


FAQ PENGGUNAAN DBH CHT 2021

1. Bidang Kesehatan
a. Kementerian Kesehatan

NO PERTANYAAN JAWABAN

1

Dalam PMK No. 206/PMK.07/2020 
disebutkan bahwa DBH CHT dapat digunakan
untuk penanganan stunting, mohon 
petunjuk teknis penggunaannya?

Dalam PMK No. 206/PMK.07/2020 yang digunakan 
untuk penanganan stunting,merujuk pada Pedoman 
Penanggulangan Stunting bagi Dinas Kesehatan Provinsi
dan Kabupaten/Kota dan Puskesmas.
Draft pedoman teknis tersebut saat ini tengah dalam 
proses penyelesaian, bila telah selesai akan 
disampaikan kemudian.

2. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
a. Kementerian Pertanian

NO PERTANYAAN JAWABAN

1

Apakah diperbolehkan pada menu subsidi

harga tembakau dipergunakan untuk subsidi

pembelian benih tembakau

Untuk Pembelian Benih tembakau bisa sebaiknya

menggunakan anggaran yang berasal dari Peningkatan

kualitas bahan baku pada kegiatan dukungan sarana

dan prasarana usaha tani tembakau berupa bantuan

benih unggul.

2

Bagaimana solusi pelaksanaan earmarking

DBH CHT untuk daerah yang tidak

mempunyai penduduk dengan profesi buruh

tani tembakau/buruh pabrik rokok/petani

tembakau.

Untuk daerah yang tidak mempunyai penduduk dengan

profesi buruh tani tembakau/buruh pabrik

rokok/petani tembakau, bisa masuk kedalam kategori

daerah Non Penghasil, sehingga disarankan

penggunaan DBH CHT nya untuk bidang kesehatan.

(penjelasan lebih jelas oleh Direktorat Perimbangan).

3 Apakah kegiatan diversifikasi tanaman hanya

boleh di tempat yang ada tanaman tembakau

saja, sedangkan banyak potensi

pengembangancengkeh sebagai pendukung

rokok di lokasi yang tidak ada tanaman

tembakaunya.

Betul, karena sesuai dengan amanah dari PMK 206

tahun 2020 pada pasal 5 ayat (4) huruf c yang

menyatakan bantuan bibit/benih/ pupuk dan sarana

prasarana produksi kepada petani tembakau dalam

rangka diversifikasi tanaman.

4 Subsidi harga tembakau untuk siapa?

Apa selisih HET dan harga jual petani yang

dibayarkan pemerintah?

Apakah sudah ada HET tembakau?

Mohon penjelasannya!

Untuk Subsidi harga tembakau, Sesuai dengan amanah

dari PMK 206 Tahun 2020 pada pasal 5 ayat (7)

dijelaskan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

5
Mohon penjelasan terkait siapakah yang

dimaksud dalam pengertian buruh tani?

Apakah yang dimaksud petani tembakau atau

Buruh tani adalah orang yang bekerja sebagai tani

untuk lahan orang tain, yang nantinya dıa mendapatkan

upah dari pemilik lahan yang dikerjakannya. Petani

tembakau adalah petani yang mengusahakan lahannya



pekerja harian lepas yang bekerja di kebun

tembakau?

untuk produksi tembakau, sedangkan pekerja harian

lepas yang bekerja di kebun tembakau adalah pekerja

sebagai buruh tani

6

Mohon dijelaskan lebih detail program

pembinaan sosial pembayaran iuran jaminan

perlindungan produksi tembakau dan subsidi

harga

Sesuai dengan amanah dari PMK 206 Tahun 2020 pada

pasal 5 ayat (7) dijelaskan pelaksanaan kegiatan

pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan

daerah dengan memperhatikan capaian keluaran,

kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta

mempertimbangkan asas keadilan

b. Kementerian Dalam Negeri

NO PERTANYAAN JAWABAN

1

Mohon agar diterbitkan juknis terkait 
pemberian BLT dari DBH CHT, pemberian 
bantuan khususnya bantuan pembayaran iuran
jaminan perlindungan produksi tembakau 
(belum ada asuransi usaha tani tembakau), 
dan subsidi harga tembakau!

1.dalam Lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020 
bahwa Belanja barang dan jasa berupa pemberian 
uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain 
diberikan antara lain dalam bentuk: 1)Transfer Ke 
Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah 
ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 2) Bantuan fasilitasi premi 
asuransi pertanian; dan/atau
3) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang 
lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan. Dan dalam Kepmendagri 050/3708/2020 
pemda dapat menggunakan kode 5 1 02 05 Belanja 
Uang dan/atau Jasa untuk
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat dan turunannya (Rincian Objek dan 
sub rincian objek)

2.Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan 
belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang 
dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD 
dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga 
dapat terjangkau oleh masyarakat. Dan dalam 
Kepmendagri 050/3708/2020 pemda menggunakan 
kode 5 1 04 Belanja Subsidi dan turunannya (objek, 
rincian objek dan sub rincian objek)

2

Bagaimana kriteria penerima BLT dan/atau 
bantuan untuk buruh tani dan/atau buruh 
pabrik rokok? Berapa nilai bantuan/bulan? 
Diterima per triwulan, bulanan, tahunanan, 
musiman atau bagaimana?

Kriteria Penerima BLT: 
a. tidak mendapatkan bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu 
Pekerja; 
b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak 
memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan 
hidup selama tiga bulan kedepan);
c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 
menahun/kronis



3

Kegiatan pemberian BLT dan/atau bantuan 
untuk buruh tani dan/atau buruh pabrik rokok 
apakah bisa dilaksanakan oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 
dan/atau Dinas Tenaga Kerja, tidak di Bagian 
Perekonomian dan SDA?

Sesuai Ketentuan Permendagri 64/2020 dan 
Permendagri 77/2020, penganggaran BLT dapat 
dilakukan pada SKPKD dan/atau SKPD;

4

Apakah tidak sebaiknya pemberian BLT 
dilakukan oleh Dinas Sosial agar sinergi dengan
program lain, menjaga agar tidak tumpang 
tindih dan memastikan sasaran tepat sesuai 
DTKS?

Sesuai Ketentuan Permendagri 64/2020 dan 
Permendagri 77/2020, penganggaran BLT dapat 
dilakukan pada SKPKD dan/atau SKPD;

5

Pelatihan dalam PMK No. 206/PMK.07/2020 
termasuk pembinaan industri atau pembinaan 
lingkungan sosial? Mengingat dari hasil 
pemetaan Permendagri terkait kegiatan DBH 
CHT tidak matching

Pelatihan termasuk dalam pembinaan lingkungan sosial 
bidang kesejahteraan masyarakat : Pelatihan 
Keterampilan kerja kepada buruh tani dan/atau buruh 
pabrik rokok (2.07.03.1.01.01 Proses pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari 
kerja berdasarkan klaster kompotensi, 3.27.07.1.02.02 
Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani

6

Apakah tidak sebaiknya pemetaan dalam Surat
Kemendagri No. 906/923-keuda BLT dan 
Bidang Penegakan Hukum (pengumpulan 
informasi BKCI dan Operasi Bersama BKCI 
masuk Setda) sebaiknya di Dinsos, Disdagind &
SATPOL PP?

Sesuai Ketentuan Permendagri 64/2020 dan 
Permendagri 77/2020, penganggaran BLT dapat 
dilakukan pada SKPKD dan/atau SKPD dan Terkait 
Layanan Penegakan Hukum dilaksanakan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi SKPD berkenaan;

7

Perlu pembahasan ulang kekurangsesuaian 
antara sasaran penerima manfaat DBH CHT 
Buruh Tani dan/atau Buruh Pabrik Rokok 
dengan istilah Pencaker pada hasil pemetaan!

untuk sub kegiatan 3 27 07 1.02 02 Pelaksanaan 
Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani untuk 
mengakomodir Buruh Tani, 

untuk sub kegiatan 2 07 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan 
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari 
Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi untuk 
mengakomodir buruh pabrik. Berdasarkan hasil rapat 
dan surat dari Kementerian Pertanian Buruh Pabrik 
Rokok bukan kewenangan dinas Pertanian.

8
Apakah penerima bantuan boleh menerima 
bantuan lainnya misalnya dari ADD atau PKH di
samping bantuan dari DBH CHT?

mohon contoh konkritnya

9

Dukungan Sarpras Usaha Tani Tembakau (PMK 
No. 206/PMK.07/2020) apakah bisa masuk di 
subkegiatan Penyusunan Masterplan 
Pengembangan Prasarana, Sarana Komodits 
Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana 
Komodits Perkebunan (Kepmendagri)?

27.03.1.01.01 Perencanaan pengembangan prasarana, 
kawasan dan komoditas pertanian. 3.27.03.2.01.04 
Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, 
sarana, kawasan dan komoditas perkebunan

10
Pemetaan dalam Surat Kemendagri No. 
906/923-keuda tidak bisa Perkebunan 
(Kepmendagri)? kembali!

27.03.1.01.01 Perencanaan pengembangan prasarana, 
kawasan dan komoditas pertanian. 3.27.03.2.01.04 
Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, 
sarana, kawasan dan komoditas perkebunan



11
Terkait pelatihan untuk buruh industri rokok, 
apa bisa dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan (Disperindag)?

Kegiatan pelatihan untuk buruh industri rokok, 
pelaksanaannya sesuai tugas pokok dan fungsi pada 
SKPD sebagaimana telah dipetakan melalui SIPD;

3. Bidang Penegakan Hukum
a. Kementerian Perindustrian

NO PERTANYAAN JAWABAN

b. Ditjen Bea dan Cukai

NO PERTANYAAN JAWABAN

1 Apakah persentase prioritas penggunaan 
DBH CHT tidak bisa diubah dan/atau 
dipertimbangkan ulang mengingat ketentuan
25% untuk Bidang Penegakan Hukum dirasa 
terlalu berlebihan dan sulit dilaksanakan di 
daerah? Apakah dapat dialihkan ke bidang 
lain?

- Berdasarkan PMK nomor

206/PMK.07/2020 (PMK-206) tentang

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(DBH CHT), prioritas penggunaan DBH

CHT dilakukan dengan ketentuan:

1. 50% untuk bidang kesejahteraan

masyarakat, meliputi:

a. program peningkatan kualitas bahan
baku; dan

b. program pembinaan lingkungan
sosial.

2. 25% untuk bidang penegakan hukum,
meliputi:

a. program pembinaan industri

meliputi pembentukan pengelolaan

dan pengembangan kawasan

industri tertentu hasil tembakau;

b. program sosialisasi ketentuan di
bidang cukai; dan

c. program pemberantasan barang kena
cukai ilegal.

3. 25% untuk bidang kesehatan untuk

program pembinaan lingkungan sosial.

- Mengingat program penegakan hukum

terdiri dari beberapa program dan

subprogram (berdasarkan PMK- 206),

maka diharapkan dapat digunakan secara

optimal sesuai peruntukannya.

- Dapat dilakukan koordinasi dan asistensi

antara pemerintah daerah dengan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan



Bea dan Cukai setempat,

terkaitpenggunaan DBH CHT untuk

program penegakan hukum.

- Terkait pengalihan penggunaan DBH CHT,
mengikuti ketentuan di bidang
penganggaran.

2 Untuk sebagian daerah, Program Pembinaan
Industri tidak dapat dilaksanakan karena IHT 
yang ada tersebar di beberapa kecamatan, 
bagaimana solusinya?

- Perlu dilakukan sosialisasi kepada para

pengusaha pada industri hasil tembakau,

karena dengan adanya kawasan industri

hasil tembakau dapat membantu para

pengusaha pada industri hasil tembakau

tersebut, sehingga dimungkinkan akan ada

pengusaha pada industri hasil tembakau

baru yang tertarik untuk melakukan

kegiatan usaha pada industri hasil

tembakau.

- Program pembinaan industri dilakukan

dalam rangka mendukung bidang

penegakan hukum.

- Penggunaan DBH CHT pada bidang
penegakan  hukum,

terdiri dari:

1. program pembinaan industri;

2. program sosialisasi ketentuan di bidangcukai; dan/atau

3. program pemberantasan barang kena 
cukai ilegal.

- Dalam hal berdasarkan kajian

komprehensif, diperoleh informasi bahwa

memang tidak dimungkinkan penggunaan

DBH CHT untuk program pembinaan

industri, maka alokasi DBH CHT untuk

bidang penegakan hukum dapat dilakukan

melalui program:

1. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
dan/atau

2. program pemberantasan barang kena
cukai ilegal.

3 Apakah diperbolehkan jika 

pembangunan KIHT dilakukan oleh 

gabungan beberapa daerah sekaligus 

(menjadi satu KIHT)?

- Belum ada pengaturan spesifik terkait hal

tersebut. Secara teknis pembentukan

kawasan industri hasil tembakau dapat

dilakukan oleh beberapa daerah secara

bersama-sama.

- Namun perlu memperhatikan hal-hal  terkait
pertanggungjawaban penggunaan anggarannya (DBH 
CHT, dll).

4 Apakah diperbolehkan jika alokasi Bidang 
Penegakan Hukum dialihkan untuk Bidang 
Kesehatan? Salah satunya karena daerah 
tidak mempunyai penduduk dengan profesi 

- Berdasarkan PMK nomor

206/PMK.07/2020 (PMK-206) tentang

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau



buruh tani tembakau atau buruh pabrik 
rokok?

(DBH CHT), prioritas penggunaan

DBHCHT dilakukan dengan ketentuan:

1. 50% untuk bidang kesejahteraan

masyarakat, meliputi:

a. program peningkatan kualitas bahan
baku; dan

b. program pembinaan lingkungan
sosial.

2. 25% untuk bidang penegakan hukum,
meliputi:

a. program pembinaan industri

meliputi pembentukan pengelolaan

dan pengembangan kawasan

industri tertentu hasil tembakau;

b. program sosialisasi ketentuan di
bidang cukai; dan

c. program pemberantasan barang kena
cukai ilegal.

3. 25% untuk bidang kesehatan untuk

program pembinaan lingkungan sosial.

- Mengingat program penegakan hukum

terdiri dari beberapa program dan

subprogram (berdasarkan PMK- 206),

maka diharapkan dapat digunakan secara

optimal sesuai peruntukannya.

- Dapat dilakukan koordinasi dan asistensi

antara pemerintah daerah dengan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai setempat, terkait

penggunaan DBH CHT untuk program

penegakan hukum.

- Terkait pengalihan penggunaan DBH CHT,

mengikuti ketentuan di bidang

penganggaran.

5 Dalam hal hanya ada 1 pabrik rokok di satu 
kabupaten/kota, apakah wajib membangun 
KIHT?

- Penggunaan DBH CHT pada bidang

penegakan hukum yaitu sebesar 25%

untuk program:

1. pembinaan industri meliputi

pembentukan pengelolaan dan

pengembangan kawasan industri

tertentu hasil tembakau;

2. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
dan/atau

3. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

- Kawasan industri hasil tembakau

merupakan salah satu program dalam

bidang penegakan hukum terkait



penggunaan DBH CHT.

- Artinya dalam hal tidak dimungkinkan

untuk membangun kawasan industri hasil

tembakau, maka alokasi DBH CHT pada

bidang penegakan hukum dapat digunakan

untuk program:

1. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
dan/atau

2. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
6 Bagaimana proses/tahapan pembangunan 

KIHT? Mohon diberikan dasar hukum yang 
menjadi acuan pembentukan KIHT 
(Permen/Perdirjen/SE/ dan/atau lainnya)

- Dasar hukum pembentukan kawasan

industri hasil tembakau:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 142

tahun 2016 tentang kawasan industri

dan aturan turunannya.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

21/PMK.04/2020 tentang Kawasan

Industri Hasil Tembakau.

- Proses pembangunan kawasan industri

dilakukan dengan mengacu pada peraturan

perundang-undangan di bidang

perindustrian.

- Setelah mendapatkan perizinan dari

perindustrian, selanjutnya atas kawasan

yang telah ditetapkan sebagai kawasan

industri tersebut, dimintakan penetapan

sebagai kawasan industri hasil tembakau

kepada Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai setempat.

7 Untuk program pemberantasan BKC 

Illegal apakah anggaran DBH CHT 

boleh digunakan untuk pengadaan 

kendaraan operasional kegiatan  

Pemberantasan BKC Illegal?

Penggunaan DBH CHT untuk program pemberantasan 
barang kena cukai berupa hasil tembakau ilegal, tetap 
mengacu pada PMK-206 dan ketentuan lain terkait 
penganggaran.

8 Kami (Kota Banda Aceh) pada tahun 

2021 dikatagorikan kota penghasil 

cukai, sedangkan untuk kantor Bea 

Cukai dan Dinas Perkebunan tidak ada

dibawah Pemerintah Kota Banda Aceh,

bagaimana solusinya?

Kota Banda Aceh dapat melakukan koordinasi 
dengan:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai Aceh;

2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh; 
dan

3. instansi teknis lainnya,

terkait penggunaan DBH CHT.
9 Pengelola KIHT apakah diperbolehkan swasta

penuh, artinya pemda tidak mengelola 
secara penuh maupun kolaborasi dengan 
pihak swasta/investor?

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan

Industri Hasil Tembakau (PMK-21),

dinyatakan bahwa pengusaha kawasan

industri hasil tembakau adalah badan

usaha yang berbentuk badan hukum



Indonesia yang mengusahakan kawasan

industri hasil tembakau.

- Ketentuan yang diatur dalam PMK-21

adalah jenis usaha yang dapat menjadi

pengusaha kawasan industri hasil

tembakau, bukan pihak yang dapat

menjadi pengusaha kawasan

(pemda/swasta).

- artinya pihak swasta dapat menjadi
pengusaha kawasan industri hasil tembakau.

10 Untuk kawasan industri bagi umk 

apakah juga harus ada pengelola
dan juga harus memiliki  izin?

Ya, setiap pengusaha yang akan menjadi 

pengusaha kawasan industri hasil tembakau 

maupun pengusaha di dalam kawasan industri 

hasil tembakau wajib memiliki izin 

sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (peraturan 

di bidang keuangan dan perindustrian).

11 Bagaimana dengan pembentukan KIHT untuk
wilayah Provinsi ? Mengingat Provinsi tidak 
mempunyai wilayah seperti Kabupaten/Kota.

- Program pembinaan industri dilakukan

dalam rangka mendukung bidang

penegakan hukum.

- Penggunaan DBH CHT untuk bidang

penegakan hukum, terdiri dari:

1. program pembinaan industri meliputi

kegiatan pembentukan pengelolaan

dan pengembangan kawasan industri

tertentu hasil tembakau;

2. program sosialisasi ketentuan di bidang

cukai; dan/atau

3. program pemberantasan barang kena
cukai ilegal.

- Dalam hal berdasarkan kajian

komprehensif, diperoleh informasi bahwa

memang tidak dimungkinkan penggunaan

DBH CHT untuk program pembinaan

industri, maka alokasi DBH CHT untuk

bidang penegakan hukum dapat dilakukan

melalui program:

1. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
dan/atau

2. program pemberantasan barang kena
cukai ilegal.

12 Terkait pelatihan untuk buruh industri 

rokok, apa bisa dilaksanakan oleh 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Disperindag)? Jika bisa materi 

pelatihan di bidang apa?

Agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian 
Perindustrian.

c. Kementerian Dalam Negeri



NO PERTANYAAN JAWABAN

1

Terkait dengan Surat Kemendagri No. 906/923-
keuda, untuk Bidang Penegakan Hukum 
awalnya ke satpol PP kemudian dialihkan ke 
Setda Bagian Ekonomi, bagaimana 
kesesuaiannya dengan tupoksi?

Penegakan Hukum dalam Penggunaan DBH CHT Sesuai 
Dengan PMK 206/07/2020 masuk ke dalam Program 
Pembinaan Industri, oleh karena itu pelaksanaannya 
sesuai tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah;

2

Untuk tusi satpol PP pada PMK No. 
206/PMK.07/2020 tidak sama dengan 
Pemetaan Permendagri, pengumpulan 
informasi masuk ke dinas pertanian dan 
pemberantasan masuk ke bagian 
perekonomian. Bagaimana solusinya?

Terkait Pengumpulan informasi peredaran barang kena 
cukai illegal dengan Program Barang Kena Cukai Illegal, 
berdasarkan UU 23/2014, bukan kewenangan Satpol PP, 
sehingga dipetakan ke Setda.

3
Bagaimana mekanisme jika pembangunan 
KIHT dilakukan oleh gabungan beberapa 
daerah sekaligus (menjadi satu KIHT)?

Mengacu Juknis Pada Kementerian Teknis

4

Untuk DBH CHT Bidang Penegakan Hukum, 
kenapa SKPD gabungan beberapa daerah 
sekaligus (menjadi satu KIHT)? penanggung 
jawabnya adalah Setda? Apa 
pertimbangannya?

Mengacu Juknis Pada Kementerian Teknis

5

Bidang Penegakan Hukum dalam pemetaan 
Kemendagri berada di Setda (Bagian Hukum 
dan Bagian Perekonomian). Pada tahun 2021 
rencananya kegiatan tersebut akan 
dilaksanakan oleh Disperindag Mohon 
petunjuk!

Penegakan Hukum dalam Penggunaan DBH CHT Sesuai 
Dengan PMK 206/07/2020 masuk ke dalam Program 
Pembinaan Industri, oleh karena itu pelaksanaannya 
sesuai tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah;

4. Pertanyaan Lainnya
a. Kementerian Dalam Negeri

NO PERTANYAAN JAWABAN

1

Bagaimana menyikapi nomenklatur yang mana
dalam APBD dan hasil pemetaan tidak sama? 
Bagaimana cara menyesuaikan nama-nama 
kegiatan di PMK tentang DBH CHT dengan SIPD
Kemendagri?

Disesuaikan dengan nomenklatur Sebagaimana Surat 
Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 906/923/Keuda 
tanggal 5 Februari 2021, tentang Hasil lnventarisasi dan 
Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan 
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan 
daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK 
NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM 
dan DlD, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020



2

Apakah nomenklatur di SIPD (untuk kegiatan 
DBH CHT) dapat digunakan oleh beberapa 
OPD? Dan apakah tidak bisa menambahkan 
subkegiatan di SIPD agar subkegiatan DBH CHT 
tidak bercampur dengan subkegiatan dana 
APBD?

- Kegiatan DBH CHT dilaksanakan sesuai Urusan yang 
menjadi Tugas dan Fungsi SKPD berkenaan;
"- Sub kegiatan dalam SIPD telah disesuaikan dengan 
Permendagri 90/2019 dan KepMen 050/3708/ 2020;
'- Dalam SIPD dimungkinkan untuk menganggarkan 
kegiatan atau sub kegiatan dengan 2 (dua) sumber 
pendanaan yang berbeda;

3

Pemetaan yang ada tidak bisa menampung 
seluruh kegiatan, mohon ditinjau kembali 
terutama di OPD kami (Kab. Pacitan) urusan 
naker hanya terdapat satu sub kegiatan saja!

Hasil Pemetaan sebagaimana Surat Dirjen Bina Keuangan
Nomor 906/923/Keuda tanggal 5 Februari 2021 sudah 
sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DBH-CHT 
(PMK 206/07/2020);

4

Apakah Kabupaten/Kota harus menganut hasil 
Mapping Kemendagri mengingat ada beberapa
OPD di Kab/Kota penerima DBHCHT tidak ter-
cover dalam hasil Mapping Kemendagri, 
bagaimana solusinya?

Hasil Pemetaan menjadi pedoman dalam penyusunan 
program/kegiatan/sub kegiatan berbasis SIPD yang harus
disesuaikan pada Tahun Anggaran 2021, dan hasil 
pemetaan tersebut sudah sesuai dengan PMK 
206/PMK.07/2020. Namun apabila masih ada Pemda 
yang mengalami kendala dalam proses dalam SIPD dapat
mengacu pada angka 3 Surat Dirjen Bina Keuangan 
Daerah Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021.

5

Persentase anggaran DBHCHT sesuai PMK No. 
206/PMK.07/2020 dibuat baku, sedang sesuai 
Permendagri 64 dan 77 disampaikan bisa 
diubah sesuai kebutuhan daerah. Mana yang 
digunakan?

Dalam Permendagri 64/2020 menyebutkan bahwa 
Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) 
dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan 
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian 
DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun 
Anggaran 2021.
selanjutnya, Penggunaan dari pendapatan dana transfer 
yang sudah ditentukan penggunaanya khususnya DBH-
CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, 
pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, 
sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau 
pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) 
sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, yang dijabarkan dengan 
keputusan gubernur.



6

Apakah bisa menambahkan sub kegiatan 
dalam Permendagri 050? Agar terjadi 
pemisahan anggaran dan mempermudah 
pemantauan.

Sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708/2020 bahwa 
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, 
kegiatan
dan sub kegiatan DBH-CHT sesuai dengan urusan yang 
menjadi
kewenangan daerah dan menjadi pedoman
dalam perencanaan dan penganggaran DBH-CHT

7

Bagaimana menyiasati ketidaksesuaian tusi 
penerima (PD) dengan sistem SIPD? Misalnya, 
kegiatan Penanganan gang Tramtib umum 1 
Daerah (Pol PP), namun secara sistem SIPD di 
Setda

Pada prinsipnya Perangkat Daerah merupakan pelaksana
urusan dan kewenangan di pemerintah daerah yang 
terbagi antara provinsi dan kab/kota yang diterjemahkan
dalam tugas dan fungsi. Dengan demikian 
pemilihan/peletakan program, kegiatan dan sub kegiatan
dilakukan berdasarkan tusi perangkat daerah. apabila 
terdapat aktivitas pemda yang bukan tusi dan 
kewenangan maka diletakan di sekretariat daerah

8

Apakah pemertaan kodefikasi kegiatan pada 
PMK No. 206/PMK.07/2020 terhadap 
Permendagri No. 90 tahun 2019 dapat 
disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan 
daerah masing-masing?

Sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708/2020 bahwa 
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, 
kegiatan
dan sub kegiatan DBH-CHT sesuai dengan urusan yang 
menjadi
kewenangan daerah dan menjadi pedoman
dalam perencanaan dan penganggaran DBH-CHT
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