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WALI KOTA TANGERANG MINTA INSPEKTORAT KAWAL  

DANA KELURAHAN 

 

 
Ilustrasi: www.finance.detik.com 

 

Wali Kota Tangerang Arief R Wismanyah meminta kepada Inspektorat Kota 

Tangerang untuk mengawal dana kelurahan demi kemajuan kota seribu industri sejuta jasa. 

“Inspektorat harus mengawal mulai dari asistensi, supaya dari awal tidak ada 

kesalahan. Kalau dari awal saja sudah salah, maka keujungnya akan salah,” katanya saat 

membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Inspektorat Kota 

Tangerang Tahun 2019 di Ruang Aula Inspektorat, Jalan KS Tubun, Nomor 40, Koang 

Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Kamis (26/9/2019). 

Ia menuturkan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya, Inspektorat 

haruslah jeli untuk melihat apakah dana kelurahan sesuai dengan yang diperuntukkan. 

“Saya minta bantuan teman-teman sekalian untuk mereview dengan jelas dan jeli, 

jangan sampai dianggarkan, tapi tidak terlihat bekasnya,” ujarnya di depan 60 peserta yang 

hadir. 

Selain itu, dia meminta untuk mengecek infrastruktur dasar apa yang belum ada di 

wilayah yang ada di Kota Tangerang. 
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“Kalau ada yang mengajukan untuk infastruktur itu harus di cek lagi, karena 

menurut saya, hampir 95 persen sudah terpenuhi. Coba ajukan bentuk pemberdayaan, 

pelatihan atau lainnya yang bentuknya atau bekasnya ini terlihat,” ucapnya. 

Untuk diketahui, dalam sosialisasi tersebut, membahas perihal Permendagri Nomor 

130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 

Dalam acara tersebut, turut menghadirikan narasumber dari Direktorat Jenderal 

Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri RI dan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

“Ada narasumber yang hadir dari Kemendagri langsung, sambil beliau memaparkan 

sambil dibuka juga undang-undang permendagrinya, tanyakan mana yang masih belum 

jelas, supaya tidak ada kesalahan,” tuturnya. 

 

Sumber Berita:  

1. www.kabar-banten.com, Wali Kota Tangerang Minta Inspektorat Kawal Dana 

Kelurahan, 28 September 2019; 

2. www.banten.antaranews.com, Wali Kota Tangerang Minta Inspektorat Kawal 

Pelaksanaan Dana Kelurahan Agar Tepat Sasaran, 1 Oktober 2019; 

3. www.kicaunews.com, Walikota Tangerang Minta Inspektorat Kawal Dana 

Kelurahan; 27 September 2019.  

 

Catatan: 

Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Kelurahan diatur dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan, antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 

http://www.kabar-banten.com/
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tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan. 

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Kelurahan merupakan bagian dari Kecamatan
1
. Lebih lanjut dalam 

Pasal 221 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam 

rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan, kemudian dalam Pasal 229 ayat (1) disebutkan 

Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan 

pemerintah
2
, dan dalam ayat (2), Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang 

disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Mengenai 

Kelurahan merupakan bagian dari kecamatan juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 

angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3
. 

Terkait dengan anggaran kelurahan, disebukan dalam Pasal 230 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk 

pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 

kelurahan. kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa alokasi anggaran tersebut 

dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk 

dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan hal 

tersebut, jelas bahwa anggaran kelurahan bergabung di dalam anggaran kecamatan. 

Menurut Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Direktur 

DJPK) Kementerian Keuangan, Dana Kelurahan yang dimaksud disini lebih tepat disebut 

sebagai Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan sebagai dukungan dukungan pendanaan 

bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 

kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan
4
. Mengenai DAU Tambahan 

ini juga di atur dalam Pasal 1 angka  8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tentang 

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan
5
. Menghubungkan dengan ketentuan Pasal 230 ayat (1) dan (20029 Undang-

                                                           
1 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Daerah 

kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.” 

2 Peraturan Pemerintah yang dimaksud disini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan. 

3 Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan: “Kelurahan adalah 

bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.” 

4 https://www.kemenkeu .go.id/publikasi/berita/dana-kelurahan-adalah-dana-alokasi-umum-dau-tambahan/ 

5 Pasal 1 angka 8  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, sebagai berikut: “Dana Alokasi 
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas, maka DAU 

Tambahan ini juga tetap bergabung dalam anggaran kecamatan.  

Mengenai pengalokasian anggaran kelurahan ini juga diatur dalam Pasal 30 ayat (1) 

dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6
, lebih lanjut 

dalam ayat (3) disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan 

sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Keiurahan, lurah 

berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Telah disebutkan sebelumnya bahwa 

Dana Kelurahan diberikan sebagai dukungan pendanaan untuk kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Hal ini 

berarti Lurah dalam pengelolaan Dana Kelurahan diposisikan sebagai kuasa pengguna 

anggaran atau dengan kata lain Lurah dapat melaksanakan sebagian fungsi Camat dalam 

pengelolaan anggaran.  

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang 

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan disebutkan bahwa kelurahan hanya bisa melakukan empat jenis program dan 16 

kegiatan, yaitu:  

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

lingkungan pemukiman meliputi: 

a. jaringan air minum; 

b. drainase dan selokan; 

c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah; 

d. sumur resapan; 

e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman; 

f. alat pemadam api ringan; 

g. pompa kebakaran portabel; 

h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau 

i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya. 

                                                                                                                                                                                 
Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan 

di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan.” 

6 Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, sebagai berikut:  

Ayat (1): “Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan 

belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan.” 

Ayat (2): “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran 

Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.”. 
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2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana 

transportasi, meliputi: 

a. jalan pemukiman; 

b. jalan poros Kelurahan; dan/atau 

c. sarana prasarana transportasi lainnya. 

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana 

kesehatan, meliputi: 

a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; 

b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau 

c. sarana prasarana kesehatan lainnya. 

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana 

pendidikan dan kebudayaan, meliputi: 

a. taman bacaan masyarakat; 

b. bangunan pendidikan anak usia dini; 

c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau 

d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya. 

Agar Kelurahan bisa mendapatkan Dana Kelurahan maka harus ditetapkan 

Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD)
7
 dengan memasukkan distribusi dan penggunaan dana kelurahan sesuai 

dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang 

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan. Penggunaan dana kelurahan tersebut juga harus dimasukkan dalam Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) dan tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 

kecamatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 

 

 

                                                           
7 Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

“APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah.” 

 


