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VISI, MISI DAN URGENSI PENETAPAN RUU HKPD

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR DAERAH

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

KETENTUAN LAIN-LAIN



“Mewujudkan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang 

berkualitas, adil, dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas 

layanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”

MISI
 Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

 Memperkuat instrument hubungan keuangan antara pusat dengan daerah dan

antardaerah guna mengoptimalkan pendanaan kewenangan daerah.

 Memperbaiki kualitas pengelolaan belanja daerah agar tercipta korelasi antara

input, proses, output dan outcome.

 Menjaga kesinambungan fiskal daerah melalui pembiayaan daerah yang

terkendali.

 Memperkuat sinergi antara kementerian/lembaga, internal pemda & antar

pemda.

 Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendanaan daerah untuk

mewujudkan perbaikan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
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UU 33 TAHUN 2004
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah

RUU HKPD
Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Jumlah BAB 14 BAB 9 BAB

Jumlah Pasal 110 Pasal 158 Pasal

BAB I KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN RUANG LINGKUP

BAB III DASAR PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN 
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV SUMBER PENERIMAAN DAERAH HUBUNGAN KEUANGAN ANTARDAERAH

BAB V PENDAPATAN ASLI DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB VI DANA PERIMBANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

BAB VII LAIN-LAIN PENDAPATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VIII PINJAMAN DAERAH KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB IX
PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA 
DESENTRALISASI

KETENTUAN PENUTUP

BAB X DANA DEKONSENTRASI -

BAB XI DANA TUGAS PEMBANTUAN -

BAB XII SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH -

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN -

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP -
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BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II RUANG LINGKUP

BAB III HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Bagian Kedua Pendanaan Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan 

Bagian Ketiga Pemberian Sumber Penerimaan Daerah

Bagian Keempat Dana Perimbangan

Bagian Kelima Dana Insentif Daerah

Bagian Keenam Dana Otsus Papua, Papua Barat dan Aceh, serta 

Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua 

Barat

Bagian Ketujuh Dana Keistimewaan DIY

Bagian Kedelapan Dana Desa

Bagian Kesembilan Penyaluran TKDD

Bagian Kesepuluh Hibah

Bagian Kesebelas Belanja Daerah

Bagian Keduabelas Pinjaman Daerah

Bagian Ketigabelas Dana Tugas Pembantuan

BAB IV HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Bagian Kedua Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan

Provinsi dan Pemerintahan Kab/Kota

Paragraf 1 Pendanaan Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Provinsi yang ditugaskan kepada 

Pemerintahan Kab/Kota

Paragraf 2 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi

Paragraf 3 Pemberian Hibah dari Provinsi ke Kab/kota atau 

sebaliknya

Paragraf 4 Pemberian Pinjaman dari Provinsi ke Kab/Kota 

atau sebaliknya

Paragraf 5 Pelaksanaan Dana Otsus, Dana Tambahan 

Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DIY

Paragraf 6 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan 

DAK Fisik 

Paragraf 7 Evaluasi APBD Kab/Kota

Bagian Ketiga Hubungan Keuangan antar

Pemerintahan Daerah yang 

Setingkat dan Lintas 

Pemerintahan Daerah

Paragraf 1 Pendanaan Kerja Sama

Paragraf 2 Pemberian Hibah antar Daerah

Paragraf 3 Pemberian Pinjaman antar 

Daerah

Paragraf 4 Pemberian Bantuan Keuangan

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Asas Umum

Bagian Kedua Struktur APBD

Bagian Ketiga Perencanaan dan

Penganggaran

Bagian Keempat Pelaksanaan

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Bagian Keenam Pengawasan dan Pemeriksaan

Bagian Ketujuh Pengendalian APBD

Bagian KedelapanPengalokasian Dana APBD 

kepada Badan Usaha Milik 

Daerah

Bagian

Kesembilan

Pengalokasian Dana APBD 

Dalam Rangka Kerjasama Antara 

Pemerintah Daerah dengan

Pihak Ketiga dan

Lembaga/Pemerintah Daerah 

di Luar Negeri

BAB VI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

BAB IX KETENTUAN PENUTUP 5



Hubungan 
Keuangan antara 
Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan
Daerah

suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan
kewajiban keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, Pemerintahan Provinsi dengan Pemerintahan
Kabupaten/Kota, dan antar-Pemerintahan Daerah setingkat dan lintas
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan,
akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang.

penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah
berdasarkan asas otonomi.Desentralisasi

bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan
desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah,
Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Transfer ke Daerah

17

penyerahan sumber-sumber pendanaan, baik dalam bentuk
kewenangan pemungutan pendapatan daerah, transfer dana ke
daerah maupun pinjaman daerah, dan penyerahan kewenangan

belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pembangunan daerah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat
kepada Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi Fiskal



jenis dana transfer yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah berupa Dana Transfer Umum dan Dana
Transfer Khusus untuk mendanai penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai kebutuhan
dan prioritas Daerah, serta selaras dgn prioritas nasional.

Dana Perimbangan

Dana Transfer Umum

jenis Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi
Umum yang penggunaannya diserahkan kepada Daerah untuk
mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah, serta
selaras dengan prioritas nasional.

jenis Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana
Alokasi Khusus Operasional yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus,
baik fisik maupun operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas
dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan Daerah sesuai
kebutuhan dan prioritas Daerah, serta selaras dengan prioritas
nasional.

Dana Transfer Khusus

dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Dana Desa
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DITUGASKANDISERAHKAN

PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
KEKAYAAN 
DAERAH 
YANG DIPISAHKAN

TRANSFER KE DAERAH:
• DANA PERIMBANGAN
• DID
• DANA OTSUS & DTI
• DAIS DIY

DANA DESA

PINJAMAN 
DAERAH
HIBAH DAERAH

PEMBERIAN KEWENANGAN BELANJA

PEMBERIAN SUMBER PENERIMAAN DAERAH

BELANJA 
KEBUTUHAN & 
PRIORITAS DAERAH

BELANJA TERTENTU
yang telah ditentukan
penggunaannya oleh
Pemerintah

DANA TUGAS 
PEMBANTUAN
Untuk mendanai Urusan
Pemerintahan Konkuren yang 
menjadi kewenangan
Pemerintah
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Tujuan:
• Mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pusat dan Daerah (vertical imbalance)
• Memberikan sumber pendanaan yang mencukupi bagi daerah penghasil.
Pokok Perubahan:
• Penyesuaian persentase DBH Provinsi (sesuai beban pengalihan kewenangan)
• Mengembalikan DBH sebagai dana yang bersifat block grant

Menghilangkan Jenis DBH Perikanan

Pengalokasian
•Bagian Pusat atas PBB (10%) dihapus dan dibagi rata untuk kab/kota

(sudah berlaku sejak 2016 melalui UU APBN)
•Meningkatkan persentase DBH untuk provinsi selaras dengan

pengalihan kewenangan.
•Bagian kab/kota pemerataan dilakukan oleh Gubernur.

Penyaluran
Berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan

Penggunaan
• Porsi earmarked dikurangi:
Minimal 50% DBH CHT -> kegiatan peningkatan kualitas bahan baku,

pembinaan industri, dsb.
 Sebagian Alokasi DR digunakan untuk kegiatan pendukung yang

besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 s.d. 21Pasal 1 Angka 28

Dana Bagi Hasil adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan 
tertentu APBN yang dialokasikan 
kepada Daerah penghasil 
berdasarkan angka persentase 
tertentu dengan tujuan utama 
mengurangi ketimpangan fiskal 
antara Pemerintah dan Daerah, 
serta kepada Daerah nonpenghasil 
lainnya dalam rangka pemerataan 
dan/atau menanggulangi 
eksternalitas negatif.
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K/K K/K

Penghasil Penghasil

PAJAK

PPh Pasal 21 dan 25/29 80 8 12 80 8 12

Pajak Bumi dan Bangunan 10 16.2 64.8 9            - 18 72 10

Cukai Hasil Tembakau 98 0.6 0.8 0.6 98 0.6 0.8 0.6

SDA

Kehutanan

IIUPH 20 16 64 - 20 64            16 -
PSDH 20 16 32 32 20 32 32 16
Dana Reboisasi 60 40 - 60 40 - -

Mineral dan Batubara

Iuran Tetap (Land-rent )
- darat dan laut <4 Mil 20 16 64 - 20 64 16 -
- 4 Mil <laut < 12 Mil 20 80 20 80

Iuran Produksi (Royalti)     
- darat dan laut <4 Mil 20 16 32 32 20 32 32 16
- 4 Mil <laut < 12 Mil 20 26 54 20 80 - -

Dari Kawasan Perhutanan 20 32 32 16
Perikanan 20 - - 80 100 - - -

Minyak Bumi

- darat dan laut <4 Mil 84.5 3 6.5 6
- 4 Mil <laut < 12 Mil 84.5 5 - 10.5

Gas Bumi

- darat dan laut <4 Mil 69.5 6 12.5 12
- 4 Mil <laut < 12 Mil 69.5 10 - 20.5

Panas Bumi 20 16 32 32 20 16 40 24

12.269.5 6.1 12.2

 I. 

84.5 3.1 6.2 6.2

  1 

  3 

  2 

  1 

 c 

 b 

 a 

 II 

Pusat Prov.
Biaya 

Pungut

Pemerataan 

K/K Lain
Pusat Prov.

Pemerataan 

K/K Lain

RUU HKPD
No.

Jenis Penerimaan Negara yang 
Dibagihasilkan

UU 33/2004

  6 

  5 

  4 

  3 

  2 

 c 

 b 

 a 
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Tujuan :
Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
(sebagai equalization grant) yang ditunjukkan oleh indeks
pemerataan yang paling optimal.

Pasal 1 Angka 41

Dana Alokasi Umum adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan utama
pemerataan kemampuan keuangan antar-
Daerah untuk mendanai kebutuhan sesuai
prioritas Daerah dan selaras dengan prioritas
nasional.

 Pagu DAU Nasional minimal 26% dari PDN 
Netto

 PDN Netto = PDN – DBH – PNBP earmarked

 Pagu DAU mengikuti dinamika PDN Neto 
(tidak final).

 Proporsi pagu DAU Prov : Kab/Kota (max 
15% : Min 85%), dapat berubah dalam hal 
terjadi perubahan imbangan kewenangan

Pagu DAU (Pasal 22)

Kebutuhan Fiskal = unit cost per layanan x target layanan

Pendidikan =
unit cost

pendidikan
x

target layanan 

pendidikan
x

faktor 

penyesuaian

Kesehatan =
unit cost 

kesehatan
x

target layanan 

kesehatan
x

faktor 

penyesuaian

Infrastruktur =
unit cost 

infrastruktur
x

target layanan 

infrastruktur
x

faktor 

penyesuaian

Layanan

Umum
=

unit cost layanan 

umum
x

target layanan 

umum
x

faktor 

penyesuaian

*Faktor penyesuaian, antara lain luas wilayah daratan dan lautan
dan/atau tingkat kemahalan

Kapasitas Fiskal = potensi PAD x  perkiraan DBH x perkiraan  DAK 
Operasional

• Menghilangkan AD, sehingga DAU = Celah Fiskal

• Satuan biaya/unit cost, ditetapkan oleh Kemenkeu bersama

dengan K/L teknis

• Adanya masa transisi 5 Tahun utk menghindari gejolak politik

terlalu kuat

Formula DAU (Pasal 23 s.d 27)
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Pokok Perubahan :
1. Mereformulasi DAU agar lebih 

menggambarkan ukuran kebutuhan dan 
kapasitas riil pada pemerintah daerah.

2. Pengaturan ulang pagu DAU Nasional dan
porsi provinsi/kab/kota
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Asumsi:

1. Menggunakan Angka APBN 2018;

2. DAU 26% dari PDN Neto;

3. Defisit APBN dapat berubah
signifikan

Dampak penerapan RUU HKPD:

 Struktur pendapatan negara sama
sekali tidak berubah

 Struktur belanja negara meningkat
Rp 51,6 T yang terdiri dari
penghapusan DBH Perikanan Rp0,48
T, kenaikan signifikan pada DAU
Rp50,08 T dan kenaikan otsus akibat
perubahan DAU Rp2,0 T)

 Defisit APBN naik signifikan bila
porsi DAU terhadap PDN Neto
adalah 26%.

Dampak penerapan RUU HKPD + PDRD

 Pendapatan Negara turun Rp42,11 T
(pengalihan PPH dan PBB P3
menjadi pajak daerah)

 Belanja Negara turun Rp1,1 T karena
Penghapusan DBH Pajak sebesar
Rp57,16 T dan kenaikan Rp53,87 T
pada DAU serta kenaikan otsus
akibat perubahan DAU Rp2,15 T.

 Defisit APBN naik signifikan bila
porsi DAU terhadap PDN Neto 26%.

(dalam miliar rupiah)

APBN RUU HKPD RUU HKPD +PDRD

A Pendapatan Negara (I) + (II) 1.894.720,3        1.894.720,3      -                  1.852.609,4              (42.110,9)  

I          1.893.523,5         1.893.523,5                    -                1.851.412,6 (42.110,9)  

1 Penerimaan Perpajakan 1.618.095,5        1.618.095,5      -                  1.575.984,6              (42.110,9)  

a) PPh Pasal 21/25/29 456.498,9           456.498,9          -                  419.070,5                  (37.428,5)  

     - minus opsen PPh -                  (37.428,5)                  

b) PBB Perkebunan Perhutanan Pertambangan 17.369,1              17.369,1            -                  12.686,7                    (4.682,4)    

     - minus PBB P3 didaerahkan (nontubuh Bumi+offshore) -                  (4.682,4)                     

c) CHT 148.230,0           148.230,0          -                  148.230,0                  -                   

2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 275.428,0           275.428,0          -                  275.428,0                  -                   

a) Penerimaan SDA Perikanan 600,0                    600,0                  -                  600,0                          -                   

-                  -                   

II Penerimaan Hibah 1.196,9                1.196,9               -                  1.196,9                      -                   

-                  -                   

B Belanja Negara 2.209.459,0        2.261.062,4      51.603,4   2.208.319,0              (1.140,0)    

I          1.443.296,4         1.443.296,4                    -                1.443.296,4                     - 

-                  -                   

II Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 766.162,6           817.766,0          51.603,4   765.022,6                  (1.140,0)    

a DBH 89.225,3              88.745,3            (480,0)       32.061,4                    (57.163,9)  

1) DBH Pajak 56.684,0              56.684,0            -                  -                                   (56.684,0)  

     a) DBH PPh pasal 21/25/29 37.428,5              37.428,5            -                  -                                   (37.428,5)  

     b) DBH PBB P3 16.290,9              16.290,9            -                  -                                   (16.290,9)  

     c) DBH CHT 2.964,6                2.964,6               -                  -                                   (2.964,6)    

2) DBH SDA 32.541,4              32.061,4            (480,0)       32.061,4                    (480,0)        

  - SDA Perikanan 480,0                    -                           (480,0)       -                                   (480,0)        

b DAU 401.489,6           451.569,7          50.080,1   455.358,7                  53.869,2    

Persentase thd PDN Neto 28,70% 26,00% 26,00%

c DAK Fisik 62.436,3              62.436,3            -                  62.436,3                    -                   

d Dana Otsus 16.059,6              18.062,8            2.003,2     18.214,3                    2.154,8      

-                  -                   

C Surplus/Defisit Anggaran (314.738,7)          (366.342,0)        (51.603,4) (355.709,5)                (40.970,8)  

selisih thd 

2018

selisih thd 

2018

Pendapatan Dalam Negeri

Belanja Pemerintah Pusat

No URAIAN
2018 2018* 2018**



• Refocusing DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan daerah
dan prioritas nasional;

• Perubahan dari berbasis formula ke basis proposal;
• Penguatan peran Provinsi;
• Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan

program/kegiatan; dan
• Penguatan juknis (perpres, tahun jamak).

Pasal 1 Angka 43

Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik adalah dana yang
bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada Daerah
dengan tujuan utama untuk
mendanai kegiatan khusus
penyediaan prasarana dan
sarana pelayanan dasar
publik, baik untuk pemenuhan
standar pelayanan minimal,
pencapaian prioritas nasional
maupun percepatan
pembangunan Daerah dan
kawasan dengan karakteristik
khusus dalam rangka
mengatasi kesenjangan
pelayanan publik antar-Daerah

Pasal 28 s.d 30
 DAK Fisik dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus dalam rangka:

a. mengatasi kesenjangan penyediaan pelayanan dasar publik antar-Daerah (pencapaian SPM);
b. pencapaian prioritas nasional sesuai RKP;
c. percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus (Daerah tertinggal, 

perbatasan, kepulauan, terluar dan/atau kawasan khusus yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan).

 DAK Fisik dialokasikan berdasarkan usulan Daerah; dan/atau kebijakan Pemerintah

 Usulan Daerah (bottom-up):
 Penguatan peran Provinsi dalam verifikasi dan rekomendasi usulan DAK Fisik Kab/Kota.
 Sinkronisasi & harmonisasi antarprogram, antarkegiatan, antardaerah dan antarsumber pendanaan.

 Kebijakan Pemerintah (Top-down):
 Program tertentu guna mendukung prioritas nasional dan/atau kebijakan lainnya sesuai RKP.

 Pengaturan juknis:
 Diatur dengan Perpres (sebelumnya dengan Permen K/L) dan dapat berlaku lebih dari 1 tahun

• Muatan minimal juknis terdiri dari:
 menu kegiatan;
 target keluaran/hasil;
 porsi belanja untuk mendukung target keluaran dan belanja penunjang; dan
 format usulan DAK Fisik untuk tahun anggaran berikutnya. 13

• Mengatasi kesenjangan pelayanan publik
antar-Daerah;

• Menjaga pencapaian prioritas nasional; dan
• Mempercepat pembangunan Daerah dan

kawasan dengan karakteristik khusus.

POKOK PERUBAHAN TUJUAN



• Mendukung operasionalisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi urusan
Daerah, sehingga biaya layanan publik menjadi lebih murah.

• Meningkatkan kerterjangkauan akses layanan publik bagi masyarakat.
• Mengurangi kesenjangan kualitas layanan antar-daerah.

Pasal 1 Angka 44 Pasal 31 s.d 32

 Dialokasikan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik
Daerah.

 Jenis, target, dan sasaran DAK Operasional ditetapkan dalam RKP.

 Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan K/L Teknis menghitung:
 kebutuhan riil DAK Operasional berdasarkan output; dan
 besaran biaya satuan

 Besaran biaya satuan dapat mempertimbangkan tingkat kemahalan.

 Kementerian Keuangan bersama K/L Teknis menghitung besaran alokasi DAK
Operasional per jenis per Daerah berdasarkan perkalian antara kebutuhan riil
dengan besaran biaya satuan.

 DAK Operasional digunakan berdasarkan juknis yang diatur dalam Perpres.

 Juknis dapat bersifat tahunan atau tahun jamak.

 Juknis paling sedikit mengatur:
 menu kegiatan yang bersifat tetap;
 target keluaran/hasil; dan
 porsi jenis belanja.

Dana Alokasi Khusus
(DAK) Operasional
adalah dana yang 
bersumber dari APBN 
yang dialokasikan
kepada Daerah 
dengan tujuan utama
untuk mendukung
kelancaran
penyelenggaraan
pelayanan dasar
publik yang menjadi
urusan Daerah

14

T U J U A N



Sebagai instrumen insentif dalam sistem Transfer Ke Daerah untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan

keuangan daerah, serta pencapaian tujuan nasional dalam penyediaan layanan publik dasar yang berkualitas dan

pengentasan kemiskinan.

Pokok-pokok pengaturan baru :

 Penyederhanaan/penajaman kriteria pengalokasian berdasarkan kategori tertentu yang lebih mencerminkan kinerja

daerah.

 Memberikan fleksibilitas dalam pemilihan indikator/variabel sejalan dengan tujuan dan prioritas nasional.

 Penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja daerah atas kategori tertentu secara individual.

Definisi
Pasal 1 Angka 46

DID adalah dana yang bersumber
dari APBN yang dialokasikan
kepada Daerah berdasarkan
kategori tertentu dengan tujuan
untuk memberikan penghargaan
atas perbaikan dan/atau
pencapaian kinerja pengelolaan
keuangan Daerah, pelayanan dasar
publik, dan kesejahteraan
masyarakat

Pengalokasian DID
Pasal 35

DID dialokasikan kepada Daerah dalam bentuk kategori-kategori
tertentu berdasarkan penilaian terhadap perbaikan dan/atau
pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Daerah, pelayanan dasar
publik, dan kesejahteraan masyarakat.

 Kategori penilaian terhadap perbaikan dan/atau pencapaian kinerja,
ditetapkan setiap tahun dalam UU APBN.

 Penilaian terhadap perbaikan dan/atau pencapaian kinerja, dilakukan
berdasarkan data yang bersumber dari instansi/lembaga resmi sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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DEFINISI DANA OTSUS
Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai otonomi khusus.

TUJUAN 
Dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus.

POKOK-POKOK PENGATURAN

Disesuaikan dengan pengaturan dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 

jo. UU No. 35 Tahun 2008 dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Dana Otsus:
Dialokasikan setara 2% dari pagu DAU Nasional.
a. Dana Otsus Papua & Papua Barat
• Berlaku selama 20 th (APBN Th. 2002 s.d. 2021).
• Untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan.

b. Dana Otsus Aceh
• Berlaku selama 20 th, yaitu:

a) Th.2008 s.d. 2022 setara 2% pagu DAU Nasional;
b) Th. 2023 s.d. 2027 setara 1% pagu DAU Nasional.

• untuk pendanaan pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan
kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan
kesehatan.

c. Dana Tambahan Infrastruktur
• untuk pendanaan pembangunan infrastruktur
• Besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR berdasarkan

usulan Provinsi setiap tahun

Pasal 38-40

Pelaksanaan Dana Otsus dan DTI 

Pemerintah Provinsi menetapkan rencana induk yang
berlaku selama 5 tahun, sebagai dasar dalam
menganggarkan dalam APBD.

Pemerintah provinsi mengalokasikan Dana Otsus untuk
mendanai kegiatan yang menjadi urusan provinsi dan
urusan kab/kota melalui pembahasan usulan
program/kegiatan dari kab/kota dengan memerhatikan
asas manfaat, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

DTI ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur
lintas kab/kota, dan penyusunan program/kegiatan
disinkronkan dengan program/kegiatan dalam dokumen
perencanaan pembangunan pemprov dan Pemerintah.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan
Infrastruktur, dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan.

Pasal 89-91
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DEFINISI & PENGALOKASIAN

Pasal 1 Angka 48
Dais DIY adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan
untuk mendukung urusan keistimewaan DIY sebagaimana ditetapkan
dalam UU mengenai keistimewaan Yogyakarta

Pasal 41
1. Dialokasikan

• Dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY.
• Sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara

2. Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan
Daerah DIY dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan
pengajuan Pemerintah Daerah DIY.

3. Diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemda DIY yang pengalokasian
dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.

4. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY
kepada Menteri Keuangan pada setiap akhir tahun anggaran.

TUJUAN 
Untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan yang meliputi tata cara pengisian 
jabatan, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

POKOK-POKOK PENGATURAN

Disesuaikan dengan pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Pasal 92

1. Pemerintah Provinsi DIY bersama DPRD
membuat Rencana kebutuhan yang
dituangkan dalam program dan kegiatan
tahunan dan lima tahunan.

2. Gubernur sesuai kewenangannya dapat
memberikan tugas sebagian urusan
kewenangannya yang disertai dengan
anggaran yang bersumber dari Dana
Keistimewaan kepada kab/kota.

3. Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta dilakukan berdasarkan
kinerja pelaksanaan.
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DEFINISI
Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui  
APBD kab./kota

TUJUAN 
Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

POKOK-POKOK PENGATURAN
Disesuaikan dengan pengaturan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Penganggaran

• Dana Desa dianggarkan dengan besaran 10% dari dan di luar dana Transfer ke Daerah secara
bertahap

• Dana Desa untuk masing-masing Kab/Kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden
2. Pengalokasian
• Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan

berkeadilan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis.

• Dana Desa dialokasikan melalui APBD Kabupaten/Kota
3. Penganggaran, Pengalokasian, dan Penyaluran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan

Pasal 42
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TUJUAN PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH
“Meningkatkan ketersediaan dana untuk penyelenggaraan layanan publik secara tepat waktu dan

tepat jumlah”

• Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke

RKUD.

• Penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan kinerja pelaksanaan dengan

mempertimbangkan kondisi kas negara, persyaratan yang ditentukan, dan kebijakan pengendalian

Belanja Daerah.

• Dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai (berupa surat berharga negara)

• Penyaluran dalam bentuk nontunai dilakukan dalam rangka pengendalian Belanja Daerah, yang

dilakukan terhadap DBH dan/atau DAU.

• Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Propinsi Papua dan Papua

Barat dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 43 s.d. 44
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Tujuan Hibah :
Akses pendanaan tambahan bagi pemerintah daerah dalam rangka untuk mendorong percepatan 
capaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Pengaturan baru:
Pengaturan tentang hibah dari daerah ke pemerintah
Penambahan cakupan kegiatan yang dapat didanai dengan Hibah ke Daerah

PENGGUNAAN 

Pasal 48
Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang 
bersumber dari penerimaan dalam negeri, digunakan untuk:

• kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dalam 
rangka peningkatan pelayanan dasar, peningkatan fungsi 
pemerintahan, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah 
Daerah; 

• pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan 
penambahan beban pada APBD;

• kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah 
yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan 
berskala nasional atau internasional; 

• kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mendukung 
penanggulangan pasca bencana alam; dan/atau

• percepatan penyediaan prasarana/sarana di Daerah 
tertinggal, perbatasan negara, kepulauan, terluar, 
dan/atau kawasan khusus.

KRITERIA PEMBERIAN

Pasal 47:
Pemberian Hibah dari 
Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, dilakukan untuk:

• kegiatan yang memberikan 
manfaat secara langsung 
kepada masyarakat,
bersifat mendesak, dan 
mendukung kebijakan 
Pemerintah; dan/atau

• kegiatan yang diatur dalam 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan

DEFINISI

Pasal 1 Angka 53:

Hibah adalah 
pemberian dengan 
pengalihan hak atas 
sesuatu dari Pemberi 
Hibah kepada 
Penerima Hibah yang 
secara spesifik telah 
ditetapkan 
peruntukannya dan 
dilakukan melalui 
perjanjian
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TUJUAN
Agar Belanja Daerah dikelola secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan bertanggungjawab dengan memerhatikan keadilan dan kepatutan

• Pasal 1 angka 15
Belanja Daerah adalah
semua kewajiban Daerah
yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan

• Pasal 53
Diprioritaskan untuk urusan
wajib yang terkait pelayanan
dasar, non dasar, dan urusan
pilihan sesuai analisis
standar belanja dan standar
biaya regional.

Definisi dan Prioritas

Pasal 54 s.d. 57

• Belanja Daerah untuk urusan pendidikan
minimal 20%, kecuali ditentukan lain
dalam undang-undang.

• Belanja Daerah untuk urusan kesehatan
min. 10% dari total belanja APBD di luar
gaji PNSD, kecuali ditentukan lain dalam
UU.

• 50% DBH CHT untuk peningkatan kualitas
bahan baku, pembinaan industri,
sosialisasi ketentuan cukai dan
pemberantasan barang kena cukai illegal.

• Penerimaan DTU Kab/Kota dialokasikan
minimal 10% untuk ADD.

• DTU diprioritaskan untuk belanja
prasarana/sarana pelayanan dasar publik
dan penunjang kegiatan ekonomi.

Batasan

Pasal 53

• Pengaturan pedoman
tunjangan kinerja Daerah
dan standar biaya
operasional Pemda.

• Pedoman mengenai analisis
standar belanja dan standar
biaya regional dan pedoman
tunjangan kinerja Daerah
dan standar biaya
operasional
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah,
diatur dalam PP.

Pedoman Operasional
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TUJUAN
Memberikan alternatif pembiayaan bagi daerah dalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur publik

POKOK-POKOK PERUBAHAN:
Meniadakan jenis pinjaman jangka menengah dan memperluas penggunaan pinjaman jangka panjang.
Menyederhanakan persyaratan pinjaman daerah dengan menghapus persyaratan batas maksimun pinjaman.
Menyesuaikan pertimbangan Mendagri hanya pada penerusan pinjaman luar negeri dan masyarakat, sesuai

Pasal 300 dan Pasal 301 UU 23/2014.

 Pasal 1 angka 51

Pinjaman Daerah adalah semua
transaksi yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumlah
uang atau menerima manfaat
yang bernilai uang dari pihak
lain, sehingga Daerah tersebut
dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.

 Pasal 62 ayat (1)
Pinjaman Daerah terdiri atas:
a. Pinjaman dalam rangka

pengelolaan kas; dan
b. Pinjaman dalam rangka

membiayai pembangunan
infrastruktur.

 Pasal 64 ayat (1)
Pinjaman dalam rangka
membiayai pembangunan
infrastruktur digunakan untuk
membiayai penyediaan
prasarana/sarana pelayanan
publik.

 Pasal 64 ayat (2)
Pinjaman dalam rangka
membiayai pembangunan
infrastruktur, dapat
diteruspinjamkan dan/atau
dijadikan penyertaan modal
kepada BUMD.

 Pasal 65 ayat (1)
Pinjaman dalam rangka membiayai
pembangunan infrastruktur harus
memenuhi persyaratan:
a. batas minimal rasio kemampuan

keuangan Daerah untuk
mengembalikan pinjaman; dan

b. tidak mempunyai tunggakan atas
pengembalian pinjaman yang berasal
dari Pemerintah dan masyarakat.

Definisi dan Jenis Pinjaman Penggunaan Persyaratan
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TUJUAN
Membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
POKOK-POKOK PERUBAHAN:
Menambahkan pengaturan mengenai obligasi daerah syariah dan unit pengelola obligasi daerah.

Pasal 67
• Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Obligasi Daerah Syariah dengan persetujuan DPRD

dan dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.
• Untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan penerimaan secara langsung maupun tidak langsung.
Pasal 68
Barang milik Daerah dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Obligasi Daerah Syariah, yang untuk selanjutnya barang
milik Daerah dimaksud disebut sebagai aset Obligasi Daerah Syariah.
Pasal 69
Kepala Daerah membentuk unit pengelola Obligasi Daerah dan Obligasi Daerah Syariah.
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Pasal 74
• Kegiatan yang lebih efektif dan

efisien dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.
• Diberitahukan oleh

menteri/pimpinan lembaga
Pemerintah nonkementerian
kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah.
• Dilaksanakan oleh satuan kerja

Perangkat Daerah yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah

KETENTUAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 75
• Merupakan bagian anggaran K/L.
• Rencana lokasi dan anggaran

disusun dengan memerhatikan
kemampuan keuangan negara,
keseimbangan pendanaan antar-
Daerah, dan kebutuhan
prasarana/sarana di Daerah.

Pasal 76

• Pencairan oleh BUN atau
kuasanya melalui RKUN.

• Penerimaan atas Tugas
Pembantuan, disetor ke RKUN.

PENGANGGARAN dan PENYALURAN

Tujuan:
Mendanai Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah yang penyelenggaraannya 
ditugaskan kepada Daerah.

Pokok-pokok perubahan:
• Kegiatan yang ditugaskan hanya yang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan Daerah.
• Penegasan kriteria penganggaran Dana Tugas Pembantuan.
• Munculnya BUN atau kuasanya dalam pencairan Dana Tugas Pembantuan.

PERTANGGUNGJAWABAN, 
PELAPORAN DAN STATUS BARANG

Pasal 77
• Penatausahaan dilakukan SKPD, 

dilaporkan kepada kepala daerah.
• Kepala Daerah melaporkan 

kepada K/L yang menugaskan.
• Menteri/pimpinan lembaga 

melaporkan kepada Presiden.
Pasal 78
• Barang yang diperoleh

merupakan BMN, dan dapat
dihibahkan kepada Daerah.

• Pengelolaan dan penatausahaan
barang sesuai dengan
karakteristik BMN atau BMD.
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TUJUAN
Penataan hubungan antara pemprov dengan pemkab/kota dalam rangka meningkatkan pelayanan

publik, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat

 Melalui Dana Tugas

Pembantuan berdasar RKA 

satker Prov & kebutuhan

prasarana/sarana. Daerah

 Dianggarkan dalam APBD 

provinsi.

 Penatausahaan keuangan

dan barang dalam

pelaksanaan tugas

pembantuan dilakukan

secara terpisah dari

penatausahaan keuangan

dan barang dalam

pelaksanaan Desentralisasi.

Pendanaan Penyelenggaran

Urusan Konkuren Provinsi

(Pasal 82-84)

 Ditetapkan oleh gubernur

berdasarkan rencana

penerimaan TA berjalan.

 Penyaluran secara berkala,

paling lama per triwulan.

 Jika terdapat selisih antara

realisasi penyaluran dengan

penerimaaan pajak provinsi,

diperhitungkan pada TA

berikutnya.

 Jika tidak dilakukan

penyaluran, Menteri dapat

menunda dan/atau

memotong Dana Transfer

Umum.

Bagi Hasil Pajak

dan Bantuan Keuangan Provinsi

(Pasal 86-87)

 Pemerintah Provinsi dapat

memberikan Hibah kepada

kab/kota atau sebaliknya

dengan persetujuan DPRD.

 Pemberian Hibah

memprioritaskan pemenuhan

belanja Urusan Pemerintahan

Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan.

 Ketentuan lebih lanjut diatur

dalam PP.

Hibah Provinsi kepada

Kab/Kota dan sebaliknya

(Pasal 88)
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 Pemerintah Provinsi Penerima

menetapkan rencana induk

yang berlaku selama 5 tahun.

 Pengalokasian Dana Otsus dan

DTI memperhatikan asas

manfaat, keadilan, transparansi, 

dan akuntabilitas.

 Penyaluran Dana Otonomi

Khusus, Dana Tambahan

Infrastruktur, dan Dana 

Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dilakukan

berdasarkan kinerja

pelaksanaan.

Pelaksanaan Dana Otsus, Dana 

tambahan infrastruktur dan dana 

keistimewaan DIY (Pasal 89-93)

Koordinasi dan Sinkronisasi

capaian keuangan, fisik, dan

hasil dengan memerhatikan

kesesuaian program/kegiatan: 

1. antarsumber pendanaan;

2. antarbidang DAK Fisik; dan

3. antardaerah.

Pelaksanaan koordinasi &

sinkronisasi usulan DAK Fisik 

(Pasal 94-95)

Gubernur sebagai wakil

Pemerintah mengevaluasi:

1. Raperda kab/kota tentang

APBD & APBD-P. 

2. Raperda kab/kota tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD. 

3. Raperbup/walikota tentang

penjabaran APBD.

4. Raperbup/walikota tentang

penjabaran

pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD.

Evaluasi APBD Kab/Kota

(Pasal 96)
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TUJUAN
Mengembang alternatif pendanaan pembungan daerah dan meningkatkan sinergi daerah sebagai satu kesatuan NKRI

Pasal 97
• Pendanaan berdasarkan

pertimbangan efisiensi dan
saling menguntungkan dan
dibebankan pada APBD
masing-masing Daerah.

• Diprioritaskan untuk
penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang
memiliki eksternalitas lintas
Daerah dan efektivitas
penyediaan layanan publik.

• Kerjasama
antarkabupaten/kota
dikoordinasikan oleh
provinsi.

• Kerjasama antarprovinsi
dikoordinasikan oleh
Pemerintah.

Pasal 101
• Hibah antar-Daerah

diberikan dengan
persetujuan DPRD setelah
urusan wajib terpenuhi.

• Hibah digunakan untuk
mendanai:
a. peningkatan pelayanan

dasar publik,
peningkatan fungsi
pemerintahan, dan
pemberdayaan aparatur
Pemerintah Daerah;

b. rehab dan rekonstruksi
penanggulangan
bencana alam; dan/atau

c. percepatan penyediaan
prasarana/sarana di
Daerah tertinggal,
perbatasan, dan
kepulauan.

Pasal 102
• Pinjaman antarDaerah,

diberikan setelah
mendapat persetujuan
DPRD.

• Pinjaman antarDaerah
berupa pinjaman
jangka pendek (untuk
jangka paling lama 6
bulan dan harus
dilunasi dalam tahun
anggaran berkenaan).

• Pinjaman hanya
digunakan untuk
menutup kekurangan
arus kas.

Pasal 105
• Bantuan keuangan provinsi

kepada kabupaten/kota
mempertimbangkan
karakteristik masing-masing
Daerah.

• Bantuan keuangan yang
bersifat umum untuk
mengatasi kesenjangan fiskal
dan dapat diberikan dengan
menggunakan formula.

• Bantuan keuangan yang
bersifat khusus untuk
membantu capaian program
prioritas pemerintah provinsi
yang dilaksanakan sesuai
kewenangan kabupaten/kota.

Kerjasama antar Daerah Hibah antar Daerah Pinjaman antar Daerah Bantuan Keuangan
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1.  Azas Umum (Pasal 106-110)

• -Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan 

manfaat untuk masyarakat.

• -APBD adalah wujud pengelolaan keuangan Daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Daerah, kemampuan Pendapatan Daerah, berpedoman pada RKPD.

• -APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD ditetapkan dengan Perda.

• -Semua Penerimaan dan Pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan dianggarkan dalam APBD.

• -APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

• -Tahun anggaran APBD sama dengan APBN, masa 1 tahun (tanggal 1 Januari sd 31 Desember).

TUJUAN

“APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah & kemampuan Pendapatan Daerah”

2. Struktur APBD (Pasal 111–115)

• APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

• Pendapatan terdiri atas PAD, pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

• Belanja digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan wajib dan Urusan pilihan dengan memprioritaskan

pelaksanaan Urusan wajib yang terkait pelayanan dasar.

• Pembiayaan terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.

• Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan.

• Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat dibiayai dari penerimaan Pembiayaan.

• Penggunaan surplus APBD dan sumber untuk menutup defisit APBD ditetapkan dalam Perda APBD.
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3.  Perencanaan dan Penganggaran (Pasal 116-120)

• -Pemerintah Daerah menyusun RKPD berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKP. RKPD disusun dengan pendekatan
berbasis program dan berbasis kinerja. RKPD merupakan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, yg selanjutnya
dituangkan pada RKA SKPD.

• -KUA dan PPAS, diajukan Kepala Daerah untuk dibahas bersama dengan DPRD dengan ketentuan:
 Dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah dengan badan anggaran DPRD. 
 Dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.

• -KUA dan PPAS menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD, selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Raperda APBD tahun
berikutnya.

• -RKA SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, disertai perkiraan belanja tahun
berikutnya.

• -Kepala Daerah mengajukan Raperda APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dalam

rangka mendapatkan persetujuan, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda tentang APBD.

• -Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi terhadap RAPBD provinsi dan
penjabarannya.

• -Gubernur melakukan evaluasi RAPBD kabupaten/kota dan penjabarannya dengan memerhatikan sinkronisasi antar
kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dan provinsi.

4.  Pelaksanaan dan Penatausahaan (Pasal 121-127)

• Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD, dalam hal

tidak melalui RKUD dilakukan pencatatan dan pengesahan BUD.

• Apabila RAPBD tidak disetujui paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran, penetapan APBD

dilakukan dengan Perkada dengan setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya,.

• Daerah dpt membentuk dana cadangan yg ditempatkan pada rekening tersendiri dan memberikan hasil tetap.

• Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

• Perubahan APBD paling lama 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan hanya satu kali, kecuali terdapat

keadaan luar biasa (menyebabkan estimasi penerimaan/pengeluaran lebih dari 50%. 29



5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Pasal 128)

• -Penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri laporan keuangan 

auditan BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berkahir.

• -Laporan keuangan paling sedikit memuat: 

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas;

g. catatan atas laporan keuangan; dan

h. ikhtisar laporan keuangan BUMD.

• -Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disajikan sesuai SAP.

6. Pengawasan dan Pemeriksaan (Pasal 129)

Pengawasan dan Pemeriksaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

7.  Pengendalian APBD (Pasal 130-131)

• -Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD yang 

dibiayai dari Pinjaman Daerah.

• -Jumlah kumulatif defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dan defisit APBN, tidak melebihi 3% dari 

perkiraan PDRB.

• -Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pinjaman Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% dari perkiraan.

• -Pemerintah Daerah dilarang memiliki uang kas, setara kas, dan/atau simpanan dalam jumlah tidak wajar.

• -Bagi Daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan dalam jumlah tidak wajar, Pemerintah dapat

melakukan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai.
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8. Pengalokasian Dana APBD kepada Badan Usaha Milik Daerah (Pasal 132-135)

• Dalam rangka Public Service Obligations/PSO, Pemda dapat memberikan pinjaman kepada BUMD

setelah disetujui DPRD (melalui penerusan pinjaman luar negeri serta sesuai rencana bisnis dan
keuangan).

• Pemberian pinjaman kepada BUMD dilakukan dengan memperhatikan: (a) kemampuan
keuangan Daerah, (b) kemampuan teknis dan manajerial; dan (c) kemampuan keuangan BUMD
untuk mengembalikan tepat waktu.

• Dalam hal BUMD default, Pemda dapat melakukan restrukturisasi melalui rescheduling
pembayaran pinjaman dan dapat mengalihkannya menjadi penyertaan modal Daerah.

• Pemda dapat memberikan Hibah kepada lembaga nonpemerintah/BUMD setelah disetujui DPRD
dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa dan dituangkan dalam perjanjian Hibah.

• Pemda dapat memberikan Subsidi kepada lembaga nonpemerintah/BUMD setelah disetujui DPRD
dengan kriteria: (a) 100% modal Pemda; dan (b) penyediaan barang/jasa bagi hajat hidup orang
banyak, bersifat lokal dan tidak diselenggarakan oleh Pemerintah.

• Subsidi diberikan untuk tarif yang ditetapkan Pemda di bawah biaya produksi rata-rata.

• Pemda dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD yang ditetapkan dalam Perda dan
APBD.

• Penyertaan modal diprioritaskan untuk badan usaha yang menyelenggarakan penyediaan
barang/jasa bagi hajat hidup orang banyak, pendirian atau penambahan modal dan dalam
rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha.
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9. Pengalokasian Dana APBD Dalam Rangka Kerjasama Antara Pemda dengan Pihak Ketiga dan 
Lembaga/Pemda di Luar Negeri (Pasal 136-138)

• -Biaya Pelaksanaan Kerja Sama Dibebankan pada APBD masing-masing daerah yang meliputi kerja

sama: (a) penyediaan pelayanan publik, (b) pengelolaan aset, (c) investasi, (d) Kerja sama lainnya

• -Kerja sama tersebut harus didahului dengan uji tuntas oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

• -Kerja sama dengan lembaga atau Pemda di luar negeri dilakukan dalam rangka : (a) pengembangan

Iptek, (b) pertukaran budaya, (c) peningkatan kemampuan teknis dan manajerial, (d) promosi potensi

Daerah.

• -Kerja sama dengan lembaga atau Pemda di luar negeri dilakukan dengan negara yang mempunyai

hubungan diplomatik setelah mendapatkan persetujuan menteri luar negeri dan menteri dalam negeri.
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TUJUAN
Menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara akurat dan up to date berbasis SIKD dan 

menyelenggarakan SIKD secara nasional

Pasal 140 – 148
 Tujuan SIKD Nasional diperluas untuk:

menyusun konsolidasi laporan keuangan pemda secara nasional

menyajikan informasi keuangan Daerah secara nasional

 Tujuan SIKD Daerah diperluas untuk:

mendukung konsolidasi laporan keuangan pusat dan daerah

 Penegasan tatacara pengenaan sanksi sesuai dengan jenis IKD yang wajib disampaikan oleh daerah

 penyiapan rumusan tata kelola dan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD

 pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, infrastruktur pendukung, aplikasi dan pertukaran informasi
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• Dasar kebijakan Dana Transfer Khusus dan Dana Desa tahun berikutnya.
• Untuk melakukan pemeringkatan kesehatan fiskal Daerah.

Pasal 149
 Pemantauan dan Evaluasi dilakukan

terhadap:
 Pelaksanaan Transfer ke Daerah

dan Dana Desa atas pagu
alokasi; realisasi penyaluran;
realisasi penyerapan;
kesesuaian penggunaan;
pencapaian target keluaran;
dan pencapaian target hasil.

 Pengelolaan keuangan Daerah
atas Pendapatan Daerah;
Belanja Daerah (diprioritaskan
yang penggunaannya telah
ditentukan); dan Pembiayaan
Daerah.

SASARAN PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI

Pasal 150
Pemantauan dan Evaluasi dilakukan
oleh Menteri Keuangan.
• Untuk Transfer ke Daerah jenis

Dana Transfer Khusus:
 berkoordinasi dengan menteri/

pimpinan lembaga terkait.
Menteri/pimpinan lembaga

terkait dapat menugaskan
Gubernur sebagai wakil
Pemerintah di daerah
dan/atau instansi Pemerintah
yang ada di Daerah.

• Untuk Dana Desa:
 berkoordinasi dengan menteri/

pimpinan lembaga terkait.

PELAKSANA PEMANTAUAN 
DAN EVALUASI 

Pasal 151
 Hasil pemantauan dan evaluasi

digunakan untuk Pemeringkatan
kesehatan fiskal Daerah.

 Pemeringkatan kesehatan fiskal
Daerah dapat digunakan sebagai
dasar:
 pengalokasian DID; 
 peningkatan kapasitas 

pengelolaan fiskal Daerah; 
dan/atau

 pertimbangan alokasi Transfer ke 
Daerah.

PEMANFAATAN HASIL 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

TUJUAN
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TUJUAN

• Mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yang dipungut oleh bendahara.

• Meningkatkan kepatuhan daerah dalam penyetoran pajak-pajak.
• Meningkatkan kepatuhan hukum daerah terhadap pengelolaan ijin dan kegiatan usaha lainnya.

Pasal 153

• Pemerintah dapat memungut pajak pusat atas kegiatan yang didanai oleh APBD melalui pemotongan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa, yang ditetapkan sebagai uang muka setoran pajak.

• Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 154

• Dalam hal terjadi sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pemegang izin yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah, maka segala kewajiban yang timbul dari sengketa tersebut, baik dalam bentuk uang maupun bukan uang 
menjadi beban Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

• Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam bentuk uang, maka Pemerintah dapat 
mengambil alih kewajiban dimaksud melalui pemotongan TKDD.

Catatan:
Untuk mekanisme pemotongan pajak di muka, saat ini masih sedang dalam proses pembahasan dengan DJP untuk 
detail teknis mekanisme pemotongan pajak di muka, a.l:
• Pemotongan diperkirakan sebesar 5% sd 7% dari TKDD (Dg angka TA 2017 = Rp35 T sd Rp50 T)
• Pemotongan dianggap sebagai deposit pembayaran pajak oleh daerah
• Dilakukan perhitungan dan rekon pada akhir tahun antara KPP dan Bendahara Pemda
• Kurang bayar dan lebih bayar diperhitungkan dalam deposit pemotongan TKDD tahun berikutnya
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