau Rp96,1 triliun menjadi 7,81% (yoy) 

pada triwulan laporan atau sebesar Rp97,07 triliun). 

Demikian halnya dari sisi kualitas kredit mengalami 

penurunan yang tercermin pada peningkatan NPL 

dari 3,42% pada triwulan IV 2017 menjadi 3,92% 

pada triwulan I 2018.
Grafik 4.24 Kredit Korporasi Pada Sektor Industri Pengolahan

Sumber: LBU, diolah

 

Grafik 4.23 Kredit Korporasi Sektor Konstruksi

Sumber: LBU, diolah
 

yang penyaluran kredit korporasinya terkontraksi 

semakin dalam menjadi -4,78% (yoy) pada triwulan 

I 2018, dibanding triwulan sebelumnya (-2,76%, 

yoy). Hal ini terjadi karena walaupun pada triwulan 

laporan terdapat banyak proyek pembangunan di 

Provinsi Bali sehingga kinerja sektor konstruksi (PDRB) 

terakselerasi, namun sebagian besar proyek tersebut 

menggunakan pembiayaan yang bersumber dari 

kantor pusat. Penurunan penyaluran kredit ini diiringi 

dengan penurunan kualitas kredit yang tercermin 

pada peningkatan NPL dari 2,00% pada triwulan 

sebelumnya menjadi 2,40%. 

Di sisi lain, peningkatan kinerja lapangan usaha 

pertanian diiringi dengan peningkatan penyaluran 

kredit korporasi lapangan usaha pertanian dari 

52,01% (yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 84,84% 

(yoy) pada triwulan I 2018 dengan NPL tetap sebesar 

0%.
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Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

 

Tabel 4.10  Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali

4.3.2.  Kondisi Umum Perbankan Bali

Secara umum, perkembangan kinerja bank umum di 

Bali pada triwulan I 2018 menunjukkan perlambatan 

yang ditunjukkan oleh perlambatan pertumbuhan 

kredit dan dana pihak ketiga. Pertumbuhan kredit 

bank umum melambat dari 5,98% (yoy) pada triwulan 

sebelumnya menjadi 5,25% (yoy) pada triwulan I 

2018. Sejalan dengan itu, pertumbuhan DPK juga 

melambat dibandingkan triwulan lalu dari 9,06% 

(yoy) menjadi 7,05% (yoy) pada triwulan laporan. 

Demikian halnya dari sisi kualitas kredit mengalami 

penurunan yang tercermin pada peningkatan NPL dari 

2,98% pada triwulan IV 2017 menjadi 3,40% pada 

triwulan I 2018. Namun demikian, pertumbuhan aset 

bank umum di Bali pada triwulan I 2018 mengalami 

akselerasi menjadi 9,80% (yoy) dengan nominal 

Rp105,32 triliun dari sebelumnya 3,37% (yoy) dengan 

nominal Rp103,50 triliun pada triwulan IV 2017.

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

 

Tabel 4.11  Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Bank Umum di Bali
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4.3.3.  Intermediasi Perbankan Bali

Dana Pihak Ketiga
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun 
oleh bank umum pada triwulan I 2018 mengalami 
perlambatan dibanding periode sebelumnya, yaitu 
dari 9,06% (yoy) di triwulan IV 2017 menjadi 
7,05% (yoy) di triwulan I 2018 dengan nominal 
sebesar Rp87,32 triliun. Perlambatan kinerja tersebut 
dipicu oleh terkontraksinya giro dan perlambatan 
pertumbuhan deposito. 

Pada periode laporan, giro mengalami penurunan 
dari sebelumnya tumbuh 4,86% (yoy) pada triwulan 
IV 2017 menjadi -0,91% (yoy). Sejalan dengan 
giro, pertumbuhan deposito pada triwulan I 2018 
melambat menjadi 2,88% (yoy) dibanding triwulan 
lalu yang sebesar 9,87% (yoy).  Namun demikian, 
simpanan dalam bentuk tabungan pada triwulan I 
2018 terakselerasi menjadi 13,61% (yoy) dibanding 
triwulan lalu yang sebesar 9,91% (yoy).

Kredit
Sejalan dengan kinerja penghimpunan dana, fungsi 
penyaluran kredit perbankan oleh bank umum 
kembali mengalami perlambatan dibanding triwulan 
sebelumnya. Pada triwulan I 2018, kredit bank umum 
tumbuh sebesar 5,25% (yoy), lebih rendah dibanding 
triwulan lalu (5,98%, yoy). Secara nominal, kredit 
perbankan yang disalurkan sampai dengan triwulan 
I 2018 mencapai Rp73,25 triliun.

Perlambatan penyaluran kredit tersebut terjadi pada 
kredit investasi dan konsumsi, dengan perlambatan 
terbesar terjadi pada kredit konsumsi dari sebelumnya 
tumbuh 9,64% (yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 
7,73% (yoy). Demikian juga dengan kredit investasi 
yang melambat dari 2,59% (yoy) pada triwulan IV 
2017 menjadi 1,39% (yoy). Di sisi lain, kredit modal 
kerja pada triwulan I 2018 terakselersai menjadi 
5,16% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan lalu 
(4,5%, yoy). 

LDR dan NPL
Kinerja intermediasi perbankan yang diindikasikan 
oleh indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) 

menunjukkan sedikit penurunan dibanding periode 
sebelumnya. Pada triwulan I 2018 LDR bank umum di 
Bali mencapai 83,89%, sedikit lebih rendah dibanding 
triwulan sebelumnya yang sebesar 84,21%. Demikian 
halnya dengan kualitas kredit perbankan yang 
menunjukkan penurunan tercermin dari indikator 
Non Performance Loans (NPLs) Gross yang meningkat 
dari 2,98% pada triwulan IV 2017 menjadi 3,40% 
pada triwulan I 2018.

4.3.4.  Bank Perkreditan Rakyat

Sejalan dengan perlambatan kinerja Bank Umum, 
pada triwulan I 2018 kinerja BPR juga mengalami 
perlambatan pada penyaluran kredit. Pada triwulan 
laporan, penyaluran kredit BPR tumbuh 5,86% 
(yoy), lebih rendah dibanding triwulan IV 2017 yang 
sebesar 6,66% (yoy). Perlambatan kredit ini diiringi 
oleh penurunan kualitas kredit yang tercermin 
oleh peningkatan NPL dari 6,77% pada triwulan 
lalu menjadi 7,81%. Sementara aset BPR tumbuh 
10,83% (yoy), lebih tinggi dibanding periode 
sebelumnya sebesar 7,67% (yoy) dengan nominal 
mencapai Rp14,35 triliun. Pertumbuhan DPK BPR 
juga mengalami akselerasi dari sebelumnya 12,13% 
(yoy) menjadi 15,13% (yoy) pada triwulan I 2018. 

4.3.5.  Bank Syariah 

Kinerja Bank Syariah di Provinsi Bali pada triwulan 
I 2018 dari sisi aset dan kredit dalam kondisi yang 
menurun, sedangkan penghimpunan dana masih 
cukup kuat. Aset bank syariah pada triwulan laporan 
turun sebesar -2,19% (yoy) dibanding triwulan lalu 
yang tumbuh sebesar 6,23% (yoy). Sejalan dengan 
itu, penyaluran kredit Bank Syariah pada triwulan 
berjalan terkontraksi lebih dalam menjadi -12,84% 
(yoy) dari triwulan lalu yang kontraksi sebesar 3,04% 
(yoy). Namun demikian DPK Bank Syariah masih 
tumbuh walaupun melambat dari 29,31% (yoy) pada 
triwulan IV 2017 menjadi 22,49% (yoy). Dari sisi risiko 
kredit, penurunan penyaluran kredit Bank Syariah 
juga diiringi dengan penurunan kualitas kredit dari 
3,87% pada triwulan IV 2017 menjadi 5,62%. 
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  Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

 

Tabel 4.13  Perkembangan Indikator Bank Syariah di Bali

   
Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.12  Perkembangan Indikator BPR di Bali

4.4.  AKSES KEUANGAN

4.4.1.  Akses Keuangan Kepada UMKM
Di tengah penurunan penyaluran kredit korporasi, 
pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan I 2018 
mengalami akselerasi, dari sebelumnya tumbuh 
7,30% (yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 8,66% 
(yoy). Peningkatan penyaluran kredit UMKM terjadi 
di semua sektor kecuali pertambangan dan jasa 
keuangan. Sektor PHR yang merupakan sektor 
dengan pangsa kredit terbesar (69,33%) mengalami 
peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM 
dari  6,2% (yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 

7,53% (yoy). Sektor jasa dengan pangsa kredit 
UMKM terbesar kedua (9,25%) juga terakselerasi dari 
24,2% (yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 27,11% 
(yoy). Namun akselerasi kredit UMKM tertahan oleh 
perlambatan kredit UMKM sektor pertambangan dan 
jasa keuangan masing-masing sebesar 40,05% (yoy) 
dan -7,18% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah 
dibanding triwulan lalu yang sebesar 57,3% (yoy) 
dan -2,5% (yoy). Dari sisi kualitas kredit, peningkatan 
pertumbuhan kredit UMKM pada periode laporan 
diiringi dengan penurunan kualitas kredit yang terlihat 
dari peningkatan rasio NPL kredit UMKM dari 2,82% 
pada triwulan lalu menjadi 3,56%.
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Grafik 4.27   NPL Kredit UMKM Berdasar Kab/Kota

Grafik 4.28   Realisasi Kredit UMKM Berdasar Sektor Ekonomi

 
Grafik 4.25 Pertumbuhan Kredit UMKM

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

 

Berdasarkan data, pangsa kredit UMKM dari total 
kredit pada periode laporan tercatat mengalami 
sedikit peningkatan dari 37,1% pada triwulan 
sebelumnya menjadi 37,5%. Sementara berdasarkan 
nominal kreditnya, pangsa realisasi kredit UMKM 
terbesar masih berada pada rentang nominal >Rp100 
juta s.d. Rp500 juta, yakni sebesar 27,14% dari total 
kredit UMKM yang ada di Bali.

Grafik 4.26 Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit

 Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Di sisi lain, berdasarkan sebaran wilayahnya, 
konsentrasi realisasi kredit UMKM terbesar masih 
berada di Kota Denpasar dengan pangsa 34,10%, 
diikuti Kabupaten Badung 17,43% dan Kabupaten 
Gianyar 11,76%. Dari sisi kualitas kredit, NPL tertinggi 
dicatat oleh Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 
8,13 pada triwulan laporan, lebih tinggi dibanding 
periode sebelumnya (7,18%). Hal ini merupakan 
dampak lanjutan dari erupsi Gunung Agung pada 
tahun lalu. Sementara itu, NPL kredit UMKM terendah 
dicatat oleh Kabupaten Gianyar yaitu sebesar 1,71%, 
lebih tinggi dibanding triwulan lalu (1,40%).

Berdasarkan sektor ekonominya, realisasi kredit 
UMKM masih terkonsentrasi di sektor PHR dengan 
pangsa sebesar 69,33%, diikuti sektor jasa-jasa, 
keuangan, pertanian dan industri dengan pangsa 
sebesar 9,25%; 7,05%; 6,06% dan 4,26%. 
Sementara itu, sektor ekonomi lainnya memiliki 
pangsa relatif rendah yaitu dibawah 3%. Lebih lanjut, 
tendensi peningkatan tingkat NPL UMKM di periode 
laporan secara sektoral terutama disebabkan oleh 
peningkatan tingkat NPL pada sektor konstruksi serta 
pengangkutan dan komunikasi. Namun demikian, 
NPL kredit UMKM pada sektor pertambangan dan 
LGA (listrik, gas dan air) mengalami penurunan. 
Sektor konstruksi perlu mendapat perhatian khusus 
karena selain mengalami penurunan kualitas kredit, 
nilai NPL juga telah melebihi threshold 5%.

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
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4.4.2.  Akses Keuangan Kepada Penduduk

Indikator akses keuangan di Bali terutama dari 
sisi penghimpunan dana mengalami penurunan, 
begitu juga dari sisi kredit. Rasio jumlah rekening 
DPK terhadap penduduk angkatan kerja di Bali 
menunjukkan tren penurunan meskipun masih 
diatas 100 (rasio bulan Februari 2018 tercatat 
sebesar 156,31%). Rasio yang lebih besar dari 100% 
menunjukkan bahwa terdapat penduduk angkatan 
kerja di Bali yang memiliki rekening simpanan lebih 

dari satu. Selain itu rasio lebih dari 100% juga 
mengindikasikan adanya penduduk bukan angkatan 
kerja yang juga memiliki rekening seperti pelajar dan 
mahasiswa. Demikian halnya dengan rasio jumlah 
rekening kredit terhadap penduduk angkatan kerja 
di Bali yang menunjukkan sedikit penurunan menjadi 
28,07% di bulan Februari 2018. Masih rendahnya 
rasio rekening kredit menunjukkan terbatasnya 
penggunaan fasilitas pembiayaan oleh masyarakat 
Bali dan masih terdapat ruang untuk meningkatkan 
penyaluran kredit di masa yang akan datang. 

Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

 

2018
I II III IV I II III IV I

Pertanian 1.12 1.25 1.21 1.10 1.79 2.21 2.64 3.03 3.78
Pertambangan 8.79 6.87 8.20 8.00 10.52 7.18 4.60 6.74 4.57
Industri 0.97 1.77 2.45 1.84 3.03 3.79 3.53 3.51 4.25
LGA 0.29 2.94 2.68 2.27 6.59 7.85 7.55 2.42 2.34
Konstruksi 2.83 1.14 3.02 1.99 4.93 4.88 4.80 6.54 9.28
PHR 1.92 1.89 2.10 2.24 3.86 4.77 3.39 3.05 3.79
Pengangkutan dan Komunikasi 0.80 0.98 1.12 1.19 2.44 2.26 1.46 1.23 3.56
Keuangan, Jasa Perusahaan 0.82 0.77 0.61 0.50 0.85 1.01 1.11 0.83 1.32
Jasa-Jasa 1.89 1.57 1.58 1.48 1.37 1.37 1.38 1.30 1.49
TOTAL 1.74 1.70 1.92 1.94 3.29 4.01 3.03 2.82 3.56

20172016
NPL UMKM Sektoral (%)

Tabel 4.14  NPL Kredit UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi

 

Grafik 4.29 Pangsa Nominal Kredit UMKM

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.30 Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kabupaten/Kota

 Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
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Grafik 4.31 Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja

Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

 

Grafik 4.32 Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja

Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah
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HILIRISASI PERTANIAN SEBAGAI PERWUJUDAN 
KEMANDIRIAN EKONOMI

BOKS B

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki 
potensi menciptakan kemandirian pangan. 
Potensi tersebut berupa lahan pertanian, sumber 
daya manusia, budaya, dan lingkungan lain yang 
mendukung. Pemerintah optimis bahwa Indonesia 
dapat menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 
2045. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan 
perubahan pola di sektor pertanian dari tradisional ke 
pendekatan-pendekatan baru di bidang teknologi.

Sejalan dengan optimisme kemandirian pangan, 
Bank Indonesia juga memberikan perhatian 
pada pembangunan di sektor pertanian dalam 
rangka pengendalian inflasi, mengingat dinamika 
inflasi nasional masih banyak dipengaruhi oleh gejolak 
harga pangan disertai lebarnya kesenjangan harga 
pangan antar daerah. Beras, cabai merah, bawang 
merah, bawang putih, daging ayam, dan daging sapi 
merupakan komoditas yang sering memberi tekanan 
inflasi. Meskipun saat ini telah terbentuk forum 
pengendalian inflasi melalui TPI dan TPID, namun 
penguatan kebijakan menjadi faktor penting.

Di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Bali, 
sistem pertanian terintegrasi menjadi salah 
satu terobosan. Program ini merupakan bagian 
dari program intensifikasi pertanian dalam rangka 
meningkatkan produksi sehingga diharapkan 
dapat mendorong kesejahteraan petani. Sejumlah 
riset menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam 
memberdayakan hubungan fungsi masing-masing 
kegiatan produksi pertanian, sehingga tercipta 
ekosistem pendukung integrasi di tiap kelompok tani.

Pengembangan pertanian tidak hanya 
ditujukan untuk produktivitas budidaya, namun 
diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi 
petani. Program ini sangat penting untuk menjamin 
kepastian produksi petani terserap pada tingkat harga 
yang wajar, khususnya saat masa panen. Program 
pengambangan pertanian juga ditujukan untuk 
mendorong peningkatan jumlah pangan dan jenis 
produk hasil pertanian yang dapat dikonsumsi oleh 
masyarakat. Terkait dengan kondisi tersebut, program 
hilirisasi produk pertanian menjadi kata kunci untuk 

menjawab isu dan tantangan di atas, sekaligus 
meningkatkan perekonomian di wilayah pedesaan. 
Akan tetapi dari sekian banyak kegiatan hilirisasi yang 
berbasis pertanian, mayoritas bahan bakunya masih 
berasal dari impor.

KPwBI Provinsi Bali sangat concern mengenai isu 
pembangunan di sektor pertanian, khususnya 
terkait integrasi dari sektor hulu ke hilir. 
Beberapa program pengembangan klaster pertanian 
binaan KPw Bank Indonesia Provinsi Bali diantaranya 
merupakan komoditas penyumbang inflasi seperti 
padi (beras), bawang merah, cabai, sapi, dan bawang 
putih. Selain itu terdapat klaster lain yang merupakan 
ciri khas kedaerahan Bali yaitu kopi kintamani di Kab. 
Bangli. Diantara klaster-klaster tersebut, beberapa 
di antaranya telah merintis dan mengembangkan 
program hilirisasi sehingga mampu memberikan hasil 
dan nilai tambah bagi anggotanya. Kelompok binaan 
yang melaksanakan program hilirisasi tersebut adalah 
klaster bawang merah, kopi kintamani, dan padi 
(beras). 

Hilirisasi Kopi Arabika di Kintamani
Kabupaten Bangli merupakan salah satu 
penghasil kopi arabika terbaik di Bali. Lahan 
yang dahulunya merupakan perkebunan keluarga 
kini dioptimalkan oleh petani-petani yang tergabung 
dalam kelompok Harapan Maju. Tanaman jeruk yang 
tadinya mendominasi lahan tersebut kini bersanding 
dengan tanaman kopi kintamani yang cocok 
dibudidayakan di wilayah Kintamani di kaki Gunung 
Batur. 

Dampaknya cita rasa buah citrus menjadi ciri khas 
kopi kintamani dan karenanya kelompok ini menjadi 
pelopor kepemilikan sertifikasi Indikasi Geografis (SIG) 
yang kemudian diikuti oleh jenis-jenis kopi nusantara 
lainnya seperti Aceh Gayo, Sumatra Mandailing, 
Flores Bajawa, dan sebagainya. Dengan tetap 
mempertahankan prinsip ‘tri hita karana’ (harmoni 
dengan Tuhan, manusia, dan alam), para petani 
tidak hanya melihat kopi sebagai sebuah cita rasa 
lidah namun lebih besar dari itu yaitu terkait konsep 
pelestarian lingkungan. Kepemilikan SIG tersebut 
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menjadi modal dalam pembentukan kawasan 
agrowisata yang diresmikan tahun 2016 dengan 
nama Agrowisata Giri Alam. Pengelolaan kawasan 
tetap dilakukan oleh Kelompok Harapan Maju yang 
sebelumnya telah memiliki Koperasi Masyarakat 
Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Sampai 
dengan saat ini koperasi telah menjalin kesepakatan 
ekspor dengan mitra-mitra bisnis di luar negeri.

Agrowisata Giri Alam berperan sebagai model 
etalase mini di Bangli dan menerapkan 4 (empat) 
konsep yaitu: 1) konsep ekologi yaitu mengacu 
pada pelestarian alam dan berbahan organik; 2) 
konsep edukasi kepada pengunjung dan masyarakat 
tentang praktik pengelolaan perkebunan kopi; 3) 
konsep estetika dengan memanfaatkan kekayaan 
alam dipadu dengan keindahan alam dan nilai sosial; 
dan 4) konsep ekonomi sebagai sarana nilai tambah 
pengembangan ekonomi maupun kesejahteraan 
masyarakat. Petani di wilayah ini membentuk 
beberapa kelompok pengolah yang mengembangkan 
dan mengolah produksi kopi menjadi produk olahan 
yang dilengkapi dengan kemasan baik berupa bean 
(biji), maupun bubuk dengan berbagai merek. Hasil 
produk olahan tersebut kemudian dipasarkan baik 
untuk ekspor maupun domestik. 

Hilirisasi Bawang Merah di Desa Songan
Masih di Kabupaten Bangli, pendekatan organik juga 
dilakukan pada budidaya bawang merah di salah 
satu klaster bawang merah binaan Bank Indonesia 
yaitu Kelompok Tani Ternak Sari Pertiwi yang terletak 
di Desa Songan. Pengembangan tanaman bawang 
merah menjadi primadona dimana masyarakat tani 
yang sebelumnya masih menggunakan metode 
konvensional, kini beralih ke total organik dan 

mampu mendorong peningkatan produktivitasnya 
secara signifikan.

Bank Indonesia tergerak untuk mengembangkan 
bawang merah di Bangli yang diawali dengan proyek 
percontohan lahan organik. Pendekatan organik 
terbukti dapat mengurangi penggunaan kimia dan 
meningkatkan produktivitas, khususnya setelah 
menggunakan pupuk organik berbasis microbacter 
alfalfa (MA-11). Tahap selanjutnya adalah bagaimana 
produktivitas dapat diimbangi dengan hilirisasi 
produk.

Dengan pendampingan yang terus menerus oleh 
pakar-pakar pertanian dan manajemen, kelompok 
Sari Pertiwi kini mampu mengatasi berbagai persoalan 
di sisi hulu, termasuk masalah pengairan. Saat ini 
fokus diarahkan pada pembangunan kemandirian 
di sisi hilir, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia 
Provinsi Bali melalui penyaluran Program Sosial 
Bank Indonesia (PSBI) telah membantu mendirikan 
sarana pengolahan bawang merah (Rumah Bawang 
Songan) sekaligus sebagai pusat pengembangan 
produk-produk hilir bawang merah dengan kemasan, 
seperti bawang goreng murni (original), krispi, pedas, 
dan nila. Produk dilengkapi dengan merk (Embe 
Songan) dan pemasaran juga dilakukan secara 
online sehingga dapat menjangkau pasar domestik 
diluar wilayah Bali. Kondisi ini tentunya membawa 
perbaikan pendapatan dan nilai tambah bagi petani 
dan masyarakat setempat. 

Hilirisasi Padi di Subak Pulagan
Subak Pulagan yang berlokasi di area 
Tampaksiring Kab. Gianyar merupakan salah 
satu sentra padi yang dikembangkan dengan 

 
 

Gambar 1. Produk Olahan Klaster Kopi Kintamani Gambar 2. Produk Olahan Klaster Bawang Merah Songan
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metode organik di Bali. Lahan yang dikembangkan 
seluas 10,07 hektar, metode budidaya menggunakan 
teknik SRI (system rice intensification) dan tanam 
jajar legowo, sehingga dapat memberikan hasil yang 
maksimal. Metode ini memiliki keunggulan dapat 
menghemat air irigasi hingga 20-30%. Selain itu benih 
yang dibutuhkan hanya sebanyak 5-7 kg/ha jauh 
di bawah kebutuhan benih dengan menggunakan 
metode konvensional yang sebelumnya diterapkan 
petani di subak Pulagan.

Subak Pulagan merupakan salah satu subak yang 
diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO 
dan pada tahun 2015 telah mencatatkan rekor MURI 
melalui penanaman padi secara serentak pada lahan 
seluas 10,57 ha. Produktifitas subak mencapai kurang 
lebih 10 ton per ha untuk masa panen bulan Mei 2018. 
Karakteristik Subak Pulagan yang masih memegang 
teguh nilai-nilai keluhuran Bali yang dituangkan 
kedalam aturan-aturan kelompok menjadikan 
anggota tidak lagi bergantung pada tengkulak. 
Untuk melindungi petani, jual beli gabah tidak lagi 
dilakukan di sawah, melainkan diarahkan untuk dijual 
ke pasar-pasar dengan harga premium karena kualitas 
berasnya yang tinggi. Kondisi ini terjadi berkat fasilitasi 
dari Bank Indonesia dan pemerintah daerah berupa 
alat kemasan dan bantuan teknis terkait metode dan 
teknik pengemasan. Dengan demikian, petani dapat 
menjual hasil panen dalam bentuk beras kemasan, 
tidak lagi dalam bentuk gabah, sehingga nilai tambah 
yang diperoleh petani khususnya dari sisi pendapatan 
meningkat yang pada akhirnya dapat mendorong 
peningkatan kesejahteraan petani.

Peran Pupuk Organik berbasis MA-11
Pendekatan organik dalam budidaya yang dilakukan 

  
Gambar 3.  Berbagai Produk Olahan dan Pupuk   
      Organik dari Klaster Binaan BI

Gambar 4. Produk Beras Sehat Klaster Pulagan

Bank Indonesia di subak-subak binaan, dapat 
memberikan hasil yang semakin meningkat berkat 
pupuk organik yang dikembangkan oleh Nugroho 
Widiasmadi melalui mikroorganisme yang berinang 
pada tanaman alfalfa. Pupuk organik yang selanjutnya 
lebih populer sebagai MA-11 menjadi salah satu 
faktor produksi wajib dalam pengembangan lahan-
lahan pertanian klaster binaan Bank Indonesia, 
termasuk di Gianyar. 

Bahkan di Tampaksiring, Bank Indonesia membantu 
terbentuknya Laboratorium Mini Pengembangan 
Pupuk Organik berbasis MA-11 untuk tujuan riset 
dan produksi. Sejumlah petani pakar diberdayakan 
dalam pengembangan pupuk organik berbasis 
MA-11 dan petani binaan diajari cara menduplikasi 
MA-11 tersebut. Meskipun demikian, distribusi 
dan penggunaan pupuk organik berbasis MA-11 
di tingkat petani tersebut tidak dilakukan secara 
komersial, karena pupuk dikembangkan untuk misi 
mulia yaitu mengurangi ketergantungan petani 
pada pupuk kimia. Dengan semakin meluasnya 
pendekatan organik, diharapkan ke depan akan 
menjadi standar baru budidaya lahan pertanian di 
Bali. Hal ini juga didukung oleh kultur masyarakat Bali 
yang tetap mempertahankan nilai-nilai keluhuran ‘tri 
hita karana’ sekaligus juga memberikan manfaat bagi 
peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Dengan fasilitasi Bank  Indonesia dan pemerintah 
daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana, 
petani dapat melakukan pengembangan dan 
pembuatan pupuk organik secara mandiri. Bahkan 
pupuk organik yang dihasilkan telah dikemas 
dan djual secara komersial kepada petani lainnya 
sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi petani 
khususunya dari sisi pendapatan dan mendorong 
kemandirian petani.
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Nilai nominal transaksi tunai pada triwulan I 2018 menunjukkan terjadinya net inflow sebesar Rp1,05 
triliun, sementara itu transaksi melalui SKNBI menunjukkan penurunan, baik secara nominal dan volume. 
Transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA BB juga menunjukkan perlambatan pada triwulan 
laporan dibandingkan triwulan sebelumnya.

*Foto Oleh : Komang Sukarsana
( Patung Dewi Danu - Bangli )
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Tabel 5.1  Perkembangan Inflow – Outflow Provinsi Bali

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN    

 DI BALI

Sistem pembayaran di Indonesia terdiri dari sistem 

pembayaran tunai dan non-tunai. Pelaksanaan 

kegiatan sistem pembayaran tunai ditujukan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan uang Rupiah kepada 

masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, 

jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang 

layak edar serta tepat waktu. Sedangkan sistem 

pembayaran non tunai ditujukan untuk menyediakan 

sistem dan infrastruktur yang handal dan aman dalam 

rangka mendukung aktivitas perekonomian.

5.1.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai

Transaksi pembayaran tunai di Bank Indonesia dapat 

diketahui melalui beberapa indikator, yaitu jumlah 

aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke perbankan 

(outflow), jumlah aliran uang masuk dari perbankan ke 

Bank Indonesia (inflow), serta kegiatan pemusnahan 

Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dan uang yang tidak 

sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

5.1.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar

 (Inflow/Outflow)

Sesuai dengan pola historisnya, perkembangan  kinerja 

transaksi tunai pada triwulan I 2018 di Provinsi Bali 

menunjukkan terjadinya net inflow (uang yang masuk 

dari Bank Indonesia melalui perbankan lebih besar 

dibanding uang yang keluar) sebesar Rp1,05 triliun 

yang didorong oleh peningkatan pertumbuhan 

tabungan perseorangan (rumah tangga) di 

tengah mulai pulihnya pertumbuhan ekonomi 

Bali pasca peningkatan aktivitas Gunung Agung. 

Secara triwulanan, nominal inflow  pada triwulan 

I 2018 mencapai Rp4,50 triliun atau terkontraksi 

sebesar 1,59% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan 

IV 2017 (kontraksi 13,83%, yoy). Sedangkan nominal 

outflow  pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp3,45 

triliun atau terkontraksi 13,23% (yoy), lebih rendah 

dibanding triwulan sebelumnya yang kontraksi 10,94% 

(yoy). Masih terkontraksinya pertumbuhan 

inflow dan outflow mengindikasikan adanya 

kecenderungan masyarakat untuk mengurangi 

penggunaan uang tunai dalam melakukan 

transaksi pembayaran.

Peningkatan kinerja ekonomi Bali dari 4,01% (yoy) 

pada triwulan IV 2017 menjadi 5,68% (yoy) pada 

triwulan laporan, antara lain disebabkan oleh akselerasi 

konsumsi rumah tangga. Namun akselerasi tersebut 

belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan 

arus uang tunai ke luar dari Bank Indonesia ke 

masyarakat melalui perbankan di triwulan I 2018, 

seiring periode low season pariwisata dan pariwisata 

Bali yang belum sepenuhnya pulih pasca peningkatan 

aktivitas vulkanis Gunung Agung pada triwulan 

sebelumnya. Di sisi lain, penurunan inflasi dari dari 

3,32% (yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 3,1% 

(yoy) yang berpengaruh pada penurunan kebutuhan 

masyarakat terhadap uang tunai turut mendorong 

penurunan outflow.

Sumber: Bank Indonesia
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Grafik 5.2 Rasio UTLE terhadap Inflow di Provinsi Bali

 

Grafik 5.1 Pergerakan Inflow, Outflow, Netflow, Inflasi dan PDRB

5.1.1.2. Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Selain pengelolaan aliran uang kartal yang masuk 

dan keluar (inflow dan outflow), Bank Indonesia juga 

memiliki tugas memelihara kualitas uang kartal yang 

diedarkan kepada masyarakat atau dikenal dengan 

Clean Money Policy, diantaranya melalui pemusnahan 

Uang Tidak Layak Edar (UTLE). UTLE yang diterima 

Bank Indonesia pada triwulan I 2018 tercatat 1,97 

juta lembar dengan nominal mencapai Rp175 

miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 

42% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya atau 

sebesar 31,4% (yoy). Salah satu indikator yang dapat 

menggambarkan tingkat kualitas uang kartal yang 

beredar di masyarakat adalah rasio perbandingan 

UTLE terhadap inflow. Walaupun jumlah uang 

yang beredar di masyarakat (tercermin pada inflow 

dan outflow) pada triwulan I 2018 mengalami 

penurunan, rasio UTLE terhadap inflow  di Provinsi 

Bali menunjukkan peningkatan sebesar 3,9%, lebih 

tinggi dibanding triwulan IV 2017 yang sebesar 

2,6%. Hal ini mencerminkan tingginya standar 

kelusuhan uang (soil level) yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia untuk mempertahankan kualitas 

uang rupiah yang beredar di masyakarat. UTLE 

terhadap inflow  di Provinsi Bali menunjukkan 

peningkatan, yaitu sebesar 2,6% atau lebih tinggi 

dibandingkan triwulan III 2017 yang tercatat sebesar 

1,6%. Namun demikian, apabila dibandingkan 

dengan periode yang sama tahun 2016 yaitu 2,8%, 

rasio ULTE terhadap inflow pada triwulan IV 2017 

mengalami penurunan. Secara tahunan, rasio ULTE 

terhadap inflow pada tahun 2017 juga mengalami 

penurunan dari 2,41% pada tahun 2016 menjadi 

2,25%. Hal ini mencerminkan semakin membaiknya 

kualitas fisik uang di masyarakat.

5.1.2. Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai

5.1.2.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional

 Bank Indonesia (SKNBI)

SKNBI merupakan sarana transfer dana non tunai 

secara ritel selain RTGS, dengan nominal transaksi 

yang lebih kecil, yakni dibawah Rp100 juta. Di Provinsi 

Bali, penyelenggaraan kegiatan kliring dilaksanakan 

di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transaksi 

kliring kepada nasabah, Bank Indonesia juga 

membuka kesempatan  bagi institusi yang ingin 

menjadi Penyelenggara Pertukaran Warkat Debet. 

Hingga saat ini, terdapat 2 (dua) tempat pertukaran 

warkat debet di Bali, yaitu Bank Indonesia di Denpasar 

dan Bank Mandiri di Singaraja.

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia
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Grafik 5.3  Perkembangan Nominal dan Volume Kliring di Bali

 

Grafik 5.4 Perkembangan Nominal RTGS

Sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit dan 

penghimpunan dana, transaksi non tunai yang antara 

lain tercermin melalui Sistem Kliring Nasional Bank 

Indonesia (SKNBI) juga menunjukkan penurunan. 

Pada triwulan I 2018, transaksi melalui SKNBI menurun 

dibanding triwulan sebelumnya, baik secara nominal 

maupun volume. Perputaran kliring secara nominal 

pada triwulan I 2018 tercatat sebesar Rp13,64 triliun 

atau terkontraksi 16,19% (yoy) dibanding triwulan 

sebelumnya yang sebesar Rp15,08 triliun atau 

terkontraksi 0,17% (yoy). Sejalan dengan itu, volume 

transaksi kliring juga menunjukkan penurunan 

menjadi 538.490 lembar atau terkontraksi sebesar 

13,43% (yoy) dibanding triwulan IV 2017 yang 

terkontraksi sebesar -0,15% (yoy) dengan jumlah 

568.653 lembar.

Meskipun transaksi kliring mengalami penurunan, 

transaksi RTGS pada triwulan laporan justru 

mengalami peningkatan baik dari sisi nominal 

maupun volume transaksi. Pada triwulan I 2018, 

nominal RTGS tercatat sebesar Rp3,24 triliun, tumbuh 

4,16% (yoy) atau terakselerasi dibanding triwulan IV 

2017 (-8,83%, yoy). 

Sedangkan volume RTGS tumbuh 4,55% (yoy) 

dengan jumlah transaksi 3.608, lebih tinggi dibanding 

triwulan lalu (2,86%, yoy). Peningkatan RTGS di 

tengah penurunan transaksi kliring mencerminkan 

preferensi masyarakat untuk menggunakan fasilitas 

RTGS untuk transaksi yang bernilai besar. 

 

Tabel 5.2 Perkembangan Indikator SKNBI di Bali

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia
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Grafik 5.6  Perkembangan Cek dan Bilyet Giro Kosong di Bali

5.1.2.2. Perkembangan Transaksi Cek/BG Kosong

Perkembangan volume dan nominal tolakan cek/bilyet 

giro kosong pada triwulan laporan terkontraksi lebih 

dalam dibanding triwulan lalu. Pada triwulan I 2018, 

volume tolakan cek/bilyet giro kosong terkontraksi 

sebesar 25,28% (yoy) dengan jumlah 5.909 lembar, 

lebih dalam dibanding triwulan IV 2017 yang 

terkontraksi 0,24% (yoy). Dilihat dari nominalnya, 

tolakan cek/bilyet giro kosong pada triwulan laporan 

tercatat sebesar Rp169 miliar atau terkontraksi 

60,08% (yoy), jauh lebih dalam dibanding triwulan lalu 

yang terkontraksi 0,27% (yoy). Penurunan nominal 

dan volume cek/BG kosong sejak tahun 2017 seiring 

diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No.18/41/

PBI/2016 tanggal 21 November 2016 menunjukkan 

upaya perbankan dalam mematuhi peraturan 

dimaksud dan membuat perbankan semakin ketat 

dalam melaksanakan transaksi bilyet giro.

5.2.   Upaya Menjaga Kelancaran Sistem   

 Pembayaran

5.2.1. Penyediaan Uang Layak Edar dan   

 Penanganan Uang Tidak Asli

Bank Indonesia selalu berupaya meningkatkan kualitas 

uang Rupiah (soil level) di masyarakat. Secara umum, 

terdapat dua jenis layanan kas yang dilakukan Bank 

Indonesia untuk mencapai Clean Money Policy, yaitu 

melalui layanan kas di dalam kantor dan layanan kas 

di luar kantor. Kedua layanan kas ini dilakukan oleh 

Kantor Pusat Bank Indonesia dan 43 Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Layanan kas di dalam kantor BI dilakukan kepada 

bank umum (penyetoran dan pembayaran), maupun 

penukaran uang langsung kepada masyarakat dengan 

jadwal tertentu. Selain menukarkan uang langsung 

ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di 

kota Denpasar, masyarakat juga dapat menukar di 

bank umum. Layanan kas dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah 

nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan 

dalam kondisi yang layak edar serta tepat waktu. 

Sepanjang bank memiliki persediaan uang Rupiah yang 

layak edar yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka 

bank tidak boleh menolak permintaan penukaran dari 

masyarakat. Kondisi geografis Bali menjadi tantangan 

agar masyarakat di daerah terpencil tetap dapat 

memperoleh uang dalam kualitas baik dan pecahan 

yang sesuai. Berkaitan dengan itu, Bank Indonesia 

membuka layanan kas di luar kantor, yang terbagi 

menjadi dua, yaitu:

1.  Kas Titipan

Bank Indonesia menitipkan Uang Layak Edar (ULE) 

kepada Bank Pengelola (bekerja sama dengan bank 

umum), agar masyarakat dapat menukarkan UTLE 

pada bank tersebut. Kegiatan ini mulai dilaksanakan 

pada bulan Juni 2016 di wilayah Singaraja, guna 

meningkatkan kualitas uang layak edar di wilayah 

 

Grafik 5.5 Perkembangan Volume RTGS

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia
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Grafik 5.7  Perkembangan Kegiatan Kas Keliling di Bali

Singaraja dan sekitarnya. Pelaksanaan kas titipan 

diikuti oleh 8 anggota bank peserta dan 1 bank 

pengelola yang juga merangkap anggota di 

Wilayah Singaraja.

2.  Kas Keliling

Layanan kas ini dilaksanakan Bank Indonesia 

secara langsung dengan mengunjungi beberapa 

tempat yang menjadi pusat keramaian masyarakat 

(seperti pasar dan pusat perbelanjaan) baik dalam 

kota maupun luar kota untuk melayani penukaran 

uang. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang 

hidup di remote area yang sulit dijangkau oleh kas 

titipan, tetap dapat dilayani dengan baik. Tidak 

hanya melayani penukaran untuk masyarakat, 

Bank Indonesia juga mengoptimalkan peran kas 

keliling melalui layanan penukaran uang kepada 

KUPVA, retailer, hingga menyasar pedagang/pelaku 

usaha di pasar tradisional, termasuk bekerjasama 

dengan lembaga keuangan mikro (LPD, Koperasi 

dan BUMDes). Bank Indonesia juga melayani kas 

keliling ke daerah terpencil yaitu di Pulau Nusa 

Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. 

Frekuensi pelaksanaan kegiatan kas keliling pada 

triwulan I 2018 di Provinsi Bali tercatat sebanyak 

17 kali, menurun dibanding triwulan sebelumnya 

(34 kali). Bank umum pengelola kas titipan juga 

melaksanakan kas keliling di wilayah Buleleng 

dan Jembrana. Penurunan frekuensi pelaksanaan 

kas keliling pada triwulan I juga diiringi oleh 

penurunan nilai nominal kas keliling, dari Rp6,14 

miliar pada triwulan IV 2017 menjadi Rp4,64 miliar. 

Selain sebagai sarana penukaran uang, kas keliling 

juga dimanfaatkan untuk melakukan edukasi dan 

sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah. 

Selain layanan kas, BI juga berupaya mempermudah 

operasional antar bank untuk mendapatkan akses 

Uang Layak Edar (ULE), yang dilakukan melalui 

program Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) 

khususnya di wilayah Denpasar. Sejak tahun 2012, 

perbankan yang membutuhkan uang layak edar 

tidak harus mengambil ULE ke Bank Indonesia karena 

telah difasilitasi melalui sistem TUKAB. Melalui sistem 

ini, bank dapat bertransaksi dengan bank lain yang 

memiliki ketersediaan ULE yang cukup. Dalam upaya 

untuk menjamin pengedaran uang Rupiah yang 

berkualitas, Bank Indonesia juga mengoptimalkan 

peran perbankan dalam  menjaga kualitas pengelolaan 

uang Rupiah termasuk memastikan uang yang 

diberikan kepada nasabah dalam kondisi layak edar. 

Berkaitan dengan upaya tersebut, telah dilakukan 

pelatihan standar tata cara sortasi uang kertas kepada 

teller perbankan dan koordinasi serta evaluasi layanan 

kas perbankan secara kontinu. 

Sumber: Bank Indonesia
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Grafik 5.9 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman di Provinsi Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah  

5.2.2.    Perkembangan Kegiatan Usaha

 Penukaran Valuta Asing Bukan

 Bank (KUPVA BB) di Provinsi Bali

Pertumbuhan nominal transaksi penyelenggara 

KUPVA BB di Provinsi Bali pada triwulan I 2018 

menunjukkan adanya perlambatan menjadi 10,32% 

(yoy) dari sebelumnya 10,85% (yoy) pada triwulan IV 

2017. Nominal transaksi jual-beli valas pada triwulan 

laporan mencapai Rp9,39 triliun, terdiri dari transaksi 

pembelian sebesar Rp4,76 triliun dan transaksi 

penjualan sebesar Rp4,62 triliun. 

Perlambatan transaksi KUPVA pada triwulan I 

2018 sejalan dengan penurunan pertumbuhan 

jumlah wisatawan mancanegara (wisman) 

secara tahunan yang berkunjung ke Bali pasca 

peningkatan aktivitas Gunung Agung di tahun 

2017. Walaupun membaik dibanding triwulan 

IV 2017 (-11,35%, yoy), namun pertumbuhan  

kunjungan wisman ke Bali pada triwulan laporan 

masih mengalami kontraksi sebesar 2,77% (yoy) 

dengan jumlah 1.303.166 orang wisman.

 

Grafik 5.8  Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah jaringan 

kantor KUPVA BB pada triwulan I 2018 berizin tercatat 

641 kantor, terdiri dari 121 Kantor Pusat (KP) dan 

520 Kantor Cabang (KC). Jumlah tersebut menurun 

sebanyak 62 kantor (turun 9% yoy) dibanding akhir 

2017, dengan rincian pengurangan 1 KC dan 61 

KP. Selain dipengaruhi oleh penurunan permintaan, 

berkurangnya jumlah jaringan kantor KUPVA BB 

terutama terjadi seiring upaya Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Provinsi Bali dalam melakukan 

pengawasan dan penertiban KUPVA BB di Provinsi 

Sumber: LKPBUv2, diolah
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Grafik 5.10  Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali

Sumber: BISKOMVA, diolah

 

Bali. Pengaturan perizinan bagi KUPVA BB menjadi 

sangat penting untuk memudahkan pengawasan. 

Selain untuk pengembangan industri yang sehat dan 

efisien, fungsi pengaturan dan pengawasan sangat 

diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya KUPVA 

BB untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau 

kejahatan lainnya (extraordinary crime).

Selain upaya-upaya tersebut diatas, Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia Provinsi Bali juga melakukan inovasi 
dalam penertiban KUPVA tidak berizin di Bali yang 
bersifat pencegahan, yaitu melalui pengembangan 
aplikasi SIKUPVA versi 2.0. Aplikasi ini bertujuan 
membantu wisatawan dalam mendapatkan informasi 
terkait lokasi dan kurs yang ditawarkan KUPVA 
BB Berizin di Bali. Melalui aplikasi ini diharapkan 
wisatawan dapat terhindar dari penipuan yang kerap 
dilakukan oleh KUPVA BB Tidak Berizin. Selain itu, 
SIKUPVA versi 2.0 juga dilengkapi dengan informasi 
daftar Penyelenggara KUPVA dalam bentuk tabel di 
bawah peta, menu search atau filter berdasarkan 
nama KUPVA, Kabupaten, Kecamatan atau Kelurahan.

5.2.3. Perkembangan Inklusi Keuangan
 Provinsi Bali
Keuangan inklusif merupakan salah satu upaya Bank 
Indonesia dalam rangka mendukung efektivitas fungsi 
dan tugas Bank Indonesia baik dari sisi moneter, 
sistem pembayaran maupun makroprudensial. Dari 

sisi stabilitas sistem keuangan, keuangan inklusif 
dapat membantu menurunkan tekanan dari sisi 
likuiditas (liquidity risk) dan risiko kredit (credit risk) 
di sektor perbankan. Dari sisi likuiditas, perbankan 
berupaya meningkatkan porsi penghimpunan 
dananya  dari segmen ritel karena segmen ini relatif 
lebih stabil meskipun dalam kondisi shock. Sementara 
itu pada sisi kredit, terbukanya segmen ritel baru 
yaitu kredit mikro dan kecil menjadi salah satu 
strategi diversifikasi portofolio dan diversifikasi risiko 
kredit. Guna mendukung keuangan inklusif, BI juga 
melaksanakan berbagai program pengembangan 
keuangan inklusif berupa edukasi keuangan dan 
perlindungan konsumen untuk meningkatkan 
kapabilitas masyarakat yang diharapkan dapat 
menumbuhkan responsible finance bagi masyarakat.

Dari sisi kebijakan moneter, program pengembangan 
keuangan inklusif diharapkan dapat meningkatkan 
efektivitas transmisi policy rate, mengingat 
transmisi policy rate dilakukan melalui perbankan. 
Berkembangnya keuangan inklusif di masyarakat 
akan membantu efektivitas kebijakan moneter dan 
diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang terkena 
second round effect67  dari kebijakan tersebut. 

Sementara itu dari sisi sistem pembayaran, 
pengembangan keuangan inklusif akan mendukung 
semakin luas dan lancarnya jangkauan sistem 
pembayaran ke seluruh pelosok daerah sehingga 
dapat digunakan oleh seluruh penduduk di manapun 
berada. Di samping itu, program keuangan inklusif 
juga membantu terwujudnya program less cash 
society sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi 
masyarakat dan perekonomian.

Bank Indonesia memiliki parameter yang digunakan 
untuk mengukur tingkat inklusifitas keuangan pada 
suatu daerah atau wilayah, yaitu Indeks Keuangan 
Inklusif (IKI)68. Pengukuran IKI dilakukan Bank Indonesia 
untuk mengkombinasikan berbagai indikator yang 
tersedia di sektor perbankan. IKI menggabungkan 
beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari 

67		 Second	round	effect	adalah	dampak	lanjutan	dari	kebijakan	moneter	yang	telah	ditetapkan	oleh	Bank	Indonesia
68		 IKI	 adalah	 salah	 satu	 alternatif	 cara	 dalam	 pengukuran	 keuangan	 inklusif	 yang	 menggunakan	 indeks	 multi-dimensional	 berdasarkan	 data	

makroekonomi,	terutama	pada	jangkauan	layanan	sektor	perbankan
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sebuah sistem keuangan inklusif meliputi: akses 
(access), penggunaan (usage) dan kualitas (quality) 
dari layanan perbankan.

Dimensi Akses69

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam 
mengukur dimensi akses untuk IKI meliputi:
1. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa 
2.  Jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) per 100.000  

penduduk dewasa70

3.  Jumlah kantor bank71  per 1.000 km2

4.  Jumlah ATM per 1.000 km2

Pada triwulan I 2018, rasio jumlah kantor layanan bank 
per 100.000 penduduk di Provinsi Bali tercatat sebesar 
35, sama dengan triwulan IV 2017. Sedangkan rasio 
jumlah ATM per 100.000 penduduk di Provinsi Bali 
tercatat sebesar 101, lebih rendah dibanding triwulan 
sebelumnya yang  sebesar 10272. Penurunan rasio ini 
terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk 
dewasa pada tahun 2018 dengan jumlah layanan 
kantor dan ATM yang tetap. Bila dianalisis lebih lanjut 
secara spasial, Kabupaten Bangli masih menjadi 
daerah dengan rasio jumlah kantor layanan dan ATM 
terendah dengan pangsa jumlah penduduk dewasa 
sebesar 10%. Di sisi lain, Kabupaten Gianyar dengan 
jumlah penduduk terendah (pangsa 4%) memiliki 
rasio jumlah kantor layanan dan ATM tertinggi. Hal 
ini mengingat walaupun luas wilayah Kabupaten 
Gianyar relatif kecil, tetapi menjadi pusat daerah 
pariwisata Bali selain Kabupaten Badung. Secara 
umum Hal ini menunjukkan perbankan di Provinsi 
Bali terus berupaya meningkatkan layanan finansial 
bagi penduduk di wilayah yang bukan menjadi 
pusat sentra bisnis maupun wisata seperti Badung, 
Denpasar dan Gianyar. 

Sementara bila ditinjau dari cakupan luas wilayahnya, 
rasio jumlah kantor layanan bank dan jumlah ATM 
tidak mengalami perubahan dibanding triwulan 
sebelumnya karena pada triwulan berjalan tidak 
terdapat perubahan jumlah kantor bank dan ATM. 
Secara spasial, sejalan dengan rasio berdasar jumlah 
penduduk, Kabupaten Bangli tercatat sebagai 
wilayah dengan rasio jumlah kantor layanan dan ATM 
terendah per 1000 km2. Sementara itu, Kota Denpasar 
tercatat memiliki rasio jumlah kantor layanan dan ATM 
per 1000 km2 tertinggi seiring dengan luas wilayah 
yang paling kecil (pangsa 2%) namun menjadi pusat 
pemerintahan dan pusat operasional perbankan di 
Bali.

69		 Dimensi	Akses	adalah	dimensi	yang	digunakan	untuk	mengukur	kemampuan	penggunaan	jasa	keuangan	formal,	sehingga	dapat	dilihat	terjadinya	
potensi	hambatan	untuk	membuka	dan	mempergunakan	rekening	bank,	seperti	biaya	atau	keterjangkauan	fisik	 layanan	jasa	keuangan	(kantor	
bank,	ATM,	dan	lain-lain)

70		 Penduduk	dewasa	adalah	semua	penduduk	di	suatu	negara	atau	provinsi	atau	kabupaten/kota	yang	berusia	di	atas	15	tahun
71	 Kantor	Bank	adalah	sebagai	seluruh	jaringan/unit	kantor	bank	umum	dan	BPR	yang	tercatat	dapat	memberikan	layanan	keuangan	kepada		nasabah	

secara	fisik	dengan	kantor	utamanya,	antara	lain	meliputi:	Kantor	Cabang	(KC),	Kantor	Cabang	Pembantu	(KCP),	Kantor	Kas,	Unit	Usaha	Syariah,	Kas	
Mobil,	Payment	Point,	Agency,	dan	Deposit	Taking	Company	(DTC).

72		 Berarti	terdapat	35	kantor	layanan	bank	dan	101	jaringan	ATM	yang	siap	untuk	melayani	100.000	penduduk	dewasa	di	Bali.

 

 

Tabel 5.3  Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 100.000 Penduduk

Sumber: Bank Indonesia
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73		 Dimensi	penggunaan	adalah	dimensi	yang	digunakan	untuk	mengukur	kemampuan	penggunaan	aktual	produk	dan	 jasa	keuangan,	antara	 lain	
terkait	keteraturan,	frekuensi	dan	lama	penggunaan

74		 Contohnya	 Provinsi	 Bali	memiliki	 penduduk	 dewasa	 berjumlah	 3,25	 juta	 dengan	 jumlah	 rekening	 simpanan	 sebanyak	 4,5	 juta.	 Rasio	 jumlah	
simpanan=4,5juta		/	3,25juta	x	1000=1383

Dimensi Penggunaan73 

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam 
mengukur dimensi penggunaan meliputi:
1. Jumlah rekening dana pihak ketiga (deposito, giro,
 tabungan) per 1.000 penduduk dewasa
2. Jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk 

dewasa

Berdasarkan data yang dihimpun pada triwulan I 2018, 
rasio jumlah rekening simpanan (giro, tabungan dan 
deposito) per 1.000 penduduk dewasa di Provinsi Bali 
tercatat sebesar 1.541, menurun dibanding triwulan 
IV 2017 (1.547). Kondisi ini menunjukkan bahwa 
secara umum terjadinya penurunan jumlah rekening 
simpanan yang dimiliki oleh penduduk dewasa di 
bank sepanjang triwulan I 2018. Nilai rasio lebih dari 
1.000 menandakan keberadaan penduduk dewasa 
yang memiliki lebih dari satu rekening simpanan74. 

Secara spasial, penurunan rasio terbesar terjadi di 
Kabupaten Tabanan yaitu dari 728 pada triwulan 
IV 2017 menjadi 695. Sementara itu, peningkatan 

rasio terbesar terjadi di Kabupaten Gianyar, yaitu 
dari 2.718 menjadi 2.757. Namun demikian, masih 
terdapat wilayah di Bali dengan nilai rasio kurang 
dari 1.000, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, 
Klungkung, Bangli, dan Karangasem. Terjadinya 
penurunan rasio jumlah rekening simpanan di Bali 
pada triwulan laporan, juga terkonfirmasi oleh hasil 
Survei Konsumen Bank Indonesia triwulan laporan, 
yang menunjukkan terjadinya penurunan alokasi 
pendapatan yang digunakan untuk menabung. 

Di sisi lain, rasio jumlah rekening kredit pada triwulan 
I 2018 mengalami sedikit peningkatan, dari 196 
pada triwulan IV 2017 menjadi 197. Sejalan dengan 
rasio jumlah rekening simpanan, Kabupaten Gianyar 
juga mengalami peningkatan jumlah rekening kredit 
terbesar yaitu dari 344 di triwulan lalu menjadi 352. 
Sedangkan penurunan rasio terbesar disumbang 
oleh Kota Denpasar dari 388 di triwulan lalu menjadi 
386. Peningkatan rasio jumlah rekening kredit terjadi 
seiring mulai pulihnya kinerja perekonomian Bali pada 
triwulan laporan.

 

 

Tabel 5.5  Indikator Banking Penetration

Sumber: Bank Indonesia
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Tabel 5.4  Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 1000 km2

5.2.4. Pengembangan Layanan Keuangan

 Non Tunai dan Elektronifikasi

Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan 

elektronifikasi transaksi pembayaran dan peningkatan 

infrastruktur sistem pembayaran di seluruh wilayah 

Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 

penerapan elektronifikasi jalan tol 100% pada 

bulan Oktober 2017. Upaya ini sesuai dengan 

amanat Presiden RI yang dituangkan dalam regulasi 

Peraturan Menteri PUPR No.16/PRT/M/2017 tanggal 

12 September 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai 

di Jalan Tol. 

Sejak tanggal 1 Oktober 2017, pembayaran di Tol Bali 

Mandara sudah sepenuhnya menerapkan non-tunai 

(100% non-tunai). Jalan Tol Bali Mandara memiliki 

3 (tiga) pintu gerbang, yakni Gerbang Tol Benoa, 

Gerbang Tol Nusa Dua dan Gerbang Tol Ngurah Rai. 

Jumlah Gardu Tol yang beroperasi di Jalan Tol Bali 

Mandara sebanyak 20 (dua puluh) unit Gardu Tol. 

 
 

Tabel 5.6  Jumlah Gardu Tol Bali Mandara

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: PT. Jasa Marga Bali Tol, Tbk
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Selain itu, pada bulan Maret 2018 telah dioperasikan 

layanan drive thru penjualan dan isi ulang uang 

elektronik di pintu tol Benoa untuk mengurangi 

kemacetan yang seringkali terjadi di pintu tol. 

Dengan adanya drive thru tersebut, pengguna tol 

dapat melakukan top up saldo uang elektronik 

ataupun membeli uang elektronik. Layanan drive thru 

penjualan dan isi ulang uang elektronik di Jalan Tol 

Bali Mandara ini adalah yang pertama di Indonesia.

Pada triwulan I 2018, jumlah uang elektronik di 

Provinsi Bali tercatat sebesar 38.742 pcs atau tumbuh 

22,75% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan 

sebelumnya (3,84%, yoy). Pertumbuhan pada 

triwulan laporan ini tercatat sebagai pertumbuhan 

tertinggi yang dipengaruhi oleh perubahan preferensi 

masyarakat untuk menggunakan jalan tol seiring 

dengan adanya perbaikan jalan dalam rangka 

pembangunan Underpass Bandara Ngurah Rai. 

Selain itu, juga didorong oleh gencarnya sosialisasi 

penggunaan uang elektronik dan mulai beroperasinya 

drive thru penjualan dan isi ulang uang elektronik di 

Tol Bali Mandara.

meningkat tajam 377,7% (yoy) dibanding triwulan 

IV 2017 yang terkontraksi 55,14% (yoy) dengan 

nilai Rp43,97 juta. Sementara itu, walaupun dari 

pangsanya mengalami penurunan, pertumbuhan 

penggunaan uang elektronik untuk transaksi 

pembayaran juga mengalami peningkatan tajam. 

Pangsa transaksi pembayaran pada triwulan laporan 

tercatat sebesar 30% dari sebelumnya 63% pada 

triwulan lalu dengan nominal transaksi sebesar Rp3,6 

miliar, jauh meningkat dibanding triwulan lalu yang 

hanya sebesar Rp20 juta. Sejalan dengan peningkatan 

pertumbuhan transaksi isi ulang dan pembayaran, 

transaksi person to person (P2P) dan person to account 

(P2A) juga meningkat tajam. Hal ini menunjukkan 

efektifitas perbankan dalam melakukan edukasi 

penggunaan uang elektronik yang tercermin dari 

semakin luasnya penggunaan uang elektronik 

(tidak hanya isi ulang). 

Grafik 5.11 Perkembangan Jumlah Uang Elektronik

 

Grafik 5.12  Perkembangan Jenis Transaksi Uang Elektronik

 

Berdasarkan jenis transaksinya, pengisian ulang (top 

up) masih mendominasi sejak triwulan II 2016. Pada 

triwulan I 2018, pangsa transaksi isi ulang tercatat 

sebesar 65% dari sebelumnya hanya 5% pada 

triwulan lalu. Dilihat dari nominalnya, transaksi isi 

ulang uang elektronik tercatat sebesar Rp258,63 juta, 
Grafik 5.13  Pangsa Jenis Transaksi Uang Elektronik
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Selain penerapan 100% non-tunai di jalan tol, upaya 

mendorong perluasan elektronifikasi juga dilakukan 

melalui kerja sama dengan beberapa stakeholder 

dalam menjajaki beberapa program elektronifikasi. 

Bank Indonesia bekerjasama memfasilitasi dan 

mendukung implementasi elektronifikasi parkir 

(e-parking) kendaraan bermotor, obyek wisata, 

retribusi daerah, SPBU dan parkir bandara. Bank 

Indonesia bekerja sama dengan PT Angkasa Pura 

dalam mewujudkan program elektronikasi pada 

pembayaran parkir kendaraan bermotor di Bandara 

I Gusti Ngurah Rai yang dikemas dalam "Bali Card". 

Selain itu, program elektronifikasi juga telah dilakukan 

pada pembayaran tiket penyeberangan di Pelabuhan 

Gilimanuk dan Pelabuhan Benoa (e-Port Card). 

Dalam bidang transportasi, program elektronifikasi 

dilakukan dengan menyasar salah satu penyedia jasa 

transportasi, yaitu Blue Bird Group Bali. Selain itu, 

KPw BI Provinsi Bali juga mendorong elektronifikasi 

pembayaran tiket masuk obyek wisata khususnya 

di Kabupaten Tabanan dan kawasan wisata Pantai 

Pandawa serta pembayaran parkir kendaraan di pusat 

perbelanjaan.

 

Selain kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai 

stakeholder, implementasi pembayaran non-tunai 

di pemerintahan daerah provinsi Bali juga terus 

dikembangkan, baik untuk penerimaan maupun 

pengeluaran. Dari sisi penerimaan daerah, penerapan 

non-tunai telah dilaksanakan pada pajak daerah, 

khususnya Pajak/Retribusi Daerah, PBB, BPHTB, dan 

industri perhotelan, hiburan dan restoran (PHR). 

Sementara pengeluaran daerah Provinsi Bali juga 

telah menerapkan elektronifikasi, yaitu menggunakan 

transfer atau pemindahbukuan pada rekening bank 

untuk pembayaran dan transaksi daerah. Pemprov 

Bali juga telah menerapkan komputerisasi yang 

tersambung secara online untuk pengelolaan APBD, 

sehingga pembuatan laporan keuangan seperti 

neraca dapat dilakukan seketika.

Sesuai dengan arahan Presiden mengenai transformasi 

penyaluran bansos secara non tunai, Bank Indonesia 

juga telah menerjemahkan hal tersebut ke dalam suatu 

model bisnis, berkoordinasi dengan kementerian dan 

lembaga terkait. Kebijakan penyaluran bansos non 

tunai baik dalam bentuk program keluarga harapan 

(PKH), program Indonesia pintar (PIP), bantuan 

pangan, pupuk dan dana desa, dinilai lebih efisien 

dibanding bansos tunai. Bansos non-tunai khususnya 

PKH (Program Keluarga Harapan) telah disalurkan di 

seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penyaluran 

dilakukan oleh HIMBARA (himpunan Bank-Bank 

Negara) dengan pembagian wilayah penyaluran yang 

telah ditentukan. Sementara itu, penyaluran Bantuan 

Pangan Non-Tunai (BPNT) murni atau non-irisan baru 

akan mulai disalurkan pada tahun 2018.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, 

penyaluran bantuan sosial dalam bentuk non tunai/

elektronik dapat dilakukan melalui mekanisme 

LKD, agen bank, atau e-warong. LKD merupakan 

pembayaran dan jasa keuangan yang bekerja sama 

dengan pihak ketiga (agen) dan menggunakan 

teknologi mobile dan berbasis daring (dalam jaringan 

online). Layanan ini mendukung perkembangan 

keuangan inklusif dan distribusi yang efektif dari dana 

bantuan pemerintah ke masyarakat (G2P). Mulai 

pertengahan 2016, atau tepatnya pada penyaluran 

PKH tahap III, LKD digunakan sebagai salah satu 

sistem distribusi bantuan untuk Program Keluarga 

Harapan (PKH) kepada KPM. Hal ini juga ditujukan 

sebagai bagian dari usaha untuk mendukung 

program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan 

juga untuk mendorong efisiensi distribusi bantuan 

dan juga meminimalisir kebocoran atau kecurangan. 

Elektronik warung gotong royong (e-warong) adalah 

agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah 

bekerja sama dengan Bank Penyalur dan berperan 

sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial 

oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.
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Menindaklanjuti hal tersebut dan sebagai salah satu 

upaya dalam mengembangkan layanan keuangan 

non tunai dan elektronifikasi di Provinsi Bali, pada 

tahun 2017 telah dilakukan sosialisasi dan edukasi 

penyaluran bantuan sosial non tunai, training of 

trainers (ToT) penyaluran program bantuan sosial 

secara non tunai kepada pendamping program 

keluarga harapan (PKH) dan tenaga kesejahteraan 

sosial kecamatan (TKSK) serta pejabat Dinas Sosial 

Kota Denpasar. Selain itu juga telah dilakukan 

Grafik 5.14  Perkembangan Jumlah Agen LKD di Provinsi Bali

 

edukasi penyaluran bantuan sosial non-tunai kepada 

keluarga penerima manfaat (KPM), pendamping PKH, 

pendamping TKSK, Dinas Sosial dan agen bank di 

seluruh wilayah Denpasar.

Berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia, 

pada triwulan I 2018 jumlah agen LKD di Provinsi 

Bali tercatat sebanyak 9.136 agen atau terkontraksi 

4,68% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan IV 2017 

yang tumbuh sebesar 64,06% (yoy). 

Sumber: Bank Indonesia
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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Pada Februari 2018, angkatan kerja di Bali meningkat dibanding Februari 2018. TPAK juga tercatat menunjukkan 

peningkatan pada Februari 2018. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) . 

Sementara itu, kemiskinan menunjukkan penurunan pada September 2017 diikuti penurunan rasio gini.

*Foto Oleh : Primetime Bali
( Pura Batur - Bangli )
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6.1.  KETENAGAKERJAAN

6.1.1.  Kondisi Ketenagakerjaan Bali

Ketenagakerjaan di Provinsi Bali pada Februari 

2018 menunjukkan peningkatan kinerja 

dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Walaupun potensi pasokan tenaga kerja di Bali 

mengalami penurunan, tetapi pertumbuhan jumlah 

angkatan kerja mengalami peningkatan. Penduduk 

usia kerja di Bali tercatat sebanyak 2,27 juta orang 

pada Februari 2018, atau turun 29,45% (yoy) 

dibanding Februari 2017. Namun demikian, jumlah 

angkatan kerja di Bali pada Februari 2018 mengalami 

peningkatan menjadi 2,61 juta atau naik 5,6% (yoy)  

dibanding Februari 2017.

Peningkatan angkatan kerja periode Februari 

2018, diikuti oleh peningkatan penyerapan 

tenaga kerja, yang tercermin dari peningkatan 

angkatan kerja yang bekerja dan penurunan 

tingkat pengangguran terbuka (TPT). Jumlah 

angkatan kerja yang bekerja di Februari 2018 tercatat 

2,58 juta orang, atau naik 6,05% (yoy), dibanding 

Februari 2017. Sementara itu, TPT Bali pada Februari 

2018 tercatat sebesar 0,86%, lebih rendah dibanding 

Februari 2017 yang sebesar 1,28%. Nilai TPT Provinsi 

Bali pada Februari 2018 mengindikasikan bahwa dari 

Sumber: BPS Provinsi Bali
 

2018

Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus Feb

< SD KE BAWAH 0.89 0.83 1.64 0.3

SMP 1.39 0.79 2.15 0.65

SMA 3.18 2.87 2.65 2.17 1.28 1.78 1.66

SMK 0.24 3.62 3.01 3.96 1.06 2.69 1.19

Diploma I / II / III 2.51 5.25 2.06 4.44 1.34 1.76 0.9

Universitas 0.93 3.05 1.81 4.35 2.78 2.51 1.25

TOTAL 1.37 1.99 2.12 1.89 1.28 1.48 0.86

0.370.771.06

2017
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

2015 2016

Tabel 6.1  TPT menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

100 orang angkatan kerja, sekitar 1 orang di antaranya 

tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau 

sedang mempersiapkan usaha. 

Berdasarkan jenjang pendidikannya, TPT tertinggi 

terjadi pada penduduk yang berpendidikan setingkat 

SMA (1,66%). Sementara itu, TPT terendah adalah 

kategori penduduk yang berpendidikan SMP ke bawah 

(0,37%). Berdasarkan polanya, secara umum TPT 

pada Februari relatif lebih rendah dibanding Agustus 

untuk setiap tahun. Hal tersebut  terjadi karena 

periode Agustus, umumnya berdekatan dengan 

periode kelulusan, sehingga banyak penduduk 

dengan jenjang pendidikan menengah dan 

tinggi yang baru lulus dan mencari pekerjaan di 

pertengahan tahun.

Grafik 6.1  Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali
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2018

Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb

2015 2016 2017

Sumber : BPS Provinsi Bali

Tabel 6.2  Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Orang)

Sumber: BPS Provinsi Bali

 

2018

Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb

< SD KE BAWAH 942,764         930,013         858,390         856,765         890,927         844,455         903,376         

SMP 365,809         334,988         369,220         365,427         392,097         350,330         419,033         

SMA 432,128         457,522         400,619         494,948         469,762         507,370         509,748         

SMK 342,283         274,841         294,369         329,935         344,514         320,617         367,301         

Diploma I / II / III 106,837         107,783         129,394         104,804         108,491         110,239         119,259         

Universitas 235,352         219,658         280,072         264,676         231,703         265,296         266,226         

TOTAL 2,425,173     2,324,805      2,332,064      2,416,555     2,437,494      2,398,307      2,584,943      

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
2015 2016 2017

Tabel 6.3 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) 

Provinsi Bali di Februari 2018 menunjukkan 

peningkatan dibanding periode yang sama 

tahun sebelumnya, yaitu dari 76,87% pada 

Februari 2017 menjadi 79,83% pada Februari 2018. 

TPAK merupakan indikator yang menggambarkan 

besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif 

secara ekonomi. 

Secara umum seperti beberapa periode sebelumnya, 

mayoritas penduduk usia kerja yang bekerja di Bali 

merupakan pekerja yang berpendidikan SD ke bawah 

dengan pangsa 37,7% pada Februari 2018, meningkat 

dari 36,6% pada Februari 2017. Seiring dengan itu, 

pangsa pekerja di setiap jenjang pendidikan juga 

mengalami peningkatan. Lulusan SMK meningkat 

dari Februari 2017 (14,1%), menjadi 15,3% pada 

Februari 2018. Lulusan SMA meningkat dari 19,3% 

Februari 2017 menjadi 21,3% pada Februari 2018. 

Lulusan Universitas juga meningkat dari 9,5% pada 

Februari 2017 menjadi 11,1% pada Februari 2018.

Ditinjau dari pertumbuhan tahunannya, hanya pekerja 

tamatan SMA dan SMK yang mengalami akselerasi 

yaitu berturut-turut tumbuh sebesar 0,38% (yoy) dan 

0,13% (yoy) dibanding Februari 2017. Sementara 

itu, jumlah pekerja lulusan SMP ke bawah, diploma 

dan universitas mengalami penurunan berturut-turut 

sebesar -0,69% (yoy), -0,44% (yoy), -1,53%(yoy) 

dibanding Februari 2017. Diharapkan Pemerintah 

dan pelaku usaha dapat bekerja sama dalam 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja khususnya 

lulusan universitas yang pada triwulan laporan 

mengalami penurunan terbesar.
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Grafik 6.2 Jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan

Sumber: BPS Provinsi Bali

 

Grafik 6.3  Komposisi tenaga kerja berdasarkan tingkat Pendidikan

Sumber: BPS Provinsi Bali

 

Sumber: BPS Provinsi Bali

 

2018

FEBRUARI AGUSTUS FEBRUARI AGUSTUS FEBRUARI AGUSTUS FEBRUARI

2017
PENDUDUK YANG BEKERJA

2015 2016

Tabel 6.4  Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

Berdasarkan jumlah jam kerja per minggu, jumlah 

pekerja penuh waktu (35 jam atau lebih per minggu) 

di Bali pada Februari 2018 tercatat sebanyak 1,98 

juta orang, tumbuh 9,76% (yoy) dibanding Februari 

2017, atau tumbuh 7,06% (qtq) dibanding Agustus 

2017. Dari keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke 

atas yang bekerja, tercatat 76,5% merupakan pekerja 

penuh waktu, sementara sisanya 23,5% merupakan 

pekerja tidak penuh (antara 1-34 jam per minggu).

Struktur lapangan kerja secara umum tidak 

mengalami perubahan. Sektor perdagangan, 

rumah makan, dan akomodasi (PHR) yang terkait 

secara langsung dengan industri pariwisata, masih 

menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga 

kerja di Bali. Pada Agustus 2017, lapangan usaha 

tersebut menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu 

sebesar 760 ribu orang, atau 31,7% dari total 

penduduk yang bekerja di Bali, meningkat dibanding 

Agustus 2016 yang sebesar 728 ribu orang (pangsa 

30,2%). Lapangan usaha pertanian, menempati 

posisi kedua dengan menyerap tenaga kerja sebesar 

466 ribu orang atau 19,4% dari total penduduk yang 

bekerja di Bali, namun sektor ini terus melanjutkan 

tren penurunan secara jumlah dan persentase, setelah 

sempat mencapai rekor tertinggi di Februari 2015 

(569 ribu pekerja dengan pangsa 23,5%). 
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Grafik 6.4 Jumlah tenaga kerja sektor utama

Sumber: BPS Provinsi Bali

 

Grafik 6.5  Komposisi tenaga kerja sektor utama 

Sumber: BPS Provinsi Bali

 

Sumber: BPS Provinsi Bali
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Tabel 6.5  Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Sementara itu lapangan usaha jasa kemasyarakatan 

menempati posisi ketiga, dengan menyerap 444 ribu 

orang atau 18,5% dari penduduk yang bekerja di Bali, 

meningkat dibanding Agustus 2016 yang sebanyak 

433 ribu orang (pangsa 17,9%). 

Struktur distribusi angkatan kerja secara sektoral 

sejalan dengan distribusi PDRB berdasarkan 

lapangan usaha. Berdasarkan PDRB triwulan I 2018, 

lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan 

minum serta perdagangan besar dan eceran, masih 

menjadi kontributor utama dalam struktur ekonomi 

Bali. Tercatat sebanyak 33,2% angkatan kerja di Bali 

pada triwulan I 2018 yang bekerja di lapangan usaha 

penyediaan akomodasi makan dan minum serta 

perdagangan besar dan eceran. 

Pangsa terbesar kedua yaitu lapangan usaha pertanian 

sebanyak 18,3%. Sedangkan lapangan usaha industri 

pengolahan memiliki pangsa sebesar 17,1%. Dilihat dari 

pertumbuhannya secara tahunan, pekerja di lapangan 

usaha penyediaan akomodasi makan dan minum serta 

perdagangan besar dan eceran pada triwulan laporan 

mengalami akselerasi sebesar 11,41% (yoy) dibanding 

Februari 2017 (8,1%, yoy). Jumlah pekerja di lapangan 

usaha pertanian juga menunjukkan perbaikan dari 

sebelumnya terkontraksi 8,63% (yoy) pada Februari 

2017 menjadi tumbuh sebesar 0,43% (yoy). 

Meningkatnya jumlah pekerja di lapangan usaha 

pertanian ini sejalan dengan peningkatan kinerja 

pertanian (PDRB) triwulan berjalan. Di lain sisi, 

terkontraksinya jumlah pekerja di lapangan usaha 

konstruksi dari 15,2% (yoy) pada Februari 2017 menjadi 

-15,23% (yoy) disertai dengan penurunan pangsa dari 

8% (Februari 2017) menjadi 6,4% mengindikasikan 

adanya pergeseran tenaga kerja dari lapangan 

usaha konstruksi ke lapangan usaha lainnya. 
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Grafik 6.6 Penyerapan tenaga kerja formal & informal

Sumber: BPS Provinsi Bali
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Grafik 6.7  Komposisi tenaga kerja formal & informal

Sumber: BPS Provinsi Bali

 

Sumber: BPS Provinsi Bali
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Tabel 6.6  Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Jenis pekerjaan yang dominan pada Agustus 

2017 adalah kelompok orang yang bekerja pada 

kegiatan formal. Penduduk yang bekerja pada 

kegiatan formal tercatat sebanyak 1,2 juta jiwa atau 

50,2% dari total penduduk yang bekerja. Jumlah 

tersebut naik 9,06% (yoy) dibanding Agustus 2016 

(1,1 juta orang). Sedangkan orang yang bekerja 

pada kegiatan informal tercatat sebanyak 1,19 juta 

jiwa atau 49,8% dari total penduduk yang bekerja. 

Jumlah tersebut turun 9,01% (yoy) dibanding Agustus 

2016 (1,3juta orang). Pergeseran komposisi tenaga 

kerja yang cenderung bergerak ke arah formal ini 

mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan 

semakin membaik karena terjadi peningkatan pekerja 

pada sektor formal yang cenderung memiliki jaminan 

kelangsungan pekerjaan.
Seiring dengan peningkatan kinerja perekonomian 

pada triwulan I 2018, kondisi ketenagakerjaan juga 

menunjukkan kondisi yang membaik. Berdasarkan 

hasil SKDU triwulan I 2018, penggunaan tenaga kerja 

secara umum mengalami perbaikan yang tercermin 

dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan 

tenaga kerja triwulan I 2018 yang sebesar 3,55%, 

lebih tinggi dibanding triwulan IV 2017 dan triwulan 

I 2017 yang masing-masing sebesar -4,97% dan 

-2,75%. Peningkatan penggunaan tenaga kerja 

terjadi di seluruh sektor, kecuali industri pengolahan, 

jasa keuangan dan jasa lainnya. Perbaikan 

penggunaan tenaga kerja terutama didorong 

oleh peningkatan nilai SBT sektor pertanian dari 

3,34% pada triwulan IV 2017 menjadi 12,82%. 
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Grafik 6.8  Hasil SKDU Triwulan I 2018

Sumber: SKDU, Bank Indonesia

Grafik 6.9 Indikator Ekspektasi Survei Konsumen

Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia
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Seiring dengan peningkatan kinerja perekonomian 

pada triwulan I 2018, kondisi ketenagakerjaan juga 

menunjukkan kondisi yang membaik. Berdasarkan 

hasil SKDU triwulan I 2018, penggunaan tenaga kerja 

secara umum mengalami perbaikan yang tercermin 

dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan 

tenaga kerja triwulan I 2018 yang sebesar 3,55%, 

lebih tinggi dibanding triwulan IV 2017 dan triwulan 

I 2017 yang masing-masing sebesar -4,97% dan 

-2,75%. Peningkatan penggunaan tenaga kerja terjadi 

di seluruh sektor, kecuali industri pengolahan, jasa 

keuangan dan jasa lainnya. Perbaikan penggunaan 

tenaga kerja terutama didorong oleh peningkatan 

nilai SBT sektor pertanian dari 3,34% pada triwulan 

IV 2017 menjadi 12,82%.

6.1.2.  Prospek Ketenagakerjaan

 Triwulan II 2018

Kondisi ketenagakerjaan pada triwulan II 2018 

diprakirakan masih akan membaik seiring dengan 

membaiknya kinerja bidang usaha pariwisata 

Bali dan juga didorong oleh penyelenggaraan 

acara IMF World Bank Annual Meeting tahun 

2018. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan ini 

juga terkonfirmasi oleh Survei Kegiatan Dunia 

Usaha (SKDU) dan Survei Konsumen (SK) Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi 

Bali. 

SKDU mengindikasikan prospek penggunaan tenaga 

kerja pada triwulan II 2018 mengalami perbaikan 

yang tercermin pada nilai SBT sebesar 3,25, lebih 

tinggi dibanding triwulan I 2018 (-1,44). Dilihat dari 

sektoralnya, seluruh sektor mengalami peningkatan 

SBT penggunaan tenaga kerja pada triwulan II 2018 

kecuali pertanian serta transportasi dan komunikasi. 

Peningkatan SBT terbesar terjadi pada sektor 

perdagangan, hotel dan restoran (PHR) yaitu sebesar 

3,3 poin, dari -4,07 pada triwulan I 2018 menjadi 

-0,76 pada triwulan II 2018.

Grafik 6.10 Indikator Ekspektasi SKDU

Sumber : SKDU, Bank Indonesia 
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Grafik 6.12 Indikator dan Keterkaitan Kemiskinan di Provinsi Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali
 

Grafik 6.11 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali

 

Kondisi ini mengkonfirmasi membaiknya 

perkembangan ketenagakerjaan pada triwulan II 

2018 yang diharapkan akan mendorong peningkatan 

angkatan kerja dan berpotensi menurunkan tingkat 

pengangguran dibanding triwulan yang sama tahun 

lalu.

6.2.  KESEJAHTERAAN

6.2.1.  Perkembangan Kesejahteraan Bali

Tingkat kemiskinan Bali pada September 2017 

tercatat sebesar 4,14%, atau sebanyak 176,48 

ribu orang di Bali yang masuk dalam kategori 

penduduk miskin. Persentase ini menurun 

dibanding periode Maret 2017 dan September 2016 

yang masing-masing sebesar 4,25% (180,13 ribu 

Perkembangan tingkat kemiskinan dapat didekati 

dari beberapa indikator, inflasi, nilai tukar petani, 

dan rasio gini. Pada September 2017, tercatat inflasi 

sebesar 2,69% (yoy), jauh lebih rendah dibanding 

Maret 2017 (4,40%, yoy) maupun September 2016 

(3,18%, yoy). Inflasi yang melandai ini menyebabkan 

daya beli masyarakat relatif meningkat, terutama 

masyarakat pedesaan. Demikian juga dengan gini 

ratio Provinsi Bali yang mengalami penurunan dari 

0,382 pada triwulan III 2017 menjadi 0,379 pada 

triwulan IV 2017. Namun demikian, peningkatan daya 

beli petani di pedesaan ini tertahan oleh penurunan 

NTP Bali pada September 2017 yang sebesar 104,18 

dari sebelumnya 105,59 pada Maret 2017. 

penduduk miskin) dan 4,15% (174,94 ribu penduduk 

miskin). Pada September 2017, jumlah penduduk 

miskin di wilayah perkotaan tercatat sebesar 96,07 

ribu orang (3,46%), sementara di wilayah pedesaan 

sebesar 80,40 ribu orang (5,42%). Jumlah ini menurun 

dibanding Maret 2017 yang masing-masing sebesar 

96,89 ribu orang (3,58%) dan 83,23 ribu orang 

(5,45%). Peningkatan tingkat kesejahteraan petani 

dan ketimpangan pendapatan yang berkurang di 

September 2017 (dibanding Maret 2017) mendorong 

terjadinya penurunan kemiskinan di Provinsi Bali.

Seiring dengan hasil SKDU, hasil Survei Konsumen 

juga turut mengkonfirmasi peningkatan ekspektasi 

ketersediaan lapangan kerja pada triwulan II 2018. 

Berdasarkan hasil SK, Indeks Ekspektasi Konsumen 

pada triwulan II 2018 sebesar 107,9, lebih tinggi 

dibanding triwulan II 2017 (106,4), namun lebih 

rendah dibanding triwulan I 2018 (109,3). Indeks 

ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan 

kerja pada triwulan II 2018 juga mengalami 

peningkatan dibanding triwulan II 2017 yaitu dari 

108,8 dan 103 menjadi 110,5 dan 106. 
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Grafik 6.13 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali 

6.2.2.  Kedalaman & Keparahan Kemiskinan

Untuk mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan 

kemiskinan suatu wilayah diperlukan indikator lain 

selain jumlah dan persentase penduduk miskin. 

Terdapat dua indeks untuk mendukung analisis 

kemiskinan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan 

(P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2). Indeks 

P1 mengukur kesenjangan kemiskinan, yaitu sejauh 

mana individu berada di bawah garis kemiskinan 

(dihitung dari jarak rata-rata pengeluaran penduduk 

miskin terhadap garis kemiskinan). Pada September 

2017, indeks P1 Provinsi Bali tercatat sebesar 0,55 

lebih rendah dibanding Maret 2017 yang sebesar 

0,68. Nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata 

total pengeluaran penduduk di Bali (miskin dan 

non-miskin) masih berada 0,55% di bawah garis 

kemiskinan (Rp364.064 per kapita per bulan) pada 

September 2017. 

Namun P1 tidak dapat menggambarkan kesenjangan 

pengeluaran di antara penduduk miskin sehingga 

diperlukan Indeks Keparahan kemiskinan (P2), 

yang merupakan P1 namun perhitungan indeksnya 

memberikan bobot berbeda pada setiap penduduk 

miskin, tergantung dari jarak pengeluaran masing-

masing terhadap garis kemiskinan. Makin jauh 

pengeluaran seorang penduduk miskin terhadap 

garis kemiskinan, maka bobotnya dalam indeks 

P2 akan semakin besar, demikian pula sebaliknya. 

Dengan demikian, indeks P2 dapat menggambarkan 

kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin 

satu dengan lainnya. Tren peningkatan P2 dari 

0,11 (September 2016) ke level 0,16 (Maret 2017) 

menjadi 1,12 (September 2017), menunjukkan 

bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk 

miskin di Bali makin meningkat. Nilai P2 sebesar 1,12 

menunjukkan besarnya deviasi total pengeluaran 

diantara penduduk miskin di Bali.

Gini ratio Provinsi Bali mengalami penurunan 

dari 0,382 pada Maret 2017 menjadi 0,379 

pada September 2017. Kondisi ini menunjukkan 

menurunnya kesenjangan ekonomi di Provinsi Bali, 

sejalan upaya Pemerintah yang komprehensif dan 

berkelanjutan dalam mengurangi kesenjangan 

ekonomi. Penurunan rasio gini sejalan dengan 

penurunan rasio gini nasional dari 0,393 pada Maret 

2017 menjadi 0,391 pada September 2017.

*) angka periode Septmber

Sumber : Badan Pusat Statistik

 

Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep

Jumlah Penduduk Miskin 185.20 195.95 196.71 218.79 178.18 174.94 180.13 176.48

Persentase Penduduk Miskin (rhs) 4.53 4.76 4.74 5.25 4.25 4.15 4.25 4.14

-       Kota 4.01 4.35 4.31 4.52 3.68 3.53 3.58 3.46

-       Desa 5,34 5.39 5.44 6.42 5.23 5.21 5.45 5.42

Garis Kemiskinan (Rp) 295,210      301,747      321,834      331,028      338,967      346,398      361,387      364,064

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 0.42 0.87 0.66 1.13 0.51 0.53 0.68 0.55

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0.06 0.26 0.14 0.35 0.09 0.11 0.16 1.12

20172014 2015 2016

Tabel 6.7 Jumlah Penduduk Miskin
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Grafik 6.14  NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT),

 dan Indeks yang Dibayar (IB)

Sumber : Badan Pusat Statistik
 

Penurunan NTP terbesar pada triwulan I 2018 terjadi 

pada subsektor perkebunan rakyat yang terkontraksi 

sebesar 4,91% (qtq), yaitu dari 104,07 pada triwulan 

IV 2017 menjadi 98,96. Penurunan NTP pada 

subsektor ini disebabkan oleh penurunan IT sebesar 

2,35% (qtq) yang mencerminkan penurunan harga 

jual komoditas perkebunan rakyat. Penurunan 

indeks harga yang diterima petani terutama 

disebabkan oleh turunnya harga kelapa dan 

kakao sejak Januari 2018, serta cengkeh pada bulan 

Maret 2018. Penurunan NTP ini turut diperparah oleh 

peningkatan indeks yang dibayar petani (IB) sebesar 

2,7% (qtq).

Di sisi lain, peningkatan NTP terbesar pada triwulan 

I 2018 terjadi pada subsektor tanaman pangan yang 

didorong oleh peningkatan IT sebesar 4,34% (qtq). 

Peningkatan IT subsektor tanaman pangan terutama 

disebabkan oleh peningkatan harga gabah, jagung 

dan ubi jalar pada bulan Januari dan Februari 2018. 

Sementara peningkatan NTP subsektor hortikultura 

(dari 98,9 pada triwulan IV 2017 menjadi 99,64) 

didorong oleh kenaikan IT seiring kenaikan harga 

cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan tomat.

Grafik 6.15 Perbandingan NTP Bali dan Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik

 

6.2.3.  Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

Tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan 

antara lain tergambar dari indikator Nilai Tukar 

Petani (NTP). Perkembangan NTP Bali pada 

triwulan I 2018 tercatat sebesar 103,5 atau 

lebih rendah dibanding triwulan IV 2017 yang 

sebesar 104,31. Penurunan NTP ini disebabkan 

oleh naiknya Indeks Harga yang Dibayarkan Petani 

(IB) sebesar 2,58% (qtq) yang tidak mampu ditahan 

oleh peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani 

(IT) sebesar 1,79% (qtq). Dilihat dari subsektornya, 

peternakan dan perikanan kembali mengalami 

penurunan dibanding triwulan lalu, disamping 

subsektor perkebunan rakyat. Sementara itu, NTP 

subsektor tanaman pangan dan hortikultura semakin 

terakselerasi sehingga tetap mampu mendorong NTP 

Bali pada triwulan I 2018 lebih tinggi dibanding NTP 

Nasional (101,94).

6.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Perkembangan indikator pembangunan manusia 

di Bali semakin membaik, tercermin dari nilai IPM 

yang tinggi dan berada di atas IPM nasional serta 

menunjukkan tren meningkat. IPM Provinsi Bali 

pada tahun 2017 tercatat sebesar 74,3, meningkat 

dibanding tahun 2016 yang sebesar 73,65, dan 

lebih tinggi dibanding IPM nasional tahun 2017 yang 

sebesar 70,81. IPM Bali tersebut masih menempati 

urutan ke-5 di antara 34 Provinsi di Indonesia. 
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Grafik 6.16 Perkembangan IPM Provinsi Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik
 

Grafik 6.17 Perbandingan IPM Bali dan Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik

 

Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara 

rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,10 

tahun (kelas IX), lebih lama 0,15 tahun dibanding 

tahun sebelumnya. Kedua indikator ini terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 

hingga 2017, Harapan Lama Sekolah di Indonesia 

telah meningkat sebesar 1,56 tahun, sementara 

Rata-rata Lama Sekolah bertambah 0,64 tahun. 

Komponen pembentuk IPM lain yang mengalami 

peningkatan adalah Pengeluaran Per Kapita yang 

menggambarkan kelayakan standar hidup. Pada 

tahun 2017, pengeluaran per kapita penduduk 

Provinsi Bali mencapai Rp13,57 juta per tahun atau 

meningkat Rp294 ribu dibanding tahun 2016. 

Meningkatnya IPM Bali pada tahun 2017, dipengaruhi 

oleh peningkatan komponen pembentuk IPM yaitu 

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), Harapan 

Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), 

dan Pengeluaran Per Kapita. Pada tahun 2017, UHH 

Provinsi Bali mencapai 71,06 tahun atau dengan kata 

lain bayi yang lahir pada tahun 2017 memiliki peluang 

untuk hidup hingga 71,06 tahun. Nilai ini meningkat 

0,16 tahun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 

70,90 tahun. Sementara itu, dimensi pengetahuan 

HLS dan RLS pada tahun 2017 mencapai 12,85 tahun 

dan 8,10 tahun. Hal ini berarti bahwa anak-anak yang 

pada tahun 2017 berusia 7 tahun memiliki harapan 

dapat menikmati pendidikan selama 12,85 tahun 

(Diploma I), lebih lama 0,13 tahun dibanding yang 

berumur sama pada tahun 2016. 
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STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF KAIN TENUN BALI

BOKS C

Dinamika perekonomian dunia memicu munculnya 
potensi-potensi ekonomi baru. Kegiatan 
perekonomian dunia yang dominan bertumpu pada 
basis sumber daya alam (SDA) seperti pertanian mulai 
bergeser ke perekonomian berbasis sumber daya 
manusia (SDM), yaitu industri dan teknologi. Indonesia 
sangat diuntungkan dengan adanya bonus demografi 
hingga tahun 2035. Hingga tahun 2030 jumlah 
penduduk usia  produktif di Indonesia diperkirakan 
diatas 60% dan 27% di antaranya adalah penduduk 
muda dengan rentang usia 16-30 tahun. Penduduk 
dengan usia muda inilah potensi baru untuk 
memunculkan sumber perekonomian baru dengan 
ide-ide baru dan keinginan untuk berwirausaha 
yang kuat. Berkaca pada pergeseran permintaan 
dunia dan potensi ekonomi baru tersebut, kemudian 
berkembang sektor ekonomi kreatif. Berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 
2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, sektor 
ekonomi kreatif terdiri atas 16 sub-sektor, yaitu: (1) 
Arsitektur; (2) Desain interior; (3) Desain Komunikasi 
Visual; (4) Desain Produk; (5) Film, animasi dan 
video; (6) Fotografi; (7) Kriya; (8) Kuliner; (9) Musik; 
(10) Fashion; (11) Aplikasi dan game developer; (12) 
Penerbitan; (13) Periklanan; (14) Televisi dan radio; 
(15) Seni pertunjukan; dan (16) Seni rupa. 

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Bali, pada tahun 2016 usaha 
kreatif di Bali berjumlah 12.730 unit usaha dengan 
serapan tenaga kerja mencapai 96.601 orang tenaga 
kerja, nilai investasi Rp3,4 Triliun, nilai produksi Rp7,1 
Triliun, nilai bahan baku/bahan penolong Rp3,9 triliun 
dan realisasi ekspor sebesar USD574 juta. Berdasarkan 
komoditasnya, hasil kerajinan masih mendominasi 
dengan pangsa rata-rata tahun 2013-2016 sebesar 
40%. Apabila dilihat lebih dalam, jenis kerajinan kayu 
merupakan produk ekspor terbesar dengan pangsa 

rata-rata 5 tahun terakhir sebesar 41%. Tiga negara 
tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat (33%), 
Australia (14%) dan Jepang (14%).

  

Grafik 1.  Perkembangan Ekspor Industri Kreatif Bali

Sumber: Bea dan Cukai, diolah

 

Grafik 2. Pangsa Ekspor Produk Kerajinan Bali

Sumber: Bea dan Cukai, diolah
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Grafik 3. Negara Tujuan Ekspor Industri Kreatif Bali Semester I 2017

Sumber: Bea dan Cukai, diolah  
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diproyeksi akan tumbuh pesat hingga 2020. Hal ini 
terutama terjadi di Asia, seiring dengan masuknya 
ratusan jutaan orang ke kelompok global middle 
class.

Dari hasil rapat koordinasi dengan beberapa pelaku 
usaha dan akademisi serta pemerintah daerah, 
diperoleh gambaran  komprehensif mengenai industri 
tenun di Bali, terinci dari matriks SWOT dibawah ini:
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Grafik 4. Perkembangan Ekspor Tenun Bali

Sumber: Bea dan Cukai, diolah    
Grafik 5. Proyeksi Belanja Pakaian di Beberapa Negara Utama

Selain tempat destinasi wisata dan produk kopinya, 
Bali juga sangat dikenal dengan kain tenun khasnya, 
yaitu kain tenun endek, songket dan rang rang. Pada 
tahun 2015, kain tenun Bali sangat digemari baik di 
pasar domestik maupun internasional. Permintaan 
dunia terhadap kain tenun masih sangat potensial 
yang dapat dilihat pada nilai world demand sebesar 
99, dengan ekspor eksisting sebesar 35, maka masih 
terdapat gap sebesar 64. Berdasarkan hasil penelitian 
dari World Resources Institute, belanja pakaian 
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Dari  rumusan analisis SWOT tersebut, dapat 
dirumuskan beberapa strategi dengan rincian sebagai 
berikut:

1.  Pengembangan industri kreatif yang berdaya 
saing tinggi melalui penyusunan roadmap dengan 
didukung SDM berkualitas, perijinan usaha, 
pengurusan hak cipta dan birokrasi yang mudah 
serta pembiayaan yang ringan

2.  Pengembangan industri kreatif yang merata sesuai 
dengan kearifan lokal (daerah sentra) dengan 
didukung sarana prasarana dan pemasaran yang 
memadai

3.  Mendorong penguatan brand atau ciri khas 
produk sebagai competitive advantage yang 
didukung dengan penyediaan bahan baku, R&D 
dan pemasaran yang memadai

4. Mendorong penciptaan SDM berkualitas dan 
inovatif melalui sinergi antara akademisi, pelaku 
usaha dan Pemerintah

5. Mendorong promosi melalui event/pameran 
nasional dan internasional serta kampanye cinta 
produk lokal yang ditunjang dengan ciri khas dan 
brand sebagai competitive advantage yang telah 
dilindungi dengan HAKI 

Pengembangan industri tenun telah dilakukan di 

Bali, namun masih belum optimal dalam memenuhi 

kebutuhan ekspor dunia. Berdasarkan hasil field 

study dan survei kepada Pemerintah Daerah, pelaku 

usaha dan akademisi, beberapa kendala kritikal yang 

menghambat perkembangan industri tenun di Bali 

antara lain:

1. Tingkat persaingan tinggi

2. Keterampilan tenaga kerja rendah

3. Produk sejenis yang unggul

4. Suku bunga tinggi

5. Sulitnya bahan baku

6. Kurangnya perlindungan atas HAKI

7. Proses pengurusan HAKI yang susah

8. Penguasaan teknologi terkini

Dalam rangka mengatasi kendala kritikal dengan 

menggunakan strategi yang telah dirumuskan di atas, 

disusun roadmap pengembangan industri tenun Bali 

yang terbagi atas sasaran jangka pendek (1-2 tahun), 

jangka menengah (3-5 tahun) dan jangka panjang 

(lebih dari 5 tahun) sesuai dengan poin permasalahan 

yang akan diatasi. 
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Tabel 1. Roadmap Pengembangan Industri Tenun Bali (SDM dan Hulu)

   

Tabel 2. Roadmap Pengembangan Industri Tenun Bali (Hilir)
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Kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2018 diprakirakan akan mengalami akselerasi dan tumbuh dalam kisaran 

6,00%-6,40% (yoy). Sementara itu, perekonomian Bali untuk tahun 2018, diprakirakan akan mengalami akselerasi 

dengan tumbuh dalam kisaran 5,90%-6,30% (yoy). Sementara itu, inflasi Bali triwulan III 2018 diprakirakan akan 

meningkat dalam kisaran 3,76%-4,16% (yoy). Selanjutnya Inflasi pada tahun 2018 juga diprakirakan akan meningkat 

dan berada dalam kisaran 3,80%-4,20% (yoy).

*Foto Oleh : Bank Indonesia
( Klaster Bawang Merah Binaan Bank Indonesia Desa Songan - Bangli )
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7.1.  PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada 

triwulan III 2018 diprakirakan mengalami 

akselerasi dibanding triwulan II 2018 dan 

tumbuh dalam kisaran 6,00%-6,40% (yoy). Dari 

sisi permintaan, akselerasi kinerja ekonomi Bali 

terutama didorong oleh akselerasi semua komponen 

utama, meliputi: konsumsi rumah tangga, konsumsi 

pemerintah, investasi dan ekspor luar negeri. Sejalan 

dengan itu, akselerasi ekonomi Bali pada triwulan 

III 2018 dari sisi penawaran juga didorong oleh 

akselerasi 5 dari 6 lapangan usaha utama ekonomi 

Bali  yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi 

makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, 

transportasi dan pergudangan, konstruksi serta 

industri pengolahan.

SISI PERMINTAAN 

Bila dianalisis lebih lanjut, prospek perekonomian 
Bali pada triwulan III 2018 dari sisi permintaan, 
akselerasi kinerja ekonomi didorong oleh 
peningkatan seluruh komponen utama ekonomi 
Bali meliputi: konsumsi rumah tangga, konsumsi 
pemerintah, investasi dan ekspor luar negeri. Adapun 
beberapa event dan faktor yang mendorong akselerasi 

Grafik 7. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulanan 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Keterangan : p) Angka Proyeksi Bank Indonesia
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75		 Proyek	pembangunan	underpass	Tugu	Ngurah	Rai,	pembangunan	Benoa	Tourism	Port,	perluasan	Apron	Bandara	Ngurah	Rai,	Pembangunan	TPA	
Suwung	dan	penyelesaian	pembangunan	patung	GWK	dan	Taman	Budaya	 terkait	dengan	 IMF-WB	AM	2018.	Selain	 itu,	 terdapat	pelaksanaan	
pembangunan	waduk	Sidane	yang	akan	dimulai	pada	semester	II	tahun	2018	

76	 Berdasarkan	World	Economic	Outlook	(WEO)	IMF	pada	periode	April	2018,	pertumbuhan	ekonomi	dunia	tahun	2018	diprakirakan	tumbuh	sebesar	
3,9%	(yoy),	lebih	tinggi	dibandingkan	tahun	2017	yang	sebesar	3,8%	(yoy).	Ekonomi	AS	pada	tahun	2018	juga	diprakirakan	tumbuh	sebesar	2,9%	
(yoy),	 lebih	tinggi	dibandingkan	2017	yang	sebesar	2,3%	(yoy).	Ekonomi	Australia	juga	diprakirakan	akan	tumbuh	lebih	tinggi	pada	tahun	2018	
dibandingkan	2017	

kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2018 dari sisi 
permintaan terinci sebagai berikut:

•  Dampak lanjutan stimulus pembayaran tunjangan 
hari raya (THR) dan gaji ke 13 dan ke 14 Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), akan mendorong peningkatan 
kinerja konsumsi rumah tangga (RT). Akselerasi 
komponen konsumsi RT diprakirakan juga 
bersumber dari meningkatnya pembayaran gaji 
ke 14 PNS, seiring dengan adanya penambahan 
komponen tunjangan.

•   Masuknya periode liburan sekolah dan  ajaran baru, 
mendorong akselerasi konsumsi rumah tangga.

•  Mulai meningkatnya aktivitas persiapan acara IMF-
WB AM 2018 berupa kegiatan MICE, mendorong 
peningkatan kinerja LNPRT dan konsumsi 
pemerintah. Sejalan dengan itu, meningkatnya 
kegiatan dan aktivitas MICE khususnya dalam rangka 
persiapan pelaksanaan kegiatan IMF-WB AM 2018, 
dan masuknya periode peakseason pariwisata juga 
mendorong peningkatan kinerja ekspor jasa luar 
negeri.

• Berlanjutnya pengerjaan beberapa proyek 
infrastruktur dan fisik dengan prakiraan realisasi 
pengerjaan yang lebih tinggi dibanding triwulan 
sebelumnya75, termasuk dalam rangka kegiatan IMF-
WB AM 2018, berpotensi mendorong peningkatan 
kinerja investasi dan konsumsi pemerintah.  
Sejalan dengan itu, upaya pelaku usaha untuk 
terus melanjutkan peningkatan kapasitas usaha 
dan pelayanan termasuk dalam rangka persiapan 
IMF-WB AM 2018 khususnya pelaku usaha yang 
terkait dengan bidang usaha pariwisata, berpotensi 
mendorong akselerasi investasi, khususnya swasta

•  Akselerasi investasi juga didorong oleh peningkatan 
optimisme pelaku usaha terkait dengan kondisi 
ekonomi ke depan

•   Perbaikan kinerja ekonomi global, termasuk 
ekonomi yang menjadi negara utama tujuan ekspor 
Bali76, berpotensi mendorong peningkatan kinerja 
ekspor barang luar negeri Bali.

•  Upaya percepatan realisasi belanja yang dilakukan 
oleh pemerintah, baik yang menggunakan anggaran 
APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/
Kota, mendorong laju konsumsi pemerintah. 
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Kondisi ini juga diprakirakan akan semakin meningkat, 

sejalan dengan meningkatnya persentase realisasi fisik 

proyek infrastruktur pemerintah.  

Akselerasi ekonomi Bali pada triwulan III 2018, 
juga terkonfirmasi dari hasil survei konsumen. 
Hasil survei konsumen pada triwulan I 2017, 

mengkonfirmasi bahwa masih optimisnya konsumen 

terhadap ekpektasi penghasilan konsumen untuk 

6 bulan yang akan datang (triwulan III 2018) dan 

masih optimisnya konsumen terhadap ketersediaan 

lapangan kerja 6 bulan yang akan datang (triwulan 

II 2018), dengan nilai indeks yang masih diatas atau 

sama dengan 100 (grafik 7.2). Kondisi tersebut 

mengkonfirmasi bahwa  laju konsumsi rumah tangga 

pada triwulan III 2018 masih menunjukkan optimisme 

dan berpotensi melanjutkan akselerasi seperti prakiraan 

triwulan sebelumnya. 

Meskipun demikian, masih terdapat potensi 
terjadinya perlambatan kinerja ekonomi Bali 
pada triwulan III 2018 dari sisi permintaan, 
antara lain potensi peningkatan inflasi pada triwulan 

III 2018, sejalan dengan peningkatan permintaan 

akibat masuknya periode peakseason pariwisata. 

Kondisi ini berpotensi menahan daya beli masyarakat, 

sehingga akan berdampak pada tertahannya kinerja 

konsumsi rumah tangga.  Sejalan dengan itu, 

adanya kecenderungan masyarakat untuk menahan 

konsumsinya karena lebih memprioritaskan untuk 

menabung dalam rangka berjaga-jaga, juga berpotensi 

menahan kinerja komponen konsumsi rumah tangga.

Semakin kompetitifnya persaingan produk 
ekspor dan destinasi wisata berpotensi menahan 
kinerja ekspor luar negeri Bali. Meningkatnya 

persaingan untuk pasar ekspor barang luar negeri 

dari Bali, khususnya komoditas produk olahan kayu, 

furniture, handicraft, pakaian jadi dan perhiasan, baik 

dari sisi harga maupun kualitas berpotensi menahan 

kinerja ekspor Bali, meskipun kinerja ekonomi negara 

mitra dagang utama Bali menunjukkan perbaikan. 

Sementara itu, meningkatnya promosi, branding dan 

upaya memperkenalkan berbagai destinasi wisata 

dunia dari negara lain sejalan dengan potensi terus 

meningkatnya kinerja pariwisata global, berpotensi 

menahan kinerja ekspor jasa luar negeri Bali. 

SISI PENAWARAN

Akselerasi kinerja ekonomi dari sisi penawaran pada 

triwulan III 2018, didorong oleh peningkatan kinerja 5 

dari 6 lapangan usaha utama Bali meliputi lapangan 

usaha penyediaan akomodasi makan minum, 

perdagangan besar dan eceran, konstruksi, transportasi 

dan pergudangan serta industri pengolahan. Prakiraan 

peningkatan kinerja lapangan usaha utama tersebut 

didorong oleh beberapa event dan faktor antara lain:

•  Masuknya periode peakseason pariwisata Bali pada 

triwulan III 2018 dan meningkatnya aktivitas MICE 

termasuk dalam rangka persiapan kegiatan IMF-

WB AM 2018, mendorong peningkatan akselerasi 

kinerja lapangan usaha akomodasi makan dan 

minum, serta perdagangan besar dan eceran

•  Masuknya periode liburan sekolah dan  ajaran 

baru, berpotensi mendorong peningkatan kinerja 

lapangan usaha akomodasi makan dan minum, 

transportasi dan pergudangan serta perdagangan 

besar dan eceran.

•  Dampak lanjutan dari pembayaran THR dan gaji 

ke 13 & 14 PNS, berpotensi mendorong akselerasi 

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.   

Grafik 7. 2. Indeks Ekspektasi Konsumen

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia
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•  Peningkatan kinerja industri pengolahan, sejalan 

dengan prakiraan terus meningkatnya kinerja 

ekonomi negara mitra dagang Bali yaitu AS dan 

Australia. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini 

(berdasarkan hasil survei dan liaison) juga didorong 

oleh upaya pengembangan pasar alternatif ekspor 

ke beberapa negera di kawasan Timur Tengah, 

Rusia, Amerika Selatan dan kawasan Afrika. Sejalan 

dengan itu, potensi terus meningkatnya kunjungan 

wisman juga akan mendorong peningkatan 

permintaan yang pada gilirannya akan berdampak 

pada peningkatan kinerja lapangan usaha industri 

pengolahan.

•  Terus berlanjutnya pengerjaan beberapa proyek 

konstruksi dari sisi fisik, termasuk dalam rangka 

persiapan kegiatan IMF-WB AM 2018 dan 

penyelesaian pembangunan beberapa hotel baru77, 

berpotensi mendorong akselerasi lapangan usaha 

konstruksi

•  Upaya pelaku usaha untuk terus meningkatkan 

pengembangan pasar ekspor alternatif, antara lain 

ke kawasan Timur Tengah dan pengembangan 

pasar bidang usaha pariwisata alternatif antara lain 

ke India, mendorong akselerasi kinerja lapangan 

usaha industri pengolahan dan akomodasi makan 

dan minum serta transportasi. 

Perkembangan ekonomi Bali ke depan, masih 
menghadapi tantangan dan risiko perlambatan 
pada triwulan III 2018 dari sisi penawaran. Beberapa 

tantangan dan resiko tersebut meliputi dikeluarkannya 

travel advisory oleh 5 negara asal wisman, akibat bom 

Surabaya berpotensi menahan jumlah kunjungan 

wisman. Selain itu semakin meningkatnya persaingan 

pada komoditas produk ekspor barang Bali di pasar 

luar negeri dan terus meningkatnya kompetisi destinasi 

wisata dunia, berpotensi menahan kinerja industri 

pengolahan dan akomodasi makan dan minum.

PRAKIRAAN KINERJA EKONOMI PROVINSI BALI 
2018 

Dengan mencermati perkembangan ekonomi, 
prompt indikator dan hasil suvei serta liaison 
terakhir, perekonomian Provinsi Bali untuk 
keseluruhan 2018 diprakirakan akan mengalami 
akselerasi dan tumbuh dalam kisaran 5,90%-6,30% 

(yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi ekonomi Bali 

didorong oleh meningkatnya seluruh komponen 

permintaan yaitu konsumsi rumah tangga, investasi dan 

konsumsi pemerintah. Sementara dari sisi penawaran, 

akselerasi kinerja ekonomi Bali didorong oleh akselerasi 

4 lapangan usaha utama ekonomi Bali, yaitu lapangan 

usaha pertanian, industri pengolahan, konstruksi 

serta transportasi dan pergudangan. Sementara itu, 

lapangan usaha akomodasi makan dan minum serta 

pedagangan besar dan eceran tetap dapat tumbuh 

tinggi, meskipun diprakirakan menunjukkan tendensi 

melambat.

77  Beberapa	hotel	baru	yang	konstruksinya	masih	berlangsung	dan	diprakirakan	akan	selesai	2018	&	2019	meliputi:	Hotel	Jumeirah	Bali	(104	kamar,	
bintang	5);	Waldorf	Astoria	Bali	Ubud	(100	kamar,	bintang	5);	The	Sarasvati	Luxury	Collection	Resort	Bali	(bintang	5);	Cordis	NusaDua	Bali	(250	
kamar,	bintang	5);	Langham	Place	Hotel	 (117	kamar	bintang	5);	Trump	Hotel	dan	Resort	 (bintang	5);	Edition	Hotel	&	Residence	 (250	kamar,	
bintang	5)

Grafik 7.3. Proyeksi Ekonomi Bali 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Keterangan : p) Angka Proyeksi BI
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Akselerasi ekonomi Bali pada 2018, baik dari sisi 
permintaan maupun penawaran didorong oleh 
beberapa faktor meliputi:

•  Kebijakan pemerintah yang tidak akan melakukan 

kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) maupun 

BBM bersubsidi sepanjang  2018, berpotensi 

mempertahankan daya beli masyarakat. Sejalan 

dengan itu, peningkatan UMP yang lebih 

tinggi pada 2018 (8,71%,yoy) dibanding 2017 

(8,25%,yoy) dan tetap terkendalinya tingkat inflasi 

dalam sasaran, berpotensi mempertahankan 

daya beli konsumen dan mengkonfirmasi tetap 

kuatnya konsumsi konsumen, sehingga berpotensi 

mengakselerasi ekonomi Bali. Prakiraan akselerasi 

konsumsi rumah tangga dan lapangan usaha 

perdagangan, juga didorong oleh pembayaran 

gaji ke 14 PNS (adanya penambahan komponen 

penghasilan) dan panjangnya libur Idul Ftri 2018.

•  Pelaksanaan kegiatan Pemilukada pada bulan 

Juni 2018, berpotensi mendorong akselerasi 

kinerja konsumsi pemerintah dan LNPRT dari sisi 

permintaan; lapangan usaha perdagangan dan 

industri pengolahan serta mendorong pertumbuhan 

akomodasi makan dan minum dari sisi penawaran.

•  Tidak adanya penataan OPD (penyesuaian personil 

dan mata anggaran) seperti pada 2017 dan upaya 

pemerintan untuk mendorong akselerasi belanja 

(APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota) 

dalam rangka mencapai optimalisasi belanja, 

mendorong akselerasi kinerja konsumsi pemerintah 

dan investasi dari sisi permintaan serta akselerasi 

konstruksi dan perdagangan dari sisi penawaran. 

• Pengerjaan penyelesaian beberapa proyek 

infrastruktur dan konstruksi, termasuk dalam 

rangka menghadapi IMF-WB AM 2018 dan 

penyelesaian pembangunan beberapa hotel baru 

serta peningkatan kapasitas usaha beberapa hotel 

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, 

berpotensi mendorong akselerasi kinerja investasi 

dan lapangan usaha konstruksi pada tahun 2018.  

•  Meningkatnya pelaksanaan kegiatan MICE, 

termasuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan IMF-WB AM 2018 yang akan dihadiri oleh 

15.000 peserta utama dari 189 negara, diprakirakan 

berpotensi mendorong pertumbuhan akomodasi 

makan dan minum, transportasi dan pergudangan 

serta perdagangan besar dan eceran. Kondisi ini 

juga akan mendorong akselerasi kinerja lapangan 

usaha informasi dan komunikasi, karena banyaknya 

aktivitas dan kegiatan yang membutuhkan sarana 

dan jaringan komunikasi yang melibatkan peserta 

dalam jumlah yang besar. Sementara dari sisi 

permintaan akan mendorong pertumbuhan ekspor 

luar negeri, khususnya jasa.

•  Potensi peningkatan kinerja pendapatan daerah, 

sejalan dengan membaiknya kinerja ekonomi dan 

meningkatnya kinerja konsumsi masyakarakat 

termasuk dalam membeli kendaraan baru, 

berpotensi  meningkatkan pajak daerah (PAD), yang 

pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan 

realiasasi belanja daerah 2018. Kondisi ini dapat 

mendorong akselerasi konsumsi pemerintah dan 

pertumbuhan perdagangan besar dan eceran. 

•  Potensi terus meningkatnya kunjungan wisman, 

sejalan dengan peningkatan upaya promosi, 

pengembangan produk dan destinasi wisata 

termasuk Bali and Beyond, dan pengembangan 

pasar alternatif wisman (India, Inggris dan Jerman) 

yang dibarengi dengan peningkatan pelayanan 

serta pengembangan Bali and Beyond serta produk 

dan destinasi wisata, berpotensi mendorong 

pertumbuhan akomodasi makan dan minum; 

transportasi dan pergudangan serta perdagangan 

besar dan eceran. 

•  Prakiraan menguatnya kinerja ekonomi Amerika 

Serikat dan Australia 2018, sebagai mitra dagang 

utama untuk ekspor barang Bali yang juga diikuti 

upaya pengembangan pasar alternatif serta upaya 

eksportir untuk terus melakukan diversifikasi 

produk ekspor dan peningkatan kualitas produk 

agar dapat bersaing di tengah semakin ketatnya 

persaingan, diprakirakan menjadi stimulus yang 

berpotensi mendorong akselerasi ekspor barang 
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luar negeri Bali 2018 dan industri pengolahan.

• Upaya peningkatan produksi pertanian melalui 

intensifikasi pertanian khususnya untuk komoditas 

tanaman bahan makanan, melalui Gerakan 

Pengelolaan Pertanian Tanaman Terpadu (GPPTT) 

berupa penyediaan benih berserifikasi, bantuan 

pupuk dan sarana produksi serta pendampingan 

dan bantuan teknis yang diikuti oleh perbaikan 

jaringan irigasi (primer, sekunder dan tersier), 

berpotensi mendorong kinerja pertanian 2018. 

Selain itu, upaya peningkatan produksi ternak 

melalui program Sapi Induk Wajib Bunting (SIWAB), 

juga berpotensi mendorong akselerasi pertanian 

2018. Kondisi iklim dan cuaca yang lebih kondusif 

sepanjang Januari - September 2018 (perkiraan 

BMKG Bali), berpotensi mendorong peningkatan 

produksi dan kinerja pertanian dari sisi penawaran 

dan konsumsi rumah tangga dari sisi permintaan.

•  Adanya penambahan rute penerbangan 

sepanjang 2018 dari dan ke Bali, baik untuk rute 

domestik maupun rute international, berpotensi 

mendorong kinerja lapangan usaha transportasi 

dan pergudangan serta mendorong pertumbuhan 

ekspor luar negeri, khususnya jasa.

• Penyelenggaraan kegiatan Pemilukada 2018 

(provinsi dan 2 kabupaten/kota), juga menjadi 

faktor pendorong akselerasi kinerja ekonomi Bali 

2018, khususnya industri pengolahan; transportasi 

dan pergudangan serta mendorong pertumbuhan 

perdagangan besar dan eceran dari sisi penawaran. 

Sementara dari sisi permintaan akan mendorong 

akselerasi konsumsi pemerintah dan LNPRT.

•  Berdasarkan hasil survei dan liaison, peningkatan 

kinerja ekspor jasa diprakirakan tetap kuat, 

didorong upaya promosi dan penjualan melalui 

online booking, sales call, dan program diskon. 

Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan 

lapangan usaha akmamin pada 2018. Keikutsertaan 

pelaku usaha pada kegiatan pameran internasional 

dan pengembangan pasar alternatif ke India, 

Timur Tengah dan Rusia juga merupakan faktor 

pendorong pertumbuhan kinerja lapangan usaha 

ini.

Meskipun berpotensi meningkat, namun masih 
terdapat resiko dan tantangan yang berpotensi 
menahan kinerja ekonomi Bali pada 2018. 
Meningkatnya persaingan pasar ekspor luar negeri 

untuk produk dari Bali, khususnya produk olahan 

kayu, pakaian jadi, furniture, handicraft dan perhiasan 

terutama dari sisi kualitas dan harga produk berpotensi 

menahan kinerja ekonomi Bali pada  2018. Sejalan 

dengan itu terus berkembangnya destinasi wisata dunia 

mendorong peningkatan kompetisi dalam menarik 

pengunjung berpotensi menahan kinerja ekonomi 

Bali pada 2018. Di keluarkannya travel advisory dari 

5 negara78  pasca bom Surabaya pada Mei 2018, 

berpotensi menahan pertumbuhan laju kunjungan 

wisman di Bali dan beresiko terhadap kinerja ekonomi 

Bali tahun 2018. 

78	 Akibat	terjadinya	aksi	bom	Surabaya	pada	pertengahan	Mei	2018,	menyebabkan	dikeluarkannya	14	travel	advice	untuk	berkunjung	ke	Indonesia	
dari	14	negara	yang	meliputi:	Inggris;	Amerika	Serikat;	Australia;	Hongkong;	New	Zeland;	Singapura;	Malaysia;	Polandia;	Irlandia;	Kanada;	Prancis;	
Filipina;	Brasil;	Swiss

Sumber : World Economic Outlook, International  Monetary Fund (IMF) April 2018

Keterangan :**) angka proyeksi IMF

 

Tabel 7.1. Outlook Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama 2018-2019
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Grafik 7.4. Proyeksi Inflasi Bali 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Keterangan : p) Angka Proyeksi BI

7.2.  INFLASI

Inflasi Bali triwulan III 2018 diprakirakan 

meningkat dibanding triwulan sebelumnya pada 

kisaran 3,76%-4,16% (yoy). Prakiraan peningkatan 

inflasi pada triwulan III 2018 tersebut, disebabkan oleh 

masuknya periode liburan sekolah dan tahun ajaran 

baru, sehingga berpotensi mendorong peningkatan 

permintaan yang akan berdampak pada peningkatan 

harga komoditas strategis (inflasi). Peningkatan inflasi 

pada triwulan laporan, juga didorong oleh masuknya 

periode peakseason pariwisata, sehingga akan 

mendorong meningkatnya permintaan dan berdampak 

kepada kenaikan harga. Selain itu, sesuai dengan pola 

musimannya, konsumsi pemerintah mulai meningkat 

pada triwulan III 2018, terutama pemerintah provinsi 

dan Kabupaten/kota berpotensi memberikan tekanan 

pada kenaikan harga.  Meskipun demikian, tingkat 

inflasi pada triwulan III 2018 diprakirakan dapat 

terjaga, sejalan dengan terjaganya pasokan komoditas 

pangan yang telah di antisipasi oleh TPID se-Provinsi 

Bali dan berakhirnya perayaan hari keagamaan pada 

triwulan sebelumnya. 

tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang 

Sasaran Inflasi. 

Berdasarkan disagregasinya, peningkatan 

tekanan inflasi pada 2018 terutama bersumber 

dari kelompok volatile food. Sedangkan tekanan 

kelompok core inflation dan administered price 

diprakirakan masih stabil. Tendensi peningkatan 

tekanan inflasi kelompok volatile food seiring 

dengan prakiraan peningkatan kinerja bidang usaha 

pariwisata termasuk dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan IMF-WB AM 2018, berpotensi mendorong 

peningkatan permintaan terhadap komoditas 

strategis, khususnya pangan, sehingga akan 

mendorong peningkatan inflasi. Dari sisi produksi, 

kondisi cuaca yang relatif mendukung diprakirakan 

akan menahan peningkatan produksi pangan pada 

2018. Sementara dari kelompok administered 

prices, risiko peningkatan bersumber dari rencana 

kenaikan cukai rokok dan BBM Non subsidi pada 

tahun 2018. Meskipun demikian, tendensi kenaikan 

tekanan inflasi telah diantisipasi oleh TPID se-Provinsi 

Bali mengacu pada roadmap pengendalian inflasi 

serta didukung komitmen & koordinasi TPID dalam 

menjaga ketersediaan pangan antara lain : 

1)  Potensi peningkatan produksi tabama dengan 

upaya intensifikasi produk pangan dan program 

GPPTT serta Siwab ; 

2)  Upaya TPID dalam menjaga ketersediaan komoditi 

pangan di seluruh wilayah Provinsi Bali, melalui 

operasi pasar (beras) dan pasar murah; dan 

3)  Penyediaan data harga di tingkat produsen 

sebagai early warning system, diharapkan dapat 

menahan volatilitas harga kelompok volatile 

food. Di sisi lain, terkendalinya tekanan inflasi inti, 

didukung oleh terjaganya ekspektasi masyarakat 

dan masih kuatnya sisi penawaran dalam 

merespon permintaan.

Secara keseluruhan, inflasi Bali 2018 

diprakirakan akan mengalami peningkatan dan 

akan berada dalam kisaran 3,80%-4,20% (yoy), lebih 

tinggi dibanding realisasi inflasi 2017 yang sebesar 

3,32% (yoy). Meskipun demikian, Prakiraan inflasi 

tersebut masih masuk dalam rentang sasaran inflasi 

Nasional yang sebesar 3,5%±1% (yoy), sebagaimana 
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Administered price (AP)

Andil inflasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD)

Bobot inflasi

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Cash Inflows

Cash Outflows

Dana Perimbangan

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Ekspor

Faktor Fundamental

Faktor Non Fundamental

Feronikel

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan 

harganya diatur oleh pemerintah.

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/

kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah.

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap 

tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat 

tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut. 

Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva 

tertimbang menurut risiko (ATMR)

Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal 

dari perbankan dalam periode tertentu

Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan 

dalam periode tertentu

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung 

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan 

pemberian otonomi daerah.

Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan 

di suatu bank.

Keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang 

bersifat komersil maupun bukan komersil

Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat 

dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-

penawaran atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi 

masyarakat

Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada 

di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi 

bahan pangan (volatile foods), serta harga barang/jasa yang ditentukan 

oleh pemerintah (administered price)

Hasil olahan nikel mentah (ore nickel) dengan kadar antara 20-30% Ni 

dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja dan stainless steel

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap 

dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank 

konvensional

Daftar Istilah
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Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat 

komersil maupun bukan komersil

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh 

perkembangan harga di luar negeri (eksternal)

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan 

konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, 

dengan skala 1–100. 

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga 

barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode 

tertentu.

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan 

konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100. 

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap 

kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan 

mendatang, dengan skala 1–100. 

Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian 

rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent)

Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur 

dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan 

perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat 

luas.

Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental 

(merupakan Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen administered 

prices dan volatile food)

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui 

peningkatan modal.

Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring 

baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang 

perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan 

kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 

5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, 

Diragukan dan Macet.

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif 

dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara 

langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah 

kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan 

dalam bentuk laporan.

Impor

Imported inflation

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks Pembangunan Manusia

Inflasi

Inflasi IHK

Inflasi inti

Investasi

Kliring

Kualitas kredit

Liaison
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Ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang 

disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu 

tertentu.

Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup 

industri minyak dan gas.

Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Selisih bersih antara jumlah cash inflows dan cash outflows pada periode 

yang sama yang terdiri dari: net cash outflows bila cash outflows lebih 

tinggi dibandingkan dengan cash inflows, dan net inflows bila terjadi 

sebaliknya

Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, 

diragukan dan macet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang 

mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah 

tertentu.

1. PDRB atas dasar harga berlaku

Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh 

komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, 

keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh 

sektor perekonomian

2. PDRB atas dasar harga konstan

Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan 

menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti 

hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan 

hasil pengelolaan kekayaan daerah. 

Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian 

sebuah negara.

Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang 

menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya 

terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi 

tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya 

yang digunakan dalam proses produksi.

Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban 

“meningkat” dengan persentase jumlah responden yang memberikan 

jawaban “menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”.

Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor 

yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan 

sebagai penimbangnya.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Migas

mtm (month to month)

Net Cashflows

Non Performing Loan (NPL)

Omzet

PDRB

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perceived risk

Perusahaan

qtq (quarter to quarter)

Saldo Bersih

Saldo Bersih Tertimbang (SBT)
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Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga 

mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara 

keseluruhan. 

Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika 

(real time) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta 

pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima 

pembayaran.

Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator 

pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran secara triwulanan.

Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen 

mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi 

perekonomian pada 6 bulan mendatang.

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan 

harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.

Jenis minyak bumi yang menjadi acuan untuk transaksi perdagangan 

minyak dunia.

Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Sektor ekonomi dominan

Sistem Bank Indonesia Real Time 

Gross Settlement (BI RTGS)

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

Survei Konsumen (SK)

Volatile food

West Texas Intermediate

yoy (year on year)
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