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Bagaimana

penyelenggaraan

Pilkada serentak

2018 ditinjau dari

aspek ekonomi ?

Pilkada serentak 2018 telah menyerap anggaran
APBN mencapai Rp 15,2 triliun (Hampir kali lipat
lebih besar dibandingkan Pilkada 2017).

Analisis BI: Pilkada serentak 2015 memberikan
andil terhadap pertumbuhan ekonomi
(0,3%).

Pilkada serentak memberikan pengaruh yang 
variatif terhadap indikator-indiator makro eknomi
(jumlah uang beredar, laju Inflasi, IHSG).

Hasil riset Litbang Kemendagri: Di Pilkada 2015, biaya untuk menjadi bupati/walikota

mencapai Rp 20 miliar- Rp 30 miliar. Sedangkan untuk menjadi gubernur biaya yang

harus dikeluarkan sekitar Rp 20 miliar-Rp 100 miliar.



Mengetahui karakteristik ekonomi di 7 provinsi
sebagai fokus kajian

Mengalnalisis seberapa besar pengaruh
aktivitas Pilkada 2018 terhadap PDB sisi
pengeluaran

Mengetahui pengaruh aktivitas pilkada
terhadap ekonomi lokal (PDRB) di 7 provinsi

Mengetahui tingkat kekayaan calon kandidat
di level provinsi dan daerah di 7 provinsi

Menganalisis aktivitas pilkada terhadap pola
pergerakan laju inflasi dan performa IHSG

Menganalisis hasil media monitoring
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Karakter Ekonomi di 7 Provinsi 

Sumatera 

Utara

kontribusi

15%
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Analisis Aktivitas Pilkada terhadap

Laju pertumbuhan ekonomi

Dalam melakukan analisis aktivitas Pilkada 2018 terhadap ekonomi, kami

memfokuskan pada tingkat konsumsi partai poitik selama masa kampanye.

Mengacu formulasi perhitungan BPS, segala bentuk aktivitas konsumsi dan belanja

partai politik tercatat pada sektor Lembaga Not Profit yang Melayani Rumah Tangga

(LNP-RT).

Pada dasarnya, sektor LNPRT tidak murni merupakan pengeluaran konsumsi yang

dilakukan partai politik saja, namun juga terdapat aktivitas belanja dari lembaga not

profit lain yang diakui secara hukum.

Terlepas dari hal tersebut, sektor LNPRT lazim digunakan oleh BPS maupun Bank

Indonesia dalam melakukan kajian terkait aktivitas ekonomi khususnya ketika adanya

agenda politik seperti perhelatan Pilkada serentak 2018.



Bagaimanakah kontribusi aktivitas Pilkada 

terhadap laju pertumbuhan ekonomi 

nasional ?

Laju pertumbuhan sektor

LNPRT Triwulan I-2018 (y-
on-y)

Laju pertumbuhan sektor

LNPRT Triwulan I-2018 (Q-
to-Q)

8,09 % 0,97 %

Kontribusi sektor LNPRT 
Triwulan IV-2017

Kontribusi sektor LNPRT 
Triwulan I-2018 

1,16% 1,17 %

Secara years on years laju pertumbuhan sektor LNPRT

pada triwulan I-2018 mampu tumbuh 8,09%
dibandingkan triwulan I-2017.

Kemudian, jika dibandingkan secara quartal to quartal,
laju pertumbuhan pada triwulan I-2018 tumbuh
melambat jika dibandingkan triwulan IV-2017.

Aktivitas kampanye yang diasumsikan pada
triwulan I-2018 dapat meningkatkan kontribusi pada
sektor LNPRT ternyata tidak berpengaruh signifikan,
hanya mampu tumbuh sangat tipis dibandingkan
pertumbuhan pada triwulan IV-2017.



Bagaimanakah pengaruh Pilkada 2018 

terhadap ekonomi lokal di tujuh provinsi

terpilih?

Provinsi Triwulan I 2018 (y-on-y)

Sulawesi Selatan 22.53

Jawa Barat 18.15

NTB 7.34

Sumatera Utara 7.06

Kalimantan Barat 6.73

Maluku 5.47

Jawa Tengah 4.62

Provinsi Triwulan I-2018 (q-to-q)

Sulawesi Selatan 15.92

Jawa Barat 7.39

Sumatera Utara 3.88

NTB 1.49

Jawa Tengah 0.93

Kalimantan Barat 0.51

Maluku -1.08

Laju pertumbuhan yang terjadi secara years on years
paling tinggi berada di Provinsi Sulawesi Selatan
(22,53%). Kemudian diikuti oleh provinsi Jawa Barat dan
NTB.

Kondisi ini menunjukkan aktivitas Pilkada telah mampu
mendorong pertumbuhan yang signifikan di Provinsi
Sulawesi selatan jika dibandingkan kondisi pada satu
tahun sebelumnya.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada
perbandungan data antar triwulan . Provinsi Sulawesi
Selatan mampu tumbuh tertinggi dibandingkan 6
provinsi lainnya.

Namun, satu-satunya provinsi yang mengalami
pertumbuhan minus yaitu Provinsi Maluku dengan –
1,08%.



Kontribusi sektor LNPRT terhadap PDRB di 

masing-masing provinsi

Secara rata-rata kontribusi Pilkada 2018 di tujuh

provinsi yang tercermin pada nilai LNPRT adalah
1,32%.

Kontribusi di tujuh provinsi cenderung beragam
karena nilai varian menunjukkan angka yag
lebih rendah dibanding nilai rata-rata
(0,56<1,32).

Nilai rata-rata 
1,32 %

Nilai varian
0,56 

Yang menarik justru provinsi Maluku yang
sebelumnya memiliki pertumbuhan sektor LNPRT
kecil, namun ternyata kontribusinya lebih besar

dibanding provinsi lain yang pertumbuhannya
jauh lebih tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa laju
pertumbuhan sektor LNPRT yang tinggi tidak
berkorelasi positif terhadap tingkat
kontribusinya.



0 50 100 150 200 250

Jawa Tengah

Kalimantan Barat

Sumatera Utara

NTB

Maluku

Jawa Barat

Sulawesi Selatan

Milyar

0 100 200 300 400 500

Jawa Barat

Maluku

Jawa Tengah

Sulawesi Selatan

Kalimantan Barat

NTB

Sumatera Utara

Milyar

Mean Rp 91,7 M

St Dev  Rp 146,2 M

Tingkat kekayaan calon kandidat

gubernur
Tingkat kekayaan calon kandidat wakil

gubernur

Mean Rp 58,2 M

St Dev  Rp 78,6 M

Secara akumulasi jumlah kekayaan calon
gubernur paling besar berada pada provinsi
Sulawesi Selatan, dengan total kekayaan Rp
234 miliar.

Adanya kecenderungan yang sangat beragam
tingkat kekayaan di masing-masing provinsi,
dimana nilai varian menunjukkan lebih besar
dari rata-rata.

Sedangkan akumulasi tingkat kekayaan calon
wakil gubernur paling besar berasal dari Provinsi
Sumatera Utara, dengan nilai mencapai Rp 411
miliar.

Kondisi yang sama juga terjadi pada total
kekayaan calon wakil gubernur di 7 provinsi
juga sangat beragam.
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Tingkat kekayaan calon kandidat

bupati/walikota

Tingkat kekayaan calon kandidat

wabup/wakil walikota

Tingkat kekayaan seluruh calon bupati di 7
provinsi, paling besar berada di Provinsi Jawa
Barat , dengan nilai Rp 680 miliar.

Kemudian perbandingan tingkat kekayaan di
level kabupaten/kota di setiap provinsi
cenderung beragam.

Akumulasi jumlah kekayaan wabup/wakil
walikota masih didominasi oleh Provinsi Jawa
Barat, dengan nilai Rp 657 miliar. Kemudian
terendah berada pada Provinsi Maluku.



Rata-rata kekayaan gubernur dan wakil

gubernur

Rata-rata tingkat kekayaan bupati/walikota

dan wabup/wakil walikota

Pada level provinsi tingkat kekayaan yang

dimiliki calon wakil gubernur justru lebih tinggi
dibandingkan kekayaan calon gubernur.

Wakil gubernur diduga memiliki peran penting
dalam dukungan finansial.

Sementara itu, di level kabupaten/kota, rata-
rata tingkat kekayaan cenderung berimbang
antara calon bupati/walikota dengan calon
wakil bupati/wakil walikota.



Tercatat sejak Januari 2018 hingga Mei 2018,
tingkat inflasi mengalami fluktuasi. Kenaikan
inflasi yang terjadi ketika masa kampanye,
khususnya pada bulan Maret dan April lebih
disebabkan oleh faktor eksternal atau di luar

aktivitas pilkada.

Hal ini terkonfirmasi berdasarkan survei BPS
terkait peningkatan harga bahan makan pokok
di beberapa daerah. Selain itu, ada faktor
kebijakan pemerintah meningkatkan harga
Pertalite di akhir Maret.

Data Laju Inflasi

Apakah Pilkada serentak 2018 

memberikan pengaruh terhadap 

indikator makro ekonomi



Data performa IHSG Indikator kinerja IHSG cenderung mengalami
penurunan sejak 31 Januari 2018 hingga 27 Juni
2018. Momen Pilkada yang diduga dapat
mempengaruhi pelemahan kinerja IHSG, tidak
tampak pengaruhnya.

Melemahnya kinerja IHSG yang terjadi saat ini
justru terjadi karena adanya sentimen global.
Seperti yang diungkapkan Taye Shim (Kepala
Mirae Asset Sekuritas Indonesia), bahwa pada
hari Rabu, 27 Juni 2018 telah terjadi aksi jual
bersih mayoritas investor asing akibat
ketidakpastian global. Kondisi tersebut

mengakibatkan IHSG ditutup melemah pada
level 5.788.



Media monitoring

Hasil media monitoring (1 Februari-22 Juni

2018)terhadap beberapa media online besar
seperti kompas.com, detik.com, merdeka.com,
liputan6.com, dan sindonews.com adalah sebagai
berikut:

Dari 118 pemberitaan, isu kebijakan publik yang
paling sering disinggung selama masa kampanye

terkait isu ekonomi sector riil (45,76%).

Isu ekonomi ini meliputi: pemerataan ekonomi,
revitalisasi pasar tradisional, penguatan Industri
Kecil Mikro (IKM), perluasan lapangan pekerjaan,
peningkatan kesejahteraan guru/pegawai
honorer, serta pengembangan ekonomi kreatif.



Kesimpulan

Penyelenggaraan Pilkada 2018 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
kondisi perekonomian. Meskipun aktivitas Pilkada mampu mendorong laju Pertumbuhan
sektor LNPRT, namun lebih jauh kontribusinya sektor tersebut terhadap PDB masih sangat
kecil di bawah 1 persen.

Rendahnya kontribusi sektor LNPRT diduga kuat terjadi karena adanya pergeseran model
kampanye politik. Kampanye modern yang saat ini terjadi dengan memanfaatkan

teknologi digital seperti media sosial memberikan pengaruh terhadap menurunnya potensi
kontribusi belanja yang dilakukan oleh partai politik di sektor riil.

Pada skala makro aktivitas Pilkada 2018 tidak memberikan pengaruh terhadap fluktuasi
yang terjadi pada tingkat inflasi maupun performa IHSG.

Berdasarkan tingkat kekayaan paslon, kami menduga figur wakil gubernur memiliki peran

cukup vital khususnya dalam dukungan modal kampanye.



Berkaca dari Pilkada 2018, kami memproyeksikan jika perhelatan Pilpres dan Pileg
2019 mendatang dapat berjalan kondusif maka koreksi pertumbuhan dibeberapa
sektor ekonomi akan jauh tumbuh lebih baik dibanding Pilkada tahun ini.

Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 yang memiliki skala lebih luas berpotensi
lebih dapat meningkatkan penerimaan negara baik dari sisi produksi maupun
konsumsi

Sektor produksi yang diprediksi dapat terdorong pertumbuhannya diantaranya,
sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor informasi dan komunikasi,

sektor penyediaan akomodasi dan makan minum

Sektor konsumsi diantaranya: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan
konsumsi LNPRT .

Bagaimana dengan

Pemilu 2019 mendatang ?




