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Yth. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di seluruh Indonesia

Pertama-tama kami sampaikan apresiasi kepada Saudara atas kerja sama yang telah dilakukan

selama ini dalam rangka interkoneksi data transaksi sesuai amanat pada Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 74/PMK.07/2016 Tentang

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan PMK Nomor 231 Tahun 2020

tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan

Pemerintah Daerah Lainnya.

Selanjutnya, dalam rangka pemeliharaan interkoneksi data transaksi pemda tahun 2023 untuk

memudahkan penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) melalui SIKD Nasional, dapat kami

sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyampaian laporan bulanan untuk bulan Desember 2022 secara tepat waktu,

pemda agar melakukan posting atau approve semua transaksi sebelum proses pemantauan

status koneksi aktif dalam proses interkoneksi data, paling lambat 2 Januari 2023.

2. Untuk melanjutkan interkoneksi tahun 2023:

a. Pemda mengidentifikasi dan memutuskan kebijakan aplikasi keuangan daerah tahun 2023

yang akan diinterkoneksikan dengan SIKD secara utuh satu siklus pengelelolaan keuangan

daerah untuk penyampaian: (i) data detil APBD 2023; (ii) data transaksi harian dan realisasi

transaksi harian (DTH dan RTH); dan (iii) jurnal transaksi.

b. Data detil APBD 2023 sebagaimana dimaksud pada poin a adalah data APBD sekurang-

kurangnya sampai dengan level sub kegiatan dan level sub akun rinci. Data tersebut

disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2023 untuk memastikan pemenuhan batas

waktu penyampaian data APBD tahun 2023 sekaligus memastikan proses siklus pengelolaan

keuangan daerah dapat berjalan secara utuh.

c. Pemda menjalankan alur interkoneksi data transaksi, yaitu: (i) pemutakhiran administrator

daerah untuk Aplikasi SIKD Data Transaksi; (ii) memastikan node tetap berstatus aktif; (iii)

dan melakukan konfigurasi database yang disampaikan melalui Aplikasi Sinergi Mobile; dan

(iv) memperhatikan validasi batas atas dan batas bawah realisasi belanja dan pendapatan

pada laporan bulanan.

3. Bagi pemda yang sudah terinterkoneksi dan memperoleh simplifikasi penyampaian IKD di tahun

2022, maka penyampaian IKD di tahun 2023 dilakukan melalui mekanisme interkoneksi.

4. Selanjutnya, pemda perlu melakukan konfirmasi hal di atas melalui tautan

https://s.id/InterkoneksiPemda2023 dan dikoordinasikan melalui masing-masing Person in

Charge (PIC) daerah di DJPK paling lambat 31 Desember 2022.
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Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas

pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan

pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.
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