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KATA PENGANTAR 

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan hasil 

asesmen rutin yang dilakukan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Kalimantan Timur. Laporan ini berisi informasi terkini mengenai kondisi ekonomi makro daerah, 

keuangan pemerintah, inflasi, stabilitas sistem keuangan daerah, sistem pembayaran, 

ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta prospek perekonomian ke depan. Laporan ini 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi stakeholders terkait dalam melakukan 

perumusan kebijakannya. 

Secara umum, kinerja ekonomi Kaltim pada triwulan III 2021 menunjukkan tren 

perbaikan pasca kontraksi yang dialami pada triwulan-triwulan sebelumnya. Laju pertumbuhan 

ekonomi Kaltim triwulan III 2021 tumbuh sebesar 4,51% (yoy), setelah pada triwulan 

sebelumnya terkontraksi sebesar 5,76% (yoy). Hal tersebut utamanya disebabkan oleh 

membaiknya hampir seluruh lapangan usaha utama yang didorong oleh peningkatan produksi 

seiring dengan permintaan global yang masi tinggi. Ke depan, perekonomian Kaltim 

diprakirakan kembali dalam tren perbaikan yang ditopang oleh masih tingginya permintaan 

global serta turut didukung oleh peningkatan aktivitas masyarakat akibat momen Hari Besar 

Keagamaan Nasional serta iklim dan kinerja investasi yang lebih positif dari sisi domestik. 

Analisis pada laporan ini menggunakan berbagai data dan informasi yang diperoleh 

secara langsung dari kegiatan laporan, survei, dan liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

Provinsi Kalimantan Timur. Kami juga menggunakan berbagai data sekunder dan informasi yang 

diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak eksternal, baik dari kalangan Pemerintah maupun 

swasta. Untuk itu Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung 

dalam penyusunan laporan ini. Besar harapan kami, hubungan kemitraan strategis yang terjalin 

baik selama ini dapat terus dan bahkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga 

senantiasa mengharapkan kritikan, masukan, dan saran dalam rangka peningkatan kualitas 

laporan ini sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelancaran dan 

kesuksesan kepada kita semua dalam upaya mengembangkan ekonomi Kalimantan Timur guna 

mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya menuju Indonesia maju. 

Samarinda,  November 2021 
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

Ttd. 
 

Tutuk S.H. Cahyono 
Kepala Perwakilan 
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VISI BANK INDONESIA 

Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian 

nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia Maju. 

 

MISI BANK INDONESIA 

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter 

dan bauran kebijakan Bank Indonesia; 

2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial 

Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan; 

3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem 

pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis 

lain; 

4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan 

reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain;  

5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan 

Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional; 

6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat 

daerah; 

7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui 

penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, 

serta peran internasional yang proaktif.  

 

NILAI-NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA 

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (trust and integrity); (ii) 

profesionalisme (professionalism); (iii) keunggulan (excellence); (iv) mengutamakan 

kepentingan umum (public interest); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (coordination and 

teamwork) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi). 
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TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI 

PERTUMBUHAN EKONOMI 

 
*)Sejak tahun 2020, perhitungan PDRB ekspor impor mengalami perubahan dari komponen ekspor luar negeri (LN), impor luar negeri (LN), 

dan net ekspor antar daerah (AD) menjadi komponen ekspor dan impor. 

sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah 

 

EKSPOR DAN IMPOR 

 
sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah 

 

 

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

%yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy

PDRB TOTAL 1,79 1,95 2,05 4,74 5,02 4,95 6,23 2,82 1,38 -5,35 -4,54 -2,83 -2,96 5,76 4,51

Berdasarkan Lapangan Usaha

Pertanian 5,84 6,45 7,08 5,48 6,04 4,18 3,00 2,49 1,97 -2,33 -2,52 -1,62 -3,27 0,37 2,86

Pertambangan -0,50 -0,41 -0,39 5,47 6,65 7,69 10,45 3,02 -0,43 -6,82 -6,67 -4,35 -3,93 5,58 6,60

Industri Pengolahan 0,27 0,43 0,67 0,42 -1,36 0,69 0,52 0,27 3,48 -7,55 -5,13 -1,82 -3,98 8,48 2,22

Listrik dan Gas 12,40 11,32 9,20 6,52 8,39 8,99 8,04 9,25 9,88 9,13 14,88 12,34 0,36 -5,44 3,20

Air 4,28 1,93 1,41 3,35 5,72 7,24 4,64 1,92 2,53 5,16 6,58 6,82 5,31 2,66 7,94

Konstruksi 3,97 3,83 10,66 13,68 14,87 6,05 2,34 0,92 0,86 0,84 -2,49 -4,09 -0,46 -0,83 5,46

Perdagangan 9,97 10,01 5,28 3,90 3,65 3,33 6,91 7,11 5,82 -1,11 -0,47 -0,32 -0,29 5,29 3,57

Transportasi dan Pergudangan 8,23 8,58 3,93 2,35 1,25 1,29 3,28 3,56 2,10 -16,72 -4,30 -3,20 -6,57 17,04 -1,16

Akomodasi dan Makan Minum 9,06 11,29 7,37 7,19 7,10 4,76 6,38 7,27 5,86 -12,66 -6,71 -7,43 -8,90 12,19 0,86

Informasi dan Komunikasi 6,28 3,27 4,27 3,78 6,13 8,80 6,70 5,85 5,36 6,07 6,99 9,37 8,75 6,74 6,95

Jasa Keuangan 2,56 2,07 3,58 5,67 6,89 -2,91 -0,35 9,09 3,28 5,79 0,37 0,68 -2,97 3,69 9,95

Real Estate 6,96 6,59 3,53 2,35 1,09 0,15 3,74 3,52 3,38 1,49 0,01 -1,61 -2,60 -1,42 -0,80

Jasa Perusahaan 7,51 9,56 1,32 1,64 -0,56 -3,18 6,65 5,46 2,52 -4,21 -4,72 -4,13 -4,59 6,29 3,76

Adm. Pemerintahan 7,14 5,80 3,30 3,85 3,82 -0,02 4,60 7,23 0,04 -1,98 -4,12 -9,24 -2,90 11,31 -9,54

Jasa Pendidikan 8,54 9,27 6,49 4,43 5,00 2,56 3,13 4,46 0,32 1,03 5,65 5,11 8,07 7,19 -0,51

Jasa Kesehatan dan Sosial 8,18 9,08 8,11 6,63 6,10 6,17 6,43 6,99 10,81 15,34 24,63 27,36 22,93 17,21 9,97

Jasa lainnya 6,76 10,56 10,41 10,45 9,69 7,04 7,09 7,93 5,39 -8,40 -4,38 -4,51 -3,80 8,03 -0,62

Berdasarkan Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga 2,63 3,13 3,05 3,71 4,03 3,37 3,13 2,09 1,65 -2,34 -0,58 -0,46 -0,49 4,49 0,12

Konsumsi LNPRT 9,51 7,23 12,47 8,56 8,53 7,51 7,77 3,33 -4,88 -3,12 -0,19 3,18 -0,02 0,12 0,15

Konsumsi Pemerintah 2,99 -0,34 21,11 8,04 5,15 -3,16 10,89 13,60 8,53 -0,85 1,77 -9,10 -0,33 12,39 -8,96

PMTB 5,07 16,64 2,19 6,83 9,87 -1,29 5,89 5,22 0,62 0,84 0,32 -7,28 11,19 12,41 9,25

Ekspor*) 4,99 7,06 6,25 2,66 2,26 -6,30 -5,87 1,13 -8,19 8,91 7,32

Impor*) 6,97 4,96 5,26 3,99 3,12 -2,78 -2,94 3,42 -6,48 15,12 10,14

Komponen PDRB
2018 2019 2020 2021

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

%yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy

EKSPOR TOTAL 6,16 9,11 3,73 1,52 -9,36 -8,26 -11,80 -17,34 -8,67 -27,52 -32,03 -11,92 7,66 64,83 58,42

Ekspor Migas -24,79 -13,88 -29,41 -18,74 -21,11 -53,88 -37,01 -37,72 -29,70 -29,19 -58,78 -60,42 -77,38 -2,80 34,75

Ekspor Nonmigas 16,56 16,39 14,40 7,83 -6,81 2,43 -6,79 -12,55 -4,81 -27,34 -28,44 -3,82 19,19 71,79 60,25

TOTAL IMPOR 72,35 26,37 49,82 31,38 -39,79 -45,17 -52,43 -44,46 13,32 -48,60 -40,03 -18,47 -38,65 257,61 27,54

Impor Migas 76,18 13,81 46,45 19,11 -61,03 -61,82 -62,53 -43,45 52,08 -60,24 -53,76 -71,57 -79,72 475,55 6,24

Impor Nonmigas 62,52 62,40 60,19 68,75 19,40 -11,71 -24,02 -46,65 -21,93 -38,48 -21,00 102,44 34,13 135,13 44,83

Ekspor dan Impor

2018 2019 2020 2021
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INFLASI 

 
*)Sejak tahun 2020, perhitungan Inflasi Kaltim menggunakan SBH 2018 
sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah 

 

  

I II III IV I II III IV I II III

Kaltim 2,99 2,71 1,73 1,66 2,19 1,52 0,62 0,78 0,74 1,22 1,68

Samarinda 3,01 3,01 1,56 1,49 2,42 1,80 0,99 0,86 0,87 1,60 1,66

Balikpapan 2,97 2,97 1,94 1,88 1,89 1,16 0,12 0,66 0,57 0,71 1,77

Nasional 2,48 3,28 3,39 2,72 2,98 1,96 1,42 1,68 1,37 1,33 1,60

Kalimantan 3,31 3,11 2,64 2,41 2,36 1,44 1,13 1,37 1,13 1,41 1,88

Kalsel 3,08 3,99 4,04 4,01 2,81 1,03 1,04 1,68 2,02 2,37 2,56

Kalbar 3,50 3,03 3,09 2,37 3,16 2,07 1,74 2,46 1,02 1,15 2,01

Kalteng 3,83 2,89 2,27 2,45 2,22 1,88 1,43 1,04 1,02 1,35 2,12

Kaltara 4,74 3,10 2,46 1,47 0,15 -0,34 2,15 1,32 1,13 1,69 0,37

2019 2020 2021
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PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN 

  

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

%yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy

DPK dan ASET

Dana Pihak Ketiga (KC/KCP) 4,91 5,26 8,94 13,88 12,42 17,19 16,47 7,95 9,06 5,84 8,68 9,76 7,57 9,17 12,04

Giro 2,92 0,26 12,19 17,60 -0,47 36,67 31,23 18,23 24,01 -2,63 7,01 7,49 10,13 24,97 27,13

Tabungan 10,92 10,55 12,89 10,00 7,96 8,63 7,41 7,49 7,80 8,55 8,73 11,28 10,11 10,44 12,61

Deposito -1,62 1,29 2,14 17,42 26,99 18,26 20,00 2,07 3,26 7,85 9,73 9,15 2,77 -1,72 1,41

Aset 5,99 4,18 5,53 11,74 8,95 16,90 13,01 10,84 9,25 4,33 8,22 5,23 4,95 4,72 7,03

KREDIT

Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek) -0,02 5,67 9,80 16,72 6,47 9,50 8,43 12,91 18,40 8,18 5,14 -2,95 -4,54 -1,94 -6,34

Non Performing Loans  (Lokasi Proyek) 5,61 5,14 5,49 4,61 4,71 3,74 3,81 3,30 3,46 4,59 5,03 4,50 3,95 4,09 4,08

Berdasarkan Jenis Penggunaan

Modal Kerja 12,24 16,00 17,57 21,99 0,99 9,02 8,10 13,16 17,42 3,65 -1,63 -10,48 -4,65 -2,19 -10,51

Investasi -11,36 -1,88 5,65 19,12 12,19 12,87 11,37 17,07 26,19 15,42 13,79 2,53 -5,54 -2,74 -7,29

Konsumsi 5,93 5,42 6,21 5,67 4,86 4,34 3,75 5,07 5,64 1,75 -0,29 -1,05 -2,20 0,19 2,45

Berdasarkan Sektor Ekonomi

Pertanian dan Kehutanan -9,30 -7,99 -11,22 9,98 7,26 12,08 17,54 18,86 21,15 14,70 21,60 1,99 2,23 5,32 6,13

Perikanan 51,20 35,25 28,23 14,97 9,11 -12,64 -19,82 -14,26 -15,99 7,40 23,36 28,73 29,41 33,82 31,32

Pertambangan 19,34 48,06 71,91 83,55 12,65 25,80 13,20 24,00 49,84 17,54 -5,66 -15,29 -24,05 -25,29 -27,77

Industri Pengolahan -16,65 -13,87 -3,30 10,32 -14,46 0,33 -5,64 -40,65 -15,41 -41,06 -35,30 13,12 -4,00 20,24 9,83

Listrik, Gas dan Air 32,86 72,31 129,82 130,08 43,62 25,39 19,73 6,54 17,53 1,94 0,97 -3,55 -13,49 -4,94 -83,53

Konstruksi 9,94 18,90 22,57 22,78 32,91 27,82 27,63 68,34 57,00 77,52 79,31 23,75 23,46 9,61 -17,29

Perdagangan Besar dan Eceran -0,75 5,84 4,55 -0,09 2,01 4,36 5,25 30,66 18,66 7,66 6,84 -11,09 0,05 5,07 -5,48

Akomodasi dan Makan Minum -3,71 -0,49 -2,32 0,58 2,34 -2,16 1,13 6,45 7,47 2,05 1,94 -0,55 -1,08 7,22 -3,24

Transportasi, Gudang dan Komunikasi -1,10 2,41 8,13 12,54 -5,22 -9,37 3,22 0,91 8,22 2,12 -12,21 -11,05 -14,29 -8,94 52,89

Jasa Keuangan -3,71 0,66 21,03 36,44 7,09 13,10 -14,08 -19,06 1,19 -5,70 -28,75 -33,33 -37,43 -39,15 -19,93

Real Estate dan Jasa Perusahaan -6,41 -0,14 5,76 6,89 10,47 9,87 1,95 21,10 20,81 8,30 -1,59 -21,10 -21,92 -27,63 -28,22

Administrasi Pemerintahan 3,59 7,09 79,84 168,86 326,76 280,86 109,60 25,17 -21,35 -26,22 -84,55 -90,74 -89,79 -89,73 -54,33

Jasa Pendidikan 7,96 -1,69 -10,33 -12,22 -2,23 10,72 50,75 87,73 97,54 84,48 29,41 5,39 -7,08 2,74 2,78

Jasa Kesehatan dan Sosial 17,88 16,44 22,16 23,82 38,17 36,14 44,27 34,11 13,36 8,44 -18,81 -29,06 -26,35 -26,38 -3,65

Jasa Kemasyarakatan -13,73 2,58 -4,21 14,26 16,65 15,20 15,69 18,06 11,53 7,27 1,02 -8,65 -7,98 7,52 7,51

Jasa Perorangan -0,89 -9,45 -14,04 -18,31 -13,93 -5,67 0,91 1,30 0,71 4,94 30,07 11,70 7,67 34,61 -13,55

Badan Internasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lainnya 330,51 -16,22 -35,33 -38,01 -54,33 -89,19 -84,25 -80,29 -67,88 452,25 291,18 115,97 49,87 -46,25 -92,10

Rumah Tangga 5,93 5,42 6,21 5,67 4,86 4,34 3,75 5,07 5,64 1,75 -0,29 -1,05 -2,20 0,19 2,45

SISTEM PEMBAYARAN

Inflow -6,83 117,56 -26,22 18,62 16,93 17,64 11,31 5,93 -3,74 -34,83 -14,92 -30,96 19,34 13,34 -14,92

Outflow -4,09 6,24 17,71 11,75 6,11 -1,85 16,61 4,35 -11,54 -36,13 -33,24 2,02 -31,49 23,19 -33,24

Net -42,06 -40,76 -125,81 6,37 246,65 -32,08 66,10 2,97 46,97 -39,62 -147,94 31,66 218,21 51,76 -147,94

2019 2020 2021
Kinerja Perbankan 

dan Sistem Pembayaran

2018
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 RINGKASAN EKSEKUTIF 

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI  

KALIMANTAN TIMUR 

NOVEMBER 2021 

 

 

Kinerja ekonomi Provinsi 

Kalimantan Timur pada 

triwulan III 2021 melanjutkan 

tren perbaikan meski 

melambat dibandingkan 

triwulan sebelumnya. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lapangan usaha utama 

seperti pertambangan, 

konstruksi, dan pertanian 

menjadi sumber berlanjutnya 

tren perbaikan ekonomi 

Kaltim di tengah kinerja 

industri pengolahan dan 

perdagangan yang menurun.  

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah 

Kinerja ekonomi Propinsi Kalimantan Timur pada triwulan III 2021 

melanjutkan tren perbaikan meski melambat dibandingkan triwulan 

sebelumnya sebagai salah satu dampak base effect membaiknya 

perekonomian pada triwulan yang sama tahun 2020 di tengah 

pengetatan mobilitas akibat kasus COVID-19 yang kembali meningkat. 

Perlambatan tersebut terjadi di tengah permintaan global yang masih 

solid dan harga internasional berbagai komoditas utama yang masih 

tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 2021 tercatat 

4,51% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 

yang tumbuh 5,76% (yoy). Dari sisi global, permintaan terhadap batu 

bara dan CPO meningkat di tengah harga yang masih tinggi. Sementara 

itu dari sisi domestik, pengetatan kembali mobilitas untuk menekan 

kenaikan kasus COVID-19 mendorong melemahnya kinerja konsumsi 

rumah tangga.   

Mayoritas lapangan usaha utama melanjutkan perbaikan dengan 

pertambangan, konstruksi, dan pertanian menjadi sumber utama 

berlanjutnya tren perbaikan ekonomi Kaltim meskipun tertahan oleh 

kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan yang 

mencatat perlambatan. Lapangan usaha pertambangan tercatat 

mengalami perbaikan yang didorong oleh peningkatan produksi di 

tengah permintaan global yang masih kuat terutama Tiongkok dan 

negara di sekitarnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. 

Lapangan usaha pertanian juga mengalami perbaikan yang didorong 

oleh membaiknya harga TBS dan menguatnya permintaan ekspor CPO 

dan produk kehutanan. Lebih lanjut, lapangan usaha konstruksi juga 

mengalami perbaikan sejalan dengan terus berlanjutnya pembangunan 

infrastruktur strategis pemerintah. Namun demikian, perbaikan lebih 

lanjut tertahan oleh lapangan usaha industri pengolahan dan 



 

Halaman | 17 

 

 

 

 

Pada sisi pengeluaran, 

pertumbuhan ditopang oleh 

kinerja investasi (PMTB) yang 

tumbuh menguat.  

   

perdagangan yang melambat sejalan dengan menurunnya aktivitas 

domestik dalam upaya mengendalikan kenaikan kasus COVID-19. 

Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh kinerja investasi 

(PMTB) yang meningkat di tengah komponen utama lainnya yang 

mengalami perlambatan. Kinerja investasi (PMTB) tercatat tumbuh 

menguat sejalan dengan pertumbuhan penanaman modal di sektor 

primer dan bangunan yang tumbuh menguat, di tengah investasi sektor 

sekunder dan tersier yang melemah. Namun demikian, kinerja 

konsumsi rumah tangga tercatat melemah sejalan dengan mobilitas 

yang menurun untuk menekan kenaikan kasus COVID-19. Kinerja ekspor 

juga melemah sejalan dengan melambatnya ekspor antar daerah akibat 

menurunnya mobilitas di tengah kinerja ekspor luar negeri (LN) yang 

terus menguat didorong oleh permintaan batu bara dan CPO yang solid 

dan harga yang terus mencatat rekor. 

 

Kinerja keuangan pemerintah 

daerah di Kaltim pada 

triwulan III 2021 mengalami 

penurunan dibandingkan 

dengan triwulan III 2020, baik 

dari sisi pendapatan maupun 

belanja. 

 

Di tingkat provinsi, kinerja 

keuangan daerah menurun 

terutama akibat turunnya 

realisasi nominal pendapatan 

& belanja Pemprov. 

 

 

 

 

 

 

Keuangan Pemerintah Daerah 

Kinerja keuangan pemerintah daerah di Kaltim pada triwulan III 2021 

mengalami penurunan yang bersumber dari lebih rendahnya realisasi 

pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi. Secara keseluruhan, 

realisasi pendapatan pemerintah di Provinsi Kaltim sampai dengan 

triwulan III 2021 mencapai Rp5,39 triliun atau menurun 26,63% (yoy) 

(Tabel II.4). Sementara itu, realisasi belanja pemerintah di Provinsi 

Kaltim sebesar Rp4,52 triliun, menurun 2,42% (yoy). 

Di tingkat pemerintah provinsi, penurunan kinerja keuangan pada 

triwulan III 2021 utamanya disebabkan oleh rendahnya realisasi 

pendapatan & belanja. Realisasi pendapatan triwulan III tahun 2021 

mencapai Rp5,39 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 

pendapatan triwulan III tahun 2020 yang mencapai Rp7,35 miliar. 

Realisasi belanja Pemprov Kaltim triwulan III 2021 sebesar Rp4,52 

triliun, lebih rendah 2,42% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada 

triwulan III tahun 2020 yang mencapai Rp4,63 triliun. Penurunan 

realisasi belanja pada triwulan III 2021 dipengaruhi oleh rendahnya 

realisasi belanja operasional & belanja modal yang masing-masing 



 

Halaman | 18 

 

 

 

Pada tingkat Kabupaten/Kota, 

kinerja keuangan daerah pada 

triwulan III 2021 secara umum 

mengalami penurunan baik 

dari sisi pendapatan maupun 

belanja dibandingkan dengan 

periode yang sama di tahun 

2020. 

 
 

Penyerapan realisasi APBN di 

wilayah Kaltim hingga 

triwulan III 2021 meningkat 

dibandingkan dengan realisasi 

triwulan III 2020.  

Berdasarkan daerahnya, Kota 

Samarinda menjadi daerah 

dengan realisasi belanja APBN 

tertinggi dan Kab Mahakam 

Ulu dengan realisasi belanja 

APBN terendah. 

menurun hingga 16,21% (yoy) dan 2,00% (yoy) lebih rendah 

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.  

Total realisasi pendapatan maupun belanja 10 Kabupaten/Kota di 

wilayah Kaltim sampai dengan triwulan III 2021 juga mengalami 

penurunan. Realisasi pendapatan di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah 

Kaltim telah mencapai Rp22,13 triliun, lebih rendah 8,98% (yoy) 

dibandingkan dengan capaian triwulan III 2020 sebesar Rp24,31 triliun. 

Sementara itu, realisasi belanja sebesar Rp22,89 triliun atau menurun 

13,57% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di 

tahun 2020 yang mencapai Rp26,49 triliun.  

Di sisi lain, realisasi belanja APBN di wilayah Kaltim sampai dengan 

triwulan III 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi belanja APBN 

sampai dengan triwulan III 2021 tercatat Rp7,49 triliun. Secara nominal, 

nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada triwulan 

III 2020 sebesar Rp7,45 triliun. Berdasarkan daerahnya, Kota Samarinda 

memiliki pagu belanja APBN tertinggi dengan realisasi belanja sampai 

dengan triwulan III 2021 sebesar Rp2,30 triliun. Pagu belanja APBN 

tertinggi kedua adalah Kota Balikpapan dengan realisasi sebesar Rp1,80 

triliun. Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah 

dengan nominal realisasi belanja paling rendah yaitu sebesar Rp93,02 

miliar. 

 

Secara tahunan, inflasi 

Kalimantan Timur (Kaltim) 

pada triwulan III 2021 tercatat 

sebesar 1,68% (yoy), tetap 

rendah meski meningkat jika 

dibandingkan dengan 

triwulan II 2021 yang sebesar 

1,21% (yoy). 

 

 

Meskipun terjadi peningkatan 

inflasi dibandingkan triwulan 

Perkembangan Inflasi Daerah 

Secara tahunan, inflasi Kaltim pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 

1,68% (yoy), tetap rendah meski meningkat jika dibandingkan dengan 

triwulan II 2021 yang sebesar 1,21% (yoy). Inflasi pada triwulan III 2021 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional pada periode yang 

sama sebesar 1,60% (yoy). Kenaikan inflasi tersebut bersumber dari 

peningkatan tekanan inflasi pada dua kelompok barang penyumbang 

inflasi utama yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau serta 

kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah 

tangga. 

Meskipun terjadi peningkatan inflasi dibandingkan triwulan 

sebelumnya, Kaltim menempati urutan kedua inflasi terendah di 
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sebelumnya, Kalimantan 

Timur menempati urutan 

kedua inflasi terendah di 

Kalimantan. 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kota IHK di 

Kaltim, peningkatan laju 

inflasi pada triwulan ini 

didorong oleh peningkatan 

inflasi baik di Kota Samarinda 

maupun Kota Balikpapan, 

dimana peningkatan lebih 

tinggi terjadi di Kota 

Balikpapan. 

 

  

Lebih tingginya tingkat inflasi 

pada triwulan III 2021 

terutama bersumber dari 

adanya peningkatan tekanan 

inflasi pada kelompok 

makanan, minuman dan 

tembakau khususnya 

komoditas ikan layang, bayam 

dan cabai rawit.  

 

 

 

Pada triwulan IV 2021, 

Kalimantan Timur 

diprakirakan akan mengalami 

inflasi tahunan yang 

meningkat dibandingkan 

Kalimantan. Rata-rata inflasi di Kalimantan pada triwulan III 2021 

tercatat sebesar 1,88% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan triwulan II 

2021 yang sebesar 1,41% (yoy). Angka inflasi di Kalimantan ini juga 

merupakan yang tertinggi selama pandemi berlangsung lebih dari 1,5 

tahun terakhir. Inflasi di Kalimantan Timur masih lebih rendah jika 

dibandingkan dengan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Tengah yang memiliki angka inflasi berturut-turut sebesar 

2,56% (yoy), 2,01% (yoy) dan 2,17% (yoy. 

Berdasarkan kota IHK di Kaltim, peningkatan laju inflasi pada triwulan 

ini didorong oleh peningkatan inflasi baik Kota Samarinda maupun 

Kota Balikpapan dimana peningkatan lebih tinggi terjadi di Kota 

Balikpapan. Pada triwulan III 2021, Kota Balikpapan mengalami inflasi 

1,71% (yoy), meningkat cukup tinggi jika dibandingkan dengan triwulan 

II 2021 yang sebesar 0,70% (yoy). Jika dibandingkan dengan Kota 

Balikpapan, Kota Samarinda juga mengalami peningkatan inflasi dengan 

pergerakan terbatas dari 1,60% (yoy) pada triwulan II 2021 menjadi 

1,66% (yoy). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih 

menjadi kelompok utama penyumbang inflasi di kedua kota tersebut.  

 

Lebih tingginya tingkat inflasi pada triwulan III 2021 terutama 

bersumber dari peningkatan tekanan inflasi pada kelompok makanan, 

minuman dan tembakau khususnya komoditas ikan layang, bayam 

dan cabai rawit.  Pada triwulan III 2021, kelompok makanan, minuman 

dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,33% (yoy), lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 2,74% (yoy). 

Kenaikan ini utamanya disebabkan karena penurunan pasokan 

hortikultura dan cabai rawit paska panen raya pada triwulan II 2021. 

Andil inflasi terbesar di Kaltim juga disebabkan utamanya oleh 

komoditas makanan yaitu cabai rawit dan ikan layang dengan andil 

sebesar 0,23% dan 0,20%. 

 

Pada triwulan IV 2021, Kaltim diprakirakan akan mengalami inflasi 

tahunan yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, 

seiring dengan optimisme masyarakat pasca vaksin dan didukung 

rendahnya baseline tahun lalu. Mulai melandainya penyebaran COVID-

19 seiring dengan masifnya cakupan vaksinasi menjadi pendorong 
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dengan triwulan sebelumnya, 

seiring dengan optimisme 

masyarakat pasca vaksin dan 

didukung rendahnya baseline 

tahun lalu. 

 

 

 

Selama triwulan III 2021, Tim 

Pengendalian Inflasi Daerah 

(TPID) di berbagai wilayah 

Kaltim terus bersinergi dan 

berkolaborasi dalam upaya 

pengendalian inflasi sekaligus 

dalam rangka mendukung 

pemulihan ekonomi nasional.    

peningkatan permintaan masyarakat. Vaksinasi mengalami akselerasi 

pada Bulan Agustus dan September yang menjadikan Kaltim sebagai 

sepuluh besar Provinsi dengan persentase vaksinasi tertinggi.  Hal itu 

secara langsung mendorong percaya diri dan optimisme masyarakat 

maupun dunia usaha untuk kembali melakukan aktivitas terutama di 

bidang usaha horeka setelah pada bulan sebelumnya dilakukan 

pembatasan yang cukup ketat. 

 

Selama triwulan III 2021, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di 

berbagai wilayah Kaltim terus bersinergi dan berkolaborasi dalam 

upaya pengendalian inflasi sekaligus dalam rangka mendukung 

pemulihan ekonomi nasional. TPID Provinsi Kaltim juga turut serta 

mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah produsen 

pangan dalam rangka memastikan kelancaran distibusi. TPID Provinsi 

dan kabupaten/kota turut menghadiri rangkaian kegiatan Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID 2021 serta menerima tiga 

penghargaan TPID Awards yaitu TPID Provinsi Kalimantan Timur sebagai 

nominasi TPID Berkinerja Terbaik Tingkat Provinsi se-Kalimantan, TPID 

Kota Samarinda sebagai TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota se-

Kalimantan, serta TPID Kabupaten Kutai Barat sebagai TPID Berprestasi 

Tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan 

 

 

 

Stabilitas sistem keuangan 

daerah Kaltim triwulan III 

2021 terpantau membaik,  

bersumber dari membaiknya 

kinerja korporasi dan 

tumbuhnya penghimpunan 

DPK korporasi dan rumah 

tangga. 

 

 

 

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses 

Keuangan dan UMKM 

Stabilitas sistem keuangan Kaltim triwulan III 2021 menunjukkan 

perbaikan yang bersumber dari kinerja korporasi di sektor utama. 

Membaiknya stabilitas sistem keuangan tercermin dari perbaikan 

kinerja korporasi, dibarengi dengan membaiknya pertumbuhan DPK 

korporasi dan DPK rumah tangga dibandingkan triwulan sebelumnya. 

Sementara kinerja pembiayaan baik korporasi maupun rumah tangga 

tercatat melanjutkan pelemahan. Sementara itu, risiko pembiayaan 

rumah tangga mengecil dari 3,24% menjadi 3,07%, sementara risiko 

pembiayaan korporasi meningkat dari 3,54% menjadi 3,74% namun 

masih berada di bawah threshold risiko 5%. 
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Intermediasi perbankan 

tercatat membaik dari sisi 

penghimpunan DPK yang 

bersumber dari tabungan dan 

deposito, sementara 

penyaluran kredit melemah. 

Risiko kredit Kaltim menurun 

tipis dari 4,09% menjadi 

4,08% dari triwulan 

sebelumnya.  

 

 

 

 
 

 

Kinerja perbankan syariah 

Kaltim terindikasi melemah, 

tercermin dari melambatnya 

pertumbuhan pembiayaan 

dan terkontraksinya DPK 

syariah Kaltim. Namun 

demikian, kualitas 

pembiayaannya membaik. 

 

Penyaluran kredit atau 

pembiayaan UMKM Kaltim 

tercatat melemah, disebabkan 

oleh melemahnya kredit 

investasi. Pelemahan yang 

lebih dalam tertahan oleh 

tumbuhnya kredit modal 

kerja. Adapun risiko 

pembiayaan UMKM Kaltim 

tercatat turun di triwulan III 

2021 

Kinerja intermediasi perbankan wilayah Kaltim triwulan III 2021 turut 

menunjukan perbaikan dari sisi penghimpunan DPK, sementara 

penyaluran kredit atau pembiayaan terpantau melemah. 

Penghimpunan DPK triwulan III 2021 masih melanjutkan pertumbuhan 

sebesar 12,04% (yoy) dari 9,17% (yoy) pada triwulan sebelumnya yang 

bersumber dari tabungan dan deposito. Namun demikian, penyaluran 

kredit terkontraksi lebih dalam sebesar 6,34% (yoy) setelah pada 

triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,94% (yoy). 

Melemahnya kinerja kredit secara spasial, utamanya bersumber dari 

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kota Samarinda 

yang melanjutkan kontraksi dari triwulan sebelumnya. Sementara itu, 

risiko kredit Kaltim pada triwulan III 2021 menurun tipis dari 4,09% 

menjadi 4,08%. Menurunnya NPL tersebut bersumber dari kredit modal 

kerja dan konsumsi.  

 

Kinerja perbankan syariah melemah, dengan kualitas pembiayaan 

yang membaik. Pembiayaan syariah Kaltim tumbuh 4,46% (yoy) atau 

lebih rendah dari 5,33% (yoy) pada triwulan sebelumnya, dengan risiko 

pembiayaan syariah yang tercatat membaik, tercermin dari 

menurunnya rasio NPF dibandingkan triwulan lalu. Di sisi lain, 

pertumbuhan DPK syariah pada periode triwulan laporan terkontraksi 

sebesar 2,36% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mencatatkan 

pertumbuhan positif sebesar 17,35% (yoy).  

 

Kredit atau Pembiayaan UMKM Kaltim turut melemah dibandingkan 

triwulan sebelumnya, disebabkan oleh melemahnya kredit investasi 

UMKM, di tengah membaiknya pertumbuhan kredit modal kerja dan 

kualitasnya. Penyaluran kredit UMKM triwulan III 2021 tumbuh 

melambat 0,47% (yoy) dari triwulan sebelumnya 5,59% (yoy). 

Melemahnya kredit UMKM tersebut bersumber dari kredit investasi 

yang terkontraksi 7,47% (yoy) setelah tumbuh positif 5,27% (yoy) pada 

triwulan sebelumnya. Pelemahan kinerja kredit UMKM yang lebih 

dalam tertahan oleh tumbuhnya kredit modal kerja sebesar 5,90% 

(yoy), lebih tinggi dari triwulan II 2021 sebesar 5,79% (yoy). Dari risiko 

pembiayaannya, NPL kredit UMKM turun dari 5,94% pada triwulan 
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sebelumnya menjadi 5,32% yang bersumber dari kedua jenis 

penggunaannya, yakni kredit modal kerja dan investasi.  

 

 
 

Kinerja transaksi nontunai di 

Provinsi Kaltim pada triwulan 

II 2021 mengalami penurunan 

dari triwulan sebelumnya, 

bersumber dari  menurunnya 

nominal dan volume transaksi 

SKNBI. 

 

 

 

 
 
 

Transaksi nontunai 

ritel/masyarakat mengalami 

peningkatan pada seluruh 

jenisnya, seiring peningkatan 

transaksi e-commerce di 

Kaltim. 

 

 

 
 
 
 
 

Gencarnya kampanye 

transaksi nontunai 

menggunakan QRIS 

mendorong terus 

meningkatnya jumlah 

merchant QRIS secara 

signifikan. 

 

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 

Pada triwulan III, kinerja tahunan transaksi nontunai di Kaltim 

menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut 

disebabkan oleh menurunnya kinerja transaksi Sistem Kliring Nasional 

Bank Indonesia yang secara volume mencakup 92% dari total volume 

transaksi nontunai. Kinerja transaksi nontunai secara nominal 

mengalami kontraksi sebesar 33,27% (yoy), lebih dalam dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 31,89% (yoy). 

Penurunan kinerja juga dapat dilihat pada kinerja transaksi secara 

volume yang mengalami kontraksi sebesar 13,95% (yoy), lebih dalam 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 

1,57%. 

 

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh transaksi sistem pembayaran 

nontunai ritel yang senantiasa mengalami peningkatan, tercermin 

dari jumlah akun uang elektronik dan jumlah transaksi yang 

meningkat. Volume transaksi UE pada triwulan III 2021 sebesar 7,27 

juta transaksi atau tumbuh sebesar 75,57% (yoy) (Grafik V.12). Dari sisi 

nominal transaksi UE juga mengalami peningkatan, tercatat sebesar 

Rp766,89 miliar atau tumbuh sebesar 85,18% (yoy). Peningkatan UE 

diprakirakan disebabkan oleh meningkatnya transaksi e-commerce 

Kaltim sebesar yang tercatat sebesar Rp1,20 triliun pada triwulan III 

2021, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 

Rp1,12 triliun. 

Dalam rangka perluasan implementasi sistem pembayaran nontunai, 

Bank Indonesia melaksanakan edukasi/sosialisasi/kampanye 

elektronifikasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard 

secara masif dan berkelanjutan kepada berbagai lapisan masyarakat. 

Hal ini mendorong peningkatan jumlah merchant QRIS di Kaltim 

sehingga mampu menjadi yang tertinggi se-Kalimantan. Pada 30 

September 2021, jumlah merchant QRIS di Kalimantan tercatat 

sebanyak 541.290 merchant, dimana 35,1% disumbangkan oleh 
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Aliran uang kartal di Provinsi 

Kaltim pada triwulan III 2021 

menunjukkan posisi net 

outflow yang lebih rendah 

dibandingkan triwulan 

sebelumnya 

Kalimantan Timur. Urutan berikutnya dicatatkan oleh Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara, 

masing-masing sebesar 131.686 (24,3%), 111.814 (20,7%), 83.130 

(15,4%), dan 24.581 (4,5%) (Grafik V.18). 

Aliran uang kartal di Kaltim pada triwulan III 2021 menujukkan posisi 

net outflow, namun pertumbuhan tahunannya melambat dari 

triwulan sebelumnya seiring dengan pengetatan kembali mobilitas 

sejalan dengan penanganan gelombang kedua COVID-19. Secara 

nominal, nilai uang kartal yang diedarkan oleh Bank Indonesia (outflow) 

pada triwulan III 2021 sebesar Rp2,98 triliun atau tumbuh sebesar 

16,29% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 

sebesar 23,19% (yoy). Dengan demikian, pada triwulan III 2021 

transaksi kas tunai berada pada posisi net outflow sebesar Rp0,74 

triliun, tercatat 2 kali lebih kecil dibandingkan triwulan sebelumnya 

yang mencatatkan outflow sebesar Rp1,67 triliun. 

 

Kondisi ketenagakerjaan di 

Kaltim menunjukkan 

perbaikan yang tercermin dari 

menurunnya TPT.   

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi kesejahteraan Kaltim 

pada triwulan III 2021 secara 

umum juga mengalami 

perbaikan sebagaimana 

tercemin dari naiknya Indeks 

Pembangunan Manusia dan 

Nilai Tukar Petani. 

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 

Sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi pada triwulan III 

2021, kondisi ketenagakerjaan Kaltim Agustus 2021 mengalami 

perbaikan sebagaimana tercermin dari menurunnya Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT). Level TPT pada Agustus 2021 menurun 

menjadi 6,83%, dari 6,87% pada periode yang sama di tahun 

sebelumnya. Perbaikan tersebut utamanya disebabkan oleh kinerja 

pada hampir seluruh lapangan usaha yang berada dalam tren perbaikan 

sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja kembali meningkat guna 

mengimbangi permintaan. Sementara itu, level TPAK sedikit mengalami 

penurunan dari 65,50% menjadi 65,49% pada triwulan III 2021.  

Sejalan dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, kondisi 

kesejahteraan Kaltim pada triwulan III 2021 secara umum juga 

menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 

meningkat menjadi 76,88. Capaian IPM tersebut lebih tinggi 

dibandingkan capaian IPM Nasional sebesar 72,29 dan membuat IPM 

Kaltim berada di posisi 3 secara Nasional. Selain itu, Nilai Tukar Petani 

(NTP) pada triwulan III 2021 juga mengalami peningkatan menjadi 

122,51 atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 
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sebesar 118,97. Perbaikan NTP utamanya bersumber dari perbaikan 

subsektor perkebunan seiring dengan meningkatnya harga Tandan 

Buah Segar (TBS). 

 
 

Perekonomian Kaltim untuk 

keseluruhan tahun 2021 

diprakirakan kembali positif 

yang utamanya didorong oleh 

membaiknya kinerja lapangan 

usaha utama seiring kenaikan 

permintaan yang ditopang 

oleh peningkatan aktivitas 

masyarakat. 

 

 

 

 

 
 

Perekonomian Kaltim tahun 

2022 diprakirakan akan 

tumbuh lebih tinggi yang 

bersumber dari solidnya 

kinerja industri dan sektor 

tersier di tengah kinerja 

pertambangan yang tumbuh 

terbatas. 

 

 

 

 

 

Inflasi Kaltim pada tahun 

2021 diprakirakan akan tetap 

rendah walau sedikit lebih 

tinggi dibandingkan tahun 

Prospek Perekonomian Daerah 

Perekonomian Kaltim untuk keseluruhan tahun 2021 diprakirakan 

kembali ke jalur pertumbuhan positif setelah pada tahun 2020 

mengalami kontaksi.  Pertumbuhan bersumber dari peningkatan 

permintaan global maupun domestik serta juga turut ditopang oleh 

peningkatan aktivitas masyarakat.  Berangsur pulihnya aktivitas 

industri dan masyarakat di negara tujuan utama ekspor secara langsung 

meningkatkan permintaan ekspor komoditas utama. Solidnya 

permintaan tersebut juga turut ditopang oleh momentum harga 

komoditas yang tengah berada pada level tinggi. Di sisi domestik, 

perekonomian juga turut didukung oleh membaiknya kinerja konsumsi 

masyarakat karena aktivitas yang berangsur normal. Hal tersebut 

utamanya didorong oleh laju vaksinasi yang masif dan menjadi salah 

satu provinsi dengan tingkat vaksinasi tertinggi di level nasional.   

Perekonomian Kaltim untuk keseluruhan tahun 2022 diprakirakan 

terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan akan lebih tinggi 

dibandingkan tahun sebelumnya yang bersumber utamanya dari 

kinerja industri dan sektor tersier di tengah terbatasnya kinerja 

pertambangan. Masih tingginya tingkat permintaan domestik maupun 

ekspor terhadap komoditas industri pengolahan yang juga diiringi oleh 

penambahan kapasitas produksi menjadi engine of growth 

pertumbuhan di tahun 2022. Selain itu pulihnya aktivitas masyarakat di 

tahun 2022 juga akan mendorong tingkat konsumsi untuk tumbuh lebih 

tinggi dan mampu mengakselerasi kinerja sektor tersier. Namun di sisi 

lain, lapangan usaha pertambangan diprakirakan akan tumbuh terbatas 

dikarenakan permintaan dan harga batu bara yang diproyeksikan 

berangsur melandai. 

Inflasi Kaltim pada tahun 2021 diprakirakan tetap rendah walau 

sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sejalan dengan terus 

membaiknya permintaan dan berada di sekitar rentang sasaran target 

inflasi nasional. Sedikit meningkatnya inflasi tersebut utamanya 
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sebelumnya yang utamanya 

didorong oleh mulai 

membaiknya konsumsi 

masyarakat.  

 

Inflasi Kaltim pada tahun 

2022 diprakirakan akan tetap 

lebih tinggi dibandingkan 

tahun sebelumnya namun 

tetap berada di rentang 

target inflasi nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

didorong oleh mulai meningkatnya konsumsi masyarakat karena 

kondisi ekonomi yang juga membaik sehingga meningkatkan 

permintaan. Selain itu, inflasi pangan juga diprakirakan masih tumbuh 

tinggi karena terkendalanya pasokan pangan dari daerah sentra 

produksi. 

Inflasi Kaltim pada tahun 2022 diprakirakan mengalami peningkatan 

dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya namun tetap berada 

di rentang target inflasi nasional. Kenaikan inflasi tersebut utamanya 

bersumber dari kenaikan permintaan dan tingginya mobilitas 

masyarakat seiring dengan aktivitas masyarakat yang telah pulih. Risiko 

kenaikan inflasi juga turut didorong oleh berlanjutnya fenomena La 

Nina, masih tingginya beberapa harga komoditas dunia, dan sejumlah 

kebijakan kenaikan tarif. 
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• Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan III 2021 melanjutkan 

tren perbaikan meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Lapangan usaha utama 

seperti pertambangan, konstruksi, dan pertanian menjadi penopang utama berlanjutnya tren 

perbaikan ekonomi di tengah kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan 

yang melambat. Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh investasi (PMTB) yang 

tumbuh menguat di tengah seluruh komponen lainnya yang tumbuh melambat dibandingkan 

triwulan sebelumnya. 
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I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH 

1.1 Gambaran Umum 

Kinerja ekonomi Kaltim pada triwulan III 2021 melanjutkan tren perbaikan meski 

melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 

2021 tercatat 4,51% (yoy) yang merupakan pertumbuhan positif kali kedua semenjak pandemi. 

Capaian ini melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,76% 

(yoy) sebagai salah satu dampak base effect mulai membaiknya perekonomian pada triwulan III 

2020 di tengah kasus COVID-19 yang kembali meningkat secara nasional di triwulan III 2021 

sehingga memaksa untuk diberlakukannya pengetatan kembali mobilitas. Sejalan dengan 

Kaltim, laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Kalimantan juga melanjutkan tren perbaikan 

meski melambat, yang masing-masing mencatat pertumbuhan sebesar 4,52% (yoy) dan 3,51% 

(yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tercatat 7,07% (yoy) dan 6,28% (yoy) (Grafik I.1). 

Secara spasial, hampir seluruh provinsi di Kalimantan melanjutkan tren perbaikan kinerja 

perekonomian meski melambat. Berdasarkan pangsanya, Kaltim masih menjadi provinsi 

dengan ekonomi terbesar di Kalimantan dengan pangsa mencapai 50,20% terhadap total 

perekonomian Kalimantan (Gambar I.1). 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.1 Pertumbuhan Tahunan Ekonomi Kaltim, 
Kalimantan & Nasional 

 
Sumber: BPS, diolah 

Gambar I.1 Pertumbuhan Ekonomi Tiap Provinsi di 
Kalimantan 

  

Mayoritas lapangan usaha utama melanjutkan perbaikan dengan pertambangan, 

konstruksi, dan pertanian menjadi sumber utama berlanjutnya tren perbaikan ekonomi 

Kaltim. Lapangan usaha pertambangan tercatat melanjutkan perbaikan yang didorong oleh 

produksi pertambangan batu bara yang tumbuh meningkat. Produksi pertambangan batu bara 

yang tumbuh meningkat didorong oleh sejumlah faktor. Pertama, revisi RKAB (Rencana Kerja 

Anggaran Belanja) produsen batu bara sejalan dengan penambahan kuota produksi yang telah 

ditetapkan Pemerintah pada bulan April 2021, sehingga mendorong berbagai produsen 

mengejar target produksi. Kedua, peningkatan target produksi ini didukung pula oleh 



 

Halaman | 28 

 

permintaan yang cukup solid baik dari negara tujuan ekspor utama seperti Tiongkok dan 

Taiwan. Ketiga, harga batu bara yang terus mencatat rekor juga dimanfaatkan sebagai 

momentum yang sangat baik bagi produsen untuk terus meningkatkan produksi. Berlanjutnya 

perbaikan ekonomi juga ditopang oleh perbaikan kinerja lapangan usaha konstruksi sejalan 

dengan terus berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah/BUMN seperti 

Refinery Development Master Project (RDMP) RU V Balikpapan, Bendungan Sepaku Semoi, 

pembangunan rumah subsidi, dan preservasi berbagai infrastruktur jalan. Perbaikan ekonomi 

Kaltim juga turut ditopang oleh membaiknya kinerja lapangan usaha pertanian sejalan dengan 

harga komoditas utama (terutama CPO) yang tetap berada dalam tren membaik dan 

permintaan ekspor yang menguat, terutama CPO dan kayu lapis (plywood). Meskipun masih 

berada dalam tren perbaikan, perekonomian Kaltim triwulan III 2021 mengalami perlambatan 

sejalan dengan sektor industri pengolahan dan perdagangan yang juga tumbuh melambat 

(Grafik I.2). 

Pada PDRB sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh kinerja investasi (PMTB) 

yang tumbuh menguat di tengah seluruh komponen lainnya yang tumbuh melambat. Pada 

PDRB sisi pengeluaran, perlambatan utamanya dialami oleh komponen konsumsi rumah tangga 

yang melambat cukup siginifikan sejalan dengan pengetatan kembali mobilitas untuk 

pengendalian COVID-19. Sementara itu, kinerja ekspor juga tercatat tumbuh melambat 

dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja ekspor yang melambat sejalan dengan kinerja 

ekspor bahan kimia organik, pupuk, dan ekspor antar daerah yang juga melambat di tengah 

permintaan ekspor batu bara yang justru menguat. Namun demikian, investasi (PMTB) menjadi 

penahan perlambatan PDRB lebih lanjut sejalan dengan kinerjanya yang tumbuh menguat 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik I.3). Kinerja investasi menguat sejalan 

dengan kinerja investasi sektor primer dan bangunan yang tumbuh meningkat didorong oleh 

terus berlanjutnya proyek infrastruktur strategis di tengah melambatnya kinerja investasi 

sektor sekunder dan tersier.   
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Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.2 Pertumbuhan Ekonomi sisi Lapangan Usaha 
Utama Kaltim (%yoy) 

 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.3 Pertumbuhan Ekonomi sisi Pengeluaran 
Kaltim (%yoy) 

 

Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang1 

Perekonomian Kaltim tanpa pertambangan pada triwulan III 2021 tetap tumbuh 

positif meskipun mencatat perlambatan. Perekonomian tanpa pertambangan pada triwulan III 

2021 mencatat pertumbuhan positif sebesar 2,66% (yoy), melambat dibandingkan pada 

triwulan sebelumnya yang tumbuh positif 5,94% (yoy) (Grafik I.4). Kinerja perekonomian tanpa 

pertambangan yang melambat bersumber dari lapangan usaha industri pengolahan, 

perdagangan, transportasi, dan mayoritas sektor tersier lainnya. Berbeda dengan beberapa 

periode sebelumnya yang seringkali tercatat lebih baik, pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa 

pertambangan pada triwulan III justru lebih rendah dibandingkan dengan laju perekonomian 

Kaltim dengan pertambangan. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya volume produksi dan 

ekspor batu bara di tengah harga batu bara yang terus mencatat rekor tertinggi. 

Dominasi sektor pertambangan yang sempat menurun, kembali meningkat dalam 

beberapa triwulan terakhir seiring meningkatnya harga batu bara internasional. Sejak 

triwulan I 2010 hingga triwulan III 2019 tercatat sektor pertambangan selalu memiliki porsi di 

atas 45% terhadap perekonomian Kaltim (Grafik I.5). Namun demikian, semenjak triwulan IV 

2019 hingga triwulan III 2020, porsi sektor pertambangan tercatat mengalami penurunan 

secara berangsur hingga ke level sekitar 39,3%. Hal tersebut menandakan bahwa semangat 

transformasi ekonomi Kaltim yang terus digulirkan oleh pemerintah daerah mulai terwujud; 

yaitu transformasi yang ditujukan agar perekonomian secara perlahan mengurangi 

ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan memajukan sumber pertumbuhan 

ekonomi baru yang bernilai tambah lebih tinggi. Hanya saja, seiring dengan harga batu bara 

                                                           
1 Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang didapatkan dari Nominal PDRB Total dikurangi PDRB Lapangan Usaha Pertambangan. 
Hal tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan kinerja lapangan usaha lainnya secara lebih jelas dengan menghilangkan bias 
karena proporsi PDRB Pertambangan yang sangat besar terhadap Total PDRB Kaltim. 
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internasional yang meningkat signifikan, pada empat triwulan terakhir porsi sektor 

pertambangan kembali naik secara berangsur hingga ke level 46,82%. 

 

Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.4 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim dan 
Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Nontambang 

 

Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.5 Pangsa Pertambangan dan Nontambang 

 

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha 

Berlanjutnya tren perbaikan perekonomian Kaltim pada triwulan III 2021 terutama 

didorong oleh berlanjutnya perbaikan di sisi produksi, permintaan, dan harga pada lapangan 

usaha utama yang memiliki porsi tinggi terhadap perekonomian. Lapangan usaha utama 

ekonomi yakni pertambangan, konstruksi, dan pertanian tumbuh meningkat dibandingkan 

triwulan sebelumnya. Selain itu, lapangan usaha pendukung seperti informasi komunikasi dan 

jasa keuangan juga tumbuh meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun 

demikian, tren perbaikan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja lapangan usaha utama 

lainnya yakni industri pengolahan dan perdagangan yang tumbuh melambat dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya (Tabel I.1). Berdasarkan pangsanya, ekonomi Kaltim pada triwulan 

III 2021 masih didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan. 

Lapangan usaha pertambangan mempunyai pangsa sebesar 46,82%. Sementara itu, industri 

pengolahan mempunyai pangsa sebesar 17,06% (Grafik I.6). 
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Tabel I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy) 

 
Sumber: BPS, diolah 

 

 

Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.6 Pangsa PDRB Kaltim Triwulan III 2021 
Berdasarkan Lapangan Usaha*) 

*pangsa diperoleh dari angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan III 2021 

 

Pertambangan dan Penggalian 

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian Kaltim pada triwulan III 2021 

melanjutkan tren perbaikan yang didorong oleh masih kuatnya kinerja produksi, permintaan, 

dan harga batu bara. Secara tahunan, pertumbuhan lapangan usaha pertambangan triwulan III 

2021 tercatat sebesar 6,60% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan 

sebelumnya yang tumbuh 5,58% (yoy) (Grafik I.7). Dengan pangsa sebesar 46,82%, lapangan 

usaha pertambangan memberikan andil pertumbuhan sebesar 3,11% (yoy) terhadap ekonomi 

Kaltim triwulan III 2021. Perbaikan kinerja lapangan usaha pertambangan tersebut didorong 

oleh produksi batu bara Kaltim yang tumbuh menguat. Produksi batu bara Kaltim pada triwulan 

III 2021 mencapai 76,3 juta ton atau tumbuh 21,27% (yoy), menguat dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,26% (yoy) atau 73,8 juta ton (Grafik I.8). 

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

%yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy

PDRB TOTAL 1.79 1.95 2.05 4.74 5.02 4.95 6.23 2.82 1.38 -5.35 -4.54 -2.83 -2.96 5.76 4.51

Berdasarkan Lapangan Usaha

Pertanian 5.84 6.45 7.08 5.48 6.04 4.18 3.00 2.49 1.97 -2.33 -2.52 -1.62 -3.27 0.37 2.86

Pertambangan -0.50 -0.41 -0.39 5.47 6.65 7.69 10.45 3.02 -0.43 -6.82 -6.67 -4.35 -3.93 5.58 6.60

Industri Pengolahan 0.27 0.43 0.67 0.42 -1.36 0.69 0.52 0.27 3.48 -7.55 -5.13 -1.82 -3.98 8.48 2.22

Listrik dan Gas 12.40 11.32 9.20 6.52 8.39 8.99 8.04 9.25 9.88 9.13 14.88 12.34 0.36 -5.44 3.20

Air 4.28 1.93 1.41 3.35 5.72 7.24 4.64 1.92 2.53 5.16 6.58 6.82 5.31 2.66 7.94

Konstruksi 3.97 3.83 10.66 13.68 14.87 6.05 2.34 0.92 0.86 0.84 -2.49 -4.09 -0.46 -0.83 5.46

Perdagangan 9.97 10.01 5.28 3.90 3.65 3.33 6.91 7.11 5.82 -1.11 -0.47 -0.32 -0.29 5.29 3.57

Transportasi dan Pergudangan 8.23 8.58 3.93 2.35 1.25 1.29 3.28 3.56 2.10 -16.72 -4.30 -3.20 -6.57 17.04 -1.16

Akomodasi dan Makan Minum 9.06 11.29 7.37 7.19 7.10 4.76 6.38 7.27 5.86 -12.66 -6.71 -7.43 -8.90 12.19 0.86

Informasi dan Komunikasi 6.28 3.27 4.27 3.78 6.13 8.80 6.70 5.85 5.36 6.07 6.99 9.37 8.75 6.74 6.95

Jasa Keuangan 2.56 2.07 3.58 5.67 6.89 -2.91 -0.35 9.09 3.28 5.79 0.37 0.68 -2.97 3.69 9.95

Real Estate 6.96 6.59 3.53 2.35 1.09 0.15 3.74 3.52 3.38 1.49 0.01 -1.61 -2.60 -1.42 -0.80

Jasa Perusahaan 7.51 9.56 1.32 1.64 -0.56 -3.18 6.65 5.46 2.52 -4.21 -4.72 -4.13 -4.59 6.29 3.76

Adm. Pemerintahan 7.14 5.80 3.30 3.85 3.82 -0.02 4.60 7.23 0.04 -1.98 -4.12 -9.24 -2.90 11.31 -9.54

Jasa Pendidikan 8.54 9.27 6.49 4.43 5.00 2.56 3.13 4.46 0.32 1.03 5.65 5.11 8.07 7.19 -0.51

Jasa Kesehatan dan Sosial 8.18 9.08 8.11 6.63 6.10 6.17 6.43 6.99 10.81 15.34 24.63 27.36 22.93 17.21 9.97

Jasa lainnya 6.76 10.56 10.41 10.45 9.69 7.04 7.09 7.93 5.39 -8.40 -4.38 -4.51 -3.80 8.03 -0.62

Komponen PDRB
2018 2019 2020 2021
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Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.7 PDRB - LU Pertambangan 
 

 

Sumber: Kementerian ESDM, diolah 

Grafik I.8 Produksi Batu Bara Kaltim 

 

Kinerja produksi batu bara Kaltim yang masih kuat pada triwulan III 2021 juga terjadi 

sejalan dengan meningkatnya kuota produksi batu bara di tengah curah hujan yang lebih 

tinggi. Sebagaimana diketahui, pada bulan April 2021 Kementerian ESDM melalui Keputusan 

Menteri (Kepmen) Nomor 66.K/HK.02/MEM.B/2021 menambah kuota produksi batu bara 

nasional selama tahun 2021 sebanyak 75 juta ton, atau naik dari 550 juta ton menjadi 625 juta 

ton. Kenaikan ini mendorong berbagai perusahaan batu bara untuk meningkatkan intensitas 

pertambangan untuk mengejar peningkatan target produksi pasca disetujuinya perubahan 

RKAB 2021. Produksi batu bara yang tumbuh meningkat tersebut terjadi di tengah sejumlah 

tantangan produksi yang mengemuka pada triwulan III 2021 yaitu kelangkaan pasokan alat 

berat/suku cadang/permesinan dan curah hujan yang relatif tinggi. Rerata curah hujan Kaltim 

pada triwulan III 2021 mencapai 209,0 mm/bulan, atau lebih tinggi dibandingkan dengan pada 

triwulan II 2021 yang tercatat 153,3 mm/bulan (Grafik I.9) 

  

 
                                                      Sumber: BMKG, diolah 

 Grafik I.9 Rerata Bulanan Curah Hujan Kaltim 

 

Dari sisi permintaan, meningkatnya produksi batu bara Kaltim juga didorong oleh 

permintaan global yang sangat solid dan harga yang terus mencatat rekor di tengah 

melambatnya permintaan domestik. Pada triwulan III 2021, permintaan batu bara dari negara 

tujuan utama juga mengalami perbaikan. Volume ekspor batu bara ke Tiongkok sebagai tujuan 
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ekspor batu bara terbesar Kaltim tumbuh 135,87% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,03% (yoy). Hal serupa juga terjadi pada total 

ekspor batu bara ke Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang tumbuh 1,54% (yoy), setelah pada 

triwulan sebelumnya terkontraksi 14,76% (yoy). Dari sisi domestik, permintaan batu bara 

terindikasi tumbuh melambat sebagaimana tercermin dari konsumsi listrik nasional yang juga 

tumbuh melambat (Grafik I.10) sejalan dengan pengetatan mobilitas/aktivitas di pusat 

keramaian dan perkantoran dalam rangka menekan gelombang kedua COVID-19. Konsumsi 

listrik nasional yang tumbuh melambat tentunya akan menahan permintaan batu bara 

mengingat porsi batu bara mencapai 63,52%2 dari total bauran energi untuk pembangkit listrik 

nasional. Selain itu, peningkatan permintaan juga didorong harga batu bara yang terus 

mencatat rekor yang tinggi. Pada triwulan III 2021, rata-rata harga batu bara internasional 

tercatat berada pada level 152.12 dolar AS per mt atau tumbuh 178,31% (yoy), lebih baik 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 88,77% (yoy) atau berada di level 

105.10 dolar AS per mt (Grafik I.11).  

 
Sumber: PLN, diolah 

Grafik I.10 Konsumsi Listrik Nasional 

 

 
Sumber: World Bank, diolah 

Grafik I.11 Harga Batu Bara Internasional 
 

Kinerja lapangan usaha pertambangan yang lebih kuat juga didorong oleh kinerja 

pertambangan migas Kaltim yang membaik. Pada triwulan III 2021 kinerja lifting gas bumi 

terkontraksi 22,37% (yoy), mengecil dibandingkan dengan kinerja lifting triwulan sebelumnya 

yang terkontraksi 25,94% (yoy) (Grafik I.13). Berbeda dengan kinerja lifting gas bumi, kinerja 

lifting minyak bumi pada triwulan III 2021 mengalami pelemahan, yakni terkontraksi 13,68% 

(yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kinerja lifting pada triwulan sebelumnya yang 

terkontraksi 3,61% (yoy) (Grafik I.12). Lifting migas masih didominasi oleh lifting dari wilayah 

Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkontribusi masing-masing 49,8% (minyak bumi) dan 

56,7% (gas) terhadap total lifting migas Kaltim selama triwulan III 2021.  

                                                           
2 Data Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM sebagaimana dikutip dalam laman 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210608172422-4-251527/ini-alasan-pltu-batu-bara-masih-jadi-andalan-ri 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210608172422-4-251527/ini-alasan-pltu-batu-bara-masih-jadi-andalan-ri
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Sumber: ESDM, diolah 

Grafik I.12 Kinerja Lifting Minyak Bumi Kaltim 
 

 
Sumber: ESDM, diolah 

Grafik I.13 Kinerja Lifting Gas Kaltim 

 
Dari sisi keuangan, penyaluran kredit kepada lapangan usaha pertambangan 

mengalami kontraksi yang lebih dalam dengan NPL (Non Performing Loan) yang meningkat.  

Kredit sektor pertambangan pada triwulan III 2021 terkontraksi sebesar 27,77% (yoy), lebih 

dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 25,29% 

(yoy) (Grafik I.14). Sementara itu, risiko kredit (NPL) mengalami peningkatan yakni sebesar 

7,07% atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,19%. 

 
Grafik I.14 Kredit dan NPL Pertambangan Kaltim 

Industri Pengolahan 

Kinerja industri pengolahan Kaltim pada triwulan III 2021 tercatat tumbuh melambat 

utamanya didorong oleh kinerja industri kimia yang menurun di tengah ekspor migas dan 

produksi pupuk yang menguat. Pada triwulan III 2021 industri pengolahan mencatat 

pertumbuhan 2,22% (yoy), melambat setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 8,48% (yoy) 

(Grafik I.15). Industri pengolahan yang tumbuh melambat utamanya disebabkan oleh kinerja 

industri kimia (organik dan anorganik) yang menurun sejalan dengan serapan nasional yang juga 

menurun akibat pengetatan kembali mobilitas. Indeks produksi methanol di Kaltim tercatat 

mengalami kontraksi 7,09% (yoy) pada triwulan III 2021, setelah pada triwulan sebelumnya 

yang tumbuh 8,94% (yoy) (Grafik I.16). Sementara itu, kinerja ekspor bahan kimia organik Kaltim 

yang mayoritas berbahan dasar sawit juga mengalami pelemahan. Ekspor bahan kimia organik 
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Kaltim pada triwulan III 2021 terkontraksi 26,84% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan 

sebelumnya yang terkontraksi 13,03% (yoy). 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.15 PDRB - LU Industri Pengolahan 
 

 
Grafik I.16 Indeks Produksi Methanol Kaltim 

 
 

Kinerja industri pengolahan Kaltim yang melambat juga didorong oleh harga 

komoditas CPO dan bahan kimia organik yang juga tumbuh melambat. Harga CPO 

internasional pada triwulan III 2021 mencapai 1,124.86 dolar AS per mt atau tumbuh 49,94% 

(yoy). Meskipun harga CPO terus mencatat rekor tertinggi sejak triwulan III 2011, capaian harga 

tersebut tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 76,83% 

(yoy) didorong oleh produksi CPO Malaysia yang mulai membaik sejalan dengan kasus 

gelombang ketiga COVID-19 di negara tersebut yang mulai menurun. Sejalan dengan harga CPO, 

indeks harga ekspor bahan kimia organik (yang mayoritas merupakan turunan kelapa sawit) 

juga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 143,3% (yoy) pada triwulan II 2021, menjadi 

109,8% (yoy) pada triwulan III 2021 (Grafik I.17).  

Perlambatan kinerja industri pengolahan yang lebih dalam tertahan oleh ekspor 

migas yang menguat. Volume ekspor migas Kaltim pada triwulan III 2021 terkontraksi 0,83% 

(yoy). Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 

46,12% (yoy) (Grafik I.18). Pada 2020, industri pengolahan migas merupakan sub sektor industri 

pengolahan yang memiliki pangsa terbesar, yaitu mencapai 56,4% terhadap total PDRB industri 

pengolahan di Kaltim (Grafik I.19).  
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      Sumber: World Bank, Ditjen Bea Cukai, diolah 

Grafik I.17 Pertumbuhan Harga CPO Internasional 
dan Bahan Kimia Organik 

 
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah 

Grafik I.18 Perkembangan Volume Ekspor Migas Kaltim 
 

  

 

                                                                Sumber: BPS, diolah (rhs) 

Grafik I.19 Pangsa PDRB Industri Pengolahan Kaltim 2020 berdasarkan sub kategori 
 

  Perlambatan kinerja industri pengolahan yang lebih dalam juga tertahan oleh 

kinerja produksi dan harga pupuk yang tumbuh menguat. Indeks produksi pupuk di Kaltim 

pada triwulan III 2021 tercatat tumbuh sebesar 5,04% (yoy), menguat dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,57% (yoy) (Grafik I.20). Selain produksinya yang 

menguat, harga pupuk internasional juga berada dalam tren menguat. Harga Urea internasional 

pada triwulan III 2021 mencapai 435.71 dolar AS per mt atau tumbuh 82,97% (yoy), meningkat 

dibandingkan dengan triwulan II 2021 yang tercatat 350.99 dolar AS per mt atau tumbuh 

64,81% (yoy). Selain itu, indeks harga bahan kimia anorganik juga tumbuh membaik dari 143,4% 

(yoy) pada triwulan II 2021, menjadi 154,7% (yoy) pada triwulan III 2021 (Grafik I.21). 

 
Grafik I.20 Indeks Produksi Pupuk Kaltim 

 
      Sumber: World Bank, Ditjen Bea Cukai, diolah 

Grafik I.21 Pertumbuhan Harga Urea Internasional 
dan Bahan Kimia Anorganik 
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Sejalan dengan perlambatan kinerja produksinya, penyaluran kredit kepada lapangan 

usaha industri pengolahan mengalami perlambatan dan diiringi dengan kualitas kredit yang 

menurun signifikan. Penyaluran kredit industri pengolahan pada triwulan III 2021 tumbuh 

sebesar 9,83% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh 20,24% (yoy) (Grafik 

I.22). Kredit industri pengolahan yang tumbuh melambat tersebut juga diiringi oleh peningkatan 

tingkat risiko (Non Performing Loan – NPL) dari 0,39% pada triwulan sebelumnya, menjadi 

12,56%. Peningkatan NPL tersebut sejalan dengan perlambatan kinerja industri pengolahan 

sehingga menurunkan repayment capacity akibat menurunnya permintaan nasional akibat 

pengetatan mobilitas dalam rangka pengendalian gelombang kedua COVID-19.  

 

Grafik I.22 Kredit dan NPL Industri Pengolahan 

Konstruksi 

Kinerja lapangan usaha konstruksi Kaltim triwulan III 2021 tumbuh membaik sejalan 

dengan kembali meningkatnya intensitas konstruksi, terutama proyek-proyek pemerintah. 

Secara tahunan kinerja lapangan usaha konstruksi tercatat tumbuh sebesar 5,46% (yoy), setelah 

pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,83% (yoy) (Grafik I.23). Perbaikan kinerja 

lapangan usaha konstruksi didorong oleh terus berlanjutnya pembangunan berbagai proyek 

strategis seperti Refinery Development Master Project (RDMP) RU V Balikpapan, Bendungan 

Sepaku Semoi, berbagai preservasi dan pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan 

berbagai proyek strategis tersebut juga tercermin dari realisasi belanja modal pemerintah pusat 

(APBN) di Kaltim yang mengalami percepatan. Belanja modal pemerintah pusat (APBN) di Kaltim 

pada triwulan III 2021 tercatat Rp765,1 miliar atau tumbuh 53,21% (yoy), jauh meningkat 

dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,76% (yoy). Selain itu, 

kinerja sektor konstruksi yang membaik juga didorong oleh pembangunan rumah bersubsidi 

yang mengalami percepatan sebagaimana tercermin dari pertumbuhan penyaluran FLPP 

(Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya, 

yakni dari 38,7% (yoy) menjadi 158,5% (yoy) (Grafik I.24). Membaiknya kinerja lapangan usaha 
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konstruksi tercermin juga dari peningkatan kinerja pengadaan semen di Kaltim dari -8,18% (yoy) 

pada triwulan lalu, menjadi tumbuh 6,00% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik I.25). 

 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.23 PDRB – LU Konstruksi 

 
Sumber: Kementeriau PU-PR, diolah 

Grafik I.24 Penyaluran FLPP Kaltim 

 

Berbeda dengan kinerja sektoralnya yang tumbuh meningkat, penyaluran kredit di 

sektor konstruksi mengalami kontraksi di tengah risiko kredit yang meningkat. Kredit 

konstruksi tercatat terkontraksi 17,29% (yoy) pada triwulan III 2021, setelah triwulan 

sebelumnya tumbuh sebesar 9,61% (yoy) (Grafik I.26). Akibat kontraksi tersebut, untuk pertama 

kalinya sejak triwulan IV 2017 pertumbuhan penyaluran kredit di lapangan usaha konstruksi 

kembali negatif. Kontraksi juga diiringi oleh risiko kredit yang meningkat. Rasio NPL lapangan 

usaha konstruksi tercatat mengalami kenaikan dari 7,90% pada triwulan sebelumnya, menjadi 

7,98%. Rasio NPL pada lapangan usaha konstruksi tersebut menempati peringkat ketiga 

tertinggi setelah rasio NPL pada lapangan usaha industri pengolahan dan jasa kesehatan & 

sosial.  

 
Sumber: ASI, diolah 

Grafik I.25 Pengadaan Semen Kaltim  

 

Grafik I.26 Kredit dan NPL Konstruksi Kaltim 

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan 

Kinerja lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan Kaltim 

triwulan III 2021 tumbuh membaik yang didorong oleh harga Tandan Buah Segar (TBS) yang 

masih membaik dan menguatnya permintaan ekspor CPO dan produk kehutanan. Secara 
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tahunan kinerja lapangan usaha pertanian tercatat tumbuh sebesar 2,86% (yoy), meningkat 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,37% (yoy) (Grafik I.27). Perbaikan 

kinerja lapangan usaha pertanian didorong oleh level harga TBS yang terus meningkat di tengah 

menguatnya permintaan ekspor CPO dan produk kehutanan. Harga TBS Kaltim pada triwulan III 

2021 mencapai Rp2.141,55 per kg atau tumbuh 48,27% (yoy). Capaian tersebut meningkat 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat harga Rp2.052,26 per kg. Harga TBS yang 

masih meningkat merupakan dampak dari harga CPO internasional yang juga masih menguat 

ditopang oleh permintaan yang juga masih tinggi. Volume ekspor CPO Kaltim pada triwulan 

laporan tercatat sekitar 872,99 ribu ton atau tumbuh 88,30% (yoy), tumbuh meningkat 

dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh 50,25% atau 620,22 ribu ton. 

Sementara itu, ekspor kayu lapis Kaltim juga mengalami penguatan. Pada triwulan III 2021, 

volume ekspor kayu lapis Kaltim mencapai 35,66 ribu ton atau terkontraksi 14,24% (yoy). 

Capaian tersebut membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 32,52 ribu ton 

atau terkontraksi 38,35% (yoy) (Grafik I.28).  

 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.27 PDRB – LU Pertanian 

 
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah 

Grafik I.28 Volume Ekspor Kayu Lapis Kaltim 

Sejalan dengan kinerja sektoralnya yang tumbuh meningkat, penyaluran kredit di 

sektor pertanian juga tumbuh meningkat diikuti oleh risiko kredit yang menurun. Kredit 

sektor pertanian tercatat tumbuh 6,13% (yoy) pada triwulan III 2021, meningkat dibandingkan 

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,32% (yoy) (Error! Reference source not found.). 

Capaian tersebut juga juga diiringi oleh risiko kredit yang menurun. Rasio NPL lapangan usaha 

pertanian tercatat mengalami penurunan dari 1,79% pada triwulan sebelumnya, menjadi 

1,47%. Rasio NPL pada lapangan usaha pertanian tersebut menempati peringkat ketiga 

terendah setelah rasio NPL pada lapangan usaha listrik, gas, dan air; dan real estate dan jasa 

perusahaan. 
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Grafik I.29 Kredit dan NPL Sektor Pertanian Kaltim 
 

Lapangan Usaha Tersier 

Kinerja lapangan usaha tersier pada triwulan III 2021 mengalami perlambatan sejalan 

dengan pengetatan mobilitas dalam rangka pengendalian gelombang kedua COVID-19 secara 

nasional.  Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran tercatat 3,57% (yoy), 

melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 5,29% (yoy) (Grafik 

I.30). Perlambatan tersebut tersebut juga tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim yang memperlihatkan perlambatan pertumbuhan 

Indeks Penjualan Eceran (IPE). IPE Kaltim triwulan III 2021 mencatat pertumbuhan 4,1% (yoy). 

Pencapaian ini melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 54,0% (yoy). 

Adapun perlambatan tersebut bersumber dari melambatnya kinerja sub komponen: (i) bahan 

bakar kendaraan bermotor, (ii) makanan, minuman, dan tembakau, dan (iii) kendaraan (Grafik 

I.31). 

 

Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.30 PDRB – LU Perdagangan  

 

Sumber: Survei Bank Indonesia diolah 

Grafik I.31 Suvei Penjualan Eceran Kaltim 

 

Perlambatan pada lapangan usaha perdagangan juga tercermin dari Indeks Google 

Trends pada sejumlah pusat perbelanjaan di Kaltim. Google Trends menggambarkan 

pencarian terhadap keywords tertentu di internet. Pencarian di internet ini dapat 

menggambarkan ketertarikan masyarakat terhadap suatu topik/tempat tertentu, yang menjadi 
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indikasi awal dari spending. Pada triwulan III 2021, Google Trends terhadap tiga sampel pusat 

perbelanjaan di Kaltim menunjukkan indeks sebesar 13,7 atau tumbuh 66,2% (yoy), melambat 

dibandingkan dengan indeks triwulan II 2021 yang tercatat sebesar 30,9 atau tumbuh 164,8% 

(yoy) (Grafik I.32). 

Perlambatan lapangan usaha perdagangan pada triwulan III 2021 juga diikuti oleh 

pertumbuhan kreditnya yang menurun namun dengan kualitas yang membaik cukup 

signifikan. Penyaluran kredit ke sektor perdagangan tercatat terkontraksi 5,48% (yoy) pada 

triwulan III 2021, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,07% 

(yoy). Namun demikian, penyaluran kredit yang menurun tersebut diikuti dengan perbaikan 

rasio NPL lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dari 6,94% pada triwulan sebelumnya 

menjadi 3,95%. (Grafik I.33). 

 
Sumber: Google Trends, diolah 

Grafik I.32 Google Trends Tiga Pusat Perbelanjaan di 
Kaltim 

 
Sumber: Bank Indonesia, diolah 

Grafik I.33 Kredit dan NPL Sektor Perdagangan 

 

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada triwulan III 2021 mengalami 

kontraksi yang didorong oleh pengetatan mobilitas dalam rangka pengendalian gelombang 

kedua kasus COVID-19. Pada triwulan III 2021 lapangan usaha transportasi dan pergudangan 

terkontraksi sebesar 1,16% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mencatat pertumbuhan 

17,04% (yoy) (Grafik I.34). Kontraksi kinerja pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan 

tersebut disebabkan oleh pengetatan mobilitas kembali dalam bentuk Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat/Level 4 secara nasional, termasuk Kaltim, 

sejalan dengan pengendalian gelombang kedua kasus COVID-19. Kontraksi kinerja lapangan 

usaha transportasi dan pergudangan juga tercermin dari jumlah penumpang pesawat yang 

terkontraksi -29,5% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 338,7% (yoy) (Grafik I.35).  
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      Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.34 PDRB – LU Transportasi dan Pergudangan 
 

 
     Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.35 Jumlah Penumpang Penerbangan 
Domestik Intra-Antar Kaltim 

 

Kontraksi kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga tercermin dari 

perlambatan aktivitas bongkar muat barang di Kaltim selama triwulan III 2021. Aktivitas 

bongkar di pelabuhan utama di Kaltim tercatat tumbuh melambat dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya, dari 3,97% (yoy) menjadi 1,59% (yoy) (Grafik I.36). Sementara itu, 

aktivitas bongkar muat di bandara juga tercatat tumbuh melambat dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya, dari 36,65% (yoy) menjadi 2,07% (yoy) (Grafik I.37). 

 

Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.36 Aktivitas Bongkar Muat  di Pelabuhan 
utama Kaltim 

 

 

Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.37 Aktivitas Bongkar Muat di Bandara 

Kinerja lapangan usaha akomodasi, makan, dan minum (akmamin) pada triwulan III 

2021 juga mengalami perlambatan signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 

sejalan dengan mobilitas luar rumah yang menurun akibat PPKM Darurat/Level 4 untuk 

pengendalian kasus COVID-19. Pada triwulan III 2021 lapangan usaha akomodasi, makan, dan 

minum mencatat pertumbuhan 0,86% (yoy), melambat signifikan dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,19% (yoy) (Grafik I.38). Melambatnya kinerja lapangan 

usaha akmamin terkonfirmasi oleh Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Kaltim yang 

mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni dari 50,62% menjadi 

44,59% (Grafik I.39). Lebih lanjut, kinerja lapangan usaha akmamin yang melambat signifikan 

juga tercermin dari Indeks Google Trends untuk café dan restoran. Pada triwulan III 2021, 
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Google Trends café dan restoran di Kaltim menunjukkan indeks sebesar 46,0 atau terkontraksi 

14,8% (yoy), setelah pada triwulan II 2021 tercatat 58,8 atau tumbuh 58,3% (yoy) (Grafik I.40).  

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.38 PDRB  – LU Penyedia Akomodasi dan 
Makan Minum 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.39 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel 
Berbintang di Kaltim 

 

 
                                                       Sumber: Google Trends, diolah 

Grafik I.40 Google Trends Café & Restoran di Kaltim 
 

1.3 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran 

Dari sisi pengeluaran, kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi yang 

tumbuh menguat menahan perlambatan ekonomi Kaltim lebih lanjut di tengah komponen 

utama lainnya yang tumbuh melambat (Tabel I.2). Kinerja investasi yang tumbuh menguat 

disebabkan oleh meningkatnya kinerja investasi sektor primer menyusul tingginya harga 

komoditas. Lebih lanjut, menguatnya kinerja investasi juga didorong oleh investasi bangunan 

sejalan dengan terus berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis seperti Refinery 

Development Master Project (RDMP) RU V Balikpapan, Bendungan Sepaku Semoi, berbagai 

preservasi dan pembangunan infrastruktur jalan, hingga rumah bersubsidi. Namun demikian, 

kinerja ekspor mengalami perlambatan yang utamanya disebabkan oleh perlambatan ekspor 

antar daerah di tengah masih kuatnya permintaan negara tujuan ekspor, khususnya untuk 

komoditas batu bara, CPO, dan petrokimia. Kinerja konsumsi rumah tangga juga tumbuh 

melambat sejalan dengan pengetatan kembali mobilitas sebagai upaya menekan kasus COVID-

19 varian Delta yang merebak sangat tinggi. Berdasarkan pangsanya, net ekspor dan investasi 
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masih menjadi komponen penyusun terbesar PDRB Kaltim, yang masing-masing sebesar 49,61% 

dan 29,95% (Grafik I.41).  

Tabel I.2 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Pengeluaran (yoy) 

 
Sumber: BPS, diolah  
*Nilai ekspor- impor yang digunakan mencakup ekspor-impor antar daerah dan luar negeri. 
 

 

Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.41 Pangsa PDRB Kaltim Triwulan III 2021 
Berdasarkan Pengeluaran 

 

Perdagangan Luar Negeri – Neraca Perdagangan 

Neraca perdagangan (migas dan nonmigas) Kaltim pada triwulan III 2021 tercatat 

surplus dan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang didorong oleh 

berlanjutnya peningkatan harga komoditas ekspor utama. Surplus neraca perdagangan Kaltim 

pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 5,99 miliar dolar AS, lebih tinggi dari surplus pada 

triwulan sebelumnya sebesar 3,92 miliar dolar AS. Nilai ekspor Kaltim pada triwulan III 2021 

tercatat sebesar 6,67 miliar dolar AS atau tumbuh 147,38% (yoy), membaik signifikan 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 64,83% (yoy) dan tercatat 

sebesar 4,88 miliar dolar AS (Grafik I.42). Perbaikan tersebut utamanya didorong oleh harga 

komoditas ekspor utama Kaltim yakni batu bara, CPO, dan migas yang terus meningkat 

meskipun secara pertumbuhan tahunan mulai melambat, terutama CPO dan migas. Harga 

komoditas batu bara tercatat mengalami pertumbuhan 178,31% (yoy), meningkat signifikan 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 88,77% (yoy). Sementara itu, harga komoditas 

CPO dan migas mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 49,94% (yoy) dan 70,45% 

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

%yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy %yoy

PDRB TOTAL 1.79 1.95 2.05 4.74 5.02 4.95 6.23 2.82 1.38 -5.35 -4.54 -2.83 -2.96 5.76 4.51

Berdasarkan Penggunaan

Konsumsi Rumah Tangga 2.63 3.13 3.05 3.71 4.03 3.37 3.13 2.09 1.65 -2.34 -0.58 -0.46 -0.49 4.51 0.12

Konsumsi LNPRT 9.51 7.23 12.47 8.56 8.53 7.51 7.77 3.33 -4.88 -3.12 -0.19 3.18 -0.02 0.12 0.15

Konsumsi Pemerintah 2.99 -0.34 21.11 8.04 5.15 -3.16 10.89 13.60 8.53 -0.85 1.77 -9.10 -4.83 14.26 -8.96

PMTB 5.07 16.64 2.19 6.83 9.87 -1.29 5.89 5.22 0.62 0.84 0.32 -7.28 6.87 7.81 9.25

Ekspor*) 4.99 7.06 6.25 2.66 2.26 -6.30 -5.87 1.13 -7.07 9.79 7.32

Impor*) 6.97 4.96 5.26 3.99 3.12 -2.78 -2.94 3.42 -6.30 14.74 10.14

Komponen PDRB

2018 2019 2020 2021
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(yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 76,83% 

(yoy), dan 121,34% (yoy) (Grafik I.43). 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.42 Neraca Perdagangan Kaltim 
 

 
Sumber: Worldbank, diolah 

Grafik I.43 Pertumbuhan Harga Komoditas Ekspor 
Kaltim 

 

Meningkatnya surplus perdagangan Kaltim juga didorong oleh kenaikan ekspor migas 

dan impor migas yang justru menurun. Ekspor migas Kaltim pada triwulan III 2021 tercatat 

meningkat menjadi sebesar 0,43 miliar dolar AS atau tumbuh 120,58% (yoy) setelah pada 

triwulan sebelumnya berada pada level 0,27 miliar dolar AS atau terkontraksi 2,80% (yoy). Dari 

sisi impor, nilai impor migas Kaltim pada triwulan III 2021 mengalami penurunan, dari 

sebelumnya sebesar 0,56 miliar dolar AS atau tumbuh 475,54% (yoy), menjadi 0,25 miliar dolar 

AS atau tumbuh 51,59% (yoy) (Grafik I.44). Penurunan tersebut bersumber dari impor baik 

minyak mentah maupun hasil minyak yang mengalami kenaikan. Impor minyak mentah 

menurun dari 0,45 miliar dolar AS atau tumbuh 790,36% (yoy) pada triwulan sebelumnya, 

menjadi 0,09 miliar dolar AS atau tumbuh 13,24% (yoy). Lebih lanjut, impor hasil minyak juga 

menurun dari 0,11 miliar dolar AS atau tumbuh 136,03% (yoy) pada triwulan sebelumnya, 

menjadi 0,09 miliar dolar AS atau tumbuh 15,11% (yoy). Menurunnya impor migas disebabkan 

oleh pengetatan mobilitas dalam rangka menekan gelombang kedua kasus COVID-19 secara 

nasional. 

Kenaikan surplus neraca perdagangan luar negeri Kaltim terutama didorong oleh 

meningkatnya surplus Neraca perdagangan nonmigas Kaltim pada triwulan III 2021, 

isebabkan peningkatan ekspor nonmigas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan 

impor nonmigas. Ekspor nonmigas Kaltim pada triwulan III 2021 tercatat meningkat menjadi 

sebesar 6,24 miliar dolar AS atau tumbuh 149,46% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya yang berada pada level 4,62 miliar dolar AS atau tumbuh 71,79% (yoy). 

Hal tersebut lebih didorong oleh terus meningkatnya harga komoditas utama dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya dan permintaan terhadap batu bara, CPO, dan produk petrokimia 
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Kaltim yang terus menguat. Di sisi lain, impor nonmigas juga mengalami kenaikan, yang pada 

triwulan III 2021 tercatat sebesar 0,43 miliar dolar AS atau tumbuh positif sebesar 113,84% 

(yoy), setelah pada triwulan sebelumnya berada pada level 0,40 miliar dolar AS atau tumbuh 

sebesar 135,13% (yoy) (Grafik I.45). 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.44 Neraca Perdagangan Migas Kaltim 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.45 Neraca Perdagangan Non Migas Kaltim 

 

Ekspor luar negeri Kaltim sampai triwulan III 2021 tercatat masih didominasi oleh 

komoditas batu bara, minyak kelapa sawit, dan migas dengan Tiongkok dan India yang 

menjadi negara tujuan utama. Berdasarkan nilainya, komoditas batu bara memiliki pangsa 

terbesar, yaitu 75,39% terhadap ekspor Kaltim, diikuti oleh minyak kelapa sawit dengan pangsa 

13,25% dan migas dengan pangsa 5,11% (Tabel I.3). Sementara itu, berdasarkan negara tujuan, 

Tiongkok dan India tercatat menjadi negara tujuan utama ekspor nonmigas dengan pangsa 

masing-masing sebesar 39,46% dan 13,03%. Di sisi lain, Tiongkok dan Taiwan menjadi negara 

tujuan utama ekspor migas dengan pangsa masing-masing sebesar 46,39% dan 26,88% (Tabel 

I.4). 

Tabel I.3 Perkembangan Komoditas Ekspor Kaltim Jan–Sep’21 

 
Sumber: BPS, diolah 

 



 

Halaman | 47 

 

Tabel I.4 Perkembangan Ekspor Kaltim berdasarkan Negara Tujuan Jan-Sep’21 

 
                 Sumber: BPS, diolah 

 

Sementara itu, impor luar negeri Kaltim sampai triwulan III 2021 didominasi oleh 

komoditas migas serta ketel dan mesin dengan Nigeria dan Korea Selatan sebagai masing-

masing negara asal utama impor migas dan nonmigas. Berdasarkan komoditasnya, komoditas 

migas tercatat memiliki pangsa sebesar 43,03% terhadap impor luar negeri Kaltim, diikuti 

komoditas ketel dan mesin sebesar 34,65% (Tabel I.5). Sementara itu, Nigeria dan Azerbaijan 

tercatat menjadi negara asal utama impor migas Kaltim dengan pangsa masing-masing sebesar 

26,13% dan 18,82%. Di sisi lain, Korea Selatan dan Singapura menjadi negara asal utama impor 

nonmigas Kaltim dengan pangsa sebesar 25,21% dan 22,87% (Tabel I.6)  

Tabel I.5 Perkembangan Komoditas Impor Kaltim Jan-Sep’21 

 
Sumber: BPS, diolah 

 

Tabel I.6 Perkembangan Impor Kaltim berdasarkan Negara Tujuan Jan-Sep’21 

 
                 Sumber: BPS, diolah 

 

Ekspor 

Kinerja ekspor Kaltim pada triwulan III 2021 masih berada dalam tren membaik 

meskipun melambat sejalan dengan melambatnya ekspor antar daerah di tengah permintaan 

ekspor luar negeri batu bara yang tumbuh meningkat. Pada triwulan III 2021, kinerja ekspor 

Kaltim tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 7,32% (yoy), setelah pada triwulan 

sebelumnya tumbuh sebesar 9,79% (yoy) (Grafik I.46). Perlambatan kinerja ekspor tersebut 
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didorong utamanya oleh kinerja ekspor antar daerah yang melambat sejalan dengan 

pengetatan mobilitas secara nasional untuk menekan gelombang kedua kasus COVID-19. 

Sebagaimana diketahui, sejumlah komoditas utama Kaltim cukup banyak ditujukan untuk 

memenuhi permintaan domestik/nasional, seperti: (i) batu bara, yang sekitar 20% – 25% dari 

produksinya ditujukan untuk PLTU dan industri domestik, (ii) CPO, yang sekitar 60% dari 

produksinya ditujukan untuk industri makanan-minuman, perhotelan dan restoran, berbagai 

consumer goods, hingga bahan bakar domestik, dan (iii) pupuk, yang sekitar 60% dari 

produksinya juga ditujukan untuk sektor pertanian domestik. Namun demikian, perlambatan 

ekspor yang lebih signifikan tertahan oleh perbaikan volume ekspor luar negeri (LN) nonmigas 

sejalan dengan kinerja ekspor luar negeri batu bara yang tumbuh menguat. Volume ekspor batu 

bara Kaltim pada triwulan III 2021 tercatat tumbuh sebesar 19,56% (yoy) setelah pada triwulan 

sebelumnya tumbuh sebesar 11,45% (yoy) (Grafik I.47). 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.46 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Ekspor 
 

 
Sumber: Ditjen Bea Cukai diolah 

Grafik I.47 Volume Ekspor Batu Bara Kaltim 

Kinerja ekspor LN batu bara yang menguat didorong oleh permintaan terutama dari 

Tiongkok yang juga menguat sejalan dengan produksi batu bara Tiongkok yang belum 

sepenuhnya pulih dan persiapan musim dingin. Ekspor batu bara Kaltim ke Tiongkok pada 

triwulan III 2021 mencapai 26,56 juta ton atau tumbuh sebesar 135,87% (yoy), meningkat 

signifikan dari triwulan sebelumnya yang tercatat 23,15 juta ton atau tumbuh 15,03% (yoy) 

(Error! Reference source not found.). Meningkatnya pertumbuhan volume ekspor batu bara 

Kaltim ke Tiongkok disebabkan oleh produksi batu bara domestik Tiongkok yang belum 

sepenuhnya pulih. Hal ini tercermin dari produksi batu bara Tiongkok triwulan III 2021 yang 

tumbuh 0,89% (yoy), berangsur pulih setelah pada triwulan sebelumnya masih terkontraksi 

0,36% (yoy) (Grafik I.49). Mulai pulihnya produksi Tiongkok ini didorong oleh sejumlah faktor, 

antara lain kondusifnya curah hujan di wilayah sentra pertambangan dan kembali dibukanya 

aktivitas pertambangan di provinsi produsen utama pasca terjadinya serangkaian kecelakaan 

pertambangan yang cukup fatal. Peningkatan pertumbuhan ini juga terjadi di tengah tingginya 

kebutuhan impor batu bara Tiongkok sejalan dengan stock hoarding untuk memasuki musim 
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dingin dan pencabutan pembatasan impor batu bara untuk beberapa provinsi oleh otoritas bea 

cukai setempat. Selain itu, tensi diplomatik antara Tiongkok dan Australia yang telah 

berlangsung lebih dari 12 (dua belas) bulan terakhir menyebabkan penyerapan Tiongkok 

terhadap batu bara Australia menurun drastis.  

 

Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah 

Grafik I.48 Ekspor Batu Bara Kaltim ke Tiongkok 
 

 

  Sumber: NBS China, CEIC, diolah 

Grafik I.49 Produksi Batu Bara Tiongkok 
 

 

Meningkatnya kinerja ekspor LN batu bara yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja 

ekspor batu bara ke negara/wilayah tujuan lainnya yang menurun terutama India dan ASEAN. 

Ekspor batu bara Kaltim ke India pada triwulan III 2021 terkontraksi 44,98% (yoy), setelah 

triwulan sebelumnya tumbuh 38,22% (yoy) (Grafik I.50). Terkontraksinya kinerja ekspor batu 

bara Kaltim ke India didorong oleh berlalunya musim panas sehingga konsumsi listrik untuk 

penggunaan pendingin ruangan juga melandai. Hal ini tercermin dari impor batu bara India 

pada triwulan III 2021 yang terkontraksi 32,20% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya yang terkontraksi 10,39% (yoy) (Grafik I.51). Lebih lanjut, kinerja ekspor 

batu bara Kaltim ke ASEAN juga mengalami perlambatan sejalan dengan menurunnya aktivitas 

dan mobilitas akibat kenaikan kembali kasus COVID-19. Sebagaimana diketahui akibat 

merebaknya varian Delta, kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan tidak hanya terjadi di 

Indonesia, namun juga di Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan negara ASEAN lainnya. 

Akibatnya, negara-negara tersebut kembali melakukan pengetatan mobilitas dan aktivitas luar 

rumah yang tentunya berdampak pada menurunnya kebutuhan listrik dan bahan bakar industri. 

Ekspor baru bara kaltim ke ASEAN pada triwulan III 2021 tumbuh 4,05% (yoy), melambat 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,22% (yoy).  



 

Halaman | 50 

 

 

Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah 

Grafik I.50 Ekspor Batu Bara Kaltim ke India 
 

 

  Sumber: MoCI India, CEIC, diolah 

Grafik I.51 Impor Batu Bara India 
 

 
Kinerja ekspor LN yang menguat juga didorong oleh menguatnya ekspor LN CPO 

terutama ke Eropa dan Asia Selatan (India, Bangladesh, dan Pakistan). Volume ekspor CPO 

Kaltim pada triwulan laporan tercatat 872,99 ribu ton atau tumbuh sebesar 88,30% (yoy), 

meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 50,25% 

(yoy) (Grafik I.52). Pertumbuhan volume ekspor LN CPO yang meningkat tersebut utamanya 

bersumber dari meningkatnya ekspor CPO ke Eropa dan Asia Selatan. Pada triwulan III 2021 

volume ekspor CPO ke Eropa tercatat tumbuh 4,33% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya 

terkontraksi 29,17% (yoy) (Grafik I.53). Peningkatan kinerja ekspor CPO ke Eropa disebabkan 

oleh mulai dilonggarkannya aktivitas dan mobilitas secara parsial sejalan dengan mulai 

melandainya varian delta COVID-19 terutama di Jerman, Italia, Spanyol, Ukraina, dan Polandia 

pada pertengahan Juli hingga September 2021. Selain Eropa, volume ekspor CPO ke Asia Selatan 

terutama India, Bangladesh, dan Pakistan juga mengalami perbaikan. Pada triwulan III 2021, 

total volume ekspor CPO ke negara-negara tersebut tumbuh 40,0% (yoy), membaik 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -96,4% (yoy) (Grafik I.53) akibat 

gelombang kedua COVID-19 yang sangat tinggi di India pada triwulan II 2021.  

 
Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah 

Grafik I.52 Volume Ekspor CPO Kaltim 
 

 
Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah 

Grafik I.53 Pertumbuhan Volume Ekspor CPO Ke Asia 
Selatan dan Eropa 
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Impor 

Kinerja impor Kaltim pada triwulan III 2021 mengalami perlambatan sejalan dengan 

melambatnya kinerja industri pengolahan dan perdagangan. Pada triwulan III 2021 impor 

Kaltim tercatat tumbuh sebesar 10,14% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 

yang tumbuh sebesar 14,74% (yoy) (Grafik I.54). Perlambatan kinerja impor didorong oleh 

perlambatan kinerja industri pengolahan sebagaimana tercermin dari PDRB industri 

pengolahan yang melambat dari 8,48% (yoy) menjadi 2,22% (yoy). Selain itu, perlambatan 

kinerja impor juga didorong oleh perlambatan kinerja lapanga usaha perdagangan sebagaimana 

tercermin dari PDRB perdagangan besar, eceran, dan reparasi yang melambat dari 5,29% (yoy) 

menjadi 3,57% (yoy) (Grafik I.55). 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.54 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Impor 
 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.55 Pertumbuhan Industri Pengolahan dan 
Perdagangan 

Perlambatan kinerja impor juga tercermin dari aktivitas bongkar barang yang juga 

melambat, baik di pelabuhan maupun bandara utama didorong oleh perlambatan impor 

migas dan barang modal. Pada triwulan III 2021, aktivitas bongkar barang di pelabuhan tercatat 

tumbuh sebesar 1,59% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan 

sebelumnya yang tercatat 3,97% (yoy) (Grafik I.56). Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas 

bongkar barang di bandara juga tercatat tumbuh 13,49% (yoy) atau melambat dibandingkan 

triwulan sebelumnya yang tumbuh 38,27% (yoy). Berdasarkan karakteristiknya, impor barang 

modal dan migas tercatat mengalami kontraksi masing-masing 35,45% (yoy) dan 11,07% (yoy), 

setelah pada triwulan sebelumnya masing-masing tumbuh 446,19% (yoy) dan 160,03% (yoy). 

Namun demikian, perlambatan kinerja impor yang lebih besar tertahan oleh kinerja impor 

bahan baku nonmigas yang tumbuh 110,22% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya yang tumbuh 17,28% (yoy) (Grafik I.57). 
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Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.56 Pertumbuhan Bongkar Bandar Udara 
 

 
Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah 

Grafik I.57 Volume Impor Barang Modal, Bahan Baku, 
dan Migas 

 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) - Investasi 

Kinerja PMTB (investasi) Kaltim pada triwulan III 2021 tumbuh menguat sejalan 

dengan peningkatan kinerja investasi sektor primer. Kinerja Investasi Kaltim triwulan III 2021 

tercatat tumbuh sebesar 9,25% (yoy), menguat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 

yang tumbuh sebesar 7,81% (yoy) (Grafik I.58). Penguatan tersebut didorong oleh 

meningkatnya pertumbuhan penanaman modal di sektor primer (Grafik I.59) sejalan dengan 

level harga komoditas utama Kaltim seperti batu bara dan CPO yang masih terus mencatat rekor 

sehingga menjadi momentum yang dimanfaatkan dunia usaha untuk meningkatkan intensitas 

produksinya. Dengan pangsa sebesar 29,95% dari PDRB Kaltim, investasi memberikan andil 

2,46% (yoy) terhadap pertumbuhan PDRB Kaltim triwulan III 2021. 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.58 Perkembangan PDRB - Investasi 
 

 
Sumber: BKPM, diolah 

Grafik I.59 Penanaman Modal di Sektor Primer 

 
 

Kinerja PMTB (investasi) yang tumbuh menguat pada triwulan III 2021 juga didorong 

oleh menguatnya kinerja investasi bangunan. Hal ini tercermin dari peningkatan kinerja 

pengadaan semen di Kaltim dari -8,18% (yoy) pada triwulan lalu, menjadi tumbuh 6,00% (yoy) 

pada triwulan laporan (Grafik I.60). Menguatnya kinerja investasi bangunan didorong oleh 

masih berlangsungnya pembangunan dan perluasan sejumlah pabrik/instalasi pengolahan 

maupun proyek infrastruktur pemerintah, antara lain pabrik semen di Kutai Timur, pabrik 

ammonium nitrat di Bontang, pengembangan kilang minyak di Balikpapan (RDMP), bendungan 
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Sepaku Semoi, dan berbagai preservasi jalan. Namun demikian, peningkatan pertumbuhan 

investasi yang lebih tinggi tertahan oleh melemahnya kinerja investasi sektor sekunder dan 

tersier. Hal ini tercermin dari volume impor barang modal Kaltim yang terkontraksi sebesar 

35,45% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 446,19% (yoy). 

Kontraksi kinerja impor barang modal bersumber dari kinerja impor ketel dan permesinan yang 

melambat serta kontraksi pada impor mesin/perlengkapan elektrik (Grafik I.61). 

 
Sumber: ASI, diolah 

Grafik I.60 Pengadaan Semen Kaltim 
 

 
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah 

Grafik I.61 Impor Barang Modal, Ketel-Permesinan, 
dan Mesin-Perlengkapan Elektrik Kaltim 

 

Di sisi lain, menguatnya kinerja investasi tidak dibarengi dengan kinerja penyaluran 

kreditnya yang justru terkontraksi lebih dalam. Kredit investasi berdasarkan lokasi proyek di 

Kaltim pada triwulan III 2021 mengalami kontraksi sebesar 7,29% (yoy), lebih dalam 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,74% (yoy). Pertumbuhan kredit 

modal kerja juga terkontraksi lebih dalam, dari -2,19% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 

-10,51% (yoy) (Grafik I.62). Menurunnya kinerja kredit investasi dan modal kerja terjadi pada 

perusahaan di berbagai sektor, seperti industri pengolahan dan perdagangan.  

 
Grafik I.62 Perkembangan Kredit Investasi dan Modal Kerja Berdasarkan Lokasi Proyek di Kaltim 

Konsumsi Rumah Tangga 

Konsumsi rumah tangga (RT) pada triwulan III 2021 mengalami perlambatan sejalan 

dengan gelombang kedua kasus COVID-19 baik di Kaltim maupun nasional yang memaksa 

untuk diberlakukannya pengetatan mobilitas.  Konsumsi Rumah Tangga (RT) mencatat 
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pertumbuhan sebesar 0,12% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang 

tumbuh sebesar 4,49% (yoy) (Grafik I.63). Perlambatan kinerja konsumsi RT didorong oleh 

penurunan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terkonfirmasi dari data Google Mobility 

Report di Kaltim. Data tersebut menunjukkan perlambatan aktivitas masyarakat di luar rumah 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pengetatan kembali 

mobilitas masyarakat dalam bentuk PPKM Darurat/Level 4 sejalan dengan kenaikan kasus 

harian COVID-19 akibat varian delta pada paruh pertama triwulan III 2021. Aktivitas masyarakat 

di tempat perbelanjaan seperti grocery and pharmacies serta retail & recreation mengalami 

penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, dari masing-masing sebesar 20,38% dan -6,78% 

menjadi 20,03% dan -10,70% (Grafik I.64). 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.63 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konsumsi RT 

 
Sumber: Google, diolah dari baseline awal sebelum C-19 

Grafik I.64 Google Mobility Report 

 

Kinerja konsumsi RT yang melambat pada triwulan III 2021 juga tercermin oleh 

keyakinan konsumen yang menurun dan pertumbuhan kredit konsumsi multiguna serta 

durable goods yang terkontraksi lebih dalam. Survei Konsumen yang dilakukan oleh Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen 

(IKK) Kaltim pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 97,72, menurun dibandingkan dengan 

indeks triwulan sebelumnya yang tercatat 108,86. Penurunan keyakinan konsumen ini 

bersumber dari penurunan dua indeks penyusunnya, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan 

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). IKE pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 79,50, menurun 

dibandingkan dengan indeks triwulan sebelumnya yang tercatat 92,67. Sementara itu, IEK pada 

triwulan III 2021 tercatat sebesar 115,94, menurun dibandingkan dengan indeks triwulan 

sebelumnya yang tercatat 125,06 (Grafik I.65). Meski mengalami penurunan, secara umum 

angka IEK yang berada di atas 100 menandakan konsumen masih berada pada level optimis. Di 

sisi keuangan, kredit multiguna mencatat kontraksi sebesar 2,11% (yoy), lebih dalam 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 1,95% (yoy) (Grafik I.66). Lebih 
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lanjut, kredit furnitur (durable goods) juga mengalami kontraksi sebesar 47,57% (yoy), lebih 

dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 47,19% (yoy) (Grafik I.66).  

 
Grafik I.65 Indeks Keyakinan Konsumen Kalimantan 

Timur 

 
Grafik I.66 Kredit Multiguna dan Furnitur Kaltim 

Konsumsi Pemerintah 

Sejalan dengan tren perlambatan ekonomi, kinerja Konsumsi Pemerintah di Kaltim 

pada triwulan III 2021 mengalami kontraksi terutama didorong oleh belanja pemerintah 

pusat di Kaltim dan belanja APBD Kab/Kota yang terkontraksi. Pada triwulan III 2021 konsumsi 

pemerintah mencatat kontraksi sebesar 8,96% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya 

mencatat pertumbuhan sebesar 12,39% (yoy) (Grafik I.67). Kontraksi kinerja konsumsi 

pemerintah utamanya didorong oleh kontraksi belanja APBN di Kaltim. Belanja APBN di Kaltim 

pada triwulan III 2021 terkontraksi 79,33% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya yang terkontraksi 27,98% (yoy). Kontraksi kinerja konsumsi pemerintah juga 

disebabkan oleh belanja APBD Kab/Kota se-Kaltim pada triwulan III 2021 yang terkontraksi 

18,37% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 34,57% (yoy). Sementara itu, belanja 

APBD Provinsi tercatat tumbuh 21,63% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mencatat 

kontraksi 5,85% (yoy) (Grafik I.68).  

 
    Sumber: BPS, diolah 

Grafik I.67 PDRB-Konsumsi Pemerintah 
 

 
Sumber: Pemprov Kaltim, Pemkab/Kota, Kemenkeu, diolah 

Grafik I.68 Pertumbuhan Realisasi Belanja 
Pemerintah Pusat di Kaltim, Pemprov, dan 

Pemkab/Kot se-Kaltim 
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 Secara umum, pagu pendapatan dan belanja APBD 2021 di tingkat Provinsi mengalami peningkatan, namun pagu 

pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota mengalami penurunan.  

 Pada triwulan III 2021, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dari sisi realisasi 

pendapatan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, seiring dengan 

menurunnya pendapatan transfer yang didorong pengurangan jumlah transfer pemerintah pusat. Demikian juga, 

kinerja belanja Pemprov Kaltim turut menurun terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja operasional 

sebagai dampak refocusing anggaran. Sejalan dengan realisasi APBD Pemprov Kaltim, realisasi belanja APBD 

Kabupaten/Kota juga menurun, seiring dengan terbatasnya aktivitas pembangunan daerah yang dapat dilakukan 

selama pandemi COVID-19. 

 Pagu belanja APBN 2021 mengalami peningkatan, yang juga diikuti oleh adanya peningkatan capaian realisasi pada 

triwulan III 2021 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Peningkatan realisasi belanja terutama 

disebabkan oleh adanya dorongan dari Pemerintah Pusat untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja. 
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II. KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

2.1 Gambaran Umum 

Pagu APBD Pendapatan 

Pagu pendapatan pemprov Kaltim pada tahun 2021 mengalami peningkatan 11,72% 

(yoy), terutama disebabkan oleh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat. 

Jika ditinjau berdasarkan nominal pagu, pada tahun 2021 pendapatan Pemprov Kaltim sebesar 

Rp9,59 triliun. Pagu ini meningkat sekitar Rp1 triliun atau 11,72% (yoy) dibandingkan dengan 

pagu pendapatan tahun 2020 (Rp8,58 triliun). Peningkatan pagu pendapatan utamanya 

didorong oleh penerimaan pajak daerah yang tumbuh 25,98% (yoy) dibandingkan dengan 

penerimaan pajak tahun 2020. Namun demikian, peningkatan pagu pendapatan yang lebih 

besar tertahan oleh pagu pendapatan transfer yang menurun menjadi sebesar Rp4,1 triliun 

pada tahun 2021 atau lebih rendah 1,73% (yoy) dibandingkan dengan pagu pendapatan transfer 

tahun 2020 (Tabel II.1).  

Tabel II.1 APBD-P Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 & 2021 

 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah  

Berbeda dengan pagu pendapatan Pemprov Kalimantan Timur, pagu pendapatan 

pemerintah kota/kabupaten di Kalimantan Timur pada tahun 2021 menurun dibandingkan 

dengan pagu pendapatan tahun 2020 terutama karena penurunan pagu di Kab. Kutai 

Kartanegara. Pagu pendapatan pemerintah Kabupaten/KotaKota menjadi sekitar Rp.22.135 

triliun, turun sekitar Rp2,18 triliun atau 8,98% (yoy). Penurunan ini utamanya terjadi di 

Kabupaten Kutai Kertanegara, yaitu menjadi sebesar Rp3,90 triliun atau menurun 31,49% (yoy) 

dibandingkan dengan pagu pendapatan tahun 2020 sebesar Rp5,69 triliun. Selain itu, 

penurunan pagu pendapatan juga terjadi pada Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu 

masing-masing sebesar 27,75% (yoy) dan 23,26% (yoy). Namun demikian, penurunan pagu 

pendapatan yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan yang terjadi pada Kabupaten Penajam 

APBD-P APBD-P

Rp juta Rp Juta

PENDAPATAN (I+II+III) 8.584.527        9.590.400      11,72

I. PAD 4.318.906        5.396.943      24,96

Pajak daerah 3.392.790        4.274.201      25,98

Retribusi daerah 12.335             17.841            44,65

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan

133.814           243.642         82,08

Lain-lain PAD yang sah 779.968           861.258         10,42

II. Pendapatan Transfer (a+b) 4.254.360        4.180.730      -1,73

a. Dana Perimbangan 4.192.349        4.143.276      -1,17

Bagi Hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak & Dana Alokasi 

Umum/Khusus

4.192.349        4.143.276      -1,17

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 62.010             37.454            -39,60

Dana Penyesuaian 62.010             37.454            -39,60

III. Lain-lain Pendapatan yang sah 11.261             12.727            13,02

Pendapatan Hibah 11.261             12.727            13,02

Pendapatan Lainnya -                    -                  -

% Perubahan 

(yoy)

2020 2021
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Paser Utara & Kota Balikpapan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 23,69% (yoy) dan 

16,60% (yoy) dibandingkan dengan pagu pendapatan tahun 2020 (Tabel II.2).  

Tabel II.2 Pagu Pendapatan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur 

 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah 

Pagu APBD Belanja 

Sejalan dengan peningkatan pagu pendapatan, pagu anggaran belanja Pemprov Kaltim pada 

2021 turut meningkat hingga 8,73% (yoy) terutama bersumber dari komponen belanja modal. 

Jika ditinjau dari nominal pagu, pada 2021 belanja Pemprov Kaltim sebesar Rp11,6 triliun. Pagu 

ini meningkat sekitar Rp932,2 miliar atau lebih besar 8,73% (yoy) dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Peningkatan APBD belanja pemprov pada tahun 2021 ini didorong oleh 

meningkatnya pagu belanja modal hingga Rp666,9 miliar, meningkat 50,63% (yoy) 

dibandingkan dengan pagu belanja modal tahun 2020 sebesar Rp1,31 triliun. Belanja modal 

bangunan & gedung serta belanja jalan, irigasi, & jaringan menjadi komponen utama pendorong 

meningkatnya belanja modal pemprov Kaltim.  Namun demikian, peningkatan pagu anggaran 

belanja yang lebih besar tertahan oleh komponen belanja tidak terduga yang menurun 49,61% 

(yoy) dibandingkan dengan tahun 2020 (Tabel II.3).  



 

Halaman | 59 

 

Tabel II.3 Pagu Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2020 & 2021 

 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah 

 
Sementara itu sebagaimana penurunan di pagu pendapatan, pagu sebagian besar 

anggaran belanja pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 

juga mengalami penurunan hingga sekitar Rp3,6 triliun atau 13,57% (yoy) dibandingkan 

dengan tahun 2020 terutama karena penurunan di Kabupaten Paser. Penurunan pagu 

anggaran belanja pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur utamanya terjadi 

pada Kabupaten Paser dengan penurunan sebesar 24 ,99% (yoy) lebih rendah dibandingkan 

dengan pagu anggaran belanja tahun 2020. Selain itu, penurunan juga terjadi pada Kabupaten 

Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Berau. Namun demikian, penurunan pagu anggaran belanja 

lebih dalam tertahan oleh peningkatan yang terjadi terutama pada Kabupaten Penajam Paser 

Utara yang mencatatkan pagu anggaran belanja 2021 sebesar Rp1,95 triliun atau meningkat 

23,44% (yoy) dibandingkan dengan pagu anggaran belanja tahun 2020 sebesar Rp1,53 triliun. 

Adapun daerah ain yang mengalami peningkatan pagu yakni Kota Balikpapan (Tabel II.4).   

APBD-P APBD-P

Rp juta Rp Juta

BELANJA (I+II+III+IV) 10.683.921      11.616.186    8,73

I. Belanja Operasional 6.955.195        7.139.857      2,66

Belanja Pegawai 2.246.712        2.331.962      3,79

Belanja Barang 2.870.659        2.812.706      -2,02

Belanja Hibah 223.050           274.429         23,03

Belanja Bantuan sosial 16.071             16.518            2,78

Belanja Bantuan Keuangan 1.598.703        1.704.242      6,60

II. Belanja Modal 1.317.418        1.984.395      50,63

Belanja Tanah 24                     38.956            159.506,68

Belanja Peralatan Mesin 542.554           492.268         -9,27

Belanja Bangunan dan Gedung 280.503           681.717         143,03

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 465.161           757.752         62,90

Belanja Aset Tetap Lainnya 29.175             13.702            -53,04

III. Belanja tidak terduga 500.000           251.933         -49,61

Belanja tidak terduga 500.000           251.933         -49,61

IV. Transfer 1.911.308        2.240.000      17,20

Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa 1.911.308        2.240.000      17,20

% Perubahan 

(yoy)

2020 2021
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Tabel II.4 Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 

 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah 

2.2 APBD Pemerintah Provinsi 

Gambaran Umum Realisasi APBD Pemprov Kaltim 

Realisasi pendapatan dan belanja APBD Pemprov Kaltim sampai dengan triwulan III 

2021 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi 

pendapatan mencapai Rp5,39 triliun atau menurun 26,63% (yoy) dibandingkan dengan realisasi 

pada periode yang sama tahun 2020. Penurunan realisasi pendapatan bersumber dari 

berkurangnya pendapatan transfer seiring dengan pengurangan jumlah transfer pemerintah 

pusat. Secara nominal, realisasi pendapatan APBD Pemprov mencapai Rp5,39 triliun, masih 

lebih rendah dibandingkan dengan capaian realisasi pada triwulan III tahun 2020 sebesar 

Rp7,35 triliun (Tabel II.5). Sementara itu, realisasi belanja APBD Pemprov Kaltim sebesar Rp4,52 

triliun atau menurun 2,42% (yoy) dibandingkan dengan realisasi belanja triwulan III 2020 yang 

mencapai Rp4,63 triliun. Penurunan realisasi belanja utamanya disebabkan oleh rendahnya 

realisasi belanja operasional.  

Tabel II.5 Realisasi APBD Pemprov Kaltim Triwulan III 2020 dan 2021 

 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah  

 

 

APBD-P APBD-P

Rp Miliar Rp Miliar

BELANJA

Kota Samarinda 3.221,66 3.112,24 (3,40)               

Kota Balikpapan 2.182,80 2.283,79 4,63                

Kota Bontang 1.546,86 1.373,80 (11,19)             

Kab. Kutai Kartanegara 5.973,94 4.687,64 (21,53)             

Kab. Kutai Barat 2.948,41 2.293,95 (22,20)             

Kab. Kutai Timur 3.105,08 2.844,28 (8,40)               

Kab. Paser 2.545,29 1.909,29 (24,99)             

Kab. Penajam Paser Utara 1.578,87 1.949,03 23,44              

Kab. Berau 2.606,07 2.249,69 (13,67)             

Kab. Mahakam Ulu 1.830,59 1.728,37 (5,58)               

Total Kab/Kota Kaltim 26.494,49 22.899,00 (13,57)             

Kabupaten/Kota

2020 2021
% Perubahan 

(yoy)

APBD-P APBD-P

Rp juta Rp juta % Rp Juta Rp juta %

PENDAPATAN (I+II+III) 8.584.527           7.354.455           85,67     9.590.400           5.395.877           56,26    (1.958.578)    -26,63

I. PAD 4.318.906           3.642.991           84,35     5.396.943           3.540.447           65,60    (102.545)        -2,81

II. Pendapatan Transfer 4.254.360           3.702.595           87,03     4.180.730           1.845.684           44,15    (1.856.911)    -50,15

III. Lain-lain Pendapatan yang sah 11.261                 8.868                   78,75     12.727                 9.746                   76,57    877                 9,89

APBD-P APBD-P

Rp juta Rp juta % Rp Juta Rp juta %

BELANJA (I+II+III+IV) 10.683.921         4.638.035           43,41     11.616.186         4.525.819           38,96    (112.216)        -2,42

I. Belanja Operasional 6.955.195           2.878.709           41,39     7.139.857           2.412.054           33,78    (466.656)        -16,21

II. Belanja Modal 1.317.418           352.600               26,76     1.984.967           345.564               17,41    (7.036)            -2,00

III. Belanja tidak terduga 500.000               154.302               30,86     251.933               192.699               76,49    38.397           24,88

IV. Transfer 1.911.308           1.252.423           65,53     2.240.000           1.575.502           70,33    323.078         25,80

2020 2021

Selisih

% 

Perubahan 

(yoy)

Realisasi Tw-III Realisasi Tw-III

2020 2021

Selisih

% 

Perubahan 

(yoy)

Realisasi Tw-III Realisasi Tw-III
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Realisasi Pendapatan 

Penurunan realisasi pendapatan APBD Pemprov Kaltim pada triwulan III 2021 

terutama karena pendapatan transfer yang menurun. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, realisasi pendapatan 

triwulan III tahun 2021 mencapai Rp5,3 triliun atau menurun 26,63% (yoy) (Tabel II.6). 

Penurunan realisasi pendapatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh lebih rendahnya 

pendapatan transfer khususnya komponen dana perimbangan. Penurunan juga terjadi pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada komponen lain-lain PAD yang sah yang menurun 

hingga 80,11% (yoy). Disisi lain realisasi pendapatan pajak daerah pada triwulan III 2021 

meningkat dari Rp2,91 triliun menjadi Rp3,28 triliun. Penurunan realisasi pendapatan APBD 

pemprov Kaltim yang lebih dalam tertahan oleh komponen lain-lain pendapatan yang sah pada 

triwulan III tahun 2021 yang meningkat 9,89% (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang 

sama pada tahun sebelumnya yang tercatat Rp8,87 miliar.  

Tabel II.6 Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim Triwulan III 2020 dan 2021   

 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim 

Berdasarkan komponen APBD, penurunan pendapatan transfer menyebabkan 

pangsa PAD dalam menyusun pendapatan APBD Pemprov Kaltim pada triwulan III 2021 

mengalami peningkatan. Sampai dengan triwulan III 2021, pangsa pendapatan transfer 

Pemprov Kaltim terhadap total pendapatan mencapai 34,21%, lebih rendah dibandingkan 

dengan pangsa pada periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik II.1). Menurunnya pangsa 

pendapatan transfer tersebut disebabkan oleh komponen dana perimbangan yang menurun. 

Sementara itu, pangsa pendapatan PAD mengalami peningkatan dari 49,53% pada triwulan III 

2020, menjadi 65,61% pada triwulan III 2021. Peningkatan tersebut bersumber dari kenaikan 

pada komponen pajak daerah dengan pangsa mencapai 92,77% dari total PAD triwulan III 2021 

(Grafik II.2). Di sisi lain, pangsa lain-lain pendapatan yang sah Pemprov mengalami penurunan 

APBD-P APBD-P

Rp juta Rp juta % Rp Juta Rp juta %

PENDAPATAN (I+II+III) 8.584.527      7.354.455      85,67      9.590.400      5.395.877      56,26    (1.958.578)       -26,63

I. PAD 4.318.906      3.642.991      84,35      5.396.943      3.540.447      65,60    (102.545)           -2,81

Pajak daerah 3.392.790      2.917.906      86,00      4.274.201      3.284.405      76,84     366.499            12,56

Retribusi daerah 12.335            6.875              55,73      17.841            7.857             44,04     982                    14,29

Hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan

133.814          95.396,34       71,29      243.642         124.338         51,03     28.942              30,34

Lain-lain PAD yang sah 779.968          622.814          79,85      861.258         123.847         14,38     (498.968)           -80,11

II. Pendapatan Transfer (a+b) 4.254.360      3.702.595      87,03      4.180.730      1.845.684      44,15    (1.856.911)       -50,15

a. Dana Perimbangan 4.192.349      3.666.312      87,45      4.143.276      1.826.957      44,09     (1.839.354)       -50,17

Bagi Hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak & Dana Alokasi 

Umum/Khusus

4.192.349      3.666.312      87,45      4.143.276      1.826.957      44,09     (1.839.355)       -50,17

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 62.010            36.284            36.284    37.454            18.727           50,00     (17.557)             -48,39

Dana Penyesuaian 62.010            36.284            36.284    37.454            18.727           50,00     (17.557)             -48,39

III. Lain-lain Pendapatan yang sah 11.261            8.868              78,75      12.727            9.746             76,57    877                    9,89

Pendapatan Hibah 11.261            8.851              78,60      12.727            9.746             76,57     895                    10,11

Pendapatan Lainnya -                  17                    -          -                  -         (17)                     -100,00

2020 2021

Selisih
% Perubahan 

(yoy)
Realisasi Tw-III Realisasi Tw-III
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dari 0,12% pada triwulan III 2020, menjadi 0,18% pada triwulan III 2021 seiring dengan 

meningkatnya pendapatan hibah pada periode laporan. 

 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Kaltim  

Grafik II.1 Komponen Realisasi Pendapatan APBD 

Pemprov Kaltim (dalam %) 

 

 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Kaltim 

Grafik II.2 Komponen Realisasi Pendapatan Asli 

Daerah APBD Pemprov Kaltim Triwulan III 2020 dan 

2021 (dalam %) 

 

Peningkatan PAD menyebabkan tingkat kemandirian fiskal Pemprov Kaltim pada 

triwulan III 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, yang 

tercermin dari Derajat Otonomi Fiskal (DOF). DOF Provinsi Kaltim pada triwulan III 2021 

65,61%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2020 yang 49,53% (Grafik II.3). DOF 

merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mencari 

pendapatan yang bersumber dari daerahnya masing-masing sehingga dapat mengurangi 

ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Peningkatan DOF pada periode laporan 

utamanya disebabkan oleh menurunnya total pendapatan pada triwulan III 2021 sehingga 

secara natural membuat rasio PAD terhadap total pendapatan mengalami peningkatan.  

 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah 

Grafik II.3 Derajat Otonomi Fiskal Pemprov Kaltim 

Realisasi Belanja 

Sejalan dengan turunnya realisasi pendapatan, realisasi belanja Pemprov Kaltim pada 

triwulan III 2021 juga sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

sebelumnya terutama karena rendahnya realisasi belanja operasional. Realisasi belanja 
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Pemprov Kaltim pada triwulan III 2021 sebesar Rpr4,52 triliun, menurun sebesar 2,42% (yoy) 

dibandingkan dengan realisasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 

Rp2,87 triliun. Penurunan tersebut terutama bersumber dari menurunnya realisasi belanja 

operasional dan belanja modal yang masing-masing sebesar Rp2,41 triliun dan Rp345,5 miliar, 

menurun 16,21% (yoy) dan 2,00% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 

sebelumnya sebesar Rp2,87 triliun dan Rp352,6 miliar. Penurunan realisasi belanja operasional 

umumnya disebabkan oleh terbatasnya belanja barang yang dilakukan sebagai dampak dari 

adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi yang terlihat dari peningkatan 

realisasi belanja tak terduga dan belanja transfer. Selain itu, rendahnya realisasi belanja juga 

disebabkan oleh realisasi komponen belanja modal yang hingga triwulan III 2021 hanya 

mencapai Rp345,56 miliar, sementara pada periode yang sama tahun 2020 tingkat realisasinya 

telah mencapai Rp352,60 miliar. Penurunan realisasi belanja modal utamanya disebabkan oleh 

rendahnya belanja peralatan mesin, dan aset tetap lainnya (Tabel II.7). Di sisi lain, penurunan 

realisasi belanja yang lebih dalam lagi pada triwulan III 2021 masih tertahan oleh komponen 

belanja tidak terduga dan belanja transfer yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 

24,88% (yoy) dan 25,80% (yoy). 

Tabel II.7 Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan III 2020 dan 2021   

 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim 

 

Penurunan realisasi belanja operasional karena intensitas belanja barang yang 

menurun dan realisasi belanja bantuan keuangan yang belum ada. Realisasi belanja 

operasional hingga triwulan III 2021 sebesar Rp2,41 triliun. Capaian ini lebih rendah 

dibandingkan dengan realisasi belanja operasional pada periode yang sama tahun 2020 yang 

sebesar Rp2,87 triliun. Penurunan ini terutama didorong tidak adanya realisasi belanja bantuan 

keuangan hingga triwulan III 2021. Selain itu, penurunan juga bersumber dari rendahnya 

APBD-P APBD-P

Rp juta Rp juta % Rp Juta Rp juta %

BELANJA (I+II+III+IV) 10.683.921    4.638.035      43,41      11.616.186    4.525.819      38,96    (112.216)           -2,42

I. Belanja Operasional 6.955.195      2.878.709      41,39      7.139.857      2.412.054      33,78    (466.656)           -16,21

Belanja Pegawai 2.246.712      1.252.862      55,76      2.331.962      1.314.963      56,39     62.101              4,96

Belanja Barang 2.870.659      1.116.467      38,89      2.812.706      948.883         33,74     (167.584)           -15,01

Belanja Hibah 223.050          85.650            38,40      274.429         148.208         54,01     62.559              73,04

Belanja Bantuan sosial 16.071            2.026              12,60      16.518            -                  -         (2.026)               -100,00

Belanja Bantuan Keuangan 1.598.703      421.705          24,51      1.704.242      401.200         -         (417.776)           -4,86

II. Belanja Modal 1.317.418      352.600          26,76      1.984.395      345.564         17,41    (7.036)               -2,00

Belanja Tanah 24                    -          38.956            -                  -         -                     0,00

Belanja Peralatan Mesin 542.554          157.383          29,01      492.268         61.193           12,43     (96.190)             -61,12

Belanja Bangunan dan Gedung 280.503          98.943            35,27      681.717         132.174         19,39     33.232              33,59

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 465.161          93.568            20,12      757.752         150.711         19,89     57.143              61,07

Belanja Aset Tetap Lainnya 29.175            2.706              9,27        13.702            1.485             10,84     (1.220)               -45,10

III. Belanja tidak terduga 500.000          154.302          30,86      251.933         192.699         76,49    38.397              24,88              

Belanja tidak terduga 500.000          154.302          30,86      251.933         192.699         76,49     38.397              24,88              

IV. Transfer 1.911.308      1.252.423      65,53      2.240.000      1.575.502      70,33    323.078            25,80              

Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa 1.911.308      1.252.423      65,53      2.240.000      1.575.502      70,33     323.078            25,80              

2020 2021

Selisih
% Perubahan 

(yoy)
Realisasi Tw-III Realisasi Tw-III
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realisasi komponen belanja barang yang hanya sebesar Rp948,8 miliar, lebih rendah 

dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp1,1 triliun. 

Namun demikian, penurunan lebih dalam pada belanja operasional tertahan oleh 

meningkatnya belanja pegawai pada triwulan III 2021 sebesar Rp1,31 triliun atau tumbuh 4,96% 

(yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 

Rp1,25 miliar. 

Penurunan realisasi juga terjadi pada belanja modal Pemprov Kaltim sampai dengan 

triwulan III 2021 terutama bersumber dari masih rendahnya belanja peralatan mesin, dan 

aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal triwulan III tahun 2021 sebesar Rp345,5 miliar atau 

menurun 2,00% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar 

Rp352,6 miliar. Penurunan belanja modal pada triwulan III 2021 disebabkan oleh rendahnya 

realisasi komponen belanja modal khususnya belanja peralatan mesin, dan aset tetap lainnya 

yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan adanya penyesuaian pagu anggaran akibat dari 

upaya refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Penurunan tersebut 

juga merupakan cerminan dari adanya penundaan dalam proses pengadaan barang & aset 

akibat adanya pembatasan sosial serta anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID-19.  

Di sisi lain, realisasi transfer bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota/Desa & belanja tidak 

terduga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada triwulan III 2021 seiring dengan 

relokasi anggaran untuk menghadapi pandemi COVID-19 di tingkat Kabupaten/Kota. Pada 

triwulan III 2021, realisasi bagi hasil pajak (transfer) ke kabupaten dan kota sebesar Rp1,57 

triliun, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 

Rp1,25 triliun. Peningkatan realisasi tersebut diperkirakan karena meningkatnya bagi hasil pajak 

yang dilakukan Pemprov Kaltim dalam rangka mendorong percepatan pemulihan 

perekonomian dan upaya pengendalian COVID-19 di Kabupaten/Kota/Desa. Peningkatan 

realisasi belanja hingga triwulan III 2021 juga terjadi pada komponen belanja tidak terduga. 

Pada triwulan III 2021, realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp192,69 miliar, lebih tinggi 

dibandingkan dengan realisasi pada triwulan III tahun 2020 yang hanya sebesar Rp154,30 miliar. 

Berdasarkan komposisi realisasi belanja APBD, sejalan dengan upaya refocusing 

anggaran untuk mengatasi pandemi COVID-19, maka pangsa belanja operasional mengalami 

penurunan dan pangsa komponen lainnya mengalami kenaikan dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Pangsa komponen belanja operasional Pemprov Kaltim 

menurun dari 62,07% pada triwulan III tahun 2020 menjadi 53,30% pada triwulan III tahun 2021. 
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Penurunan pangsa belanja operasional tersebut sejalan dengan rendahnya realisasi belanja 

barang ditengah belanja bantuan keuangan yang belum ada. Namun demikian, komponen 

belanja modal sedikit meningkat dengan pangsa dari 7,60% pada triwulan III tahun 2020 

menjadi 7,64% pada triwulan III tahun 2021. Peningkatan pangsa turut terjadi pada komponen 

belanja transfer menjadi 34,81%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama pada 

periode sebelumnya sebesar 27,00%. Pangsa belanja tidak terduga juga meningkat menjadi 

4,26% (Grafik II.4).  

 
Grafik II.4 Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan III 2020 dan 2021 (dalam %) 

 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim 

2.3 APBD Kabupaten/Kota 

Gambaran Umum Realisasi APBD Pemda Kabupaten/Kota 

Sejalan dengan tingkat provinsi, baik realisasi pendapatan maupun belanja APBD 

Kabupaten/KotaKota di Kaltim pada triwulan III 2021 turut mengalami penurunan 

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan 10 

Kabupaten/KotaKota di wilayah Kaltim hanya mencapai Rp12,71 triliun, lebih rendah 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp15,13 triliun. Rendahnya 

realisasi pendapatan ini sejalan dengan penurunan pagu pendapatan pada tahun 2021. Di sisi 

lain, realisasi belanja di seluruh Kabupaten/KotaKota di wilayah Kaltim sebesar Rp11,37 triliun, 

lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2021 sebesar Rp12,51triliun (Tabel II.8).  

Tabel II.8 Realisasi APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan III 2020 dan 2021 

 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah 

 

 

APBD-P APBD-P

Rp Miliar Rp Miliar % Rp Miliar Rp Miliar %

PENDAPATAN

Total Kab/Kota Kaltim 24.319                 15.132                 62,22 21.138                 12.710                 60,13 (2.422)      -16,00

BELANJA

Total Kab/Kota Kaltim 26.494                 12.515                 47,24 23.018                 11.369                 49,39 (1.147)      -9,16

 

2020 2021

Selisih
% Perubahan 

(yoy)
Realisasi Tw-III Realisasi Tw-III
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Realisasi Pendapatan 

Penurunan realisasi pendapatan disumbang oleh penurunan di hampir semua 

Kabupaten/KotaKota di Kaltim pada triwulan III 2021 seiring dengan menurunnya pagu APBD 

Pendapatan pada tahun 2021 & rendahnya pendapatan transfer. Pada triwulan III 2021, 

realisasi pendapatan 10 Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim telah mencapai Rp12,71 triliun, 

capaian tersebut menurun 16,00% (yoy) dibandingkan dengan capaian pada triwulan III 2020 

sebesar Rp15,13 triliun (Tabel II.9). Secara spasial, penurunan realisasi pendapatan terbesar 

berasal berada pada Kota Bontang dan Kabupaten Paser yang masing-masing menurun sebesar 

29,63 % (yoy) dan 27,38% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Namun 

demikian, penurunan realisasi pendapatan APBD Kab/Kota yang lebih dalam tertahan oleh 

realisasi pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Barat yang meningkat masing-

masing hingga Rp743,1 miliar atau 23,50% (yoy) dan Rp1,11 triliun atau 5,44% (yoy) sejalan 

dengan membaiknya kinerja industri pengolahan dan pertambangan. 

Tabel II.9 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan III 2020 dan 2021   

 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim 

Menurunnya realisasi pendapatan turut mempengaruhi DOF secara spasial yang 

relatif rendah pada triwulan III 2021 dengan Kota Balikpapan yang memiliki DOF tertinggi 

pada periode laporan. Realisasi DOF triwulan III 2021 untuk Kota Balikpapan sebesar 34,47%. 

Sementara itu, Kota Samarinda mencatat realisasi DOF terbesar kedua sebesar 23,95% dan Kota 

Bontang menempati peringkat ketiga terbesar dengan realisasi DOF sebesar 21,82% (Tabel 

II.10). Realisasi DOF terendah terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 3,46%. Masih 

rendahnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Mahakam Ulu menyebabkan rendahnya PAD 

sehingga secara umum anggaran kabupaten tersebut masih tergantung pada dana transfer dari 

pusat. Relatif besarnya perbedaan realisasi DOF antara Kabupaten/KotaKota dipengaruhi juga 

oleh kinerja ekonomi yang melimpah sumber daya dan aktivitas ekonomi yang terkait di suatu 

Kabupaten/KotaKota.  

APBD-P APBD-P

Rp Miliar Rp Miliar % Rp Miliar Rp Miliar %

PENDAPATAN

Kota Samarinda 2.576,33 1.850,32 71,82 2.699,40 1.548,07 57,35 (302,25)      (16,33)           

Kota Balikpapan 1.868,97 1.700,08 90,96 2.179,15 1.379,32 63,30 (320,76)      (18,87)           

Kota Bontang 1.363,54 1.095,37 80,33 1.308,80 770,83 58,90 (324,54)      (29,63)           

Kab. Kutai Kartanegara 5.698,94 2.555,27 44,84 3.904,42 2.196,26 56,25 (359,01)      (14,05)           

Kab. Kutai Barat 2.390,47 1.054,77 44,12 2.254,93 1.112,17 49,32 57,40          5,44              

Kab. Kutai Timur 2.997,81 2.247,67 74,98 2.849,28 1.726,65 60,60 (521,02)      (23,18)           

Kab. Paser 2.381,79 1.576,35 66,18 1.720,79 1.144,82 66,53 (431,53)      (27,38)           

Kab. Penajam Paser Utara 1.536,71 601,71 39,16 1.900,76 743,10 39,09 141,39       23,50            

Kab. Berau 2.002,30 1.557,04 77,76 2.006,87 1.307,28 65,14 (249,76)      (16,04)           

Kab. Mahakam Ulu 1.708,62 893,30 52,28 1.311,17 781,72 59,62 (111,58)      (12,49)           

Total Kab/Kota Kaltim 24.525,47 15.131,89 61,70 22.135,58 12.710,23 57,42 (2.421,66)  (16,00)          

Kabupaten/Kota

2020 2021

Selisih
%Perubahan 

(yoy)
Realisasi Tw-III Realisasi Tw-III
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Tabel II.10 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim Triwulan III 2021 

 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah 

Realisasi Belanja 

Penurunan realisasi belanja juga disumbang hampir seluruh Kabupaten/Kota di 

wilayah Kaltim pada triwulan III 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

sebelumnya seiring dengan terbatasnya aktivitas pembangunan daerah yang dapat dilakukan 

sejalan dengan pengetatan mobilitas akibat merebaknya COVID-19 varian Delta. Pada 

triwulan III 2021, realisasi belanja di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim sebesar Rp11,37 

triliun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2020 sebesar Rp12,51 triliun. Secara 

spasial, realisasi belanja terendah tercatat pada Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai sebesar 

Rp617,56 miliar. Pada triwulan III 2021, hampir seluruh daerah mencatatkan penurunan 

realisasi belanja, hal ini sejalan dengan terbatasnya pembangunan selama masa pandemi yang 

relatif menahan realisasi belanja pada masing-masing daerah.  

Tabel II.11 Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan III 2020 dan 2021 

 
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah 

2.4 APBN di Wilayah Kaltim 

Belanja Kementerian dan Lembaga 

Realisasi belanja pada triwulan III 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

triwulan yang sama tahun sebelumnya baik secara nominal maupun persentase. Berdasarkan 

APBD-P APBD-P

Rp Miliar Rp Miliar % Rp Miliar Rp Miliar %

BELANJA

Kota Samarinda 3.221,66 1.332,36 41,36 3.112,24 1.547,55 49,72 215,19       16,15            

Kota Balikpapan 2.182,80 1.176,07 53,88 2.283,79 1.075,92 47,11 (100,14)      (8,52)             

Kota Bontang 1.546,86 819,22 52,96 1.373,80 723,33 52,65 (95,89)        (11,70)           

Kab. Kutai Kartanegara 5.973,94 2.397,38 40,13 4.687,64 2.286,16 48,77 (111,22)      (4,64)             

Kab. Kutai Barat 2.948,41 1.226,71 41,61 2.293,95 1.007,41 43,92 (219,30)      (17,88)           

Kab. Kutai Timur 3.105,08 1.935,72 62,34 2.844,28 1.355,43 47,65 (580,29)      (29,98)           

Kab. Paser 2.545,29 1.207,48 47,44 1.909,29 947,52 49,63 (259,96)      (21,53)           

Kab. Penajam Paser Utara 1.578,87 680,53 43,10 1.949,03 687,12 35,25 6,58            0,97              

Kab. Berau 2.606,07 1.138,28 43,68 2.249,69 1.120,68 49,81 (17,60)        (1,55)             

Kab. Mahakam Ulu 1.830,59 601,72 32,87 1.728,37 617,56 35,73 15,84          2,63              

Total Kab/Kota Kaltim 27.539,56 12.515,45 45,45 24.432,08 11.368,68 46,53 (1.146,77)  (9,16)             

Kabupaten/Kota

2020 2021

Selisih
%Perubahan 

(yoy)
Realisasi Tw-III Realisasi Tw-III
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data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, realisasi 

belanja APBN wilayah Kaltim sampai dengan triwulan III 2021 sebesar Rp 7,49 triliun. Secara 

nominal, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada triwulan III 2020 sebesar 

Rp7,45 triliun. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi peningkatan tersebut adalah 

adanya dorongan dari Presiden Joko Widodo kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk 

segera melakukan percepatan realisasi anggaran. Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kaltim, Kota 

Samarinda memiliki pagu belanja APBN tertinggi dengan realisasi belanja sampai dengan 

triwulan III 2021 sebesar Rp2,3 triliun. Pagu belanja APBN tertinggi kedua adalah Kota 

Balikpapan dengan realisasi sebesar Rp1,8 triliun. Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu 

merupakan daerah dengan nominal realisasi belanja paling rendah yaitu sebesar Rp93,02 miliar. 

Pada triwulan III 2021, Pemprov Kaltim mampu mencatatkan peningkatan realisasi belanja 

APBN menjadi sebesar Rp1,57 miliar, meningkat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan 

III 2020 sebesar Rp1,52 triliun. (Tabel II.12). 

Tabel II.12 Realisasi Belanja APBN di Wilayah Kaltim Triwulan III 2020 dan 2021   

 
Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim 

Transfer Dana Desa  

Berdasarkan alokasi realisasinya, Pemerintah memberikan alokasi terbesar kepada 

BLT. Pada triwulan III 2021, pemerintah membagi alokasi dana desa sesuai peruntukannya yaitu 

Bantuan Langsung Tunai (BLT), Non BLT, dan Penanggulangan COVID-19. Realisasi dana desa 

BLT sebesar Rp153,75 miliar atau 16,37% dari total alokasi dana desa, sementara untuk non BLT 

sebesar Rp6,78 miliar atau 0,72% dari total alokasi dana desa, & realisasi dana desa dalam 

rangka penanggulangan COVID-19 sebesar Rp70,22 miliar atau sekitar 7,48% dari total alokasi. 

PAGU PAGU

Rp juta Rp juta Rp juta Rp juta

Kota Samarinda 3.786.059       2.058.804             3.987.253       2.302.008             243.204      0,12

Kota Balikpapan 3.003.094       1.795.516             2.738.543       1.807.425             11.909        0,01

Kota Bontang 183.136          130.204                216.164          129.117                (1.087)         -0,01

Kab. Kutai Kartanegara 604.609          442.797                554.165          333.195                (109.601)     -0,25

Kab. Paser 403.772          302.003                490.861          293.531                (8.473)         -0,03

Kab. Penajam Paser Utara 188.357          131.337                264.934          166.671                35.334        0,27

Kab. Berau 384.212          272.404                470.715          286.486                14.082        0,05

Kab. Kutai Barat 418.311          304.882                386.988          220.716                (84.167)       -0,28

Kab. Kutai Timur 529.204          379.037                494.099          297.199                (81.838)       -0,22

Kab. Mahakam Ulu 138.647          106.617                185.101          93.021                   (13.596)       -0,13

Prov. Kalimantan Timur 2.137.454       1.527.184             2.713.208       1.568.882             41.698        0,03

Total Kalimantan Timur 11.776.855     7.450.785             12.502.029     7.498.250             47.465        0,01

Selisih

% 

Perubahan 

(yoy)

Kabupaten/Kota

2020 2021

Realisasi Tw-III Realisasi Tw-III
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Tabel II.13 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahap III 2021 

 
Sumber: DPMPD Prov Kaltim 

  

Rp Juta % Rp Juta % Rp Juta % Rp Juta %

 Kab. Paser 139 127.719.249.000   626.429.800        0,49      5.312.862.240      4,16      24.138.000.000     18,90     102.204.856.000       80,02    

 Kab. Berau 100 122.237.695.000   4.859.677.400    3,98      9.779.015.600      8,00      11.646.000.000     9,53        104.311.968.400       85,34    

 Kab. Kutai Barat 190 181.542.427.000   14.523.394.160   8,00      37.253.700.000     20,52     142.917.641.200       78,72    

 Kab. Kutai Timur 139 194.485.249.000   1.300.763.400    0,67      15.558.819.920   8,00      25.974.000.000     13,36     146.687.087.000       75,42    

 Kab. Penajam Paser Utara 30 38.775.111.000      3.102.008.880      8,00      6.769.800.000        17,46     29.486.687.800         76,05    

 Kab. Kutai Kertanegara 193 191.170.927.000   15.293.674.160   8,00      34.822.800.000     18,22     152.803.890.600       79,93    

 Kab. Mahakam Ulu 50 83.143.360.000      6.651.468.800      8,00      13.147.200.000     15,81     41.729.586.800         50,19    

JUMLAH 841        939.074.018.000 6.786.870.600  0,72 70.221.243.760 7,48 153.751.500.000 16,37 720.141.717.800    76,69

Kabupaten/Kota

Realisasi 2021 Tahap III

BLT Total
Desa

Penanggulangan COVID-19Non BLT

Pagu 2021

(Rp Juta)
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 Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan III 2021 berada pada level yang rendah dan terkendali, 

meskipun lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan inflasi terutama bersumber dari 

inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin 

rumah tangga yang meningkat seiring dengan berlalunya musim panen hortikultura dan mulai melandainya kasus 

COVID-19 terutama sejak September 2021, yang diikuti pelonggaran mobilitas masyarakat. 

 Berdasarkan kota IHK di Kaltim, peningkatan laju inflasi pada triwulan ini didorong oleh peningkatan inflasi baik Kota 

Samarinda maupun Kota Balikpapan dengan peningkatan lebih tinggi terjadi di Kota Balikpapan yang mencapai 

1,71% (yoy). Secara spasial, Kaltim masih lebih rendah jika dibandingkan inflasi Kalimantan secara keseluruhan yang 

tercatat 1,88% (yoy). 

 Inflasi IHK tahunan Kaltim pada triwulan IV 2021 diperkirakan meningkat namun masih tetap terkendali seiring 

peningkatan aktivitas masyarakat dan potensi kenaikan harga pada beberapa komoditas penyumbang utama inflasi.  
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III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH  

3.1 Gambaran Umum 

Secara tahunan, inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan III 2021 tercatat 

sebesar 1,68% (yoy), tetap rendah meski meningkat jika dibandingkan dengan triwulan II 

2021 yang sebesar 1,21% (yoy).  Realisasi inflasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi 

nasional 1,60% (yoy).  Inflasi tersebut masih dapat dikategorikan rendah dan terkendali karena 

masih berada di sekitar rentang target sasaran inflasi nasional sebesar 3±1% (yoy) (Grafik III.1). 

Kenaikan inflasi bersumber dari adanya peningkatan tekanan inflasi pada dua kelompok barang 

penyumbang inflasi utama di Kaltim yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau serta 

kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Kenaikan ini terjadi 

seiring dengan berlalunya musim panen hortikultura dan pelonggaran mobilitas masyarakat 

khususnya di akhir triwulan III yaitu pada bulan September 2021 seiring dengan kasus COVID-

19 yang mulai melandai. 

Meskipun terjadi peningkatan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya, Kalimantan 

Timur menempati urutan kedua terendah di Kalimantan. Rata-rata inflasi di Kalimantan pada 

triwulan III 2021 tercatat sebesar 1,88% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan triwulan II 2021 

yang sebesar 1,41% (yoy). Angka inflasi di Kalimantan juga merupakan yang tertinggi selama 

pandemi berlangsung lebih kurang dalam 1,5 tahun terakhir. Inflasi di Kalimantan Timur masih 

lebih rendah jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Tengah yang memiliki angka inflasi berturut-turut sebesar 2,56% (yoy), 2,01% (yoy) dan 2,17% 

(yoy) (Grafik III.2). Provinsi Kalimantan Utara merupakan satu-satunya yang mengalami 

penurunan inflasi di Kalimantan jika dibandingkan periode sebelumnya yaitu dari semula 0,89% 

(yoy) pada triwulan II turun menjadi 0,22% (yoy) pada triwulan III 2021.  

Berdasarkan kota IHK di Kaltim, peningkatan inflasi disumbang oleh peningkatan 

inflasi baik Kota Samarinda maupun Kota Balikpapan dimana peningkatan lebih tinggi terjadi 

di Kota Balikpapan. Pada triwulan ini, Kota Balikpapan mengalami inflasi 1,71% (yoy), 

meningkat cukup tinggi jika dibandingkan dengan triwulan II 2021 yang sebesar 0,70% (yoy). 

Jika dibandingkan dengan Kota Balikpapan, Kota Samarinda juga mengalami peningkatan inflasi 

dengan pergerakan terbatas dari 1,60% (yoy) pada triwulan II 2021 menjadi 1,66% (yoy) pada 

triwulan III 2021 (Tabel III.1). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi 

kelompok utama penyumbang inflasi di kedua kota tersebut. Jika dilihat dari komponen 
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pembentuknya, komponen pangan di Kaltim secara tahunan telah mengalami inflasi sebesar 

4,33% (yoy) di tengah masih relatif rendahnya inflasi dari kelompok transportasi (Grafik III.3). 

Pergerakan komponen pangan cukup perlu mendapatkan perhatian karena jika dilihat dalam 

lima tahun terakhir mengalami laju inflasi yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan 

komponen lainnya di tengah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah selama pandemi 

COVID-19 (Grafik III.4). 

Tabel III.1 Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk (yoy) 

 

Sumber: BPS, diolah 

 

 
Sumber: BPS, diolah  

Grafik III.1 Inflasi Kaltim & Nasional 
 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik III.2 Perbandingan Inflasi Provinsi di 
Kalimantan  

  

 
Sumber: BPS, diolah  

Grafik III.3 Inflasi Kaltim Berdasarkan Disagregasi 
Kelompok Makanan dan Transportasi 

 
Sumber: BPS, diolah  

Grafik III.4 Rata-rata Inflasi Kaltim dalam 5 tahun 

 

3.1.1 Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kelompok Pengeluaran 

Lebih tingginya inflasi pada triwulan III 2021 dibanding triwulan sebelumnya 

terutama bersumber dari adanya peningkatan tekanan inflasi pada kelompok makanan, 

minuman dan tembakau khususnya komoditas ikan layang, bayam, dan cabai rawit.   

Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,33% (yoy), lebih 

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

Kaltim 3.89 4.54 3.65 3.15 2.59 2.60 3.61 3.24 2.99 2.71 1.73 1.66 2.19 1.52 0.62 0.77 0.74 1.21 1.68

Samarinda 3.27 4.30 4.31 3.69 2.85 2.63 2.90 3.32 3.01 2.49 1.56 1.49 2.42 1.80 0.99 0.86 0.87 1.60 1.66

Balikpapan 4.69 4.86 2.79 2.45 2.24 2.55 2.94 3.13 2.97 3.00 1.94 1.88 1.89 1.16 0.12 0.66 0.57 0.70 1.71
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tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 2,74% (yoy) (Tabel III.2). 

Berdasarkan komoditasnya, komoditas ikan layang, bayam, dan cabai rawit menjadi 

penyumbang inflasi utama di Kaltim pada periode ini yang masing-masing tercatat mengalami 

kenaikan sebesar 12,46% (yoy), 42,21% (yoy) dan 64,28% (yoy) (Tabel III.3). Kenaikan ini 

utamanya disebabkan karena penurunan pasokan hortikultura dan cabai rawit paska panen 

raya pada triwulan II 2021. Andil inflasi terbesar di Kaltim juga disebabkan utamanya oleh 

komoditas makanan yaitu cabai rawit dan ikan layang dengan andil sebesar 0,23% dan 0,20% 

(Tabel III.3).  

Selain kelompok makanan, beberapa kelompok pengeluaran juga mengalami laju 

inflasi yang cukup signifikan. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin 

rumah tangga juga menunjukkan peningkatan laju inflasi dari semula 2,36% (yoy) menjadi 

3,18% (yoy) (Tabel III.2). Jika dilihat disagregasinya, komoditas barang dan layanan untuk 

pemeliharaan rumah tangga rutin seperti alat pembersih rumah, detergen, pewangi pakaian 

menunjukkan tren peningkatan inflasi pada periode ini. Kelompok kesehatan dan transportasi 

juga menunjukkan tren peningkatan laju inflasi pada triwulan ini sebesar 1,48% (yoy) untuk 

kelompok kesehatan dan 0,43% (yoy) untuk kelompok transportasi (Tabel III.2). Kenaikan 

tekanan inflasi pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 

serta kelompok kesehatan disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembersihan rumah dan 

tempat-tempat umum (masjid, pusat perbelanjaan, dsb) hingga kebutuhan penanganan medis 

seiring dengan gelombang kedua kasus COVID-19 pada Juli-Agustus. Sementera itu, 

peningkatan tekanan inflasi pada kelompok transportasi sejalan dengan mulai dilonggarkannya 

mobilitas masyarakat terutama pada akhir triwulan III 2021 (bulan September) sejalan dengan 

kasus COVID-19 yang mulai melandai.  

Tabel III.2 Kelompok Barang Pembentuk Inflasi Tahunan Kaltim (yoy) 

 
            Sumber: BPS, diolah 

 

Tw I-21 Tw II-21 Tw III-21

U M U M / T O T A L 0.74 1.21 1.68

1 Makanan, Minuman Dan Tembakau 2.30 2.74 4.33

2 Pakaian Dan Alas Kaki -5.68 -2.52 -0.22

3 Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga -0.14 0.31 0.54

4 Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 1.79 2.36 3.18

5 Kesehatan 1.90 0.93 1.48

6 Transportasi -0.05 0.22 0.43

7 Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan 0.19 0.87 0.22

8 Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya 0.49 0.42 0.38

9 Pendidikan -0.14 -0.14 0.89

10 Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran 0.81 0.95 0.63

11 Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya 3.79 3.96 1.20

No Kelompok Barang
Laju Inflasi
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Pada periode ini, kelompok pakaian dan alas kaki masih mengalami deflasi meskipun 

mulai mengecil jika dibandingkan dengan dua triwulan sebelumnya. Kelompok pakaian dan 

alas kaki sepanjang triwulan I 2021 dan triwulan II 2021 menunjukkan deflasi cukup dalam yaitu 

berturut-turut sebesar 5,68% (yoy) dan 2,52% (yoy), namun pada triwulan ini deflasi mengecil 

menjadi sebesar 0,22% (yoy) (Tabel III.2). Deflasi yang mengecil ini utamanya disebabkan oleh 

mulai dibukanya kembali operasional pusat perbelanjaan dan toko-toko non esensial khususnya 

pada akhir triwulan III (bulan September) sejalan dengan kasus COVID-19 yang melandai. Inflasi 

Kaltim yang lebih tinggi pada triwulan III 2021 juga tertahan oleh terjaganya harga beberapa 

komoditas yang biasanya menyebabkan inflasi seperti daging ayam ras, bawang merah dan 

emas perhiasan. Deflasi yang mengecil juga sejalan dengan Survei Konsumen (SK) Bank 

Indonesia pada September 2021. Pada periode tersebut, tercatat bahwa Indeks Keyakinan 

Konsumen (IKK) Kaltim mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya seiring dengan 

kasus aktif COVID-19 di Kaltim yang dalam tren penurunan. IKK Kaltim tercatat mengalami 

peningkatan ke level 104,42 dari 94,33 pada bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut 

bersumber dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tercatat mengalami peningkatan ke 

level 122,16 dari 114,67. Capaian IKK tersebut mencerminkan bahwa keyakinan masyarakat 

Kaltim telah kembali membaik sehingga berpotensi mendorong konsumsi masyarakat dan 

perekonomian Kaltim ke depan. 

Tabel III.3 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kaltim Triwulan III 2021 (yoy) 

 
Sumber: BPS, diolah 

3.1.2 Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kota IHK 

Berdasarkan kota IHK, peningkatan inflasi di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan 

pada triwulan ini yang didorong oleh tekanan pada kelompok makanan, minuman dan 

tembakau. Berdasarkan komoditas, peningkatan inflasi di dua kota tersebut didorong oleh 

kelompok makanan, minuman dan tembakau. Di Kota Samarinda, kelompok makanan, 

minuman, dan tembakau tumbuh sebesar 4,57% (yoy) dan memiliki andil sebesar 1,19% (yoy) 

(Tabel III.4). Sementara itu, di Kota Balikpapan, kelompok makanan, minuman dan tembakau 

tumbuh sebesar 4,03% (yoy) dengan andil sebesar 1,12% (yoy) (Tabel III.4). Kelompok 

Komoditas Inflasi YOY andil Komoditas Inflasi YOY andil Komoditas Inflasi YOY andil

CABAI RAWIT 97.56 0.23 CABAI RAWIT 64.28 0.15 KANGKUNG 63.73 0.14

IKAN LAYANG/ IKAN BENGGOL 25.21 0.20 IKAN LAYANG/ IKAN BENGGOL 12.46 0.10 BAYAM 83.08 0.12

BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA 3.36 0.09 BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA 3.26 0.09 IKAN LAYANG/ IKAN BENGGOL 12.93 0.10

EMAS PERHIASAN 5.60 0.06 KANGKUNG 30.02 0.07 BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA 3.72 0.10

MOBIL 2.64 0.06 BAYAM 42.21 0.06 CABAI RAWIT 39.89 0.08

Komoditas Deflasi YOY andil Komoditas Deflasi YOY Komoditas Deflasi YOY andil

AIR KEMASAN -2.69 -0.03 CELANA PANJANG JEANS PRIA -27.48 -0.04 AIR KEMASAN -2.53 -0.03

CELANA PANJANG JEANS PRIA -23.56 -0.04 EMAS PERHIASAN -4.73 -0.06 TELEPON SELULER -6.06 -0.04

JAGUNG MANIS -17.39 -0.05 BAWANG MERAH -15.77 -0.06 JAGUNG MANIS -18.29 -0.05

BAWANG MERAH -31.83 -0.15 ANGKUTAN UDARA -5.21 -0.08 EMAS PERHIASAN -6.83 -0.09

ANGKUTAN UDARA -9.15 -0.15 DAGING AYAM RAS -7.16 -0.15 ANGKUTAN UDARA -6.14 -0.09

Jul-21 Aug-21 Sep-21



 

Halaman | 75 

 

perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga memiliki andil yang cukup 

signifikan bagi angka inflasi di dua kota tersebut. Di Kota Samarinda, kelompok tersebut 

memiliki laju inflasi sebesar 3,68% dengan andil sebesar 0,14% (yoy) sementara di Kota 

Balikpapan kelompok tersebut memiliki laju inflasi sebesar 2,62% dengan andil inflasi sebesar 

0,12%. 

Tabel III.4 Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk Menurut Kelompok Barang (yoy) 

 
Sumber: BPS, diolah 

 

Selain kelompok makanan, minuman, dan tembakau, laju inflasi yang lebih tinggi di 

Kota Balikpapan pada triwulan III 2021 juga disebabkan oleh inflasi pada kelompok 

kesehatan. Angka kasus harian COVID-19 yang sempat meningkat signifikan pada awal triwulan 

III 2021 (Juli – Agustus) mendorong meningkatnya kebutuhan akan penanganan medis, baik dari 

segi peralatan, obat-obatan, maupun tarif jasa kesehatan. Selain itu, tekanan inflasi pada 

kelompok ini juga didorong oleh pengetatan persyaratan perjalanan terutama pada saat kasus 

COVID-19 meningkat signifikan. Pengetatan persyaratan ini terutama dalam bentuk kewajiban 

PCR test sebagai syarat penerbangan. Bahkan lebih jauh, masa berlaku PCR test juga disesuaikan 

menjadi 1x24 jam dari semula dapat berlaku 2x24 jam. Sebagai salah satu pusat ekonomi dan 

bisnis, Balikpapan juga menjadi hub masuk dan keluar penumpang di Kaltim, melalui Bandara 

Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport. Hal tersebut memicu inflasi pada sektor 

kesehatan seiring dengan lalu lintas penumpang yang ada. 

3.1.3 Tracking Inflasi Triwulan IV 2021 

Pada triwulan IV 2021, Kalimantan Timur diprakirakan akan mengalami inflasi 

tahunan yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seiring dengan 

optimisme masyarakat pasca vaksin dan didukung rendahnya baseline tahun lalu. Mulai 

melandainya penyebaran COVID-19 seiring dengan masifnya vaksinasi di Kaltim menjadi 

pendorong peningkatan permintaan masyarakat. Vaksinasi di Kaltim mengalami akselerasi pada 

Bulan Agustus dan September yang menjadikan Kaltim sebagai sepuluh besar Provinsi dengan 

Andil Inflasi 

Samarinda 2021-III

Andil Inflasi 

Balikpapan 2021-III

Laju Inflasi 

Samarinda 2021-III

Laju Inflasi 

Balikpapan 2021-III

Andil Inflasi 

Samarinda 2021-II

Andil Inflasi 

Balikpapan 2021-II

Laju Inflasi 

Samarinda 

2021-II

Laju Inflasi 

Balikpapan 

2021-II

U M U M / T O T A L 1.66 1.71 1.66 1.71 1.60 0.70 1.60 0.70

1 Makanan, Minuman Dan Tembakau 1.19 1.12 4.57 4.03 0.76 0.76 2.85 2.61

2 Pakaian Dan Alas Kaki -0.01 -0.01 -0.19 -0.24 -0.05 -0.05 -1.07 -4.24

3 Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah 

Tangga
0.06 0.21 0.28 0.84 0.07 0.07 0.31 0.31

4 Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin 

Rumah Tangga
0.14 0.12 3.68 2.62 0.13 0.13 3.38 1.21

5 Kesehatan 0.02 0.08 0.54 4.04 0.04 0.04 1.08 0.50

6 Transportasi 0.04 0.07 0.29 0.69 0.22 0.22 1.59 -2.13

7 Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan 0.04 -0.02 0.75 -0.38 0.08 0.08 1.47 0.20

8 Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya 0.01 0.00 0.61 0.04 0.01 0.01 0.80 -0.10

9 Pendidikan 0.02 0.04 0.57 1.34 -0.02 -0.02 -0.71 0.67

10 Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran 0.07 0.04 0.73 0.49 0.16 0.16 1.63 -0.04

11 Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya 0.07 0.06 1.28 1.10 0.19 0.19 3.68 4.32
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persentase vaksinasi tertinggi yang secara langsung mendorong percaya diri dan optimisme 

masyarakat maupun dunia usaha untuk kembali melakukan aktivitas terutama di bidang usaha 

horeka (hotel, restoran, dan katering) setelah pada bulan sebelumnya dilakukan pembatasan 

yang cukup ketat.  

IHK Kaltim pada Oktober 2021 tercatat kembali mengalami inflasi meskipun tidak 

setinggi bulan sebelumnya, utamanya bersumber dari penurunan harga kelompok makanan, 

minuman dan tembakau. Secara bulanan, IHK tercatat mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm), 

setelah pada bulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 0,14% (mtm) (Grafik III.6). Penurunan 

tingkat inflasi disebabkan oleh mulai membaiknya produksi bahan pangan hortikultura di 

wilayah sentra setelah pada bulan sebelumnya mengalami gangguan produksi akibat curah 

hujan yang tinggi. Dari kelompok bahan pangan, telah berlalunya puncak musim panen di 

wilayah sentra di tengah membaiknya permintaan masyarakat juga diprakirakan akan 

mempengaruhi kondisi pasokan serta mendorong peningkatan harga bahan pangan strategis di 

Kaltim. 

Penurunan inflasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan harga pada kelompok 

pengeluaran lain. Tekanan inflasi kelompok pengeluaran lain seperti perumahan, air, listrik, dan 

bahan bakar rumah tangga serta kelompok pakaian dan alas kaki diprakirakan akan mengalami 

peningkatan sejalan dengan peningkatan permintaan dan aktivitas masyarakat seiring dengan 

berlanjutnya tren penurunan level pembatasan serta kasus aktif COVID-19 di Kaltim. Selain itu, 

inflasi juga diprakirakan didorong oleh mulai pulihnya operasional sektor non-esensial seperti 

pusat perbelanjaan pasca penurunan level pembatasan mobilitas yang berpotensi kembali 

mendorong peningkatan harga pada kelompok pakaian dan alas kaki. 

Berbagai stimulus terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung 

pemulihan ekonomi nasional, namun dengan tetap menjaga dampaknya terhadap inflasi. 

Pada triwulan III 2021, berbagai stimulus dilakukan pemerintah melalui realisasi bansos tunai 

maupun non tunai yang terus berlanjut. Subsidi tarif listrik rumah tangga untuk kapasitas 450V 

dan 900VA mencapai 50% juga masih berlanjut pada periode September-Desember 2021. 

Realisasi vaksinasi COVID-19 yang terus dilakukan turut berpotensi mendorong ekspektasi 

ekonomi dan permintaan masyarakat ke depan. Beberapa pelonggaran terkait vaksinasi seperti 

rekomendasi vaksin COVID-19 bagi ibu hamil, anak di atas usia 12 tahun, dan juga kemudahan 

vaksin bagi masyarakat tanpa NIK di fasilitas vertikal Kementerian Kesehatan tentunya juga 

menjadi berita yang memberikan optimisme bagi masyarakat.  
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Sumber: BPS, diolah 

Grafik III.5 Inflasi Tahunan Kaltim dan Nasional  

 

Sumber: BPS, diolah 

Grafik III.6 Inflasi Bulanan Kaltim 

3.2 Program Pengendalian Inflasi Daerah 

Selama triwulan III 2021, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai wilayah 

Kaltim terus bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya pengendalian inflasi sekaligus dalam 

rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Mengingat hampir semua bahan pangan 

Kaltim sangat tergantung dengan daerah produsen di luar Kaltim, maka diperlukan penerapan 

strategi pengendalian inflasi dengan berlandaskan 4K yaitu (1) Menciptakan Kestabilan Harga, 

(2) Menjamin Ketersediaan Pasokan, (3) Memastikan Kelancaran Distribusi dan (4) Melakukan 

Komunikasi Efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, 

diperlukan sinergi dan kolaborasi antar instansi/lembaga terkait baik di tingkat provinsi maupun 

tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Timur dalam kerangka TPID. Dalam rangka menciptakan 

kestabilan harga, pada bulan September 2021 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi TPID 

Provinsi Kaltim yang dipimpin oleh Kepala Biro Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang 

membahas rantai nilai lokal, pengendalian inflasi, dan potensi sumber-sumber pertumbuhan 

ekonomi. Di bulan yang sama, TPID Kaltim juga mengadakan rapat koordinasi yang membahas 

potensi program unggulan dalam rangka pengendalian inflasi. TPID Kaltim juga melaksanakan 

capacity building kepada surveyor harga pangan di Kaltim guna menciptakan sumber data 

pangan yang berkualitas sebagai salah satu pedoman pengendalian inflasi daerah. Selain itu, 

juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara BI Kaltim, Tokoh Sociopreneur, bersama 

Walikota Samarinda serta Asisten II Kota Samarinda terkait pengembangan digitalisasi bahan 

pangan sebagai pengejawantahan konsep Samarinda Smart City yang tengah dikembangkan 

oleh Pemkot Samarinda (Tabel III.5). 

TPID Provinsi Kaltim juga turut serta mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) 

dengan wilayah produsen pangan dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan. Sinergi 

lintas TPID dilakukan melalui kerjasama antar daerah dengan wilayah produsen pangan, dengan 

terlebih dulu melakukan pemetaan kemampuan produksi bahan pangan lokal serta memetakan 
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kebutuhan bahan pangan di setiap Kota/Kabupaten di Kaltim. Melihat peluang kerjasama yang 

ada, pada tanggal 9 September 2021 telah dilakukan penandatanganan KAD antara Provinsi 

Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama 

Kerjasama Pembangunan Daerah No.197/4663/BPOD.III/2021. Dengan adanya KAD ini 

diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pasokan di Kaltim yang langsung dikirimkan oleh 

daerah produsen sehingga juga tercipta keterjangkauan harga. Selain itu, TPID Prov. Kaltim juga 

melakukan penjajakan untuk potensi Kerjasama Antar Daerah dengan NTT khususnya bagi 

komoditas bibit sapi mengingat kebutuhan daging sapi di Kaltim yang hingga hari ini belum 

dapat dipenuhi dengan produksi lokal. Tanggal 14 Juli 2021 dilakukan Forum Komunikasi KAD 

Kaltim dan NTT untuk komoditas daging sapi yang dihadiri oleh perwakilan pemerintahan dua 

provinsi, Bank Indonesia, serta pelaku bisnis/koperasi yang akan bermitra yaitu Koperasi Cahaya 

Mandiri Jaya dan Berkah Salama Jaya (Tabel III.5). 

TPID Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota turut menghadiri rangkaian 

kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID 2021 serta menerima penghargaan TPID 

Awards.  Pada 25 Agustus 2021, kembali dilaksanakan Rakornas Inflasi 2021 yang mengangkat 

tema “Akselerasi Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi 

dan Menjaga Stabilitas Harga” yang dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam Rakornas tersebut juga diumumkan bahwa 

Kalimantan Timur kembali memperoleh penghargaan pada TPID Awards Tahun 2021. Pada 

Rakornas tersebut disampaikan bahwa terdapat tiga penghargaan yang diperoleh TPID se-

Kaltim yaitu TPID Provinsi Kalimantan Timur sebagai nominasi TPID Berkinerja Terbaik Tingkat 

Provinsi se-Kalimantan, TPID Kota Samarinda sebagai TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota se-

Kalimantan, serta TPID Kabupaten Kutai Barat sebagai TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota 

se-Kalimantan. Penyerahan penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Asisten 

Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Dr. Ferry 

Irawan, S.E., M.S.E.) pada 10 September 2021 di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur 

Kalimantan Timur dan diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim (Ir. H. Muhammad 

Sa’bani, M.Sc.), Wakil Walikota Samarinda (Dr. H. Rusmadi Wongso) dan Wakil Bupati Kutai 

Barat (H. Erdyanto Arkan, S.E.) (Tabel III.5). 
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Tabel III.5 Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Wilayah Kaltim Triwulan III 2021 

 
Sumber: TPID Wilayah Kalimantan Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO TPID TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN PIMPINAN KEGIATAN
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BOKS III.1 

 

Menuju Samarinda Smart City: Kios Inflasi Digital untuk 

Pengendalian Inflasi di Era 4.0  

 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih 

mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian. Hal ini dapat dilihat dari 

persentase penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan 

utama, yaitu sekitar 20,48% (BPS, 2020).  Angka yang tidak jauh berbeda juga terjadi di 

Provinsi Kalimantan Timur, yang lapangan usaha pertaniannya menyerap 20,31% dari total 

tenaga kerja.  Sementara itu, sektor pertanian juga berkontribusi penting terhadap PDRB 

dengan menyumbang 8,5% dari total PDRB Provinsi Kalimantan Timur (Error! Reference 

source not found.). Dengan demikian, pertanian masih menjadi salah satu sektor penggerak 

pertumbuhan ekonomi serta berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

penduduk di Kalimantan Timur. 

 

 

Grafik BOKS III. 1 Pangsa PDRB Kaltim Triwulan III 2021 
Berdasarkan Lapangan Usaha 

  

 
 Pangsa sektor pertanian yang cukup besar di Kaltim belum sepenuhnya 

berdampak pada kesejahteraan petani, terutama petani tanaman pangan. Hal tersebut 

ditunjukkan dari Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan yang terus menunjukkan tren 

menurun dan terus berada di Bawah 100 (Error! Reference source not found.). Hal tersebut 

ditengarai merupakan salah satu dampak dari tata niaga produk pertanian yang belum 

efisien. Petani seringkali harus menanggung kerugian akibat dari volatilitas harga: ketika 

musim panen raya harga produk jatuh, dan ketika musim paceklik harga meningkat tinggi. 

Rantai distribusi produk yang panjang dengan kehadiran tengkulak juga menjadi salah satu 
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problem yang dihadapi petani. Di satu sisi, tengkulak berperan dalam pembelian produk 

dalam kuantitas besar dan menghindarkan petani dari risiko kerusakan barang karena barang 

hasil panen termasuk barang yang mudah rusak (perishable goods). Di sisi lain, kehadiran 

tengkulak mengakibatkan risiko inefisiensi rantai distribusi, harga yang tidak transparan, dan 

seringkali stakeholder kesulitan untuk mengendalikan harga akibat penimbunan barang oleh 

tengkulak. Kesemuanya ini yang kemudian dapat mempengaruhi inflasi.  

 

Sumber: BPS, diolah 

Grafik BOKS III. 2 Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur Sepanjang Tahun 2021 

 

Asimetri informasi juga masih menjadi momok dalam hal pengendalian inflasi. Dari 

sisi konsumen, kurangnya informasi harga dapat menyebabkan penjualan dengan harga yang 

tidak wajar. Di sisi produsen, asimetri informasi tentang jumlah produksi dan jumlah 

permintaan juga dapat menyebabkan ketidakpastian harga. Ketika informasi-informasi ini 

dapat disediakan secara transparan, maka volatilitas harga akibat asimetri informasi dapat 

diredam. 

Pemerintah Kota Samarinda saat ini telah memiliki instrumen untuk mendekatkan 

fungsi pasar ke masyarakat melalui Kios Inflasi.  Kios Inflasi merupakan inovasi penjualan 

komoditas bahan pangan strategis secara mobile, yang dibentuk dalam rangka 

mengantisipasi tingginya harga produk seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang 

putih, bawang merah, dan cabai di Kota Samarinda bekerjasama dengan Bulog dan 

Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PDPAU). Selain itu, Kios Inflasi juga 

berperan sebagai buffer stock ketika terjadi kelangkaan dan fluktuasi harga, sehingga pembeli 

dan produsen tetap mendapatkan harga terbaik. Kios Inflasi dapat meningkatkan efisiensi 

pasar dengan mengeliminasi rantai distribusi dengan menghubungkan petani secara 

langsung dengan pembeli.  
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Kios Inflasi masih memiliki kendala berupa biaya operasional yang tinggi dan 

keinginan masyarakat untuk berbelanja secara langsung di era pandemi. Kios Inflasi yang 

ada saat ini berupa mobil boks yang singgah di pasar tradisional untuk melakukan operasi 

pasar dengan menawarkan harga barang wajar kepada pembeli. Akibatnya, timbul biaya 

operasional yang besar karena mobil harus bergerak dari satu pasar ke pasar yang lain dan 

juga memerlukan banyak Sumber Daya Manusia (SDM).  Masyarakat saat ini cenderung 

membatasi aktivitas berbelanja di luar rumah untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 

selama masa pandemi. Kebiasaan baru ini dapat mengurangi efektivitas dampak Kios Inflasi, 

karena kurangnya masyarakat yang dapat dijangkau. 

Melihat berbagai kendala dan tantangan tersebut di atas, digitalisasi dapat menjadi 

solusi untuk meningkatkan efisiensi pasar dan menghilangkan asimetri informasi. Di era 

pandemi ini, perekonomian digital telah menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat. 

Risiko penularan COVID-19 melalui transaksi jual beli tatap muka menimbulkan pergeseran 

kebiasaan masyarakat untuk bertransaksi secara digital dengan memanfaatkan uang 

elektronik dan e-commerce. Terbukti dengan peningkatan transaksi e-commerce dan 

transaksi uang elektronik di Kaltim yang meningkat pesat selama masa pandemi (Grafik BOKS 

III.3 dan III.4). Selain kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, digitalisasi juga dapat 

memberikan informasi lebih baik kepada konsumen. Kehadiran e-commerce membuat 

konsumen dapat membandingkan harga dari berbagai penjual sehingga konsumen dapat 

melakukan transaksi dengan harga terbaik melalui informasi yang didapatkan secara digital. 

 

Grafik BOKS III. 3 Perkembangan Nilai Transaksi E-
Commerce Provinsi Kalimantan Timur 

 

Grafik BOKS III. 4 Perkembangan Volume Transaksi 
Uang Elektronik Provinsi Kalimantan Timur 

  

Efisiensi pasar dan kestabilan harga dapat dicapai lebih baik dengan melakukan 

digitalisasi Kios Inflasi (Error! Reference source not found.). Digitalisasi Kios Inflasi akan 

memberikan informasi harga pasar terkini dan akses langsung ke pembeli sehingga stabilitas 
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harga dapat dicapai. Digitalisasi Kios Inflasi juga akan menurunkan biaya operasional 

sehingga menjadi lebih efisien karena Kios Inflasi tidak perlu berpindah-pindah dari satu 

pasar ke pasar lain dan dapat beroperasi dengan SDM seminimal mungkin karena proses 

transaksi akan dilakukan dengan memanfaatkan platform e-commerce dan ojek online yang 

sudah memiliki ekosistem cukup efisien. Selain ekosistem digital yang sudah terbukti handal, 

pemanfaatan platform e-commerce yang telah ada juga akan meminimalisasi risiko paparan 

COVID-19 karena proses tatap muka dapat ditekan. 

 

Gambar BOKS III. 1 Model Bisnis Kios Inflasi Digital 

 

Sinergi dan keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor kesuksesan pelaksanaan 

Kios Inflasi Digital (KID). Untuk memberikan proses yang lebih efisien, sinergi antar 

stakeholder terkait dapat menunjang pencapaian tujuan Kios Inflasi Digital. Dalam model 

bisnis yang ditawarkan, penguatan kelembagaan distributor/ aggregator (seperti Bulog, 

PDPAU, dan kelompok tani) akan menguatkan sisi supply produk. BUMDes juga dapat 

menjadi agregator produk dari kelompok tani, quality control, pembinaan, dan gerbang 

supply produk kepada Pasarmitra Tani (Toko Tani Indonesia) yang akan mengatur kebutuhan 

stok dan distribusi produk. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan 

Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) 

memiliki peran sebagai fasilitator dan inisiator gerakan wajib belanja di Kios Inflasi Digital 

(KID) kepada ASN, TNI, dan masyarakat umum. Biaya yang dibutuhkan untuk digitalisasi Kios 

Inflasi dan promosi dapat ditekan dengan memanfaatkan platform e-commerce yang sudah 

ada seperti aplikasi Behambinan, GoJek, dan Grab.  

Ke depan, KID dapat menggandeng lebih banyak lagi pihak-pihak terkait agar 

mekanisme pasar semakin efisien sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan produsen 

maupun konsumen. Lembaga zakat infaq dan shadaqah (LAZIS) misalnya, dapat diajak 
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bersinergi untuk menyerap hasil produksi peternak dan petani di Provinsi Kalimantan Timur 

pada saat hasil panen melimpah. Kebutuhan LAZIS dapat dipenuhi dengan membeli hasil 

panen petani melalui KID untuk disalurkan kepada kaum dhuafa dan yang membutuhkan. 

Komunitas atau masyarakat pada umumnya juga perlu didorong belanja melalui KID karena 

produknya lebih segar dan harga yang kompetitif. Dengan demikian, hasil panen petani atau 

peternak akan dapat terserap dengan lebih baik dengan harga yang lebih pantas. Dengan 

lebih efisiennya mekanisme pasar, maka akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan 

produsen dan sekaligus memberikan nilai tambah kepada konsumen. 
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 Stabilitas sistem keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan III 2021 menunjukan 

tren perbaikan yang bersumber dari terus membaiknya kinerja ekspor korporasi, utamanya yang bergerak 

di sektor utama perekonomian Kaltim. Perbaikan kinerja sistem keuangan daerah bersumber dari 

membaiknya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga, sejalan dengan membaiknya kinerja 

DPK perbankan secara umum. Namun demikian, perbaikan kinerja yang lebih tinggi tertahan oleh 

melemahnya penyaluran kredit secara umum. Lebih lanjut, kinerja pembiayaan syariah masih positif meski 

melambat dan penyaluran kredit UMKM mengalami pelemahan.   

 Risiko kredit atau pembiayaan perbankan yang tercermin dari Non-Performing Loan (NPL) tercatat menurun 

tipis, diikuti dengan penurunan NPL pada penyaluran kredit rumah tangga dan UMKM, serta menurunnya 

risiko pembiayaan syariah yang tercermin dari menurunnya Non-Performing Financing (NPF). Sementara itu, 

NPL kredit korporasi terpantau meningkat namun masih berada di bawah threshold 5%.  

 . 
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IV. PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN 

AKSES KEUANGAN DAN UMKM 

4.1 Gambaran Umum 

Stabilitas sistem keuangan daerah Kaltim triwulan III 2021 menunjukan berlanjutnya 

tren perbaikan yang tercermin dari berlanjutnya perbaikan kinerja korporasi di sektor utama 

dan terus membaiknya pertumbuhan DPK Kaltim secara umum.  Berlanjutnya tren perbaikan 

kinerja korporasi tercermin dari pertumbuhan ekspor komoditas utama dan tumbuhnya DPK 

korporasi Kaltim periode triwulan III 2021. DPK korporasi masih melanjutkan tren pertumbuhan 

yang meningkat sebesar 70,11% (yoy) setelah tumbuh 33,48% (yoy) pada triwulan sebelumnya. 

Selain itu, perbaikan kinerja sistem keuangan daerah Kaltim juga tercermin dari membaiknya 

kinerja DPK rumah tangga, maupun DPK perbankan secara keseluruhan. DPK yang bersumber 

dari perseorangan/rumah tangga periode triwulan laporan melanjutkan tren pertumbuhan 

sebesar 8,71% (yoy) dari 6,23% (yoy) pada triwulan sebelumnya yang disebabkan oleh 

membaiknya DPK tabungan dan deposito, seiring dengan penghimpunan DPK perbankan yang 

masih melanjutkan pertumbuhan sebesar 12,04% (yoy) dari 9,17% (yoy) pada triwulan 

sebelumnya. Namun demikian, perbaikan yang lebih tinggi tertahan oleh melemahnya kinerja 

penyaluran pembiayaan/kredit di Kaltim. Pembiayaan korporasi Kaltim periode triwulan III 2021 

terkontraksi sebesar 14,14% (yoy) atau lebih dalam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya 

sebesar 5,19% (yoy). Sementara itu, kredit rumah tangga atau perseorangan turut mengalami 

perlambatan sebesar 3,07% (yoy) setelah tumbuh 3,24% (yoy) pada triwulan sebelumnya, 

diikuti dengan Kredit perbankan Kaltim yang terkontraksi lebih dalam sebesar 6,34% (yoy) 

setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,94% (yoy). Dilihat dari risiko 

pembiayaan yang tercermin dari NPL, risiko kredit Kaltim pada triwulan III 2021 menurun tipis 

dari 4,09% menjadi 4,08% yang bersumber dari menurunnya risiko kredit modal kerja dan 

konsumsi. Sementara itu, kinerja perbankan syariah Kaltim terindikasi melemah yang tercermin 

dari melambatnya pertumbuhan kredit dan terkontraksinya DPK syariah. Pembiayaan UMKM 

Kaltim turut melemah dibandingkan triwulan sebelumnya, disebabkan oleh melemahnya kredit 

investasi UMKM, di samping berlanjutnya tren pertumbuhan kredit modal kerja. 
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4.2 Stabilitas Keuangan Daerah 

4.2.1 Asesmen Sektor Korporasi 

Kinerja korporasi Kaltim mengindikasikan terus mengalami perbaikan, tercermin dari 

terus membaiknya kinerja korporasi yang berbasis komoditas utama dan tumbuhnya DPK 

korporasi Kaltim periode triwulan III 2021. Perbaikan korporasi terutamadi sektor 

pertambangan dan penggalian yang memiliki pangsa sebesar 41,4% pada PDRB Kaltim tahun 

2020, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 18,9%. Perbaikan tersebut didukung perbaikan 

kondisi perekonomian internasional dan harga komoditas yang sangat berpengaruh terhadap 

kinerja korporasi di Kaltim, mengingat pangsa ekspor luar negeri terhadap perekonomian Kaltim 

masih cukup signifikan, terutama pada komoditas batu bara. Perbaikan kinerja korporasi seiring 

dengan DPK korporasi Kaltim yang membaik.  Namun demikian, tren perbaikan sedikit tertahan 

oleh melemahnya kinerja pembiayaan korporasi yang terkontraksi yang lebih dalam sebesar 

14,14% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,19% (yoy). 

Perkembangan kinerja korporasi komoditas utama 

Pada triwulan III 2021, berlanjutnya tren perbaikan kinerja korporasi berbasis 

komoditas utama khususnya batu bara tercermin dari meningkatnya ekspor batu bara seiring 

membaiknya harga dan ekonomi global. Volume ekspor batu bara Kaltim triwulan III 2021 

meningkat sebesar 19,56% (yoy), melanjutkan tren peningkatan dari triwulan sebelumnya yang 

tercatat tumbuh sebesar 11,45% (yoy) (Grafik IV.1). Meningkatnya penjualan ekspor batu bara 

disebabkan oleh peningkatan permintaan seiring dengan membaiknya perekonomian global. 

Berlanjutnya perbaikan permintaan ekspor tersebut seiring dengan membaiknya tren 

peningkatan harga internasional batu bara yang signifikan pada triwulan laporan. Harga batu 

bara internasional triwulan III 2021 terpantau tumbuh signifikan sebesar 178,31% (yoy) atau 

lebih tinggi dari pertumbuhan harga pada triwulan sebelumnya sebesar 88,77% (yoy) (Grafik 

IV.2). 
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Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah 

 
Sumber: Worldbank, diolah 

Grafik IV.1 Volume Ekspor Batu Bara Kaltim  
 

Grafik IV.2 Harga Internasional Batu Bara 
 

 Selain komoditas batu bara, kinerja korporasi di sektor industri pengolahan turut 

mengalami perbaikan terutama didorong oleh industri pengolahan berbasis kelapa sawit 

yang tercermin dari meningkatnya ekspor CPO Kaltim. Volume ekspor CPO Kaltim triwulan III 

2021 tumbuh sebesar 88,30% (yoy), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 

sebesar 50,25% (yoy) (Grafik IV.3). Namun demikian, harga internasional CPO tumbuh 

melambat sebesar 49,94% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 

76,83% (yoy) (Grafik IV.4).  

 

 
 

 

Sumber: BPS, diolah Sumber: Worldbank, diolah 

Grafik IV.3 Volume Ekspor CPO Kaltim  Grafik IV.4 Harga Internasional CPO  
 

Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi 

Membaiknya kinerja korporasi pada komoditas utama pada triwulan III 2021 sejalan 

dengan menguatnya DPK korporasi, sementara kinerja pembiayaan korporasi Kaltim 

terpantau melemah. DPK korporasi masih melanjutkan tren pertumbuhan yang meningkat 

sebesar 70,11% (yoy), setelah tumbuh 33,48% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik IV.5). 

Sementara kinerja pembiayaan korporasi tercatat melanjutkan kontraksi sebesar 14,14% (yoy) 

dari 5,19% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, risiko kredit turut meningkat dari 

3,54% menjadi 3,74% namun masih berada di bawah threshold risiko NPL kredit perbankan 

sebesar 5% (Grafik IV.6). 
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Grafik IV.5 DPK Korporasi Kaltim 

 
Grafik IV.6 Kredit dan NPL Korporasi Kaltim 

  
Peningkatan kinerja DPK korporasi Kaltim bersumber dari meningkatnya 

pertumbuhan pada seluruh jenis DPK. Pada triwulan III 2021, giro korporasi Kaltim tumbuh 

sebesar 84,38% (yoy) atau melanjutkan pertumbuhan dari triwulan sebelumnya sebesar 58,66% 

(yoy). Lebih lanjut, DPK deposito dan tabungan pada sektor korporasi Kaltim turut mengalami 

pertumbuhan sebesar 59,53% (yoy) dan 28,74% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya 

terpantau tumbuh melambat sebesar 3,91% (yoy) dan 21,09% (yoy) (Grafik IV.7). Menurut 

pangsanya, giro memiliki porsi paling besar dalam DPK korporasi Kaltim yakni sebesar 59,45%, 

diikuti deposito sebesar 33,06% dan tabungan sebesar 7,49% (Grafik IV.8).  

 
Grafik IV.7 Perkembangan DPK Korporasi Kaltim 

 
Grafik IV.8 Komposisi DPK Korporasi Kaltim 

 

Namun demikian, kinerja kredit atau pembiayaan korporasi Kaltim mengalami 

kontraksi yang lebih dalam, disebabkan oleh kredit korporasi pertambangan. Pembiayaan 

korporasi Kaltim periode triwulan III 2021 terkontraksi sebesar 14,14% (yoy) atau lebih dalam 

dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,19% (yoy). Melemahnya kredit korporasi 

utamanya disebabkan oleh kontraksi kredit di sektor pertambangan sebesar 27,77% (yoy) atau 

melanjutkan kontraksi dari triwulan sebelumnya sebesar 25,29% (yoy). Selain sektor 

pertambangan, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) turut mengalami kontraksi 

sebesar 5,23% (yoy) setelah tumbuh positif sebesar 5,30% (yoy). Lebih lanjut, kinerja kredit 

korporasi di sektor industri pengolahan tercatat tumbuh melemah sebesar 9,83% (yoy) dari 

20,24% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, kredit korporasi di sektor pertanian 

tercatat melanjutkan perbaikan dari 5,49% (yoy) pada triwulan II 2021 menjadi 6,28% (yoy) 
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(Grafik IV.9). Perbaikan korporasi sektor pertanian terkonfirmasi dari hasil Survei Kondisi Dunia 

Usaha (SKDU)3 yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan 

Timur dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT)4 perkembangan kondisi kegiatan usaha secara 

umum pada korporasi sektor pertanian yang tercatat membaik dari -1,66% pada triwulan 

sebelumnya menjadi -0,55% (Grafik IV.10).  

Risiko penyaluran kredit korporasi Kaltim yang tercermin dari NPL meningkat yang 

utamanya bersumber dari korporasi di sektor industri pengolahan dan pertambangan. Secara 

umum, NPL meningkat dari 3,54% pada triwulan sebelumnya menjadi 3,74%. NPL korporasi di 

industri pengolahan meningkat signifikan dari 0,39% pada triwulan sebelumnya menjadi 

12,56%, disusul oleh peningkatan NPL di sektor pertambangan dari 6,19% menjadi 7,07%. 

Namun demikian, NPL korporasi PHR dan korporasi sektor pertanian relatif rendah yakni di 

bawah threshold 5%, masing-masing sebesar 3,76% dan 1,49% (Grafik IV. 11).  

 
Grafik IV.9 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim 

Berdasarkan Sektor 

 
Grafik IV.10 Saldo Bersih Tertimbang Kondisi Dunia 

Usaha Sektor Pertanian 

  

 
Grafik IV.11 Perkembangan NPL Korporasi Kaltim 

 Berdasarkan Sektor 
 

Asesmen Sektor Rumah Tangga 

Berbeda dengan kinerja di sektor korporasi, kinerja sektor rumah tangga (RT) pada 

triwulan III 2021 tumbuh melambat. Seiring dengan perekonomian Kaltim yang tumbuh 

                                                           
3 Survei Kondisi Dunia Usaha (SKDU) merupakan survei rutin setiap triwulan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk tracking 
pertumbuhan korporasi pada berbagai sektor penggerak perekonomian. 
 
4 Saldo Bersih Tertimbang (SBT) merupakan salah satu tools yang digunakan Bank Indonesia untuk melihat kinerja kondisi dunia 
usaha, di mana nilai positif atau di atas 0 dapat diartikan dengan lebih banyaknya responden SKDU yang menjawab “kondisi 
meningkat” daripada “kondisi menurun”. SBT positif mengindikasikan kondisi yang membaik, negatif mengindikasikan kondisi 
yang melemah, dan SBT bernilai 0 mengindikasikan kondisi stabil. 
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melambat sebesar 4,51% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mencatatkan pertumbuhan 

sebesar 5,76% (yoy), konsumsi Rumah Tangga (RT) juga melambat menjadi sebesar 0,12% (yoy) 

dari 4,49% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Tabel IV.1). Sejalan dengan perlambatan 

pertumbuhan konsumsi RT Kaltim triwulan III 2021, hasil Survei Konsumen (SK)5 yang dilakukan 

oleh Bank Indonesia Provinsi Kaltim juga menunjukan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen 

(IKK) dari 108,82 menjadi 97,72 yang bersumber dari dua komponen pembentuknya yakni 

Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang menurun dari 

92,67 dan 125,06 pada triwulan sebelumnya menjadi 79,50 dan 115,94 (Grafik IV.12). Lebih 

lanjut, Indeks Ekspektasi Konsumen ke depan mengindikasikan penurunan dari 125,06 menjadi 

115,94, namun masih berada di atas level optimis (threshold level optimis = 100) yang terbentuk 

dari ekspektasi penghasilan, ekspektasi kondisi ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja ke 

depan. Adapun indeks ekspektasi penghasilan ke depan periode triwulan laporan sebesar 

128,33, sementara indeks ekspektasi ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja ke depan 

tercatat 105,17 dan 114, 33 (Grafik IV.13).  

Tabel IV.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Pengeluaran (yoy) 

 
Sumber: BPS, diolah  

 

Grafik IV.12 Indeks Keyakinan Konsumen Kaltim 

 

Grafik IV.13 Indeks Kondisi Ekonomi Kaltim 

 

Sejalan dengan melemahnya kinerja konsumsi rumah tangga, kredit rumah tangga 

atau perseorangan turut mengalami perlambatan terutama karena melemahnya kredit 

Multiguna secara signifikan. Kredit Rumah Tangga mengalami perlambatan menjadi sebesar 

                                                           
5 Survei Konsumen (SK) merupakan survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keyakinan konsumen (IKK) yang 
tercermin dari indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan ekspektasi terhadap perekonomian pada 6 (enam) bulan mendatang (IEK). 
Threshold kondisi normal yang tercermin dari indeks tersebut berada pada nilai indeks sebesar 100. 

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

Konsumsi RT 2.63 3.13 3.05 3.71 4.03 3.37 3.13 2.09 1.65 -2.34 -0.58 -0.46 -0.49 4.49 0.12

Konsumsi LNPRT 9.51 7.23 12.47 8.56 8.53 7.51 7.77 3.33 -4.88 -3.12 -0.19 3.18 -0.02 0.12 0.15

Konsumsi Pemerintah 2.99 -0.34 21.11 8.04 5.15 -3.16 10.89 13.60 8.53 -0.85 1.77 -9.10 -0.33 12.39 -8.96

PMTB 5.07 16.64 2.19 6.83 9.87 -1.29 5.89 5.22 0.62 0.84 0.32 -7.28 11.19 12.41 9.25

Ekspor*) 4.99 7.06 6.25 2.66 2.26 -6.30 -5.87 1.13 -8.19 8.91 7.32

Impor*) 6.97 4.96 5.26 3.99 3.12 -2.78 -2.94 3.42 -6.48 15.12 10.14

PDRB Total 1.79 1.95 2.05 4.74 5.02 4.95 6.23 2.82 1.38 -5.35 -4.54 -2.83 -2.96 5.76 4.51

III

PDRB 

Berdasarkan Pengeluaran

2018 2019 2020

I II

2021
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3,07% (yoy) setelah tumbuh sebesar 3,24% (yoy) (Grafik IV.4). Berdasarkan jenis kreditnya, 

kredit multiguna periode triwulan III 2021 merupakan penyebab utama perlambatan kredit RT, 

sementara kredit properti dan kredit kendaraan bermotor tercatat membaik dibandingkan 

periode triwulan sebelumnya. Kredit multiguna tercatat mengalami kontraksi yang lebih dalam 

sebesar 2,11% (yoy) dari 1,95% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sedangkan kredit properti 

terpantau tumbuh positif 1,00% (yoy) setelah kontraksi sebesar 2,03% (yoy) pada triwulan II 

2021, sementara kredit kendaraan bermotor terpantau membaik dengan kontraksi yang tidak 

sedalam triwulan sebelumnya yakni dari 28,44% (yoy) menjadi 22,95% (yoy) (Grafik IV.5). 

Berdasarkan risiko pembiayaan yang tercermin dari NPL, risiko pembiayaan rumah 

tangga menurun, utamanya disebabkan oleh membaiknya risiko kredit kendaraan bermotor. 

NPL kredit rumah tangga Kaltim triwulan III 2021 sebesar 3,07% atau lebih rendah dibandingkan 

triwulan sebelumnya 3,24%. Membaiknya risiko pembiayaan bersumber dari menurunnya NPL 

kredit kendaraan bermotor dari 2,27% menjadi 2,01%. Sementara itu, NPL kredit properti 

menurun dari 6,10% menjadi 5,66% atau relatif masih tinggi karena berada di atas threshold 

5%, sedangkan NPL kredit multiguna stabil di level 1,98% (Grafik IV.6).  

 
Grafik IV.14 Perkembangan Kredit Rumah Tangga 

Kaltim 

 
Grafik IV.15 Perkembangan Kredit Rumah Tangga 

Kaltim Berdasarkan Jenis Pengunaannya 
  

 
Grafik IV.16 NPL Kredit Rumah Tangga Kaltim 

 
Sementara itu, DPK rumah tangga periode triwulan III 2021 tumbuh positif akibat 

membaiknya DPK tabungan dan deposito. DPK yang bersumber dari perseorangan/rumah 

tangga periode triwulan laporan melanjutkan tren pertumbuhan sebesar 8,71% (yoy) dari 6,23% 



 

Halaman | 93 

 

(yoy) pada triwulan sebelumnya yang disebabkan oleh membaiknya DPK tabungan dan deposito 

(Grafik IV.17). DPK tabungan rumah tangga Kaltim tumbuh 12,45% (yoy) atau lebih tinggi dari 

triwulan sebelumnya sebesar 10,04% (yoy), sementara DPK deposito rumah tangga Kaltim 

mencatatkan kontraksi yang tidak sedalam triwulan sebelumnya yakni dari 5,15% (yoy) menjadi 

1,52% (yoy). Lebih lanjut, kinerja DPK rumah tangga yang lebih baik tertahan oleh melambatnya 

pertumbuhan DPK giro RT Kaltim sebesar 31,38% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya 

sebesar 45,17% (yoy) (Grafik IV.18). Berdasarkan share DPK perseorangan, DPK tabungan 

memiliki porsi paling besar yakni 62,22% disusul deposito dan giro masing-masing sebesar 

31,08% dan 6,70% (Grafik IV.19).  

 
Grafik IV.17 Perkembangan DPK RT Kaltim 

 
Grafik IV.18 Perkembangan Komponen DPK RT 

Kaltim 

 

 
Grafik IV.19 Pangsa DPK RT Kaltim 

 

4.2.2 Asesmen Sektor Perbankan 

Pada triwulan III 2021, kinerja intermediasi perbankan di wilayah Kaltim 

menunjukkan berlanjutnya tren perbaikan DPK, namun penyaluran pembiayaannya 

melemah dengan kualitas kredit sedikit membaik. Membaiknya DPK terutama bersumber dari 

tabungan dan deposito, sedangkan perkembangan DPK deposito sedikit tertahan dan tercatat 

tumbuh melambat. Sementara itu, penyaluran kredit terpantau melemah karena kontraksi 

pada kredit modal kerja dan kredit investasi. Secara spasial, kinerja kredit perbankan Kaltim 

bersumber dari penyaluran kredit di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, 

dan Kota Samarinda yang melanjutkan kontraksi dari triwulan sebelumnya. Namun demikian, 
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kontraksi kredit Kaltim yang lebih dalam tertahan oleh tumbuhnya kredit di Kabupaten Kutai 

Barat dan Paser. Lebih lanjut, risiko kredit Kaltim yang tercermin dari NPL turun tipis ke level 

4,08% dari triwulan sebelumnya sebesar 4,09% yang disebabkan oleh menurunnya risiko kredit 

modal kerja dan kredit konsumsi.  

Asesmen Intermediasi Perbankan  

Perkembangan penghimpunan DPK Kaltim yang melanjutkan perbaikan, bersumber 

dari membaiknya DPK tabungan dan deposito. Berbeda dengan perkembangan DPK Nasional 

yang tumbuh melambat 7,69% (yoy) atau lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 

11,28% (yoy), penghimpunan DPK Kaltim triwulan III 2021 masih melanjutkan pertumbuhan 

sebesar 12,04% (yoy) dari 9,17% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik IV.20). Adapun DPK 

tabungan dan giro menjadi sumber utama membaiknya kinerja DPK Kaltim. DPK tabungan pada 

triwulan laporan tercatat 12,61% (yoy) atau melanjutkan tren pertumbuhan dibandingkan 

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,04% (yoy). Sementara itu, DPK deposito tumbuh 

positif 1,41% (yoy) setelah terkontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,72% (yoy). Namun 

demikian, DPK giro tercatat tumbuh melambat pada triwulan III 2021 sebesar 27,13% (yoy), 

lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 24,97% (yoy) (Grafik IV.21). Berdasarkan 

jenisnya, DPK Kaltim triwulan laporan masih didominasi oleh tabungan dengan share sebesar 

42,98% disusul deposito dan giro masing-masing sebesar 31,26% dan 25,76% (Grafik IV.22). 
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Grafik IV.20 Perkembangan DPK Kaltim dan Nasional 

 

 
Grafik IV.21 Perkembangan DPK Kaltim Berdasarkan 

Jenisnya 

 

 
Grafik IV.22 Pangsa DPK Kaltim 

 

Berbeda dengan kinerja DPK Kaltim yang melanjutkan tren perbaikan, melemahnya 

kinerja kredit atau pembiayaan pada triwulan III 2021 disebabkan terkontraksinya kredit 

modal kerja dan investasi. Kredit Kaltim periode laporan terkontraksi lebih dalam sebesar 

6,34% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,94% (yoy) (Grafik 

IV.23). Dari jenis pembiayaannya, melemahnya kredit Kaltim bersumber dari kredit modal kerja 

dan investasi yang terkontraksi sebesar 10,51% (yoy) dan 7,29% (yoy) atau lebih dalam dari 

triwulan sebelumnya sebesar 2,19% (yoy) dan 2,74% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit 

konsumsi masih melanjutkan tren perbaikan sebesar 2,45% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan 

triwulan II 2021 yang sebesar 0,19% (yoy) (Grafik IV.24).  



 

Halaman | 96 

 

 
Grafik IV.23 Perkembangan Pembiayaan Kaltim dan 

Nasional 

 
Grafik IV.24 Perkembangan Pembiayaan Kaltim 

Berdasarkan Jenis Penggunaan 

Secara spasial, melemahnya kinerja pembiayaan Kaltim bersumber dari sebagian 

besar wilayah kabupaten/kota. Melemahnya kinerja pembiayaan secara spasial, utamanya 

bersumber dari penyaluran pembiayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan 

Kota Samarinda yang melanjutkan kontraksi masing-masing dari 10,48% (yoy), 17,18% (yoy), 

dan 3,14% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 32,69% (yoy), 33,10% (yoy), dan 4,44% 

(yoy). Lebih lanjut, kabupaten/kota lain di wilayah Kaltim mulai dari Kota Balikpapan, Kota 

Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara terkontraksi setelah 

pada triwulan sebelumnya mencatatkan pertumbuhan positif. Sementara itu, kinerja 

pembiayaan di Kabupaten Mahakam Ulu terpantau tumbuh melambat 44,69% (yoy) atau lebih 

rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 89,66% (yoy). Namun demikian, kontraksi kredit 

Kaltim yang lebih dalam tertahan oleh tumbuhnya kredit di Kabupaten Kutai Barat dan 

Kabupaten Paser, dimana kredit di wilayah Kabupaten Kutai Barat tumbuh relatif signifikan, 

yakni sebesar 174,96% (yoy), setelah tumbuh 2,39% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Adapun 

kredit di kabupaten Paser tumbuh positif 6,66% (yoy) setelah pada triwulan II 2021 mengalami 

kontraksi 8,63% (yoy) (Grafik IV.25).  

Berdasarkan porsinya, penyaluran pembiayaan masih terkonsentrasi di Kota 

Balikpapan dan Kota Samarinda sebagai pusat kegiatan ekonomi daerah dengan porsi sebesar 

56,46%. Porsi pembiayaan Kota Balikpapan tercatat sebesar 33,20% dan Kota Samarinda 

tercatat sebesar 23,26% terhadap total penyaluran pembiayaan di Kaltim. Adapun Kabupaten 

Mahakam Ulu menempati posisi terendah dalam porsi pembiayaan Kaltim yakni sebesar 0,21% 

(Grafik IV.26).  
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Grafik IV.25 Pertumbuhan Pembiayaan Spasial 

Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim 

 
Grafik IV.26 Pangsa Pembiayaan Spasial 

Kabupaten/Kota di Kaltim 

 

Penurunan risiko kredit / NPL-nya terutama disebabkan penurunan kredit modal 

kerja dan konsumsi. Risiko kredit Kaltim pada triwulan III 2021 menurun tipis dari 4,09% 

menjadi 4,08% (Grafik IV.27). Menurunnya NPL tersebut bersumber dari menurunnya risiko 

kredit modal kerja dan konsumsi menjadi sebesar 7,37% dan 3,07%, lebih rendah dari triwulan 

II 2021 sebesar 7,54% dan 3,24%. Sementara itu, risiko kredit investasi tercatat meningkat ke 

level 2,24% dibandingkan 1,85% pada periode triwulan sebelumnya (Grafik IV.28).  

Secara spasial, penurunan NPL terjadi di sebagian besar wilayah di Kaltim. Risiko 

kredit di kabupaten/kota lain mencatatkan penurunan, dengan penurunan yang relatif paling 

signifikan dialami oleh Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau, yakni dari 6,33% dan 2,28% 

menjadi 4,92% dan 1,20%. NPL Kutai Kartanegara meningkat relatif signifikan dari 2,25% 

menjadi 8,76%, diikuti oleh peningkatan NPL di Kabupaten Paser dan Kota Bontang yang 

masing-masing sebesar 1,79% dan 1,66%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 1,61% dan 

1,42% (Grafik IV.29).  

 

Grafik IV.27 Perkembangan Pembiayaan dan NPL 

Kaltim 

 

Grafik IV.28 Risiko Pembiayaan Kaltim Berdasarkan 

Jenis Penggunaan 
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Grafik IV.29 Risiko Pembiayaan Spasial Kabupaten/Kota 

 

Asesmen Intermediasi Perbankan Syariah 

Sementara itu, kinerja perbankan syariah Kaltim menunjukkan pertumbuhan 

pembiayaannya masih positif meski melambat disertai risiko pembiayaan yang membaik dan 

terkontraksinya DPK syariah pada triwulan III 2021. Penyaluran pembiayaan syariah Kaltim 

tumbuh 4,46% (yoy) atau lebih rendah dari 5,33% (yoy) pada triwulan sebelumnya, meskipun 

pangsa pembiayaan syariah meningkat ke level 6,68% dibandingkan triwulan sebelumnya 

sebesar 6,17% dibandingkan total penyaluran pembiayaan perbankan (Grafik IV.30). Di samping 

itu, risiko pembiayaan syariah tercatat membaik yang tercermin dari menurunnya rasio NPF dari 

4,06% pada triwulan lalu, menjadi 3,42%. NPF ini berada di bawah NPL perbankan Kaltim pada 

triwulan III 2021 yakni sebesar 4,08%. Di sisi lain, pertumbuhan DPK syariah Kaltim pada periode 

triwulan laporan terkontraksi sebesar 2,36% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya 

mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 17,35% (yoy) (Grafik IV.31).  Sementara itu, pangsa 

DPK syariah Kaltim tercatat sebesar 7,83% atau lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang 

mencatatkan pangsa sebesar 8,58% dari total DPK perbankan Kaltim (Grafik IV.32). 

 
Grafik IV.30 Perkembangan Pembiayaan Perbankan 

Syariah Kaltim 

 
Grafik IV.31 Perkembangan Risiko Pembiayaan 

Perbankan Syariah Kaltim 
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Grafik IV.32 Perkembangan DPK Perbankan Syariah Kaltim 

 

4.3 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM 

Memburuknya kredit atau pembiayaan secara umum juga dibarengi memburuknya 

kredit UMKM Kaltim periode triwulan III 2021 disebabkan oleh melemahnya kredit investasi 

UMKM, di tengah membaiknya pertumbuhan kredit modal kerja. Penyaluran kredit UMKM 

Kaltim pada periode triwulan laporan tumbuh melambat, yakni 0,47% (yoy) dari triwulan 

sebelumnya yang 5,59% (yoy). Melemahnya kredit UMKM Kaltim tersebut bersumber dari 

kredit investasi yang terkontraksi 7,47% (yoy) setelah tumbuh positif 5,27% (yoy) pada triwulan 

sebelumnya. Namun demikian, melemahnya kinerja kredit UMKM Kaltim yang lebih dalam 

tertahan oleh tumbuhnya kredit modal kerja sebesar 5,90% (yoy), lebih tinggi dari triwulan II 

2021 sebesar 5,79% (yoy) (Grafik IV.33). Pada periode triwulan III 2021, pembiayaan UMKM 

memiliki pangsa sebesar 20,91% dari total penyaluran pembiayaan perbankan, meningkat 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 20,45% (Grafik IV.34).  

Dari sisi kualitasnya, risiko kredit UMKM Kaltim terpantau turun, bersumber dari 

menurunnya NPL kredit modal kerja dan investasi. Rasio NPL terpantau membaik/turun dari 

5,94% pada triwulan sebelumnya, menjadi 5,32%.  Penurunan NPL tersebut bersumber dari 

kedua komposisi berdasarkan jenis penggunaannya, yakni kredit modal kerja dan investasi 

dengan NPL sebesar 7,13% dan 2,29%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 7,99% 

dan 2,94% (Grafik IV.35) Berdasarkan pangsanya, pembiayaan modal kerja menjadi 

penyumbang utama kredit UMKM Kaltim sementara risiko pembiayaan UMKM Kaltim 

terpantau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit modal kerja memiliki pangsa 

sebesar 62,58% dari total pembiayaan UMKM Kaltim, sementara 37,42% sisanya disumbang 

oleh kredit investasi UMKM (Grafik IV.36).  
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Grafik IV.33 Perkembangan Pembiayaan  

UMKM Kaltim 

 
Grafik IV.34 Perkembangan Rasio Pembiayaan UMKM 

Terhadap Total Pembiayaan Kaltim 
 

 
Grafik IV.35 NPL Kredit UMKM Kaltim 

 
Grafik IV.36 Komposisi Pembiayaan UMKM  

Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan 
  

Berdasarkan lapangan usahanya, melemahnya kredit kepada UMKM Kaltim 

bersumber dari penyaluran kredit UMKM di sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta 

sektor pertanian. Kredit UMKM pada lapangan usaha PHR tumbuh melambat, yakni 8,58% (yoy) 

dari triwulan sebelumnya sebesar 10,2% (yoy). Selain itu, kredit UMKM di lapangan usaha 

sektor pertanian terkontraksi 2,04% (yoy) setelah tumbuh positif 35,8% (yoy) pada triwulan 

sebelumnya. Sementara itu, kredit Kaltim di lapangan usaha utama lainnya mengalami 

perbaikan, antara lain lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan 

dengan kontraksi yang tidak sedalam triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 1,05% (yoy), 

4,87% (yoy) dan 10,24% (yoy), dari kontraksi pada triwulan sebelumnya 4,8% (yoy), 9,00% (yoy), 

dan 14,4% (yoy) (Grafik IV.37).  

Berdasarkan pangsanya, kredit UMKM Kaltim pada sektor PHR mendominasi 

penyaluran kredit UMKM di Kaltim dengan pangsa 43,62%, diikuti oleh sektor pertanian dan 

konstruksi dengan pangsa masing-masing sebesar 19,11% dan 9,49%. Adapun pangsa paling 

kecil dalam penyaluran kredit UMKM berdasarkan lapangan usahanya ditempati oleh industri 

pengolahan yakni sebesar 2,99% dari total penyaluran kredit UMKM (Grafik IV.38).   
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Grafik IV.37 Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Kaltim 

Berdasarkan Lapangan Usaha 

 
Grafik IV.38 Pangsa Pembiayaan UMKM Kaltim 

Berdasarkan Lapangan Usaha 
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BOKS IV.1 

 

“Upaya Bank Indonesia dalam Mendorong dan Memperluas Akses 

Pembiayaan UMKM di Kalimantan Timur”   

 

Pandemi COVID-19 telah menekan kinerja perekonomian Kalimantan Timur 

(Kaltim). Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kaltim yang negatif atau kontraksi 

sejak memasuki triwulan II tahun 2020 lalu dengan pertumbuhan ekonomi -5,46% (yoy). 

Kontraksi tersebut utamanya disebabkan oleh pelemahan permintaan baik domestik maupun 

global akibat dampak dari pandemi COVID-19. Di sisi lapangan usaha, hampir seluruh 

komponennya mengalami kontraksi, khususnya kinerja lapangan utama Kaltim, yakni 

pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Dari sisi pengeluaran, kontraksi 

terjadi pada hampir seluruh komponen pembentuknya, kecuali investasi yang tetap tumbuh 

positif.  

Melemahnya ekonomi Kaltim tentunya juga berdampak pada turunnya kinerja 

UMKM yang merupakan salah satu pilar penting perekonomian Kaltim. Mengacu pada hasil 

survei yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (BI 

Kaltim) terhadap UMKM di Kaltim, hadirnya COVID-19 yang diiringi dengan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak negatif terutama pada penurunan 

penjualan hingga 20%-50%, distribusi yang terhambat, pembatasan karyawan dan 

terhambatnya produksi. Mirisnya sekitar 40% UMKM Kaltim mengaku tidak mempunyai 

strategi untuk meminimalisasi dampak PPKM. Padahal dalam beberapa krisis ekonomi 

sebelumnya, UMKM terbukti menjadi salah satu penahan perekonomian agar tidak melemah 

lebih jauh, begitu juga di Kaltim. Berdasarkan Sensus Ekonomi BPS (2016), UMKM di Kaltim 

tercatat sebesar 299.910 unit usaha atau 97,6% dari total unit usaha di wilayah Kalimantan 

Timur. Lebih lanjut, hasil sensus Ekonomi BPS (2016) juga menunjukkan bahwa total 

penjualan atau omzet keseluruhan UMKM Kaltim tercatat sejumlah Rp 72,7 triliun atau 14,3% 

dari PDRB Kaltim 2016 yang tercatat Rp 507,0 triliun. 

Berdasarkan hasil survei, terlihat bahwa salah satu tantangan UMKM Kaltim saat 

ini ialah kapasitas yang terbatas. Survei BPS (2020) menyatakan bahwa 89% UMKM merasa 

kesulitan dalam menjalani usaha yang antara lain disebabkan oleh kesulitan pemasaran 

(35%), daya saing yang lemah (26%), terkendala input produksi (16%) serta terkendala 



 

Halaman | 103 

 

permodalan atau belum memperoleh kredit (23%). Sejalan dengan hal tersebut, 

pertumbuhan kredit UMKM di Kaltim kembali mengalami perlambatan dan belum mampu 

melampaui pertumbuhan kredit UMKM sebelum pandemi (Error! Reference source not 

found.). Lebih lanjut, pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Kaltim baru tercatat 

sebesar 21%.  

 

 

Di sisi lain, kualitas kredit UMKM Kaltim relatif lebih buruk dbandingkan non-

UMKM. Hal tersebut tercermin dari rasio NPL yang berada di atas ambang batas 5%, yakni 

5,32% dan lebih tinggi dibandingkan NPL kredit non-UMKM yang sebesar 3,75% (Grafik BOKS 

IV. 2). Oleh sebab itu, diperlukan percepatan pemulihan ekonomi dengan mendorong 

percepatan pengembangan UMKM disertai dengan fasilitasi akses pembiayaan perbankan 

yang didukung oleh kebijakan dan sinergi dari para pemangku kebijakan agar pembiayaan 

oleh perbankan di Kaltim dapat ditingkatkan namun risiko kredit juga dapat diminimalisasi. 

 

 

Untuk mendorong pengembangan UMKM dan untuk mengatasi berbagai 

tantangan tersebut di atas, BI Kaltim terus melakukan pengembangan UMKM melalui 3 

pilar utama. Pertama ialah korporatisasi atau penguatan kelembagaan UMKM, antara lain 

melalui pembentukan kelompok atau badan usaha. Kedua, yakni peningkatan kapasitas 

usaha dan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dan pendampingan, antara 

Grafik BOKS IV. 2 NPL Kredit UMKM 

Grafik BOKS IV. 1 Pertumbuhan Kredit UMKM 

Kaltim 
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lain meliputi teknis produksi, pemasaran hingga pencatatan keuangan. Kedua pilar ini 

dilakukan agar pada akhirnya UMKM capable untuk menerima akses pembiayaan yang 

merupakan pilar ketiga. Dalam upaya pengembangan UMKM tersebut, Bank Indonesia Kaltim 

membuat program UMKM naik kelas dan berdaya saing yang dibagi menjadi 3 kelompok, 

yaitu (Gambar BOKS IV. 1):  

a. UMKM Subsisten atau pemula agar bisa naik kelas ke UMKM Level 1 (Potensial) atau 

Level 2 (Sukses) diberikan pelatihan dan pendampingan dengan program Digital 

Kaltimpreneurs – kelas dasar 

b. UMKM Level 1 (Potensial) dan UMKM Level 2 (Sukses) agar naik kelas menjadi UMKM 

Level 3 (Digital) diberikan pelatihan dan pendampingan dengan program Digital 

Kaltimpreneurs – kelas lanjutan. 

c. UMKM Level 3 (Digital) agar naik kelas ke UMKM Level 4 (Potensi Ekspor) sehingga 

mampu melakukan ekspor secara berkelanjutan, diberikan pelatihan dan 

pendampingan dengan program Export Kaltimpreneurs 

 

 
Gambar BOKS IV. 1 Model Pengembangan UMKM BI Kaltim 

 

Dukungan Bank Indonesia dalam Upaya Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM 

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan 

Bank Indonesia ialah menetapkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial 

(RPIM) pada September 2021 yang tertuang dalam PBI No. 23/13/PBI/2021. Hadirnya RPIM 

ini dapat memperluas opsi pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan sehingga berpotensi 
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meningkatkan fungsi intermediasi perbankan terhadap UMKM. Selain itu, adanya perluasan 

opsi tersebut juga diharapkan mampu mendorong rasio pembiayaan UMKM oleh perbankan 

yang ditargetkan sebesar 20% di Juni 2022 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 

30% pada Juni 2024.  

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, BI Kaltim membantu memfasilitasi 

matchmaking antara perbankan dengan UMKM potensial. Matchmaking dilakukan untuk 

meminimalisasi adanya information opacity (kekurangan informasi) dan asymmetric 

information antara UMKM dan perbankan yang berujung pada credit rationing dari bank. 

Rasionalisasi kredit menyebabkan banyak pelaku UMKM yang dibebankan biaya pembiayaan 

yang tinggi oleh bank untuk mengantisipasi potensi default dari debitur. Sebagai permulaan, 

UMKM potensial yang difasilitasi untuk matchmaking dengan perbankan merupakan para 

peserta pelatihan Export Coaching Program (ECP), dimana UMKM pada program ini sudah 

konsisten dalam menjaga tingkat produksi dan kualitas produknya, sehingga selanjutnya 

dapat dibina untuk melakukan ekspor produk ke luar negeri. Berdasarkan hasil screening, 

lebih dari 50% UMKM peserta ECP berencana untuk mengajukan kredit baru ataupun top up 

untuk keperluan peningkatan usaha. 

Proses matchmaking yang dilakukan BI Kaltim terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni 

pemetaan, screening, dan pertemuan dengan perbankan. Pemetaan dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan, kapasitas serta kendala yang dihadapi UMKM, baik dalam 

kegiatan operasional maupun pengajuan kredit. Selanjutnya proses screening sebanyak 2 

(dua) tahap, yaitu screening berdasarkan minat mengajukan kredit dan indikator keuangan, 

seperti pendapatan dan laba rugi serta screening berdasarkan hasil wawancara intensif 

dengan UMKM. UMKM yang telah lolos penyaringan, selanjutnya akan diperkuat 

komitmennya dan dipertemukan dengan perbankan. Pada kegiatan matchmaking ini, BI 

Kaltim melakukan showcasing UMKM Potensial kepada beberapa perbankan. Showcasing 

UMKM Ekspor binaan BI Kaltim yang berminat mengajukan kredit dan layak atau memenuhi 

persyaratan dipertemukan dengan perbankan (Gambar BOKS IV. 2). Setelah event 

showcasing UMKM, bagi perbankan yang menunjukkan ketertarikan selanjutnya difasilitasi 

untuk melakukan asesmen lebih dalam pada UMKM tersebut dan melakukan company visit 

ke setiap UMKM sebagai salah satu prasyarat dalam pemberian akses pembiayaan. Jika pada 

akhirnya perbankan menganggap layak untuk menyediakan pembiayaan, maka akan 

dilanjutkan sampai pada tahap pemenuhan dokumen persyaratan untuk memperoleh 

pembiayaan dari UMKM (Gambar BOKS IV. 3). 
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Gambar BOKS IV. 2 Showcasing UMKM Potensial ke 
Perbankan 

 

Gambar BOKS IV. 3 Perbankan melakukan Company 
Visit sebagai Tindak Lanjut Matchmaking 

  

 

Berdasarkan kegiatan matchmaking, terdapat UMKM yang berhasil mendapatkan 

komitmen pembiayaan serta ditemukan pula beberapa tantangan yang membuat UMKM 

sulit mendapatkan akses pembiayaan. Beberapa tantangan tersebut, yaitu: (1) seringkali 

UMKM terkendala agunan dan tingkat suku bunga yang akan dikenakan, (2) rencana dan 

penggunaan kredit UMKM yang belum matang, dan (3) perlunya penguatan komitmen 

UMKM dalam proses pengajuan pembiayaan hingga menyelesaikan kewajibannya. Oleh 

karena itu, untuk mengoptimalkan hasil matchmaking yang dilakukan BI Kaltim, dilakukan 

penyempurnaan proses bisnis matchmaking UMKM, yang terdiri dari 3 tahap, yakni: 

1. Melakukan survei dan wawancara yang lebih intensif dengan UMKM untuk 

mengetahui kinerja keuangan dan minat memperoleh pembiayaan UMKM. 

2. Memperkuat komitmen sekaligus meminta feedback perbankan terkait kebutuhan 

jenis pengembangan UMKM apabila dianggap belum layak dibiayai. 

3. Menyelenggarakan forum komunikasi yang ditujukan untuk menjadi wadah 

komunikasi, baik dari UMKM maupun perbankan dan stakeholders terkait lainnya 

guna memberikan solusi bagi kendala pembiayaan, baik dari sisi supply maupun 

demand (Gambar BOKS IV. 4). 
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Gambar BOKS IV. 4 Forum Komunikasi Ekspor 

Gambar BOKS IV. 5 
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 Pertumbuhan tahunan transaksi nontunai melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) maupun Sistem Kliring Nasional 

Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan III 2021 menurun sejalan dengan perilaku 

korporasi yang cenderung wait and see di tengah perekonomian yang melambat akibat pengetatan mobilitas dalam 

pengendalian kasus COVID-19. Penurunan terbesar disumbang oleh transaksi SKNBI.  

 Hal yang berbeda ditunjukkan oleh pertumbuhan tahunan transaksi sistem pembayaran nontunai ritel yang 

senantiasa mengalami peningkatan, tercermin dari jumlah akun uang elektronik dan jumlah transaksi yang 

meningkat. 

 Dalam rangka perluasan implementasi elektronifikasi sistem pembayaran nontunai, Bank Indonesia terus melakukan 

edukasi/sosialisasi/kampanye penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara masif dan 

konsisten kepada berbagai lapisan masyarakat. Hal ini mendorong peningkatan jumlah merchant QRIS di Kalimantan 

Timur sehingga mampu menjadi yang tertinggi se-Kalimantan. 

 Aliran uang kartal di Provinisi Kalimantan Timur pada triwulan III 2021 menunjukkan posisi net outflow, namun lebih 

rendah dari triwulan sebelumnya seiring dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat pasca HBKN Ramadhan 

dan Idul Fitri. 
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V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN 

PENGELOLAAN UANG RUPIAH 

5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran Nontunai di Provinsi 

Kalimantan Timur 

5.1.1 Transaksi Sistem Pembayaran melalui Bank Indonesia 
 

Kinerja pertumbuhan tahunan transaksi nontunai pada triwulan III 2021 menurun 

seiring dengan perilaku korporasi yang berada pada kondisi wait and see di tengah 

perlambatan perekonomian akibat pengetatan mobilitas untuk mengendalikan kasus COVID-

19. Kinerja transaksi nontunai secara nominal mengalami kontraksi sebesar 33,27% (yoy), lebih 

dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 31,89% (yoy) 

(Grafik V.1). Kontraksi yang lebih dalam ini disebabkan oleh perilaku wait and see dari sektor 

korporasi yang tercermin dari peningkatan DPK Korporasi secara signifikan pada triwulan III 

2021 sebesar 70,11% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 33,48% 

(yoy). Penurunan kinerja transaksi nontunai juga dapat dilihat pada kinerja transaksi secara 

volume yang mengalami kontraksi sebesar 13,95% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1,57% (Grafik V.2). 

Penurunan pertumbuhan tahunan transaksi nontunai bersumber dari penurunan 

pertumbuhan baik transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) maupun Sistem Kliring 

Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Adapun penurunan terbesar bersumber dari transaksi RTGS 

yang pada triwulan III 2021 menyumbang sebesar Rp28,96 triliun atau 75% dari nominal seluruh 

transaksi nontunai di Kaltim (Grafik V.3). Lebih lanjut, transaksi SKNBI yang pada triwulan III 

2021 hanya menyumbang 25% dari nominal transaksi nontunai namun mengalami penurunan 

kinerja yang signifikan dari yang pada triwulan sebelumnya tumbuh 3,71% (yoy), pada triwulan 

laporan terkontraksi 2,94% (yoy). 
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Grafik V.1 Perkembangan Nominal Transaksi 

Nontunai Kalimantan Timur 

 
Grafik V.2 Perkembangan Volume Transaksi Nontunai 

Kalimantan Timur (%yoy) 

 

 

Grafik V.3 Transaksi Nontunai Kaltim Triwulan III 2021 Berdasarkan Instrumennya 

Penurunan pertumbuhan transaksi nontunai RTGS terjadi baik dari segi volume 

maupun dari segi nominal. Transaksi nontunai di Provinsi Kaltim yang menggunakan RTGS pada 

triwulan III 2021 secara nominal terkontraksi sebesar 39,55% (yoy), sedikit lebih dalam 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 39,25% (yoy) (Grafik V.4).  

Lebih lanjut, kinerja transaksi nontunai RTGS secara volume juga tumbuh melambat sebesar 

15,31% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 34,15% (yoy). Namun 

demikian, meskipun secara tahunan mengalami perlambatan volume, jumlah transaksi RTGS 

pada triwulan III masih mengalami peningkatan, sebesar 19,61 ribu dibandingkan triwulan 

sebelumnya sebesar 19,15 ribu transaksi (Grafik V.5). Demikian juga, secara nominal RTGS juga 

mengalami peningkatan menjadi Rp28,96 triliun atau naik dari triwulan sebelumnya sebesar 

Rp27,11 triliun. 
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Grafik V.4 Perkembangan Nominal Transaksi RTGS 

Kaltim 

 

Grafik V.5 Perkembangan Volume Transaksi RTGS 

Kaltim   

Penurunan pertumbuhan tahunan transaksi SKNBI terjadi juga baik dari 

pertumbuhan nominal maupun volume transaksinya. Transaksi SKNBI secara nominal 

mengalami kontraksi sebesar 2,94% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami 

pertumbuhan sebesar 3,71% (yoy) (Grafik V.6). Penurunan kinerja juga terjadi pada volume 

transaksi SKNBI, yang terkontraksi sebesar 15,82% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,68% (yoy) (Grafik V.7). Namun demikian, 

nominal transaksi nontunai di Provinsi Kaltim yang menggunakan SKNBI pada triwulan III 2021 

secara nominal naik menjadi sebesar Rp9,63 triliun, dari triwulan sebelumnya sebesar Rp9,58 

triliun (Grafik V.7). Di sisi lain, volume transaksi yang tercatat sebesar 224,16 ribu transaksi, 

mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 

233,16 ribu transaksi. 

 

Grafik V.6 Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI 

Kaltim 

 

Grafik V.7 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI 

Kaltim 

5.1.2 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) & E-Commerce 

Volume transaksi nontunai masyarakat dengan kartu kredit tumbuh melambat pada 

triwulan III 2021, diiringi dengan nominal transaksinya yang mengalami kontraksi. Volume 

transaksi kartu kredit pada triwulan III mengalami pertumbuhan sebesar 7,00% (yoy), lebih 

lambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 48,86% (yoy) (Grafik 

V.8). Sementara itu, nominal transaksi kartu kredit pada triwulan III mengalami kontraksi 

sebesar 5,93% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 37,50% (yoy) (Grafik 
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V.9). Penurunan kinerja transaksi kartu kredit ini sejalan dengan perekonomian terutama sektor 

perdagangan yang juga tumbuh melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. 

 

Grafik V.8 Perkembangan Volume Transaksi Kartu 

Kredit Kaltim 

 

Grafik V.9 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu 

Kredit Kaltim 

 Sejalan dengan transaksi kartu kredit, transaksi kartu ATM/Debit juga mengalami 

penurunan pada triwulan III 2021. Volume transaksi kartu ATM/Debit pada triwulan III 2021 

sebesar 1,7 juta transaksi, terkontraksi sebesar 21,96% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya 

tumbuh sebesar 15,15% (yoy) (Grafik V.10). Penurunan juga tercermin dari nominal 

transaksinya yang tercatat sebesar Rp1,00 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan nominal 

transaksi triwulan sebelumnya yang mencapai Rp1,22 triliun (Grafik V.11).  

 

Grafik V.10 Perkembangan Volume Transaksi Kartu 

ATM/Debit Kaltim 

 

 

Grafik V.11 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu 

ATM/Debit Kaltim 

 Penurunan pertumbuhan juga terjadi pada transaksi masyarakat melalui e-

commerce6 pada triwulan III 2021. Secara nominal, pada triwulan III 2021 transaksi melalui e-

commerce tumbuh melambat sebesar 45,7% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 

sebesar 80,3% (yoy). Walaupun demikian, secara nominal, transaksi e-commerce tetap 

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni dari Rp1,10 triliun menjadi Rp1,20 triliun 

                                                           
6 Data e-commerce merupakan data agregat yang berasal dari sejumlah marketplace terbesar di 
Indonesia, sehingga belum mencerminkan keseluruhan populasi industri e-commerce. 
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(Grafik V.12). Apabila dilihat dari pangsa jenis produk yang dibeli, transaksi e-commerce oleh 

masyarakat Kaltim didominasi oleh transaksi produk elektronik sebesar 27% dari total nominal 

transaksi. Transaksi terbanyak selanjutnya berasal dari produk fashion serta kebutuhan rumah 

tangga dan kantor, dengan pangsa masing-masing sebesar 24% dan 21% (Grafik V.13). 

 
Grafik V.12 Perkembangan Transaksi E-Commerce 

Kaltim 

 

 
Grafik V.13 Pangsa Transaksi E-Commerce Kaltim 

berdasarkan Jenis Produknya 

Di sisi lain, transaksi ritel Uang Elektronik (UE) terus mengalami peningkatan seiring dengan 

gencarnya kampanye elektronifikasi di Kaltim. Volume transaksi UE pada triwulan III 2021 

tercatat sebesar 7,27 juta transaksi atau tumbuh sebesar 75,57% (yoy) (Grafik V.14). Dari sisi 

nominal transaksi UE juga mengalami peningkatan, tercatat sebesar Rp766,89 miliar atau 

tumbuh sebesar 85,18% (yoy) (Grafik V.15). Peningkatan juga terjadi pada kepemilikan akun UE 

di masyarakat yang terus mengalami peningkatan dan mencapai puncak tertingginya pada 

triwulan III 2021 yaitu sebesar 2,9 juta akun UE atau tumbuh sebesar 95,27% (yoy) (Grafik V.16). 
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Grafik V.14 Perkembangan Volume Transaksi Uang 

Elektronik Kaltim 

 
Grafik V.15 Perkembangan Nominal Transaksi Uang 

Elektronik Kaltim 

 
Grafik V.16 Perkembangan Jumlah Akun Uang Elektronik Kaltim 

 

5.1.3 Program Digitalisasi Transaksi Keuangan dengan QRIS (Quick Response 

Code Indonesian Standard) 

Tren digitalisasi yang semakin berkembang mendorong Bank Indonesia untuk 

senantiasa meningkatkan digitalisasi transaksi keuangan di Kaltim melalui perluasan 

implementasi QRIS. Transaksi nontunai memiliki banyak keuntungan terutama di era pandemi. 

Merespon hal ini, Bank Indonesia senantiasa melakukan edukasi secara masif dan berkelanjutan 

untuk mendorong pembayaran digital melalui QRIS. Edukasi dilaksanakan melalui berbagai 

media, baik secara online maupun offline kepada berbagai lapisan masyarakat. Sebagai contoh, 

edukasi kepada UMKM peserta pelatihan UMKM go digital (Digital Kaltimpreneurs) maupun 

melakukan edukasi kepada berbagai komunitas. Banyaknya kegiatan tersebut berdampak pada 

peningkatan jumlah merchant QRIS yang mencapai puncak tertingginya selama triwulan III 

2021.  

Jumlah merchant QRIS di Kaltim meningkat secara signifikan sejak pertama 

peluncuran dan merupakan yang tertinggi di Kalimantan. Jumlah merchant QRIS per 30 

September 2021 di Kalimantan tercatat sebanyak 541.290 merchant (Grafik V.17). Kalimantan 

Timur sendiri mencatatkan jumlah merchant QRIS sebesar 190.079, berkontribusi sebesar 

35,1% dari total merchant QRIS di Kalimantan. Urutan berikutnya dicatatkan oleh Kalimantan 
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Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara, masing-masing sebesar 

131.686 (24,3%), 111.814 (20,7%), 83.130 (15,4%), dan 24.581 (4,5%) (Grafik V.18).  

Secara spasial di Kalimantan Timur, jumlah merchant tertinggi dicatatkan oleh Kota 

Samarinda, yaitu sebesar 75.128 atau 39,5% dari total seluruh merchant. Jumlah merchant 

terbesar berikutnya dicatatkan oleh Kota Balikpapan sebesar 63.669 atau 33,5% dan Kab. Kutai 

Kartanegara sebesar 15.829 atau 8,3%. Sisanya berasal dari 7 (tujuh) kota atau kabupaten 

lainnya (Grafik V.19) 

 

Grafik V.17 Jumlah QRIS di Masing-Masing Provinsi 

Kalimantan 

 

Grafik V.18 Persebaran Jumlah Merchant QRIS di 

Kalimantan 
 

 

Grafik V.19 Perkembangan Jumlah Merchant QRIS di Kaltim 

 
 

Pelaksanaan kegiatan edukasi untuk memperluas implementasi QRIS merupakan 

sinergi Bank Indonesia dengan berbagai stakeholders terkait melalui berbagai program. 

Program perluasan penggunaan QRIS berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Penyedia Jasa 

Pembayaran (PJP) baik bank maupun nonbank, serta lembaga lainnya antara lain Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), universitas/sekolah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat Penegak Hukum 

(Apgakum), pelaku industri kesehatan, rumah ibadah, UMKM dan stakeholders lainnya. 

Kegiatan edukasi dilaksanakan melalui sosialisasi offline maupun online. Untuk meningkatkan 
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pengalaman bertransaksi menggunakan QRIS sembari mengedukasi masyarakat, pada Kegiatan 

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Go Borneo 2021 Bank Indonesia Prov. 

Kalimantan Timur juga melaksanakan perlombaan seperti lomba video edukasi QRIS dan lomba 

transaksi QRIS terbanyak selama periode tertentu.  

Selanjutnya. selain melalui edukasi dan perlombaan, Bank Indonesia melaksanakan 

perluasan penggunaan QRIS pada triwulan III melalui percepatan digitalisasi pasar. Saat ini, 

sebanyak 5 (lima) pasar akan menjadi pilot project digitalisasi pasar. Digitalisasi di pasar 

tersebut diwujudkan oleh 3 (tiga) cara, antara lain penerapan e-retribusi, penerapan e-parking, 

serta penerapan QRIS pada transaksi pedagang/merchant dengan pelanggan. Bank Indonesia 

secara proaktif bekerjasama dengan stakeholders terkait, yaitu Disperindagkop dan UPTD Pasar 

untuk memastikan terlaksananya digitalisasi pasar tersebut. Ke depan, diharapkan dengan 

meningkatnya penggunaan QRIS di pasar tradisional dapat membentuk perilaku nontunai di 

masyarakat yang berujung terbentuknya ekosistem ekonomi digital. 

5.1 Pengelolaan Uang Rupiah 

Aliran uang kartal di Provinsi Kaltim pada triwulan III 2021 kembali mencatat posisi 

net outflow namun pertumbuhan tahunannya melambat sejalan dengan melambatnya 

perekonomian akibat pengetatan kembali mobilitas/aktivitas untuk pengendalian COVID-19. 

Secara nominal, nilai uang kartal yang diedarkan oleh Bank Indonesia (outflow) pada triwulan 

III 2021 sebesar Rp2,98 triliun atau tumbuh sebesar 16,29% (yoy), melambat dari triwulan 

sebelumnya yang tumbuh sebesar 23,19% (yoy). Sementara itu, nilai uang kartal yang masuk ke 

Bank Indonesia (inflow) sebesar Rp2,23 triliun atau terkontraksi sebesar 20,61% (yoy). Nilai ini 

berbeda dengan posisi triwulan II 2021 dimana nilai inflow tercatat tumbuh sebesar 13,34% 

(Grafik V.20). Dengan demikian, pada triwulan III 2021 transaksi kas tunai di Kaltim berada pada 

posisi net outflow sebesar Rp0,74 triliun, tercatat 2 kali lebih kecil dibandingkan triwulan 

sebelumnya yang mencatatkan outflow sebesar Rp1,67 triliun. Net outflow yang dialami sejalan 

dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 

dan pengetatan kembali mobilitas sejalan dengan penanganan gelombang kedua pandemi. 

Secara spasial, outflow terbesar bersumber dari wilayah kerja Bank Indonesia Provinsi 

Kalimantan Timur7 sebesar Rp1,95 triliun dan diikuti oleh Bank Indonesia Balikpapan8 sebesar 

                                                           
7 Meliputi Kabupaten/ Kota di Kaltim selain kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan 
Kabupaten Paser 
8 Meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser 
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Rp1,03 triliun (Grafik V.21). Pada triwulan III 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Kalimantan Timur memiliki net outflow Rp0,16 triliun, sementara Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Balikpapan mengalami net outflow sebesar Rp0,59 triliun. 

 

Grafik V.20 Pengedaran Uang Kartal Kalimantan 

Timur9 

 

Grafik V.21 Uang Kartal Kalimantan Timur – Spasial 

Secara spesifik, penurunan net outflow terjadi akibat kontraksi penyediaan uang 

Rupiah layak edar (ULE) kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Timur pada triwulan III 

2021. Penurunan tersebut diprakirakan disebabkan oleh pengetatan mobilitas dalam rangka 

mengendalikan COVID-19. Pada triwulan III 2021 terjadi dropping ULE tercatat sebesar Rp0,93 

triliun atau terkontraksi sebesar 18,93% (yoy), mengalami penurunan dibandingkan triwulan 

sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,13 triliun atau terkontraksi sebesar 25,47% (yoy). Lebih 

lanjut, penurunan juga dicatatkan oleh total inflow UTLE dari Kas Titipan pada triwulan III 2021 

yang tercatat sebesar Rp37,07 miliar, mengalami kontraksi sebesar 19,8% setelah pada triwulan 

sebelumnya tercatat sebesar Rp41,77 miliar atau tumbuh sebesar 117,17%. Saat ini kegiataan 

penyediaan ULE dioptimalisasi melalui Kas Titipan yang berada di 4 (empat) lokasi di wilayah 

Kalimantan Timur, antara lain Sangatta (Kabupaten Kutai Timur), Tanjung Redeb (Kabupaten 

Berau), Sendawar (Kabupaten Kutai Barat), dan Tana Paser (Kabupaten Paser). 

Sementara itu, jumlah Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang ditarik dari masyarakat 

pada triwulan III 2021 mengalami penurunan signifikan. Dalam rangka memastikan terjaganya 

kualitas uang kartal yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan kebijakan Clean 

Money Policy (CMP). Salah satu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan ini adalah 

pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) secara rutin. Pada triwulan III 2021, nominal 

penarikan UTLE adalah sebesar Rp391 miliar, turun signifikan dibandingkan triwulan 

sebelumnya sebesar Rp772 miliar (Grafik V.22). Penurunan juga terjadi pada rasio UTLE 

                                                           
9 Tanda negatif pada grafik menunjukkan posisi uang keluar (outflow) 
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terhadap inflow pada triwulan III 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 17,50% walau 

melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 21,40% (Grafik V.23). 

 

Grafik V.22 Penarikan Uang Tidak Layak Edar Kaltim 

 

Grafik V.23 Penarikan Uang Tidak Layak Edar 

terhadap Inflow Kaltim 
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 Kondisi ketenagakerjaan di Kaltim mengalami perbaikan terutama tercermin dari menurunnya Tingkat 

Pengangguran Terbuka, sejalan dengan tren perbaikan perekonomian pada triwulan III 2021.  

 Tingkat kesejahteraan juga mengalami perbaikan yang tercermin dari peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang membuat Kaltim masih berada di peringkat 3 secara nasional. 

 Selain itu, kesejahteraan petani juga terindikasi meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi Kaltim 

pada triwulan III 2021. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami kenaikan 

pada triwulan III 2021 yang utamanya bersumber dari subsektor perkebunan seiring dengan kenaikan 

harga Tandan Buah Segar (TBS). 
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VI. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 

6.1 Gambaran Umum 

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kaltim secara umum mengalami 

perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perbaikan 

kondisi ketenagakerjaan tersebut ditunjukkan oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT). Selain itu, kondisi kesejahteraan yang meningkat juga terindikasi dari naiknya Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) serta capaian NTP Kaltim yang mengalami peningkatan pada 

triwulan III 2021 yang utamanya bersumber dari peningkatan NTP pada sub-lapangan usaha 

perkebunan. 

6.2 Ketenagakerjaan 

Kondisi ketenagakerjaan Kaltim pada bulan Agustus 2021 mengalami perbaikan 

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 seiring dengan tren perbaikan 

perekonomian Kaltim pada triwulan II dan III 2021. Perbaikan tersebut ditandai dengan TPT 

yang menurun dari 6,87% menjadi 6,83%, didorong oleh kinerja pada hampir seluruh lapangan 

usaha yang berada dalam tren perbaikan sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja kembali 

meningkat guna mengimbangi permintaan (Tabel VI.1). Berdasarkan kawasannya, penurunan 

TPT bersumber dari menurunnya TPT di kawasan perkotaan, yang pada Agustus 2021 menjadi 

7,60%, dari 8,01% pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Di sisi lain, TPT kawasan 

perdesaan cenderung meningkat menjadi 5,29%, dari 4,58% pada periode yang sama di tahun 

sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak tren perbaikan perekonomian 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kaltim belum merata hingga kawasan pedesaan. 

Sementara itu, TPAK Kaltim secara persentase sedikit mengalami penurunan pada Agustus 2021 

menjadi 65,49%, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 

65,50%. Namun apabila dilihat melalui pertumbuhannya, jumlah angkatan kerja di Kaltim 

mengalami peningkatan sebesar 1,59% (yoy) menjadi 1,84 juta jiwa terutama disebabkan oleh 

peningkatan jumlah orang yang bekerja sebesar 1,63% (yoy) atau menjadi 1,72 juta jiwa. 
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Tabel VI.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran Kaltim 

Sumber : BPS, diolah 

Sampai dengan Agustus 2021, tenaga kerja di Kaltim didominasi oleh penduduk yang 

bekerja di sektor formal. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS Provinsi Kaltim, persentase 

tenaga kerja Kaltim yang bekerja di sektor formal pada Agustus 2021 sebesar 53,51% atau lebih 

besar dibandingkan dengan tenaga kerja Kaltim yang bekerja di sektor informal sebesar 46,49% 

(Grafik VI. 1). Jumlah pekerja yang berada di sektor formal juga mengalami peningkatan menjadi 

53,51% pada Agustus 2021, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya 

yang sebesar 52,86%. Peningkatan tersebut sejalan dengan membaiknya kinerja berbagai 

lapangan usaha di Kaltim sehingga kembali mampu untuk menyerap tenaga kerja guna 

mendukung proses operasionalnya. 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik VI.1 Tenaga Kerja Kaltim Berdasarkan Sektor Formal dan Informal 

TPAK Kaltim menempati posisi terendah TPAK untuk wilayah Kalimantan dan berada 

di bawah level TPAK Nasional. Di kawasan Kalimantan, Kaltim berada di peringkat terbawah 

dengan capaian TPAK terendah sebesar 65,49%. TPAK Kaltim periode Agustus 2021 tersebut 

juga masih berada di bawah level TPAK nasional sebesar 67,80%. Capaian TPAK Kaltim saat ini 

membuat Kaltim selalu berada di peringkat paling terendah di wilayah Kalimantan dalam dua 

tahun terakhir (Grafik VI.2).  Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan perekonomian Kaltim 

lebih banyak didorong oleh sektor primer yang padat modal sehingga penyerapan tenaga kerja 

menjadi kurang optimal. 

Orang %

A. Jumlah Penduduk 15+ 2.775.170                 2.819.565                  44.395           1,60

B. Jumlah Angkatan Kerja 1.817.680                 1.846.547                  28.867           1,59

B.1. Jumlah Bekerja 1.692.800                 1.720.361                  27.561           1,63

B.2 Jumlah Penganggur 124.884                    125.186                     302                0,24

C. Bukan Angkatan Kerja 957.491                    973.018                     15.527           1,62

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK= [B/A]X100%) 65,49 65,49

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT=[B.2/B]X100%) 6,87 6,83 

Kondisi Ketenagakerjaan



Agustus 2020 Agustus 2021
Pertumbuhan

47,14%
46,49%

52,86%
53,51%

Aug'20 Aug'21

Informal Formal
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Sumber: BPS, diolah 

Grafik VI.2 Perbandingan TPAK Kalimantan Berdasarkan Provinsi 

 

Namun demikian, capaian peringkat TPT Kaltim tetap berada di atas TPT kawasan 

Kalimantan lainnya meskipun telah mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa 

penyerapan tenaga kerja di Kaltim relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di 

Kalimantan. TPT Kaltim pada Agustus 2021 sebesar 6,83% atau berada di posisi paling tinggi 

dibandingkan dengan TPT provinsi lain di wilayah Kalimantan. Secara nasional, Kaltim 

menempati 10 besar provinsi yang memiliki TPT tertinggi dan berada di atas level TPT nasional 

sebesar 6,49% atau lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 

sebelumnya sebesar 6,87% (Tabel VI.2).  

Tabel VI.2 TPT Provinsi di Kalimantan dan Nasional 

 
Sumber: BPS, diolah 

Meskipun TPAK mengalami penurunan, namun jumlah penduduk yang bekerja 

mengalami peningkatan utamanya bersumber dari peningkatan penduduk yang bekerja 

dengan tingkat pendidikan Sekolam Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) dan Diploma ke atas. 

Pada Agustus 2021, jumlah penduduk Kaltim tamatan SMA/K yang bekerja meningkat sebesar 

3,70% (yoy) menjadi 666.878 jiwa (Grafik VI.3). Selain itu, jumlah penduduk tamatan Diploma 

ke atas yang bekerja juga mengalami peningkatan sebesar 4,60% (yoy) menjadi 301.328 jiwa, 

lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebanyak 

288.081 jiwa. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) 

serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurun masing-masing sebesar 0,49% (yoy) dan 

2,59% (yoy) (Grafik VI.4). 

67,77

68,83
68,40

69,33

65,50

66,51

67,8

68,45 68,67
69,26

65,49

66,24

Nasional Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara

Agustus 2020 Agustus 2021

%

Agustus 2020 Agustus 2021

1 Kalimantan Barat 5,81 5,82 13

2 Kalimantan Tengah 4,58 4,53 25

3 Kalimantan Selatan 4,74 4,95 20

4 Kalimantan Timur 6,87 6,83 6

5 Kalimantan Utara 4,97 4,58 23

6 Nasional 7,07 6,49 -

No. Wilayah
Tingkat Pengangguran Terbuka Urutan 

Nasional
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Berdasarkan pangsa, sebagian besar penduduk yang bekerja merupakan pekerja 

dengan pendidikan terakhir SMA/SMK. Pada Agustus 2021, jumlah penduduk yang bekerja di 

Kaltim didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebesar 38,76%. 

Sementara itu, penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan diploma ke atas masih 

memiliki porsi yang relatif rendah sebesar 17,51% dari total penduduk yang bekerja. Capaian 

ini mencerminkan bahwa jenis pekerjaan masyarakat Kaltim masih didominasi oleh pekerjaan 

yang belum mengutamakan kompetensi dan keahlian yang tinggi (Grafik VI.5). 

 
                                          Sumber: BPS, diolah 

Grafik VI.3 Perbandingan Jumlah Penduduk yang Bekerja berdasarkan Pendidikan 

 

 
       Sumber: BPS, diolah 

Grafik VI.4 Perkembangan Penduduk Kaltim yang Bekerja 
Berdasarkan Pendidikan 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik VI.5 Pangsa Penduduk Kaltim yang Bekerja 
Berdasarkan Pendidikan 

 
 

Berdasarkan status usaha, peningkatan penduduk yang bekerja utamanya 

disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan. 

Jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan bertambah sejumlah 20.408 jiwa atau 

meningkat sebesar 2,44% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 

sebelumnya. Selanjutnya, jumlah pekerja yang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap juga 

tercatat meningkat sebanyak 6.995 orang atau naik sebesar 3,73% (yoy) dibandingkan dengan 

periode yang sama di tahun sebelumnya. Namun di sisi lain, terdapat penurunan jumlah pekerja 

yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga/tak dibayar, masing-masing sebesar 10.564 orang 

dan 757 orang atau turun sebesar 2,88% (yoy) dan 0,44% (yoy) dibandingkan dengan periode 

yang sama di tahun sebelumnya (Tabel VI.3). 
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Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan tercatat memiliki pangsa terbesar 

yakni 51,51% dari keseluruhan penduduk yang bekerja. Pangsa ini mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 49,41%. Penduduk 

yang berusaha sendiri menempati posisi kedua terbanyak dengan pangsa sebesar 18,12%. 

Sementara itu, untuk pekerjaan dengan porsi terendah ditempati oleh pekerja bebas baik di 

sektor pertanian maupun non-pertanian, masing-masing dengan porsi sebesar 1,15% dan 

2,55% dari total penduduk bekerja di Kaltim (Tabel VI.3). 

Tabel VI.3 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltim 

 
Sumber : BPS, diolah 

Berdasarkan lapangan usaha, peningkatan jumlah penduduk yang bekerja 

disebabkan oleh peningkatan tenaga kerja di lapangan usaha perdagangan besar, eceran, 

akomodasi dan makan minum serta lapangan usaha pertanian. Tenaga kerja pada lapangan 

usaha perdagangan besar, eceran, akomodasi dan makan minum meningkat sebanyak 15.124 

jiwa atau naik sebesar 3,06% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 

sebelumnya. Capaian serupa juga terjadi pada tenaga kerja di lapangan usaha pertanian, 

kehutanan, perburuan, dan perikanan yang bertambah sebanyak 11.740 jiwa atau naik sebesar 

3,39% (yoy). Namun demikian, peningkatan yang lebih tinggi tertahan utamanya oleh 

penurunan jumlah penduduk yang bekerja di lapangan konstruksi dari 108.493 menjadi 99.693 

atau turun sebesar 8,11% (yoy) (Tabel VI.4).  

Tabel VI.4 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltim 

 
Sumber : BPS, diolah 

Berdasarkan pangsa tenaga kerja, lapangan usaha perdagangan besar, eceran, 

akomodasi dan makan minum masih menjadi lapangan usaha yang paling banyak menyerap 

tenaga kerja, disusul dengan lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha jasa perusahaan, 

Pangsa

Orang % %

Berusaha Sendiri 367.367                    356.803                     (10.564)         -2,88 18,12

Berusaha dibantu buruh tidak tetap 187.578                    194.573                     6.995             3,73 10,79

Berusaha dibantu buruh tetap 58.252                       63.653                        5.401             9,27 4,65

Buruh/Karyawan 836.504                    856.912                     20.408           2,44 51,51

Pekerja bebas di pertanian 18.887                       19.268                        381                2,02 1,15

Pekerja bebas di non pertanian 51.759                       57.460                        5.701             11,01 2,55

Pekerja keluarga/tak dibayar 172.449                    171.692                     (757)               -0,44 11,22

Total 1.692.796                 1.720.361                  27.565           1,63 100,00

Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Usaha Agustus 2020 Agustus 2021
Pertumbuhan

Pangsa

Orang % %

Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 346.768                    358.508                     11.740           3,39 20,84%

Pertambangan dan penggalian 123.059                    122.077                     (982)               -0,80 7,10%

Industri Pengolahan 105.416                    113.368                     7.952             7,54 6,59%

Konstruksi 108.493                    99.693                        (8.800)            -8,11 5,79%

Perdagangan besar, eceran, akomodasi dan makan minum 494.886                    510.010                     15.124           3,06 29,65%

Transportasi dan pergudangan 85.867                       79.296                        (6.571)            -7,65 4,61%

Administrasi Pemerintahan 113.818                    123.864                     10.046           8,83 7,20%

Jasa Perusahaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Jasa Lainnya 252.223                    253.986                     1.763             0,70 14,76%

Lainnya 62.266                       59.559                        (2.707)            -4,35 3,46%

Total 1.692.796                 1.720.361                  27.565           1,63 100%

Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Agustus 2020 Agustus 2021
Pertumbuhan



 

Halaman | 125 

 

pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya. Lapangan usaha perdagangan besar, eceran, 

akomodasi dan makan minum pada Agustus 2021 memiliki pangsa sebesar 29,65%, meningkat 

dibandingkan dengan Agustus 2020 dengan pangsa sebesar 26,86% dari total tenaga kerja di 

Kaltim. Selanjutnya, pangsa tenaga kerja pada posisi kedua ditempati oleh lapangan usaha 

pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 20,84% atau lebih tinggi dibandingkan 

dengan pangsa pada periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 18,82%. Kemudian 

disusul oleh lapangan usaha jasa perusahaan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya dengan 

pangsa tenaga kerja sebesar 14,76% dari total tenaga kerja di Kaltim atau lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13,69% (Grafik VI.6). Peningkatan penyerapan 

tenaga kerja pada lapangan usaha perdagangan besar, eceran, akomodasi dan makan minum 

sejalan dengan perbaikan permintaan masyarakat terhadap produk-produk lapangan usaha 

tersebut di tengah tren perbaikan perekonomian Kaltim.  

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik VI.6 Pangsa Tenaga Kerja Sektoral Kaltim 

 

Jumlah pekerja yang terdampak penurunan kinerja perekonomian akibat wabah 

COVID-19 telah mengalami penurunan. Pada Agustus 2021, setidaknya 301,37 ribu orang 

penduduk usia kerja Kaltim terdampak penurunan kinerja perekonomian akibat pandemi 

COVID-19. Jumlah tersebut menurun sebesar 26,78% (yoy) dibanding periode yang sama di 

tahun sebelumnya. Penurunan tersebut bersumber dari penurunan jumlah pekerja yang 

terdampak pada setiap komponennya (Tabel VI.5). Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan 

kinerja ekonomi telah berdampak pada kegiatan aktivitas produksi lapangan usaha yang 

menyebabkan membaiknya kondisi ketenagakerjaan sebagai upaya untuk mengoptimalkan 

kinerja operasional lapangan usaha. 
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Tabel VI.5 Dampak Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan10 

 
        Sumber : BPS, diolah 

6.3 Kesejahteraan 

Sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan yang membaik, kondisi kesejahteraan 

masyarakat Kaltim juga mengalami peningkatan yang tercermin dari naiknya Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kaltim pada tahun 2021 tercatat sebesar 76,88 atau naik 

0,84% (yoy) dari capaian tahun sebelumnya sebesar 76,24. Peningkatan IPM Kaltim bersumber 

dari peningkatan pada seluruh komponen pembentuknya. Capaian IPM Kaltim periode 2021 

masih berada di atas IPM nasional yang tercatat sebesar 72,29. IPM Kaltim berada di posisi 

ketiga setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Tabel VI.6). 

Tabel VI.6 10 Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi di Indonesia Tahun 2021 

 
Sumber: BPS, diolah 

Di wilayah Kalimantan, capaian pembangunan manusia Kaltim masih menempati 

posisi tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan. Besaran angka dan 

peringkat IPM Kaltim jauh berada di atas provinsi lain di kawasan Kalimantan lainnya. Dari sisi 

pertumbuhannya, peningkatan IPM Kaltim juga masih lebih baik dari seluruh provinsi lain di 

Kalimantan, yakni sebesar 0,84% (yoy). Menyusul Kaltim, provinsi lain di Kalimantan seluruhnya 

juga mengalami peningkatan dengan masing-masing sebesar 0,79% (yoy) untuk provinsi 

Kalimantan Utara (Kaltara), 0,52% (yoy) untuk provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), 0,35% (yoy) 

                                                           
10 Pengangguran: Pengganggur yang pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020 | Bukan Angkatan Kerja (BAK): 
Penduduk usia keja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak 
Februari 2020 | Sementara Tidak Bekerja: Penduduk bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja. 

 

Komponen Agst 2020 Agst 2021 Perubahan (%)

Pengangguran 30.985 27.081 -12,60

Bukan Angkatan Kerja (BAK) 14.339 9.849 -31,31

Sementara Tidak Bekerja 21.202 20.086 -5,26

Penduduk Bekerja yang Mengalami 

Pengurangan Jam Kerja 344.851 244.178 -29,19

TOTAL 411.377 301.194 -26,78

(%yoy)

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020-2021

DKI Jakarta 72,91 73,01 12,98 13,07 11,13 11,17 18.227       18.520      80,77 81,11 0,42

DI Yogyakarta 74,99 75,04 15,59 15,64 9,55 9,64 14.015       14.111      79,97 80,22 0,31

Kalimantan Timur 74,33 74,61 13,72 13,81 9,77 9,84 11.728       12.116      76,24 76,88 0,84

Kepulauan Riau 69,96 70,12 12,87 12,98 10,12 10,18 14.209       14.122      75,59 75,79 0,26

Bali 72,13 72,24 13,33 13,40 8,95 9,06 13.929       13.820      75,50 75,69 0,25

Sulawesi Utara 71,69 71,76 12,85 12,94 9,49 9,62 10.791       10.882      72,93 73,30 0,51

Riau 71,60 71,67 13,20 13,28 9,14 9,19 10.675       10.736      72,71 72,94 0,32

Banten 69,96 70,02 12,89 13,02 8,89 8,93 11.964       12.033      72,45 72,72 0,37

Sumatera Barat 69,47 69,59 14,02 14,09 8,99 9,07 10.733       10.790      72,38 72,65 0,37

Jawa Barat 73,03 73,23 12,50 12,61 8,55 8,61 10.845       10.934      72,09 72,45 0,50

Indonesia 71,47 71,57 12,98 13,08 8,48 8,54 11.013       11.156      71,92 72,29 0,51

Provimsi
UHH (tahun) HLS (Tahun) RLS (Tahun)

Pengeluaran per Kapita 

Disesuaikan (Rp  000)

IPM

Capaian
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untuk provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), dan  0,28% (yoy) untuk provinsi Kalimantan Tengah 

(Kalteng) (Tabel VI.7).  

Tabel VI.7 Pertumbuhan IPM Wilayah Kalimantan 

 
Sumber: BPS, diolah 

Perbaikan kondisi kesejahteraan juga tercermin dari perbaikan capaian NTP yang 

tumbuh positif sebesar 11,17% (yoy), disebabkan oleh lebih besarnya kenaikan indeks yang 

diterima dibandingkan dengan kenaikan indeks yang dibayarkan petani Kaltim. NTP11 Kaltim 

pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 122,51 atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya yang sebesar 118,97 (Grafik VI.7). Peningkatan NTP tersebut bersumber dari 

meningkatnya rata-rata indeks yang diterima petani pada triwulan III 2021. Indeks yang 

diterima petani sebesar 120,09 tumbuh 12,75% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan capaian 

pada triwulan sebelumnya sebesar 126,05. Seiring dengan peningkatan indeks yang diterima 

petani, indeks yang dibayar petani juga tumbuh sebesar 1,41% (yoy) atau meningkat menjadi 

106,18, dari 105,96 pada triwulan sebelumnya (Grafik VI.8).  Secara tren sejak triwulan I 2020, 

indeks yang diterima petani selalu lebih tinggi dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa petani di Kaltim masih memperoleh margin di tengah 

tertekannya perekonomian Kaltim di masa pandemi COVID-19. 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik VI.7 Perkembangan NTP Kaltim 
 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik VI.8 Indeks Diterima dan Dibayar Petani Kaltim  

 
Berdasarkan sub-lapangan usaha, peningkatan NTP Kaltim terutama bersumber dari 

meningkatnya NTP sub-lapangan usaha perkebunan seiring dengan peningkatan harga 

Tandan Buah Segar (TBS) di Kaltim. NTP pada sub-lapangan usaha perkebunan meningkat 

                                                           
11 NTP merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang perkembangan tingkat 

pendapatan petani dari waktu ke waktu sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani. 
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menjadi 156,98, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 145,94. 

Peningkatan NTP sub-lapangan perkebunan sejalan dengan harga Tandan Buah Segar (TBS) 

yang masih tumbuh positif pada triwulan III 2021 sebesar 48,27% (yoy) (Grafik VI.10). Namun 

demikian, penurunan NTP pada triwulan III 2021 dialami oleh seluruh sub-lapangan usaha lain 

yaitu sub-lapangan usaha pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan (Grafik VI.9). 

Penurunan yang terjadi pada seluruh sub-lapangan usaha tersebut utamanya bersumber dari 

faktor cuaca yang kurang kondusif pada hampir sepanjang tahun 2021 sehingga mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas produksi dari komoditas pertanian yang menyebabkan harga beli 

terhadap petani menjadi tertekan. 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik VI.9 Perkembangan Rata-rata NTP Menurut 
Sektor Utama 

 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik VI.10 Perkembangan Harga TBS Kaltim 
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 Perekonomian Kaltim pada tahun 2021 diprakirakan kembali pada jalur pertumbuhan positif setelah terkontraksi pada tahun 

sebelumnya. Perbaikan pertumbuhan ekonomi secara umum ditopang oleh membaiknya permintaan negara tujuan ekspor dan 

kembali menggeliatnya aktivitas masyarakat karena percepatan impelementasi vaksinasi. Momen tingginya harga komoditas 

menjadi engine of growth pertumbuhan ekonomi Kaltim di tahun ini. 

 Perekonomian Kaltim pada tahun 2022 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dikarenakan aktivitas masyarakat maupun industri yang 

semakin pulih seiring dengan terus dilakukannya upaya vaksinasi. Di sisi lain, lapangan usaha pertambangan diprakirakan tumbuh 

terbatas seiring dengan penurunan permintaan negara tujuan dan tren harga yang berangsur melandai.  

 Inflasi Kaltim pada tahun 2021 diprakirakan tetap rendah walaupun lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan tetap 

berada di sekitar rentang target inflasi nasional. Meningkatnya inflasi tersebut utamanya didorong oleh mulai meningkatnya 

permintaan masyarakat karena kondisi ekonomi yang juga membaik. Selain itu, inflasi pangan juga diprakirakan masih tumbuh 

tinggi karena terkendalanya pasokan pangan dari di daerah sentra produksi. 

 Inflasi Kaltim pada tahun 2022 diprakirakan mengalami peningkatan dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya namun 

tetap berada di rentang target inflasi nasional. Hal tersebut utamanya didorong oleh permintaan yang semakin membaik dan 

tingginya mobilitas masyarakat seiring dengan aktivitas masyarakat yang semakin pulih. Risiko kenaikan inflasi juga turut 

didorong oleh berlanjutnya fenomena La Nina, masih tingginya beberapa harga komoditas dunia dan kebijakan kenaikan tarif.   
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VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH   

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi 

Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, perekonomian Kaltim tahun 2021 

diprakirakan akan kembali pada jalur pertumbuhan positif dan mampu tumbuh pada rentang 

2.30% – 3.10% (yoy). Pertumbuhan ekonomi bersumber dari peningkatan kinerja lapangan 

usaha utama didorong oleh membaiknya permintaan dari negara tujuan ekspor maupun 

domestik yang juga turut didukung oleh kembali menggeliatnya aktivitas masyarakat dan lebih 

kondusifnya iklim investasi. Solidnya permintaan dari negara tujuan utama ekspor Kaltim 

seperti Tiongkok, Taiwan, ASEAN, dan India didorong oleh mulai normalnya aktivitas industri 

dan kegiatan usaha di berbagai negara tersebut, sebagaimana terkonfirmasi dari prospek 

perekonomian negara-negara tersebut di tahun 2021 yang diprakirakan akan mampu tumbuh 

lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, tingginya permintaan terutama 

untuk komoditas batu bara secara langsung mendorong kinerja lapangan usaha pertambangan 

terlebih di tengah momentum harga batu bara yang berada di level tinggi. Sementara itu, 

kinerja industri juga diprakirakan kembali berada di jalur pertumbuhan positif setelah pada 

tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup dalam akibat temporary shutwdown 

kilang minyak karena efek pandemi COVID-19. Menggeliatnya aktivitas masyarakat di tahun ini 

secara langsung meningkatan permintaan BBM dan berpengaruh positif terhadap kinerja 

industri pengolahan migas di Kaltim.  

Tabel VII.1 Outlook Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Kaltim* 

 
Sumber : IMF, diolah 

*) Arah proyeksi dibandingkan dengan proyeksi pada periode sebelumnya (Okt 2021 dibandingkan Juli 2021) 

Laju lapangan usaha industri pengolahan turut didorong oleh peningkatan kinerja 

industri pengolahan CPO maupun industri petrokimia seiring dengan permintaan domestik 

maupun ekspor yang solid di tengah level harga yang juga tinggi. Sementara itu, lapangan 

usaha konstruksi diprakirakan tumbuh positif sejalan dengan kembali berlangsungnya proyek-

proyek strategis Kaltim yang pada tahun sebelumnya sempat terkendala karena adanya 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2021 2022

World 3.6 3.4 3.2 3.8 3.6 2.9 -3.3 6.0 4.4 6.0 4.9 5.9 4.9

Euro 1.3 2.1 1.8 2.3 1.8 1.2 -6.6 4.4 3.8 4.6 4.3 5.0 4.3

Jepang 0.4 1.4 0.9 1.7 0.8 0.7 -4.8 3.3 2.5 2.8 3.0 2.4 3.2

Tiongkok 7.3 6.9 6.7 6.9 6.6 6.1 2.3 8.4 5.6 8.1 5.7 8.0 5.6

India 7.4 8.2 7.1 6.7 7.1 4.2 -8.0 12.5 6.9 9.5 8.5 9.5 8.5

ASEAN-5 4.6 4.8 5.0 5.3 5.2 4.8 -3.4 4.9 6.1 4.3 6.3 2.9 5.8

Negara
Realisasi*

Apr-21 Jul-21

IMF WEO

Oct-21

2021 2022
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pembatasan mobilitas tenaga kerja maupun barang. Perbaikan kinerja lapangan usaha 

konstruksi juga didorong oleh tingginya pertumbuhan investasi di Kaltim baik dari sisi PMA, 

PMDN, maupun belanja modal pemerintah.  

Tabel VII.2 Outlook Harga Komoditas Global* 

 
Sumber : Worldbank, diolah 

*) Arah proyeksi dibandingkan dengan proyeksi pada periode sebelumnya (April 2021 dibandingkan Juli 2021) 

Positifnya laju perekonomian Kaltim juga turut ditopang oleh perbaikan lapangan 

usaha tersier karena mulai dilonggarkannya mobilitas dan aktivitas masyarakat, fasilitas 

kesehatan yang lebih memadai dan terjangkau, serta masifnya pelaksanaan vaksinasi di Kaltim. 

Lebih lanjut, tingkat vaksinasi di Kaltim sendiri tercatat merupakan salah satu yang tertinggi di 

Indonesia baik untuk vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua sehingga hal tersebut secara 

langsung bisa meningkatkan mobilitas masyarakat terutama di sektor-sektor produktif. 

 
Sumber: Kemenkes, Posisi 17 Nov 2021 Sumber: Kemenkes, Posisi 17 Nov 2021 

Grafik VII.1 Persentase Realisasi Vaksinasi Dosis 
Pertama 

 

Grafik VII.2 Persentase Realisasi Vaksinasi Dosis 
Kedua 

 

 
                        Sumber: Google Mobility Report 

Grafik VII.3 Mobilitas Masyarakat Kaltim 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Coal Coal Australia $/mt 64.2 60.2 70.3 91.0 105.2 78.3 61.4 77.6 74.4 140.0 120.0

LNG Japan LNG $/mmbtu 14.8 11.2 7.8 8.8 10.5 10.6 8.4 8.0 7.8 11.9 11.4

Crude Oil Oil Brent, Dubai, WTI (Average) $/bbl 88.9 51.9 45.5 54.3 67.2 61.7 41.7 55.7 58.7 70.0 74.0

CPO Crude Palm Oil $/mt 774.0 678.0 782.0 771.0 627.0 605.0 759.0 969.0 962.0 1100.0 1075.0

Urea Europe, bulk $/mt 285.0 284.0 206.0 220.0 245.0 247.0 231.0 298.0 297.0 380.0 375.0

Wood Logs, S.E. Asia $/cum 261.0 251.0 292.0 273.0 265.0 275.0 282.0 278.0 277.0 755.0 760.0
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Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim 2021 yang lebih tinggi tertahan oleh beberapa 

risiko baik dari sisi domestik maupun eksternal. Di sisi domestik, curah hujan yang sangat tinggi 

terutama pada triwulan I 2021 dan diprakirakan akan terjadi lagi pada triwulan IV menyebabkan 

lapangan usaha pertambangan relatif terhambat di sisi produksi dimana sebagian besar 

perusahaan pertambangan di Kaltim bersifat open pit sehingga cukup terkendala apabila datang 

hujan. Selain itu, pertumbuhan kinerja lapangan usaha pertambangan lebih lanjut juga tertahan 

oleh isu keterbatasan pasokan alat berat dan suku cadangnya secara nasional yang cukup 

menjadi kendala bagi sejumlah perusahaan pertambangan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi 

lebih lanjut diprakirakan akan tertahan seiring dengan langkah pembatasan yang kembali 

dilakukan pemerintah untuk menekan risiko gelombang ketiga COVID-19 dan penyebaran 

mutasi COVID-19 varian terbaru terutama pada periode HBKN Natal dan liburan akhir tahun. Di 

sisi eksternal, semenjak paruh akhir 2021 Tiongkok terus menaikan produksi batu bara 

domestiknya secara masif untuk memenuhi kebutuhan domestiknya melalui ekspansi puluhan 

tambang batu bara di kawasan Inner Mongolia, sehingga hal tersebut berpotensi menurunkan 

permintaan batu bara Kaltim terutama pada triwulan IV 2021. Hal serupa juga terjadi di India, 

sejalan dengan Coal India Limited (BUMN batu bara India) yang diminta untuk terus 

meningkatkan produksi domestiknya. Selain itu, beberapa negara tujuan utama ekspor Kaltim 

seperti India dan sejumlah negara di ASEAN diprakirakan akan menghadapi gelombang ketiga 

COVID-19 yang secara langsung akan menurunkan permintaan komoditas ekspor Kaltim karena 

aktivitas industri dan konsumsinya yang kian terbatas. 

 
Sumber : BPS Kaltim, proyeksi Bank Indonesia. 

Grafik VII.4 Realisasi & Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2021 (% yoy) 

 

Perekonomian Kaltim 2022 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 

sebelumnya terutama didorong oleh semakin pulihnya aktivitas masyarakat di Kaltim seiring 

dengan berlanjutnya program vaksinasi serta peningkatan kinerja industri pengolahan dan 

konstruksi. Sektor tersier diprakirakan akan menjadi salah satu pendorong utama ekonomi 

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

I II II
I

IV

I II II
I

IV

I II II
I

IV

I II II
I

T
O

T
A

L

2018 2019 2020 2021

%yoy

4th Band

3rd Band

2nd Band

Central Projection

Realisasi Pert. Ekonomi



 

Halaman | 133 

 

Kaltim di tahun 2022 setelah pada tahun sebelumnya terkendala akibat adanya pembatasan 

yang dilakukan pemerintah untuk menahan laju penularan COVID-19. Lebih masifnya cakupan 

vaksinasi, terlebih dengan rencana vaksin booster, juga diprakirakan mampu mendorong 

optimisme masyarakat maupun dunia usaha di Kaltim sehingga aktivitas jual beli tumbuh lebih 

tinggi. Sementara itu, kinerja lapangan usaha industri pengolahan juga akan menjadi engine of 

growth pertumbuhan ekonomi Kaltim terutama di industri pengolahan CPO. Beroperasinya 

pabrik baru pengolahan CPO di Kaltim serta penambahan kapasitas pabrik eksisting di tengah 

permintaan yang solid baik dari domestik (berlanjutnya program B30) maupun dari ekspor 

(kebutuhan industri maupun konsumsi negara tujuan utama) secara langsung akan 

meningkatkan kinerja lapangan usaha industri pengolahan Kaltim. Lebih lanjut, kinerja lapangan 

usaha industri pengolahan juga akan turut ditopang oleh prospek industri pengolahan migas 

yang diprakirakan akan lebih baik dari tahun sebelumnya karena aktivitas masyarakat yang lebih 

tinggi serta industri petrokimia yang diprakirakan kinerjanya akan tetap positif. Sementara itu, 

kinerja konstruksi juga diprakirakan akan tumbuh positif seiring dengan berlanjutnya 

pengerjaan proyek strategis multiyears existing (RDMP RU V, Bendungan Sepaku – Semoi, 

Pabrik Amonium Nitrat, dll) dan realisasi investasi baru korporasi di Kaltim dalam rangka 

meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, telah masuknya draft RUU IKN ke DPR RI 

berpotensi mendorong pelaksanaan ground breaking IKN di tahun 2022 yang secara langsung 

berdampak positif pada lapangan usaha konstruksi dan juga secara tidak langsung akan 

meningkatkan apetite para investor.  

Di sisi lain, lapangan usaha terbesar Kaltim yakni lapangan usaha pertambangan 

diprakirakan tumbuh relatif terbatas pada tahun 2022. Hal tersebut terjadi seiring dengan 

prakiraan permintaan negara tujuan utama dan harga komoditas yang secara berangsur 

melandai. Pasca the 26th UN Climate Change Conference of The Parties (COP 26) yang 

dilaksanakan pada triwulan IV 2021, banyak negara termasuk Tiongkok berkomitmen untuk 

membatasi penggunaan batu bara dan segera beralih ke sumber energi baru terbarukan (EBT). 

Hal tersebut secara langsung berpotensi membuat permintaan batu bara Kaltim tidak akan 

setinggi tahun sebelumnya terlebih proyeksi harga yang diprakirakan melandai, bahkan 

menurun di tahun 2022. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga berencana untuk melakukan 

capping harga batu bara domestiknya yang selama ini tercatat relatif lebih tinggi dibandingkan 

harga batu bara Kaltim sehingga berpotensi menurunkan competitive advantage batu bara 

Kaltim. Selain itu dari sisi internal, produksi batu bara Kaltim juga diprakirakan akan terkendala 

seiring dengan masih berlangsungnya fenomena La Nina hingga Februari 2022. 
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7.2 Prospek Inflasi 

Inflasi Kaltim pada tahun 2021 diprakirakan tetap rendah walau sedikit lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2020 seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat, namun tetap 

berada di sekitar rentang sasaran inflasi nasional. Proses pemulihan ekonomi Kaltim yang 

mendorong berangsurnya peningkatan permintaan dan risiko terganggunya distribusi/pasokan 

diprakirakan menjadi faktor utama yang akan menyebabkan peningkatan tekanan inflasi Kaltim. 

Selain dari sisi peningkatan permintaan, risiko peningkatan inflasi juga bersumber dari 

keterbatasan pasokan dari daerah sentra produsen yang utamanya disebabkan oleh gangguan 

cuaca akibat adanya fenomena La Nina. Tekanan inflasi juga akan berasal dari sektor pangan 

yang diprakirakan dapat berasal dari pricing behavior pasca COVID-19 sehingga mendorong 

produsen meningkatkan harga sebagai kompensasi kerugian di tahun 2020. Sementara itu, 

tekanan inflasi Kaltim juga diprakirakan berasal dari sektor transportasi yang disebabkan oleh 

lebih mudahnya persyaratan masyarakat untuk melakukan perjalanan dan juga diiringi fasilitas 

kesehatan yang lebih memadai serta terjangkau. Lebih lanjut, kenaikan inflasi juga diprakirakan 

didorong oleh penyesuaian harga sejumlah komoditas yang terpengaruh kebijakan tarif/fiskal 

pemerintah seperti kenaikan cukai rokok sebesar 12,5% yang mulai berlaku 1 Februari 2021, 

kenaikan tarif iuran BPJS kelas III, dan tarif bea materai. 

 

Grafik VII.5 Realisasi & Prakiraan Inflasi Kaltim 2021 (% yoy)  
Sumber : BPS Kaltim, proyeksi Bank Indonesia 

 

Penguatan sinergi antar TPID dan antara TPID dengan para pemangku kepentingan 

yang lain adalah faktor kunci pengendalian inflasi di tengah ekonomi yang berangsur pulih. 

Program kerja TPID Provinsi dan Kota/Kabupaten pada tahun 2021 tetap mengacu pada 4K, 

yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, dan ketersediaan 

pasokan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peta jalan pengendalian inflasi daerah. 

Beberapa program yang diusulkan terus dilakukan di provinsi Kaltim pada 2021 untuk menjaga 
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kestabilan inflasi yang rendah dan stabil terutama pada bahan pangan strategis antara lain 

sebagai berikut: 

I. Penguatan produksi/pasokan, kelembagaan, dan mekanisme pasar yang lebih efisien 

serta kerjasama dengan daerah produsen yang mengalami surplus pangan. Salah satu 

upaya nyata yang dilakukan adalah pada tahun ini adalah TPID Prov Kaltim dan TPID Prov 

NTT memfasilitasi Kerjasama Koperasi Antar Daerah (KKAD) yang diharapkan mampu 

membentuk ekosistem perdagangan komoditas pangan khususnya daging sapi yang lebih 

efekftif dan efisien serta juga diharapkan mampu membuat distribusi kesejahteraan yang 

lebih merata kepada peternak lokal anggota koperasi maupun masyarakat secara luas 

yang melakukan bisnis berbasis daging sapi. Sementara itu, juga dilakukan penjajagan 

Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah Sulawesi Barat yang banyak memasok 

produk bahan pangan ke Kaltim. Selain itu, penguatan produksi/pasokan dilakukan 

dengan menggalakkan produksi lokal untuk tanaman pangan/hortikultura strategis 

penyebab inflasi. Peningkatan produksi lokal di tingkat petani dan rumah tangga 

perkotaan (urban farming) di Kaltim dilakukan sekaligus agar mampu meningkatkan 

pendapatannya. Penguatan pasokan juga perlu didukung dengan penguatan 

kelembagaan penyangga pasokan (terutama Badan Usaha Milik Daerah atau Negara) 

serta peningkatan efisiensi pada mekanisme pasar.  Selain itu, seiring dengan masifnya 

era digital, TPID juga turut berinovasi melalui pengembangan Kios Inflasi Digital (KID). KID 

sendiri adalah bentuk digital dari Kios Inflasi Konvensional yang lebih aksesibel sehingga 

mampu memudahkan seluruh pihak untuk bertransaksi, meminimalisasi pertemuan fisik, 

dan juga membuat petani tidak perlu berinteraksi dengan tengkulak karena langsung 

terkoneksi dengan konsumen. Hal tersebut pada akhirnya mampu mengendalikan harga 

agar tetap stabil dan terjangkau karena mekanisme pasar yang dibentuk sangatlah efektif. 

II. Penguatan efisiensi rantai pasok/distribusi dan mekanisme pasar juga dapat dilakukan 

dengan membentuk dan memperkuat sinergi semua outlet distribusi milik Pemda 

(provinsi, kabupaten, dan kota) dan Bulog di pusat-pusat perdagangan seperti Toko Tani, 

Pasar Tani, kios inflasi, dan Rumah Pangan Kita (RPK). Sinergi semua outlet distribusi milik 

Pemerintah yang dikelola secara profesional, baik berjualan secara offline maupun online, 

berpotensi untuk meningkatkan persaingan yang sehat dan memotong biaya tinggi yang 

muncul dari rantai pasok yang panjang dan tidak efisien. Pada akhirnya, diharapkan agar 

konsumen mendapatkan harga yang lebih rendah dan petani memperoleh harga beli yang 

lebih tinggi. Kehadiran Toko/Pasar Tani yang menjadi outlet penjualan produk-produk 
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segar petani lokal juga diharapkan menjadi alternatif berbelanja yang lebih segar dan 

terjangkau bagi masyarakat serta aman dan nyaman dikarenakan wajib menerapkan 

protokol kesehatan dan kemudahan bertransaksi nontunai/QRIS untuk menghindari 

penularan COVID-19. Lebih lanjut untuk mendukung ketersediaan pasokan pangan dan 

mengantisipasi lonjangan inflasi, dilakukan penyediaan cold storage yang dikelola oleh 

BUMD (Perusda) untuk menyediakan pasokan daging ayam dalam waktu yang lebih lama 

serta dilakukan pemantauan potensi bencana/hujan/banjir yang akan mempengaruhi 

pasokan melalui BMKG. Kerjasama dengan BMKG diharapkan dapat memberikan 

prakiraan yang tepat sehingga dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan 

(stakeholder) dalam menyusun kebijakan dalam upaya antisipasi kondisi sehingga dapat 

mengendalikan tingkat inflasi Kaltim.  

III. Koordinasi secara aktif antara TPID wilayah Kaltim dengan instansi terkait dalam rangka 

percepatan realisasi bantuan sosial sebagai stimulus ekonomi masyarakat dalam rangka 

menyeimbangkan potensi risiko pricing behavior produsen dengan daya beli masyarakat. 

Selain itu, dalam rangka memastikan distribusi berjalan lancar pada saat PPKM, perlu 

dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Terakhir, dalam rangka 

meminimalisasi risiko dari struktur pasar yang masih kurang efisien sehingga rentan 

menyebabkan lonjakan harga yang tidak normal, khususnya di momen tertentu seperti 

HBKN, perlu dilakukan sidak pasar dan market intelligence. 

IV. Koordinasi dan Komunikasi TPID di wilayah Kaltim juga terus diperkuat dengan tetap 

menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dalam setiap pelaksanaan 

kegiatannya. Selain itu, pembentukan ekspektasi positif masyarakat juga terus dibangun 

melalui upaya penyampaian kondisi kecukupan ketersediaan pasokan pangan, 

penyampaian stabilitas harga melalui pembaharuan harga produk secara berkala di portal 

lokal serta sosialisasi budaya belanja bijak bagi masyarakat guna menghindari panic 

buying dan penimbunan bahan pangan di masa pandemi. 

Inflasi pada tahun 2022 diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 

namun tetap berada pada rentang target sasaran inflasi nasional 3,0 ± 1%. Kenaikan tingkat 

inflasi tersebut didorong utamanya oleh lebih tingginya permintaan masyarakat seiring dengan 

aktivitas perekonomian Kaltim yang diprakirakan pulih dan lebih baik dibandingkan tahun 

sebelumnya. Lonjakan permintaan tersebut diprakirakan relatif sulit diimbangi oleh 

kemampuan produksi terutama untuk produksi pangan strategis. Lebih lanjut, produksi pangan 

strategis di daerah sentra produksi di Jawa diprakirakan terkendala karena berlanjutnya 
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fenomena La Nina sehingga berisiko mengganggu pasokan pangan di Kaltim. Selain itu, inflasi 

juga diprakirakan bersumber dari terjadinya revenge travel yang membuat melonjaknya 

mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan terutama untuk liburan setelah sebelumnya 

pemerintah melakukan pembatasan yang ketat. Sementara itu, tren harga komoditas seperti 

minyak bumi, CPO, dan emas yang diprakirakan tetap tinggi pada tahun 2022 serta adanya 

putusan kenaikan tariff Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% juga menjadi upside risk 

tekanan inflasi Kaltim.  
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DAFTAR ISTILAH 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

 

Clean Money Policy 

Kebijakan Bank Indonesia untuk menarik uang tidak layak edar dan memusnahkannya serta 

menyediakan uang layak edar bagi masyarakat. 

 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai 

dengan prioritas nasional. 

 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

Merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada Pemerintah daerah yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

 

Dana Bagi Hasil (DBH) 

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan 

memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

 

Dana Perimbangan 

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan 

kewenangan Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah. 

 

Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito. 

 

Ekspor-Impor 

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar 

provinsi. 

 

Indeks Harga Konsumen (IHK) 

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang 

dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu. 

 

Inflasi 

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent). 
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Liaison 

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. 

 

Month to Month (mtm) 

Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya. 

 

Non-Performing Loan (NPL) 

Kredit/pembiayaan yang bermasalah atau nonlancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi 

kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas 

aktiva produktif. 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. 

 

Pertumbuhan Ekonomi 

Perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau 

tahunan). 

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu 

wilayah tertentu. 

 

Purchasing Managers Index (PMI) 

Merupakan indeks gabungan dari berbagai indikator bertujuan untuk mengukur tingkat 

produksi, mendeteksi tekanan inflasi dan aktivitas perindustrian. 

 

Year on Year (yoy) 

Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya. 
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