
Catatan KUAPPAS Belum Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Kota Malang 

 

“Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Malang Belum Berimplikasi Terhadap Kebutuhan 
Masyarakat” 

Pemerintah Kota Malang telah menyerahkan KUA-PPAS kepada DPRD. Dokumen tersebut 

akan menjadi acuan dalam pembahasan Penetapan APBD 2019. Pada kebijakan umum 

APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Semetara (PPAS) terdapat 9 catatan  yang 

menjadi prioritas pembangunan. Oleh sebab itu MCW menilai dari beberapa hal tersebut 

perlu diperhatikan bersama: 
 

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan 

Perlu dibandingkan tren anggaran pendidikan di Kota Malang, hal tersebut menjadi 

penting karena akan memberikan ruang dalam proses aksesibilitas dan pelayanan 

pendidikan. Berdasarkan analisis MCW jika diperhatikan pada alokasi Belanja Langsung 
Pendidikan, dari tahun 2016 terjadi penurunan pada 2017, meningkat pada 2018 sebesar 

Rp218.038.803.666,00 dan menurun pada KUA PPAS 2019 atau selisih 

Rp.17.833.803.666. Sedangkan pemerintah Kota Malang ingin meningkatkan kualitas 

pendidikan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan. Namun dari alokasi Belanja Langsung 

tersebut ada beberapa persoalan yang ditemukan di Kota Malang yang harus selesaikan 

oleh pemerintah. Dana infrastruktur yang telah dialokasikan belum dapat dikelola dengan 
baik oleh Satuan Pendidikan sehingga menyebabkan banyak sekolah yang belum memiliki 

fasilitas yang layak. Selain itu, pendidikan iklusif juga belum merata. Hal ini disebabkan 

tenaga pendamping untuk disabilitas belum tersedia secara menyeluruh.   

 

2. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan 
Peningkatan pelayanan kesehatan, alokasi Belanja Langsung kesehatan adalah paduan 

antara Dinas Kesehatan dan RSUD. Pada KUA PPAS 2019 tidak disampaikan alokasi 

anggaran dari RSUD, namun anggaran tersebut digabungkan dengan Dinas Kesehatan. Di 

dalam APDB 2018 tercatat anggaran untuk Dinas Kesehatan sebesar 

Rp101.058.186.000,00 dan operasional RSUD sebesar Rp30.037.240.000,00 jika ditotal 

secara keseluruhan Rp131.095.426.000,00. Namun di KUA PPAS 2019 hanya dianggarkan 
Rp124.195.318.000,00 hal ini menjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, padahal 

permasalahan kesehatan masih dialami oleh banyak masyarakat. Hingga 2018 puskesmas 

belum menyediakan fasilitas yang ramah difabel. Oleh karena itu KUA PPAS 2019 pada 

Dinas Kesehatan yang telah menyediakan biaya operasional untuk semua Puskesmas di 

Kota Malang dapat menyediakan fasilitas ramah difabel. 
 

3. Peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat 

Dalam hal ini yang ingin dibangun oleh pemerintah Kota Malang adalah setiap 

pembangunan dapat diakses dan dirasakan secara merata. KUA PPAS 2019 

menyampaikan indikator tersebut dapat berhasil apabila pemerataan pendapatan 

masyarakat semakin meningkat. 2017 terdapat dua temuan yang perlu dikaji oleh 
pemerintah Kota Malang, diantaranya; 

a. Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan belum tepat 

sasaran 

Berikut disamapaikan perbedaan jumlah kemiskinan menurut BPS dan Dinas Sosial 

Tahun 

BPS Dinas Sosial 

Penduduk 

Miskin (000) 

Angka 

Kemiskinan 

Penduduk 

Miskin 

Angka 

Kemiskinan 

2016 37.03 4.33 37.025 4,14 

2017 35.89 4.17 35.638 2,94 

Sumber: LKPJ Walikota Malang 2017 
 

Terdapat perbedaan angka untuk menentukan jumlah kemiskinan di Kota Malang. Padahal 

angka tersebut akan mengacu dalam pemberian bantuan sosial.  

Sementara dibawah ini terdapat Program Dinas Sosial untuk kebutuhan warga tidak 

mampu, dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini: 

 

Program Nominal 



program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Rp 3.525.185.000 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp 1.848.850.000 

Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 904.825.000 

Sumber: APBD Kota Malang 2017 

 

Dari tahun 2017, persoalan kemiskinan di Kota Malang belum memiliki jalan 

keluar. Banyaknya alokasi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah tidak berimplikasi 
terhadap penerima bantuan sosial sebagai tolak ukur untuk memperoleh kesejahteraan.  

Pada program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial dengam kegiatan 

pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi anak jalanan dialokasikan sebesar 

217.655.000 dan menyasar hanya 25 anak jalanan semata. Sementara BPS Kota Malang 

menyampaikan jumlah anak jalanan di Kota Malang per 08 Agustus 2017 mencapai 104 
orang, maka masih tersisa 79 anak yang belum mendapatkan pembinaan dari Dinas 

Sosial.Selain itu, dalam program yang sama pemberian bantuan (Beras Daerah) Rasda 

yang dialokasi 7.402.202.500 dan direalisasikan sebesar 5.459.705.040 menyasar pada 

450 KK. Sedangkan untuk penyaluran Rasda mencapai 150.000.000,00 dan direalisasikan 

122.611.000 menyasar 647 orang.Jika diperkirakan dalam satu rumah terdapat lima 

orang, dikalikan 450 KK, dan ditambah 647 orang maka yang menerima rasda mencapai 
2897 orang. Sedangkan angka kemiskinan menurut Dinas Sosial 35.638 orang, apabila 

dikurangi dengan 2897, maka yang belum mendapatkan rasda pada tahun 2017 mencapai 

32741 orang. 

Sedangkan pada program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, salah satunya 

diuraikan tentang Pemenuhan kebutuhan dasar disabilitas dengan alokasi anggaran 

150.000.000 dan realisasinya mencapai 143.895.000 digunakan untuk pemberian bantuan 
kebutuhan pokok kepada 100 orang disabilitas, sedangkan data BPS menyebutkan per 08 

Agustus 2017 mencapai 1397, maka yang tidak mendapatkan bantuan sosial sebanyak 

1297 penyadang disabilias. 

Lebih lanjut Dinas Sosial menyampaikan dalam Program Peningkatan Perlindungan dan 

Jaminan Sosial yang terdapat kegiatan verifikasi dan validasi (verivali) data peserta 
JKN/BPJS. Anggaran yang disediakan 172.264.000 dan realisasinya 154.622.000 yang 

digunakan untuk 1 paket database. 1 paket ini menjadi rancu, karena dalam program JKN, 

untuk warga tidak mampu yang menjadi peserta JKN harus melalui pendataan yang 

dilakukan oleh BPS dan PSM di kelurahan. Data tersebut harus melalui proses verivali 

untuk disesuaikan enam bulan sekali pada tahun anggaran berjalan sebagai data terpadu. 

Mengacu pada data kemiskinan sebagai indikator penerima kepesertaan JKN, BPS 
menyebutkan angka kemiskinan tahun 2017 mencapai 35.890, Dinas Sosial angka 

kemiskinan 2017, mencapai 35.638, SK Kemensos 2017, mencapai 111.768 Jiwa, 

sedangkan PBID 2017, mencapai 27.956 Jiwa. Maka, berapa 1 paket peserta JKN yang 

dimaksud? Juga pemerintah Kota Malang harus menyampaikan alur penetapan PBI-D 
melalui website pemerintah dalam bentuk kebijakan (SK Walikota) yang dapat diakses oleh 

setiap orang. 
 

b. Masalah Pengangguran dan Kurang tepatnya pelatihan di Kota Malang  

Pengangguran Kota Malang pada tahun 2016 mencapai 6.194 orang, sedangkan pada 

tahun 2017 mencapai 5.751. Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan telah 

mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. 
Dapat diperhatikan pada tabel 1.8 tentang kegiatan dari Dinas Sosial dan Dinas 

Ketenagakerjaan dalam mengalokasikan anggaran untuk mengurangi pengangguran di 

Kota Malang. 

OPD Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 

Jumlah 

Warga yang 

menerima 

Dinas Sosial 
Pembinaan dan Rehabilisasi Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

76.230.000 75.913.000 150 orang 

Dinas Sosial Pendampingan bagi PMKS 106.213.000 98.825.000.000 50 orang 

Dinas Sosial 
Pembinaan, Bimbingan Sosial PMKS melalui 

pelatihan keterampilan musik  
88.000.000 84.233.600 25 anak 

Dinas Sosial Pemberdayaan Warga Binaan Sosial  872.403.900 806.932.000 40 KK 



Dinas 

Ketenagakerjaan 

Pendidikan dan Pelatihan Bengkel Sepeda 

Motor 
88.302.000 88.302.000 30 orang 

Dinas 

Ketenagakerjaan 
Processing pembuatan makanan non beras 71.005.000,00 71.005.000,00 30 orang 

Dinas 

Ketenagakerjaan 
Monitoring Lembaga Pelatihan 95.000.000 51.961.000 40 orang 

Dinas 
Ketenagakerjaan 

Bimtek Lembaga Pelatihan 60.615.000 59.895.000 20 orang 

Dinas 

Ketenagakerjaan 

Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan 

Kerja dan Masyarakat melalui Pendidikan 

dan Pelatihan Salon Kecantikan 

300.000.000 0 

Karena 

kesulitan 

mencari mitra 

kerja 

Dinas 
Ketenagakerjaan 

Pembinaan kemampuan dan keterampilan 

tenaga kerja dan masyarakat melalui 
pendidikan dan pelatihan pengelolaan 

makanan 

200.000.000 0 

Karena 

kesulitan 
mencari mitra 

kerja 

Dinas 

Ketenagakerjaan 

Pembinaan Kemampuan dan keterampilan 

kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 

melalui pelatihan dan pembuatan industri 

kerajinan kain perca  

200.000.000 87.075.000 30 orang 

Dinas 
Ketenagakerjaan 

Pembinaan Kemampuan dan keterampilan 

kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 
melalui pelatihan keterampilan potong 

rambur 

300.000.000 128.293.000 40 orang 

Dinas 

Ketenagakerjaan 

Pembinaan Kemampuan dan keterampilan 

kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 

melalui pelatihan pembuatan industri 

kerajinan shutle cock 

200.000.000 0 

Karena 

kesulitan 

mencari mitra 

kerja 

Dinas 

Ketenagakerjaan 

Pembinaan Kemampuan dan keterampilan 
kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 

melalui pelatihan pembuatan industri 

kerajinan olah makanan kue basah dan 

kering 

300.000.000 0 

Karena 
kesulitan 

mencari mitra 

kerja 

Dinas 

Ketenagakerjaan 
Pelatihan bengkel kendaraan roda empat  85.078.000 65.664.500 20 orang 

Sumber: LKPJ Kota Malang 2017 
 

Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja tidak berimpilkasi terhadap 

menurunkan angka pengangguran, pada tabel 1.8 sasaran program pemerintah hanya 

diperoleh 405 orang saja. Apabila satu KK terdapat lima orang, maka yang mengikuti 

kegiatan Pemberdayaan Warga Binaan Sosial mencapai 200 orang dan ditambah dengan 

405 orang beberapa kegiatan diatas, maka rata-rata yang mengikuti kegiatan peningkatan 
kualitas dan produktifitas tenaga kerja mencapai 605 orang, maka jumlah pengangguran 

yang tidak terjamah oleh pemerintah mencapai 5.146 orang. Terparah pada Dinas 

Ketenakerjaan terdapat empat kegiatan yang tidak terealisasikan karena kesulitan mencari 

mitra kerja. 

4. Peningkatan Pertumbuhan Investasi Daerah 
Pemerintah Kota Malang dalam penyampaian KUA PPAS akan memperbaiki prosedur 

investasi dan peningkatan pelayanan investasi dengan tujuan memperbaiki ekonomi Kota 

Malang. Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disampaikan tentang 

Pengembangan Iklim Penaman Modal, pada kewenangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota disebutkan dua hal, a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang 

penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta 
potensi investasi kabupaten/kota. Selanjutnya pada Perda Kota Malang No 1 Tahun 2015 

Tentang Penanaman Modal, disampaikan dalam Penjelasan Umum paragraf ketiga “Untuk 

lebih merespon terciptanya iklim investasi yang kondusif, promotif, dan memberikan 

kepastian hukum dan keadilan, serta efisien di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang 

perlu segera membuat Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang akan dibentuk tersebut 



harus mampu memelihara harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. 

Sebagaimana diketahui, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Kota Malang belum memiliki payung hukum yang khusus di bidang 
penanaman modal, sehingga tata cara dan mekanisme penanaman modal secara detail di 

Kota Malang belum disusun. Kondisi ini dapat membuat iklim penanaman modal di Kota 

Malang mulai menurun, karena belum adanya kepastian hukum yang kuat untuk 

melindungi penanam modal.” 

Dengan demikian, aturan tentang penanaman modal atau investasi menjelaskan secara 

detail belum dimiliki oleh pemerintah Kota Malang. Tentu sebagai masyarakat sangat 
berharap melalui investasi yang dikembangkan akan meningkatkan kemampuan 

masyarakat secara ekonomi. Karena saat ini yang terlihat adalah keberadaan penanaman 

modal di Kota Malang menyingkirkan ekonomi lokal yang dikembangkan oleh masyarakat. 

Dalam arti adalah kalah saing dengan pengusaha besar. Tentu dibutuhkan iklim investasi 

yang ramah di Kota Malang, dalam Perda No 1 Tahun 2015 tersebut disampaikan tentang 
penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam 

modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah 

Negara Republik Indonesia. Melalui kewenangan pemerintah Kota Malang, ekonomi 

masyarakat dapat dilindungi. Selain itu akan mengembangkan sumber daya lokal yang 

dimiliki oleh Kota Malang melalui peningkatan produktifitas daerah melalui kemandirian 

usaha mikro, kecil dan menengah. 
 

5. Peningkatan Kualitas Inftastruktur sarana dan prasarana wilayah 

Terdapat proyek infrastruktur pada Dinas PUPR dengan anggaran yang cukup besar 

sebayak 8 program pada APBD 2018. Begitupun dengan APBD tahun 2017 alokasi 

anggaran untuk perbaikan, perawatan, dan pembangunan jalan, jembatan, dan drainase 
cukup besar. Berikut dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel APBD Dinas PUPR 2017 

 

 
 

 

Tabel APBD Dinas PUPR 2018 

No Uraian Jumlah 

1.  Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan 

jembatan  

407.050.000 

2.  Pembangunan Islamic Center  45.039.600.00

0 

3.  Penyusunan AMDAL pembangunan Islamic Center  500.000.000 

4.  Program pembangunan jalan dan jembatan  3.539.600.000 

5.  Program saluran drainase/gorong-gorong  861.000.000 

6.  Program pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/broniong  596.946.000 

7.  Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan  83.428.710.00

0 

8.  Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong  12.730.854.00

0 

 

Sedangkan pada KUA PPAS 2019 terdapat empat program yang menjadi perhatian tabel 

dibawah ini: 

Tabel KUA PPAS Dinas PUPR 2019 

No Uraian Jumlah 

1.  Program perencanaan pembangunan/pengembangan, 
rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan pendestarian  

42.852.435.400 

2.  Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur 

Jalan 

3.470.000.000 

No Program Alokasi 

1.  pembangunan Islamic Center 40.000.000.000  

2.  Penyusunan AMDAL pembangunan Islamic Center  200.000.000  



3.  Program Perencanaan Pembangunan/Pengembangan, 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 

8.574.670.000 

4.  Program perencanaan pembangunan/pengembangan, 

rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase  

16.494.300.000 

 

Dari analisis KUA PPAS 2019, Dinas PUPR tidak menganggarkan kembali 
pembangunan Islamic Center, padahal pembangunan tersebut harusnya sudah berjalan 

sejak tahun 2017. Hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut pada KUA PPAS. Sedangkan 

pembangunan, perbaikan jalan dan drainase tidak berimplikasi terhadap permasalahan 

yang dialami oleh masyarakat. Setiap tahunnya terdapat aduan masyarakat masalah jalan 

berlubang dan tidak berjalannya sistem drainase ketika musim penghujan, yang berakibat 

terjadinya banjir. Aduan masyarakat terhadap persoalan tersebut dapat diperhatikan pada 
sistem aduan LAPOR dan SAMBAT. Pada SAMBAT Malang kerusakan infrastruktur pada 

tahun 2017 sebanyak tiga aduan tentang jalan berlumbang dan 2018 mendapatkan 12 

aduan dari kerusakan jembatan, kerusakan jalan dan drainase tidak berjalan.Bulan Juni 

2018 MCW menyelenggarakan workshop pembuatan kebijakan berbasis bukti. Tujuan 

kegiatan tersebut menyasar kepada OPD Kota Malang, dimana aduan masyarakat tentang 
permasalahan publik menjadi tolak ukur dalam meperbaiki pelayanan pemerintah. Namun 

hal tersebut tidak tergambarkan oleh Dinas PUPR Kota Malang, dengan alokasi perbaikan, 

perawatan, dan pembangunan infrastruktur yang tetap dianggarkan, akan tetapi hal yang 

sama tetap dirasakan. 

 

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 
Hal ini perlunya penguatan terhadap permasalahan analisis dampak lingkungan, karena 

masih banyak bangunan di Kota Malang yang mengganggu kualitas lingkungan hidup 

seperti keberadaan MATOS. Keberadaan MATOR ternyata mengakibatkan terjadinya banjir 

di Jalan Veeteran ketika musim penghujan dan sistem drainase yang tidak berjalan 

normal. Padahal sebelumnya tempat tersebut adalah resapan air di Kota Malang. 
 

7. Peningkatan akuntabilitas penyelenggara pemerintah Kota Malang 

Ini menjadi cerminan sebagaimana penyelenggara pemerintah harus mempertanggung-

jawabkan kegiatannya kepada publik. Sayangnya informasi tentang akuntabilitas pada 

tahun 2017 tidak diketahui oleh masyarakat seperti pemberitaan yang kurang dan tidak 

adanya akses informasi untuk hal tersebut. Seharusnya akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintah dapat di sampaikan melalui portal pemerintah Kota Malang yang menjadi 

kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika. 

 

8. Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik 

Untuk melihat kondisi pelayanan publik di Kota Malang cukup memperhatikan melalui 
aplikasi aduan pemerintah pada LAPOR dan SAMBAT. Aduan tersebut dapat diperhatikan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.4 Aduan Masyarakat Kota Malang 

No. Aplikasi Aduan Waktu aduan Jumlah aduan 

1. LAPOR 1 Januari – 30 Juni 2018 79 

2. SAMBAT 1 Januari – 30 Juni 2018 48 

 

Artinya bahwa, masih terdapat permasalahan pelayanan publik yang cukup kompleks di 

Kota Malang. Dengan kondisi tersebut permerintah Kota Malang dapat menjadikan acuan 
untuk memperbaiki pelayanan publik. Aduan masyarakat Kota Malang menjadi bukti 

untuk dijadikan dasar perubahan kebijakan atau mencari solusi terdahadap persoalan 

yang dihadapi masyarakat. 

 

9. Terjadi penurunan jumlah pendapatan asli daerah. 

Dalam KUA PPAS 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp529.159.877.168,20. 

Namun APBD 2018 Rp.486.330.772.375,34. Kenaikan tersebut mencapai 

Rp42.829.104.792,86. Akan tetapi pendapatan Hasil Retribusi Daerah terjadi penurunan 

dari APBD 2018 sebesar Rp.46.389.744.050,00 sedangkan pada KUA PPAS 2019 

Rp.45.410.033.700,00. Sayangnya penuruan tersebut tidak dijelaskan pada KUA PPAS 



2019.  Disisi lain, sesungguhnya pendapatan dari retribusi daerah memiliki potensi yang 

sangat besar. Misalnya pada sektor retribusi parkir. Berdasarkan riset yang dilakukan 

MCW, ditemukan fakta bahwa potensi pendapatan dari retribusi parkir pertahun untuk 

roda dua mencapai 144 M, sedangkan pada roda empat mencapai 72 M. dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel Pendapatan Retribusi Parkir Roda Dua 

Dari hasil pemetaan tergambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa, 

Jumlah 

Kendaraan 

Parkir Per-

Hari 

Bayar 

Parkir 

Total 

Pendapatan 

perhari 

Total Pendapatan Per-

Bulan 

Total Pendapatan 

Per-Tahun 

200.000 Rp. 2.000 Rp.400.000.000 Rp.12.000.000.000 Rp. 144.000.000.000 

Tabel Pendapatan Retribusi Parkir Roda Empat 

Dari hasil pemetaan tergambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa, 

 

Jumlah 

Kendaraan 

Parkir Per-Hari 

Bayar 

Parkir 

Total Pendapatan 

perhari 

Total Pendapatan 

Per-Bulan 

Total Pendapatan 

Per-Tahun 

40.000 Rp. 3.000 Rp.120.000.000 Rp.6.000.000.000 Rp. 72.000.000.000 

 

Terbongkarnya kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Bidang (KABID) Dinas 

Perhubungan Kota Malang memperkuat dugaan bahwa telah terjadi kebocoran pendapatan 

dari retribusi parkir hingga 21 M. 

 

Narahubung: Ardan – Divisi Advokasi Korupsi (081216834368) 


