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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Aspirasi, Kebutuhan dan Keinginan 

Masyarakat 

Kebutuhan menurut Dwiyanto dkk (2003) adalah 

sesuatu rasa baik itu dalam bentuk produk, jasa, 

pelayanan, kesenangan dan lain sebagainya yang wajib 

untuk bisa didapatkan oleh manusia sehingga dapat 

mencapai kesejahteraan. Bila ada diantara kebutuhan 

tersebut yang tidak terpenuhi maka manusia akan 

merasa tidak sejahtera atau kurang sejahtera. 

Kebutuhan adalah sesuatu hal yang harus ada, karena 

tanpa itu hidup menjadi tidak sejahtera atau 

setidaknya kurang sejahtera. 

Konsep keinginan menurut Amiruddin (2003), 

adalah sesuatu tambahan atas kebutuhan yang 

diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia tersebut 

merasa lebih puas. Namun bila keinginan tidak 

terpenuhi maka sesungguhnya kesejahteraan tidak 

berkurang. Untuk membedakan antara kebutuhan dan 

keinginan, harus dilihat dari segi fungsi dan tingkat 

urgensinya, sesuatu dikatakan sebagai keinginan kalau 

sudah merupakan tambahan atas fungsi utamanya.  

Aspirasi menurut Purwoko (2008), secara definitif 

mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan 

aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, 

konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan/ide verbal 
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dari lapisan masyarakat manapun dalam suatu forum 

formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan 

kegiatan pembangunan. Di tingkat peran dalam 

struktur, adalah keterlibatan langsung dalam suatu 

kegiatan. 

Pengertian masyarakat menurut Suharto (2006), 

adalah sekelompok orang memiliki perasaan sama atau 

menyatu satu-sama lain karena mereka saling berbagi 

identitas, kepentingan yang sama, perasaan memiliki, 

dan biasanya satu tempat yang sama. Berdasarkan 

fungsinya masyarakat berfungsi sebagai penyedia dan 

pendistribusi barang-barang dan jasa, lokasi kegiatan 

bisnis dan pekerjaan, keamanan publik, sosialisasi, 

wadah dukungan bersama/gotong royong, kontrol 

sosial, organisasi dan partisipasi politik. 

Definsi konsep untuk kebutuhan masyarakat, 

keinginan masyarakat dan aspirasi masyarakat dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Kebutuhan masyarakat, yaitu sesuatu rasa dalam 

bentuk produk, jasa, pelayanan yang wajib 

dipenuhi untuk masyarakat sehingga dapat 

mencapai kesejahteraan. Bila ada diantara 

kebutuhan tersebut yang tidak terpenuhi maka 

masyarakat akan merasa tidak sejahtera atau 

kurang sejahtera. 

2. Keinginan masyarakat sebagai suatu tambahan 

atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi 

sehingga masyarakat tersebut merasa lebih puas. 
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Namun bila keinginan tidak terpenuhi maka 

sesungguhnya kesejahteraan tidak berkurang.  

3. Aspirasi masyarakat adalah sejumlah gagasan/ide 

berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu 

forum formalitas dari lapisan masyarakat 

manapun dan ada keterlibatan langsung dalam 

suatu kegiatan. Aspirasi berupa kebutuhan 

masyarakat dalam bentuk produk, jasa, 

pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk 

bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai 

kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk 

usulan kegiatan pembangunan. 

Aspirasi selain dari masyarakat juga bisa dari hasil 

Reses DPRD, dengan hasil kunjungan DPRD ke 

konstituen pada masing-masing daerah pemilihan yang 

bertujuan untuk menyerap, menghimpun dan 

menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi dari hasil 

Reses DPRD sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang 

terwakili oleh wakil rakyat.  Hasil Reses DPRD menurut 

Dwiyanto dkk (2003) adalah program dan kegiatan yang 

diusulkan DPRD yang akan dituangkan dalam APBD. 

 

2.2. Penyerapan Aspirasi Masyarakat 

Proses penyerapan aspirasi masyarakat ada dua 

menurut Dwiyanto dkk (2003) yaitu penyerapan 

aspirasi masyarakat oleh pemerintah dan penyerapan 

aspirasi masyarakat oleh DPRD. Penyerapan aspirasi 

masyarakat oleh pemerintah melalui proses 
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perencanaan pembangunan dan penyerapan aspirasi 

masyarakat oleh DPRD ada dua tahap yaitu secara 

langsung dan tidak langsung. 

Penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD secara 

langsung dengan dialog tatap muka, seminar dan 

lokakarya, kegiatan saat kunjungan kerja baik masa 

sidang atau memasuki masa Reses. Bertujuan untuk 

menyerap, menghimpun dan menampung aspirasi 

masyarakat. Secara tidak langsung berupa konsultasi 

dengan Pemerintah Daerah untuk menampung aspirasi 

yang disalurkan dari Pemerintah Daerah. 

Hasil Reses DPRD adalah hasil kunjungan DPRD 

ke konstituen pada masing-masing daerah pemilihan 

untuk menyerap aspirasi masyarakat berupa program 

dan kegiatan yang nantinya diusulkan oleh DPRD 

dalam APBD. 

Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat oleh 

DPRD dalam proses penyusunan APBD dengan 

peninjauan lapangan dan pertemuan warga menurut 

Dwiyanto dkk (2003), kegiatan tersebut lebih dominan 

daripada mekanisme atau sarana konvensional seperti 

Musrenbang, seminar dan lain-lain. Sedangkan sarana 

yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

menampung aspirasi masyarakat dalam proses 

penyusunan APBD adalah dengan Musrenbang sebagai 

forum musyawarah stakeholders baik di tingkat RT-RW, 

Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota untuk 

menyepakati rencana kegiatan. 
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2.3. Perencanaan Pembangunan 

Mekanisme perencanaan pembangunan dalam 

UU 25/2004, dijabarkan dalam Permendagri 54/2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8/2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah, dijelaskan apa yang dimaksud dengan 

pembangunan dan perencanaan pembangunan. 

Maksud Pembangunan Daerah adalah 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, 

baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, 

lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan 

kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah 

suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan 

yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu 

lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. 

Mekanisme perencanaan pembangunan daerah 

menurut UU 25/2004 terdapat empat pendekatan 

dalam proses perencanaan pembangunan yaitu 

pendekatan politik, pendekatan teknokratik, 

pendekatan partisipatif dan pendekatan atas-bawah 

(top down) dan bawah-atas (bottom up). 
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Pendekatan politik; memandang bahwa 

pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan 

rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya 

berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan 

calon Kepala Daerah dan program yang ditawarkan 

saat kampaye, disusun dalam RPJMD, melalui 

penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi 

dan program ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan 

progam pembangunan selama masa jabatan. 

Pendekatan teknokratis; menggunakan metode 

kerangka berpikir ilmiah untuk  mencapai tujuan dan 

sasaran pembangunan sebagai proses keilmuan untuk 

memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait 

perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, 

data dan informasi yang akurat, serta dapat 

dipertanggungjawabkan oleh lembaga atau satuan kerja 

yang secara fungsional bertugas untuk itu. 

Pendekatan partisipatif; dilaksanakan dengan 

melibatkan semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) terhadap pembangunan, untuk 

mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 

Keterwakilan seluruh segmen masyarakat sebagai 

bentuk terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen 

perencanaan pembangunan, dan konsensus atau 

kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan 

keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan 

permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan 

dan prioritas program. 
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Pendekatan perencanaan pembangunan daerah 

bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), 

hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang 

dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, 

kota, provinsi dan nasional sehingga tercipta 

sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana 

pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. 

Proses perencanaan partisipatif dalam 

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah harus 

memenuhi tiga prinsip yaitu:  

a) Prinsip Partisipatif (partisipative), menunjukkan 

bahwa masyarakat yang akan diuntungkan dan 

memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut 

serta dalam prosesnya, dengan menikmati faedah 

perencanaan dari keikutsertaan dalam prosesnya. 

b) Prinsip Kesinambungan (sustainable), menunjukkan 

bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu 

tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin 

adanya kemajuan dan perlunya evaluasi serta 

pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga dapat 

diadakan koreksi dan perbaikan.  

c) Prinsip keseluruhan (holistic), menunjukkan bahwa 

masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya 

tidak hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi 

harus dilihat dari berbagai aspek/keseluruhan.  

Proses perencanaan pembangunan Kota Salatiga 

dengan Pendekatan Partisipatif alur perencanaan 

pembangunannya dapat dilihat Gambar 1 berikut ini. 
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Gambar 1 

Proses Perencanaan Pembangunan Kota Salatiga 

Dengan Pendekatan Partisipatif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Hasil analisis, 2012 

 

Perencanaan partisipatif prinsipnya yaitu 

masyarakat dilibatkan dengan mendorong partisipasi 

masyarakat yang dilakukan dengan cara melaksanakan 

proses perencanaan pembangunan daerah dimulai dari 

Musrenbang RT-RW, Musrenbang Kelurahan, 

Musrenbang Kecamatan, dilanjutkan dengan Forum 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD), untuk 

menyusun Dokumen Rancangan RKPD sebagai bahan 

Musrenbang Kota untuk menyepakati Dokumen RKPD 

sebagai acuan penyusunan APBD Kota Salatiga. 

Menurut Arnstein (dalam Wihartanti, 2006) 

terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara 

bentuk peran serta yang semu (empty ritual) dengan 

yang mempunyai kekuatan nyata (real power).  

Lewat tipologi yang dikenal dengan ladder of 

citizen participation atau tangga partisipasi masyarakat 

dia menjelaskan partisipasi yang didasarkan kepada 

Musrenbang RT-RW 

Musrenbang Kelurahan 

Musrenbang Kecamatan 

Rancangan RKPD 

Musrenbang Kota Forum SKPD 

RKPD 

APBD 

KUA PPAS 
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kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk 

akhir, yaitu: 

1. Manipulation, artinya permainan oleh pemerintah. 

2. Therapy, artinya sekedar agar masyarakat tidak 

marah. 

3. Informing, artinya telah ada komunikasi namun 

masih bersifat pemberitahuan searah. 

4. Consultation, artinya terjadi komunikasi dengan 

masyarakat tetapi sarannya tidak selalu dipakai. 

5. Pleacation, artinya komunikasi telah berjalan baik 

dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan 

pemerintah. 

6. Partnership, artinya pemerintah dan masyarakat 

merupakan mitra sejajar. 

7. Delegated power artinya pemerintah memberikan 

kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus 

sendiri baberapa keperluan. 

8. Citizen control, artinya masyarakat menguasai 

kebijakan publik mulai dari perumusan, 

implementasi sampai evaluasi. 

Tangga pertama dan kedua dikategorikan 

sebagai non participation, dikatakan sebagai bukan 

peran serta masyarakat karena masyarakat dianggap 

sebagai obyek dari suatu program kegiatan.  

Tangga ketiga, keempat dan kelima 

dikategorikan sebagai tingkat tokenisme yaitu 

masyarakat didengar dan berpendapat tetapi mereka 

tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan 

jaminan bahwa pandangan mereka akan 
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dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran 

serta pada tingkat ini menurut Arstein memiliki 

kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan 

perubahan dalam masyarakat.  

Tangga keenam, ketujuh dan delapan 

dikategorikan dalam tingkat degrees of citizen power, 

masyarakat memiliki pengaruh dalam proses 

pengambilan keputusan dan menjalankan kemitraan, 

pendelegasian kekuasaan dan pengawasan masyarakat, 

bahkan pada tingkat ketujuh dan kedelapan 

masyarakat memiliki mayoritas suara dalam proses 

pengambilan keputusan dan memiliki kewenangan 

penuh untuk mengelola kebijakan tertentu. 

Proses perencanaan partisipatif dilaksanakan 

dengan melibatkan semua pemangku kepentingan 

(stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi 

dan kesetaraan pemangku kepentingan yang 

dilibatkan, adanya transparansi dan akuntabilitas, 

keterwakilan seluruh segmen masyarakat, terciptanya 

rasa memiliki dan terciptanya kesepakatan pada semua 

tahapan penting pengambilan keputusan. 

Perencanaan partisipatif menurut Abe (2002) 

yaitu “Perencanaan partisipatif tujuannya melibatkan 

kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan 

rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung), 

bertujuan untuk kepentingan rakyat dan bila 

dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan 

sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada 

rakyat”. 
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2.4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Menurut Tjokroamidjojo (1995), partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan berarti:  

1. Ada keterlibatan masyarakat dalam proses 

penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. 

2. Ada keterlibatan masyarakat dalam memikul beban 

dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan. 

3. Ada keterlibatan masyarakat dalam memetik hasil 

dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. 

Partisipasi masyarakat merupakan faktor 

pendukung dari segala kegiatan yang diadakan oleh 

pemerintah atau lembaga lainnya. Partisipasi 

masyarakat menurut Conyers (1994) adalah “alat yang 

berguna untuk memperoleh informasi (fakta) mengenai 

keadaan atau kondisi, sikap, harapan dan kebutuhan 

masyarakat karena tanpa kehadiran masyarakat maka 

program pengembangan pembangunan akan gagal”. 

Conyers (1994) menyebutkan bahwa terdapat 

tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat 

merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah 

perencanaan pembangunan, yaitu:  

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk 

memperoleh informasi mengenai kondisi dan 

kebutuhan masyarakatnya agar program-program 

pembangunan optimal dilaksanakan. 
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2. Masyarakat akan lebih mempercayai program 

pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam 

setiap tahapan atau prosesnya mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 

monitoring. Sehingga akan lebih mengetahui seluk 

beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa 

memiliki terhadap program tersebut.  

3. Merupakan suatu hak demokrasi apabila 

masyarakat dilibatkan dalam pembangunan karena 

masyarakat mempunyai hak untuk turut serta 

dalam menentukan dan merencanakan jenis 

pembangunan yang akan dilaksanakan.  

Partisipasi masyarakat digunakan dalam proses 

perencanaan yang secara langsung melibatkan 

masyarakat untuk penentuan arah, strategi dan 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan alat 

untuk memperoleh informasi tentang kondisi, 

kebutuhan dan program-program pembangunan, 

dengan melibatkan masyarakat berarti masyarakat 

mempunyai hak untuk turut serta dalam menentukan 

dan merencanakan jenis pembangunan di daerahnya. 

 

2.5. Kesejahteraan Masyarakat 

Menurut Wikipedia, sejahtera menunjuk ke 

keadaan yang lebih baik, kondisi manusia yang orang-

orangnya dalam keadaan makmur, sehat atau damai, 

dan dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial 
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menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat.  

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan 

manusia, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, 

hankamnas dan sebagainya. Bidang-bidang kehidupan 

tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanan dan 

Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 

Aspek kesejahteraan masyarakat salah satunya 

adalah penanganan pengangguran, kemiskinan dan 

pelayanan dasar yang meliputi penanganan kesehatan, 

pendidikan dan infrastruktur. Sesuai dengan Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam 

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016 yaitu: 

1. Visi Kota Salatiga adalah “Salatiga yang Sejahtera, 

Mandiri dan Bermartabat”, Sejahtera mempunyai 

arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan 

dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan 

pembangunan berwawasan lingkungan. 

2. Pokok-pokok Visi tentang Sejahtera yaitu 

tersedianya fasilitas dan layanan kesehatan yang 

memadai, utamanya bagi warga yang kurang 

mampu, tersedianya pelayanan pendidikan yang 

berkualitas dan pemerataan akses pendidikan, 

tersedianya fasilitas publik dan kenyamanan 

infrastruktur seperti sarana prasarana jalan, 

jembatan dan lingkungan yang nyaman untuk 

setiap aktivitas masyarakat. 
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3. Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Kota 

Salatiga untuk Periode 2011-2016, yang terkait 

dengan pelayanan dasar adalah Misi Pertama yaitu 

menyediakan pemenuhan kebutuhan layanan 

dasar, karena terpenuhinya pelayanan dasar 

merupakan tolok ukur utama bagi penentuan 

tingkat kesejahteraan masyarakat. 

4. Tujuan yang ingin dicapai dalam Misi Pertama: 

a. Meningkatkan cakupan, jenis, kualitas layanan 

kesehatan masyarakat dan keluarga berencana. 

b. Mengembangkan pemerataan akses dan mutu 

pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. 

c. Meningkatkan layanan fasilitas dan akses 

terhadap kesediaan sanitasi dan air bersih. 

d. Meningkatkan kenyamanan infrastruktur untuk 

pelayanan publik. 

Pelayanan dasar dalam RPJMD Kota Salatiga 

Tahun 2011-2016 akan menjadi fokus utama program 

pembangunan dalam lima tahun ke depan yaitu: 

1. Bidang Pendidikan dengan pemerataan akses 

pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, 

tersedianya pelayanan pendidikan berkualitas, 

pengembangan sarana prasarana pendidikan, 

beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan menjadi 

fokus program pembangunan dengan alasan:  

a. Pendidikan merupakan pemenuhan kebutuhan 

dasar masyarakat dan upaya meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. 



21 

 

b. Melalui SDM yang berkualitas dapat dijadikan 

modal bagi Kota Salatiga untuk melaksanakan 

pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. 

2. Bidang Kesehatan, berkaitan dengan peningkatan 

kualitas layanan kesehatan, penyediaan sarana dan 

prasarana kesehatan, peningkatan kesehatan ibu & 

balita, jaminan kesehatan bagi warga kurang 

mampu melalui Jamkesda bagi warga yang tidak 

terlayani oleh Jamkesmas, biaya pengobatan gratis 

di puskesmas dan menjadi fokus program 

pembangunan dengan alasan: 

a. Merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat, 

terlebih biaya kesehatan di Indonesia semakin 

tidak terjangkau oleh warga miskin. 

b. Memberikan prioritas perhatian di bidang 

kesehatan maka masyarakat miskin Kota 

Salatiga dapat mendapatkan layanan kesehatan 

yang memadai. 

Dalam Rancangan RKPD (RKPD Kota Salatiga 

Tahun 2012), tingkat kesejahteraan masyarakat 

diketahui dengan melihat indikator aspek pelayanan 

umum yang meliputi: 

1. Pembangunan bidang pendidikan, terkait dengan 

program pelayanan pendidikan, secara umum dapat 

terlihat dari indikator mutu pendidikan, kualitas 

sarana pendidikan, pemerataan pendidikan, 

efisiensi internal dan kinerja.  
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2. Pembangunan bidang kesehatan, terkait dengan 

pelayanan kesehatan yang ditunjukkan dari angka 

usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka 

kematian ibu melahirkan dan balita dengan gizi 

buruk.  

3. Peningkatan bidang infrastruktur terkait dengan 

peningkatan pelayanan dasar masyarakat untuk 

kenyamanan pelayanan publik, dengan 

meningkatkan kenyamanan infrastruktur. 

Aspek kesejahteraan masyarakat untuk 

merealisasikan Visi Kota Salatiga yaitu, Salatiga yang 

Sejahtera selain indikator pemenuhan kebutuhan 

dasar, ukurannya adalah Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) untuk mengukur kualitas hidup 

manusianya dan kinerja daerah dalam evaluasi proses 

pembangunan sumber daya manusia. 

 

2.6. Persepsi Masyarakat 

Persepsi, menurut Robbins (2001), didefinisikan 

sebagai proses dengan mana individu-individu 

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera 

mereka agar memberikan makna kepada lingkungan 

mereka. 

Untuk mengetahui apakah APBD Kota Salatiga 

telah mensejahterakan masyarakatnya, dengan melihat 

persepsi masyarakat yang mengorganisasikan dan 

menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan 

makna kepada lingkungan mereka. Persepsi 

masyarakat tentang APBD Kota Salatiga dilihat              
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tentang indikator kesejahteraan melalui tingkat 

pelayanan dasar yang telah diberikan oleh Pemeritah 

Kota Salatiga dalam bentuk pelayanan dasar bidang 

pendidikan, bidang kesehatan dan bidang 

infrastruktur. 

 

2.7. Faktor-Faktor Penghambat Kesejahteraan 

Masyarakat 

Isu Strategis dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 

2011-2016 terdapat beberapa hal yang perlu mendapat 

perhatian khusus yang nantinya bisa menjadi faktor 

penghambat kesejahteraan masyarakat berkaitan 

dengan aspek pelayanan dasar seperti berikut ini: 

1. Bidang Pendidikan 

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pada 

semua jenjang pendidikan dalam rangka 

meningkatkan pelayanan pendidikan. 

b. Belum terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan 

tenaga kependidikan sesuai standar. 

c. Belum optimalnya akses, pemerataan, mutu, 

relevansi dan daya saing pendidikan. 

d. Perlunya peningkatan kesesuaian kurikulum 

dan kebutuhan dunia kerja 

2. Bidang Kesehatan 

a. Belum  optimalnya kualitas dan kapasitas 

pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan 

dasar maupun rujukan serta pengendalian 

penyebaran penyakit menular. 



24 

 

b. Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan 

dengan biaya yang terjangkau dan fasilitas 

pelayanan keluarga berencana. 

c. Perlunya peningkatan pembinaan di bidang 

kesehatan dan peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan. 

d. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan 

keluarga berencana bagi warga miskin. 

e. Perlunya upaya peningkatan kesehatan ibu dan 

anak melalui penurunan angka kematian ibu, 

bayi dan balita, peningkatan status gizi serta 

penurunan Angka Kesakitan masyarakat. 

f. Belum  optimalnya usaha perlindungan 

kesehatan masyarakat dengan menjamin 

tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, 

merata, bermutu dan berkeadilan. 

  

2.8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD)  

Permendagri 13/2006 yang diganti dengan 

Permendagri 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, mengartikan APBD adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Anggaran merupakan sebuah instrumen 

pemerintah dalam menyelenggarakan roda 

pemerintahan dalam sebuah kebijakan dan suatu 

pemerintahan membutuhkan sumber daya berupa 

alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD. 
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Adanya perubahan UU 22/1999 menjadi                

UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU 

25/1999 menjadi UU 33/2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah, membawa pengaruh 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya 

pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat maka 

pemerintah daerah harus menggali dan mengelola 

semua potensi penerimaan daerah secara maksimal. 

Pemerintah Daerah mendapat kewenangan untuk 

menentukan dan menyusun sendiri APBDnya, namun 

tetap berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi 

agar tidak disalahtafsirkan. 

Penyusunan APBD setiap tahun anggaran ada 

pedoman penyusunan yang harus diperhatikan dan 

dipedomani oleh Pemerintah Daerah. Penyusunan 

APBD Tahun Anggaran 2011, pedoman penyusunannya 

berdasarkan Permendagri 37/2010 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011. Pedoman 

Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang 

harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah 

Daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD yang 

meliputi: 

1. Tantangan dan kebijakan pembangunan  

2. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD 

3. Teknis Penyusunan APBD 

4. Sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja 

daerah dalam APBD  

5. Daftar program kementerian dan lembaga 

berdasarkan prioritas nasional.  
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Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD 

Tahun Anggaran 2011 yang perlu mendapat perhatian 

pemerintah daerah terkait dengan pendapatan daerah, 

belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah merupakan rencana 

pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam 

APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional 

serta memiliki kepastian dasar hukum 

penerimaannya seperti:  

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

2. Belanja Daerah, disusun berdasarkan perkiraan 

beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara 

adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh 

masyarakat, khususnya dalam pemberian 

pelayanan umum maka Pemerintah Daerah 

menetapkan target capaian baik dalam kontek 

daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan 

urusan yang menjadi kewenangannya meliputi: 

a. Belanja Tidak Langsung (BTL), terdiri dari 

belanja pegawai (gaji), belanja bunga, belanja 

subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, 

belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, 

belanja tidak terduga. 

b. Belanja Langsung (BL), penganggaran belanja 

langsung dalam rangka melaksanakan program 

dan kegiatan pemerintah daerah dengan 

merencanakan alokasi lebih mengutamakan 
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keberpihakan untuk kepentingan publik 

daripada kepentingan aparatur. Lebih 

memberikan perhatian pada belanja untuk 

kepentingan masyarakat (pelayanan umum) 

daripada belanja untuk membangun sarana 

perkantoran yang terdiri dari belanja pegawai, 

belanja barang jasa dan belanja modal. 

3. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan 

pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan sisa 

lebih pembiayaan tahun berjalan (SiLPA). 

 

2.9. Arah Kebijakan Keuangan 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 dengan Permendagri Nomor 59 tahun 

2007, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus 

dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan 

menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai 

berikut: 

1. 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. 
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2. 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.  

3. 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.  

4. Keadilan anggaran 

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan 

daerah yang dibebankan kepada masyarakat harus 

mempertimbangkan kemampuan untuk membayar, 

disamping itu dalam mengalokasikan belanja 
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daerah harus mempertimbangkan keadilan dan 

pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh 

lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian 

pelayanan. 

5. Efisiensi dan efektifitas anggaran 

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan 

sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang 

maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh 

karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat 

efisiensi dan efektifitas anggaran, maka 

perencanaan anggaran harus memperhatikan (1) 

penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil 

dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin 

dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan 

penghitungan beban kerja, serta penetapan harga 

satuan yang rasional. 

6. 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. 

 

2.10. Teknis Penyusunan APBD  

Permendagri  Nomor 37 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, menjabarkan 

bahwa dalam menyusun APBD, Pemerintah daerah dan 
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DPRD perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai 

berikut: 

1. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud 

tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat agar Pemerintah Daerah 

menyusun dan menetapkan APBD tepat waktu. 

2. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) dengan RKPD, antara RKPD 

dengan KUA-PPAS serta antara KUA-PPAS dengan 

RAPBD yang merupakan kristalisasi dari seluruh 

RKA-SKPD dan RKA-PPKD, sehingga APBD 

merupakan wujud keterpaduan seluruh program 

Nasional dan Daerah dalam upaya peningkatan 

pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja 

daerah dalam APBD, diantaranya: prioritas 

pendidikan, dengan peningkatan akses pendidikan 

yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien 

menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat. 

Prioritas Kesehatan, dengan pembangunan bidang 

kesehatan melalui pendekatan preventif, melalui 

peningkatan kesehatan masyarakat beserta 

lingkungannya. Prioritas Infrastruktur, dengan 

pembangunan infrastruktur yang memiliki daya 

dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan sosial yang berkeadilan, dengan 

mengutamakan kepentingan masyarakat umum 

dan mendorong partisipasi masyarakat.  


