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BAB III 

KERANGKA EKONOMI DAERAH  

DAN KEUANGAN DAERAH 
 
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain 
mencakup indikator pertumbuhan ekonomi Daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan 
pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi Pendapatan 
Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah 

 

 

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauhmana realisasi pembangunan daerah 

akan dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauhmana indikator makro ekonomi 

daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. 

Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini 

untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi 

daerah. 

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam perekonomian suatu 

negara atau daerah adalah indikator ekonomi makro. Dengan indikator ini dapat diketahui banyak 

aspek dan kondisi eksisting serta perkiraan perkembangan perekonomian suatu daerah ke depan. 

Selanjutnya indikator ekonomi makro akan berperan dalam proses perencanaan pembangunan 

ekonomi dan menentukan arah pembangunan suatu negara atau daerah. Strategi dan Kebijakan 

pembangunan ekonomi yang telah diambil pada tahun sebelumnya perlu dimonitor dan dievaluasi 

serta dilihat hasilnya sehingga penentuan kebijakan selanjutnya dapat lebih baik dan efisien sesuai 

sasaran. 

 

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global 

Berdasarkan laporan World Bank yang berjudul “Prospek Ekonomi Global Januari 2018” bahwa 

perekonomian global diperkirakan akan tetap stabil pada 2018 dan 2019 setelah mencatat tingkat 

pertumbuhan mengesankan tiga persen pada tahun 2017 yang  merupakan kinerja terkuat ekonomi 

dunia sejak 2011. Situasi ekonomi global yang membaik memberi kesempatan bagi negara-negara 

untuk memfokuskan kebijakan terhadap isu-isu jangka panjang seperti menangani perubahan iklim, 

mengatasi ketidaksetaraan yang ada dan menghapus hambatan kelembagaan terhadap 

pembangunan. Situasi ekonomi dan prospek dunia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kondisi 

makroekonomi saat ini menawarkan ruang lingkup pembuat kebijakan yang lebih luas untuk 
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menangani beberapa isu mengakar, yang terus menghambat kemajuan menuju Sasaran 

Pembangunan Berkelanjutan.  

Laju pertumbuhan ekonomi dunia juga diperkirakan moderat menjadi 3 persen pada tahun 2019 dan 

2,9 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan akan lebih banyak didorong oleh perekonomian negara 

berkembang, khususnya negara-negara pengekspor komoditi. Laju pertumbuhan ekonomi untuk 

kelompok negara ini akan naik menjadi 4,5 persen pada 2018 dan rata-rata 4,7 persen pada 2019 

dan 2020. Sebaliknya, pertumbuhan di negara-negara maju diproyeksikan akan melambat menjadi 

2,2 persen pada 2018 karena bank sentral di negara-negara tersebut akan bertahap mencabut 

bantuan setelah masa krisis dan investasi mulai melandai. Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi 

tertinggi di dunia adalah Asia Timur dan kawasan Pasifik, dengan ekonomi China diharapkan 

tumbuh 6,4 persen tahun ini, sebelum melambat menjadi 6,3 persen tahun depan. Sementara itu, 

pertumbuhan PDB India diharapkan mencapai 7,3 persen 2018, sebelum sedikit menguat di 

2019/2020 menjadi 7,5 persen. Di negara-negara yang lebih miskin di Afrika, Amerika Latin, Timur 

Tengah dan Asia, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mencapai 5,4 persen pada 2018, karena 

harga komoditi menguat, walau tidak sekuat proyeksi sebelumnya. 

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional 

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,5 persen pada 

2019. Dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk Global Economic Prospects, ekonomi Indonesia 

tumbuh di atas 5 persen untuk periode 2017-2019. Membaiknya perekonomian Indonesia, menurut 

Bank Dunia karena ditopang oleh investasi swasta serta membaiknya prospek perekonomian global. 

Hambatan non tarif yang lebih rnurah di negara maju dapat mendorong perdagangan regional 

sehingga menguntungkan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Namun, beberapa hal seperti 

masalah perizinan, pembatasan kepemilikan asing, serta mahalnya biaya jasa dapat menekan arus 

investasi ke Indonesia. 

Perekonomian nasional pada tahun 2019 masih akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi 

global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Namun 

Demikian, dengan memperhatikan seluruh dinamika dan tantangan ekonomi global yang akan 

dihadapi oleh perekonomian nasional, maka pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

menyepakati asumsi makro dan target pembangunan 2019. Asumsi dan target pembangunan 

tersebut digunakan pemerintah untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (RAPBN) 2019. Dalam asumsi makro 2019 disepakati pertumbuhan ekonomi nasional 

dipatok 5,2-5,6%, angka ini lebih rendah dari proyeksi pemerintah sebelumnya sebesar 5,4-5,8%. 

Sementara laju inflasi tahun depan dipatok 2,5-4,5% (YoY), nilai tukar rupiah Rp 13.700-

14.000/dolar Amerika Serikat dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan 

4,6-5,2%. Sedangkan terkait target pembangunan disepakati tingkat pengangguran terbuka sebesar 

4,8-5,2%. Kemudian target tingkat kemiskinan 8,5-9,5%, rasio gini dipatok 0,38-0,39% serta indeks 

pembangunan manusia (IPM) 71,98. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/12/2018-pertumbuhan-ekonomi-ditargetkan-54-61-persen
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/07/triwulan-i-2018-pertumbuhan-sektor-informasi-dan-telekomunikasitertinggi
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3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Kinerja perekonomian di Nusa Tenggara Barat tidak lepas dari pengaruh perekonomian global dan 

nasional. Berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat edisi 

bulan Mei tahun 2018 mencatat pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2018 mengalami 

kontraksi sebesar 0,33% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 0,58% (yoy). Hal 

tersebut masih disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor luar negeri khususnya ekspor 

konsetntrat tembaga. Di luar sektor tambang, pertumbuhan ekonomi NTB triwulan I 2017 tumbuh 

melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dengan laju sebesar 4,34% (yoy). Sektor pertanian 

yang terkontraksi menjadi faktor utama perlambatan ekonomi non tambang pada triwulan I 2018. 

Sementara itu, tekanan inflasi tahunan Provinsi NTB pada triwulan I 2018 menurun dibandingkan 

triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan tekanan harga pada kelompok komoditas 

harga yang diatur pemerintah (administered price) yang menurun. Diperkirakan hingga akhir tahun 

2018 inflasi Provinsi NTB masih berada dalam sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3,5 ± 1%. 

Pada triwulan II 2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB diperkirakan meningkat. Hal tersebut 

terkait perkiraan meningkatnya konsumsi rumah tangga, terutama pada subsektor konsumsi 

penyediaan akomodasi dan makan minum terkait Hari Besar Keagamaan Nasional dan event 

pariwisata yang berlangsung selama triwulan II 2018. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi 

NTB pada triwulan III 2018 diperkirakan menurun dibandingkan triwulan II 2017, seiring dengan 

kuota ekspor tembaga yang menurun. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi non tambang 

triwulan III 2018 diperkirakan melambat, seiring dengan menurunnya konsumsi masyarakat paska 

bulan Puasa, Hari Raya Idul Fitri, dan libur tahun ajaran akademik. Sementara itu tekanan inflasi 

tahunan pada triwulan III 2018 diperkirakan terkendali dalam kisaran sasaran inflasi nasional 

sebesar 3,5 ± 1%. 

3.1.4. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Kota Mataram 

3.1.4.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi daerah tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); Sebab, 

tanpa pertumbuhan, tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, 

dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, setiap daerah, tidak terkecuali Kota Mataram, berlomba-

lomba untuk menstimulus kegiatan-kegiatan ekonomi melalui penciptaan iklim ramah investasi 

(friendly investment climate) dengan deregulasi berbagai peraturan daerah yang menghambat 

investasi (easy doing business), agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

berkesinambungan. Tidak mengherankan, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram selama kurun lima 

tahun terakhir (2014 s/d. 2018) menunjukkan pertumbuhan yang impresif.  
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Grafik 3.1 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2014-2018 (%) 
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Berdasarkan grafik di atas, terlihat pertumbuhan ekonomi Kota Mataram sedikit mengalami volatilitas 

sebagai konsekuensi siklus bisnis (business cycle phenomenon) yang masih sifatnya normal, namun 

demikian secara keseluruhan kondisi perekonomian Kota Mataram masih tumbuh signifikan pada 

kisaran 8% per tahun. Dari sisi pengeluaran atau permintaan (demand side of economy), tingginya 

pertumbuhan ekonomi Kota Mataram bisa dilihat dari distribusi pengeluaran dari masing-masing 

entitas ekonomi (pengeluaran konsumsi RT, investasi swasta, dan pengeluaran pemerintah) yang 

merupakan determinan utama (chief push factor) pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram. Pada 

tahun 2018, konsumsi rumah tangga (household consumption) diprediksi berkontribusi sebesar 

65,93% dari PDRB Kota Mataram pada tahun 2018. Perlu diketahui bahwa positifnya kepercayaan 

konsumen (consumers’ confidence) dalam berbelanja (shopping behavior) akan memiliki dampak 

multiplier (multiplier effect) terhadap aktivitas perekonomian. Tidak mengherankan, dorongan kuat 

konsumsi rumah tangga di Kota Mataram, mampu menciptakan angka multiplier pada kisaran 2 s/d. 

3. Artinya bahwa peningkatan pengeluaran rumah tangga di Kota Mataram memiliki dampak 2 

sampai 3 kali lipat terhadap aktivitas perekonomian di Kota Mataram.  

Entitas ekonomi kedua adalah investasi swasta (private investment) juga diproyeksikan akan 

memiliki share yang cukup besar terhadap PDRB Kota Mataram pada tahun 2018, yaitu sebesar 

32.80%. Banyaknya investor yang menanamkan investasinya di Kota Mataram tidak lepas dari daya 

tarik Kota Mataram sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, dan perdagangan. Hal ini juga 

didukung oleh penetapan Kota Mataram dalam RTRW Nasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional 

(PKN) dengan konsep MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions), dan pada RTRW 

Provinsi NTB sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Entitas ekonomi selanjutanya adalah 



 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2019 
III - 5 

Pemerintah Kota Mataram 

Maju, Religius dan Berbudaya 

pengeluaran pemerintah (public expenditure). Bila dibandingkan dengan sektor swasta dan rumah 

tangga, memang peranan pemerintah daerah Kota Mataram dalam aktivitas perekonomian yang 

diprediksi memiliki share terhadap PDRB Kota Mataram pada tahun 2018 masih terbilang kecil, yaitu 

sekitar 13.87%. Namun demikian, peranan entitas ini dalam perekonomian daerah sangatlah krusial 

di dalam penyediaan barang-barang publik seperti infrastrukur fisik, pendidikan, kesehatan, dan 

stimulus fiskal (bansos dan hibah).  

3.1.4.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian upaya sistematis dalam 

membangun kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam 

perencanaan ekonomi suatu daerah diperlukan berbagai macam indikator statistik sebagai dasar 

penentuan strategi dan kebijakan (decision making). Hal ini dimaksud supaya target dan sasaran 

pembangunan relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. 

Dengan telah ditetapkannya otonomi daerah pada level pemerintah kabupaten/kota, maka 

ketersediaan indikator statistik menjadi sangat diperlukan. Salah satu indikator statistik yang dapat 

dijadikan dasar penentuan strategi dan kebijakan perekonomian adalah Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) yang disajikan atas dasar harga berlaku (current price) dan harga konstan (constant 

price). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur 

perekonomian suatu daerah, sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk 

mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Besaran PDRB menggambarkan 

kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

dimiliki untuk menghasilkan suatu produk melalui proses produksi.  Perhitungan PDRB yang 

dilakukan oleh BPS saat ini tidak lagi menggunakan 9 indikator namun menggunakan 17 indikator, 

demikian pula tahun dasar yang digunakan telah ditetapkan menggunakan tahun dasar 2010   

sehingga   perhitungan   terhadap   PDRB   telah   dilakukan penyesuaian. 

Capaian PDRB ADHB tahun 2016-2018 serta distribusinya sebagaimana tertuang pada Tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mataram Tahun 2016 - 2018 

 

 
LAPANGAN USAHA 

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU 
(Juta Rp) 

KONTRIBUSI TERHADAP 
PEMBENTUKAN PDRB 

2016 2017** 2018*** 2016    2017**    2018*** 

(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 585.424 652.521 726.035 3,95 3,78 3,69 

Pertambangan dan Penggalian 949 1.011 1.054 0,01 0,01 0,01 

Industri Pengolahan 1.350.967 1.477.392 1.645.231 9,12 8,56    8,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pengadaan Listrik dan Gas 13.449 14.268 16.419 0,09 0,08 0,08 

Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

30.902 36.582 41.272 0,21 0,21 0,21 

Konstruksi 1.516.786 1.839.249 2.137.330 10,24 10,66 10,86 
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LAPANGAN USAHA 

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU 
(Juta Rp) 

KONTRIBUSI TERHADAP 
PEMBENTUKAN PDRB 

2016 2017** 2018*** 2016    2017**    2018*** 

(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) 

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

2.990.829 3.460.305 3.951.316 20,20 20,06 20,08 

Transportasi dan Pergudangan 894.430 1.082.403 1.253.080 6,04 6,27 6,37 
 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

275.118 331.579 387.517 1,86 1,92 1,97 

Informasi dan Komunikasi 877.507 928.294 1.002.112 5,93 5,38 5,09 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1.524.318 1.736.670 2.001.984 10,30 10,07 10,17 

Real Estate 766.548 886.240 1.006.730 5,18 5,14 5,12 

Jasa Perusahaan 66.558 73.678 83.284 0,45 0,43 0,42 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

1.282.310 1.625.694 1.861.231 9,19 9,42 9,46 

Jasa Pendidikan 1.264.662 1.476.856 1.692.292 8,40 8,56 8,60 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 667.131 791.219 902.893 4,58 4,59 4,59 

Jasa Lainnya 697.519 839.892 967.140 4,77 4,87 4,92 

PDRB 14.805.416 17.253.852 19.676.919 100,00 100,00 100,00 

Keterangan: ***) Angka Proyeksi 

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018 
 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Mataram setiap tahun mengalami 

perkembangan baik dinilai atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga pada tahun 

2010 (harga konstan). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 mencapai 

Rp. 14,80 triliun, mengalami peningkatan sebesar  sebesar Rp. 17,25 triliun pada tahun 

2017. Pada tahun 2018, angka ini diproyeksi mengalami peningkatan sebesar 19,68 triliun 

rupiah. Sementara itu, nilai PDRB Kota Mataram atas dasar harga konstan pada tahun 

2017 mencapai 12,48 triliun rupiah, yaitu tumbuh sebesar  8,10%. Pada tahun 2018, angka 

ini di proyeksi tumbuh sebesar 8,17% atau meningkat menjadi Rp. 13,50 triliun rupiah. 

Capaian PDRB ADHK tahun 2016-2018 serta distribusinya sebagaimana tertuang pada Tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Mataram Tahun  2016 - 2018 

LAPANGAN USAHA 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan  
(Juta Rp.) 

Kontribusi terhadap 
Pembentukan PDRB 

2016 2017** 2018*** 2016 2017** 2018*** 

(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 452.425 470.267 486.046 3,92 3,77 3,60 

Pertambangan dan Penggalian 801 803 803 0,01 0,01 0,01 

Industri Pengolahan 1.179.590 1.240.705 1.315.797 10,22 9,94 9,75 
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LAPANGAN USAHA 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan  
(Juta Rp.) 

Kontribusi terhadap 
Pembentukan PDRB 

2016 2017** 2018*** 2016 2017** 2018*** 

(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) 

Pengadaan Listrik dan Gas 13.606 12.070 12.162 0,12 0,10 0,09 

Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

21.762 24.434 26.290 0,19 0,20 0,19 

Konstruksi 1.289.947 1.411.212 1.539.007 
07 

11,18 11,31 11,40 

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

2.258.199 2.422.184 2.620.679 19,57 19,41 19,42 

Transportasi dan Pergudangan 704.817 777.710 843.885 6,11 6,23 6,25 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 172.189 183.581 199.035 1,49 1,47 1,47 

Informasi dan Komunnikasi 852.075 928.020 1.011.205 7,38 7,44 7,49 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1.104.746 1.202.143 1.338.179 9,57 9,63 9,91 

Real Estate 554.912 606.764 661.029 4,81 4,86 4,90 

Jasa Perusahaan 50.083 53.968 58.392 0,43 0,43 0,43 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

804.352 848.792 884.743 6,97 6,80 6,56 

Jasa Pendidikan 917.623 1.009.514 1.100.624 7,95 8,09 8,15 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 569.423 630.424 686.226 4,93 5,05 5,08 

Jasa Lainnya 594.550 655.089 713.007 5,18 5,25 5,28 

PDRB 11.541.009 12.477.688 13.497.116 100.00 100,00 100,00 

Keterangan: ***) Angka Proyeksi 

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018 
 

Dari Grafik di atas, terlihat bahwa meningkatnya PDRB Kota Mataram baik atas dasar harga berlaku 

maupun harga konstan karena ditopang oleh tujuh (7) sektor ekonomi yang merupakan motor 

penggerak utama (major driver) perekonomian Kota Mataram. Ketujuh sektor ekonomi tersebut adalah 

Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 

Informasi & Komunikasi; Jasa Keuangan & Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & 

Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Pendidikan. Berkembangnya sektor-sektor tersebut karena ditunjang 

oleh posisi strategis Kota Mataram dalam RTRW Nasional sebagai Pusat  Kegiatan Nasional  (PKN)  

yang  berfungsi  sebagai  simpul  utama  transportasi, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. 

Sementara itu, dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis  

Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi. 

3.1.4.3 Laju Inflasi 

Tingkat inflasi (inflation rate) memberi indikasi kondisi suhu perekonomian suatu negara atau 

daerah. Pada prinsipnya, tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian, terutama 

jika terjadi inflasi ringan yaitu di bawah 10%. Inflasi ringan justru dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi karena memberikan insentif bagi dunia usaha untuk meningkatkan produksi. Namun 

demikian, tingkat inflasi juga harus dijaga agar tetap stabil paling tidak pada kisaran 3% s/d. 4%, 
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karena kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, namun 

bagimana tingkat inflasi juga tidak menggerus daya beli masyarakat berpendapatan rendah, karena 

inflasi yang terlalu tinggi bisa menambah beban pengeluaran penduduk berpendapatan rendah 

sehingga mereka rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Kestabilan harga barang dan jasa  merupakan 

prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan 

manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan 

pada tiga pertimbangan utama yaitu: 

Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun 

sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama 

orang miskin, bertambah miskin. 

Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi 

dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan 

menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada 

akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. 

Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga 

menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan 

pada nilai rupiah. 

Grafik 3.2 
Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2014 – 2018 
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Keterangan: ***) Angka Proyeksi 
Sumber: TPID Kota Mataram, 2018 

 

Dari grafik diatas, terlihat bahwa Kota Mataram dalam tiga tahun terakhir (Tahun 2015 s.d. 2017) 

cukup berhasil dalam mengendalikan inflasi daerah yang berada pada kisaran 3% yang masih on 

the track dengan target inflasi Bank Indonesia atau inflation targeting framework (ITF) yaitu 4% ± 

1%. Inflasi moderat dan stabil dalam jangka panjang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan (sustainable growth). Memang, inflasi sempat meninggi dan menyentuh angka 7,18% 

pada tahun 2014, sementara UMK pekerja hanya tumbuh sebesar 7,38% pada tahun yang sama, 

artinya bahwa daya beli riil masyarakat sempat melemah. Tingginya inflasi di Kota Mataram pada 
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tahun 2014 lebih dipicu oleh lima komponen utama yaitu Bahan Makanan (7,01%); makanan jadi, 

minuman & rokok (8,08%); perumahan, listrik, air, gas, dan bahan bakar (5,68%); pendidikan, 

rekreasi dan olahraga (6,06%); dan transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (11,32%). Pada 

tahun 2018, inflasi year on year (yoy) (April 2018 – April 2017) masih terkendali pada level 3,48%, 

artinya angka ini masih sesuai dengan target pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia pada tahun 

2018 yaitu  3.5% dengan deviasi ± 1%. Namun demikian, ada beberapa tantangan pengendalian 

inflasi di Kota Mataram, yaitu: 

1. Perekonomian Kota Mataram tidak bertumpu pada sektor agraria, hal ini bisa diamati dari 

kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Mataram setiap tahun mengalami penurunan, yaitu 

sebesar 4,72% pada tahun 2011 menjadi hanya sebesar 3,77% pada tahun 2017. Alih fungsi 

lahan pertanian menjadi perumahan, pertokoan, dan lainnya yang begitu massif di Kota 

Mataram menyebabkan produktifitas sektor ini tidak bisa diandalkan share-nya terhadap 

perekonomian daerah. Kondisi ini tentu saja akan menyebabkan sering terjadinya turbulensi 

terhadap volatile food yang akan memicu terjadinya inflasi di Kota Mataram. 

2. Belum terjalinnya kerja sama antara pemerintah Kota Mataram dengan daerah-daerah 

penyangga (hinterland areas) dalam hal penyediaan (supply) komoditas pangan strategis yang 

umumnya dikonsumsi baik oleh rumah tangga maupun hotel & restoran menjadikan Kota 

Mataram rentan mengalami gejolak inflasi. Lebih-lebih lagi apabila daerah-daerah penyangga 

tersebut mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu sehingga 

akan mengganggu ketersediaan pangan yang akan didistribusikan ke pasar-pasar tradisional di 

Kota Mataram. 

3. Belum terbangunnya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di Kota Mataram.  Pada 

prinsipnya, pengembangan PIHPS yang terintegrasi dengan pasar-pasar tradisional di Kota 

Mataram sangat penting untuk mengatasi masalah kesenjangan informasi harga pangan di 

kalangan masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Peran 

PIHPS akan menjadi sangat strategis karena Kota Mataram sebagai barometer perekonomian 

Nusa Tenggara Barat yang tentu saja memiliki kontribusi besar dalam pembentukan angka 

inflasi NTB dan nasional. Informasi harga pangan yang terpercaya diyakini dapat 

mempengaruhi ekspektasi pembentukan harga. Adanya transparansi harga bahan pangan 

diharapkan dapat menciptakan konvergensi harga yang akan mengurangi potensi gejolak 

perekonomian di daerah. Saat ini informasi mengenai harga bahan pangan yang terpercaya 

belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik dan menjadi salah satu kendala dalam menjaga 

ekspektasi harga di tingkat produsen dan konsumen. 

4. Terjadinya gejolak inflasi di Kota Mataram juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat 

dalam menyesuaikan komoditas-komoditas yang tergolong Administered Price seperti tariff 

dasar listrik (TDL), harga bahan bakar minyak (bbm), harga tiket angkutan, dan komunikasi. 

Tentu saja, kelompok pengeluaran yang harganya masuk kategori pengendalian pemerintah 

(administered price) akan mendorong terjadinya kenaikan harga baik di tingkat produsen (cost 
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of production) dan di tingkat konsumen. Hal ini tentu saja tantangan bagi pemerintah Kota 

Mataram untuk menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus-stimulus fiskal terutama bagi 

kelompok masyarakat miskin sebagai akibat dari gejolak harga kelompok pengeluaran 

administered price. 

5. Masih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (US$) akan menyebabkan 

kenaikan harga barang-barang impor atau lebih dikenal dengan imported inflation.Logikanya, 

nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi terhadap US$ tentu saja akan menyebabkan harga-

harga bahan baku untuk industry dalam negeri akan menjadi lebih mahal karena biaya produksi 

(cost of production) akan meningkat yang akan dikompensasi oleh pengusaha dalam negeri 

dengan menaikkan harga komoditas mereka. Faktor eksternal ini juga akan menjadi tantangan 

pemerintah Kota Mataram dalam mengendalikan harga karena kewengan menjaga nilai tukar 

rupiah dan kebijakan impor sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

3.1.4.4 Tingkat Pengangguran 

Pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial 

budaya termasuk pembangunan di sektor ketenagakerjaan yang pada hakekatnya diarahkan untuk 

memperluas lapangan kerja guna meningkatkan pendapatan dan kesejahtraan masyarakat. Oleh 

karena itu, penanganan masalah ketenagakerjaan harus ditangani oleh semua lintas sektor 

terkait dan secara bersama sama melakukan intervensi dalam rangka mengurangi tingkat 

pengangguran terbuka yang ada di daerah termasuk di Kota Mataram. Kompleksnya persoalan 

dan ketimpangan yang ada di sektor ketenagakerjaan membutuhkan penanganan secara 

konseptual, strategis, berkesinambungan dan terencana agar pembangunan di bidang 

ketenagakerjaan berjalan secara konvergen, yaitu kearah penciptaan kesempatan kerja yang 

layak dan luas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Selain masalah pengangguran dan setengah pengangguran, masih banyak masalah 

ketenagakerjaan yang lain seperti rendahnya kualitas angkatan kerja, informasi pasar kerja yang 

terbatas, upah minimum pekerja yang masih dibawah UMR, keselamatan dan kesehatan kerja 

serta penempatan yang tidak sesuai dengan kompetensi sehingga menimbulkan masalah yang 

sangat multi dimensional antara berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, faktor sosial dan 

factor lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penyusunan kebijakan 

maupun strategi pembangunan ketenagakerjaan sebagai acuan dalam mengoptimalkan 

pendayagunaan seluruh potensi perekonomian yang ada guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mengurangi kemiskinan yang ada. Gambaran akan aspek ketenagakerjaan di 

Kota Mataram tercermin dari beberapa indikator seperti jumlah angkatan kerja, Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Kesempatan 

Kerja (TKK). 
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Tabel 3.3 
Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram Tahun 2015-2018 

Uraian 2015 2016* 2017 2018*** 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) 63,31 62,26 64,53 69,29 

UMR (Rp.) 1.405.000 1.550.000 1.714.216 1.885.637 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 7,50 6,17 5,35 4,65 

Tingkat Kesempatan Kerja (%) 92,50 93,83 94,65 95,35 

*** Angka proyeksi 
Sumber: BPS Kota Mataram, Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, 2018  

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Mataram selama kurun waktu tiga tahun terakhir 

(2015 s/d. 2017) berkisar pada angka 5% s/d. 7% per tahun. Angka pengangguran tertinggi 

terjadi pada tahun 2015, tercatat sebesar 7.50%. Tingginya angka pengangguran pada 

tahun tersebut lebih disebabkan karena indeks kepercayaan bisnis (business confidence) 

belum sepenuhnya pulih karena tingginya laju inflasi Kota Mataram dua tahun sebelumnya  

yaitu pada tahun 2013 dan 2014, masing-masing sebesar 9,27% dan 7,18%. Inflasi pada 

tahun tersebut lebih dipicu oleh kenaikan biaya transportasi dan komunikasi yang 

bertengger pada kisaran 11%. Lonjakan biaya administered price ini tentu saja akan 

menaikan biaya produksi (cost of production), sehingga pengusaha mengkompensasinya 

dengan merasionalisasi jumlah karyawan atau tidak melakukan rekrutmen tenaga kerja baru 

untuk mengurangi pembengkakan biaya tetap (fixed cost) dalam proses produksi. Pada 

saat yang sama, jumlah penduduk usia kerja (PUK) di Kota Mataram terus mengalami 

peningkatan dari 309.614 orang pada tahun 2013 menjadi 332.430 orang pada tahun 2015. 

Hal inilah penyebab (main root cause) banyaknya angkatan kerja di Kota Mataram yang 

tidak terserap di dalam pasar kerja. Namun demikian, seiring dengan semakin pulihnya 

tingkat kepercayaan dunia usaha terhadap kebijakan pengendalian inflasi daerah yang 

diindikasikan oleh stabilnya laju inflasi di Kota Mataram yang berada pada kisaran 2% s/d. 

3% dalam 3 tahun terakhir (2015 s/d 2017) telah mendorong pengusaha membuka kran 

lapangan kerja baru. Implikasinya adalah tingkat kesempatan kerja di Kota Mataram 

meningkat dari 92,50% pada tahun 2015 menjadi 94,53% pada tahun 2017. Pada tahun 

2018, tingkat kesempatan kerja diprediksi mengalami peningkatan sebesar 95,35% seiring 

dengan semakin cerahnya prospek bisnis di Kota Mataram yang dindikasikan oleh laju 

pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang juga diproyeksikan tumbuh sebesar 8, 17%. 

Positifnya angka-angka makro ekonomi Kota Mataram berpengaruh pada menurunnya 

angka pengangguran yaitu sebesar 4,65% pada tahun 2018. 
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3.1.4.5 Kemiskinan 

Salah satu isu krusial dalam proses pembangunan sosial-ekonomi suatu bangsa maupun daerah 

yang banyak menyita perhatian berbagai pihak dan sering menjadi konsumsi media, LSM, dan 

bahkan partai politik adalah isu kemiskinan. Sehingga tidak mengherankan, setiap daerah tidak 

terkecuali Kota Mataram berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan angka kemiskinan 

melalui berbagai program perlindungan sosial (social safety net) maupun program-program 

pemberdayaan kepada kelompok masyarakat miskin. 

Tabel 3.6 
Statistik Kemiskinan Kota Mataram Tahun 2012-2017 

 

Sumber: TKPK Kota Mataram, 2018 

 

Angka kemiskinan di Kota Mataram selama kurun waktu 6 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 s/d. 

2017 terus mengalami penurunan dari 11,88% pada tahun 2011 menjadi 9.55 % pada tahun 2017. 

Namun demikian, apabila kita lihat laju penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram terus 

mengalami perlambatan sejak tahun 2014, yaitu di bawah 1%. Kota Mataram pernah menorehkan 

prestasi penurunan laju angka kemiskinan di atas 1% selama dua tahun berturut-turut yaitu pada 

tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 1.3% dan 1,13%. Sementara itu, laju penurunan 

angka kemiskinan pada tahun 2017 mengalami perlambatan sebesar 0,25%, posisi lebih rendah bila 

dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 0,65%. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan 

utama (main root causes) terjadinya perlambatan dalam penurunan angka kemiskinan di Kota 

Mataram: 

1. Kemiskinan di Kota Mataram saat ini bukanlah semata-mata karena keterbatasan ekonomi, 

namun lebih disebabkan oleh dimensi budaya (cultural poverty) yang memberikan corak 

tersendiri pada penduduk atau kelompok masyarakat miskin yang tercermin dari sikap menerima 
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nasib, putus asa, etos kerja rendah, meminta-meminta dan mengharap belas kasihan dari 

program bantuan pemerintah. Oleh Karena itu, berbagai program intervensi kemiskinan dalam 

bantuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program pemberdayaan masyarakat miskin 

tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan apabila tidak 

diiringi oleh motivasi yang kuat dari masyarakat miskin di Kota Mataram untuk memanfaatkan 

program bantuan pemerintah daerah untuk keluar dari jeratan lingkaran kemiskinan (vicious 

circle of poverty). 

2. Lambannya penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram juga disebabkan oleh masih adanya 

kelompok masyarakat sangat miskin (extremely poor) yang sulit dientaskan di Kota Mataram 

seperti kelompok penyandang disabilitas berat dan lanjut usia terlantar. Oleh Karena itu, 

diperlukan bantuan secara khusus secara intensif dan terus menerus untuk memenuhi 

kebutuhan dasar penduduk sangat miskin agar tetap bisa hidup secara layak. 

3. Sumber kemiskinan juga bisa berasal dari produk arus urbanisasi yang begitu masif di Kota 

Mataram, mengingat daya tarik Kota Mataram sebagai pusat perekonomian, pemerintahan, 

pendidikan, perdagangan dan jasa. Sehingga tidak bisa dipungkiri, penduduk migran yang 

berasal dari kabupaten/kota lain yang gagal mengadu nasib dan kemudian menetap di daerah-

daerah pinggiran Kota Mataram tentu akan menambah jumlah penduduk miskin dan mereka 

biasanya terisolir dari program-program intervensi kemiskinan. Hal ini juga menjadi salah satu 

penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Kota Mataram. 

4. Rendahnya laju penurunan angka kemiskinan terutama pada tahun 2017 lebih disebabkan 

karena efektifitas program-program intervensi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah Kota Mataram pada tahun 2017 belum bisa terlihat dampaknya secara 

signifikan mengingat statistik kemiskinan lazimnya dirilis pada bulan Maret setiap tahun oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram. Dengan demikian, efektifitas program-program 

penanggulangan kemiskinan lintas sektoral pada tahun 2017 di Kota Mataram baru bisa terlihat 

dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan pada bulan Maret tahun 2018. 

3.1.5. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018 

Pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram diproyeksikan tumbuh sebesar 8,17 

persen. Berdasarkan target pertumbuhan tersebut maka nilai PDRB ADHB di proyeksikan sebesar 

Rp.19,67 Triliyun, sedangkan nilai PDRB ADHK diproyeksikan sebesar Rp. 13,49 Triliyun. Proyeksi ini 

menitikberatkan pada metode proyeksi trend pertumbuhan serta memperhatikan geliat pertumbuhan 

dan ekspansi swasta pada beberapa tahun terakhir di Kota Mataram. Proyeksi ekonomi tahun 2018 

tersebut juga mensyaratkan kebutuhan investasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara 

proporsional. 

Gambaran demografi pada tahun 2018, diproyeksikan bahwa jumlah penduduk Kota Mataram 

sebesar 468.509 jiwa. Angka ini didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan penduduk 2 persen. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka PDRB perkapita penduduk Kota Mataram tahun 2018 
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diperkirakan   sebesar   Rp. 36,87 juta/orang.    

3.1.6. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018 

Pembangunan perekonomian di Kota Mataram tentu mempunyai beberapa tantangan dan juga 

prospek yang keduanya dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri. 

Prospek tentu akan menjadi dukungan yang kuat  dalam  pembangunan  bila  dimanfaatkan  dengan  

tepat,  tantangan  juga dapat dijadikan pendorong dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. 

Dibawah ini beberapa tantangan dan prospek perkembangan perekonomian Kota Mataram: 

a. Tantangan 

1. Komponen pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) merupakan stimulus bagi 

perekonomian. Adanya kebijakan pemotongan alokasi Dana Perimbangan dan penundaan 

DAU Kota Mataram dan Provinsi NTB menyebabkan terhambatnya beberapa kegiatan fisik 

hingga APBD-P ditetapkan yang berujung kepada munculnya potensi melambatnya kinerja 

ekonomi daerah. 

2. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rentan terhadap gejolak harga dengan garis 

kemiskinan di Kota Mataram sebesar Rp. 428.754,00 per kapita per bulan (Tahun 2017).  

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami fluktuasi sebagai akibat dari kedudukan 

Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pusat perdagangan dan jasa di Nusa 

Tenggara Barat. 

4. Arah perkembangan perekonomian Kota Mataram cenderung pada perdagangan dan jasa. 

5. Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional, berkembangnya industri MICE 

(Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). 

6. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tantangan yang dihadapi adalah 

meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di 

daerah tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA. 

 

7. Tidak sebandingnya kenaikan jumlah penduduk angkatan kerja dengan penyediaan lapangan 

kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan dan keperluan pasar kerja. 

8. Penciptaan wirausahawan baru untuk menyerap angkatan kerja yang belum memiliki 

pekerjaan. 

b. Prospek 

1. Geliat ekonomi yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun terakhir yang ditandai dengan 

pertumbuhan ekonomi diatas 7 - 8 persen dapat menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan 

dalam menggenjot perekonomian dan mendistribusikannya kearah perekonomian rakyat 

dalam rangka peningkatan ekonomi inklusif beriringan dengan momentum investasi yang 

terus menggeliat di Kota Mataram. 

2. Posisi geografis Kota Mataram yang terletak pada kawasan segitiga emas pariwisata 

yaitu Bali-Toraja-Komodo dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) serta lintas transportasi 
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darat nasional merupakan peluang yang strategis bagi pengembangan investasi dan Kota 

Mataram memiliki keunggulan dibidang perdagangan dan jasa dibandingkan daerah sekitar di 

Nusa  Tenggara  Barat  yang menunjang destinasi  wisata  yang  ada  dan tersebar di wilayah 

Pulau Lombok. 

3. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam 

mengurus daerahnya, sehingga dapat membuka peluang bagi daerah untuk menetapkan 

kebijakan-kebijakan dalam segala aspek pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi riil 

daerah sehingga dapat diimplementasikan secara nyata. 

4. Globalisasi berdampak sangat luas terhadap semua aspek kehidupan masyarakat termasuk 

diantaranya meningkatnya tuntutan terhadap Good Governance. Meningkatnya tuntutan 

terhadap Good Governance ini merupakan peluang untuk membenahi diri dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan yang transparan, profesional, responsif dan akuntabel sehingga 

visi pemerintah kota dapat diwujudkan. 

5. Geliat pariwisata Nasional yang menetapkan Pulau Lombok sebagai Destinasi Halal serta 

Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika di NTB yang merupakan satu dari 3 Kawasan 

Pariwisata se-Nasional yang diprioritaskan tahun 2018, menjadikan Kota Mataram dapat 

memposisikan diri sebagai salah satu pendukung destinasi pariwisata di NTB. 

6. Hubungan internasional yang bersifat global seperti Asean Free Trade Area (AFTA), Asia-

Pasific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO) memberi 

peluang yang besar untuk mendayagunakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjangkau pasar 

kerja global. Selain itu, adanya kepercayaan dunia internasional yang cukup tinggi terhadap 

tenaga kerja Indonesia dapat memberi peluang tingginya penyerapan tenaga kerja, sehingga 

tingkat pengangguran akan semakin rendah. 

7. Dalam RTRW Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional 

(PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan 

jasa skala regional sehingga berkembang industri MICE (Meetings, Incentives, Conferences, 

and Exhibitions). 

8. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai tahun 2016 membuka 

tersedianya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di 

kawasan ASEAN. 

 

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, 

sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk 

secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan 

melakukan analisis keuangan daerah yang tepat maka akan menghasilkan kebijakan yang efektif 

dalam pengelolaan keuangan daerah. 
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Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Mataram mencakup kebijakan yang akan 

ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan atau Pendapatan 

Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah 

diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah agar ketergantungan pada 

Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi 

daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan 

mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial. 

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD sesuai dengan maksud yang 

diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur  tentang  Pedoman  Penyusunan  

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah, yaitu   disusun dengan pendekatan prestasi kerja 

yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan 

pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, 

sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang 

dimaksud adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang 

menjadi kewenangan, perkembangan ekonomi makro. 

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada Pasal 285 Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:                            

(i) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan 

kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; (ii) Pendapatan 

transfer meliputi: transfer Pemerintah Pusat (terdiri atas dana perimbangan; dana otonomi khusus; 

dana keistimewaan; dan dana Desa) dan transfer antar-Daerah (terdiri atas pendapatan bagi hasil; 

dan bantuan keuangan), dan Kota Mataram menerima pendapatan transfer Pemerintah Pusat 

melalui Dana Perimbangan; dan (iii) Lain-lain pendapatan Daerah yang  sah, merupakan  seluruh  

pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan   transfer, yang meliputi hibah, 

dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram diarahkan untuk meningkatkan 

pendapatan daerah melalui PAD dan Dana Perimbangan agar proporsi dana dari Pemerintah Pusat 

dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas  potensi  ekonomi  wilayah  dalam  

rangka  memperbaiki  struktur ekonomi  daerah,  meningkatkan  kemandirian  dan  daya  saing  

sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan 

publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan 

pranata sosial. 
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Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah telah 

memberikan kontribusi yang signifikan dan telah diatur melalui:  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;  

  Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan;   

 Peraturan  Daerah  Kota Mataram  Nomor  13  Tahun  2010  tentang  Pajak  Air  Tanah;   

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum,  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. 

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan 

Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu 

disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui 

peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan 

prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik. 

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasaan pelayanan publik, 

maka Strategi Kebijakan Pendapatan Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada: 

1) Penggalian potensi pendapatan daerah melalui updating database potensi; 

2) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui 

penerapan insentif dan disinsentif; 

3) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah; 

4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan 

kerjasama antar OPD pengelola PAD; 

5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan 

kemitraan; 

6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban. 

7) Peningkatan   target   pendapatan   daerah   yang   dilakukan   secara terencana sesuai 

kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada. 

8) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, 

partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

9) Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan. 

10) Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara 

lembaga teknis pengelola PAD. 
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Sementara itu, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan diharapkan terus 

meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi 

dalam rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi 

Umum (DAU) khususnya dalam penentuan variabel/komponen berpengaruh terhadap  penghitungan 

jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk 

melakukan rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang 

dinilai tidak efektif dan selanjutnya dialihkan kepada DAK diperkirakan akan meningkatkan target 

pendapatan Dana Perimbangan; juga untuk peningkatan pendapatan daerah yang bersumber Lain-

Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat terus ditingkatkan. 

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa target Pendapatan Daerah TA. 2019 

diupayakan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan terukur serta melihat perkembangan 

realisasi tahun sebelumnya. 

Tabel 3.5 

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2014-2018 

No. Uraian 

Jumlah 

Realisasi Tahun 
2014 

Realisasi Tahun 
2015 

Realisasi Tahun 
2016 ** 

Target Tahun 2017 
Target 

Tahun 2018 
(Milyar) 

1 2 3 4 5 6 7 

I PENDAPATAN 1.083.110.566.585,24 1.188.895.261.113,40 579.465.378.978,08 1.307.783.709.106,85 1.412,049 

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 202,584,643,687,01 225.076.428.193,84 108.433.629.373,43 300.000.000.000,00 350,255 

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 91,749,599,728,00  96.844.712.692,84 47.817.211.966,00 138.882.000.000,00 148,105 

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 20,956,352,907,00  18.247.789.512,00 7.326.575.771,00 23.006.000.000,00 22,653 

1.1.3 
Hasil Pengelolaan Daerah Yang 
Dipisahkan 

8,041,386,510,00  6.219.928.163,00 - 5.352.000.000,00 8,193 

1.1.4 
Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah Yang Sah 

81,837,304,542,01  103.763.997.826,00 53.289.841.636,43 132.760.000.000,00 176,700 

1.2 DANA PERIMBANGAN 677,658,718,414 ,00 757.189.767.596,00 384.071.983.543,00 930.373.837.584,00 894,810 

1.2.1 
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 
Bukan Pajak 

60,774,417,414,00  52.075.020.596,00 32.426.354.543,00 55.668.762.776,00 91,464 

1.2.2 DAU 564,661,391,000,00  593.930.707.000,00 304.508.352.000,00 653.125.179.808,00 598,318 

1.2.3 DAK 52,222,910,000,00  111.184.040.000,00 47.137.277.000,00 221.579.895.000,00 205,027 

1.3 
LAIN_LAIN PENDAPATAN  

DAERAH YANG SAH 
202,867,204,484,23  206.629.065.323,56 86.959.766.061,65 77.409.871.522,85 166,984 

1.3.1 Pendapatan Hibah 11,000,000,000,00  8.778.000.000,00 - 9.000.000.000,00 58,984 

1.3.3 
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Lainnya 

72.418.554.484,23 66.809.067.323,56 31.860.584.061,65 60.909.871.522,85 70,00 

1.3.4 
Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus 

119.413.450.000,00 130.989.598.000,00 33.771.444.000,00 0 0 

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi - - - 0 0 

1.3.6 Pendapatan Lainnya 35.200.000,00 52.400.000,00 21.327.738.000,00 7.500.000.000,00 38,00 

Sumber: BKD Kota Mataram  
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3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 

Belanja daerah sebagai salah satu komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro 

diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah 

secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih 

besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. 

Kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada prinsip- prinsip keadilan yang dapat 

dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan 

aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Selain itu juga 

penggunaan belanja daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam 

Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus digunakan 

untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 

yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan  Pilihan  yang  ditetapkan  

sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. 

Agar hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, penetapan skema kegiatan yang 

dibiayai oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang 

tertuang dalam forum MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) yang terbagi 

menjadi MPBM Informasi, MPBM Perencanaan, MPBM Pelaksanaan dan Pengendalian, serta 

MPBM Evalusi dan Tindak Lanjut. 

Belanja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang 

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan umum dan penatan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, 

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Pelaksanaan Urusan Wajib dimaksud 

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan, dimana terdapat 6 (enam) urusan 

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan, penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Pilihan digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan 

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan 

potensi unggulan daerah. 

Kebijakan Belanja Daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, 

efesien dan efektif, oleh karena itu kebijakan belanja daerah pada TA. 2019 diarahkan untuk: 

1. Belanja Tidak Langsung (BTL) 

Penganggaran Belanja Tidak Langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Belanja Pegawai: 

 Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan 

rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan 

gaji keempat belas. 



 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2019 
III - 20 

Pemerintah Kota Mataram 

Maju, Religius dan Berbudaya 

 Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai 

formasi pegawai Tahun 2019 

 Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, 

tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 

maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok 

dan tunjangan. 

 Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun 

Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 

 Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD 

dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 

2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur 

Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.  
 Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada 

APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan 

keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan 

terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.  

 Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan PNSD dimaksud memperhatikan aspek 

efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.  
 Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
 Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan 

Tunjangan Khusus Guru PNSD Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan 

pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan 

Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.  
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b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani 
peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan 
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan 
bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, 
sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan 
sosial. 

c. Belanja Bantuan Keuangan 

Belanja bantuan keuangan harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi 
kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia 
dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka 
kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Sedangkan 
Bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. 

d. Belanja Tidak Terduga 
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan 
realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya 
tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja 
tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau 
tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, 
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak 
tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk 
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 
 

2. Belanja Langsung (BL) 

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah 

daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang 

manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada 

kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah.  

b. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan 

wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis 

dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Penganggaran Belanja Langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah konkuren 

yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. 

d. Berupaya mengalokasikan belanja sesuai dimensi pembangunan Nawa Cita sesuai amanat 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019. 
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e. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja 

daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD. 

f. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan minimal 10 

persen dari total APBD diluar gaji, sesuai amanat Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. 
g. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan. 

h. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, pengadaan tanah 

untuk fasilitas publik, dan program unggulan lainnya. 

i. Belanja Pegawai untuk kebutuhan honorarium pegawai Honor Daerah dan Pegawai Tidak 

Tetap (PTT). 

Kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap pola distribusi belanja Perangkat Daerah dimana 

pengalokasian belanja dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut: 

1. Menetapkan besaran kebutuhan seluruh komponen Belanja Tidak langsung yang meliputi: 

Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga. 

2. Menetapkan besaran   kebutuhan program-program unggulan dan program aspirasi. 

3. Menetapkan besaran kebutuhan dana pendamping/sharing pembiayaan dalam rangka 

pengentasan kemiskinan. 

4. Menetapkan besaran dan alokasi kebutuhan program yang pembiayaannya bersumber dari 

Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Bagi 

Hasil dari Pajak. 

5. Menetapkan kebutuhan dan besaran belanja minimum setiap Perangkat Daerah serta 

diupayakan untuk efisien dan rasional untuk alokasi belanja operasional Perangkat Daerah. 

Tabel 3.6 
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Mataram Tahun 2014-2018 

No Uraian 

Jumlah 

Realisasi Tahun 
2014 

Realisasi Tahun 
2015 

Realisasi Tahun 
2016 

Target 
Tahun 2017 

Proyeksi/Target 
Tahun 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

2 BELANJA 1.044.355.803.030,95 1.188.648.514.333,19 387.450.880.713,36 1.358.971.263.504,87 1.433.120.995.000,00 

2.1 
BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

543.564.076.968,50 589.492.898.964,00 239.247.961.141,00 588.467.071.001,87 590.328.006.157,00 

2.1.1 Belanja Pegawai 506.848.621.240,50 532.875.067.509,00 226.204.011.467,00 532.611.900.899,83 532.628.736.054,96 

2.1.2 Belanja Subsidi 0 0 0 0 2.500.000.000,00 

2.1.3 Belanja Hibah 17.975.572.877,00 31.434.939.230,00 6.510.424.625,00 33.254.900.000,00 27.518.500.000,00 

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 18.370.110.351,00 21.446.429.500,00 5.870.925.000,00 19.632.471.322,04 22.767.971.322,04 

2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan - 636.049.460,00 - 912.798.780,00 912.798.780,00 

2.1.5 Belanja Tidak Terduga 369.772.500,00 3.100.413.265,00 662.600.049,00 2.055.000.000,00 4.000.000.000,00 
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No Uraian 

Jumlah 

Realisasi Tahun 
2014 

Realisasi Tahun 
2015 

Realisasi Tahun 
2016 

Target 
Tahun 2017 

Proyeksi/Target 
Tahun 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2 BELANJA LANGSUNG 500.791.726.062,45 599.155.615.369,19 148.202.919.572,36 770.504.192.503,00 842.792.988.843,00 

2.2.1 Belanja Pegawai 67.103.151.958,00 75.157.077.198,00 25.760.302.890,00 121.405.302.060,00 117.969.905.500,00 

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 201.856.194.367,45 248.611.261.850,19 81.883.262.614,36 338.681.372.690,00 453.664.171.487,00 

2.2.3 Belanja Modal 231.832.379.737,00 275.387.276.321,00 40.559.354.068,00 310.417.517.753 271.158.911.856,00 

Sumber: BKD Kota Mataram 

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya 

defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, 

sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit 

dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup 

defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi. efisiensi 

dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut: 

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk 

penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. 

2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih 

perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja. 

3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka 

ditutup dengan dana pinjaman. 

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan 

pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian 

pinjaman. 
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Tabel 3.7. 
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah 

Kota Mataram Tahun 2014-2018 

 
 

No 

 
 

Uraian 

Jumlah 

Realisasi Tahun 
2014 

Realisasi Tahun 
2015 

Realisasi Tahun 
2016 

Proyeksi/Target 
Tahun 2017 

Proyeksi/Target 
Tahun 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

3 PEMBIAYAAN DAERAH 97.119.606.936,51 118.714.370.490,80 88.961.117.271,01 51.187.554.398,02 21.071.124.000,00 

3.1 
PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN DAERAH 

79.789.606.936,51 101.214.370.490,80 83.961.117.271,01 66.639.554.398,02 34.568.624.000,00 

3.1.1 
SILPA Tahun Anggaran 
Sebelumnya 

79.789.606.936,51 101.214.370.490,80 83.961.117.271,01 66.639.554.398,02 34.568.624.000,00 

3.1.2 
Penerimaan Pinjaman 
Daerah 

- - - - - 

3.2 
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 
DAERAH 

17.330.000.000,00 17.500.000.000,00 5.000.000.000,00 15.452.000.000,00 13.497.500.000,00 

3.2.1 
Penyertaan Modal 
(investasi) Pemerintah 
Daerah 

17.330.000.000,00 17.500.000.000,00 5.000.000.000,00 15.452.000.000,00 13.497.500.000,00 

Sumber: BKD Kota Mataram, 2018 


