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Daerah-Pusat : Lanjutan
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Jumlah keseluruhan
DAU sekurang-
kurangnya 26 % dari
Pendapatan Dalam
Negeri Neto yang
ditetapkan dalam
APBN

DAU dialokasikan atas
dasar celah fiskal dan
alokasi dasar

Celah fiskal adalah
kebutuhan fiskal
dikurangi dengan
kapasitas fiskal daerah

Alokasi dasar dihitung
berdasarkan jumlah
gaji PNS Daerah
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DAU atas celah
fiskal untuk

provinsi dihitung
berdasarkan

perkalian bobot
daerah provinsi

ybs dengan
jumlah DAU

seluruh provinsi

DAU atas celah
fiskal untuk

provinsi dihitung
berdasarkan

perkalian bobot
daerah provinsi

ybs dengan
jumlah DAU

seluruh provinsi

Bobot daerah
provinsi :

perbandingan
celah fiskal

daerah provinsi
ybs dan total
celah fiskal

seluruh daerah
provinsi

Bobot daerah
provinsi :

perbandingan
celah fiskal

daerah provinsi
ybs dan total
celah fiskal

seluruh daerah
provinsi

DAU atas celah
fiskal untuk

kab/kota dihitung
berdasarkan

perkalian bobot
daerah provinsi

ybs dengan
jumlah DAU

seluruh kab/kota

DAU atas celah
fiskal untuk

kab/kota dihitung
berdasarkan

perkalian bobot
daerah provinsi

ybs dengan
jumlah DAU

seluruh kab/kota

Bobot daerah
kab/kota :

perbandingan
celah fiskal

daerah kab/kota
ybs dan total
celah fiskal

seluruh daerah
kab/kota

Bobot daerah
kab/kota :

perbandingan
celah fiskal

daerah kab/kota
ybs dan total
celah fiskal

seluruh daerah
kab/kota
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3. Daerah yang memiliki CF
negatif dan nilai negatif tersebut
= atau > dari alokasi dasar, tidak

menerima DAU

1. Daerah yang memiliki celah fiskal =
0, menerima DAU sebesar alokasi

dasar

2. Daerah yang memiliki CF negatif
dan nilai negatif < dari alokasi
dasar, menerima DAU sebesar

alokasi dasar setelah dikurangi hasil
celah fiskal
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Kebutuhan Fiskal = Rp 100 M

Kapasitas Fiskal = Rp 100 M

Alokasi Dasar = Rp 50 M

Celah Fiskal = Keb. Fiskal – Kapasitas Fiskal

CF = Rp 100 M – Rp 100 M = 0

DAU = Alokasi Dasar

Total DAU = Rp 50 M
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Kebutuhan Fiskal = Rp 100 M

Kapasitas Fiskal = Rp 125 M

Alokasi Dasar = Rp 50 M

Celah Fiskal = Keb. Fiskal – Kapasitas Fiskal

CF = Rp 100 M – Rp 125 M = (Rp 25 M)

DAU = CF + Alokasi Dasar

Total DAU = (Rp 25 M) + Rp 50 M = Rp 25 M
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Kebutuhan Fiskal = Rp 100 M

Kapasitas Fiskal = Rp 175 M

Alokasi Dasar = Rp 50 M

Celah Fiskal = Keb. Fiskal – Kapasitas Fiskal

CF = Rp 100 M – Rp 175 M = (Rp 75 M)

DAU = CF + Alokasi Dasar

Total DAU = (Rp 75 M) + Rp 50 M = (Rp 25 M) atau Disesuaikan menjadi Rp 0
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 Besaran DAK ditetapkan setiap
tahun dalam APBN berdasarkan
masing-masing bidang kegiatan
disesuaikan dengan ketersediaan
dana dalam APBN.
DAK dialokasikan kepada daerah
tertentu untuk mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan
daerah.
Kegiatan khusus dimaksud
disesuaikan dengan fungsi yang
telah ditetapkan dalam APBN.
Pemerintah pusat menetapkan
kriteria DAK yang meliputi kriteria
umum, khusus, dan teknis
Kriteria umum ditetapkan dengan
mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah dalam APBD.

 Kriteria khusus  ditetapkan
dengan memperhatikan  peraturan
per-uu-an  dan karakteristik
daerah.
 Kriteria teknis ditetapkan oleh
kementrian negara/departemen
teknis.
 Daerah penerima DAK wajib
menyediakan dana pendamping
sekurang-kurangnya 10% dari
alokasi DAK.
 Dana pendamping dianggarkan
dalam APBD.
 Daerah dengan kemampuan fiskal
tertentu tidak diwajibkan
menyediakan dana pendamping.
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1. Hibah
• Bantuan yang tidak mengikat; dan
• Hibah dari luar negeri.

2. Dana Darurat
• Terjadinya bencana nasional dan/atau peristiwa luarbiasa;
• Pemerintah pusat mengalokasikannya melalui APBN; dan
• Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional

dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh presiden.
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Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan
keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian
nasional.

Batas maksimal kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari
Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.

Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif
pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-
lambatnya bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

Pengendalian batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Daerah tidak dapat melakukan pinjaman
langsung kepada pihak luar negeri.

Pinjaman Daerah bersumber dari :

• Pemerintah daerah melalui Menkeu;
• Pemerintah Daerah lain;
• Lembaga keuangan Bank;
• Lembaga keuangan bukan Bank;
• Masyarakat berupa obligasi yang diterbitkan di pasar

modal.
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Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang

Pinjaman Daerah dalam
jangka waktu kurang
atau sama dengan satu
tahun anggaran dan
kewajiban pembayaran
kembali pinjaman yang
meliputi pokok
pinjaman, bunga, dan
biaya lain seluruhnya
harus dilunasi dalam
tahun anggaran yang
bersangkutan.

Pinjaman Daerah dalam
jangka waktu lebih dari
satu tahun anggaran
dan kewajiban
pembayaran kembali
pinjaman yang meliputi
pokok pinjaman,
bunga, dan biaya lain
harus dilunasi dalam
kurun waktu yang tidak
melebihi sisa masa
jabatan Kepala Daerah
yang bersangkutan.

Pinjaman Daerah dalam
jangka waktu lebih dari
satu tahun anggaran
dan kewajiban
pembayaran kembali
pinjaman yang meliputi
pokok pinjaman,
bunga, dan biaya lain
harus dilunasi pada
tahun-tahun anggaran
berikutnya sesuai
dengan persyaratan
perjanjian pinjaman
yang bersangkutan.
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Pinjaman Jangka
Pendek

dipergunakan
hanya untuk

menutup
kekurangan arus

kas.

Pinjaman Jangka
Menengah

dipergunakan
untuk membiayai

penyediaan layanan
umum yang tidak

menghasilkan
penerimaan.

Pinjaman Jangka
Panjang

dipergunakan
untuk membiayai
proyek investasi

yang menghasilkan
penerimaan.

Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan
persetujuan DPRD.
Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan
persetujuan DPRD.
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• Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang
akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari
jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

• Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan
pinjaman ditetapkan oleh Pemerintah;

• Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang
berasal dari Pemerintah.
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Pemerintah dapat memberikan pinjaman
kepada Pemerintah Daerah yang dananya
berasal dari luar negeri.

Pinjaman kepada Pemerintah Daerah dilakukan
melalui perjanjian penerusan pinjaman kepada
Pemerintah Daerah.

Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana
dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala
Daerah.

Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana
dinyatakan dalam mata uang Rupiah atau mata
uang asing.
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Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata
uang Rupiah di pasar modal domestik.

Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan
nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk
membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan
penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penerimaan dari investasi sektor publik digunakan untuk
membiayai kewajiban bunga dan pokok obligasi Daerah
terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.
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Nilai nominal Tanggal jatuh
tempo

Tanggal
pembayaran

bunga

Tingkat bunga
(kupon)

Frekuensi
pembayaran

bunga

Cara perhitungan
pembayaran

bunga

Ketentuan tentang hak
untuk membeli

kembalai obligasi
daerah sebelum jatuh

tempo

Ketentuan
tentang

pengalihan
kepemilikan
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• Persetujuan DPRD mengenai penerbitan
Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1) meliputi
pembayaran semua kewajiban bunga
dan pokok yang timbul sebagai akibat
penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.

1.

• Pemerintah Daerah wajib membayar
bunga dan pokok setiap Obligasi
Daerah pada saat jatuh tempo.2.
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Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman
dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester

dalam tahun anggaran berjalan.

Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah
dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.

Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib
dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar
pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman
tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil

dari Penerimaan Negara yang menjadi hak Daerah tersebut.
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