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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kota Salatiga 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Semarang, Kota Salatiga terdiri dari 22 Kelurahan, 

yaitu 9 Kelurahan asli dan 13 Kelurahan eks desa. 

Secara administratif sejak tahun 1992 Kota 

Salatiga terbagi menjadi 4 Kecamatan dan 22  

Kelurahan, yaitu dengan rincian sebagai berikut: 

1. Kecamatan Sidorejo terdiri dari 6 Kelurahan yaitu: 

Blotongan, Sidorejo Lor, Salatiga, Bugel, Kauman 

Kidul dan Pulutan.  

2. Kecamatan Tingkir terdiri dari 6 Kelurahan yaitu: 

Kutowinangun, Gendongan, Sidorejo Kidul, 

Kalibening, Tingkir Lor dan Tingkir Tengah.  

3. Kecamatan Argomulyo terdiri dari 6 Kelurahan 

yaitu: Noborejo, Ledok, Tegalrejo, Kumpulrejo, 

Randuacir dan Cebongan.  

4. Kecamatan Sidomukti terdiri dari 4 Kelurahan: 

yaitu Kecandran, Dukuh, Mangunsari dan 

Kalicacing.  

Pembagian wilayah administrasi Kota Salatiga 

per tahun 2010 mempunyai 199 RW dan 1.044 RT, 

menurut data Salatiga Dalam Angka (SDA Tahun 

2011), terlihat dalam Tabel 4.1 berikut ini. 
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Tabel 4.1 
Pembagian Wilayah Administrasi Per Kecamatan  

 

Kode Kelurahan RW RT 

33.73.04 1. Sidorejo 59 297 

33.73.02 2.  Tingkir 48 279 

33.73.03 3.   Argomulyo 56 251 

33.73.04 4. Sidomukti 36 217 

Jumlah 
Total 

2010 199 1.044 

2009 198 1.028 

2008 198 1.023 

2007 196 1.000 

2006 195 985 

Sumber : Salatiga Dalam Angka, 2011 

 
4.2. Gambaran Umum Jumlah Penduduk Kota 

Salatiga 

Data Salatiga Dalam Angka tentang banyaknya 
jumlah penduduk pada tahun 2010 telah mencapai 

174.621 jiwa (SDA Tahun 2011), terlihat dalam Tabel 
4.2 berikut ini. 

 

Tabel 4.2 
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan 

 

Kecamatan 
Luas Kel. 

(km
2
) 

Jumlah Penduduk 
Kepadatan 

per km
2
 

1. Sidorejo 16.247 50.647 3,117 

2. Tingkir 15.549 40.377 2,597 

3. Argomulyo 18.536 43.666 2,356 

4. Sidomukti 11.460 39.931 3,484 

Tahun 2010 61.792 174.621 2,826 

Tahun 2009 61.792 170.022 2,752 

Tahun 2008 61.792 167.033 2,703 

Tahun 2007 57.031 167.261 2,933 

Tahun 2006 56.781 176.795 3,114 

Sumber : Salatiga Dalam Angka, 2011 
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Penduduk Kota Salatiga terdiri dari laki-laki 

sebanyak 86.006 jiwa dan perempuan sebanyak 88.615 

jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 

2.826 jiwa per km2. Kepadatan penduduk tertinggi 

tercatat di Kecamatan Sidomukti yaitu sebesar 3,484 

jiwa per km2. Dalam kurun waktu 5 tahun (2006-2010) 

terjadi peningkatan jumlah penduduk dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 1,05% pertahun.  

Kecamatan yang paling banyak penduduknya 

adalah Kecamatan Sidorejo yaitu sebayak 50.647 jiwa 

(29,00%), sedangkan Kecamatan yang paling sedikit 

penduduknya adalah Kecamatan Sidomukti yaitu 

sebanyak 39.931 jiwa (22,86%). 

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, 

sebagian besar penduduk rata-rata masih berada 

dalam kelompok usia produktif (usia 15 tahun s.d 60 

tahun) sebanyak 119.446 orang (68,40%), dan sisanya 

usia non produktif (usia 0-14 tahun dan usia 60 tahun 

keatas) sebanyak 55.175 orang (31,59%). 

 

4.3. Proses Perencanaan Pembangunan dan 
Penganggaran di Kota Salatiga 

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang nyata. Perencanaan 

pembangunan adalah proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur 

pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka 
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peningkatan kesejahteraan. Untuk mensejahterakan 

masyarakatnya maka Pemerintah Kota Salatiga setiap 

tahun harus melaksanakan proses perencanaan 

pembangunan dan penganggaran, dengan membuat 

dokumen perencanaan berupa RKPD dan rencana 

keuangan  berupa APBD yang memuat program dan 

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan 

tujuan pembangunan. 

Pelaksanakan otonomi daerah berperan penting 

dalam upaya meningkatkan peran serta dan 

kesejahteraan masyarakat dengan mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat sendiri untuk 

mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan proses 

perencanaan pembangunan dan penganggaran sendiri 

melalui tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan dan 

menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek 

pembangunan. 

Setiap tahun Pemeritah Kota Salatiga telah 

melaksanakan mekanisme Musrenbang, sebagai salah 

satu tahapan-tahapan kegiatan dalam proses 

perencanaan pembangunan dan penganggaran yang 

melibatkan semua unsur dengan mendorong partisipasi 

masyarakat untuk mengakomodasi penyerapan aspirasi 

masyarakat dalam APBD. Pelaksanaan Musrenbang 

mulai dari Musrenbang RT-RW, Kelurahan, Kecamatan, 

dilanjutkan dengan Forum SKPD untuk menyusun 

dokumen Rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang 

Kota untuk menyepakati dokumen RKPD sebagai acuan 

penyusunan APBD Kota Salatiga. 
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Pelaksanaan Musrenbang sebagai tahapan 

proses perencanaan pembangunan dan penganggaran 

termasuk dalam pendekatan perencanaan partisipatif 

karena telah melibatkan masyarakat seperti yang 

dikemukakan oleh Informan dari Bappeda Kota 

Salatiga1, bahwa: 

“Pelaksanaan Musrenbang di Kota Salatiga setiap tahun 

telah melaksanakan proses Perencanaan Partisipatif karena 

masyarakat selalu dilibatkan dalam pelaksanaan 

Musrenbang dari tingkat RT,  RW, Kelurahan, Kecamatan 
dan Kota“. 

 

Kendala yang dihadapai dalam proses 

perencanaan pembangunan dan penganggaran, 

manakala aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari 

masyarakat terabaikan begitu saja dan tidak terserap 

dalam APBD. Jika hal tersebut yang terjadi maka pola 

pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif 

hanya sebagai slogan yang manis dibicarakan namun 

pahit dalam tataran pelaksanaannya. 

Implementasinya, warga masyarakat yang 

mengajukan usulan program kegiatan maka warga 

masyarakat pulalah yang melakukan dan sekaligus 

melakukan pengawasannya, seperti amanat UU 

25/2004 bahwa pelaksanaan pembangunan harus 

memenuhi tiga prinsip, partisipatif (partisipative) yaitu 

masyarakat harus turut serta dalam perencanaan dan 

prosesnya, kesinambungan (sustainable) yaitu 

perencanaan harus berlanjut dan perlunya evaluasi 

serta pengawasan dalam pelaksanaannya agar dapat 

diadakan koreksi/perbaikan dan keseluruhan (holistic).  

                                                           
1
 Wawancara Dewi Ernawati (Nopember 2012). 
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Perubahan UU 22/1999 menjadi   UU 32/2004 

tentang Pemerintahan Daerah, perubahan UU 25/1999 

menjadi UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah, membawa pengaruh dalam sistem 

anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kota 

Salatiga, sehingga dapat menggali dan mengelola 

semua potensi penerimaan daerah secara maksimal, 

dan memberikan kewenangan untuk menentukan dan 

menyusun sendiri APBDnya namun tetap berpedoman 

pada peraturan yang lebih tinggi agar tidak 

disalahtafsirkan. 

Sistem anggaran berbasis kinerja lebih bersifat 

desentralisasi, yaitu dalam penyusunan perencanaan 

dan penganggaran tidak didominasi oleh Pemerintah 

Pusat, tetapi Pemerintah Daerah dalam menyusun 

perencanaan melakukan penjaringan aspirasi 

masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat. 

Sistem anggaran berbasis kinerja harus lebih fokus dan 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat (belanja 

publik) dibandingkan dengan belanja aparatur (belanja 

pegawai). Namun belum semua Pemerintah Daerah 

sistem anggarannya menerapkan hal tersebut, karena 

dalam kenyataannya lebih didominasi oleh belanja 

aparatur (belanja pegawai) dengan prosentase 70%-80% 

untuk belanja aparatur dan sisanya 20%-30% untuk 

belanja publik. 
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Pemerintah Kota Salatiga berupaya untuk 

melaksanakan proses perencanaan pembangunan dan 

penganggaran dengan perencanaan pembangunan 

partisipatif dan sistem anggaran berbasis kinerja 

dengan melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat 

yang melibatkan masyarakat dalam perencaanan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembagunan.  

 

4.4. Pelaksanaan Musrenbang di Kota Salatiga 

Pelaksanaan Musrenbang RT dan RW difasilitasi 

oleh RT dan RW setempat untuk menampung 

kebutuhan masyarakat dalam bentuk aspirasi 

masyarakat. Musrenbang RT dan RW dilaksanakan 

dengan membuat daftar usulan kebutuhan dan 

memberikan daftar prioritas aspirasi yang akan 

diusung di Musrenbang Kelurahan. Setelah semua 

usulan masuk ditingkat RT dan RW maka Kelurahan 

melaksanakan Musrenbang Kelurahan.  

Musrenbang Kelurahan dimulai pada minggu 

kedua s.d minggu keempat bulan Januari setelah 

pelaksanaan Musrenbang RT dan RW, seperti yang 

dikemukakan oleh Informan dari Bappeda Kota 

Salatiga2, bahwa: 

“Musrenbang  Kelurahan efektif untuk penyerapan usulan 

masyarakat namun dari masyarakat masih merupakan 

daftar keinginan bukan kebutuhan dan seharusnya sesuai 
prioritas dan usulan yang belum diakomodir menjadi 

prioritas di tahun berikutnya“. 
 

                                                           
2
 Wawancara Dewi Ernawati (Nopember 2012). 
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Kegiatan prioritas menurut Permendagri 

54/2010, adalah kegiatan yang ditetapkan untuk 

mencapai secara langsung sasaran program prioritas. 

Usulan kegiatan yang menjadi prioritas adalah 

kekurangan kegiatan yang masih ditemui, kegiatan 

yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan 

tinggi bagi masyarakat dan permasalah mendesak.  

Penetapan program prioritas pada RKPD 

berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar 

masyarakat, azas pemerataan dan pencapaian keadilan 

yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Disamping 

itu, RKPD Kota Salatiga harus mempunyai keterkaitan 

erat dengan RPJMD, RPJPD dan RTRW Kota Salatiga, 

juga memperhatikan RPJM dan RPJP baik Provinsi 

Jawa Tengah maupun Nasional.  

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil 

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian 

kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi 

isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah 

dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah 

beserta kerangka pendanaan. Rencana program dan 

kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan 

kepentingan masyarakat diuraikan dari program dan 

kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai 

kegunaan tinggi bagi masyarakat. 
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Skala prioritas menurut Informan dari DPRD3, 

bahwa pelaksanaan penentuan skala prioritas di 

lapangan belum ada indikator yang jelas dan hal 

tersebut menjadi persoalan tersendiri. 

“Selama ini dalam pembahasan perencanaan pembangunan 

dan penganggaran yang menjadi persoalan dalam 

masyarakat adalah dalam menentukan usulan prioritas. 
Usulan prioritas dari tingkat bawah seperti RT-RW sampai 

dengan tingkat Kecamatan, ukuran prioritas yang 

digunakan hanya menakar kebutuhan berdasarkan selera. 

Karena kekurangtahuan masyarakat tentang ukuran baku 

skala prioritas yang digunakan untuk mengusung usulan 

aspirasi dari tingkat RT-RW ke tingkat Kota. Maka 
diperlukan pendampingan dari pihak teknis terkait karena 

masyarakat buta akan sistem perencanaan dan 

penganggaran“. 
 

Prioritas usulan aspirasi masyarakat yang 

menentukan adalah masyarakat sesuai dengan daftar 

kebutuhan, namun tidak semua prioritas yang 

diusulkan sesuai dengan rumusan prioritas dan 

sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan 

yang telah ditetapkan baik untuk jangka pendek, 

menengah dan panjang. Persoalannya karena ukuran 

prioritas yang digunakan oleh masyarakat adalah 

hanya menakar kebutuhan berdasarkan selera, maka 

diperlukan pendampingan atau keterlibatan dari pihak 

teknis terkait untuk  membantu menentukan prioritas.  

Pendampingan diperlukan karena masyarakat 

sebagian besar masih buta akan sistem perencanaan 

dan penganggaran agar penentuan prioritas sesuai 

dengan dokumen perencanaan jangka pendek, 

menengah dan panjang. 

                                                           
3
 Wawancara Haris(Mantan DPRD)(Pebruari 2013). 
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Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan diikuti oleh 

berbagai unsur masyarakat, dari RT, RW, LPMK, Tokoh 

Masyarakat, Unsur PKK, Unsur Pemuda dan lain lain. 

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang 

menurut Informan dari Kelurahan4. 

“Partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang 
cukup baik, dilihat dari daftar jumlah kehadiran di 

Musrenbang Kelurahan dengan bukti daftar hadir dan 

jumlah daftar undangan peserta Musrenbang yang tiap 

tahun kurang lebih 70% s.d 80% kehadiran“. 
 

Penilaian partisipasi masyarakat dalam 

mengikuti Musrenbang cukup baik, dilihat dari 

prosentase jumlah kehadiran undangan peserta 

Musrenbang. Namun hasil penelitian Wihartanti (2006), 

menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam 

Musrenbang rendah. Observasi di lapangan, bahwa 

peserta Musrenbang Kelurahan adalah perwakilan dari 

RT, RW, Tokoh Masyarakat, Unsur Pemuda, Unsur 

PKK, Anggota DPRD, perwakilan SKPD yang mendapat 

undangan dari Kelurahan sebagai pelaksana 

Musrenbang. Indikator partisipasi masyarakat berupa 

jumlah kehadiran undangan dari pihak Kelurahan 

sebagai penyelenggara, menyatakan bahwa 70% s.d 

80% peserta undangan hadir maka dikategorikan 

partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang 

cukup baik. 

Jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 

Sekota Salatiga pada minggu kedua s.d keempat bulan  

Januari seperti dalam Tabel 4.3 berikut ini. 

                                                           
4
 Wawancara Budi Cahyono (Nopember 2012). 
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Tabel 4.3 
Jadwal Musrenbang Kelurahan Sekota Salatiga  

 

KECAMATAN TANGGAL KELURAHAN 

SIDOREJO 
Minggu kedua s.d  
keempat bulan 
Januari 

Kelurahan Blotongan, Kelurahan sidorejo Lor, 
Kelurahan Salatiga, Kelurahan Bugel, Kelurahan 
Kauman Kidul, Kelurahan Pulutan  

TINGKIR 
Minggu kedua s.d  
keempat bulan 
Januari 

Kelurahan  Kutowinangun, Kelurahan 
Gendongan, Kelurahan Sidorejo Kidul, 
Kelurahan Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor , 
Kelurahan Tingkir Tengah 

ARGOMULYO 
Minggu kedua s.d  
keempat bulan 
Januari 

Kelurahan Noborejo, Kelurahan Ledok, 
Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Randuacir 
dan Kelurahan Cebongan 

SIDOMUKTI 
Minggu kedua s.d  
keempat bulan 
Januari 

 

Kelurahan Kecandran, Kelurahan Dukuh, 
Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Kalicacing 

Sumber : Dokumentasi Bappeda Kota Salatiga, 2012 

 

Musrenbang Kecamatan sebagai sarana 

peyerapan aspirasi masyarakat cukup efektif seperti 

yang dikemukakan oleh Informan dari Kecamatan5. 

“Sebagai salah satu cara penyerapan aspirasi, cukup efektif. 
Musrenbang cukup efektif sebagai salah satu sarana 

penyerapan aspirasi dan wujud perencanaan partisipatif, 

terutama untuk pembangunan jangka menengah dan 

panjang“. 
 

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan setelah 

semua Musrenbang Kelurahan yaitu dari 22  Kelurahan 

Sekota Salatiga selesai dilaksanakan dan jadwal 

pelaksanaan  Musrenbang  Kecamatan  dilaksanakan di 

Aula Kecamatan pada minggu kedua dan ketiga bulan 

Pebruari  seperti dalam Tabel 4.4. 

 

                                                           
5
 Wawancara Noegroho A.S (Desember 2012). 
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Tabel 4.4 
Jadwal Musrenbang Kecamatan Sekota Salatiga  

 

KECAMATAN TANGGAL TEMPAT 

TINGKIR Minggu kedua dan ketiga bulan Pebruari Aula Kecamatan Tingkir 

SIDOREJO Minggu kedua dan ketiga bulan Pebruari Aula Kecamatan Sidorejo 

SIDOMUKTI Minggu kedua dan ketiga bulan Pebruari Aula Kecamatan Sidomukti 

ARGOMULYO Minggu kedua dan ketiga bulan Pebruari Aula Kecamatan Argomulyo 

Sumber : Dokumentasi Bappeda Kota Salatiga, 2012 

 

Musrenbang Kota dilaksanakan setelah Forum 

SKPD selesai.  Pelaksanaan Forum SKPD dijadwalkan 

pada minggu pertama dan kedua bulan Maret untuk 

membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil 

Musrenbang Kecamatan dengan SKPD sebagai upaya 

mengisi Renja SKPD yang penyelenggaraannya 

difasilitasi oleh Bappeda dan jadwal Musrenbang Kota 

seperti pada Tabel 4.5.  

Tabel 4.5 
Jadwal Musrenbang Kota 

  

TANGGAL ACARA TEMPAT 

Minggu ketiga bulan Maret Musrenbang  Kota Ruang Sidang II Pemkot 

Minggu ketiga bulan Maret Finalisasi Usulan Renja RKPD Bappeda Kota Salatiga 

Sumber : Dokumentasi Bappeda Kota Salatiga, 2012 

 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Musrenbang seperti yang dikemukakan oleh Informan 

dari Bappeda Kota Salatiga6, diantaranya: 

“Pengukuhan lembaga pemberdayaan masyarakat 
Kelurahan (LPMK); Penetapan pagu Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD); Penetapan Alokasi Dana Kelurahan (ADK); 

Pembiayaan penyelenggaraan Musrenbang“. 
 

                                                           
6
 Wawancara Henni Mulyani (Desember 2012). 
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Implementasi Musrenbang apakah kedepannya 

Musrenbang efektif sebagai sarana penyerapan aspirasi 

masyarakat dan apakah usulan aspirasi masyarakat 

sesuai dengan kebutuhan mereka menurut                       

Informan dari Kecamatan7. 

“Musrenbang tetap cukup efektif namun perlu 

pengembangan metode agar partisipasi masyarakat lebih 

baik lagi dan masyarakat tidak jenuh. Usulan aspirasi 

belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Beberapa bagian 
masyarakat belum mampu merumuskan kebutuhan“. 
 

Musrenbang sebagai sarana penyerapan spirasi 

masyarakat menurut DPRD8, belum efektif karena 

pemerintah sebagai penyelenggara tidak serius 

menggunakan Musrenbang dalam menyerap aspirasi 

masyarakat. 

“Sarana forum musyarawah seperti Musrenbang selama ini 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga baru 

sebatas formalitas. Pemerintah tidak serius dalam 

menggunakan Musrenbang untuk menyerap aspirasi, 

padahal dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut 

besar. Musrenbang belum efektif untuk menyerap aspirasi 
karena usulan-usulan dari masyarakat yang banyak dari 

RT-RW sampai ke tingkat kota prosentase jumlahnya 

semakin berkurang“. 
 

Musrenbang bagi pihak pelaksana yaitu 

Pemerintah Kota Salatiga efektif sebagai sarana 

penyerapan aspirasi masyarakat, dalam forum ini 

masyarakat berpartisipasi menyampaikan usulan 

kebutuhan bukan keinginan karena ada sebagian 

masyarakat belum mampu merumuskan kebutuhan. 

Namun bagi masyarakat dan DPRD Musrenbang belum 

                                                           
7
 Wawancara Noegroho A.S (Desember 2012). 

8
 Wawancara Haris(Mantan DPRD)(Pebruari 2013). 
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efektif untuk penyerapan aspirasi masyarakat, karena  

partisipasi masyarakat masih terbatas, masyarakat 

hanya berpartisipasi mengusulkan tapi tidak semua 

usulan masyarakat terakomodasi dalam dokumen 

RKPD dan APBD, karena keterbatasan anggaran dan 

lain-lain maka perlu adanya prioritas usulan.  

Hal tersebut yang membuat masyarakat dan 

DPRD sebagai pengawas (DPRD mempunyai hak 

pengawasan sebagai kontrol publik), menilai bahwa 

Musrenbang belum efektif untuk menyerap aspirasi 

masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat untuk 

terlibat dalam kegiatan Musrenbang semakin menurun. 

Prioritas usulan yang diharuskan sebagai suatu 

sistem perencanaan dan penganggaran yang dijalankan 

itulah yang membatasi partisipasi masyarakat, 

walaupun masyarakat dilibatkan untuk menentukan 

prioritas, ada keterlibatan dari pihak teknis terkait 

seperti Kelurahan, Kecamatan, Bappeda dan DPPKAD 

dalam menentukan prioritas mana yang bisa 

terakomodasi dalam RKPD dan APBD. Artinya telah ada 

komunikasi namun masih bersifat pemberitahuan 

searah, terjadi komunikasi namun usulan tidak selalu 

dipakai karena ada negosiasi antara masyarakat dan 

pemerintah, hal tersebut yang disebut dengan 

partisipasi semu. 

Pendampingan atau keterlibatan pihak teknis 

terkait berfungsi agar usulan aspirasi masyarakat, yang 

menjadi prioritas untuk terakomodasi dalam RKPD dan 

APBD mempunyai keterkaitan erat dengan dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan seperti RPJMD, 
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RPJPD dan RTRW, juga memperhatikan RPJM dan 

RPJP baik Provinsi maupun Nasional.  

Adanya prioritas dan pendampingan dari pihak 

teknis terkait, mengindikasikan bahwa proses 

perencanaan dengan pendekatan partisipatif hanya 

peran serta yang semu, karena keterlibatan masyarakat 

dalam proses perencanaan tidak secara total, masih 

ada batas-batas bagi masyarakat untuk menyampaikan 

aspirasinya, sehingga partisipasinya tidak mempunyai 

kekuatan yang nyata seperti dalam teori Arnstein 

tentang tangga partisipasi masyarakat. 

 

4.5. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kota Salatiga Tahun 2009-2011 

  
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2009-2011 (RKPD Kota 

Salatiga Tahun 2012 ), terdiri dari Pendapatan Daerah, 

Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. 

Pendapatan daerah dalam Permendagri 13/2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah 

adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pembiayaan 

daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayarkan kembali atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Tabel  

4.6 berikut memuat realisasi APBD Kota Salatiga 

Tahun 2009-2011. 
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Tabel 4.6 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Kota Salatiga Tahun 2009 – 2011 
 

Sumber : RKPD Kota Salatiga, 2012 

 

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah 

merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah 

daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi 

penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Salatiga 

sangat tergantung pada sumber dana yang berasal dari 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. 

Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi 

Pemerintah Kota salatiga dalam usaha meningkatkan 

pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. 

Uraian Realisasi  2009 Realisasi  2010 Realisasi 2011 

PENDAPATAN DAERAH 376.195.456.003 411.504.439.506 478.173.510.921 

1 Pendapatan Asli Daerah 53.055.833.309 51.549.747.508 60.611.340.067 

2 Dana Perimbangan 293.570.138.587 285.798.621.729 308.552.525.942 

3 
Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang Sah 

29.569.484.107 74.156.070.269 109.009.644.912 

BELANJA DAERAH 432.656.545.412 409.615.915.631 458.618.399.163 

Belanja Tidak Langsung (BTL) 204.203.363.965 239.021.559.678 274.103.673.264 

1 Belanja Pegawai 184.174.594.519 220.767.471.448 254.461.959.090 

2 Belanja Hibah 7.890.030.000 8.954.166.355 10.292.912.725 

3 Belanja Bantuan Sosial 11.182.034.047 8.181.675.964 6.825.816.368 

4 
Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Kabupaten/ Kota  

823.235.399 1.118.245.911 1.390.092.781 

5 Belanja Tidak Terduga 133.470.000 - 1.132.892.300 

Belanja Langsung (BL) 228.453.181.447 170.594.355.953 184.514.725.899 

1 Belanja Pegawai 17.381.655.023 20.437.896.575 23.567.899.442 

2 Belanja Barang dan Jasa 60.576.118.998 69.513.635.702 83.537.355.548 

3 Belanja Modal 150.495.407.426 80.642.823.676 77.409.470.909 

PEMBIAYAAN DAERAH 119.854.572.756 58.487.291.522 51.532.597.754 

1 Penerimaan Pembiayaan 130.354.572.756 63.014.540.855 54.359.597.754 

2 Pengeluaran Pembiayaan 10.500.000.000 4.527.249.333 2.827.000.000 
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Realisasi pendapatan Kota Salatiga yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dalam tiga 

tahun terakhir yaitu Tahun 2009-2011, setiap tahun 

totalnya mengalami peningkatan. Pendapatan daerah 

yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

Sah Tahun 2009 sebesar Rp. 376.195.456.003,00,               

mengalami kenaikan sebesar 8,58% pada Tahun 2010 

menjadi Rp. 411.504.439.506,00 dan Tahun 2011 juga 

mengalami kenaikan sebesar 13,94% menjadi                   

Rp. 478.173.510.921,00.  

Namun secara rinci untuk PAD Kota Salatiga 

Tahun 2010 yang sebesar Rp. 51.549.747.508,00, 

terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami 

penurunan sebesar Rp. 1.506.085.801,00 (2,92%), 

dibandingkan realisasi pada Tahun 2009 sebesar                

Rp. 53.055.833.309,00.  

Pendapatan dari Dana Perimbangan yaitu 

berupa Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, 

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus untuk 

Tahun 2010 sebesar Rp. 285.798.621.729,00 juga 

mengalami penurunan sebesar Rp. 7.771.516.585,00 

(2,72%), dibandingkan realisasi Tahun 2009 sebesar 

Rp. 293.570.138.587,00. 

Penurunan PAD dan Dana Perimbangan  untuk 

APBD Tahun 2010 berimbas pada kebijakan alokasi 

anggaran untuk belanja daerah yang juga mengalami 

penurunan sebesar Rp. 23.040.629.781,00 (5,62%) dari 
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APBD Tahun 2009 sebesar Rp. 432.656.545.412,00 

menjadi Rp. 409.615.915.631,00. Pendapatan daerah 

merupakan unsur penting dalam mendukung 

penyediaan kebutuhan belanja daerah, diharapkan 

dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi yang akan 

memberikan peningkatan potensi penerimaan daerah. 

Penurunan alokasi untuk belanja daerah pada 

APBD 2010, karena belanja daerah adalah kewajiban 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, 

digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan wajib 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Karena 

pendapatan daerah sebagai unsur penting dalam 

mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah 

berkurang, agar tidak terjadi defisit anggaran maka 

alokasi anggaran untuk belanja daerah mengalami 

penurunan. 

Belanja daerah terdiri dari Urusan Wajib dan 

Urusan Pilihan yang dibagi dalam kelompok Belanja 

Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). 

Untuk kelompok BTL merupakan belanja yang 

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program kegiatan yang terdiri dari:                   

1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Hibah; 3) Belanja 

Bantuan Sosial; 4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Kabupaten/Kota; 5) Belanja Tidak Terduga. Untuk 

kelompok BL merupakan belanja yang dianggarakan 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 

dan kegiatan yang terdiri dari: 1) Belanja Pegawai;                

2) Belanja Barang dan Jasa; 3) Belanja Modal. 
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Belanja daerah untuk BTL dan BL pada APBD 

Tahun 2010 totalnya mengalami penurunan sebesar 

5,62%, namun untuk realisasi alokasi BTL mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 34.818.195.713,00 (14,57%) 

dibandingkan BTL Tahun APBD 2009 sebesar                              

RP. 204.203.363.956,00 mengalami kenaikan menjadi 

Rp. 239.021.559.678,00. Untuk realisasi BL mengalami 

penurunan sebesar Rp. 57.858.825.494,00 (33,92%)  

dibandingkan  BL  APBD Tahun 2009  yaitu sebesar         

Rp. 228.453.181.447,00 mengalami  penurunan pada 

APBD Tahun 2010 menjadi Rp. 170.594.355.953,00. 

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan 

yang digunakan untuk menutup selisih antara 

pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi pengeluaran 

pembiayaan digunakan untuk memenuhi penyertaan 

modal, pemberian pinjaman daerah, dan untuk 

menutup defisit serta pembentukan dana cadangan. 

Dalam rangka menutup defisit anggaran, diarahkan 

dengan penggunaan SiLPA hasil perhitungan anggaran 

tahun yang lalu dan pencairan dana cadangan untuk 

membiayai pembangunan yang sudah direncanakan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Realiasi pembiayaan daerah, yaitu semua 

penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, untuk APBD 

Tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan 

dibandingkan APBD Tahun 2009, dikarenakan Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

(SiLPA) untuk APBD Tahun 2009 sangat besar yaitu  
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Rp. 130.283.054.756,00. Sedangkan untuk APBD 

Tahun 2010 dan APBD Tahun 2011 SiLPA sebesar                      

Rp. 62.648.379.855,00 dan Rp. 52.520.918.889,00.  

Secara umum kebijakan keuangan daerah 

(RKPD Kota Salatiga), difokuskan pada pembiayaan 

pembangunan yang bersifat investasi dan strategis, 

serta dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana 

untuk menunjang program-program mendasar.  

Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas untuk 

pembiayaan kebutuhan riil dalam rangka menunjang 

kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat.  

Prioritas kebijakan keuangan daerah tersebut 

seperti yang dikemukakan Informan dari DPPKAD Kota 

Salatiga9, bahwa:  

“Pemerintah Kota harus mengalokasikan belanja yang 
bersifat wajib terlebih dahulu (gaji dan sebagainya); 

kemudian baru urusan-urusan wajib  dan pilihan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perUUan. Belanja terdiri dari 

gaji, administrasi perkantoran dan sarana prasarana 

aparatur (masuk dalam belanja program wajib), kemudian 
baru urusan wajib dan pilihan yang terdiri dari program 

dan kegiatan yang peruntukkannya untuk pembangunan“. 
 

Sistem anggaran berbasis kinerja harus lebih 

fokus dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat 

(belanja publik) dibandingkan dengan belanja aparatur 

(belanja pegawai). APBD Kota Salatiga Tahun                  

2009-2011, prosentase belanja daerah untuk kelompok 

BTL dan BL diharapkan seimbang atau lebih dominan 

                                                           
9
 Wawancara  Hermini W (Desember 2012). 
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ke belanja publik yang berorientasi pada kebutuhan 

masyarakatnya. 

Namun kebijakan keuangan daerah harus 

mengalokasikan belanja yang bersifat wajib terlebih 

dahulu, kemudian urusan-urusan wajib dan pilihan 

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

BTL yaitu belanja yang  dianggarkan tidak 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 

kegiatan, dan untuk kelompok BL yaitu belanja yang 

dianggarakan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. Tabel 4.7 berikut 

adalah prosentase belanja daerah untuk kelompok 

belanja BTL dan BL untuk APBD Tahun 2009-2011. 

 

Tabel 4.7 
Prosentase Belanja Daerah untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) 

dan Belanja Langsung (BL)  Kota Salatiga Tahun 2009 – 2011 
 

Uraian Realisasi  2009 % Realisasi  2010 % Realisasi 2011 % 

BELANJA DAERAH 432.656.545.412 
 

409.615.915.631  458.618.399.163  

Belanja Tidak 
Langsung (BTL) 

204.203.363.965 47,20 239.021.559.678 
 

58,35 274.103.673.264 
 

59,77 

1   Belanja Pegawai 184.174.594.519  220.767.471.448  254.461.959.090  

2 
  

  Belanja Hibah 7.890.030.000  8.954.166.355  10.292.912.725  

3 
  Belanja Bantuan  
  Sosial 

11.182.034.047 
 

8.181.675.964 
 

6.825.816.368 
 

4 
  Belanja Bantuan  
  KeuanganKepada 
  Kabupaten/ Kota  

823.235.399 

 

1.118.245.911 
 

1.390.092.781 
 

5 
  Belanja Tidak 
   Terduga 

133.470.000 
 

- 
 

1.132.892.300 
 

Belanja Langsung 
(BL) 

228.453.181.447 
 

   52,80 170.594.355.953 
   

   41,65 184.514.725.899 
    
   40,23 

1   Belanja Pegawai 17.381.655.023 
 

20.437.896.575  23.567.899.442  

2 
  Belanja Barang  
  dan Jasa 

60.576.118.998 
 

69.513.635.702 
 

83.537.355.548 
 

3   Belanja Modal 150.495.407.426 
 

80.642.823.676  77.409.470.909  

Sumber : RKPD Kota Salatiga, 2012 (data diolah, 2012) 
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Realisasi belanja daerah untuk APBD Tahun 

2009, prosentase BTL 47,20% lebih kecil dibandingkan 

prosentase BL 52,80%, sedangkan untuk APBD Tahun 

2010 dan 2011 kebalikkannya prosentase BTL lebih 

besar dibandingkan BL. Realisasi APBD Tahun 2010 

prosentase BTL 58,35% lebih besar dibandingkan BL 

41,65%, dan APBD Tahun 2011 juga sama prosentase 

BTL 59,77%  lebih besar dibandingkan BL 40,23%, 

bahkan naik dibandingkan BTL APBD Tahun 2010. 

Kebijakan APBD untuk prosentase BTL dan BL tiap 

tahun berubah, namun dalam tiga tahun terakhir 

prosentase BTL tidak lebih dari 70% untuk belanja 

aparatur. 

 

4.6. Usulan Aspirasi Masyarakat 

Usulan aspirasi masyarakat merupakan hasil 

dari Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan setiap 

tahun pada bulan Pebruari. Aspirasi masyarakat 

disusun berdasarkan usulan kegiatan masyarakat dari 

hasil kegiatan Musrenbang Kelurahan yang 

dilaksanakan pada bulan Januari yang sebelumnya 

didahului dengan Musrenbang di tingkat RT dan RW. 

Hasil Musrenbang Kecamatan berupa usulan 

aspirasi masyarakat disusun dengan menetapkan 

prioritas kebutuhan kegiatan pembangunan 

masyarakatnya di masing-masing Kecamatan sebagai 

hasil musyawarah bersama seluruh stakeholder 

pembangunan yang melibatkan kader pembangunan, 

LPMK, unsur PKK, Tokoh Masyarakat, unsur Pemuda, 
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Organisasi Kemasyarakatan dan anggota DPRD yang 

menyerap aspirasi masyarakat. 

Stakeholder pembangunan salah satunya adalah 

LPMK sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan yang ikut serta dalam mengusulkan aspirasi 

masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Informan 

dari LPMK10  

“ Ya, LPMK sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan merupakan mitra Kelurahan dalam menampung 

dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di 
bidang pembangunan. LPMK selalu dilibatkan untuk 

mengikuti dan berperan untuk mengusulkan aspirasi dari 

masyarakat“. 
 

Usulan aspirasi masyarakat bersifat partisipatif 

seperti dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, 

bahwa partisipasi merupakan hak masyarakat untuk 

terlibat dalam setiap proses, tahapan perencanaan 

pembangunan daerah untuk mengakomodasi aspirasi 

kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam 

pengambilan kebijakan. 

Pengklasifikasian usulan aspirasi masyarakat 

berupa pembangunan gedung, jalan, jembatan, 

saluran/gorong-gorong dan talud/turap/brongsong, 

rehab gedung, jalan, jembatan, pembuatan embung, 

sumur resapan, biogas dan lain sebagainya, didasarkan 

oleh Permendagri 54/2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Usulan kegiatan yang 

diusulkan masyarakat diberi penamaan kelompok 

kegiatan sesuai dengan Permendagri untuk 

                                                           
10

 Wawancara Jamil (Januari  2013). 
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memudahkan pengklasifikasian kelompok kegiatan 

dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. 

Tujuan pengklasifikasian usulan aspirasi 

masyarakat dilakukan agar lebih mudah masuk dalam 

program dan kegiatan dalam penyusunan RKPD dan 

APBD. Pengklasifikasian dilaksanakan oleh unsur 

eksekutif dari tingkat kelurahan, kecamatan, Bappeda 

dan DPPKAD sebagai pelaksana teknis proses 

perencanaan pembangungan dan penganggaran di 

Pemerintah Kota Salatiga. 

Program dan kegiatan yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah sekumpulan tindakan pengerahan 

sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 

manusia), barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau 

kesemua jenis sumber daya tersebut untuk 

menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa. 

 

4.7. Identifikasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat 

yang Terakomodasi dalam APBD dan Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi 
 

4.7.1. Identifikasi Usulan Aspirasi Masyarakat 

Proses perencanaan pembangunan dan 

penganggaran yang melibatkan partisipasi masyarakat 

dimulai dari usulan aspirasi masyarakat dalam 

Musrenbang hingga terakomodasi dalam APBD. Proses 

usulan kegiatan pembangunan masyarakat menjadi 

bagian dari dokumen RKPD, KUA PPAS sampai APBD 



63 

 

sehingga dapat diketahui sejauh mana pembangunan 

di Kota Salatiga sudah bersifat partisipatif. 

Penyusunan dokumen perencanaan berupa 

RKPD, KUA PPAS dan APBD inilah yang memuat 

program dan kegiatan, selain menampung kebijakan 

top down, politik, teknokratis juga mengakomodir 

perencanaan yang bersifat bottom up maupun 

partisipatif. Melalui pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan dilanjutkan Musrenbang Kecamatan, maka 

akan terangkum program kegiatan yang menjadi skala 

prioritas yang diinginkan warga masyarakat di 

Kecamatan masing-masing. 

Usulan aspirasi masyarakat prosentasenya lebih 

banyak kegiatan fisik dan selalu menjadi pembahasan 

hangat di tiap-tiap Musrenbang baik di tingkat RT dan 

RW sampai dengan Kecamatan seperti yang 

dikemukakan oleh Kabag. Tata Usaha Bappeda                    

Ir. Kurnia Hardjanti11 (Parmadi, 2010). 

“Dalam pengamatan saya beberapa tahun terakhir ini 
masyarakat memang masih lebih mementingkan usulan 

yang bersifat pembangunan fisik, namun jika diperhatikan 

dari tahun ke tahun usulan yang bersifat non fisik juga 

makin meningkat. Artinya ada peningkatan kesadaran 

masyarakat bahwa pembangunan non fisik juga penting“. 
 

Mengingat kegiatan fisik menjadi primadona 

usulan aspirasi masyarakat dan dalam pelayanan dasar 

sebagai aspek infrastruktur yang harus dipenuhi 

kenyamanannya, maka penelitian ini hanya 

menganalisis kegiatan fisik untuk mengetahui 

                                                           
11

 Hasil Penelitian Parmadi (2010) 
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penyerapannya yang terakomodasi dalam APBD untuk 

3 tahun terakhir yang dirinci dalam Tabel 4.8 sampai 

Tabel 4.10 berikut ini. 

 

Tabel 4.8 

Usulan Aspirasi Masyarakat di Musrenbang Kecamatan 

Kegiatan Fisik untuk APBD Tahun 2009 
  

No Kelompok Satuan 
Kec. 
AG 

Kec. 
SR 

Kec. 
TK 

Kec. 
SM 

Jml 

1 Pembangunan Gedung Unit 5 3 2 4 14 

2 Sumur Resapan (Paket) Unit 3 1 2 3 9 

3 Pembuatan Unit Biogas Unit 0 0 1 0 1 

4 
Pembangunan Sarana 
Prasarana Rumah Sederhana 
Sehat 

Unit 1 0 0 1 2 

5 Pembangunan Jalan Unit 5 4 3 3 15 

6 Pembangunan Jembatan Unit 3 0 2 1 6 

7 Pembangunan Saluran Unit 15 8 10 12 45 

8 
Pembangunan 
turap/talud/bronjong 

Unit 5 2 3 4 14 

9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan 

Unit 8 6 8 10 32 

10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jembatan 

Unit 1 1 0 0 2 

11 
Peningkatan Distribusi 
Penyediaan Air Baku 

Unit 2 0 0 1 3 

12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jaringan Irigasi 

Unit 1 0 0 0 1 

 
Jumlah 

 
49 25 31 39 144 

Keterangan: 
Kec. AG :  Kecamatan Argomulyo 
Kec. SR :  Kecamatan Sidorejo 
Kec. TK :  Kecamatan Tingkir 

Kec. SM :  Kecamatan Sidomukti 

Sumber:  Parmadi (2010),  (data  diolah), 2012 
 

Tabel 4.8 memuat daftar usulan aspirasi 

masyarakat di Musrenbang Kecamatan untuk APBD 

Tahun 2009 berjumlah 144 usulan. Tiap Kecamatan 

berbeda-beda jumlah usulan prioritas, Kecamatan 
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Argomulyo mendominasi usulan dengan 49 usulan 

(34,03%), Sidomukti 39 Usulan (27,08%), Tingkir 31 

usulan (21,53%) dan Sidorejo 25 usulan (17,36%). 

 

Tabel 4.9 

Usulan Aspirasi Masyarakat di Musrenbang Kecamatan 

Kegiatan Fisik untuk APBD Tahun 2010  
  

No Kelompok Satuan 
Kec. 
AG 

Kec. 
SR 

Kec. 
TK 

Kec. 
SM 

Jml 

1 Pembangunan Gedung Unit 9 10 6 6 31 

2 Pembangunan Jalan Unit 75 19 29 24 147 

3 Pembangunan Jembatan Unit 0 0 1 0 1 

4 
Pembangunan 
Saluran/gorong-gorong 

Unit 60 9 17 44 130 

5 
Pembangunan 
turap/talud/bronjong 

Unit 19 5 4 6 34 

6 Rehab gedung Unit 2 1 3 8 14 

7 Rehab Jalan Unit 2 5 5 1 13 

8 Rehab Jembatan Unit 3 1 0 1 5 

9 Rehab Saluran Unit 0 3 3 6 12 

10 
Pembangunan sarana 
prasarana RSS 

Lokasi 4 1 0 1 6 

11 
Penyediaan dan 
Pengelolaan Air Baku 

Lokasi 5 1 1 2 9 

12 Pembuatan embung Unit 1 0 0 1 2 

13 Pembuatan sumur resapan Unit 65 8 15 5 93 

14 Pembuatan Biogas Unit 1 0 0 0 1 

 
Jumlah 

 
246 63 84 105 498 

Keterangan: 
Kec. AG :  Kecamatan Argomulyo 
Kec. SR :  Kecamatan Sidorejo 
Kec. TK :  Kecamatan Tingkir 

Kec. SM :  Kecamatan Sidomukti 
Sumber:  Bappeda  Kota  Salatiga (data  diolah), 2012 

 

Tabel 4.9 memuat daftar usulan aspirasi 

masyarakat di Musrenbang Kecamatan untuk APBD 

Tahun 2010 berjumlah 498 usulan, yang berbeda-beda 
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jumlah usulan prioritasnya, untuk Kecamatan 

Argomulyo paling banyak jumlahnya 246 usulan 

(49,4%), Sidomukti 105 usulan (21,08%), Tingkir 84 

usulan (16,87%) dan Sidorejo 63 usulan (12,65). 

 

Tabel 4.10 

Usulan Aspirasi Masyarakat di Musrenbang Kecamatan 
Kegiatan Fisik untuk APBD Tahun 2011  

  

No Kelompok Satuan 
Kec. 
AG 

Kec. 
SR 

Kec. 
TK 

Kec. 
SM 

Jml 

1 Pembangunan Gedung Unit 5 6 5 4 20 

2 Pembangunan Jalan Unit 69 17 29 24 139 

3 Pembangunan Jembatan Unit 4 1 1 1 7 

4 
Pembangunan 
Saluran/gorong-gorong 

Unit 54 6 11 45 116 

5 
Pembangunan 
turap/talud/bronjong 

Unit 17 4 5 5 31 

6 Rehab gedung Unit 1 2 4 7 14 

7 Rehab Jalan Unit 2 6 4 1 13 

8 Rehab Jembatan Unit 1 1 0 0 2 

9 Rehab Saluran Unit 1 6 3 7 17 

10 
Pembangunan sarana 
prasarana RSS 

Lokasi 5 1 4 2 12 

11 
Penyediaan dan 
Pengelolaan Air Baku 

Lokasi 5 1 1 2 9 

12 
Bantuan Sosial RTM 
(Rehabilitasi Rumah RTM) 

Unit 3 0 1 2 6 

13 Pembuatan sumur resapan Unit 5 1 1 2 9 

14 Pembuatan Biogas Unit 1 0 0 0 1 

 
Jumlah 

 
173 52 69 102 396 

Keterangan: 

Kec. AG :  Kecamatan Argomulyo 
Kec. SR :  Kecamatan Sidorejo 
Kec. TK :  Kecamatan Tingkir 
Kec. SM :  Kecamatan Sidomukti 

Sumber:  Bappeda  Kota  Salatiga (data  diolah), 2012 
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Tabel 4.10 memuat usulan aspirasi masyarakat 

untuk APBD Tahun 2011 berjumlah 396 usulan yang 

juga terdiri dari 14 kelompok usulan, namun ada satu 

kelompok usulan yang berbeda yaitu No 12 yang tahun 

lalu berupa usulan pembuatan embung di Tahun 2011 

tidak muncul usulan tersebut berganti menjadi usulan 

bantuan sosial RTM (Rehabilitasi Rumah RTM). 

Usulan aspirasi masyarakat untuk APBD 2011 

lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2010 turun 

25,76%. Kecamatan Argomulyo prosentase usulan 

masih lebih besar yaitu dengan 173 usulan (43,69%), 

Sidomukti 102 usulan (25,76%), Tingkir 69 usulan 

(17,42%) dan Sidorejo 52 usulan (13,13%). 

Prioritas usulan sama dengan 3 prioritas usulan 

untuk APBD tahun 2010, namun untuk prioritas ketiga 

berubah dari pembangunan sumur resapan menjadi 

pembangunan turap/talud/bronjong. Prioritas pertama 

masih dengan pembangunan jalan 139 usulan 

(35,10%), pembangunan saluran/gorong-gorong 116 

usulan (29,29%) dan pembangunan turap/talud/  

bronjong 31 usulan (7,83%). 

Berdasarkan uraian tersebut bisa disimpulkan 

bahwa usulan aspirasi masyarakat di Musrenbang tiap 

tahun berubah baik jumlah maupun kelompok 

usulannya. Usulan untuk APBD 2009 berjumlah 114 

usulan ditahun 2010 melonjak tajam menjadi 498 

usulan naik 77,10%, namun usulan untuk APBD tahun 

2011 turun 25,76% menjadi 396 usulan, seperti yang 

terlihat dalam Gambar 3 berikut ini. 
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Gambar 3 

Grafik Usulan Aspirasi Masyarakat di Musrenbang Kecamatan 

Kegiatan Fisik untuk APBD Tahun 2009 s.d  Tahun 2011  
 

 
Sumber:  data  diolah, 2012 

 

Usulan aspirasi masyarakat dalam APBD akan 

dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah oleh 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD 

oleh Badan Anggaran (Banggar) dengan kesamaan 

persepsi dan komunikasi yang terjalin baik antara 

TAPD dan Banggar untuk menyuarakan aspirasi-

aspirasi pembangunan berdasarkan usulan masyarakat 

agar tertampung dalam APBD. 

TAPD menurut Permendagri 13/2006 tentang 

pengelolaan keuangan daerah adalah tim yang 

dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan 

dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas 

menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala 

daerah dalam rangka penyusunan APBD yang 

anggotannya terdiri dari pejabat perencana daerah, 

0%

50%

100%

2009 2010 2011

114 498 396

Grafik Aspirasi Masyarakat Tahun 2009-2011
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PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan pejabat 

lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah 

untuk periode satu tahun merupakan acuan atau dasar 

dalam penyusunan APBD. Sebelum pembahasan APBD 

oleh TAPD dan Banggar, disusun dulu Kebijakan 

Umum APBD (KUA), yaitu dokumen yang memuat 

kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan 

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu 

tahun. Penyusunan KUA bersamaan dengan 

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS), yaitu rancangan program prioritas dan patokan  

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD 

untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan APBD setelah disepakati dengan DPRD. 

Penyerapan aspirasi masyarakat yang 

terakomodasi dalam APBD diharapkan menerapkan 

prinsip-prinsip Good Governance. Nilai-nilai atau 

prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam 

praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good 

Governance) menurut Badan PBB untuk Pembangunan 

atau UNDP (2003) sebagaimana dikutip Fernanda 

dalam modul Diklatpim Tingkat IV: “Dasar-Dasar 

Kepemerintahan yang baik“ kata Governance memiliki 

unsur kata kerja yaitu governing yang berarti bahwa 

fungsi oleh pemerintah bersama instansi lain (LSM, 

swasta dan warga negara) perlu seimbang atau setara  

dan multi arah mencakup 1. Partisipasi, 2. Aturan 

Hukum 3. Transparansi, 4. Akuntabilitas 5. Daya 

tanggap, 6. Berorientasi konsensus. 7. Berkeadilan, 8. 
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Efektifitas dan efisiensi, 9. Bervisi strategis, 10. Saling 

keterkaitan untuk mewujudkan salah satu pilar Good 

Governance yaitu civil society. 

 

4.7.2. Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Penyerapan Aspirasi Masyarakat 

Secara umum usulan aspirasi masyarakat 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu usulan kegiatan fisik 

dan kegiatan non fisik. Usulan kegiatan fisik adalah 

usulan aspirasi masyarakat yang keluarannya 

(outputnya) berupa pembangunan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana fisik seperti pembangunan 

gedung, jalan, jembatan, saluran dan lain sebagainya 

yang dalam pelayanan dasar masuk dalam 

infrastruktur.  

Usulan kegiatan non fisik adalah usulan 

aspirasi masyarakat yang keluarannya (outputnya) 

bukan berupa pembangunan dan pemeliharaan sarana 

prasarana fisik tapi berupa kegiatan pelayanan 

pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial 

kemasyarakat dan lain sebagainya yang masuk dalam 

kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. 

Penyerapan aspirasi masyarakat dimulai dari 

proses perencanaan, dan selama proses perencanaan 

yang dilaksanakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi terakomodasinya usulan-usulan 

aspirasi masyarakat yang masuk dalam kriteria 

terakomodasinya usulan masyarakat dalam Dokumen 
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Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2010 (Bappeda Kota 

Salatiga, 2011), diantaranya adalah: 

1. Tata cara pengusulan kegiatan, apakah pengusulan 

yang dilakukan sudah memenuhi prosedur yang 

telah ditetapkan. 

2. Kefektifan usulan dengan sasaran yang hendak 

disasar, apakah pengusulan kegiatan yang berbujet 

rendah perlu memakai dana APBD, karena ada 

dana PNPM yang mengkhususkan pemakaiannya 

untuk infrastruktur sederhana berbujet rendah. 

3. Pemerataan pembangunan, apakah jumlah yang 

terakomodasi telah mencerminkan pemerataan 

pembangunan di setiap Kecamatan SeKota Salatiga. 

4. Kriteria teknis usulan, apakah usulan telah 

memenuhi kriteria teknis untuk bisa ditindaklanjuti 

menjadi riil kegiatan di lapangan. 

5. Kebutuhan masyarakat, apakah usulan kegiatan 

yang diusulkan sudah mencerminkan kebutuhan 

masyarakat atau hanya keinginan masyarakat. 

6. Penyesuaian dengan kebijakan Nasional dan 

Provinsi.  

Kriteria tersebut termasuk ke dalam faktor-

faktor yang mempengaruhi penyerapan aspirasi 

masyarakat, dan akan dibahas dalam Bab V yaitu 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan 

aspirasi masyarakat dengan menganalisis data yang 

ada dan menanyakan langsung kepada pihak-pihak 

penentu kebijakan yang bergelut dalam proses 

perencanaan di Kota Salatiga. 
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4.8. Identifikasi Persepsi Masyarakat Apakah APBD 
Mensejahterakan Masyarakat  
(Arti persepsi,Indikator sejahtera) 

Penyusunan APBD dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan, tepat waktu, transparan dan melibatkan 

partisipasi masyarakat yang merupakan prioritas dan 

arah kebijakan Pemerintah Kota Salatiga untuk 

menyakinkan masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraan.  

Karenanya peran serta masyarakat harus 

dilibatkan pada penyusunan perencanaan dan tidak 

hanya tergantung pada pemerintah saja, tetapi sejauh 

mana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan 

sampai mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan 

apakah APBD mensejahterakan masyarakat. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang persepsi 

dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.   

Persepsi masyarakat tentang APBD apakah 

mensejahterakan mereka dilihat dari tingkat 

pemenuhan aspek pelayanan dasar sebagai indikator 

kesejahteraan masyarakat, yaitu dari seberapa besar 

program dan kegiatan yang meliputi bidang pendidikan, 

bidang kesehatan dan bidang infrastruktur yang telah 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam 

mensejahterakan masyarakatnya. 

Kebijakan dan strategi pelayanan dasar dalam 

Rencana Aksi Daerah Development Goals (RAD MDG’s) 

Kota Salatiga Tahun 2011-2015, arah kebijakan 

pembangunannya merupakan implementasi dari 

kebijakan pembangunan bidang pendidikan secara 
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nasional yang memfokuskan pada pemerataan dan 

perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, 

relevansi dan daya saing, penguatan tata kelola, 

akuntabilitas dan pencintraan publik. 

Adapun program dan kegiatan untuk menjawab 

kebijakan di bidang pendidikan tersebut terdiri: 

1. Program wajib belajar untuk mencapai pendidikan 

dasar untuk semua dengan pembangunan 

perpustakaan sekolah, pengadaan alat praktek dan 

peraga siswa, pemeliharaan bangunan sekolah, 

perpustakaan, mebelair, ruang kelas sekolah. 

2. Program Pendidikan Non Formal yaitu dengan 

pengembangan pendidikan kesetaraan, bahan ajar 

dan model pembelajaran pengembangan kurikulum,  

publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal. 

3. Program pelatihan kompetensi siswa berprestasi, 

penyediaan bantuan BOS bagi SD/MI/SDLB dan 

SMP, penyediaan buku pelajaran SD/MI/SDLB dan 

SMP/MTs dan penyediaan Bantuan Operasional 

Manajemen Mutu (BOMM). 

4. Program penyelenggaraan paket A setara SD, 

penyelenggaraan paket B setara SMP, pembinaan 

minat, bakat dan kreativitas siswa, pengembangan 

materi dan metode belajar mengajar. 

5. Program pelayanan pendidikan dengan memberikan 

kesempatan dan bantuan pendidikan untuk anak 

berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan 

ke jenjang pendidikan lebih tinggi. 
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Disamping beberapa program dan kegiatan 

diatas, maka kebijakan alokasi dana Pemerintah Kota 

Salatiga untuk sektor pendidikan minimal sebesar 20% 

dari jumlah APBD akan diteruskan untuk 

mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar untuk 

semua pada tahun 2015. 

Kebijakan dibidang kesehatan dalam Rencana 

Aksi Daerah Development Goals (RAD MDG’s) Kota 

Salatiga Tahun 2011-2015, program dan kegiatannya 

meliputi perbaikan akses dan mutu kesehatan dengan 

sasaran meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan 

masyarakat preventif, meningkatnya jumlah Kota yang 

memiliki rumah sakit standar nasional, meningkatnya 

jumlah puskesmas yang melayani penduduk miskin 

dan menurunnya angkat kesakitan akibat penyakit 

menular. 

Adapun program dan kegiatan untuk menjawab 

kebijakan di bidang kesehatan tersebut terdiri: 

1. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 

dengan peningkatan kesehatan masyarakat miskin 

dan subsidi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat 

miskin. 

2. Program layanan kesehatan bagi ibu, bayi dan 

balita dengan peningkatan pelayanan dan 

penanggulangan masalah kesehatan bagi mereka. 

3. Program kesehatan bagi masyarakat miskin dengan 

pelayanan kesehatan, pembekalan kesehatan dan 

pengadaan obat. 
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4. Program pengembangan lingkungan sehat dengan 

peningkatan kualitas dan kuantitas sarana 

prasarana kesehatan bagi masyarakat. 

5. Program pembinaan, promosi kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan 

pelayanan kesehatan bagi keluarga berencana serta 

pelayanan kontrasepsi bagi kelurga kurang mampu. 

Kebijakan bidang infrastruktur dalam Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun  

2010-2030 bertujuan untuk mewujudkan prasarana 

dan sarana Kota yang lebih memadai, mewujudkan 

Kota yang bersih dan indah serta terciptanya 

pembangunan infrastruktur yang berwawasan 

lingkungan dalam rangka mewujudkan kebersihan, 

kenyamanan dan keindahan Kota.  

Adapun program dan kegiatan untuk menjawab 

kebijakan di bidang infrastruktur tersebut terdiri: 

1. Program peningkatan kualitas dan kuantitas 

infrastruktur dengan penyediaan sarana dan 

prasarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, 

saluran air, pengaspalan jalan dan trotoar.  

2. Penyediaan sarana prasarana umum seperti 

penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, 

persampahan dan drainase. 

3. Pembangunan dan pengembangan transportasi 

jalan seperti jalan lingkar, terminal tipe A dan C, 

angkutan Kota dan terminal barang. 
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4. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan 

prasarana dan sarana umum untuk kenyamanan 

pelayanan publik. 

5. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana 

jalan bagi pejalan kaki, jalur sepeda, jalur evakuasi 

bencana dan proteksi kebakaran. 

Hasil persepsi masyarakat tentang APBD Kota 

Salatiga terhadap 53 informan mengenai pertanyaan 

apakah mengetahui apa itu APBD Kota Salatiga, 

sebanyak 37 informan menyatakan cukup mengetahui, 

mengetahui dan sangat mengetahui. Sedangkan 16 

informan menyatakan bahwa mereka kurang 

mengetahui dan tidak mengetahui apa itu APBD Kota 

Salatiga, adalah informan dengan latar belakang 

pekerjaan sebagai pelajar, petani dan ibu rumah 

tangga. Mereka kurang familiar dengan istilah APBD 

walaupun dari kalangan pelajar tahu arti APBD namun 

kurang tahu peruntukan, manfaat dan tujuan APBD 

Kota Salatiga. 

Tabel 4.11 berikut memuat hasil pengetahuan 

informan tentang APBD Kota Salatiga. Ada 10 informan 

yang kurang mengetahui apa itu APBD dan 6 informan 

yang tidak mengetahui APBD Kota Salatiga, dalam 

penelitian ini tidak digunakan sebagai informan, karena 

fungsi informan menurut Rusidi (1993) adalah orang 

yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat 

langsung yaitu mengetahui apa itu APBD Kota Salatiga.  
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Tabel 4.11 
Hasil Pengetahuan Informan tentang APBD Kota Salatiga 

 

NO Pengetahuan tentang APBD Jumlah Informan 

1. Kurang Mengetahui 10 

2. Cukup Mengetahui 18 

3. Mengetahui 13 

4. Sangat Mengetahui 6 

5. Tidak Mengetahui 6 

Jumlah Informan  53 orang 

Sumber:  data  diolah, 2012 

 

Persepsi masyarakat tentang APBD Kota 

Salatiga sebanyak 18 informan (48,64%) cukup 

mengetahui, 13 informan (35,14) mengerti apa itu 

APBD Kota Salatiga dan 6 informan (16,21%) sangat 

mengetahui apa itu APBD Kota Salatiga karena terlibat 

langsung dan yang melaksanakan APBD yaitu informan 

dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti terlihat dalam 

tabel 4.12 berikut ini. 

 

Tabel 4.12 

Prosentase Hasil Pengetahuan Informan tentang 
 APBD Kota Salatiga  

 

 
NO Pengetahuan tentang APBD Jumlah Informan Prosentase  

(%) 

1. Cukup Mengetahui 18 48,65% 

2. Mengetahui 13 35,14% 

3. Sangat Mengetahui 6 16,21% 

Jumlah Informan  37 orang 100% 

Sumber:  data  diolah, 2012 

 

Informan yang cukup megetahui apa itu APBD 

Kota Salatiga sebanyak 18 informan (48,65%) dan 

mengetahui sebanyak 13 informan  (35,14%) dengan 
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komposisi pekerjaan mahasiswa, swasta, PNS, 

pedagang dan pensiun. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa prosentase informan yang cukup mengetahui 

apa itu APBD Kota Salatiga lebih besar yaitu 48,65%, 

dibandingkan informan yang mengetahui sebanyak 

35,14%, hal ini menunjukkan bahwa APBD Kota 

Salatiga cukup diketahui oleh masyarakat seperti yang 

dikemukakan oleh Informan dari Pengurus RT12. 

“Ya, cukup mengetahui apa itu APBD Kota Salatiga, yaitu 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang  

anggarannya untuk pembangunan jalan, talud, paving dll. 

Namun kadang kita tidak tahu APBD Kota Salatiga berapa 

nominalnya baik pendapatan dan belanjanya“. 
 

Sedangkan Informan dari Pengurus RW13 

menyatakan mengetahui apa itu APBD Kota Salatiga 

dan alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat.  

“Ya, mengetahui apa itu APBD Kota Salatiga. Sebagai 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD Kota 

Salatiga harusnya mampu memenuhi kebutuhan 
masyarakat dengan mengalokasikan anggaran pada 

kesejahteraan rakyat namun kadang dalam APBD masih 

muncul anggaran yang tidak memihak rakyat“. 
 

Persepsi masyarakat mengenai  pengetahuan 

informan tentang APBD, prosentasenya lebih besar 

yang cukup mengetahui apa itu APBD Kota Salatiga 

sebesar 48,65%, dibandingkan dengan informan yang 

mengetahui 35,14% dan sangat mengetahui 16,21%, 

maka bisa disimpulkan bahwa APBD hanya diketahui 

oleh masyarakat yang terlibat didalamnya.  

                                                           
12

 Wawancara Untung M (Swasta, aktif di keg RT) (Pebruari 2013). 
13

 Wawancara Koermen(Pensiunan, aktif di keg RW)(Pebruari 2013).  
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Bagi informan PNS yang sangat mengetahui 

APBD karena mereka terlibat didalamnya dan 

melaksanakan, begitu juga bagi informan yang 

mengetahui karena mereka aktif dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan pengusulan kegiatan-kegiatan 

yang didanai oleh APBD. Bagi informan yang cukup 

mengetahui hanya sekedar tahu arti dan maksud APBD 

serta peruntukkan anggaran tersebut namun tidak 

mengetahui secara mendetail tentang APBD baik 

nominal pendapatan maupun belanjanya.  

Era kemajuan teknologi informasi saat ini akses 

tentang APBD lebih terbuka, dan masyarakat bisa 

melihat sumber pendapatan dan belanja Pemerintah 

Kota Salatiga dari berbagai sumber informasi. Seperti 

situs resmi Pemerintah Kota Salatiga, Buku Salatiga 

Dalam Angka dan Profil Kota Salatiga bahkan Laporan 

Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ) setiap tahun 

anggaran telah diumumkan di Media Nasional yang 

menginformasikan tentang pertanggungjawaban APBD 

oleh Walikota Salatiga. 

Informan sebanyak 37 tersebut yang cukup 

mengetahui, mengetahui dan sangat mengetahui apa 

itu APBD Kota Salatiga, kemudian ditanyakan kembali 

penilaian mereka tentang APBD Kota Salatiga. Untuk 

16 informan yang tidak memenuhi syarat sebagai 

informan karena kurang mengetahui dan tidak 

mengetahui apa itu APBD Kota Salatiga diabaikan 

pendapatnya tentang penilaian mereka terhadap APBD 

Kota Salatiga. 
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Tabel 4.13 berikut memuat hasil penilaian  

informan apakah APBD Kota Salatiga mensejahterakan 

masyarakat, dilihat dari tingkat pelayanan dasar seperti 

pendidikan, kesehatan dan kenyamanan infrastruktur.  

 

Tabel 4.13 

Hasil Penilaian Informan tentang APBD Kota Salatiga 
 

NO Penilaian tentang APBD Jumlah Informan Prosentase  
(%) 

1. Kurang Mensejahterakan 14 37,84% 

2. Cukup Mensejahterakan 13 35,13% 

3. Mensejahterakan 3 8,11% 

4. Sangat Mensejahterakan 1 2,70% 

5. Tidak Mensejahterakan 6 16,22% 

Jumlah Informan 37 orang 100% 

Sumber:  data  diolah, 2012 

 

Hasil penilaian tentang APBD, sebanyak 14 

informan (37,84%) menyatakan bahwa APBD Kota 

Salatiga kurang mensejahterakan,13 informan (35,13%) 

cukup mensejahterakan, 3 informan (8,11%) menilai 

mensejahterakan, 1 informan (2,70%) menilai sangat 

mensejahterakan  dan 6 informan (16,22%) menilai 

tidak mensejahterakan. 

Prosentase informan yang menyatakan bahwa 

APBD Kota Salatiga kurang mensejahterakan lebih 

banyak 37,84%, dibandingkan yang menyatakan APBD 

Kota Salatiga cukup mensejahterakan 35,13%. 

Kebanyakan informan menyatakan bahwa APBD Kota 

Salatiga selama ini kurang mensejahterakan bagi 

mereka dilihat dari pelayanan dasar, seperti 

pendidikan, kesehatan dan kenyamanan infrastruktur. 
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Persepsi tentang APBD cukup mensejahterakan 

menurut Informan pengurus RW14  

“Ya, APBD selama ini hanya cukup mensejahterakan saja, 

karena peruntukkan anggarannya kebanyakan masyarakat 
kurang tahu, namun untuk pelayanan kesehatan cukup 

baik dengan adanya puskesmas tidak bayar dan ada 

program jamkesmas/jamkesda bagi yang tidak mampu “. 
 

APBD Kota Salatiga kurang mensejahterakan 

seperti yang dikemukakan Informan dari Pengurus RT15  

“APBD Kota Salatiga kurang mensejahterakan karena 

kadang dalam APBD masih muncul pos-pos anggaran yang 
tidak memihak masyarakat, sifatnya untuk dinikmati yang 

tidak untuk manfaat bagi masyarakat. Usulan masyarakat 

banyak yang tidak masuk dalam APBD, padahal setiap 

tahun membuat usulan kebutuhan masyarakat “. 
 

Ada informan yang menyatakan bahwa APBD 

tidak mensejahterakan seperti yang diungkapkan oleh 

Informan dari DPRD16 menyatakan bahwa:  

“APBD Kota Salatiga tidak mensejahterakan dilihat dari 

kapasitas dan potensi dengan melihat anggaran yang besar 

hampir 500 Milliar, jika dimanfaatkan dengan baik dalam 

pengelolaannya maka lebih bermanfaat dan bisa 

mensejahterakan masyarakatnya. Manfaatnya tidak 
sebanding dengan anggaran yang ada, jika dikelola secara 

benar akan berlipat-lipat. Pengelolaan ada pemborosan dan 

kebocoran. Birokrasi sebagai pelaksana APBD harus efisien, 

efektif dalam pengelolaanya untuk kesejahteraan 

masyarakat“. 
 

Hal ini berbeda dengan pendapat dari penentu 

kebijakan yang diwakili oleh SKPD terkait. APBD Kota 

Salatiga untuk urusan pendidikan alokasi anggaran 

sudah 34,5% dan kesehatan 15,59%, anggaran terserap 

                                                           
14

 Wawancara Koermen(Pensiunan, aktif di keg RW)(Pebruari 2013)  
15

 Wawancara Untung M (Swasta, aktif di keg RT) (Pebruari 2013).  
16

 Wawancara Haris(Mantan DPRD)(Pebruari 2013)  
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untuk pelayanan kesehatan sehingga mengindikasikan 

bahwa APBD Kota Salatiga sudah mensejahterakan 

masyarakatnya. 

APBD Kota Salatiga selama ini sudah 

mensejahterakan masyarakat dilihat dari tingkat 

pemenuhan pelayanan dasar yaitu pendidikan, 

kesehatan dan infrastruktur, seperti yang dikemukakan 

oleh Informan dari DPPKAD17, bahwa  

“APBD Kota Salatiga telah berupaya mensejahterakan 

masyarakatnya, dilihat dari prosentase anggaran untuk 

program dan kegiatan  bidang pendidikan 34,5%, kesehatan 

15,59%. Pendidikan dengan program beasiswa kurang 

mampu, BOS dan lain-lain. Kesehatan dengan program 
pengobatan gratis, sarana pelayanan dasar maupun 

rujukan sekarang sampai provinsi. Infrastruktur sudah 

memadai“. 
 

Anggapan bahwa selama ini masyarakat merasa 

bahwa APBD tidak memihak kepada masyarakat 

menurut Informan dari DPPKAD Kota Salatiga18. 

“APBD, telah memihak kepada masyarakat, meskipun 

prosentase dari belanja yang langsung ke masyarakat masih 

di bawah 50%. Pemerintah Kota harus mengalokasikan 

belanja yang bersifat wajib terlebih dahulu (gaji dan 

sebagainya); kemudian baru urusan-urusan wajib  dan 

pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-
Undangan“. 

 

 

                                                           
17

 Wawancara Hermini W (Desember 2012). 
18

 Wawancara Hermini W (Desember 2012). 


