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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 UndangUndang 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, 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
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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 2020 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 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga
Tahun 2020, 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.
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 2020.

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 2020.
d. Pedoman bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
2020.
e. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
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1.3. Dasar hukum penyusunan KUA
Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun 2020 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);
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 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);
8. 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);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
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
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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 Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

33 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. 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 );
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Lembar Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 23);
16. 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);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 22).
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BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2019 meliputi kerangka ekonomi secara
makro dan kerangka pendanaan Tahun 2019. 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 2019. 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 2020 merupakan tahun pelaksanaan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022
untuk tahun ketiga. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Salatiga,
memperhatikan kondisi ekonomi Jawa Tengah, nasional maupun global, maka arah
pembangunan ekonomi Kota Salatiga diprioritaskan 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.
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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

2019

masih

terpengaruh

kondisi

perekonomian global. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional terus
mengalami perlambatan. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kuartal I Tahun
2019 sebesar 5,07%. Angka ini tumbuh sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi
pada kuartal 1 tahun 2018 yang hanya sebesar 5,06%.
Sedangkan laju inflasi Kota Salatiga pada tahun 2017 yang sebesar 3,5%, pada tahun
2018 sebesar 1,95%.
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.
Adapun dari sisi akses permodalan, koperasi dan UKM di Kota Salatiga banyak yang
telah mampu mengakses ke lembaga-lembaga keuangan yang ada. UKM yang mampu
mengakses permodalan, presentasenya selalu meningkat dari tahun ke tahun.

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 2017 sumber pangan utama yang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu dan ubi
jalar rata-rata mengalami kenaikan produktivitas dibanding tahun 2016. Produksi
pertanian pangan di Kota Salatiga didominasi oleh tanaman ubi kayu dengan produksi
pada tahun 2017 sebanyak 33,754 ton/ha, kemudian ubi jalar sebanyak 11 ton/ha.
Sementara itu produksi padi di Kota Salatiga komoditas nomor 3 dengan tingkat
produktivitas pada tahun 2017 sebanyak 6,672 ton/ha. Untuk tanaman holtikultura,
produksi tertinggi pada jenis cabe rawit ditahun 2017 mencapai 17,03 kw/ha.
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3.

Tenaga Kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga pada tahun 2018 sebesar 4,28%,
lebih tinggi dari pada Tahun 2017 yang mencapai 3,96%. Hal ini menunjukkan bahwa
secara persentase tingkat pengangguran terbuka di Kota Salatiga pada Tahun 2018
mengalami penurunan.

2.2. Rencana target ekonomi makro pada tahun 2020
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.
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;
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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 2019, perekonomian
Kota Salatiga tahun 2020 akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh
lingkungan ekonomi global.
Tantangan yang akan dihadapi:
1. Masih besarnya ketergantungan penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan.
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.
Selain hal tersebut di atas, mendasarkan pada kondisi perekonomian pada tahun 2018
dan 2019 serta tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang maka perekonomian
daerah tahun 2020 akan tetap didominasi oleh sektor tersier yaitu perdagangan, industri
pengolahan, hotel dan restoran, angkutan, dan jasa-jasa.
Perekonomian Kota Salatiga pada tahun 2019 tidak akan lepas dari pengaruh
perkembangan perekonomian nasional maupun global, sehingga proyeksi tahun 2020
pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga optimis akan membaik, namun perlu adanya
keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro diberbagai sub sektor. Kondisi ekonomi tahun
2020 sangat dipengaruhi faktor eksternal maupun internal dimana faktor eksternal
diperkirakan lebih baik dari tahun 2018 dan tahun 2017 karena adanya kebijakan dari
pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan,
peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, penciptaan iklim kondusif untuk investasi
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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 2021 mempertimbangkan asumsi makro
Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 ditargetkan
tumbuh sekitar 2,97%, nilai tukar rupiah per US$ Rp15.000,00 dan tingkat inflasi 2,67%.
Ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 tumbuh stagnan sebesar 5,28 persen, selama
rentang waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berfluktuasi secara positif dari
5,26% dari tahun 2018 menjadi 5,27% pada tahun 2019.
Sejalan dengan kondisi ekonomi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga
Tahun 2019 sebesar 5,88%, dan Tahun 2020 sebesar 5,33%. Pada tahun 2021, diharapkan
pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga sebesar 5,37%. 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.
Angka Inflasi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2019 memiliki tren
menurun cenderung stabil. Angka inflasi di Jawa Tengah tercatat pada tahun 2019 sebesar
2,82% lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2018 sebesar 3,71%.

Untuk Kota Salatiga, inflasi Tahun 2018 sebesar 3,5 %, dan Tahun 2019 sebesar
1,95%. Jika dilihat dari data tersebut inflasi Kota Salatiga tahun 2019 mengalami penurunan
jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Data-data diatas mengindikasikan kurang meratanya peredaran barang dan jasa
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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 kondisi perekonomian Kota Salatiga selama 5 (lima) tahun terakhir
mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah,
khususnya dibidang ekonomi telah berjalan dengan baik selama 5 tahun terakhir ini
mengalami pertumbuhan yang positif dengan angka pertumbuhan berkisar rata-rata 4,99 %
pertahun.
Gambaran tentang perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar
harga konstan 2010 selama tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
PDRB Kota Salatiga tahun 2015 -2017
PDRB (miliar Rupiah)
Tahun

Pertumbuhan Ekonomi
(%)

Harga Berlaku

Harga Konstan
2010

2015

9.718.060,71

7.759.181,62

5,17

2016

10.551.362,64

8.164.810,21

5,22

2017

11.438.579,78

8.589.009,54

5,21

Sumber : Statistik Daerah Kota Salatiga 2018, BPS Kota Salatiga
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Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh kontribusi masing-masing sektor
selama 3 tahun terakhir. Struktur PDRB menurut sektor memberikan gambaran tentang
sumbangan setiap sektor dalam struktur produksi.
PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan
pembangunan ekonomi di daerah, yaitu untuk melihat rata-rata pendapatan per orang. PDRB
perkapita merupakan hasil pembagian PDRB atas dasar harga berlaku terhadap jumlah
penduduk pertengahan tahun di daerah. Pendapatan perkapita Kota Salatiga menunjukkan
pertumbuhan yang berlaku positif. Hal ini berarti bahwa daya beli masyarakat Kota Salatiga
mengalami peningkatan. Bila dilihat dari Pendapatan perkapita (PDRB) Kota Salatiga
selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.
Perkembangan pendapatan perkapita Kota Salatiga dari tahun 2013-2017 dapat
dilihat pada tabel berikut :
PDRB Perkapita (Rp)

Tahun

Harga Berlaku

Harga Konstan 2010

2013

44.710,26

39.106,34

2014

48.928,13

40.694,32

2015

52.851,34

42.211,91

2016

56.538,21

43.793,27

2017

60544,65

45.461,81

Sumber : Statistik Daerah Kota Salatiga 2018, BPS Kota Salatiga

3.4 Lain-lain asumsi
Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kota Salatiga
Tahun 2019 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD
ditetapkan tema

Pembangunan

“Peningkatan Kualitas Penataan Ruang dan

Infrastruktur Perkotaan Menuju Salatiga BERSIH DAN INDAH” yang merupakan
tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi 4 dan Misi 5
dimana pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas penataan ruang
dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata melalui
penyediaan sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan
kelancaran transportasi, optimalisasi sarana transportasi masal yang berkualitas dan ramah
lingkungan.
Pembangunan juga difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, udara,
tanah dan air melalui peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak
pencemaran lingkungan hidup. Peningkatan dan penyediaan pelayanan irigasi dengan fokus
rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dalam rangka mendukung peningkatan produksi
pertanian.
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Pada tahun 2020 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:
1.

Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi
rusak berat.

2.

Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas
pada penataan kawasan strategis perkotaan.

3.

Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi
jaringan drainase dan pengairan yang rusak.

4.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan
hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.

5.

Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan
prasarana transportasi.

6.

Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan
lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih,
drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

7.

Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dan keluarga baru.

8.

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

9.

Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar,
pembinaan UMKM, dan pengembangan investasi.

10.

Optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

Sasaran pembangunan di Kota Salatiga pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,18.
b) Angka kemiskinan menjadi 4,84 persen.
c) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi dengan kisaran 5,37 persen.
d) Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 5,83.
e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83%.

Dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari pendapatan daerah dimana
pendapatan daerah merupakan salah satu kunci pokok dalam penganggaran, oleh sebab hal
tersebut pemerintah harus jeli dan hati hati dalam meraih dan memprediksikan pendapatan
daerah, adapun kebijakan untuk meraih pendapatan agar optimal dan nantinya akan dapat
dibelanjakan secara optimal adalah sebagai berikut :
1) Ekstensifikasi dan intensifikasi serta diversifikasi terhadap sumber-sumber
pendapatan;
2) Meneliti dan mengkaji potensi, eksplorasi potensi serta penerapan manajemen
pengelolaan pendapatan yang efektif;
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3) Melakukan perbaikan mekanisme pemungutan pendapatan daerah dalam rangka
peningkatan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah;
4) Perbaikan kinerja dan efisiensi manajemen pada badan usaha milik daerah melalui
pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap BUMD;
5) Pengembangan usaha daerah melalui penambahan permodalan maupun peningkatan
kemampuan SDM pengelola;
6) Peningkatan koordinasi dalam rangka perolehan dan pengelolaan pendapatan
daerah;
7) Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
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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 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
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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.

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
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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.
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
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan halhal sebagai berikut :
1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
a)

Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah 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.

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data
potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi
dan Pemerintah Kota Salatiga serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi
pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun
sebelumnya.
c)

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak
daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Salatiga harus melakukan kegiatan
penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan
besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan
penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi
daerah serta pengawasan penyetorannya.

d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%
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(sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan
untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda
dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5)
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
e)

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian
kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai
pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut,
dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok
yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh
puluh lima

persen)

dari

alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
f)

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk
penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3)
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.

g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di
lapangan, penegakan

hukum,

penatausahaan,

biaya

dampak

negatif dari

perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan
keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun
2012.
h) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang belum menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD), dianggarkan
pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi
Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi
Pelayanan Kesehatan.
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2. Penganggaran

hasil

pengelolaan

kekayaan

daerah

yang dipisahkan memperhatikan

potensi penerimaan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan :
a) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit
oriented)

adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka

meningkatkan PAD; dan
b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum
(public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan
layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
a)

Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi
jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD,
jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

b)

Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPKBLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD
Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi
JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32
Tahun 2014 tentang

Pengelolaan

dan

Pemanfaatan

Dana

Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah

dan

Kapitasi Jaminan
Surat

Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

4.

Dana Perimbangan
Penganggaran

pendapatan

daerah

yang

bersumber

dari

dana perimbangan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1)

Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
a) Pendapatan

dari

DBH-Pajak

yang

terdiri

atas

DBH-Pajak Bumi dan

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

2020

atau

Tahun

Peraturan

Tahun

Menteri Keuangan mengenai Alokasi

Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan,
penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada tren realisasi
pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018,
Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
b) Pendapatan

dari

DBH-Cukai

Hasil

Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan

sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
atau

Peraturan

Tahun

Anggaran

2020

Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut

provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau
Peraturan

Menteri

Keuangan

mengenai

Rincian

DBH-CHT

menurut

provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH- CHT 3
(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan
Tahun Anggaran 2017.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi
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Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2020.
c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang
dari

DBH-Kehutanan,

terdiri

DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-

Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas
Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan

mengenai

Alokasi

DBH-SDA Tahun Anggaran 2020.
2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun

Anggaran

ditetapkan,

2020.

penganggaran

Dalam

hal

Peraturan Presiden

dimaksud

belum

DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran

2019. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi
DAU dimaksud pada peraturan

daerah

tentang

Perubahan

APBD

Tahun

Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN

Tahun

Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020
yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala
daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2020 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun
Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan,
penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau
informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada
pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD tahun anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah
daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020.
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5. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri
yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, mekanisme
pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek
Hibah Dana BOS masing- masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode
rekening berkenaan.
Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS
pada satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur
yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi
Tahun Anggaran 2020.
Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada
Rekening

Kas

Umum

Daerah

Provinsi

akibat belum disalurkan pada Tahun

Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan
kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.
2) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang
diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.
Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 mendahului
penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarannya didasarkan
pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan
memperhatikan realisasi

Bagi

Hasil

Pajak

Daerah

Tahun

Anggaran

2018,

sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh
pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, ditampung
dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2020.
3) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum
maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD

penerima bantuan, sepanjang

sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum
tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud
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pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2020.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus
tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat
khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

4) Pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau
pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri,
kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi
hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya
tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi
kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku
penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga
didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala
Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Realisasi pendapatan daerah Kota Salatiga tahun 2018 sebesar Rp.889.992.411.250,00.
(delapan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus) naik dari tahun 2017 sebesar
Rp.882.746.082.111,00 (delapan ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh enam
juta delapan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah). Realisasi PAD Kota Salatiga tahun 2018
Rp.208.926.057.032,00 (dua ratus delapan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima
puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah) atau turun sebesar 5,14 % dari PAD tahun 2017 sebesar
Rp.220.243.361.132,00 (dua ratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus
enam puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Kontribusi PAD pada tahun 2018

terhadap penerimaan keuangan daerah tahun 2018 mencapai 23,48% dari total pendapatan
daerah. Pada tahun 2020 Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.946.860.543.000,00
(sembilan ratus empat puluh enam miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh
tiga ribu rupiah) dengan kontribusi PAD sebesar Rp.229.767.832.000,00 (dua ratus dua puluh
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sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
atau 24,27 % dari Pendapatan Daerah.

4.1.2 Target pendapatan daerah meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah
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.
Target Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018, Target Pendapatan Daerah Tahun 2019
dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020
Realisasi Tahun
2018*

Rencana Tahun
2019

Proyeksi Tahun
2020

PENDAPATAN DAERAH

889.992.411.250

919.256.914.000

946.860.543.000

Pendapatan Asli Daerah

208.926.057.032

221.454.276.000

229.767.832.000

Pendapatan Pajak Daerah

55.520.176.329

48.579.400.000

54.408.928.000

Pendapatan Retribusi Daerah

10.658.079.170

8.712.735.000

10.455.282.000

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan

13.731.835.187

14.258.519.000

15.000.000.000

1.1.3

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah

129.015.966.346

149.903.622.000

149.903.622.000

1.1.4
1.2

Dana Perimbangan

561.012.927.696

581.886.228.000

597.202.584.000

.2.1

24.417.997.942

24.989.468.000

24.989.468.000

.2.3

Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan
Pajak
Dana Alokasi Umum

448.067.710.000

466.808.813.000

466.808.813.000

.2.4

Dana Alokasi Khusus

88.527.219.754

90.087.947.000

105.404.303.000

1.3

Lain-lain Pendapatan yang Sah

120.053.426.522

115.916.410.000

119.890.127.000

NO
1
1.1

URAIAN

1.1.1
1.1.2

1.3.1

Dana Hibah BOS

17.648.283.243

17.037.520.000

17.037.520.000

1.3.2

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

61.236.355.279

55.375.761.000

64.235.882.000

1.3.3

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

38.500.000.000

37.543.129.000

1.3.4

Bantuan Keuangan dari Propinsi

2.668.788.000

5.960.000.000
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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 :
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)
Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun 2020

25

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.
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.
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 2019 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2020, 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;
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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.

4.2.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja
daerah
2. Belanja Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk
mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan
pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait
pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, 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.
Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian
prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing
tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus
lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi
daerah.
Pemerintah daerah 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.
a.

Belanja Tidak Langsung
Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1)

Belanja Pegawai
a) Penganggaran

untuk
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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.
b) Penganggaran

belanja

pegawai

untuk

kebutuhan pengangkatan

Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2020.
c) Penganggaran belanja pegawai
kenaikan

pangkat,

tunjangan

untuk kebutuhan kenaikan gaji
keluarga

berkala,

dan mutasi pegawai dengan

memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima
persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d) Penganggaran

penyelenggaraan

jaminan

kesehatan

bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD
dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020

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.
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan
jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan
dalam APBD.
e) 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 Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f)

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
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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.
g) 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.
h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan
Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN
Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi
dan kabupaten/kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja
Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode
rekening berkenaan.
Belanja Pegawai Tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp.407.838.962.000,00 (empat
ratus tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh
dua ribu rupiah).
2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
mempedomani

peraturan

Kepala

Daerah

APBD

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, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam 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.

Pada Tahun 2020, belanja hibah dialokasikan sebesar Rp.18.811.631.500,00 (delapan
belas miliar delapan ratus sebelas

juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus

rupiah) yang dialokasikan untuk Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan belanja bantuan sosial tahun 2020 direncanakan
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sebesar Rp.8.896.050.000,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta
lima puluh ribu rupiah) dialokasikan untuk Beasiswa Kurang Mampu dan Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH).
3) Belanja Bagi Hasil Pajak
a) Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang
bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan

secara

bruto,

sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005.
Tata

cara

penganggaran

dana

bagi

hasil

pajak

daerah tersebut

memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2019,
sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan
kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi
dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun
maksud

Anggaran

2019

sebagaimana

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
Belanja bantuan keuangan tersebut, 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.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan
keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal
dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah
penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan
peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk
membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan
keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima
bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih
dahulu oleh pemberi bantuan.

Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun 2020

30

c) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus
diuraikan daftar nama pemerintah daerah selaku penerima bantuan keuangan
sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

4)

Belanja Bantuan Keuangan
a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah
lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
Belanja bantuan keuangan tersebut, 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.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan
keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal
dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah
penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan
peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk
membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan
keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima
bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih
dahulu oleh pemberi bantuan.
Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus
diuraikan daftar nama pemerintah daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai
rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun
Anggaran 2020 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek
belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama
partai

politik

penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan

keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas 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
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Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017
tentang Perubahan atas 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.
Belanja

bantuan

keuangan

dialokasikan

untuk

Partai

Politik

sebesar

Rp.658.044.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta empat puluh empat ribu
rupiah).
5) Belanja Tidak Terduga
Penganggaran

belanja

tidak

terduga

dilakukan

secara

rasional

dengan

mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 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 2020, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
b. Belanja Langsung
Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan
pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) 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.
Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk
pemerintahan

wajib

terkait

pelayanan

berpedoman pada standar teknis dan harga

urusan

dasar ditetapkan dengan SPM dan
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.
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2) Belanja Pegawai
Dalam

rangka

meningkatkan

efisiensi

anggaran

daerah, penganggaran

honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai
dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target
kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium
bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan
memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan
tersebut pada butir a.1).f), pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).g).

3) Belanja Barang dan Jasa
1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang
besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
2) Penganggaran

untuk

Jaminan

Kesehatan

bagi

Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan
pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
3) Penganggaran

uang

untuk

diberikan

kepada

pihak ketiga/masyarakat,

hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
4) Penganggaran

belanja

barang

pakai

habis

nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas

disesuaikan dengan kebutuhan
dan

fungsi

OPD,

jumlah

pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan
barang Tahun Anggaran 2019.
4) Belanja Modal
1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD
Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta
pertumbuhan ekonomi daerah.
2) Penganggaran

pengadaan
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kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
efektif,

transparan

prinsip

efisiensi,

dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan

mengutamakan produk-produk dalam negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada
perencanaan

kebutuhan

barang milik

pemeliharaan barang milik daerah

daerah

dan

daftar

kebutuhan

yang disusun dengan memperhatikan

kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik
daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah
merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran
untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar
(baseline) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik
daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau
standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota
berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur
dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014.

Belanja Daerah pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp.1.036.803.500.500,00 (satu
triliun tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) yang
dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.437.204.687.500,00 (empat ratus tiga
puluh tujuh miliar dua ratus empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus 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.599.598.813.000,00 (lima ratus sembilan puluh
sembilan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga belas 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 2018, target
belanja tahun 2019 dan proyeksi belanja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.1
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018, Rencana Belanja Daerah Tahun 2019
dan Rencana Belanja Daerah Tahun 2020
Rencana
No

(1)

2.00

2.10

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.20

2.2.1

Uraian

Realisasi Tahun
2018*

Tahun 2019

Tahun 2020

(3)

(4)

(5)

(2)

BELANJA DAERAH

923.538.238.485

949.291.338.000 1.036.803.500.500

Belanja Tidak langsung

368.016.095.795

399.679.175.000

437.204.687.500

347.280.147.108

380.555.987.000

407.838.962.000

Belanja Bunga

0

0

0

Belanja Subsidi

0

0

0

12.347.600.000

13.150.488.000

18.811.631.500

3.714.131.000

4.356.050.000

8.896.050.000

Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota &
Pemerintah Desa

0

0

0

Belanja Bantuan Keuangan
kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota &
Pemerintah Desa (Partai
Politik)

616.646.144

616.650.000

658.044.000

4.057.571.543

1.000.000.000

1.000.000.000

555.522.142.690

549.612.163.000

599.598.813.000

61.222.578.917

84.989.892.000

77.567.073.000

Belanja Pegawai

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Tidak Terduga

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai
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2.2.2

2.2.3

Belanja Barang & Jasa

272.277.581.785

291.469.075.000

305.553.570.000

Belanja Modal

222.021.981.988

173.153.196.000

216.478.170.000

5) Surplus/Defisit APBD
Surplus

atau

defisit

APBD

adalah

selisih

antara

anggaran pendapatan daerah

dengan anggaran belanja daerah.
Dalam hal ini, APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan
pembiayaan untuk menutup defisit tersebut,

yang

bersumber

dari

sisa

lebih

perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan
pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.2 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 pembangunan jangka menengah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 adalah :
“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Berdasarkan pernyataan visi di atas, maka terdapat makna yang terkandung dalam visi
tersebut berdasarkan masing-masng frase. Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata
HATI BERIMAN dan kata SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata
SEHAT, TERTIB, BERSIH, INDAH dan AMAN. Sementara itu kata SMART merupakan
singkatan dari SEJAHTERA, MANDIRI dan BERMARTABAT.
Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang
ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan
Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Untuk mencapai visi Kota Salatiga Hari Beriman yang Smart
ditetapkan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:
a) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan
menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
b) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
c) Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah
d) Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan
lingkungan
e) Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota
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f)

Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan
Mikro.

g) Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses
lapangan pekerjaan.
h) Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
i)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang
baik (good governance)
Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga yang
dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran, maka dirumuskan Arah Kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan.
Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan
tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Salatiga.
Arah

Kebijakan

Pembangunan

Kota

Salatiga

tahun

2020

ditujukan

untuk

“Peningkatan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur Perkotaan Menuju Salatiga
BERSIH DAN INDAH” yang merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk
mendukung pencapaian Misi 4 dan Misi 5 dimana pada tahap ini, pembangunan difokuskan
pada peningkatan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan
wilayah secara merata melalui penyediaan sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai
untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi, optimalisasi sarana transportasi masal yang
berkualitas dan ramah lingkungan.
Pembangunan juga difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup,
udara, tanah dan air melalui peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah
dampak pencemaran lingkungan hidup. Peningkatan dan penyediaan pelayanan irigasi dengan
fokus rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dalam rangka mendukung peningkatan produksi
pertanian.
Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan propinsi serta berdasarkan
tahapan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 maka pada tahun 2020 Pembangunan Kota
Salatiga diprioritaskan pada:
1.

Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi
rusak berat.

2.

Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada
penataan kawasan strategis perkotaan.

3.

Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan
drainase dan pengairan yang rusak.

4.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup
dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.
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5.

Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan
prasarana transportasi.

6.

Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan
lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase,
persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Pusat.

7.

Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dan keluarga baru.

8.

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

9.

Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar,
pembinaan UMKM, dan pengembangan investasi.

10. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

4.2.4 Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan organisasi perangkat
daerah (OPD)
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 2020 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah
dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan
pembangunan daerah tersebut 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.
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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 daerah dan mampu mencukupi
kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan
b. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah
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.
4.3 Pembiayaan Daerah
Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat 3 dalam Undangundang 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 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran
pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang
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direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek
sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019.
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 perundangundangan 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.
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
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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 dan/atau penambahan modal
kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
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.

Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun 2020

41

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 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 2020, direncanakan berasal dari SILPA, yang
diperkirakan sebesar Rp.89.942.957.500,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus
empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus 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 2020.
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Juli 2019

PIMPINAN DPRD

WALIKOTA SALATIGA

SUTRISNO SUPRIANTORO, SE
Ketua

YULIYANTO, SE, MM

Drs. KASMUN SAPARAUS, MSi
Wakil Ketua

SRI UTAMI DJATMIKO, SH
Wakil Ketua

Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun 2020

45

