
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

TENT G 

DEKO UAN 

Menimbang :   

 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

ten
                  
Mengingat   : 1. (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan          
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)   

sebagaimana . . . 

NOMOR 7 TAHUN 2008  

AN

NSENTRASI DAN TUGAS PEMBANT

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor

108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 
tang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

 Pasal 5 ayat 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

004 tentang 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomo

 
 

 
 
 
 

 

r 3 Tahun 2005 tentang 

7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

 

MEM N: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH ANG DEKONSENTRASI DAN 
TUGAS PEMBANTU

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik . . . 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

. 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

UTUSKA
 

 TENT
AN. 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1  

 

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Kementerian negara, yang selanjutnya disebut 
kementerian, adalah lembaga pemerintah pelaksana 
kekuasaan pemerintahan yang membidangi urusan 
tertentu dalam pemerintahan.  

3. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan 
instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau 
peraturan perundang-undangan lainnya. 

 Dewan 



 

 
 

 
 
 
 

 

5. 

7. 
hukum yang mempunyai 

8. 

ng memiliki batas-batas wilayah yang 

9.  Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 

10. 

11. 
tah provinsi 

melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban 
melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 
selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan 

tahunan . . . 
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, 
adalah kesatuan masyarakat 
batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum ya
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Satuan
disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada 
pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di 
bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau 
kota. 

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari 
Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah 
dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. 
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 
kepada daerah dan/atau desa, dari pemerin
kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari 
pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk 



 

 
 

 
 
 
 

 

14. alah dana yang berasal dari 

15. 

16. yang 

17. ntuan Kabupaten/Kota adalah dana 

aran dalam rangka pelaksanaan 

18. but 

19. 

20. 

berisi program dan 
kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan 
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah da
Strategis Kementerian/lembaga yang bersangkutan 
dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakannya. 

21. Daftar . . . 
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tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan 
undang-undang. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 
Dana Dekonsentrasi ad
APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil 
Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, 
tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi 
vertikal pusat di daerah. 
Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari 
APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang 
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 
Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana 
berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh 
kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua 
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada 
Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa. 
Dana Tugas Pemba
yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang 
dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua 
penerimaan dan pengelu
tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau 
Kota kepada Desa. 
Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya dise
RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk 
periode 1 (satu) tahun. 
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya 
disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan 
kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, 
yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang 

n Rencana 
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Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya 
disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan 
dengan DIPA

 
 

 
 
 
 

 
21. 

, adalah suatu dokumen pelaksanaan 

22. ah instrumen kebijakan yang berisi satu 

23. 

baik yang bersifat personil (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk 
barang/jasa. 

 

(1) san yang 

(2) 

(3) 
bagian urusan pemerintahan yang 

bupaten/kota, 
dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota 
kepada desa.  

(4) Kementerian/lembaga menetapkan norma, st
prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

 

Pasal 3 . . . 

anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga 
serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi 
sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan 
serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi 
pemerintah. 
Program adal
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi 
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan 
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau 
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 
pemerintah.  
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian 
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program 
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya 

BAB II  
    PRINSIP PENYELENGGARAAN  

 

Pasal 2  
 

Pemerintah menyelenggarakan sebagian uru
menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas 
dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.  
Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui 
pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan kementerian/lembaga. 
Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui 
penugasan se
menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari 
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari 
pemerintah provinsi kepada ka

andar, 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

(1) 

(3) mpahan 
sebagian urusan pemerintahan dan pelaksanaan 
penugasan dilakukan secara tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

 

(1) 

si berdasarkan 

(2) 
 pemerintah daerah dilaksanakan oleh SKPD 

provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan penetapan 
dari gubernur atau bupati/walikota. 

(3) Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan 

(1)  dilimpahkan kepada 

(2) yang ditugaskan kepada 
pemerintah provinsi tidak boleh ditugaskan kepada 
pemerintah kabupaten/kota. 

(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada 
pemerintah kabupaten/kota tidak boleh ditugaskan 
kepada pemerintah desa. 

 
Pasal 6 . . . 

- 6 - 

Pasal 3 
 

Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan 
pemerintahan dari Pemerintah kepada instansi 
vertikal di daerah didanai melalui anggaran 
kementerian/lembaga. 

(2) Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan 
pemerintahan dari Pemerintah kepada gubernur dan 
penugasan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah 
dan/atau pemerintah desa didanai melalui anggaran 
kementerian/lembaga. 
Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan peli

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Pasal 4  
 

Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan 
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 
dilaksanakan oleh SKPD provin
penetapan dari gubernur. 
Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan 
kepada

kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala 
desa. 

 
Pasal 5  

 
Urusan pemerintahan yang
gubernur sebagai wakil pemerintah tidak boleh 
dilimpahkan kepada bupati/walikota. 
Urusan pemerintahan 



 

 
 

 
 
 
 

 

(1) 
 desa untuk melaksanakan sebagian 

(2) 

ersetujuan dari 
Presiden. 

(3) Presiden memberikan persetujuan penugasan setelah 
mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, 

 

(1) 

(2)  disampaikan 
kepada kepala desa melalui bupati/walikota sebagai 
dasar pelaksanaan tugas pembantuan dengan 
tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Keuangan, menteri yang membidangi perencanaan 
pembangunan nasional, dan gubernur. 

 

 
Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, 

pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. 
 

(1) Penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:  
a. pelimpahan urusan pemerintahan;  
b. tata cara pelimpahan;  

 
c. tata . . . 
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Pasal 6  
 

Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada 
pemerintah
urusan pemerintahan tertentu. 
Dalam hal kementerian/lembaga akan memberikan 
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penugasan tersebut harus mendapat p

Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi 
perencanaan pembangunan nasional. 

 
Pasal 7 

 
Menteri/pimpinan lembaga menetapkan Peraturan 
Menteri/ Pimpinan Lembaga untuk memberikan 
penugasan kepada pemerintah desa  setelah mendapat 
persetujuan Presiden. 
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga

BAB III  
RUANG LINGKUP  

 
Pasal 8  

pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan 

Pasal 9  
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raan; dan 

(2) i sebagaimana 

a. an;  

il pelaksanaan 

(3) Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:  
a. penyelenggaraan dekonsentrasi; dan 

 
 

 
(1) tuan sebagaimana 

raan; dan 

(2) an sebagaimana 

a. 

(3) ran tugas 
pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
meliputi:  
a. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan 
b. pengelolaan dana tugas pembantuan. 

 
 BAB IV . . . 

c. tata cara penyelengga
d. tata cara penarikan pelimpahan. 
Pengelolaan dana dekonsentras
dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:  

 prinsip pendana
b. perencanaan dan penganggaran;  
c. penyaluran dan pelaksanaan; dan 
d. pengelolaan barang milik negara has

dekonsentrasi. 

b. pengelolaan dana dekonsentrasi. 

Pasal 10  

Penyelenggaraan tugas pemban
dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:  
a. penugasan urusan pemerintahan;  
b. tata cara penugasan;  
c. tata cara penyelengga
d. penghentian tugas pembantuan. 
Pengelolaan dana tugas pembantu
dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:  

prinsip pendanaan;  
b. perencanaan dan penganggaran;  
c. penyaluran dan pelaksanaan; dan 
d. pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan 

tugas pembantuan. 
Pertanggungjawaban dan pelapo

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
BAB IV  

     PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI   
 

intahan  
 

 
(1) n urusan pemerintahan dapat 

(3) 
hkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dapat melampaui satu 
wilayah administrasi pemerintahan provinsi.  

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 

Instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan 
pem
seb
a. 

endanaan, 

n program pembangunan daerah serta 
kebijakan pemerintah daerah lainnya; dan 

b. memberikan saran kepada menteri/pimpinan lembaga 
dan gubernur atau bupati/walikota berkenaan dengan 

 
Pasal 13  

 
(1) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang

Pemerintah di bidang politik luar negeri, pertahanan, 
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta 

agama . . . 
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Bagian Kesatu 
Pelimpahan Urusan Pemer

Pasal 11  

Pelimpahan sebagia
dilakukan kepada gubernur. 

(2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian 
urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada: 
a. instansi vertikal; 
b. pejabat Pemerintah di daerah. 
Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian 
urusan pemerintahan yang dilimpa

dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan kepada 
gubernur masing-masing wilayah. 

 
Pasal 12  

 

erintahan di provinsi dan kabupaten/kota 
agaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib:
berkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikota 
dan instansi terkait dalam perencanaan, p
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan 
norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan 
pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan 
tata ruang da

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
dilimpahkan. 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

ah. 

n yang menurut peraturan perundang-

(4) 
dan ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

(5) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan 

 

 

 
pada RKP. 

(2) Urusan yang dapat dilimpahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kriteria 
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta 
keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.  

(1) 

(2) Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi 
harus memperhatikan aspek kewenangan,
efektifitas, kemampuan keuangan nega
sinkronisasi antara rencana kegiatan dekonsentrasi 
dengan rencana kegiatan pembangunan daerah. 

(3) Penyusunan . . . 
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agama, yang didekonsentrasikan, diselenggarakan 
oleh instansi vertikal di daer

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang 
Pemerintah selain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang didekonsentrasikan kepada perangkat pusat 
di daerah, diselenggarakan sendiri melalui instansi 
vertikal tertentu di daerah. 

(3) Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan dari 
Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil 
pemerintah merupakan sebagian urusan 
pemerintaha
undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. 
Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 14  

(1) Urusan yang dapat dilimpahkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dijabarkan dalam 
bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga 
yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Pelimpahan  
 

Pasal 15  
 

Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 
perencanaan pembangunan nasional.  

 efisiensi, 
ra, dan 



 

 
 

 
 
 
 

- 11 - 
 

(3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan 
dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan peraturan 

 
 

(1) ikatif, 

(2) 
kan kepada gubernur dituangkan 

(3) 
bersama menteri/pimpinan lembaga 

dilimpahkan paling lambat pertengahan 

(5) 

(6) 

teri Keuangan, dan menteri yang 
membidangi perencanaan pembangunan nasional 
paling lambat minggu pertama bulan De
tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya 
Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja 
Pemerintah Pusat. 

 
Bagian Ketiga . . . 

perundang-undangan. 

Pasal 16  
 

Setelah ditetapkannya pagu ind
kementerian/lembaga memprakarsai dan 
merumuskan sebagian urusan pemerintahan yang 
akan dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil 
pemerintah di daerah paling lambat pertengahan 
bulan Maret untuk tahun anggaran berikutnya. 
Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan 
yang akan dilimpah
dalam rancangan Renja-KL dan disampaikan kepada 
menteri yang membidangi perencanaan pembangunan 
nasional sebagai bahan koordinasi dalam Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Musrenbangnas).  
Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan 
nasional 
melakukan penelaahan rancangan Renja-KL yang 
memuat rumusan tentang sebagian urusan 
pemerintahan yang akan dilimpahkan, dan hasilnya 
akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL 
dan RKP. 

(4) Kementerian/lembaga memberitahukan kepada 
gubernur mengenai lingkup urusan pemerintahan 
yang akan 
bulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah 
ditetapkannya pagu sementara. 
Lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan 
ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan 
Lembaga.  
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan 
kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri 
Dalam Negeri, Men

sember untuk 



 

 
 

 
 
 
 

 

 
(1) 

Pem

kaitan dengan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud aya

(3) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan 

 
ntahan yang 

dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(1), gubernur berpedoman pada norma, standar, 
pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta 

pemerintahan dan pembangunan daerah.   
 

impahan 
 

 
(1) 

dap
a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan 

karena Pemerintah mengubah kebijakan;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Penarikan . . . 
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Bagian Ketiga 
Tata Cara Penyelenggaraan  

 
Pasal 17  

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
dilimpahkan oleh Pemerintah, gubernur sebagai wakil 

erintah  melakukan: 
a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah;  
b. penyiapan perangkat daerah yang akan 

melaksanakan program dan kegiatan 
dekonsentrasi; dan 

c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan 
dan pelaporan.  

(2) Gubernur membentuk tim koordinasi yang ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri ber

t (1). 

dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 
Pasal 18  

Dalam penyelenggaraan urusan pemeri

keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas 

Bagian Keempat 
Tata Cara Penarikan Pel

Pasal 19  

Penarikan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 
at dilakukan apabila: 

 dan/atau 
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Penarikan 

 
 

 
 
 
 

 
(2) pelimpahan dari Pemerintah dilakukan 

angi perencanaan pembangunan 
nasional.  

(3) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh 
okiran dalam 
ncairan dana 

dekonsentr

BAB V  
       PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI 

 

 

 

pelimpahan dari Pemerintah dilakukan 

angi perencanaan pembangunan 
nasional.  

(3) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh 
okiran dalam 
ncairan dana 

dekonsentr

BAB V  
       PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI 

 

 

 

melalui penetapan Peraturan Menteri/Pimpinan 
Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri 
yang membid

melalui penetapan Peraturan Menteri/Pimpinan 
Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri 
yang membid

Menteri Keuangan sebagai dasar pembl
dokumen anggaran dan penghentian pe
Menteri Keuangan sebagai dasar pembl
dokumen anggaran dan penghentian pe

asi. asi. 
  

Bagian Kesatu 
Prinsip Pendanaan  

Pasal 20  

Bagian Kesatu 
Prinsip Pendanaan  

Pasal 20  

(1) Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada 
gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

(1) Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada 
gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  
ayat (3) didanai dari APBN bagian anggaran 
kementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasi 

(2) i dialokasikan 
setelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah 
melalui kementerian/lembaga kepada gubernur 
sebagai wakil Pemerintah di daerah. 

(3) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan 
untuk kegiatan yang bersifat non-fisik. 

 

 
(1) 

(2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan 
kegiatan yang akan didekonsentrasikan
dengan memperhatikan kemampuan keuangan 
negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan 
kebutuhan pembangunan daerah.   

Pasal 22 . . . 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 
Pendanaan dalam rangka dekonsentras

 
Bagian Kedua 

Perencanaan dan Penganggaran 

Pasal 21  

Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang 
akan didekonsentrasikan harus sesuai dengan Renja-
KL dan RKP. 

 disusun 
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(3) 
erian/lembaga 

(4) komisi terkait di 

(7) 

(8) n 

 dan Bendahara 

(9) RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
diberitahukan oleh gubernur kepada DPRD provinsi 
pada saat pembahasan RAPBD. 

 
(1) n menjadi SAPSK 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), 
menjadi dasar dalam penyusunan DIPA. 

(2) Tata cara penyusunan DIPA s
penetapan/pengesahannya mengacu pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
 
 

Pasal 24 . . . 

Pasal 22 

(1) Penganggaran dana dekonsentrasi dilakukan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. 

(2) Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam 
penyusunan RKA-KL. 
RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam 
pembahasan bersama antara kement
dengan komisi terkait di DPR. 
RKA-KL yang telah disepakati oleh 
DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan 
menteri yang membidangi perencanaan pembangunan 
nasional untuk dilakukan penelaahan. 

(5) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan 
Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). 

(6) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK 
disampaikan kepada kementerian/lembaga. 
Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang 
telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur. 
Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapka
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat 
Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan 
Surat Perintah Membayar,
Pengeluaran serta menyampaikannya kepada 
menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.  

(10) Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 23  

RKA-KL yang telah ditetapka

erta 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

embaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) serta RKA-KL dan DIPA 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan 
oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan 
evaluasi dana dekonsentrasi, serta perumusan kebijakan 
dan pengendalian fiskal nasional. 

 

 

(1) konsentrasi dilakukan oleh 
Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui 
Rekening Kas Umum Negara. 

(2) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi 

 

Rekening Kas 
Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

(2) Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo 
kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus 
disetor ke Rekening Kas Umum Negara. 

 

naan Dekonsentrasi 
 

 

(1)  yang dibeli atau diperoleh dari 

(2) ayat (1) 
digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan 
dekonsentrasi. 

(3) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 28 . . . 

- 15 - 

Pasal 24  
 

Peraturan Menteri/Pimpinan L

 
Bagian Ketiga 

Penyaluran dan Pelaksanaan 

Pasal 25  

Penyaluran dana de

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 26  

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi 
merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh 
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke 

. 

Bagian Keempat 
Pengelolaan Barang Milik Negara  
Hasil Pelaksa

Pasal 27  

Semua barang
pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barang 
milik negara. 
Barang sebagaimana dimaksud pada 



 

 
 

 
 
 
 

 

 
(1) imaksud dalam 

Pasal 27 ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.  
(2) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, 

penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan 

 

 

 dari pengelolaan barang milik 
negara/daerah. 

(2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta 
ilaksanakan 
perundang-

undang
 

BAB VI  
P

 

(2) l terdiri dari perkembangan realisasi 
penyerapan dana, pencapaian target keluaran, 
kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.  

(3) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi 
anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan 
laporan baran

 

 
Pasal 31  

 
(1) Kepala SKPD provinsi bertanggungjawab atas 

pelaporan kegiatan dekonsentrasi.  

(2) Penyusunan . . . 
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Pasal 28  

Barang milik negara sebagaimana d

barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah 
provinsi sebagai barang milik daerah. 

Pasal 29  

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan 
pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2), merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan

pengendalian dan pengawasannya, d
sesuai dengan ketentuan peraturan 

an. 

ERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
DEKONSENTRASI 

 
Pasal 30  

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi 
mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. 
Aspek manajeria

g. 

Bagian Kesatu 
Penyelenggaraan  



 

 
 

 
 
 
 

 
(2) Pen

dek
a. 

menyusun dan menyampaikan 

b. 
 

(3) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b digunakan sebagai bahan 
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. 

(4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan 
dekonsentrasi berpedoman pada peraturan 
perundang-un

 
(1) 

aan dana dekonsentrasi. 

an 

(3) 

usahaan keuangan dan barang dalam 
pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi. 

(4) Penatausahaan keuangan dan barang sebag
dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD 
provinsi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 33 . . . 
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yusunan dan penyampaian laporan kegiatan 
onsentrasi dilakukan dengan tahapan: 
Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan 
dekonsentrasi 
laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur 
melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan 
kepada kementerian/lembaga pemberi dana 
dekonsentrasi. 
Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi 
perencanaan untuk menggabungkan laporan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang 
membidangi perencanaan pembangunan nasional. 

Penyampaian laporan 

dangan. 
 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Dana 

 
Pasal 32  

Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab 
atas pelaksan

(2) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi 
dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan 
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuang
dan barang. 
Penatausahaan keuangan dan barang dalam 
pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah 
dari penata

aimana 
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(1) Penyusunan dan penyampaian laporan 

per
seb
dila
a. 

n 

b. menggabungkan laporan 

 keuangan dan barang setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden 
melalui Menteri Keuangan. 

(2) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan 

 

 

 Pelaksanaan APBD kepada 
DPRD. 

(2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksu
ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sam
terpisah dengan Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD. 

BAB VII . . . 

Pasal 33  

tanggungjawaban keuangan dan barang 
agaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 
kukan dengan tahapan: 
Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan 
dekonsentrasi atas nama gubernur menyusun dan 
menyampaikan laporan pertanggungjawaba
keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada 
menteri/pimpinan lembaga pemberi dana 
dekonsentrasi, dengan tembusan kepada SKPD 
yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; 
Gubernur 
pertanggungjawaban keuangan dan barang atas 
pelaksanaan dana dekonsentrasi dan 
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri 
Keuangan; 

c. Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikan 
dana dekonsentrasi menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban

dan barang berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 34  

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara 
tahunan atas pelaksanaan dekonsentrasi oleh 
gubernur dilampirkan dalam Laporan 
Pertanggungjawaban

d pada 
a atau 
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BAB VII  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

 

(1)

elaksanakan 

(2)

intah desa untuk melaksanakan 
sebagian urusan pemerintahan provinsi. 

(3) Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas 
pembantuan kepada pemerintah desa untuk 

 
 

(1)
 pemerintah provinsi atau 

 

Bagian Kesatu 
Penugasan Urusan Pemerintahan  

 
Pasal 35  

 
 Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan 
kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota 
dan/atau pemerintah desa untuk m
sebagian urusan pemerintahan. 
 Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas 
pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota 
dan/atau pemer

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan 
kabupaten/kota. 

Pasal 36  
 

 Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari 
Pemerintah kepada
kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa 
merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar  
6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut 
peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai 
urusan Pemerintah. 
 Urusan pemerintahan yang dapat (2) ditugaskan dari 

) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari 
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerin
merupakan sebagian urusan pemerintahan yang 
menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan 
sebagai urusan pemerintah kabupaten/kota. 

 
 

Pasal 37 . . . 

pemerintah provinsi kepada pemerintah 
kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa 
merupakan sebagian urusan pemerintahan yang 
menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan 
sebagai urusan pemerintah provinsi. 

(3
tah desa 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

(1)

(2)

 dijabarkan dalam bentuk program 

(3) pat ditugaskan dari pemerintah 

SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada RKPD 
kabupaten/kota. 

(4) Urusan yang dapat ditugaskan wajib memperhatikan 
kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, 
serta keserasian pembangunan nasional dan wilayah.  

 

Bagian Ketiga
Tata Cara Penugasan  

 

(1)

(2) aan program dan kegiatan tugas pembantuan 

rencana kegiatan tugas 
pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan 
daerah. 

(3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan tugas 
pembantuan dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Paragraf 2 . . . 
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Pasal 37  

 Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah 
dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan 
kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam 
Renja-KL yang mengacu pada RKP. 
 Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah 
provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan 
pemerintah desa
dan kegiatan pemerintah provinsi yang sudah 
ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (Renja SKPD) provinsi yang 
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) provinsi. 
 Urusan yang da
kabupaten/kota kepada pemerintah desa dijabarkan 
dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah 
kabupaten/kota yang sudah ditetapkan dalam Renja 

 
 

Paragraf 1 
Perencanaan Penugasan  

 
Pasal 38  

 
 Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 
perencanaan pembangunan nasional.  

 Perencan
harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, 
efektifitas, kemampuan keuangan negara, dan 
sinkronisasi antara 
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Paragraf 2 

(1) agu indikatif, 

(2)

(3)
bersama menteri/pimpinan lembaga 

(4) eritahukan kepada 

 paling lambat pertengahan bulan Juni 

(5)

(6)

Keuangan, dan menteri yang 
membidangi perencanaan pembangunan nasional 
paling lambat minggu pertama bulan Desember
tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkanny
Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja 
Pemerintah Pusat. 

 
Paragraf 3 . . . 

Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah  
dan/atau Desa 

 
Pasal 39  

 
 Setelah ditetapkannya p
kementerian/lembaga memprakarsai dan merumuskan 
sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan 
kepada gubernur atau bupati/walikota, dan/atau 
kepala desa paling lambat pertengahan bulan Maret 
untuk tahun anggaran berikutnya. 

 Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang 
akan ditugaskan kepada gubernur atau 
bupati/walikota, dan/atau kepala desa dituangkan 
dalam rancangan Renja-KL dan disampaikan kepada 
menteri yang membidangi perencanaan pembangunan 
nasional sebagai bahan koordinasi dalam Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).  

 Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan 
nasional 
melakukan penelaahan rancangan Renja-KL yang 
memuat rumusan tentang sebagian urusan 
pemerintahan yang akan ditugaskan, dan hasilnya 
akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL 
dan RKP. 

 Kementerian/lembaga memb
gubernur atau bupati/walikota dan/atau kepala desa 
mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan 
ditugaskan
untuk tahun anggaran berikutnya setelah 
ditetapkannya pagu sementara. 

 Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan 
ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan 
Lembaga.  

 Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan 
kepada gubernur atau bupati/walikota dan/atau 
kepala desa dengan tembusan kepada Menteri Dalam 
Negeri, Menteri 

 untuk 
a 
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Paragraf 3 

(1) nsi memberitahukan kepada 

an rencana kegiatan pembangunan 

(3)

ataan 

(5) intahan yang akan ditugaskan 

(6)  Gubernur ditetapkan setelah mendapat 
masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas 
Pembantuan P

pelaksanaan 
dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan 
provinsi. 

Paragraf 4 

Pasal 41  
 

(1) Pemerintah kabupaten/kota memberitahukan kepada 
kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan 
yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya 

segera . . . 

Penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada 
Kabupaten/Kota dan/atau Desa 

 
Pasal 40  

 
 Pemerintah provi
bupati/walikota dan/atau kepala desa mengenai 
lingkup urusan pemerintahan provinsi yang akan 
ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera 
setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS).  

(2) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta 
sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas 
pembantuan deng
daerah kabupaten/kota dan/atau desa. 

 Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi pemerintah kabupaten/kota 
dan/atau desa dalam menyusun perencanaan dan 
anggaran daerah. 

(4) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinilai layak, pemerintah kabupaten/kota 
dan/atau pemerintah desa membuat perny
menerima untuk melaksanakan penugasan dari 
pemerintah provinsi. 

 Lingkup urusan pemer
kepada bupati/walikota dan/atau kepala desa 
dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.  

 Peraturan

rovinsi.  
(7) Peraturan Gubernur menjadi dasar dalam 

 

Penugasan dari Pemerintah Kabupaten/kota  
kepada Desa 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

(PPAS).  

ara rencana kegiatan 

(3)
lam menyusun 

(4)
erintah desa membuat 

(5)

(6) ditetapkan setelah 
mendapat masukan dari Tim Koordinasi 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.  

(7) Peraturan Bupati/Walikota menjadi dasar dalam 
pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas 
pembantuan kabupaten/kota. 

 
 

Tata Cara Penyelenggaraan Tugas 
Pembantuan 

Paragraf 1 
T

 

 
(1) 

dit

b. penyiapan perangkat daerah yang akan 
melaksanakan program dan kegiatan
pembantuan; dan 

c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, 
dan pelaporan. 

(2) Kepala . . . 
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segera setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara 

(2) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten 
atau kota, serta sinkronisasi ant
tugas pembantuan dengan rencana kegiatan 
pembangunan desa. 

 Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan pemerintah desa da
perencanaan dan anggaran desa. 

 Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinilai layak, pem
pernyataan menerima untuk melaksanakan penugasan 
dari pemerintah kabupaten atau kota. 

 Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan 
kepada kepala desa dituangkan dalam bentuk 
Peraturan Bupati/Walikota.  

 Peraturan Bupati/Walikota 

Bagian Keempat 

 

ugas Pembantuan dari Pemerintah Kepada 
Pemerintah Daerah  

Pasal 42  

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
ugaskan dari Pemerintah, kepala daerah melakukan: 

a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah;  

 tugas 
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ri 
berkaitan dengan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

) Kepala daerah memberitahukan kepada DPRD 

 

intahan yang 
ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
(1), kepala daerah berpedoman pada norma, standar, 

rintah, serta 
keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas 
pemerintahan dan pembangunan daerah.   

 
Paragraf 2 

T

 

 
(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

a. n pemerintahan yang ditugaskan 

ri 
berkaitan dengan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Bupati/walikota memberitahukan kepada DPRD 
berkaitan dengan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 45 . . . 

(2) Kepala daerah membentuk tim koordinasi yang 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang 
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Nege

(3
berkaitan dengan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Pasal 43  
 
Dalam penyelenggaraan urusan pemer

pedoman, kriteria, dan kebijakan peme

ugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi 
Kepada Pemerintah Kabupaten/kota 

Pasal 44  

ditugaskan dari pemerintah provinsi, bupati/walikota 
melakukan: 

sinkronisasi urusa
dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah;   

b. penyiapan perangkat daerah yang akan 
melaksanakan program dan kegiatan tugas 
pembantuan; dan 

c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, 
dan pelaporan. 

(2) Bupati/walikota membentuk tim koordinasi yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota yang 
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Nege



 

 
 

 
 
 
 

 

intahan yang 
ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
(1), bupati/walikota berpedoman pada norma, standar, 

tah, serta 
keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas 
p

P
Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau 

Ka

(1) esa melakukan persiapan dan koordinasi 

kebijakan Pemerintah atau 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.   

(4) Camat atau dengan sebutan lainnya 
mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas 
pembantuan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang 
ditugaskan kepada desa. 

 

 
Pasal 47  

 
(1) Penghentian urusan pemerintahan yang telah 

ditugaskan dapat dilakukan apabila: 

a. urusan . . . 
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Pasal 45  
 
Dalam penyelenggaraan urusan pemer

pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerin

emerintahan dan pembangunan daerah.   
 

aragraf 3 

Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah 
bupaten/kota Kepada Pemerintah Desa 

 
Pasal 46  

 
 Kepala d
dengan badan permusyawaratan desa, kecamatan, dan 
pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan dari Pemerintah dan/atau pemerintah 
provinsi. 

(2) Kepala desa melakukan persiapan dan koordinasi 
dengan badan permusyawaratan desa dan kecamatan 
berkaitan dengan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah 
kabupaten/kota. 

(3) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), kepala desa memperhatikan norma, standar, 
pedoman, kriteria, dan 

Bagian Kelima 
Tata Cara Penghentian Penugasan 



 

 
 

 
 
 
 

 
a. merintahan tidak dapat dilanjutkan 

(2) mbantuan dari Pemerintah 

eri yang membidangi perencanaan 

(3) 

(4) m waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

(6) as pembantuan dari pemerintah 

ota. 
(7) Selama Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga atau 

Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikot
ditetapkan, penerima penugasan dapat 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan. 

 
BAB VIII . . . 
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urusan pe
karena pemberi penugasan mengubah kebijakan; 
dan/atau 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan/atau  

c. penerima penugasan mengusulkan untuk 
dihentikan sebagian atau seluruhnya. 

Penghentian tugas pe
dilakukan melalui penetapan Peraturan 
Menteri/Pimpinan Lembaga, yang tembusannya 
disampaikan kepada  Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Keuangan, dan ment
pembangunan nasional. 
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh 
Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam 
dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana 
tugas pembantuan. 
Apabila dala
diusulkan penghentian penugasan belum ditetapkan 
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, kepala daerah 
dan kepala desa dapat menghentikan sementara 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan.  

(5) Penghentian tugas pembantuan dari pemerintah 
provinsi dilakukan melalui Keputusan Gubernur 
setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi, dengan 
tembusan kepada DPRD provinsi. 
Penghentian tug
kabupaten, atau kota dilakukan melalui Keputusan 
Bupati/Walikota setelah mendapat masukan dari Tim 
Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 
Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada DPRD 
kabupaten/k

a belum 



 

 
 

 
 
 
 

 
BAB VIII  

PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN 
 

 
(1) at ditugaskan dari 

pembantuan sebagaimana diatur 

(2) 
 pemerintah 

(3) 
sa 

didanai dari APBD kabupaten/kota. 
(4) Tata cara pendanaan tugas pembantuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 

 

 

at (1) 
dialokasikan setelah adanya penugasan Pemerintah 
melalui kementerian/lembaga kepada gubernur atau 
bupati/walikota dan/atau kepala desa. 

(2) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan 
dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. 

 

 
Pasal 50  

 

(1) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang 
akan ditugaskan harus sesuai dengan Renja-KL dan 
RKP.  

(2) Rencana . . . 
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Bagian Kesatu 
Prinsip Pendanaan  

 
Pasal 48  

Urusan pemerintahan yang dap
Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau 
kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai 
dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga 
melalui dana tugas 
dalam Peraturan Pemerintah ini. 
Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari 
pemerintah provinsi kepada
kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai 
dari APBD provinsi. 
Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari 
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah de

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Pasal 49  

(1) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ay

 
Bagian Kedua 

Perencanaan dan Penganggaran  
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(2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan 

kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan 
memperhatikan kemampuan keuangan negara, 

 

(3) 
erian/lembaga 

(4) komisi terkait di 

(6) 
ementerian/lembaga. 

a pada saat 

(8) r atau 
bupati/walikota menyampaikan usulan pejabat 
pengelola keuangan tugas pembantuan untuk 
ditetapkan oleh kementerian/lembaga. 

 

 
(1) RKA-KL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (6) menjadi dasar dalam
penyusunan DIPA. 

(2) Tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA mengacu 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 53 . . . 

keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan 
pembangunan daerah.  

Pasal 51  
 
(1) Penganggaran dana tugas pembantuan dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. 
(2) Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkan 

dalam penyusunan RKA-KL. 
RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam 
pembahasan bersama antara kement
dengan komisi terkait di DPR. 
RKA-KL yang telah disepakati oleh 
DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan 
menteri yang membidangi perencanaan pembangunan 
nasional untuk dilakukan penelaahan. 

(5) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan 
Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). 
RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK 
disampaikan kepada k

(7) Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada gubernur 
atau bupati/walikota untuk diberitahukan kepada 
DPRD provinsi atau kabupaten/kot
pembahasan RAPBD. 
Setelah menerima RKA-KL, gubernu

(9) Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 52  

 



 

 
 

 
 
 
 

 

sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) serta RKA-KL dan DIPA 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) digunakan 
oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan 
evaluasi dana tugas pembantuan, serta perumusan 
kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.  

 

 
(1)  pembantuan dilakukan oleh 

Kuasa Bendahara Umum Negara melalui Rekening 
Kas Umum N

(2) Tata cara penyaluran dana tugas pembantuan 

 

 

aran ke 
rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan 
perundan

(2) Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan terdapat 
, saldo tersebut 

harus disetor ke rekening Kas Umum Negara. 
 

Bagian Keempat 

H
 

 
(1) tau diperoleh dari 

pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan 
barang milik negara. 

(2) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 57 . . . 
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Pasal 53  
 
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga 

 
Bagian Ketiga 

Penyaluran dan Pelaksanaan 

Pasal 54  

Penyaluran dana tugas

egara.  

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 55  

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan tugas 
pembantuan merupakan penerimaan negara dan wajib 
disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Angg

g-undangan. 

saldo kas pada akhir tahun anggaran

Pengelolaan Barang Milik Negara  
asil Pelaksanaan Tugas Pembantuan 

Pasal 56  

Semua barang yang dibeli a
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(1) 

(2) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, 
penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang 
tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau 
kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.  

 

 

 

negara/daerah. 

(2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta 
ukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 

BAB IX  
P

 

 
(1) 

(2) 

kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.  

(3) Aspek akuntabilitas terdiri dari lapor
anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, 
dan laporan barang. 

 
 
 
 

Bagian Kesatu . . . 

Pasal 57  

Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 56 ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.  

Pasal 58  

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan 
pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 ayat (2), merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari pengelolaan barang milik 

pengendalian dan pengawasannya, dilak

ERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
TUGAS PEMBANTUAN 

Pasal 59  

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas 
pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek 
akuntabilitas. 

Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi 
penyerapan dana, pencapaian target keluaran, 

an realisasi 
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Penyelenggaraan  

Tug
Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota 

 

(1) 

pem
(2) Pen

pem
a. 

menyusun dan menyampaikan 

b. 

kepada 

c. 

d. 

dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur 
melalui SKPD provinsi yang
perencanaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, dan menteri yang membidangi 
perencanaan pembangunan nasional. 

(3) Penyampaian . . . 

Bagian Kesatu 

 

Paragraf 1 
as Pembantuan dari Pemerintah kepada 

 

Pasal 60  

Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota 
bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan tugas 

bantuan. 
yusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas 
bantuan dilakukan dengan tahapan: 

Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas 
pembantuan 
laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur 
melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan 
kepada kementerian/lembaga pemberi dana tugas 
pembantuan; 
Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan 
tugas pembantuan menyusun dan menyampaikan 
laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran 
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi 
perencanaan dan kepada kementerian/lembaga 
pemberi dana tugas pembantuan dan 
menyampaikan tembusan kepada SKPD provinsi 
yang tugas dan kewenangannya sama; 
Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi 
perencanaan untuk menggabungkan laporan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang 
membidangi perencanaan pembangunan nasional;  
Bupati/walikota menugaskan SKPD yang 
membidangi perencanaan untuk menggabungkan 
laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan 
menyampaikannya setiap triwulan 

 membidangi 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
(3) n laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c dan huruf d digunakan sebagai bahan 
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.  

egiatan tugas 
pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 

Tug bantuan dari Pemerintah kepada 

 

 

(3) 

me
(4) 

a. 

 kepada SKPD kabupaten/kota; 

d. 
 

Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang 
membidangi perencanaan pembangunan nasional. 

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf c dan huruf d digunakan sebagai bahan 
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.  

(6) Bentuk . . . 
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Penyampaia

(4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan k

 

Paragraf 2 
as Pem

Pemerintah Desa 

Pasal 61  

(1) Kegiatan tugas pembantuan dilaksanakan oleh kepala 
desa. 

(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan 
kegiatan tugas pembantuan.  
Pelaporan kegiatan tugas pembantuan 
dikoordinasikan oleh SKPD kabupaten/kota yang 

mbidangi pemerintahan desa.  
Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas 
pembantuan dilakukan dengan tahapan: 

Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan 
kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya 
tahun anggaran

b. Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun dan 
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada 
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi 
perencanaan;  

c. Bupati/walikota menyampaikan laporan kegiatan 
setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun 
anggaran kepada kementerian/lembaga pemberi 
dana tugas pembantuan dan menyampaikan 
tembusan kepada gubernur; 
Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi 
perencanaan untuk menggabungkan laporan dari
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada 
huruf c dan menyampaikannya setiap triwulan dan 
setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri 
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(6) n kegiatan tugas 
pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 

 

upaten/kota  
 

 

(2) 
pe

(3) Pe
pembantuan provinsi dilakukan dengan tahapan: 

b. 
erencanaan untuk menggabungkan 

(4) 
digunakan sebagai bahan 

perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. 

n kegiatan tugas 
pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 

 

upaten/kota  
 

 

(2) 
pe

(3) Pe
pembantuan provinsi dilakukan dengan tahapan: 

b. 
erencanaan untuk menggabungkan 

(4) 
digunakan sebagai bahan 

perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. 

Bentuk dan isi laporan pelaksanaa dan isi laporan pelaksanaa

Paragraf 3 
Tugas Pembantuan Provinsi Kepada 

Pemerintah Kab

Paragraf 3 
Tugas Pembantuan Provinsi Kepada 

Pemerintah Kab

Pasal 62  Pasal 62  

(1) Kegiatan tugas pembantuan provinsi dilaksanakan 
oleh SKPD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh 
bupati/walikota. 

(1) Kegiatan tugas pembantuan provinsi dilaksanakan 
oleh SKPD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh 
bupati/walikota. 
Kepala SKPD kabupaten/kota bertanggung jawab atas 

laporan kegiatan tugas pembantuan provinsi. 
nyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas 

Kepala SKPD kabupaten/kota bertanggung jawab atas 
laporan kegiatan tugas pembantuan provinsi. 
nyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas 

a. Kepala SKPD kabupaten/kota menyusun dan 
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada 
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi 
perencanaan; 
Bupati/walikota menugaskan SKPD yang 
membidangi p

a. Kepala SKPD kabupaten/kota menyusun dan 
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada 
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi 
perencanaan; 
Bupati/walikota menugaskan SKPD yang 
membidangi p
laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur 

laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur 
melalui SKPD provinsi yang membidangi 
perencanaan. 

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b 

melalui SKPD provinsi yang membidangi 
perencanaan. 

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b 

 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan 

 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri. 

 

 
Pasal 63  

 

(1) Kegiatan tugas pembantuan provinsi kepada 
pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa. 

 

(2) Kepala . . . 

penyampaian laporan kegiatan

Paragraf 4 
Tugas Pembantuan Provinsi Kepada  

Pemerintah desa  
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(2) ab atas pelaporan 

(3) n provinsi 

me

(4) Pe
pembantuan dilakukan dengan tahapan: 

PD yang membidangi 

(5) 

n, pengendalian, dan evaluasi. 

ab atas pelaporan 

(3) n provinsi 

me

(4) Pe
pembantuan dilakukan dengan tahapan: 

PD yang membidangi 

(5) 

n, pengendalian, dan evaluasi. 

Kepala desa bertanggung jawpala desa bertanggung jaw
kegiatan tugas pembantuan provinsi.  

Pelaporan kegiatan tugas pembantua

kegiatan tugas pembantuan provinsi.  

Pelaporan kegiatan tugas pembantua
dikoordinasikan oleh SKPD kabupaten/kota yang 

mbidangi pemerintahan desa. 

nyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas 

dikoordinasikan oleh SKPD kabupaten/kota yang 
mbidangi pemerintahan desa. 

nyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas 

a. Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan 
kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya 
tahun anggaran kepada SKPD kabupaten atau 
kota; 

a. Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan 
kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya 
tahun anggaran kepada SKPD kabupaten atau 
kota; 

b. Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun dan 
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada 
bupati/walikota melalui SK

b. Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun dan 
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada 
bupati/walikota melalui SK
perencanaan;  

c. Bupati/walikota menyampaikan laporan kegiatan 
setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun 

perencanaan;  

c. Bupati/walikota menyampaikan laporan kegiatan 
setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun 
anggaran kepada gubernur. 

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf c digunakan sebagai bahan 
perencanaan, pembinaa

anggaran kepada gubernur. 

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf c digunakan sebagai bahan 
perencanaan, pembinaa  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan 
penyampaian laporan kegiatan sebagaimana 

n Peraturan 
Menteri 

 
 

Paragraf 5 
T

 

 
(1) Kegiatan tugas pembantuan kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala
(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan 

kegiatan tugas pembantuan kabupaten atau kota. 
 
 (3) Pelaporan . . . 

dimaksud pada ayat (4) diatur denga
Dalam Negeri.  

ugas Pembantuan Kabupaten/kota Kepada 
Pemerintah desa  

Pasal 64  

 desa. 
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(3) pembantuan 

de
(4) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas 

a. 

(5) 
digunakan sebagai bahan 

perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. 

pembantuan 

de
(4) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas 

a. 

(5) 
digunakan sebagai bahan 

perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. 

Pelaporan kegiatan tugas poran kegiatan tugas 
kabupaten/kota dikoordinasikan oleh SKPD 
kabupaten/kota yang membidangi pemerintahan 

sa. 

kabupaten/kota dikoordinasikan oleh SKPD 
kabupaten/kota yang membidangi pemerintahan 

sa. 

pembantuan dilakukan dengan tahapan: 
Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan 
kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya 
tahun anggaran kepada SKPD kabupaten atau 
kota; 

pembantuan dilakukan dengan tahapan: 
Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan 
kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya 
tahun anggaran kepada SKPD kabupaten atau 
kota; 

b. Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun dan 
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada 

b. Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun dan 
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada 
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi 
perencanaan. 

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b 

bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi 
perencanaan. 

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b 

 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan 

penyampaian laporan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Menteri Dala

 
  

 
(1) 

 

(3) Penatausahaan keuangan dan barang dalam 
pelaksanaan kegiatan tugas pemba
secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan 
barang dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan 
desentralisasi. 

 
(4) Penatausahaan . . . 

m Negeri.  
 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Dana 

Pasal 65

Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku 
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tugas pembantuan 
bertanggung jawab atas pelaksanaan dana tugas 
pembantuan.

(2) Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi 
dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan 
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan 
dan barang. 

ntuan dilakukan 
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(4) Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD 
provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan 

 
 

 
(1) Penyusunan dan penyampaian laporan 

per
seb
dila
a. 

waban 

b. 

n 

c. menggabungkan laporan 

d. ran 
pertanggungjawaban keuangan dan barang atas 
pelaksanaan dana tugas pembantu
menyampaikannya setiap triwulan da
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri 
Keuangan, dengan tembusan kepada gubernur; 

 
 e. Menteri . . . 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 66  

tanggungjawaban keuangan dan barang 
agaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) 
kukan dengan tahapan: 
Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas 
pembantuan atas nama gubernur menyusun dan 
menyampaikan laporan pertanggungja
keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada 
menteri/pimpinan lembaga pemberi dana tugas 
pembantuan dengan tembusan kepada SKPD yang 
membidangi pengelolaan keuangan daerah; 

Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan 
tugas pembantuan atas nama bupati/walikota 
menyusun dan menyampaikan lapora
pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap 
triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran 
kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana 
tugas pembantuan dengan tembusan kepada SKPD 
yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; 

Gubernur 
pertanggungjawaban keuangan dan barang atas 
pelaksanaan dana tugas pembantuan dan 
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri 
Keuangan;  

Bupati/walikota menggabungkan lapo

an dan 
n setiap 
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 keuangan dan barang setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden 
melalui Menteri Keuangan. 

) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan 

 

 

(1) jawaban keuangan dan barang 

rtanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD kepada DPRD. 

(2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada 
rsama-sama atau 

terpisah dengan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaa

 
BAB X  

  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 

(1) 
enggaraan urusan 

(2) 

sentrasi yang 

(3) 

is, serta pemantauan dan evaluasi 
atas penyelenggaraan dekonsentrasi. 

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, 
transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan 
dekonsentrasi. 

Pasal 69 . . . 

e. Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikan 
dana tugas pembantuan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban

(2
dan barang berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 67  

Laporan pertanggung
atas pelaksanaan tugas pembantuan setiap 
berakhirnya tahun anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 ayat (1) butir c dan d dilampirkan 
dalam Laporan Pe

ayat (1) dapat dilakukan secara be

n APBD. 

Bagian Kesatu 
Dekonsentrasi 

 
Pasal 68  

 
Menteri/pimpinan lembaga melakukan pembinaan 
dan pengawasan dalam penyel
pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur. 
Gubernur selaku penerima pelimpahan urusan 
pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan 
dan pengawasan kegiatan dekon
dilaksanakan oleh SKPD Provinsi. 
Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi 
pemberian pedoman, standar, fasilitasi dan 
bimbingan tekn

ayat (3) 



 

 
 

 
 
 
 

 

 
(1) 

laan dana 

(2) 

eknis, serta pemantauan dan evaluasi 

(3) 
ningkatan kinerja, 

transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana 
dekonsentr

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi 
pengelolaan dana dekonsentrasi.  

 

l 70   

(1) 

tau 

(2) 

n kegiatan 

(3) 

erta pemantauan dan evaluasi 
atas penyelenggaraan tugas pembantuan. 

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, 

 
Pasal 71  

 
(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pengelolaan dana tugas 
pembantuan. 

(2) Pembinaan . . . 
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Pasal 69  

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pengelo
dekonsentrasi. 
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi koordinasi, pemberian pedoman, fasilitasi 
dan bimbingan t
atas pengelolaan dana dekonsentrasi.  
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dalam rangka pe

asi.  

Bagian Kedua 
Tugas Pembantuan 

 
Pasa

 
Menteri/pimpinan lembaga melakukan pembinaan 
dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur a
bupati/walikota. 
Gubernur atau bupati/walikota selaku penerima 
penugasan urusan pemerintahan dari Pemerintah 
melakukan pembinaan dan pengawasa
tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD. 
Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi 
pemberian pedoman, standar, fasilitasi, dan 
bimbingan teknis, s

transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan 
tugas pembantuan. 
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(2) 

antauan dan evaluasi atas 

(3) 
katan kinerja, 

transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana 
tugas pemb

(4 pada ayat (1) 
dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi 
pengelolaan dana tugas pembantuan. 

 

K
 

 
(1) efektivitas 

gan dan Menteri Dalam Negeri terhadap 
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. 

(2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan 

 

embinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan 
kegiatan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana 
tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  
 
 

Pasal 74  
 

(1) Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, 
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

(2) Pemeriksaan . . . 

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pemberian pedoman, fasilitasi dan bimbingan 
teknis, serta pem
pengelolaan dana tugas pembantuan. 
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dalam rangka pening

antuan.  
) Pengawasan sebagaimana dimaksud 

Bagian Ketiga 
oordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pasal 72  

Dalam rangka meningkatkan 
penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi 
dan dana tugas pembantuan, menteri/pimpinan 
lembaga melakukan koordinasi bersama dengan 
Menteri Keuan

perumusan kebijakan dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan. 

Pasal 73  
 
P

 
BAB XI  

 PEMERIKSAAN  
 



 

 
 

 
 
 
 

 
(2) angan berupa pemeriksaan atas 

(3) 

i dan efisiensi serta 

(4) 

istem 

(5) 

l Pemerintah.  
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan 

keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

 
(1) 

untuk tahun anggaran berikutnya. 

angan berupa pemeriksaan atas 

(3) 

i dan efisiensi serta 

(4) 

istem 

(5) 

l Pemerintah.  
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan 

keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

 
(1) 

untuk tahun anggaran berikutnya. 
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Pemeriksaan keuaan keu
laporan keuangan. 
Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas 
pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari 
pemeriksaan atas aspek ekonom

laporan keuangan. 
Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas 
pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari 
pemeriksaan atas aspek ekonom
aspek efektivitas. 
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi 
pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, 
pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas s

aspek efektivitas. 
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi 
pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, 
pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas s
pengendalian intern Pemerintah. 
Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
unit pemeriksa internal kementerian/lembaga 
dan/atau unit pemeriksa eksterna

pengendalian intern Pemerintah. 
Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
unit pemeriksa internal kementerian/lembaga 
dan/atau unit pemeriksa eksterna

  
BAB XII  

   SANKSI 
 

BAB XII  
   SANKSI 

 
Pasal 75  Pasal 75  

SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam 
menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas 

bantuan dapat dikenakan sanksi berupa: 

SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam 
menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas 

bantuan dapat dikenakan sanksi berupa: pem
a. penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya; atau 
b. penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan 

pem
a. penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya; atau 
b. penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan 
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban 
menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah ini. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 
 

BAB XIII . . . 

sanksi 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
(1) 

(2) 
i/pimpinan lembaga, Menteri 

 dahulu 
melakukan identifikasi dan pemilahan atas program 
dan kegiatan yang akan didanai dari bagian anggaran 
kementerian/

 

 
(1) l identifikasi dan pemilahan 

 yang akan 

(2) 
n/lembaga yang akan 

(3) 

(4) 
turan perundang-undangan telah 

ditetapkan sebagai urusan Pemerintah dan 
dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentra
pembantuan, pendanaannya wajib mengikuti
ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah ini. 

 
 
 

BAB XIV . . . 
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BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 76   

Sebagian dari anggaran kementerian/lembaga yang 
digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan 
yang merupakan kewenangan daerah, dialihkan 
menjadi Dana Alokasi Khusus. 
Dalam rangka pengalihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), menter
Keuangan, dan menteri yang membidangi 
perencanaan pembangunan nasional terlebih

lembaga. 
(3) Identifikasi dan pemilahan atas program dan kegiatan 

dilakukan pada saat penyusunan Renja-KL.  

Pasal 77   

Berdasarkan hasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) 
kementerian/lembaga mengajukan usulan besaran 
bagian anggaran kementerian/ lembaga
dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus kepada 
Menteri Keuangan. 
Menteri Keuangan melakukan penetapan besaran 
bagian anggaran kementeria
dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus. 
Pengalihan besaran bagian anggaran 
kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan secara bertahap sejak Peraturan 
Pemerintah ini diundangkan. 
Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang 
menurut pera

si/tugas 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

 KETENTUAN PENUTUP 
 

 
Pa
ma
1. mor 106 Tahun 2000 tentang 

mor 4023);  

un 2001 tentang 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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BAB XIV  

Pasal 78  

da saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, 
ka:  
Peraturan Pemerintah No
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 203, dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4095); dan  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tah

 
Nomor 4106); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

 

Pasal 79  
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan 

 

 
n peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan dekonsentrasi, 
penyelenggaraan tugas pembantuan, serta pendanaan 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib mendasarkan 

 
 

Pasal 81  
 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar . . . 

dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan diatur 
dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Pasal 80  

Semua ketentua

dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan 
Pemerintah ini.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

 

i tapk ta 
a tan uari 2008 

            ttd. 

 
BAMBANG YUDHOYONO 

iundangkan di Jakarta 
08 

ENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
A, 

 

 
 

                     ANDI MATT

 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA RI 

Kepala Biro Pe ng-undangan 
Bidang Politik da

 
 
 

Wisnu Setiawan 

 

D te an di Jakar
d ggal 4 Febrpa

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

DR. H. SUSILO 

 
D
pada tanggal 4 Februari 20
 
M
                   REPUBLIK INDONESI

                                 ttd. 

ALATTA 
 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 20 
 
 
 
 
 raturan Perunda

n Kesejahteraan Rakyat,  
 
 
 
 

 
 



PENJELASAN 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 2008 

TENTANG 

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 

 
I. 
 

, dan tugas 
pemb

vinsi 
f ian untuk 

r daerah; 

e. tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem 
dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari 
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari 
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintah . . . 

ATAS 

 
 

 UMUM 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan 
pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi

antuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena 
tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan 
menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi 
negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah 
didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.  

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi 
dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan 
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil 
pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah pro
ber ungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengert
menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan 
fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar 
pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu: 

terpeliharanya keutuhan Negaraa.  Kesatuan Republik Indonesia; 
b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi 

kesenjangan anta
c. terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan 

antarpemerintahan di daerah;  
d. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial 

budaya daerah; 
 

pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum 
masyarakat; dan 

f. terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam 
sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan 
pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi 
penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua 
wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan 
asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian 

 
 

 
 
 
 

 

tugas pembantuan 
dimak

ota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang 
terten

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang 
pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam 
rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 
pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan 
pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. 

pembantuan . . . 

sudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan 
pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan 
penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, 
dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. 

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah 
dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila 
dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas 
pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom 
kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas 
provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas 
kabupaten dan k

tu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau 
belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang 
diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian 
tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang 
kabupaten/kota. 

Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas 
memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan 
pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah 
daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah  harus didanai dari APBN melalui bagian 
anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan 
Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan 
pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas 
dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan 
kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas 
pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah 
dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam 
rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, 
dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan 
pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan 
daerah, yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek 
pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. 

pemerintahan, 
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Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran 
kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil 
Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan 
yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementara 
dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga 
yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau 
desa sesua

 
 

 
 
 
 

 

i dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan 
kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang 

ai dari APBN dengan program dan kegiatan 
desen

i dan perencanaan tersebut 
diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaran 

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana  yang  diuraikan di 
garaan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana 

tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan 
eb  mendasar dan komprehensif dalam Peraturan Pemerintah ini.  

 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1  
Cukup jelas. 

Pasal 2 . . . 

memberikan penugasan. Pendanaan tugas pembantuan dari Pemerintah 
kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan 
sebagian urusan pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dari 
Presiden.  

Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan 
tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan 
efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 
pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas 
secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas 
pembantuan yang didan

tralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu, pengalokasian dana 
dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih 
menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi 
pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL 
yang mengacu pada RKP.  

Untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut di atas, 
maka dalam penyusunan RKA-KL terlebih dahulu dilakukan proses 
komunikasi dan perencanaan yang baik antara kementerian/lembaga dengan 
gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan 
daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa yang akan menerima 
kegiatan tugas pembantuan. Proses komunikas

yang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian 
Renja-KL menjadi  RKA-KL yang telah dirinci menurut unit organisasi berikut 
program dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaan 
kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

atas, maka penyeleng

secara l ih



  
 
 
 

 
 

Pasa

apat pula menyelenggarakan sendiri sebagian urusan 
 yang menjadi kewenangannya. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
 

Pasal 3 

sud dengan anggaran kementerian/lembaga yang 
 

aran yang dialokasikan untuk kantor pusat (KP) dan/atau 
 (KD).  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
 

Pasa
         

 
selambat-lambatnya minggu pertama bulan Juli tahun berjalan 
setelah ditetapkannya pagu sementara.  

         
Cukup jelas. 

Pasal 5  
   Cukup jelas. 

 
 Pasal 6 . . . 
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l 2  
Ayat (1)  

Selain berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 
Pemerintah d
pemerintahan

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (1) 

Yang dimak
dialokasikan kepada instansi vertikal di daerah adalah sebagian
angg
kantor daerah

          Ayat (3) 
Cukup jelas. 

l 4  
 Ayat (1) 

Penetapan SKPD oleh gubernur dilaksanakan selambat-lambatnya 
minggu   pertama bulan Juli tahun berjalan setelah ditetapkannya 
pagu sementara. 

Ayat (2) 
Penetapan SKPD oleh gubernur, bupati, atau walikota dilaksanakan 

  Ayat (3) 
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          Ayat

          Ayat (3) 
rian/lembaga dalam mengajukan permintaan persetujuan 

yang akan ditugaskan kepada pemerintah desa. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

 
Pasal 8 

Cukup jelas. 

 
Pasal 9 

Cukup jelas. 

 
Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

          Ayat

ud dengan melampaui satu wilayah administrasi   

penyelenggaraan dekonsentrasi kepada instansi vertikal yang 
wilayahnya mencakup lebih dari satu provinsi. 

Cukup jelas. 

Pasal 12  
       Cukup jelas. 
 

 
 

Pasal 13 . . . 

Pasal 6  
Ayat (1)  

Yang dimaksud urusan pemerintahan tertentu adalah urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang bersifat 
khusus dan efektif apabila dilaksanakan oleh pemerintah desa. 

 (2) 
Cukup jelas. 

Kemente
dari Presiden, disertai dengan jenis urusan pemerintahan tertentu 

 
 

 

 

 

 
 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 (2) 
Cukup jelas.  

Ayat (3) 
Yang dimaks
pemerintahan adalah pelimpahan urusan pemerintahan dalam 

Ayat (4) 
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Pasal 13 
Ayat

gsi instansi 
kal pada saat pembentukan organisasinya.  

Ayat
 dimaksud dengan instansi vertikal tertentu adalah instansi 

erundang-undangan dimaksud adalah Peraturan 

erintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
aten/Kota. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 14 

Ayat
 

Ayat

ersebut 

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan Pem
dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pe
pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan 

Apabila . . . 

 (1) 
Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang 
didekonsentrasikan   kepada instansi vertikal adalah urusan 
pemerintahan yang ditetapkan menjadi tugas dan fun
verti
Apabila di daerah belum terbentuk instansi vertikal yang membidangi 
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan 
fiskal nasional, dan agama, maka sebagian urusan dimaksud 
dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah. 

 (2) 
Yang
pusat yang berada di daerah dan merupakan bagian dari 
kementerian/lembaga selain kementerian/lembaga yang membidangi 
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan 
fiskal nasional, serta agama. 

Ayat (3) 
Peraturan p
Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pem
Daerah Kabup

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
 (1) 
Cukup jelas. 

 (2) 
Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan 
dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari 
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang 
ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan t
menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Apabila 
dampaknya bersifat lintas kabupaten, atau kota dan/atau regional, 
maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan 
provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau 
nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah. 

erintahan 
merintah, 
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bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara 
lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah 
kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan tersebut. Apabila dampak penyelenggaraan bagian 
urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu 
kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah 
provinsi ya

 
 

 
 
 
 

 

ng bersangkutan bertanggung jawab mengatur dan 

intahan daerah 

suatu 
urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani Pemerintah, 
maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.  

rasian hubungan antar susunan pemerintahan adalah kriteria 
rusan pemerintahan dengan memperhatikan tata 

 
Pasal 15 

Ayat

t (  
turan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang 

 Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan 
erintah tentang Rencana Kerja Pemerintah. 

 
Pasal 16 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) Ayat (4) . . . 

mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampak 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu 
provinsi dan/atau bersifat nasional, maka Pemerintah bertanggung 
jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dimaksud. 
Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan 
memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari 
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan 
pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah 
kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemer
kabupaten/kota. Apabila urusan pemerintahan akan lebih 
berdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka 
diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi. Apabila 

Kese
pembagian u
hubungan keharmonisan antar penyelenggara pemerintahan.  

 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 (2) 
Cukup jelas. 

Aya 3)
Pera
tentang Sistem
Pem

 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
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pemberitahuan adalah dalam rangka menyampaikan 

l-hasil penetapan pagu sementara untuk menjadi pertimbangan 

Ayat (5) 

 

Pasal 17 
Ayat

 Departemen Dalam Negeri yang 
kan melalui mekanisme dekonsentrasi. Bagian anggaran 

undangan, efisien, ekonomis, efektif, t
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan 

an keuangan negara. 

Huruf a 
ronisasi termasuk dalam hal perencanaan dan 

.  

las. 

Aya

at ) 
huan oleh gubernur kepada DPRD provinsi dimaksudkan 

tuk menginformasikan mengenai program dan kegiatan yang akan 
kan dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi. 

elas. 

Pasal 19 
las. 

 
Pasal 20  

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) Ayat (2) . . . 

Tujuan dari 
hasi
gubernur dalam rangka penunjukkan SKPD yang akan 
melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi. 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh gubernur 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kegiatan.  

 
 (1) 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi didalam 
melaksanakan kewenangan atributif dan kewenangan yang 
dilimpahkan oleh Pemerintah, pendanaannya dibebankan kepada 
APBN pada bagian anggaran
dilaksana
tersebut dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

ransparan, dan bertanggung 

kemampu

Sink
penganggaran

Huruf b 
Cukup je

Huruf c 
Cukup jelas. 

t (2) 
ukup jelas. C

Ay  (3
Pemberita
un
dilaksana
 

Pasal 18  
Cukup j

 
 

Cukup je
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Ayat

Besar kecilnya belanja untuk kegiatan penunjang dimaksud 
suaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing 

lembaga berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, 

 
Pasal 21 

Ayat

Ayat

tidak terkonsentrasi di suatu daerah tertentu.  

tuhan pembangunan daerah dimaksudkan bahwa 
 dana dekonsentrasi disesuaikan dengan prioritas 

 
Pasal 22 

Ayat (2) 
up jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (4) Ayat (4) . . . 

Yang dimaksud dengan pelimpahan wewenang pemerintahan adalah 
pelimpahan dari kementerian/lembaga kepada gubernur untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan tertentu sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

 (3)  
Kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain koordinasi, perencanaan, 
fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 

Sebagian besar dari dana dekonsentrasi digunakan untuk kegiatan 
non-fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan 
penunjang berupa pengadaan barang yang dapat menghasilkan aset 
tetap. 

dise
kementerian/
ekonomis, dan efisiensi. 

 
 (1) 
Cukup jelas. 

 (2) 
Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa pengalokasian 
dana dekonsentrasi disesuaikan dengan kemampuan APBN dalam 
mendanai urusan pemerintah pusat melalui bagian anggaran 
kementerian/lembaga.  

Keseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan bahwa 
pengalokasian dana dekonsentrasi mempertimbangkan besarnya 
transfer belanja pusat ke daerah dan kemampuan keuangan daerah, 
agar alokasi dana dekonsentrasi menjadi lebih efektif, efisien, dan 

Kebu
pengalokasian
pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah. 

 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Cuk
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ngan SAPSK adalah pagu alokasi dana untuk 

up jelas. 

Ayat

Ayat
at Pembuat Komitmen, 

bat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar 

t ( ) 
ntuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah 

emerintah tentang Rencana Kerja dan Anggaran 
enterian/Lembaga, termasuk juga peraturan pelaksanaannya. 

 
Pasal 23 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 24  

il emantauan dan evaluasi oleh Menteri Keuangan dapat dijadikan 
an pertimbangan kepada kementerian/lembaga dalam 

penyusunan rencana pengalokasian dana dekonsentrasi tahun anggaran 
ku nya.  

 
Pasal 25  

Cukup jelas. 
 

Pasal 26  Pasal 26 . . . 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud de
satuan kerja dari bagian anggaran kementerian/lembaga yang 
disusun berdasarkan penelaahan atas rencana kerja anggaran. 

Ayat (6) 
Cuk

 (7) 
RKA-KL yang disampaikan oleh kementerian/lembaga kepada 
gubernur dalam bentuk dokumen resmi yang disertai data elektronik. 

 (8) 
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejab
Peja
(SPM) dan Bendahara Pengeluaran oleh gubernur dilaksanakan 
selambat-lambatnya minggu pertama bulan Desember tahun berjalan 
setelah diterimanya Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai 
pelimpahan sebagian urusan pemerintahan. 

Ayat (9) 
Pemberitahuan RKA-KL oleh gubernur kepada DPRD provinsi 
dimaksudkan untuk mensinkronisasikan kegiatan Pemerintah yang 
didanai melalui APBN dengan kegiatan yang menjadi urusan daerah 
yang akan didanai dari APBD. 

Aya 10
Kete
Peraturan P
Kem

 

Ayat (2) 
Penyusunan DIPA Dekonsentrasi dilakukan oleh gubernur sebagai 
wakil Pemerintah di daerah. 

Has p
sebagai bah

beri t
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Ayat

t (  
o kas pada akhir tahun anggaran merupakan sisa kas yang ada 

a yang belum dan/atau tidak digunakan untuk 
ksanakan kegiatan dekonsentrasi. 

 
Pasal 27 

A

Ayat

Aya

inventarisasi, dan aspek pelaporan. 

ntuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah 

 
Pasal 28 

Ayat

intah 
h kepada Pemerintah, antar pemerintah daerah, atau dari 

Ayat (2) 
Dalam hal barang milik negara tersebut dihibahkan, maka 

anisme, proses, dan waktu pelaksanaan penghibahan tersebut 

 
Pasal 29 

es penghibahan barang milik negara yang dipero
pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan oleh menteri/pimpinan 
lembaga selaku pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari 
Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara.  

Ayat (2) 
Ayat (2) . . . 

 (1) 
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah 
Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

Aya 2)
Sald
di bendahar
mela

 
yat (1) 

Cukup jelas. 

 (2) 
Cukup jelas. 

t (3) 
Penatausahaan mencakup aspek pembukuan yang terdiri dari 
pendaftaran dan pencatatan barang milik negara, aspek 

Kete
Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah, termasuk peraturan pelaksanaannya. 

 
 (1) 
Yang dimaksud dengan “dihibahkan” adalah pengalihan kepemilikan 
barang dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, dari pemer
daera
Pemerintah/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa 
memperoleh penggantian. 
Barang milik negara yang dapat dihibahkan adalah barang milik 
negara yang sudah ditatausahakan oleh kementerian/lembaga. 

mek
mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
barang milik negara/daerah. 

 
Ayat (1) 

Pros leh atas 
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ntuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah 

suk peraturan pelaksanaannya. 
 

Pasa

k akuntabilitas mencakup akuntabilitas keuangan dan 
ang. 

t (  
up jelas. 

A
up jelas. 

 
Pasal 31 

 

Ayat
 Cukup 

t (  
turan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan 

tang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
ksanaan Rencana Pembangunan. 

 
Pasal 32 

Ayat

 

Ayat
isahan penatausahaan keuangan antara dana dekonsentrasi 

Ayat (4) 
Penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi 
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 
pusat. 

Penatausahaan . . . 

 Kete
Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah, terma

l 30  
Ayat (1) 

Aspe
akuntabilitas bar

Aya 2)
 Cuk

yat (3) 
 Cuk

 
Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 (3) 
jelas. 

Aya 4)
 Pera

Pemerintah ten
Pela

 
 (1) 

jelas.  Cukup 

Ayat (2) 
Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang 
dilakukan dalam bentuk dokumen resmi yang disertai dengan data 
elektronik. 

 (3) 
Pem
dengan dana tugas pembantuan dan dana desentralisasi 
dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi 
dan akuntabilitas dalam rangka pengelolaan keuangan 
negara/daerah. 
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tausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 
i peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

 
Pasal 33  

Ayat (1) 
Huru

Huru

keu
seluruh SKPD yang menerima dana dekonsentrasi.  

a.  kepada Direktorat 
l 

gara 
kepada 

ara. 

a. 
b. 

Ayat (2) 

raturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan 

 
Pasa

 
pelaksanaan dekonsentrasi bukan merupakan satu kes
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 35 . . . 

 
Pena
mengikut
pengelolaan keuangan daerah. 

f  a 
Cukup jelas. 
f  b 

Gubernur dapat menunjuk SKPD yang membidangi pengelolaan 
angan untuk membantu penyiapan laporan gabungan dari 

Penyampaian laporan kepada Menteri Keuangan meliputi: 
Laporan keuangan yang ditujukan
Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jendera
Perimbangan Keuangan; 

b. Laporan barang dan laporan kondisi barang milik ne
hasil pelaksanaan dekonsentrasi yang ditujukan 
Direktorat Jenderal Kekayaan Neg

Laporan kepada Menteri Keuangan digunakan sebagai bahan:  
perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;  
penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah;  

c. pengelolaan barang milik negara; 
d. penyusunan rekomendasi pendanaan program dan kegiatan 

dekonsentrasi, serta penghibahan barang milik negara hasil 
pelaksanaan dekonsentrasi. 

Huruf  c 
Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang digunakan 
oleh Menteri Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat. 

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah 
Pe
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Sistem Akuntansi Barang Milik Negara. 

l 34  
Ayat (1) 

Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas
atuan dari 
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Pasa

 
Pasal 36  

tu an perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
n/Kota. 

 
Pasal 37 

Ayat

Ayat

enangan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. 

ng bersangkutan bertanggung jawab mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabil
penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu 
provinsi dan/atau bersifat nasional, maka Pemerintah bertanggung 
jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dimaksud.  

Efisiensi . . . 

l 35  
Cukup jelas. 

Pera r
tentang 

Kabupate

 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 (3) 
Cukup jelas. 

 (4) 
Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan 
dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari 
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang 
ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut 
menjadi kew
Apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten, atau kota dan/atau 
regional, maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan 
pemerintahan provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas 
provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan 
Pemerintah. 

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahan 
dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, 
pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan 
bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara 
lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah 
kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan tersebut. Apabila dampak penyelenggaraan bagian 
urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu 
kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah 
provinsi ya

a dampak 
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Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan 
memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari 
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan 
pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah 
kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan da

 
 

 
 
 
 

 

erah 

Keserasian pembangunan nasional dan wilayah adalah kriteria 
bagian urusan pemerintahan yang dapat memperlancar 

tugas dan pembangunan di daerah dan desa dalam 

 
Pasal 38 

Ayat

t (  
turan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang 

 Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan 
erintah tentang Rencana Kerja Pemerintah. 

 
Pasal 39 

Ayat

pemberitahuan adalah dalam rangka menyampaikan 

 kepala daerah dalam rangka penunjukkan SKPD yang akan 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh kepala daerah 
sebagai dasar  pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kegiatan.  

 

Pasal 40 . . . 

kabupaten/kota. Apabila urusan pemerintahan akan lebih 
berdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka 
diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi. Sebaliknya, 
apabila suatu urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani 
Pemerintah, maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.  

pem
pelaksanaan 
meningkatkan kinerja pelayanan umum.  

 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 (2) 
Cukup jelas. 

Aya 3)
Pera
tentang Sistem
Pem

 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Tujuan dari 
hasil-hasil penetapan pagu sementara untuk menjadi pertimbangan 
bagi
melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan. 
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Pasal 40 

Ayat

up urusan pemerintahan yang akan ditugaskan, program dan 
 akan dilaksanakan, termasuk pendanaannya. 

t (  
up jelas. 

Ayat
up jelas. 

 
Pasal 41 

Ayat

ancangan Peraturan Bupati/Walikota antara lain 
 

ram dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk 
a. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

 
 

Pasal 42  
Ayat (1) 

Sinkronisasi termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran. 

 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Substansi Rancangan Peraturan Gubernur antara lain meliputi 
lingk
kegiatan yang

Aya 6)
Cuk

 (7) 
Cuk

 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Substansi R
meliputi lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan,
prog
pendanaanny

Ayat (7) 
Cukup jelas. 
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Ayat

t (  
huan oleh kepala daerah kepada DPRD dimaksudkan 

untuk menginformasikan mengenai program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan. 

 
Pasal 43 

las. 
 

Pasal 44 

Ayat

Ayat (3) 
Pemberitahuan oleh bupati/walikota kepada DPRD dimaksudkan 

nginformasikan mengenai program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan dari 
pemerintah provinsi. 

 
Pasal 45  

u jelas. 
 

Pasal 46 
las. 

 
Pasal 47 

Ayat

Ayat
Huru

Huru
Cukup jelas. 

 
luar biasa yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan 
pekerjaan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 

Aya 3)
Pemberita

 
Cukup je

 
Ayat (1) 

Sinkronisasi termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran. 

 (2) 
Cukup jelas. 

untuk me

Cuk p 

 
Cukup je

 
 (1) 
Cukup jelas. 

 (2) 
f a 

Cukup jelas. 
f b 

Huruf c 
Usulan penghentian urusan dilakukan apabila terjadi kejadian

 
 



  
 
 
 

- 18 - 
 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Aya 6)t (  
up jelas. 

Ayat 
up jelas. 

 
Pasal 48 

Ayat (3) 

Pasal 49 

Ayat

Besar kecilnya belanja untuk kegiatan penunjang dimaksud 
suaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing 

lembaga berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, 

 
Pasal 50  

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Ayat (5) . . . 

Cuk

(7) 
Cuk

 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan 
Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 
 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan penugasan Pemerintah adalah penugasan 
dari kementerian/lembaga kepada gubernur atau bupati/walikota 
untuk melaksanakan sebagian penugasan tertentu sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

 (2)  
Kegiatan yang bersifat fisik antara lain pengadaan peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan fisik lain yang 
menghasilkan keluaran (output) dan menambah nilai aset 
Pemerintah. 

Sebagian besar dari pagu dana tugas pembantuan digunakan untuk 
kegiatan murni fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk 
kegiatan penunjang berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnya. 

dise
kementerian/
ekonomis, dan efisiensi. 
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dan tidak terkonsentrasi di suatu daerah tertentu.  

tuhan pembangunan daerah dimaksudkan bahwa 
 dana tugas pembantuan disesuaikan dengan prioritas 

 
Pasal 51 

Ayat (3) 
up jelas. 

Ayat

Ayat

Ayat

ai dasar pertimbangan dalam menyusun 

Pemberitahuan RKA-KL oleh gubernur atau bupati/walikota kepada 
DPRD provinsi atau kabupaten/kota dimaksudkan untuk 
mensinkronisasikan program dan kegiatan Pemerintah yang didanai 
melalui APBN dengan program dan kegiatan yang menjadi urusan 
daerah yang akan didanai dari APBD. 

dalam . . . 

Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa pengalokasian 
dana tugas pembantuan disesuaikan dengan kemampuan APBN 
dalam mendanai urusan Pemerintah melalui bagian anggaran 
kementerian/lembaga.  

Keseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan bahwa 
pengalokasian dana tugas pembantuan mempertimbangkan besarnya 
transfer belanja pusat ke daerah dan kemampuan keuangan daerah, 
agar alokasi dana tugas pembantuan menjadi lebih efektif, efisien, 

Kebu
pengalokasian
pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah. 

 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cuk

 (4) 
Penelaahan RKA-KL mencakup kesesuaian dan kewajaran dokumen 
pendukung yang disiapkan oleh penerima tugas pembantuan.  

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan SAPSK adalah pagu alokasi dana untuk 
satuan kerja dari bagian anggaran kementerian/lembaga yang 
disusun berdasarkan penelaahan atas rencana kerja anggaran. 

 (6) 
Cukup jelas. 

 (7) 
Penyampaian RKA-KL kepada gubernur atau bupati/walikota 
dimaksudkan sebag
dokumen pendukung (Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran 
Biaya, spesifikasi barang, pernyataan kesanggupan melaksanakan 
tugas pembantuan, Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan 
SKPD dan surat pengusulan tentang pejabat pengelola keuangan 
tugas pembantuan). 
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Ayat

t (  
ntuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah 

 
Pasa

kementerian/lembaga, sedangkan pengesahannya oleh Menteri 

Pasal 53  
il emantauan dan evaluasi oleh Menteri Keuangan dapat dijadikan 

an pertimbangan kepada kementerian/lembaga dalam 
enyusunan rencana pengalokasian dana tugas pembantuan tahun 

a n berikutnya.  

Pasal 54 
Cuk

Pasal 55 
Ayat

yat (2) 
Saldo kas pada akhir tahun anggaran merupakan sisa kas yang ada 
di bendahara yang belum dan/atau tidak digunakan untuk 
melaksanakan kegiatan tugas pembantuan. 

 
 

 (8) 
Pejabat pengelola keuangan terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, 

Ayat (8) . . . 

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan 
Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran. 

Usulan penetapan pejabat pengelola keuangan mempertimbangkan 
kesesuaian tugas dan fungsi serta kompetensi sumber daya manusia 
untuk melaksanakan kegiatan yang akan ditugaskan.  

Penetapan pejabat pengelola keuangan paling lambat minggu 
pertama bulan Desember tahun berjalan setelah diterimanya 
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai penugasan sebagian 
urusan pemerintahan. 

Aya 9)
Kete
Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga, termasuk juga peraturan pelaksanaannya. 

l 52  
Ayat (1) 

Penyusunan DIPA Tugas Pembantuan dilakukan oleh 

Keuangan. 

 Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 

Has p
sebagai bah
p
angg ra
 

 
up jelas. 

 
 

 (1) 
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah 
Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

A
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Pasal 56 

Ayat

Ayat

inventarisasi, dan aspek pelaporan. 

ntuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah 
emerintah tentang Pengelolaan Barang Milik 

ra/Daerah, termasuk peraturan pelaksanaannya. 

Pasal 57 
Ayat

t (  
m hal barang milik negara tersebut dihibahkan, proses dan 

 
Pasal 58 

t (  
ntuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah 

suk peraturan pelaksanaannya. 

Pasa

k akuntabilitas mencakup akuntabilitas keuangan dan 
ng. 

t (  
jelas. 

Cukup jelas. 
 

Pasal 60  
Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

 

Ayat (2) . . . 

 
 (1) 

Pasal 56 . . . 

Cukup jelas. 

 (2) 
Penatausahaan mencakup aspek pembukuan yang terdiri dari 
pendaftaran dan pencatatan barang milik negara, aspek 

Kete
Peraturan P
Nega

 
 

 (1) 
Cukup jelas. 

Aya 2)
Dala
waktu penghibahan tersebut mengikuti ketentuan perundang-
undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah. 

 
Ayat (1) 

 Proses penghibahan barang milik negara yang diperoleh atas 
pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan oleh menteri/pimpinan 
lembaga selaku pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari 
Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara.  

Aya 2)
 Kete

Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah, terma

 
l 59  
Ayat (1) 
 Aspe

akuntabilitas bara

Aya 2)
 Cukup 

Ayat (3) 
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Ayat (2) 
 

Ayat

t (  
turan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan 

ng Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
ksanaan Rencana Pembangunan. 

Pasal 61 

Ayat
 Cukup 

t (  
  perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan 

Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 

Pasal 62  
u jelas. 

 
Pasal 63  

u jelas. 
 

Pas
las. 

 
Pasal 65 

Ayat

Ayat (2) 
 Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan d

dilakukan dalam bentuk dokumen resmi yang disertai dengan dat
elektronik. 

 

Ayat (3) . . . 

Cukup jelas. 

 (3) 
jelas.  Cukup 

Aya 4)
 Pera

Pemerintah tenta
Pela

 
 

Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

 (5) 
jelas. 

Aya 6)
Peraturan

 

Cuk p 

Cuk p 

al 64  
Cukup je

 
 (1) 

jelas.  Cukup 

an barang 
a 
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Ayat
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan 
Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan 

erintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan 
Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

 
Pasal 66  

Ayat

Huru

Huru
Gu
keuangan untuk membantu penyiapan laporan gabungan dari 

Pe
a. da Direktorat Jenderal 

n 

ra hasil 
kepada 

a. 
ngan daerah;  

anaan tugas pembantuan. 
Huruf d 

Bupati/walikota dapat menunjuk SKPD yang membidangi 
pengelolaan keuangan untuk membantu penyiapan laporan 
gabungan dari seluruh SKPD yang menerima dana tugas 
pembantuan. 
 

 

Penyampaian . . . 

Ayat (3) 
Pemisahan penatausahaan keuangan antara dana tugas pembantuan 
dengan dana dekonsentrasi dan dana desentralisasi dimaksudkan 
untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan 
akuntabilitas dalam rangka pengelolaan keuangan negara/daerah. 

 (4) 

Pem
Menteri 
Keuangan Pemerintah Pusat. 

 (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
f b 
Cukup jelas. 
f c 

bernur dapat menunjuk SKPD yang membidangi pengelolaan 

seluruh SKPD yang menerima dana tugas pembantuan. 
nyampaian laporan kepada Menteri Keuangan meliputi: 
laporan keuangan yang ditujukan kepa
Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Perimbanga
Keuangan; 

b. laporan barang dan laporan kondisi barang milik nega
 yang ditujukan pelaksanaan tugas pembantuan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 
Laporan kepada Menteri Keuangan digunakan sebagai bahan:  

perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;  
enyelenggaraan sistem informasi keuab. p

c. pengelolaan barang milik negara; 
d. penyusunan rekomendasi pendanaan program dan kegiatan 

tugas pembantuan, serta penghibahan barang milik negara 
hasil pelaks

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
Pe
a.  kepada Direktorat 

l 

gara 
 kepada 

ara. 

a. 
ngan daerah;  

an, serta penghibahan barang milik negara 
hasil pelaksanaan tugas pembantuan. 

Ayat (2) 
etentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan 
poran Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri 

Pasa

 
pelaksanaan tugas pembantuan bukan merupakan satu kesatuan 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Ayat
p jelas. 

 
Pasal 68 

Ayat

Ayat (3)  
Pedoman dan standar untuk penyelenggaraan dekonsent
diberikan kementerian/lembaga kepada daerah perlu disesuaikan 
dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya manusia di daerah. 

 

Ayat (4) . . . 

- 24 - 

nyampaian laporan kepada Menteri Keuangan meliputi: 
Laporan keuangan yang ditujukan
Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jendera
Perimbangan Keuangan; 

b. Laporan barang dan laporan kondisi barang milik ne
hasil pelaksanaan tugas pembantuan yang ditujukan
Direktorat Jenderal Kekayaan Neg

Laporan kepada Menteri Keuangan digunakan sebagai bahan:  
perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;  
enyelenggaraan sistem informasi keuab. p

c. pengelolaan barang milik negara; 
d. penyusunan rekomendasi pendanaan program dan kegiatan 

tugas pembantu

Huruf e 
Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang digunakan 
oleh Menteri Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat. 

K

Pela
Keuangan tentang Sistem Akuntansi Barang Milik Negara. 
 
 

l 67  
Ayat (1) 

Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas

dari 

 (2) 
Cuku

 
Ayat (1)  

Cukup jelas. 

 (2)  
Cukup jelas. 

rasi yang 
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Ayat (4)  
Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untuk 

sinkronisasikan antara rencana kegiatan dengan hasil yang 
pak pelaksanaan dan kesesuaian dengan peraturan 

ndang-undangan. 
 

Pasal 69 

Ayat

t (  
n dilakukan dalam rangka pencapaian efisiensi, pengawasan 

laan dana dekonsentrasi juga dimaksudkan untuk 
muskan kebijakan pengalokasian dana dekonsentrasi. 

 
Pasal 70 

Ayat

Ayat (4)  
Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untuk 

sinkronisasikan antara rencana kegiatan dengan hasil yang 
pak pelaksanaan dan kesesuaian dengan peraturan 

ndang-undangan. 
 

Pasal 71 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (3) . . . 

men
dicapai, dam
peru

 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untuk 
mensinkronisasikan antara rencana kegiatan dengan hasil yang 
dicapai, dampak pelaksanaan, dan kesesuaian dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Aya 4)
Selai
atas pengelo
meru

 
Ayat (1)  

Cukup jelas. 

 (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Pedoman dan standar untuk penyelenggaraan tugas pembantuan 
yang diberikan kementerian/lembaga kepada daerah perlu 
disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya manusia 
di daerah. 

men
dicapai, dam
peru
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t (  
lakukan dalam rangka pencapaian efisiensi, pengawasan 

merumuskan kebijakan pengalokasian dana tugas pembantuan. 

 
Pasal 72  

u jelas. 
 

Pasal 73 
las. 

 
Pasal 74 

Ayat (4) 

t (  
turan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang 

riksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
ra. 

 
Pasal 75 

Ayat (1) 
ukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 

 
Ayat (3) . . . 

Ayat (3) 
Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untuk 
mensinkronisasikan antara rencana kegiatan dengan hasil yang 
dicapai, dampak pelaksanaan, dan kesesuaian dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Aya 4)
Selain di
atas pengelolaan dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk 

Cuk p 

 
Cukup je

 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Pemeriksa internal kementerian/lembaga dapat mendelegasikan 
kepada dan/atau bekerjasama dengan aparat pengawas daerah.  

Pemeriksa eksternal pemerintah adalah auditama BPK yang 
membidangi kementerian/lembaga terkait. 

Aya 6)
Pera
tentang Peme
Nega

 

C
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Aya 3)t (  
ntuan peraturan perundang-undangan dimaksud termasuk 

 
Pasal 76 

Ayat

t (  
l identifikasi dan pemilahan digunakan oleh Menteri Keuangan 

 
Pasa

 
enterian/lembaga kepada Menteri Keuangan disampaikan paling 

Ayat

Ayat
pan pengalihan dimaksud selesai dilaksanakan paling lama        

nggaran sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan, 
 

kementerian/lembaga dalam menyusun program dan kegiatan yang 
ngan pola pembagian urusan pemerintahan. 

Ayat (4) 
           Cukup jelas. 
 

Pasal 78  
Cukup jelas. 

Pasal 79 . . . 

Kete
diantaranya Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

 
 (1) 
Bagian anggaran kementerian/lembaga yang akan dialihkan menjadi 
Dana Alokasi Khusus adalah anggaran yang secara nyata masih 
digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang 
merupakan urusan daerah, terutama  yang tertuang di dalam 
Renja/RKA-KL. 

Pengalihan anggaran kementerian/lembaga tersebut 
mempertimbangkan kebutuhan anggaran kementerian/lembaga 
untuk mendanai bidang/kegiatan yang menjadi skala nasional/ 
prioritas nasional, baik yang bersifat kebijakan maupun operasional. 

Ayat (2) 
Identifikasi dan pemilahan dilakukan berdasarkan database program 
dan kegiatan kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. 

Aya 3)
Hasi
sebagai bahan penetapan besaran anggaran kementerian/lembaga 
yang akan dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus. 

l 77  
Ayat (1) 

Pengusulan hasil identifikasi dan pemilahan oleh
kem
lambat minggu pertama bulan Mei. 

 (2) 
Cukup jelas. 

 (3) 
Taha
2 (dua) tahun a
dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada

sesuai de
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Pasal 79  
u jelas. 

Pasal 80  
ukup jelas. 

Pasal 81  
Cukup jelas. 
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