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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

Penyusunan rencana pembangunan daerah mengacu pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat 

pusat maupun daerah. Seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu 

aktivitas musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan 

dokumen kebijakan pembangunan, seperti  Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD)  serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka           

waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 

prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. 

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang 

merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah dan sebagai 

penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah ke dalam program 

dan kegiatan,  disusunlah Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD 

(KUA) memiliki peran penting dalam siklus penganggaran pemerintah daerah 

karena digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan APBD. KUA 

memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan 

Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan  Kebijakan Pembiayaan 

Daerah. Selain hal tersebut juga memuat target pencapaian kinerja terukur dari 

program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan 

pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, 
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sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang 

mendasarinya. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, maka 

dalam penyusunan dokumen ini merupakan kelanjutan secara berkala dari upaya 

untuk pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dari tahapan 

penyusunan perencanaan pembangunan daerah, melalui proses identifikasi 

potensi dan permasalahan yang terdapat di daerah, serta melalui proses 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan 

(stakeholders) di Kota Salatiga.  

Hasil dari perencanaan tersebut setiap tahun diimplementasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diawali dengan 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana tertuang dalam pasal 18 Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 34 Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .  

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(KUA) Kota Salatiga Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan mengacu  kepada  Peraturan  Walikota Salatiga  Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2018, 

ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem 

yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, merupakan keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.  

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,  maka 

penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang baru 

terbentuk. 
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Penyusunan  Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) juga memperhatikan kebijakan 

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,  untuk 

disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.  

 

1.2 Tujuan Penyusunan KUA 

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah adalah : 

a. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

b. Menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan yang sudah ditetapkan dalam 

RKPD.  

c. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah dalam APBD 

Kota Salatiga Tahun 2018. 

d. Pedoman bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Tahun 2018. 

e. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah 

 

1.3. Dasar hukum penyusunan KUA 

Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun  2018  disusun 

berdasarkan : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 4421); 
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5.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700); 

6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5678); 

7.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 541); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  33 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 
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13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah    

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 

Nomor 5); 

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Salatiga                    

Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010); 

16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Nomor 9  

Tahun 2016); 

17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2018  (Berita Daerah Tahun 2017    

Nomor 11). 
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BAB II 

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 

 

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2018 meliputi kerangka 

ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan Tahun 2018. Kerangka ekonomi 

makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota 

Salatiga baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang 

memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun 

perekonomian global. 

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka 

pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait 

perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor 

potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan 

tahun 2018. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk 

mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis 

kinerja. 

 

2.1  Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi 

yang tumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran 

mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh 

pemerintah. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan 

pembangunan suatu daerah. 

Kondisi perekonomian global saat ini masih belum stabil yang 

diperkirakan akan tetap berpengaruh terhadap perekonomian Kota Salatiga 

sehingga berpengaruh terhadap kinerja suatu daerah. 

Kota Salatiga menentukan arah kebijakan ekonomi daerah dengan 

memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional, dengan tetap mengacu 

pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD), dengan tetap memperhatikan potensi dan kondisi serta permasalahan 

yang timbul di daerah. 

Tahun 2018 merupakan tahun pelaksanaan penyusunan  RPJMD Kota 

Salatiga Tahun 2017-2022. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro 

ekonomi Salatiga, memperhatikan kondisi ekonomi Jawa Tengah, nasional 

maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kota Salatiga diprioritaskan 
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pada beberapa sektor yang dominan, memberikan kontribusi terhadap PDRB 

yaitu sektor tersier, sektor yang memiliki prospek yang baik serta tahan terhadap 

guncangan ekonomi, sedangkan sektor lainnya sebagai pendukung. 

Makro-ekonomi meliputi berbagai konsep dan variabel, tetapi selalu ada 

tiga topik utama makro-ekonomi yaitu fenomena keluaran, pengangguran dan 

inflasi. Disamping hal tersebut terdapat variabel utama yaitu  pendapatan 

nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju 

inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2017 masih terpengaruh kondisi 

perekonomian global. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi 

nasional terus mengalami perlambatan. Bahkan dalam tahun 2014 kemarin, 

pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 5,02 persen, jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan laju pertumbuhan tiga tahun sebelumnya yang masih di 

atas 6 persen. Begitu pula dengan realisasi pada kuartal I Tahun  2016 yang 

hanya tumbuh 4,92 persen lebih rendah dibandingkan kuartal IV Tahun  2015 

yang tumbuh 5,04 persen.  

Sedangkan laju inflasi Indonesia pada tahun 2015 mencapai 3,34 % dan 

pada tahun 2016 sebesar 3,02 % dan pada April 2017 3,28 %. 

Adapun hasil yang dicapai di bidang ekonomi meliputi :        

1. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Salatiga urusan Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah mempunyai visi mewujudkan pemberdayaan 

ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan produktifitas menuju masyarakat 

mandiri dan sejahtera. Kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis 

kerakyatan melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) adalah pilihan yang tepat sekaligus merupakan harapan 

masyarakat. Koperasi dan UMKM diharapkan dapat secara nyata menopang 

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang dapat mengatasi 

pengangguran. 

Sampai tahun 2015, perkembangan Koperasi dan UMKM di Kota Salatiga 

tergambar dari pencapaian target-target pembangunan yang telah ditentukan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jumlah 

koperasi pada Tahun 2015 sebanyak 215 unit atau 67,9 %. UMKM binaan 

pada tahun 2015 sebanyak 864 unit turun dari tahun 2014 yang sebanyak 

1.170 unit. Untuk jumlah UKM pada tahun 2015 sebanyak 3.663 UKM, 

belum terdapat peningkatan dari tahun 2014. 
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2. Pertanian 

Sebagai suatu wilayah perkotaan peranan sektor pertanian di Kota Salatiga 

tidak terlalu dominan. Kinerja sektor pertanian ditunjukkan dari produksi 

pertanian, peternakan, dan perikanan.  

Pada tahun 2015 sumber pangan utama yang terdiri dari padi, jagung, ubi 

kayu dan ubi jalar rata-rata mengalami kenaikan produktivitas dibanding 

tahun 2014. Produksi padi pada tahun 2015 mencapai 9.034 ton menjadi 

7.662 ton dengan luas panen mencapai 1.354 Ha. Produksi jagung pada 

tahun 2015 mencapai 649 ton dengan luas panen 205 ha, produksi ubi kayu 

pada tahun 2015 sebesar 4.793 ton dengan luas panen 142 ha dan produksi 

ubi jalar 33 ton pada tahun 2014 dengan luas panen 3 ha.  

3. Tenaga Kerja 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga pada tahun 

2015 sebesar 6,43%. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,68% dan tahun 2015 

sebesar 4,99%. Hal ini menunjukkan bahwa secara persentase tingkat 

pengangguran terbuka di Kota Salatiga pada Tahun 2015 mengalami 

peningkatan. 

2.2  Rencana target ekonomi makro pada tahun 2018 

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin positif 

sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan 

kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Jawa Tengah 

diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan 

daerah sehingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dapat 

dicapai. 

Upaya yang dilakukan antara lain melalui: 

1. Pengembangan sarana prasarana perekonomian daerah; 

2. Konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rendah dengan 

meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang semakin baik; 

3. Meningkatkan daya saing produk UMKM/IKM berbahan baku lokal; 

4. Peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di daerah; 

5. Peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang menyerap 

tenaga kerja yang mendukung ekonomi kerakyatan; 

6. Peningkatan kelancaran arus distribusi barang kelompok kebutuhan 

masyarakat dan barang strategis serta kelompok jasa.  
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Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

perlu bersama-sama melakukan langkah-langkah kongkrit dan sinergi kebijakan 

antara pusat dan daerah. Arah dan skema dari kebijakan dan strategi 

pembangunan ekonomi adalah mengenai upaya optimalisasi pengelolaan dan 

pendayagunaan potensi daya lokal melalui: 

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang mampu menghasilkan nilai ekonomi 

sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat; 

2. Pelibatan dan peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah dan Koperasi 

dengan menekankan produk unggulan daerah serta produk industri unggulan 

daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga; 

3. Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah serta produk 

industri kreatif Kota Salatiga; 

4. Peningkatan program kemitraan, sarana dan prasarana pendukung dalam 

rangka pembentukan wirausaha baru; 

5. Peningkatan peran dan layanan koperasi, lembaga jasa keuangan; 

Kebijakan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik 

masyarakat dan mengurangi kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat : 

1. Peningkatan  iklim usaha yang kondusif bagi investor. 

2. Pengembangan produk unggulan daerah dan kewirausahaan untuk mendorong 

daya saing. 

3. Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada 

pengembangan produk dan pendapatan petani. 

4. Melanjutkan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur wilayah. 

5. Pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi 

dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing. 

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat 

mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga. 

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun sebelumnya seperti yang 

dijelaskan pada subbab sebelumnya dan perkiraan kondisi ekonomi pada     

tahun 2017, perekonomian Kota Salatiga tahun 2018 akan menghadapi sejumlah 

tantangan akibat dari pengaruh lingkungan ekonomi global.  

Tantangan yang akan dihadapi: 

1. Masih besarnya ketergantungan penerimaan daerah dari sumber dana 

perimbangan. 
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2. Kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian 

nasional maupun perekonomian global. 

3. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. 

4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional. 

5. Keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis. 

6. Harga BBM yang tidak stabil. 

Selain hal tersebut di atas, mendasarkan pada kondisi perekonomian pada 

tahun 2016 dan 2017 serta tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang 

maka perekonomian daerah tahun 2018 akan tetap didominasi oleh sektor tersier 

yaitu perdagangan, industri pengolahan, hotel dan restoran, angkutan, dan jasa-

jasa. 

Perekonomian Kota Salatiga pada tahun 2017 tidak akan lepas dari 

pengaruh perkembangan perekonomian nasional maupun global, sehingga 

proyeksi tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga optimis akan 

membaik, namun perlu adanya keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro 

diberbagai sub sektor. Kondisi ekonomi tahun 2017 sangat dipengaruhi faktor 

eksternal maupun internal dimana faktor eksternal diperkirakan lebih baik dari 

tahun 2015 dan tahun 2016 karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, peningkatan 

tata kelola pemerintahan yang baik, penciptaan iklim kondusif untuk investasi 

yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Sedangkan 

faktor internal yang akan berpengaruh adalah komitmen terhadap peningkatan 

pelayanan publik dan menciptakan penguatan ekonomi masyarakat dalam upaya 

mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan serta berupaya dalam 

pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat.  
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BAB III 

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( RAPBD ) 

 

3.1 Asumsi  dasar yang digunakan dalam APBD                                     

Asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD 2018 mempertimbangkan 

asumsi makro Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi  

nasional tahun 2018 ditargetkan tumbuh sekitar 5,4 %, nilai tukar rupiah per 

US$ Rp 13.500,00 dan tingkat inflasi 3,5%. Pada APBN Perubahan Tahun 2016, 

pertumbuhan ekonomi nasional diprediksikan sebesar 5,3 %, dengan nilai tukar 

rupiah per US$ Rp13.900 , tingkat inflasi berkisar antara  4,0 %.   

Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Tahun 2012 sebesar 5,34 %, 

tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 5,11 % dan pada tahun 2014 menjadi 

5,27 %. Pada tahun 2015  pertumbuhan ekonomi tumbuh menjadi sebesar 5,47 

% dan Tahun 2016 menjadi 5,28 %. 

Sejalan dengan kondisi ekonomi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi 

Kota Salatiga Tahun 2013 sebesar 6,30 %, Tahun 2014 sebesar 5,57%, Tahun 

2015 sebesar 5,17%. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga 

sebesar 5,23 %. Pertumbuhan ekonomi sangat penting, karena dengan ekonomi 

yang tumbuh, tingkat pengangguran berkurang, tingkat pendapatan masyarakat 

meningkat, yang dengan sendirinya akan menurunkan angka kemiskinan.  

  

3.2 Laju Inflasi 

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi, sebagai  gambaran 

meningkatnya tingkat harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. 

Inflasi yang tinggi menunjukkan kenaikan harga rata-rata barang/jasa kebutuhan 

yang cukup tinggi, yang berarti terjadi penurunan kemampuan daya beli 

masyarakat. 

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada 

umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka 

harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga 

barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan 

demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang 

terhadap nilai barang dan jasa secara umum. 

Pada tingkat nasional, angka inflasi pada tahun 2014 sebesar 8,36 % dan 
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tahun 2015 menjadi 3,34%. Pada tahun 2016 sebesar 3,02 % dan sampai dengan 

bulan April 2017, angka inflasi sudah sebesar 3,28%. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, 

Tahun 2017 dan Tahun 2018, sasaran Inflasi Indonesia Tahun 2018  ditetapkan 

sebesar 4% dengan deviasi sebesar 1 %.  

Untuk Kota Salatiga, inflasi Tahun 2014 sebesar 7,84 %,  Tahun 2015 

sebesar 2,61 % dan Tahun 2016 sebesar 2,19 % dan sampai bulan April 2017 

sebesar 3,78 %. 

Untuk Tingkat Provinsi  Jawa Tengah, angka inflasi Tahun 2014 sebesar 

8,22 %, Tahun 2015 sebesar 2,73 %, Tahun 2016 sebesar 2,36 % dan sampai 

bulan April 2017 sebesar 3,39 %. 

Data-data diatas mengindikasikan kurang meratanya peredaran barang dan 

jasa sehingga terjadi fluktuasi nilai inflasi, bila kecenderungan ini dibiarkan akan 

sangat mengganggu perekonomian terutama terhadap daya beli masyarakat dan 

investasi di Kota Salatiga. 

 

3.3   Pertumbuhan PDRB 

Dalam memacu perkembangan wilayah dengan berbekal potensi yang 

ada di wilayah Kota Salatiga, Pemerintah Kota tetap berpegang pada aspek 

integritas, sinergitas dan kontinuitas di dalam melakukan pembangunan daerah. 

Untuk itu pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya 

dengan upaya terus menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi 

unggulan daerah yang dimiliki. 

Pembangunan bertujuan  untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

memperluas lapangan kerja, meningkatkan serta memeratakan pembagian 

pendapatan masyarakat.  

 Untuk mengetahui laju pertumbuhan  pendapatan masyarakat serta 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam daerah 

selama satu tahun dituangkan  dalam angka Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB).  PDRB Kota Salatiga yang disajikan secara series memberikan 

gambaran kinerja ekonomi makro dari waktu ke waktu.   

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2016 yang 

ditunjukan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010, 

mengalami pertumbuhan yang cukup baik.   
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Gambaran tentang perkembangan PDRB menurut Lapang Usaha Atas 

Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 tahun 2014-2016 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas 

Dasar Harga Konstan 2010 di Kota Salatiga Tahun 2014 -2016 

 

Tahun 

PDRB 
Laju Pertumbuhan PDRB 

ADHK 2010 (%) Harga Berlaku 
Harga Konstan 

2010 

2014 8.870.865,65 7.378.042,82 5,57 

2015* 9.718.060,71 7.759.181.,62 5,17 

2016** 10.551.362,64 8.164.810,21 5,23 

Sumber : Kota Salatiga Dlam Angka 2017, BPS Kota Salatiga 

 

3.4 Lain-lain asumsi 

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018, selain menggunakan 

asumsi-asumsi seperti tersebut diatas, juga didasarkan dengan adanya asumsi 

sebagai berikut : 

a.    Kebijakan Pemerintah adanya pemberian gaji ke 13 dan gaji ke 14, serta 

diberikannya Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Pemberian Uang 

Makan. 

b. Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan untuk komponen 

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, menggunakan proyeksi  Tahun 2017, yang 

akan disesuaikan  apabila pagu definitif telah ditetapkan. 

c. Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Alokasi Umum, sesuai dengan  

alokasi Dana Alokasi Umum Tahun 2018.     

d. Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK),  

direncanakan sesuai dengan Usulan DAK Tahun 2018. 

e.  Pendapatan daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi, 

direncanakan berdasarkan usulan  Tahun 2018.  
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BAB IV 

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, maka dalam pengelolaan 

keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan 

menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut: 

a. Partisipasi Masyarakat 

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses 

penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi 

masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya 

dalam pelaksanaan APBD. 

b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran 

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan 

mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan 

pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan 

manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. 

Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap 

penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang 

ditetapkan. 

c. Disiplin anggaran 

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan antara lain: 

(1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan 

belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) 

penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian 

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan 

melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit 

anggarannya dalam APBD; (3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah 

dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD 

dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.  

d. Keadilan anggaran 

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah yang dibebankan kepada 

masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar, 

disamping itu dalam mengalokasikan belanja daerah harus 
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mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh 

seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan. 

e. Efisiensi dan efektifitas anggaran 

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat 

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna 

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat 

efisiensi dan efektifitas anggaran, maka perencanaan anggaran harus 

memperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan 

manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas 

kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang 

rasional. 

f.     Taat Azas 

APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Perda didalam 

penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perda lainnya. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 

tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sumber pendanaan 

pembangunan selain dari APBD juga berasal dari APBD Propinsi dan APBN 

yang berupa Tugas Pembantuan, Sektoral dan Dana Dekonsentrasi. Program dan 

kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan program dan kegiatan tugas 

pembantuan harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektifitas, dan 

sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana 

pembangunan daerah. 

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan 

pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan 

pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang 

program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka 

menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan 

kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah 

kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan 

belanja dan kebijakan pembiayaan. 
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4.1    Pendapatan Daerah 

4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada 

tahun anggaran berkenaan 

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak 

daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan 

daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung 

penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan 

momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis 

bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.  

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka 

diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan 

daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak 

daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan 

daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung 

penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan 

momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis 

bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.  

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan 

melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, SKPD penghasil dan 

pengelolaan aset Pemerintah Kota Salatiga. 

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung 

penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi 

kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Salatiga sangat 

bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota 

Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari 

PAD. 

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun 2018 

diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, 

retribusi daerah dan dana perimbangan melalui upaya : 

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. 

2. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan perusahaan daerah. 

3. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk peningkatan investasi 

dan sumber-sumber pendapatan. 

4. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana 

perimbangan. 
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6. Revisi perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah. 

 

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung 

penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi 

kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Salatiga sangat 

bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota 

Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari 

PAD. 

Pendapatan Daerah terdiri dari : 

1. Pendapatan Asli Daerah 

Kebijakan perencanaan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan 

kondisi perekonomian tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi 

pada tahun 2017 dan tahun 2018 serta realisasi penerimaan PAD tahun 

sebelumnya serta  berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu 

Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing. Selain hal tersebut diatas, penetapan target pajak daerah dan 

retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan 

retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi 

pada Tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah 

dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah tahun sebelumnya. 

 

2. Dana Perimbangan 

Kebijakan penganggaran dana perimbangan dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan 

Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan 

DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh)  yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 

25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) 

dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai 

Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018  dan 
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dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak 

selama 3 (tiga) tahun terakhir.  

b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan 

sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 

2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT 

menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018, dan dengan 

memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 

3 (tiga) tahun terakhir. 

c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang 

terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan 

Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan 

DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018. 

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 

2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA 

Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari 

DBH-SDA didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) 

tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan 

Tahun Anggaran 2014, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak 

stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi 

Tahun Anggaran 2018, serta dengan memperhatikan adanya pengalihan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

atau Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar 

alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018. 

d. Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai 

Rincian APBN Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden 

dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada 

alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 

2017. 

e. DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018. Pada Rancangan KUA/PPAS 

Tahun 2018, DAK dianggarkan sesuai dengan Usulan Alokasi DAK 

Tahun 2018. 
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3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi 

Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan 

pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi 

Tahun Anggaran 2018. Apabila penetapan APBD kota Tahun Anggaran 

2018 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2018, 

didasarkan pada alokasi tahun 2017. 

b. Dana bantuan keuangan didasarkan pada  usulan Organisasi Perangkat 

Daerah. 

 

4.1.2 Proyeksi pendapatan daerah meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-

lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Pada tahun 2018 Pendapatan Daerah  diproyeksikan sebesar 

Rp.908.278.520.000,00 (sembilan ratus delapan miliar dua ratus tujuh puluh 

delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan kontribusi PAD sebesar 

Rp.212.302.596.000,00 (dua ratus dua belas miliar tiga ratus dua juta lima ratus 

sembilan puluh enam ribu rupiah)  atau 23,37 % dari Pendapatan Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah, setiap tahun menunjukkan peningkatan namun 

proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah guna pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan dari 

dana perimbangan. Kondisi demikian merupakan tantangan sekaligus peluang 

yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi peran PAD terhadap 

Pendapatan Daerah mencapai titik keseimbangan. 

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1  

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016, Target Pendapatan Daerah Perubahan 

Tahun 2017 

 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018 
 
 
 

NO URAIAN 
 Realisasi Tahun 

2016 

Target Perubahan 

Tahun 2017 

Proyeksi Tahun 

2018 

          

1  PENDAPATAN DAERAH  879.784.189.262 870.408.510.000 908.278.520.000 

1.1 
 Pendapatan Asli Daerah  203.768.652.017 188.382.623.000 212.302.596.000 

1.1.1 
 Pendapatan Pajak Daerah  48.281.112.295 43.595.000.000 45.000.000.000 

 

1.1.2  Pendapatan Retribusi Daerah  13.318.993.043 9.277.463.000 8.689.258.000 

1.1.3 
 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan  

16.923.584.731 10.187.796.000 11.545.512.000 

1.1.4 
 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang 

Sah  

125.244.961.948 125.322.364.000 147.067.826.000 

1.2  Dana Perimbangan  569.849.837.883 616.698.721.000 565.859.758.000 

1.2.1  Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan 

Pajak 

30.072.083.681 31.374.482.000 22.146.924.000 

1.2.2   Dana Alokasi Umum  456.079.561.000 448.067.710.000 448.067.710.000 

1.2.3   Dana Alokasi Khusus  83.698.193.202 137.256.529.000 95.645.124.000 

1.3  Lain-lain Pendapatan yang Sah  106.165.669.362 65.327.166.000 130.116.166.000 

1.3.1  Dana BOS 0 0 17.097.400.000 

1.3.2   Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi  47.720.641.362 54.212.766.000 54.212.766.000 

1.3.3   Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

(Dana Insentif Daerah) 

 

36.290.158.000 0 38.500.000.000 

1.3.4 

 

Bantuan Keuangan dari Propinsi 22.154.900.000 11.114.400.000 20.306.000.000 

 
 

Komposisi kontribusi penerimaan Pendapatan Daerah terhadap 

pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang 

berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini 

merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha 

meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. 

4.1.3  Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan 

Kebijakan pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai upaya 

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan 

daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan 

pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah 

melalui : 
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1. Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah (ekstensifikasi 

dan intensifikasi). 

2. Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang 

berdaya guna dan berhasil guna. 

3. Peningkatan Sistem Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

4. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan 

pendapatan daerah. 

 

4.2  Belanja Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah 

digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi 

kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan 

pemerintahan pilihan. 

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan 

pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar 

pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan 

regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan 

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis 

standar belanja dan standar harga satuan regional.  

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, 

(d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban 

umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib 

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) 

lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) 

pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha 

kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) 

statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. 

Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, 

(c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) 

perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi. 
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Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien  dengan 

menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, 

satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan 

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas 

efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus 

memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung 

dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau 

dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. 

 Untuk belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja hibah, 

belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga 

diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Khusus untuk belanja 

hibah dan bantuan sosial, mengacu pada ketentuan 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 Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Sejalan dengan agenda pembangunan nasional maka Kebijakan Belanja 

Daerah Tahun 2017  diarahkan untuk mendukung program-program Nawa Cita 

yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 

2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga 

dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat 

berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan 

dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas 

dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019.  

Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas sektor pendidikan dengan 

melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan 

melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat, melaksanakan 

revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi 

sosial Indonesia dan melaksanakan revolusi mental.  
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2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, 

kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.  

3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada 

upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan 

pembangunan antar wilayah.  

4. Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan 

penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola 

dan reformasi birokrasi.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga tetap 

memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar yang mengarah kepada upaya 

penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan melalui berbagai kebijakan dan 

program seperti pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan 

kerja dan berusaha. Belanja daerah juga diarahkan dalam mendukung 

peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan 

kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga 

kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna 

menurunkan angka kemiskinan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, untuk menyusun dan 

menetapkan APBD Kota Salatiga didasarkan prinsip sebagai berikut : 

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah; 

2.  Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; 

3.  Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan; 

4.  Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan 

akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 

5.  Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan 

6.  Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. 
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4.2.1  Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total 

perkiraan belanja daerah 

Belanja Daerah pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 

Rp.934.545.902.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar lima ratus 

empat puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah)  yang dipergunakan  

untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.425.804.350.000,00 (empat ratus dua 

puluh lima miliar delapab ratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 

anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, 

belanja hibah, bantuan sosial, bantuan  keuangan kepada partai politik  dan 

belanja tak terduga, serta dipergunakan untuk belanja langsung sebesar 

Rp.508.741.552.000,00 (lima ratus delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu 

juta lina ratus lima puluh dua ribu rupiah). Anggaran tersebut dipergunakan 

untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah 

sesuai fungsi dan urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. 

Untuk mengetahui berapa besarnya realisasi belanja daerah tahun anggaran 

2016, target belanja tahun 2017 dan proyeksi belanja tahun 2018 dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 4.2 

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016, Rencana Perubahan Belanja Daerah        

Tahun 2017 dan Rencana Belanja Daerah Tahun 2018 

 

No   Uraian  
 Realisasi    

Tahun 2016 

Rencana 

Perubahan    

Tahun 2017 

Rencana      

Tahun 2018 

2.00 BELANJA DAERAH 919.667.517.133 1.128.858.351.000 934.545.902.000 

2.10 Belanja Tidak langsung 404.826.440.461 559.701.500.000 425.804.350.000 

2.1.1 Belanja Pegawai 367.822.656.817 415.434.418.000 410.000.000.000 

2.1.2 Belanja Hibah 18.679.384.000 9.489.600.000 9.569.400.000 

2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 17.380.440.000 5.678.550.000 3.334.950.000 

2.1.4 

Belanja Bantuan Keuangan 

kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota & 

Pemerintah Desa (Partai 

Politik) 

616.646.144 616.650.000 1.900.000.000 

2.1.5 Belanja Tidak Terduga 327.313.500 128.482.282.000 1.000.000.000 

2.20 BELANJA LANGSUNG 514.841.076.672 569.156.851.000 508.741.552.000 

2.2.1 Belanja Pegawai 45.998.939.494 72.124.570.000 64.468.636.000 

2.2.2 Belanja Barang & Jasa 201.547.280.314 267.056.565.000 238.708.840.000 

2.2.3 Belanja Modal 267.294.856.864 229.975.716.000 205.564.076.000 

 

4.2.2  Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja 

bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga 

Kebijakan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak 

terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak 

langsung dianggarkan untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan pegawai), 

hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. 

a. Belanja pegawai  

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk 

gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada 

pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-

undangan.  
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Perhitungan belanja pegawai tersebut sudah mempertimbangkan  

adanya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai pemberian gaji ketigabelas 

dan keempatbelas, accres sebesar  2,5%, gaji CPNS, pemberian 

Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Uang Makan. Pemberian 

Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Uang makan tersebut dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan dan kedisiplinan pegawai  berdasarkan 

pertimbangan yang obyektif sesuai dengan  ketentuan Pasal 39 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengeloaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan   Nomor  21 Tahun 2011 serta memperhatikan kemampuan 

keuangan daerah.  

Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan 

guru PNSD yang bersumber dari APBN/DAK Non Fisik Tahun 

Anggaran 2018 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam 

APBD pada jenis belanja pegawai. 

Belanja Pegawai Tahun 2018 dialokasikan sebesar 

Rp.410.000.000.000,00 (empat ratus sepuluh miliar puluh rupiah). 

b. Belanja Hibah 

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah 

daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan 

daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik 

telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, 

serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

Pemberian hibah diberikan setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja urusan wajib dan urusan pilihan serta bertujuan untuk menunjang 

pancapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk 

masyarakat serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, 

mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak 

mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian 

hibah. 



Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun 2018                                                                                                               27 

 

Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus 

menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya 

tergantung kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan 

tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD 

mempedomani peraturan kepala daerah 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, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 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. 

 Pada Tahun 2018, belanja hibah dialokasikan sebesar 

Rp.9.569.400.000,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh sembilan 

juta empat ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk Organisasi 

Kemasyarakatan. 

c. Belanja Bantuan Sosial 

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang 

dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

Resiko sosial dimaksud adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 

menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh 

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis 

sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam 

yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk 

dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.  

Kebijakan anggaran bantuan sosial dilakukan setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan 

memperhatikan  asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk 

masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.  
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Penganggaran belanja bantuan sosial yang bersumber dari 

APBD mempedomani peraturan kepala daerah 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, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 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. 

 Pada Tahun 2018, belanja bantuan sosial dialokasikan untuk 

Beasiswa Kurang Mampu sebesar Rp.2.624.950.000,00 (dua miliar enam 

ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah. 

Sedangkan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan sebesar 

Rp.710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah). 

d. Belanja Bagi Hasil 

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah 

provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 

sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. 

e. Belanja Bantuan Keuangan 

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan 

bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kota 

kepada pemerintah kelurahan dalam rangka pemerataan dan peningkatan 

kemampuan keuangan. Belanja bantuan keuangan dialokasikan untuk 

Bantuan kepada Partai Politik. 

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik 

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam APBD,  dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik. 
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Belanja bantuan keuangan dialokasikan untuk Partai Politik 

sebesar Rp.1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah). 

f. Belanja Tidak Terduga 

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional 

dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 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, dialokasikan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah)  

4.2.3 Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan 

prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan 

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan 

di daerah 

Visi Kota Salatiga adalah  

“Salatiga yang Maju, Demokratis, dan Nyaman“ 

Visi diatas sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana pembangunan 

Jangka Panjang Pemerintah Kota Salatiga yang mengamanahkan kepada 

Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat, swasta, dan segenap pemangku 

kepentingan yang bersatu dalam keberagaman suku, budaya, dan agama ntuk 

mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Nyaman. 

Adapun makna visi tersebut adalah : 

Maju, bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang semakin 

mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas 

sumber daya manusia yang semakin baik. Kemajuan tersebut dapat diukur dari 

beberapa indikator. Pertama, kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan 

pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor jasa perdagangan dan 

industri, iklim usaha dan penanaman modal yang semakin kondusif, produktif 

dan berkembang, dengan memperhatikan potensi lokal, sumber daya manusia 

lebih berkualitas dan produktif, tingkat pendidikan masyarakat lebih baik, 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu 
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mengadaptasi perkembangan global, kesempatan memperoleh pendidikan yang 

semakin merata, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, laju 

pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran serta masyarakat 

dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Kota Salatiga mampu memenuhi 

tuntutan kebutuhan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, 

mempunyai semangat dan lebih mampu menghadapi tantangan, serta dapat 

diukur dari peningkatan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan 

pembangunan, peningkatan kemampuan keuangan daerah, ketergantungan dari 

pihak lain secara bertahap semakin berkurang, peran serta masyarakat yang 

semakin meningkat dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengendalian pembangunan daerah, ketersediaan SDM pemerintahan yang 

semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, 37 terjalinnya 

kerjasama regional dan internasional yang lebih baik, kehidupan masyarakat 

baik sosial, politik, yang lebih bermoral, beretika, dan berbudaya. 

Demokratis, bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi 

berlandaskan hukum, etika, moral, kesantunan, memperkuat kelembagaan 

politik, kelembagaan masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung 

tinggi hak dan kewajiban pihak lain, memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi 

daerah dan mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan 

ketentraman dan ketertiban. 

Nyaman, bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi kehidupan 

masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman. Warga 

Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan 

YME menurut agama dan keimanan masing-masing dalam rangka 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis, 

senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga 

terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku 

kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas 

kota yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata dan 

berwawasan lingkungan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam 

mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.  

Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga diatas, maka ditetapkan misi 

sebagai berikut: 

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM 

2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal 
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yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan 

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 

4. Mewujudkan Demokrasi Berdasarkan Hukum 

5. Mewujudkan Pembangunan Kota Yang Berwawasan Lingkungan 

6. Mewujudkan Fasilitas Dan Utilitas Kota Yang Berkualitas Dan Memadai 

 

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, 

perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya 

serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan 

memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas 

pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi 

terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan penciptaan 

lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam 

musrenbang. 

Dengan memperhatikan 9 agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) 

yaitu: 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar 

negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan 

pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional 

dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan 

memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada 

institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi 

melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 

dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan 

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan 

kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; 

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia 

Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan 

program kepemilikan tanah  seluas 9 hektar, program rumah kampung 

deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk 
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rakyat di tahun 2019. 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa 

Asia lainnya. 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali 

kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan 

kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek 

pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai 

patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di 

dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 

melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan 

ruang-ruang dialog antarwarga. 

Secara regional, prioritas pembangunan berdasarkan RKPD Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2018 : 

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi 

unggulan daerah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. 

2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya 

pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan 

pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin. 

3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai 

bidang dan cakupan layanan sosial dasar. 

4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan 

pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi 

secara berkelanjutan. 

5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan 

keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko 

bencana. 

6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan 

baik. 

Sedangkan prioritas pembangunan Kota Salatiga berdasarkan 

RPJPD Kota Salatiga diprioritaskan pada : 
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1. Penguatan penguasaan iptek agar mampu mengadaptasi 

perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan 

nilai-nilai luhur masyarakat 

2. Mendorong penguatan perekonomian daerah yang tinggi, merata, 

berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi 

3. Mewujudkan penguatan aparatur yang semakin berkualitas, 

profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya 

peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju. 

4. Mewujudkan penguatan kehidupan politik dan demokratis, dan 

bertanggung jawab didukung oleh sistem hukum yang mampu 

memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan dan 

perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjunjung tinggi HAM; 

5. Mewujudkan penguatan penataan pembangunan sesuai RTRW 

berwawasan lingkungan, dengan pengelolaan SDA dan LH yang 

optimal, didukung penegakan hukum yang tidak diskriminatit serta 

partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri; 

6. Mewujudkan penguatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan utilitas 

yang sesuai dengan RTRW. 

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan propinsi serta 

dengan berdasarkan pada permasalahan dan evaluasi pelaksanaan RKPD 

tahun yang lalu maka pada tahun 2018 Pembangunan Kota Salatiga 

diprioritaskan pada: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastrukur serta 

ruang terbuka hijau. 

3. Peningkatan perekonomian daerah. 

4. Percepatan penanggulangan kemiskinan. 

5. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. 

 

Sasaran pembangunan di Kota Salatiga pada tahun 2018 adalah 

sebagai berikut: 

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi dengan kisaran  5-5,5 

persen. 

2. Angka Pengangguran sebesar 4-5 persen. 

3. Angka Kemiskinan menjadi 5,8-5 persen. 
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4. Laju Inflasi sebesar 3% ± 1 

 

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 adalah Memacu Investasi 

dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan dengan sasaran yang 

harus dicapai pada tahun 2018 adalah : 

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 6,1 persen; 

2. Pengangguran sebesar 5,3 % - 5,5 %; 

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,0 % - 10,0 %; 

4. Gini Ratio (indeks) sebesar 0,38 % 

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,8 

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian 

Indonesia ke arah yang lebih maju, yang jauh lebih baik, yang mampu 

menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya kesejahteraan 

rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi: 

a. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan; 

b. Terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta 

c. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang 

akan dilaksanakan diantaranya melalui sistem jaminan sosial nasional. 

Penguatan bidang ekonomi juga dilakukan pada pembangunan kedaulatan 

pangan, perwujudan kedaulatan energi, dan akselerasi industri dan pariwisata 

yang didukung oleh penguatan infrastruktur, pertanian, maritim dan kelautan, 

baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor. 

 

Untuk mendukung kebijakan nasional, pemerintah daerah selain 

merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas didaerah, 

perlu juga mensinergikan dengan kebijakan nasional antara lain : 

1. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara 

konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi 

pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah. 

2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara 

konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan 

sekurang-kurangnya 10% dari Total Belanja APBD diluar gaji. 

3. Pencapaian SDG’s seperti kesetaraan gender, penanggulangan 

HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan dan Akses Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial. 
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4. Pelaksanaan dan Pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, 

Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat. 

5. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia 

6. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan 

dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) 

7. Efektifitas Tugas  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kecamatan 

8. Pengembangan kearsipan di daerah dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik 

9. Penyelenggaraan, pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan 

10. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan 

kebangsaan 

11. Penguatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan pelayanan 

kesejahteraan masyarakat 

12. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi 

13. Penanganan konflik sosial dan penyelenggaraan pusat komunikasi dan 

informasi bidang sosial kemasyarakatan 

14. Tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas 

dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian 

15. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK 

secara nasional. 

16. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi 

secara transparan, cepat, tepat dan sederhana 

 

4.2.4 Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan 

organisasi perangkat daerah (SKPD) 

Berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam 

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi 

atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang 

ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan 

daerah, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 berdasarkan arah 

kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran 

pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut 
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berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 

(enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum 

dan perlindungan masyarakat; dan sosial. 

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk 

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya 

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk 

pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah 

yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. 

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar. 

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. 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.  

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk 

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan 

urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan 

standar harga satuan regional. 

  

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Beberapa asumsi pokok yang akan mempengaruhi kebijakan belanja daerah 

kedepan : 

a. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, 

sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian 
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daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta 

penyelenggaraan pemerintahan 

b. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program 

strategis daerah  

 

Pada aspek belanja langsung (berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 

2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), maka dapat 

diproyeksikan pula rencana alokasi anggaran belanja Perangkat Daerah (PD) 

Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2016. Penetapan pagu alokasi anggaran 

Perangkat Daerah dimaksud pada tahun berjalan dapat berubah apabila tuntutan 

perkembangan mengharapkan adanya program dan kegiatan yang menjadi 

prioritas untuk dilaksanakan. 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, 

bahwa dalam menentukan belanja langsung antara lain memperhatikan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan 

asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran 

program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan 

kegiatan. 

2. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 

hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang 

bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, dianggarkan 

pada jenis belanja barang dan jasa. 

3. Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan 

dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening 

berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, 

4. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja 

dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara 

selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan 

target kinerja perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan 

substansi kebijakan pemerintah daerah.  
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5. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) 

yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun 

anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa 

sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan ditambah 

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan 

barang/jasa sampai siap diserahkan. 

6. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal untuk 

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait 

dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

7. Penganggaran untuk kebutuhan barang milik daerah, dilakukan sesuai 

dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan 

prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan 

akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri, serta didasarkan 

pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan 

memperhatikan kebutuhan dan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta 

ketersediaan barang milik daerah yang ada. 

8. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak 

dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggungjawab  induk 

organisiasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional 

yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional 

dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi 

olahraga profesional. 

9. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja 

taliasih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini 

dengan uang pesangon. 

Dalam rangka menyesuaikan antara rencana program dan kegiatan yang 

telah diusulkan oleh OPD sebagaimana lampiran matriks yang ada pada buku 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kemampuan anggaran 

maka perlu disusun   Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada setiap tahun. 
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4.3 Pembiayaan Daerah 

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat 3 

dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 

83 ayat 2 berikut penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

maka jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi 3 persen 

dari Produk Domestik Regional Bruto tahun bersangkutan. 

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Penerimaan pembiayaan mencakup : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); 

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) 

harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan 

mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam 

rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 

2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang 

direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan 

rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2017. 

b. Pencairan dana cadangan; 

Penentuan waktu pencairan dan besarannya sesuai Peraturan Daerah tentang 

Penggunaan Dana Cadangan.  

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan 

perusahaan milik daerah /BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah 

yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan 

modal pemerintah daerah  

d. Penerimaan pinjaman; 

Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah 

kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus 

dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD 

tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. 
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e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. 

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah diantaranya penerimaan 

kembali dana bergulir kepada kelompok masyarakat. 

Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun 

pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan 

kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek 

dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. 

Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat 

tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah akan segera 

melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-

undangan 

  

Sedangkan Pengeluaran pembiayaan mencakup: 

a. Pembentukan dana cadangan; 

Dalam penganggaran pembentukan dana cadangan, terlebih dahulu dengan 

menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang 

mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan 

dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang 

harus dianggarkan. 

b. Penyertaan modal pemerintah daerah 

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah 

dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang 

penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban 

yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada 

tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang 

jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan 

modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. 

Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan 

penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat 

lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor 

perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal 

dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank 

Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal 
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dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s 

(SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah 

perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan 

sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat 

struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan 

struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal 

pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba 

bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, 

peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, 

serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, 

pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna 

meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada 

masyarakat untuk mencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

c.  Pemberian Pinjaman Daerah  

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat 

menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana 

bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD 

dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan 

daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana 

bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat 

penerima. 

 

Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan 

terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup 

defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

 

4.3.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan  

Pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat 

mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan 

memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang 
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diperkirakan terjadi. Disamping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk 

mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri 

dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan 

piutang daerah. Penerimaan pembiayaan yang pasti adalah dari SILPA,  

namun nilainya sangat berhubungan efektifitas dan efisiensi anggaran. 

Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan di 

atas, adalah Alternatif pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan mampu 

memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran. 

Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2018, direncanakan berasal dari  

SILPA, yang diperkirakan sebesar  Rp.26.267.382.000,00 (dua puluh enam 

miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu 

rupiah). 

4.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan. 

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk 

mencukupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengeluaran 

pembiayaan daerah merupakan salah satu belanja daerah disamping belanja 

daerah itu sendiri.  

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan SILPA digunakan untuk 

memenuhi penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, dan untuk 

menutup defisit serta pembentukan dana cadangan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Demikianlah  Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018. 
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