KEMENTERIAN DALAM NEGERI

RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN KERJASAMA
ANTAR DAERAH

Disampaikan Oleh:

Fernando Siagian S.STP, M.Si
Surakarta, 11 September 2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEUANGAN
DAERAH

semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang

AZAZ UMUM APBD
1. Disusun
sesuai
kebutuhan
penyelenggaraan pemerintah daerah

dan

2. Berpedoman
pada
RKPD
dalam
rangka
Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat

APBD

3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi
4. Ditetapkan dengan PERDA

 Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan
adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

 Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar
hukum yang melandasinya.
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Prinsip ”Money Follows Program”

Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah

Urusan pemerintahan
yang menjadi
kewenangan pusat
didanai dari

APBN

Psl 282 UU
23/2014

didanai dari

APBD

Termasuk kegiatan
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan
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URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER

1.
2.
3.

Dilaksanakan
sendiri
Dekonsentrasi
TP

PEMERINTAHAN
UMUM

KONKUREN

PILIHAN
Dibagi
berdasarkan
kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas
dan Efisiensi

WAJIB
YAN
DASAR
SPM

DESENTRALISASI

NON YAN
DASAR

Urusan
Pemerintahan
yang wajib
diselenggarakan
oleh semua
Daerah.
(psl 1 angka 14 UU23/14)
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URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
PILIHAN

WAJIB
Berkaitan dengan pelayanan
dasar

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum
& penataan
ruang;
4. perumahan rakyat
& kawasan
pemukiman;
5. ketentraman &
ketertiban umum
serta
perlindungan
masyarakat;
6. sosial.

Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan
perempuan
dan
pelindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil;
7. pemberdayaan
masyarakat
dan
desa;
8. pengendalian
penduduk
dan
keluarga berencana;

9. perhubungan;
10.komunikasi dan
informatika;
11.koperasi, usaha
kecil, dan
menengah;
12.penanaman
modal;
13.kepemudaan dan
olah raga;
14.statistik;
15.persandian;
16.kebudayaan;
17.perpustakaan;
dan
18.kearsipan.

1. kelautan dan
perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan
sumberdaya
mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian;
dan
8. transmigrasi

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGGARAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Diacu

RPJPN

RPJPD
20 tahun

pedoman
Diperhatikan

pedoman

1 tahun

RPJMN
5 tahun

5 tahun

dijabarkan

pedoman

Renja
SKPD

pedoman

RPJMD

Renstra
SKPD
5 tahun

20 tahun

pedoman

Diserasikan dg
Musrenbang

1 tahun

dijabarkan
1 tahun

RKPD

diacu

Renstra
K/L
5 tahun

RKP
diacu

pedoman

Renja
K/L
1 tahun

1 tahun

KUA

Dibahas
bersama
DPRD

PPAS

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH

PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD

RKA-SKPD

TAPD

PERDA
APBD

dievaluasi

RAPERDA
APBD

KUA = Kebijakan Umum APBD
PPAS = Prioritas & Plafon Anggaran Sementara
TAPD = Tim Anggaran Pemda
RKA-SKPD= Rencana kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dibahas dan
disetujui oleh
DPRD
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BELANJA DAERAH

Belanja
daerah
dipergunakan
dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan yang
kewenangan provinsi atau kabupaten/kota

rangka
menjadi

KLASIFIKASI
Organisasi

Fungsi,

Program

Kegiatan

Jenis
Belanja.

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan
kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan. Psl 80 PMDN 13/06

7

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kerjasama Daerah (UU 23 Tahun 2014)
Daerah Lain

a.
b.

c.

d.
e.

Pihak Ketiga

Kerja Sama Wajib
kerja sama antar-Daerah provinsi;
kerja sama antara Daerah provinsi dan
Daerah
kabupaten/kota
dalam
wilayahnya;
kerja sama antara Daerah provinsi dan
Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang
berbeda;
kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota
dari Daerah provinsi yang berbeda; dan
kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota
dalam satu Daerah provinsi.

lembaga atau
pemerintah daerah di
luar negeri

Kerja Sama Sukarela
dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan
atau tidak berbatasan untuk
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah namun
dipandang lebih efektif dan efisien jika
dilaksanakan dengan bekerja sama.
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Pasal 3 PP No. 28 Tahun 2018
 Kerja Sama Dengan Daerah Lain dikategorikan menjadi
kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
 Kerja sama wajib dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih
daerah yang berbatasan untuk pemerintahan yang memiliki
urusan lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang
lebih efisien jika dikelola bersama.
 Kerja sama sukarela dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih
daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan
elisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
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Pasal 7 PP No. 28 Tahun 2018
 Kepala daerah dapat membentuk sekretariat kerja
sama dalam penyelenggaraan Kerja Sama Dengan
Daerah lain
 Sekretariat kerja sama “bukan” perangkat daerah
dan bertugas memfasilitasi perangkat daerah dalam
melaksanakan Kerja Sama Dengan Daerah lain
 Pendanaan sekretariat kerja sama dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah
masing-masing daerah yang bekerja sama.
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Pasal 12 PP No. 28 Tahun 2018
 Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana kepada
daerah untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui APBN
sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
 Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan
kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama
wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang
dikerjasamakan.
 Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dana
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan
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PERMENDAGRI NO. 33 TAHUN 2019
 Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah
daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada
pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta
saling menguntungkan.
 Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain,
pihak ketiga; dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar
negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama, maka
masing-masing pemerintah daerah menganggarkan dalam
APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama
dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai
hibah daerah.
12

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERMENDAGRI NO. 33 TAHUN 2019
 Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau
badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.
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Terima Kasih

