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PEMBERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN PENATAUSAHAAN  

DI LUAR SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 
 Sumber gambar: https://sipd.go.id 

 

Isi berita: 

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, Pemkot Palembang menggunakan Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(Simda). Hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Bina Keuangan 

Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 903/9232/KUDA tentang 

Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun 2022, tertanggal 16 Desember 2021. 

Kepala BPKAD Kota Palembang, Zulkarnain, mengatakan salah satu poin SE 

tersebut menyatakan, bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalami kendala dalam 

penatausahaan keuangan daerah agar melakukan koordinasi dengan Dirjen Bina 

Keuangan Daerah, dapat melakukan penatausahaan di luar SIPD yang secara bersamaan 

tetap direkam dalam SIPD seusai ketentuan perundang-undangan. “Pemkot Palembang 

sudah menggunakan SIPD dan didampingi aplikasi Simda BPKP, artinya Simda sebagai 

pelengkap,” kata Zulkarnain, Kamis (14/4/2022). Dijelaskannya, saat ini aplikasi utama 

yang digunakan adalah SIPD, dengan pendamping secara manual menggunakan SIMDA. 

“Jadi seusai SE tersebut, Pemda bisa melakukan penatausahaan di luar SIPD, artinya 

boleh menggunakan sistem lainnya,” pungkasnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://beritapagi.co.id/2022/04/15/zulkarnain-pemda-bisa-lakukan-penatausahaan-

diluar-sipd.html, Zulkarnain: Pemda Bisa Lakukan Penatausahaan diluar SIPD, 15 

April 2022. 

2. https://beritamusi.co.id/pelaksanaan-apbd-2022-pemkot-palembang-gunakan-sipd/, 

Pelaksanaan APBD 2022 Pemkot Palembang Gunakan SIPD, 15 April 2022. 
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Catatan: 

Sistem Informasi Pemeritah Daerah (SIPD) dibentuk seiring perkembangan 

teknologi dan tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. 

SIPD yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dibuat dengan 

tujuan kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat. 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada: 

- Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan 

Daerah yang terdiri atas: 

a. informasi pembangunan Daerah; dan 

b. informasi keuangan Daerah. 

- Pasal 391 ayat (2), Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah 

- Pasal 395, Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat 

menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. 

- Pada Penjelasan Pasal 395, Yang dimaksud dengan “Informasi Pemerintahan Daerah 

lainnya” antara lain informasi mengenai proses pembentukan Perda, kepegawaian, 

kependudukan, dan layanan pengadaan barang dan jasa. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

- Pasal 214 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan 

daerah dan diumumkan kepada masyarakat. 

- Pasal 214 ayat (2), Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan 

keuangan. 

- Pasal 214 ayat (3), Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk: 

a. membantu Kepala Daerah dalam menJrusun anggaran daerah dan laporan 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah; 

c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah; 

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah; 

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; 

f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan 

g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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- Pasal 214 ayat (4), Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri 

dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah pada: 

- Pasal 1 angka 12, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan 

daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk 

dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 

- Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasiPemerintahan 

Daerah yang terdiri atas: 

a. Informasi Pembangunan Daerah; dan 

b. Informasi Keuangan Daerah. 

- Pasal 4 ayat (2), Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dikelola dalam SIPD.  

- Pasal 6 ayat (1), SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibangun dan 

dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang 

saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik. 

- Pasal 6 ayat (2), SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses 

melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. 

- Pasal 7 ayat (1), Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat: 

a. data perencanaan pembangunan daerah; 

b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan 

c. informasi perencanaan pembangunan daerah. 

- Pasal 17 ayat (1), Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 

ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat: 

a. informasi perencanaan anggaran daerah; 

b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah; 

c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

d. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah; 

e. informasi barang milik daerah; dan 

f. Informasi Keuangan Daerah lainnya. 
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- Pasal 30, Pendanaan penyelenggaraan SIPD dibebankan pada anggaran 

pendapatan dan belanja negara, APBD dan lain-lain sumber pendapatan yang sah 

dan tidak mengikat. 

 

Terkait SIPD Kementrian Dalam Negeri melalui Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan 

Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor 903/9293/KEUDA tanggal 16 Desember 2021 

perihal Persiapan Pelaksanaan APBD TA 2022 pada Poin 11 menyebutkan bagi 

Pemerintah Daerah yang mengalami kendala dalam penerapan SIPD Penatausahaan 

Keuangan Daerah, agar melakukan sebagai berikut: 

a. Berkoordinasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah guna melanjutkan proses sesuai 

siklus tahapa penatausahaan secara berkelanjuta dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Dapat melakukan proses penatausahaan diluar SIPD, yang secara bersamaan tetap 

direkam dalam SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

paling lambat setiap akhir bulan yang tetap berkoordinasi dengan Ditjen Bina 

Keuangan Daerah. 

 


