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DEFINISI  

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

DASAR HUKUM
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara;
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara;
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional;
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah;
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan 
Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan 
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappenas Nomor 005/M.PPN/06/2006 
tentang Tatacara  Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta 
Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau 
Hibah Luar Negeri;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan 
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Pinjaman Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2006 
tentang Tatacara Pemberian Pinjaman Daerah dari 
Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar 
Negeri; dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 
tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan 
Publikasi Informasi Obligasi Daerah.





















PRINSIP DASAR PINJAMAN DAERAH
Pinjaman Daerah adalah salah satu alternatif sumber 
pembiayaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, 
termasuk untuk menutup kekurangan arus kas.
Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang 
merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.
Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada 
pihak luar negeri.
Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada  pemerintah 
daerah yang dananya berasal dari luar negeri (On-Lending).
Tidak melebihi Batas Defisit APBD dan Batas Kumulatif 
Pinjaman Daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

PERSYARATAN PINJAMAN 
Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang 
akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan 
umum APBD tahun sebelumnya.
Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan 
pinjaman (DSCR) paling sedikit 2,5.
Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman 
yang berasal dari Pemerintah.
Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang dilakukan 
dengan persetujuan DPRD.



















SUMBER PINJAMAN 
1. Pemerintah;

a. Pendapatan Dalam Negeri (Rekening Pembangunan 
Daerah);

b. Pinjaman Luar Negeri (Subsidiary Loan Agreement (SLA)/
on-lending)

2. Pemerintah daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank;
4. Lembaga Keuangan bukan Bank; dan
5. Masyarakat.

Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan 
melalui Menteri Keuangan, sedangkan pinjaman daerah yang 
bersumber dari masyarakat berupa Obligasi Daerah diterbitkan 
melalui pasar modal.

JENIS DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN
1. Pinjaman Jangka Pendek, merupakan pinjaman daerah dalam 

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

2. Pinjaman Jangka Menengah, merupakan pinjaman daerah 
dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan 
kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, 
bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu 
yang tidak  melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang 
bersangkutan.

3. Pinjaman Jangka Panjang, merupakan pinjaman daerah dalam 
jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban 
pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, 
dan biaya lain) harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman 
yang bersangkutan.
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PENGGUNAAN PINJAMAN 
a. Pinjaman Jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup 

kekurangan arus kas.
b. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai 

penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan 
penerimaan.

c. Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek 
investasi yang menghasilkan penerimaan.*)

*) yang dimaksud dengan “proyek investasi menghasilkan 
penerimaan” adalah proyek prasarana dan atau sarana yang 
menghasilkan pendapatan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan 
atas penggunaan prasarana dan atau sarana tersebut. 

PROSEDUR PINJAMAN

Prosedur pinjaman daerah dapat dibedakan berdasarkan 
sumbernya*), yaitu :
1. Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber 

dari Pinjaman Luar Negeri;
2. Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber 

selain dari Pinjaman  Luar Negeri; dan
3. Pinjaman Daerah dari sumber selain Pemerintah baik pinjaman 

jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Pinjaman 
ini dapat dilakukan sepanjang tidak melampau batas kumulatif 
Pinjaman Pemerintah dan Pemda.

*) Informasi rinci lihat leafleat terkait.

LARANGAN PENJAMINAN
Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak 
lain.
Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh 
dijadikan jaminan.
Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik 
daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan 
jaminan Obligasi Daerah.







PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN
Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib 
dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar 
pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar 
pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana 
Bagi Hasil dari penerimaan negara yang menjadi hak daerah 
tersebut.

PELAPORAN PINJAMAN
Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman 
dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester 
dalam  tahun anggaran berjalan.
Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah 
dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.
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