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Sesuai dengan PMK 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otsus, penyaluran DAU dilaksanakan
setelah daerah menyampaikan persyaratan berupa:
a. Realisasi belanja pegawai berupa gaji, tunjangan, tpp paling lambat minggu kedua setiap bulan sebelum bulan

penyaluran DAU.
b. Untuk penyaluran DAU bulan April ditambah laporan belanja infrastruktur daerah tahun anggaran berjalan, laporan

pemenuhan indikator layanan pendidikan semester II tahun anggaran sebelumntya, dan laporan pemenuhan indikator
layanan kesehatan semester II tahun anggaran sebelumnya.

c. Untuk penyaluran DAU bulan Oktober ditambah laporan pemenuhan indikator layanan pendidikan semester I tahun
anggaran berjalan dan laporan pemenuhan indikator layanan kesehatan semester I tahun anggaran berjalan.

Selain itu, penyaluran DAU suatu daerah dapat dikenakan sanksi penundaan disebabkan adanya keterlambatan
penyampaian
a. konfirmasi penerimaan TKDD berupa LKT dan LRT;
b. laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi;
c. data/ informasi keuangan Daerah dan nonkeuangan Daerah secara langsung dan/ atau melalui Sistem Informasi

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. laporan rencana defisit APBD;
e. laporan posisi kumulatif pinjaman Daerah;
f. pemberian sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus

yang tidak membayar pendapatan negara;
g. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib dalam APBD paling sedikit sebesar yang

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/ atau
h. pemenuhan kewajiban administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi penundaan/keterlambatan penyaluran DAU

Dana Alokasi Umum (DAU)
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Terkait juknis terbaru untuk DAU Tambahan 2020 mengacu pada PMK nomor 8/PMK.07/2020 dan Perdirjen nomor
PER1/PK/2020. Untuk penggunaan DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan, mengacu pada Permendagri 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Terkait juknis terbaru untuk DAU Tambahan 2020 mengacu pada PMK nomor 8/PMK.07/2020 dan Perdirjen nomor
PER1/PK/2020. Untuk penggunaan DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan, mengacu pada Permendagri 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Laporan hardcopy bertanda tangan asli dan berstempel basah dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman lain yang
memiliki sistem tracking memadai ke alamat: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Umum
Gedung Radius Prawiro Lt. 3, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat 10710 dengan judul laporan “Laporan Syarat Salur DAU April”.
Laporan dalam bentuk softcopy dikirimkan ke alamat e-mail: lapor.djpk@kemenkeu.go.id dengan subject “DAU April_Pemda
Provinsi/Kabupaten/Kota…”

Laporan Belanja Infrastruktur, Laporan Pemenuhan Indikator Layanan Pendidikan dan Laporan Pemenuhan

Indikator Layanan Kesehatan disampaikan melalui apa?

Dana Alokasi Umum (DAU)

Format laporan infrastruktur 2020

Petunjuk teknis terkait penggunaan dana Siltap bagi Aparatur Desa? Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor

78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2020.
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Ada perubahan informasi sehubungan dengan penyampaian laporan TPP yang baru bisa disampaikan setelah tanggal 14 tiap
bulannya. Daerah yang kemungkinan besar tidak dapat menyampaikan realisasi pembayaran TPP/Gaji PNSD sebelum tanggal 14,
dihimbau untuk mengirimkan laporan sebelum tanggal 14 dengan nominal Rp0 karena belum melakukan pembayaran; namun
pada kolom kode bayar harus diisi 1, 2 atau 3 (yang berarti TPP akan dibayarkan 1 bulanan, 2 bulanan, dst). Kemudian, setelah ada
data realisasi pembayaran, daerah harus mengirimkan laporan dimaksud melalui email lapor.djpk@kemenkeu.go.id TANPA
mengupload kembali ke aplikasi SIKD serta melakukan koordinasi dengan Unit Terkait melalui Whatsapp Group yang tersedia.

Gedung Pemerintahan untuk pelayanan administrasi adalah gedung perkantoran. Jika gedung termasuk pelayanan publik
seperti sekolah, PTSP, Puskesmas, dan selagi pendanaannya bersumber dari DTU maka dapat dikategorikan sebagai belanja
infrastruktur yang bersumber dari DTU.

Terkait juknis terbaru untuk DAU Tambahan 2020 mengacu pada PMK nomor 8/PMK.07/2020 dan Perdirjen nomor
PER1/PK/2020

Apakah ada PMK terbaru terkait penggunaan tata cara penggunaan DAU Tambahan atau Dana kelurahan di

tahun 2020

Dana Alokasi Umum (DAU)

"Belanja Infrastruktur Daerah dihitung dari total belanja modal dan pemeliharaan (tidak termasuk belanja

modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan

yang fungsi utamanya untuk pelayanan administrasi dan kendaraan dinas), dan belanja lainnya yang

menghasilkan infrastruktur daerah". Apakah sekolah dan puskesmas termasuk dalam gedung pemerintahan

yang fungsi utamanya untuk pelayanan administrasi?

Untuk TPP dan Gaji PNSD Januari, kemungkinan baru bisa disampaikan data final nya setelah tanggal 14 Jan.

Apakah bisa menyampaikan Rp0 terlebih dahulu sebelum tanggal 14 Feb atau menunggu sampai data nya bisa

diberikan? Berapa besaranTPP/Gaji yang dibayarkan?
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Penyaluran DAU Tambahan tahap I diatur dalam PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan
TA 2020 yang dapat diunduh pada laman https://jdih.kemenkeu.go.id.

Persyaratan penyaluran DAUTambahanTahap 1

Dana Alokasi Umum (DAU)

Informasi terkait pengajuan DAU Tambahan TA.2020. Apabila pagu per kelurahan kurang dari pagu

(366.000.000/kel), dalam hal terdapat 2 kelurahan yang pagu totalnya 360 juta, apakah masih dapat diajukan

untuk pencairan?

Sesuai dengan Pasal 6 PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran 2020, pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada seluruh kelurahan dapat dibagikan
secara merata atau berdasarkan perhitungan tertentu, dari alokasi dasar ditambah alokasi berdasarkan kebutuhan
dan/atau kinerja kelurahan. Formula atas penghitungan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja
kelurahan diatur lebih lanjut dalam PMK dimaksud. Jika terdapat kelurahan yang mendapatkan alokasi kurang dari
Rp366.000.000, tidak masalah selama dihitung dengan menggunakan formula pada PMK dan total pagu DAU Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan per Daerah sama dengan yang ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian APBN TA 2020.

Total pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kurang dari Total Pagu yang ditetapkan dalam Perpres Rincian

APBN 2020. Contoh:Total Pagu Perpres adalah Rp.23.058.000.000,- (63 kelurahan x Rp. 366.000.000), akan tetapi dalam

evaluasi propinsi atas RAPBD ada perintah untuk efisiensi beberapa kegiatan, sehingga Total Pagu yang dianggarkan dalam

APBD adalah Rp. 23.010.000.000,-.(62 Kelurahan x Rp. 366.000.000, dan 1 Kelurahan Rp. 318.000.000).
Alokasi yang ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian APBN TA 2020 merupakan pagu tertinggi alokasi dana transfer yang dapat
dianggarkan oleh pemda dalam APBD. Terkait dengan penyaluran, tidak menjadi kendala jika terdapat satu kelurahan yang
mendapatkan alokasi kurang dari pagu yang ditentukan. Akan tetapi, mengingat penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD, maka yang akan diterima olehlebih kecil dari yang ditetapkan dalam Perpres.
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Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 8/PMK.07/2020, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan: a. alokasi DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata; atau b. alokasi DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan
dan/ atau kinerja Kelurahan. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah dapat memilih salah satu dari dua metode
penghitungan alokasi DAU Tambahan untuk setiap Kelurahan.

Penyaluran DAU Tambahan untuk SILTAP akan dilakukan penuh sesuai pagu perpres alokasi. Akan tetapi, apabila daerah
tidak bisa menggunakan hingga habis, sisa dana tersebut dapat dianggarkan kembali tahun depan. Mohon dapat
dipastikan kembali bahwa rencana penggunaan DAU Tambahan untuk SILTAP telah memenuhi PP Nomor 11 Tahun 2019.

Laporan realisasi gaji dan TPP disampaikan paling lambat minggu kedua setiap bulan sebelumnya. Sementara laporan
belanja infrstruktur disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari

Batas maksimal penyampaian laporan realisasi gaji dan TPP serta laporan belanja infrstruktur

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam PMK 8/PMK.07/2020 dinyatakan bahwa syarat penyaluran dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan

adanya peraturan bupati tentang penetapan dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan. Bagaimana perhitungannya

sebagaimana ketentuan pasal 6 jika di kabupaten hanya terdapat 5 dan masuk dalam kategori sangat perlu

ditingkatkan?

Siltap untuk memenuhi aparat Desa sebesar Rp16M, namun hanya terserap Rp9M (sesuai dengan PP 11)

11

12

13



9

DAU Tambahan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa bertujuan untuk memberikan bantuan pendanaan bagi Daerah

tertentu dalam rangka penyetaraan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa setara Gaji Pokok PNS Gol.

II/a. Sesuai dengan Pasal 81 PP Nomor 11 Tahun 2019, Siltap dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. Apabila ADD tidak

mencukupi untuk mendanai Siltap maka dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa. Jadi apabila ADD-nya tidak

cukup maka dapat menggunakan DAU Tambahan Penyetaraan Siltap atau PADes. Oleh karena itu, kebijakan ini bersifat bantuan untuk

menunjang Alokasi Dana Desa (ADD). Daerah yang berhak menerima bantuan Siltap adalah daerah yang telah memenuhi ADD

sebesar 10% DAU; DBH dan ADD-nya tidak cukup untuk mendanai Siltap. Informasi dari unit teknis terkait, Kab. Indragiri Hulu dinilai mampu

mendanai Siltap kepala desa dan perangkat desa dari ADD berdasarkan data yang diterima. Data terkait kebutuhan Penghasilan Tetap

Perangkat Desa tahun 2019 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Hibah baik berupa uang
maupun barang/jasa termasuk ke dalam Belanja Tidak Langsung. Oleh karena itu, Belanja Hibah yang dapat dilaporkan dalam
Laporan Belanja Infrastruktur hanya berupa Belanja Tidak Langsung &gt; Belanja Hibah. Dalam hal di daerah terdapat Belanja
Hibah berupa barang yang dimasukkan sebagai Belanja Langsung, maka tidak dapat dilaporkan ke dalam Laporan Belanja
Infrastruktur. Adapun belanja infrastruktur yang dilaporkan dalam Laporan Belanja Infrastruktur dimaksud adalah belanja yang akan
dilaksanakan pada TA 2020, bukan merupakan realisasi atas belanja di tahun-tahun sebelumnya.

Formasi PPPK sebagai data dasar perhitungan alokasi DAU Tambahan Bantuan PPPK berasal dari Kemenpan RB. DAU Tambahan
Bantuan PPPK bertujuan untuk memberikan bantuan pendanaan kepada pemerintah daerah dalam rangka pengangkatan PPPK.
Karena sifatnya bantuan, kewajiban pembayaran gaji PPPK tetap berada di pemerintah daerah. Terkait konfirmasi jumlah formasi
yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, silahkan berkoordinasi dengan kementerian dimaksud. Unit di Kemenpan RB yang
menyediakan data formasi PPPK adalah Deputi Bidang SDM Aparatur, Gedung Kemenpan RB lantai 5

Mengapa alokasi DAU Tambahan Bantuan PPPK berbeda dengan yang diusulkan Daerah, serta unit di

Kemenpan RB yang menyediakan data formasi PPPK.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Pelaporan Belanja Hibah dalam bentuk barang.

Mengapa tidak mendapatkan alokasi DAUTambahan Bantuan Penyetaraan SILTAP Kades dan Perangkat Desa?

14
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Syarat Penyaluran DAU Tambahan TA 2020
1. Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan

Kelurahan atau Perbup/Perwako mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat
penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;

2. Surat Pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan
dalam APBD Tahun Anggaran 2020 atau peraturan bupatijwali kota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2020;

3. Peraturan Bupati/Walikota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
4. Salinan Kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 atau

Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; dan
5. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang

bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD;
Sesuai pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan TA 2020, penyusunan
Perbup (syarat nomor 3) bersifat wajib meskipun pada beberapa daerah rincian alokasi per kelurahan sudah tercantum di
Perbub/perwako tentang Penjabaran Perubahan APBD, karena Perbub tersebut harus mengatur minimal tentang:
1. Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
2. Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; dan
3. Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan
Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan DAU Tambahan TA 2020 diatur dalam Perdirjen Nomor PER-
1/PK/2020. Syarat penyaluran DAU Tambahan mohon disampaikan : Softcopy (scan pdf) ke alamat email
lapor.djpk@kemenkeu.go.id Hardcopy (berkas) dikirim melalui ekspedisi dengan alamat: Direktorat Transfer Umum Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Gedung Radius Prawiro Lt. 12 Jln. Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat
10710

Penyampaian laporan pencairan DAUTambahan tahun 2020 tahap pertama17

Dana Alokasi Umum (DAU)
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Pada dasarnya kebijakan Dana Bantuan Siltap bersifat bantuan untuk menunjang ADD yang dialokasikan Daerah kepada desa
dari APBD. Perhitungan kebutuhan tiap daerah (jumlah desa dan perangkat daerah) menggunakan data dari Ditjen Bina
Pemerintah Desa, Kemendagri. Apabila ada selisih di jumlah perangkat desa, data yang digunakan oleh DJPK adalah data dari
Kemendagri. DAU Tambahan SILTAP yang dianggarkan di APBN sifatnya adalah bantuan, data yang digunakan untuk menghitung
bantuan tersebut adalah dari Kemendagri. Apabila ada selisih, silakan konfirmasi ke Kemendagri. Karena bersifat bantuan, maka
bukan sumber pembiayaan utama dan diharapkan ada partisipasi dari APBD.

Pemotongan atas Penyaluran Alokasi Selisih Kurang DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran (BPJS), dananya ditransfer ke
RKUD yang kemudian dilakukan pemotongan untuk langsung ditransfer ke BPJS.

Terkait dengan alokasi DTU dalam rangka penanganan dan/atau pencegahan COVID-19, Kementerian Keuangan tidak mengatur
secara spesifik berapa besaran yang wajib dianggarkan. Penganggaran dalam hal dimaksud pada dasarnya disesuaikan dengan
prioritas daerah

Terkait dengan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan sehubungan dengan penanganan dan/atau pencegahan COVID-19, saat ini
kami masih dalam tahap menyusun ketentuan/panduan lebih lanjut dari PMK Nomor 19 Tahun 2020. Ketentuan dimaksud akan
segera kami publikasikan apabila telah ditetapkan.

Penghitungan kebutuhan penyeteraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat nya, penghitungan

berdasarkan kebutuhan siltap dibandingkan dengan kemampuan daerah.
18

Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemotongan atas Penyaluran Alokasi Selisih Kurang DAUTambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran (BPJS)19

Besaran alokasi dana yang wajib dianggarkan untuk penanggulangan COVID-19 baik dari DBH, DAU, DID20

Terkait PMK 19 Tahun 2020, kapan batas waktu penyampaian laporan kinerja dinas kesehatan terkait

pencegahan COVID-19 dan mekanisme penyampaian laporannya
21
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Sesuai dengan PMK dimaksud, pendanaan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 dapat dibiayai dari
DID, DAU, DBH SDA Migas selain DBH SDA Kehutanan, DBH CHT. Jumlah yang dianggarkan tergantung pada kebutuhan
daerah.

Sesuai dengan Pasal 7 PMK Nomor 8/PMK.07/2020, Peraturan bupati/wali kota paling sedikit memuat:
a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; dan
c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan

Dalam PMK Nomor 19/PMK.07/2020, tidak diatur OPD yang harus melaksanakan dan melaporkan kegiatan pencegahan
dan/atau penanganan COVID-19 dalam Laporan Kinerja Bidang Kesehatan. Oleh karena itu, silahkan melaporkan realisasi
pelaksanaan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 sesuai dengan format yang diatur dalam PMK Nomor
19/PMK.07/2020.

Sesuai PMK Nomor 19/PMK.07/2020, apakah penganggaran untuk kegiatan pencegahan dan/atau

penanganan COVID-19 hanya berasal dari DID saja atau dari DAU juga?
22

Dana Alokasi Umum (DAU)

Ketentuan yang harus dimuat dalam peraturan walikota terkait DAU Tambahan Bantuan Pendanaan

Kelurahan?
23

Terkait Laporan Kinerja Bidang Kesehatan sesuai PMK nomor 19/PMK.07/2020 dan Surat Dirjen DJPK

apakah kegiatan yang dimasukan didalam laporan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan sajakah atau bisa dari OPD lainnya sebab pada awal bulan Maret sebelum terbitnya Permendagri

nomor 20 ada OPD dari Kesekretariatan Daerah khusunya Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

didalam kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah melakukan

Pemasangan Baliho dan Pamflet2 yang berisikan cara pencegahan penyebaran virus Corona

24
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Belanja Wajib Kesehatan, Pendidikan, juga Infrastruktur merupakan amanat Undang-Undang sehingga harus tetap dipenuhi.
Mohon untuk tidak mengurangi porsi Belanja Infrastruktur untuk pencegahan dan penanganan COVID-19.

Untuk saat ini, pergeseran anggaran hanya bersumber dari DAU, DBH, DID, DAK Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Nonfisik BOK.
Belum ada ketentuan bahwa DAU Tambahan Kelurahan dapat dialihkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19.

Penggunaan DAU Tambahan Bantuan Kelurahan mengacu pada Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Untuk kegiatan
tersebut dapat dipilih salah satunya.

Apakah pergeseran anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 dapat dilakukan dengan mengurangi

belanja infrastruktur yang sebesar 25%?
25

Dana Alokasi Umum (DAU)

Apakah anggaran kelurahan yang bersumber dari dau tambahan bisa dialihkan untuk pencegahan COVID-19

di tingkat kelurahan? Bagaimana terkait pelaporan nya? Terkait DAU infrastruktur yang sudah dilaporkan,

apakah juga diperkenankan bila akan dialihkan ke pencegahan COVID-19? Adakah aturan yang melandasinya?
26

Untuk Program kegiatan DAU Tambahan Kelurahan wajib memasukkan kegiatan pemberdayaan dan

Pembangunan ? Atau boleh dilaksanakan salah satu program saja ?
27
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Alokasi DAU tambahan sesuai dengan ketetapan pada PMK 35/PMK.07/2020, yaitu terdapat perubahan pada alokasi DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK, yang disesuaikan dengan jumlah formasi sesuai data dari KemenPAN RB.
Untuk pelaksanaan DAU Tambahan lainnya masih tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundangan, dan tatacara

penyaluran mengacu kepada PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan TA 2020. ·
DAU Tambahan tidak akan disalurkan jika daerah tidak menyampaikan syarat penyaluran DAU tambahan sesuai dengan
tata cara penyaluran DAU Tambahan sebagaimana diatur dalam PMK 8/PMK.07/2020 tersebut. ·Sementara DAU tambahan
yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19, terbatas pada penggunaan Dana Kelurahan yang bersumber dari
APBD dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang diatur dalam Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang sejalan dengan PMK
Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan 2020. ·Sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun
2020, Dana Kelurahan dapat dilakukan relaksasi apabila BTT tidak mencukupi. Pemda dapat melakukan penjadwalan ulang
capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan
perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia antara lain yang berasal dari Dana Kelurahan.
Dana Kelurahan yang semula digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat dilakukan refocusing untuk mendukung pendanaan pencegahan/dan
penanganan COVID-19 serta bantuan sosial untuk masyarakat miskin terdampak secara ekonomi.

DAU merupakan dana transfer yang bersifat block grant di mana penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kewenangan
daerah. Adapun TPP Daerah dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundangan dan mengacu kepada PP 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran TPP menjadi beban APBD dan dapat diberikan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

Apakah DAU tambahan akan dilakukan penghentian penyaluran atau perubahan untuk COVID-19 ?28

Dana Alokasi Umum (DAU)

Apakah diperkenankan DAU digunakan untuk pembyaranTPP di pemda?29
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Penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa mengacu pada PP 11 Tahun 2019. Sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 81, penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya
dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. Apabila tidak mencukupi, maka dapat menggunakan sumber
lainnya dalam APBDes selain Dana Desa.Terhadap teknis pelaksanaan, pemerintah daerah agar berkoordinasi internal
dengan BPMD dan dengan Kemendagri atas agar pelaksanaan amanat PP tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Dana kelurahan tetap dianggarkan di kelurahan. DAU tambahan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan
penanganan COVID-19 jika BTT tidak mencukupi sesuai instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020. Terkait pelaporan, anggaran
yang dilakukan refocusing ke BTT untuk penanganan COVID-19 agar tetap dilaporkan pada saat penyampaian laporan
pertanggungjawaban Dana Kelurahan tersebut.

Mandatory spending untuk belanja kesehatan dan belanja pendidikan tetap harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan

Untuk penyetaraan gaji perangkat desa, apakah tiap desa wajib melaksanakan pp no 11 tahun 2019? apabila

ADD tidak mencukupi dan tidak ada dana lainnya, apa yang harus dilakukan? bagaimana apabila belum ada

perbup dari kabupaten tentang besaran siltap, apakah masih mengikuti perbup lama, atau tetap harus

mengikuti pp no 11tanpa harus menunggu perbup tentang siltap dari kabupaten?

30

Dana Alokasi Umum (DAU)

Terkait dana kelurahan bisa dialihkan untuk Penanganan COVID-19,sedangkan laporan pencairan harus ada

anggaran kelurahan itu apakah maksudnya anggaran tersebut tetap berada di kelurahan?
31

Apakah setelah rasionalisasi belanja 50% untuk kebutuhan belanja sesuai mandatory spending masih harus

dipenuhi?
32
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Sesuai dengan SKB dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020, rasionalisasi belanja barang & jasa serta belanja modal sekurang-
kurangnya 50%. Jika laporan penyesuaian APBD yang dilaporkan Pemda tidak sesuai dengan SKB dan PMK Nomor
35/PMK.07/2020 maka Pemda akan dikenakan sanksi penundaan DAU sebesar 35% setiap bulan sampai daerah
menyampaikan laporan yang sudah sesuai. Jika sampai akhir tahun Pemda belum menyampaikan laporan yang sesuai
maka sisa DAU yang belum disalurkan akan dipotong.

Untuk Syarat Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahap I, adalah:
1. Perda APBD yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan SILTAP dan
2. Peraturan Kepala Daerah mengenai Penetapan Pembagian ADD setiap Desa atau Perubahannya yang memuat

besaran ADD sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Sehubungan dengan ditetapkannya SKB Menteri Keuangan dan Mendagri, Pemda untuk diharuskan untuk

melakukan Rasionalisasi APBD TA 2020. Untuk rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang kurangnya

50%. Bagaimana seandainya rasionalisasi belanja barang dan jasa kurang dari yang ditetapkan (50%)?? Apakah

Pemda dikenakan sanksi penundaan atau pengurangan penyaluran DAU apabila seandainya rasionalisasi

belanja barang dan jasa kurang dari 50%?

33

Dana Alokasi Umum (DAU)

Informasi persyaratan penyaluran DAUTambahan SILTAP34
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Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
1. peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan

Pendanaan Kelurahan atau peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

2. surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan
dalam APBD Tahun Anggaran 2020 atau peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2020
3. peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan
4. salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 atau

peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan
5. laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang

bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.

Untuk penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, silahkan merujuk pada Permendagri Nomor 130 Tahun
2018 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020.

Pemda disarankan untuk segera melakukan perbaikan atas laporan penyesuaian APBD agar sesuai dengan ketentuan.
Penundaan 35% akan disalurkan kembali jika laporan telah disesuaikan.

Informasi kelengkapan dokumen syarat penyaluran DAUTambahan Bantuan Kelurahan35

Dana Alokasi Umum (DAU)

Apakah DAUTambahan keluran bisa di gunakan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) di Kelurahan?36

Informasi penundaan 35% DAU bulan Mei dan Juni yang disebabkan oleh laporan penyesuaian APBD yang

belum sesuai dengan ketentuan
37
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1. Untuk pelaporan Kinerja Bidang Kesehatan dan Bantuan Sosial realisasi diisi dengan nilai sampai dengan bulan
berkenaan. Sehingga nilai realisasi tiap bulan meningkat. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan untuk pengisian tabel
laporan kolom realisasi diisi dengan nilai total realisasi dari kegiatan.

2. Jika terdapat kesulitan dalam pengisian Capaian Output karena adanya subkegiatan, maka dapat ditambah pada
barisnya untuk rincian subkegiatannya.

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Perhitungan DAU tidak berdasarkan opini atas

laporan keuangan daerah.

Alokasi DAU Tambahan kepada setiap daerah hanya yang telah ditetapkan melalui PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dan/atau
Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Selain yang telah dialokasikan dari APBN, untuk penganggaran DAU Tambahan dapat melalui
APBD.

1. Terkait laporan kinerja kesehatan dan bantuan sosial. Untuk kolom realisasi, apakah diisi dengan realisasi

bulan berkenaan, atau sampai dengan bulan berkenaan?

2. Pada laporan kinerja kesehatan dan bantuan sosial, Mohon penjelasan untuk cara menginput Capaian

output (volume/satuan) Karena setiap kegiatan memiliki beberapa sub kegiatan. Dan untuk capaian

outputnya menyesuaikan dengan sub kegiatan. Sedangkan yang terinput di laporan adalah kegiatan,

bukan sub kegiatan .

38

Dana Alokasi Umum (DAU)

Apakah opini terhadap laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penghitungan DAU?39

Dana Pendamping DAU Tambahan apakah diambil dari APBD yang telah diproporsikan atau dianggarkan dari

pusat?
40
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Untuk perubahan rencana penggunaan DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan, dapat dilakukan dengan tetap mengacu pada
Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan
Masyarakat Di Kelurahan. Selain itu, khusus untuk penanganan COVID-19, DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan juga harus
mengacu pada Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di
lingkungan Pemda.

Sesuai 4 PMK Nomor 8/PMK.07/2020, rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan TA 2020 dihitung berdasarkan
jumlah kelurahan yang dimiliki kab/kota, yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2019, dikalikan dengan besaran
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah kabupaten/kota bersangkutan.
Selanjutnya, sesuai Pasal 7, rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan harus ditetapkan
dalam Perkada mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan. Oleh karena itu,
penyaluran kepada setiap kelurahan harus didasarkan pada Perkada dimaksud. Untuk kelurahan yang merupakan daerah
pemekaran, akan diperhitungkan alokasi DAU Tambahannya pada tahun 2021 jika diusulkan oleh Kemendagri yang ditetapkan
dalam Permendagri mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor
8/PMK.07/2020.

Aplikasi syarat salur DAU hanya untuk pelaporan DAU April Oktober (diluar belanja Pegawai) dan DAU Tambahan. Penyusunan
laporan menggunakan aplikasi akan diberitahukan kemudian. Dalam hal belum terdapat informasi/surat resmi dari DJPK terkait
penyampaian laporan syarat salur DAU menggunakan aplikasi, maka penyusunan dan penyampaian laporan masih dilakukan
secara manual.

Apakah boleh dilakukan perubahan terhadap rencana penggunaan DAUTambahan?41

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Kelurahan sudah disalurkan ke RKUD, namun ternyata ada pemekaran sehingga jumlah kelurahan

bertambah.Apakah kelurahan baru dapat alokasi Dana Kelurahan tersebut?
42

Jenis laporan apa saja yang harus disampaikan melalui Aplikasi?43
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Sesuai dengan Pasal 16 PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan TA 2020, penyaluran DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan
dari RKUN ke RKUD kabupaten/kota. Penyaluran akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap , dengan besaran masing-masing 50%
dari pagu alokasi. Mengenai persyaratan penyaluran, telah diatur dalam Pasal 17 dan 18. Terkait pengalokasian untuk setiap Desa,
maka sesuai dengan Pasal 15 harus diatur dengan peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan pembagian ADD setiap desa.
Untuk informasi lebih lengkapnya, dapat dilihat pada PMK dimaksud.

Panduan reviu diserahkan kepada APIP masing-masing daerah untuk melihat apakah laporan realisasi penyerapan tahap I sudah
direalisasikan sesuai laporan yang disusun. Reviu tersebut meliputi reviu jumlah dan satuan output, anggaran dan realisasi, serta sisa
yang belum terpakai. Untuk realisasi total minimal 70 persen dari tahap I yang diterima agar tahap II dapat disalurkan. Reviu oleh
Inspektorat hanya dituangkan dalam format laporan, dengan menjelaskan bahwa laporan tersebut telah direviu oleh Inspektorat.

Sampai saat ini belum tersedia username dan password untuk aplikasi dimaksud. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan
melalui email. Dalam hal belum ada informasi terkait penggunaan aplikasi, persyaratan salur DAU Oktober (kecuali Belanja
pegawai) dan DAU Tambahan dikirim manual melalui email lapor.

Mekanisme penyaluran DAU Tambahan Penyetaraan Siltap Perangkat Desa dan pengalokasian di masing-

masing desa
44

Dana Alokasi Umum (DAU)

Sebagaimana Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

Republik Indonesia Nomor PER-1/PK/2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan

Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 pada format Laporan Realisasi Penyerapan DAU

Tambahan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bahwa laporan realisasi

penyerapan tersebut telah direviu oleh Inspektorat.Apakah ada Panduan reviu dari DJPK?

45

Apakah sudah tersedia username dan password untuk aplikasi DAU?46
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Sehubungan dengan berlakunya PMK 101/PMK,07/2020, Laporan Belanja Pegawai dan Indikator Layanan Kesehatan bukan
berarti tidak perlu dilaporkan Pak, melainkan tidak menjadi persyaratan penyaluran DAU Bulanan. Namun dalam rangka
perumusan kebijakan dan kebutuhan data dasar pengalokasiakn TKD 2021, daerah tetap menyampaikan syarat penyaluran
yang telah dilakukan relaksasi, namun tidak terkait dengan batasan waktu sebagaimana PMK 139 maupun PMK 35
(waktunya lebih fleksibel).

Ketentuan syarat penyaluran DAU Tambahan Tahap 2 masih mengacu kepada PMK-8/PMK.07/2020, yaitu berupa laporan
realisasi penyerapan anggaran kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD. Adapun ketentuan format pelaporannya mengacu
kepada Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 yang dapat diunduh melalui tautan berikut:
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=14428.

Tugas operator/pengelola Aplikasi DAU adalah hal-hal yang sehubungan dengan kewajiban penginputan dan pengiriman
laporan sebagai syarat salur DAU. Termasuk di antaranya Laporan Belanja Infrastruktur, Layanan Pendidikan dan Kesehatan
sebagai syarat salur DAU Formula dan DAU Tambahan. Perlu kami sampaikan pula bahwa hingga saat ini aplikasi dimaksud
masih dalam tahap persiapan. Kami akan segera menginformasikannya kepada seluruh daerah penerima DAU apabila
telah siap digunakan. Mohon tunggu informasi selanjutnya.

Dengan diberlakukannya PMK nomor 101/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan TKDD TA

2020 untuk mendukung pencegahan pandemi COVID-19 apakah terhitung 05 Agustus laporan belanja

pegawai dan laporan indikator pelayanan kesehatan tidak perlu dilaporkan lagi?
47

Dana Alokasi Umum (DAU)

Apakah syarat salur DAU Tambahan tahap 2 cukup 50% dari realisasi tahap 1? Apakah ada format bakunya

dengan lampiran rekap sp2d sebagai bukti apa cuma secara global jumlah realisasi lebih 50%?
48

Apa tugas operator aplikasi DAU?49
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Perubahan penggunaan Dana Kelurahan diperkenankan sepanjang penggunaannya sesuai dengan Permendagri Nomor
130 Tahun 2018 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020. Perubahan rencana penggunaan diperkenankan selama
perubahan kegiatan tersebut telah tertuang pada Perubahan APBD dan merujuk pada aturan Permendagri.

Tidak ada pengaturan khusus terkait pelaksanaan reviu oleh Inspektorat Daerah atas laporan dimaksud. Mengacu kepada
format Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I sebagaimana Lampiran Perdirjen PK Nomor 1 Tahun 2020, hanya perlu
dinyatakan bahwa laporan dimaksud telah direviu oleh Inspektorat Daerah

Jika penandatanganan dikuasakan kepada pejabat lain, silahkan disertakan dengan surat kuasa.

Perpres mengenai jabatan dan gaji tunjangan PPPK belum ditetapkan. Oleh karena itu, penyaluran DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Penggajian PPPK belum dapat dilakukan.

Apakah dana kelurahan pos penggunaan dan jumlah anggarannya tidak boleh berubah d APBD perubahan?

Apakah harus sesuai dengan rencana penggunaan yang kita laporkan pada awal tahun?
50

Dana Alokasi Umum (DAU)

Petunjuk terkait reviu dari inspektorat sebagai syarat salur DAUTambahan51

Untuk Laporan pemenuhan indikator layanan pendidikan dan layanan kesehatan semester 1 TA berjalan

sebagai syarat penyaluran DAU oktober Bolehkah apabila ditandatangani oleh Sekretaris Daerah?
52

Informasi penyaluran DAUTambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK53
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1. Laporan *disampaikan pada kesempatan pertama*. Batas waktu penyampaian diatur di SEB, untuk DAU tanggal 24
November, DBH minggu kedua Januari.

2. PMK 35 menyebutkan bahwa Belanja Infrastruktur bisa digunakan untuk pencegahan penanganan COVID-19. Secara

tidak langsung ini menyatakan relaksasi. Untuk pemenuhan 25% sendiri s/d saat ini belum ada aturan yang mengatur
sanksi atas itu.

DAU Tambahan diintegrasikan dalam pagu DAU TA 2021, dengan pertimbangan: (i) jumlah dan kebutuhan gaji PPPK telah
diperhitungkan dalam formula Alokasi Dasar DAU TA 2021 dan (ii) sesuai ketentuan pendanaan kelurahan diharapkan dapat
dipenuhi dari APBD. Dengan kata lain, kebutuhan pendanaan kelurahan sudah diperhitungkan sebagai variabel kebutuhan
fiskal di dalam alokasi DAU murni. Selain itu, secara aturan, seluruh pendaanaan kecamatan (kelurahan merupakan satker
pada kecamatan) perlu dibebankan pada APBD. Sesuai PP nomor 17 tahun 2018 pasal 30, bahwa 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

Sebagaimana disebutkan dalam UU APBN, tidak digunakan istilah DAU Penugasan, melainkan DAU Formula (Reguler) dan
DAU Tambahan.

Terkait surat S-327/PK/2020 hal Relaksasi penyaluran DAU TA 2020 sesuai PMK 101/PMK.07/2020.

Pertanyaan : 1. Kapan batas waktu penyampaian laporan yang diminta? Disurat tidak dijelaskan. 2. Jika belanja

infrastruktur tidak mencapai 25%. apakah ini termasuk bagian dari relaksasi?
54

Dana Alokasi Umum (DAU)

Alokasi DAUTambahan 202155

Apakah DAU reguler adalah bagian dari DAU penugasan?56
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Menyempurnakan formula DAU: Evaluasi bobot variabel alokasi dasar, variabel kebutuhan fiskal, variabel kapasitas fiskal
daerah, dan memperbaiki pengukuran indeks ketimpangan antarwilayah (penggunaan Theil Indeks).

Sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (21) RUU APBN TA 2021, Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan
percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan
kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk
pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan. Dengan demikian, belanja infrastruktur tetap dapat menjadi
salah satu prioritas dalam pengalokasian 25% DTU namun tujuannya tetap untuk mendukung hal-hal dimaksud. Pada ayat
(24):
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Transfer Umum paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. HIngga saat ini PMK dimaksud masih
dalam proses penyusunan.

Syarat, mekanisme dan teknis penyaluran DAU Januari TA 2021 masih sesuai dengan PMK 139 Tahun 2019. Sedangkan untuk
DAU mulai Februari 2021 mengacu pada PMK 233/PMK.07/2020 sebagai revisi dari PMK 139/PMK.07/2019

DAU merupakan alokasi dasar ditambah celah fiskal, tapi apabila celah fiskal negatif karena kapasitas yang

lebih besar daripada kebutuhan fiskal, dan hasilnya lebih besar dari Alokasi dasar, maka DAU menjadi negatif,

lalu Apabila DAU negatif, apa yang harus dilakukan agar DAU menjadi 0? Apabila dilakukan penyesuaian,

penyesuaian yang seperti apa? Apakah dengan mengurangi angka kapasitas fiskal?

57

Dana Alokasi Umum (DAU)

Penggunaan DAU dan DBH 2021 apakah 25% wajib untuk infrastruktur?58

Informasi syarat dan mekanisme penyaluran DAU Januari 202159
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Bobot untuk perhitungan DAU TA 2021 dapat dilihat pada halaman 3-79 Buku II Nota Keuangan APBN TA 2021 yang dapat
diunduh melalui tautan berikut: https://www.kemenkeu.go.id/media/16834/buku-ii-nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2021.pdf
.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat (21) UU APBN TA 2021, Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan
penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja,
mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan
sumber daya manusia dukungan pendidikan. Untuk pelaporan TA 2021, pemda tidak lagi diminta untuk menyampaikan
laporan belanja infrastruktur melainkan Laporan Belanja Wajib yang bersumber dari DTU, sebagaimana diatur dalam PMK
233/PMK.07/2020.

Bobot dari Jumlah Penduduk, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan PDRB Per

Kapita untuk penyusun DAU 2021
60
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Pada UU APBN 2021 tidak terdapat klausul mengenai belanja infrastruktur. Terkait hal tersebut pada tahun

anggaran 2021 apa tidak lagi di persyaratkan untuk belanja infrastrukturnya 25% dariTKDD?
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1. Formula alokasi DAU TA 2021 telah memperhitungkan formasi CPNS, PPPK, gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya.
2. Formasi PPPK baik guru atau non guru ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB dan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Untuk PPPK TA 2021 merupakan data formasi yang diusulkan oleh KemenPANRB dan kemendikbud (terkait
jumlah kebutuhan guru PPPK). Untuk DAU TA 2021, perhitungan PPPK sudah termasuk dalam formula alokasi dasar
sebagaimana PNSD, sehingga tidak dapat dipisahkan besaran pengalokasian untuk PPPK sebagaimana pada DAU TA
2020 yang masuk dalam DAU Tambahan Bantuan pendaanaan PPPK.

3. Terkait pembiayaan PPPK yang menjadi beban APBD mohon dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian
PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri.

Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi DAU. Oleh karena itu, DAU
yang disalurkan di bulan Januari adalah 1/12 dari alokasi DAU TA 2021 yang besarannya dapat dilihat melalui tautan berikut
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307.

Dana Alokasi Umum (DAU)
Terkait dengan DAUTambahan Penggajian PPPK.

1. Terkait dengan program 1 jt guru melalui PPPK, dalam hal daerah telah mengajukan formasi PPPK,

apakah akan ada perubahan alokasi dana transfer untuk pembiayaan gaji PPPK yang telah disetujui?

Karena Alokasi DAU 2021 sudah diterima oleh Daerah.

2. Apakah DAU Tambahan Penggajian PPPK hanya menanggung Gaji Pokok? Apakah besarannya sesuai

dengan gaji pokok PPPK atau ada sharing dari daerah juga?

3. Apa saja yang menjadi beban daerah (APBD) dalam pembiayaan PPPK khususnya Gaji, Tunjangan dan

TPP ASN.
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Jumlah dan kebutuhan gaji PPPK (guru/non guru) telah diperhitungkan dalam formula Alokasi Dasar DAU TA 2021. Oleh
karena itu, tidak ada lagi alokasi DAU Tambahan di tahun 2021 yang diberikan untuk bantuan gaji PPPK.

Dana Alokasi Umum (DAU)
Sebagaimana surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

B/1313/M.SM.01.00/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Pengusulan Kebutuhan Guru PPPK Seleksi

Tahap II Tahun 2021, disebutkan bahwasanya terdapat persyaratan surat kesanggupan kepala daerah untuk

menyediakan anggaran gaji Guru PPPK Seleksi Tahap II pada tahun 2021 dalam APBD. Mengingat

penetapan DAU tahun 2021 yang kami terima sama dengan kondisi pandemi di tahun 2020 (pengurangan

10%), maka kami belum menganggarkan gaji Guru PPPK Seleksi Tahap II pada tahun 2021 pada APBD TA

2021. Apakah pada tahun 2021 terdapat penyaluran DAU tambahan/TKDD tertentu untuk pembayaran

gaji Guru PPPK Seleksi Tahap II Tahun 2021 tersebut? mengingat sebagaimana informasi dari Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan pada media elektronik bahwasanya untuk dana untuk gaji PPPK disiapkan dari

pemerintah pusat
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Bagaimanakah proses penetapan DBH1

a. DBH bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara dari
sektor Pajak dan PNBP yang dibagihasilkan, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Alokasi DBH setiap tahun anggaran dihitung berdasarkan rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam
persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dengan Perpres tentang
rincian APBN.

c. Pada UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020 diamanatkan kebijakan penyesuaian alokasi DBH dalam rangka
meminimalisir potensi Kurang/Lebih Bayar dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan realisasi DBH paling kurang 3
tahun terkakhir

d. Nilai Alokasi DBH Tahun Anggaran berkenaan yang ditetapkan adalah nilai terkecil dari perbandingan antara perhitungan
DBH atas rencana penerimaan APBN dengan proyeksi DBH atas realisasi penerimaan paling kurang 3 tahun sebelumnya

e. Alokasi DBH dan Selisih lebih atas perbandingan perhitungan DBH tersebut akan diperhitungkan kembali melalui mekanisme
perubahan alokasi pada tahun berjalan

f. Perubahan alokasi DBH dalam tahun berjalan dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan target penerimaan negara
yang dibagihasilkan dalam UU APBNP TA berjalan, dan ditetapkan melalui Perpres tentang rincian APBNP.

g. Perubahan alokasi DBH selanjutnya dalam TA berjalan dilakukan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara yang
dibagihasilkan (dihitung berdasarkan data realisasi penerimaan negara di bulan Januari s.d. September dan data prognosis
penerimaan negara di bulan Oktober s.d. Desember). Perubahan alokasi tersebut kemudian ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Prognosis Realisasi DBH pada tahun berjalan.

h. Realisasi DBH TA berkenaan baru dapat dihitung dan ditetapkan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA
berkenaan, yang didalamnya termasuk realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan, diaudit oleh BPK yang hasil
auditnya disampaikan kepada Pemerintah pada bulan Juni atau Juli tahun berikutnya. Realisasi penerimaan negara tersebut
menjadi dasar Menteri Keuangan dalam menghitung realisasi DBH TA berkenaan. Adapun realisasi DBH dimaksud menjadi
dasar dalam penghitungan dan penetapan KB/LB DBH, dengan cara membandingkan jumlah total realisasi DBH tersebut
dengan jumlah total penyaluran DBH yang telah dilakukan Pemerintah dalam TA berkenaan. Dalam hal terjadi selisih kurang,
maka akan menjadi KB DBH. Demikian pula sebaliknya, dalam hal terjadi selisih lebih maka akan menjadi LB DBH. KB dan LB
DBH dimaksud ditetapkan dengan PMK KB/LB.

Dana Bagi Hasil (DBH)
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a. Masih terdapat alokasi KB DBH dan alokasi LB DBH yang cukup besar, yang antara lain disebabkan oleh penetapan

alokasi DBH pada tahun berjalan didasarkan atas rencana/target penerimaan negara yang mengacu kepada asumsi
ekonomi makro yang ditetapkan dalam UU APBN dan UU APBN-P. Sementara itu, fluktuasi dari produksi, kurs dolar, dan
faktor makro ekonomi lainnya yang terjadi dalam tahun berjalan mempengaruhi deviasi realisasi penerimaan negara
dengan target di UU APBN dan UU APBN-P tahun berjalan, sehingga deviasi penerimaan negara tersebut akan
berdampak terhadap alokasi KB dan LB DBH tahun berkenaan.

b. Oleh karena itu, perencanaan dalam penyusunan target/perkiraan penerimaan negara menjadi hal yang sangat krusial
untuk direncanakan dengan baik sehingga deviasi antara realisasi penerimaan negara dengan target penerimaan
negara dalam UU APBN dan UU APBN-P tahun dalam rentang yang minimal

Pada umumnya kebijakan penggunaan DBH bersifat block grant (tidak diatur penggunaannya) dan disesuaikan dengan
prioritas daerah kecuali untuk jenis DBH, yaitu DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi

Penggunaan sisa DBH DR mengacu pada PMK Nomor 35/PMK.07/2020 di mana paling banyak 25% dapat digunakan untuk
kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19. Untuk sisanya dapat digunakan sesuai dengan ketentuan terkait
DBH DR. Penggunaan Sisa DBH DR mohon dapat mengacu pada PMK No. 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan DBH2

Bagaimana kebijakan dalam penggunaan DBH3

Aturan penggunaan sisa DBH4

Dana Bagi Hasil (DBH)
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a. Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan transfer DBH adalah penyelesaian atas Kurang Bayar (KB) DBH dan
Lebih Bayar (LB) DBH. Penyelesaian KB DBH secara tuntas belum dapat dilakukan disebabkan oleh terakumulasinya KB DBH
dimaksud dari TA sebelumnya yang belum terselesaikan. Permasalahan tersebut menjadi berlarut-larut karena
ketersediaan anggaran penyelesaian KB DBH dalam APBN setiap tahun tidak mencukupi, sehingga harus dianggarkan
secara bertahap di dalam APBN. Disisi lain, KB DBH selalu terjadi di setiap tahun anggaran yang antara lain disebabkan
oleh minimnya penganggaran KB DBH dalam APBN, sehingga penyaluran DBH untuk triwulan IV TA berkenaan
diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH dengan memperhitungkan LB DBH tahun-tahun sebelumnya. Hal
tersebut tentunya menyebabkan DBH Triwulan IV TA berkenaan yang tidak jadi disalurkan pada TA berkenaan tersebut
menjadi KB pada TA berikutnya. Demikian seterusnya yang terjadi setiap TA.

b. Di sisi lain, penyelesaian LB DBH yang dilakukan dengan cara melakukan pemotongan atas penyaluran DBH pada TA
berkenaan juga dikeluhkan oleh pemda karena selain dapat mempersempit ruang fiskal maupun likuiditas APBD, juga
menyebabkan ketidakpastian khususnya dalam pelaksanaan belanja APBD yang dilakukan berdasarkan kontraktual
dengan pihak ketiga. Memperhatikan dampak negatif tersebut, maka Pemerintah menempuh kebijakan pemotongan LB
DBH secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal/kemampuan keuangan masingmasing daerah

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019 pada Pasal 11 telah diamanatkan bahwa pagu DBH TW IV TA 2019
diprioritaskan untuk penyelesaian KB DBH s.d TA 2018 dengan memperhitungkan LB DBH s.d TA 2018

Apakah penyebab terjadinya KB/LB DBH selama ini dan bagaimana penyelesaiannya5

Mengapa DBH TW IV TA 2019 tidak disalurkan6

Dana Bagi Hasil (DBH)
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Sebagaimana disampaikan melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 597/PK/2019, dokumen sumber yang
digunakan untuk rekonsiliasi adalah:
a. DTH dan RTH; b. NTPN

Kelengkapan dokumen yang dilampirkan pada saat melakukan rekonsiliasi adalah DTH, RTH, dan NTPN.

Penyaluran DBH TA berkenaan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a. Penyaluran KB DBH akan dilaksanakan setelah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dengan

mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
b. Sejak TA 2020 penyaluran DBH Pajak akan dilakukan apabila daerah sudah menyampaikan BA Rekonsiliasi atas

penyetoran pajak pusat dari Pemerintah Daerah kecuali DBH CHT
c. Sedangkan penyaluran DBH SDA (selain DBH DR) akan dilakukan setelah Kemenkeu c.q DJPK menerima laporan kinerja

Pemda dalam pengelolaan sanitasi lingkungan berupa laporan kemajuan atas capaian output pelaksanaan kegiatan
pengelolaan sanitasi lingkungan dan tidak termasuk yang didanai dari DTK

Apakah yang menjadi dokumen sumber rekonsiliasi data RTH dan DTH dalam Rekonsiliasi Pajak-Pajak Pusat 

yang Disetorkan ke RKUN berdasarkanTransaksi PengeluaranYang Dibayarkan Atas Beban APBD?
8

Apakah data DTH dari setiap organisasi perangkap daerah harus dilampirkan atau cukup melampirkan RTH 

saja?
9

Bagaimana mekanisme penyaluran DBH7

Dana Bagi Hasil (DBH)
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Terkait rekon pajak yang terkendala pada NTPN (NTPN belum valid) pemda dapat menyatakan kendala di maksud dalam
Surat Pernyataan Komitmen yang menyatakan komitmen terkait tenggat waktu penyelesaian. Dan menyebutkan NTPN yang
sudah valid dalam laporan Berita Acara Rekonsiliasi. Jadi, pengiriman BA rekonsiliasi disertakan Surat Pernyataan Komitmen.
Untuk deadline pelaksanaan Rekon antara KPP dan KPPN untuk sementara waktu akan ditunda sampai kondisi terkait
COVID-19 dinyatakan aman. Dan terkait peraturan pelaksanaan Rekon ini nanti akan dituangkan dalam PMK.

Terkait teknis pelaksanaan rekonsiliasi pajak pusat, Pemda dapat berkoordinasi langsung dengan KPP dan KPPN untuk
menemukan solusi terbaik, karena baik KPP dan KPPN sudah memilki SOP sendiri dalam pelaksanaan rekonsiliasi tersebut.
Sementara kami dari pihak DJPK akan mencoba koordinasi dengan DJP dan DJPb Pusat untuk membahas hal tersebut.

Laporan tetap diterima selama Selisih angka penyetoran Pajak Pusat sudah dilampirkan dalam Berita Acara Rekon-nya.

Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat merupakan syarat penyaluran DBH Pajak TW I, maka jika laporan tidak disampaikan
sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka DBH Pajak TW I akan ditunda hingga laporan diterima.

Bagaimana solusi dari DJPK untuk data-data yang NTPNnya tidak valid?10

Informasi teknis terkait rekonsiliasi pajak pusat?11

Bagaimana jika terdapat selisih setor atas penyetoran Pajak Pusat ke Daerah ?12

Apakah DBH akan ditunda atau dipotong jika terlambat menyampaikan BAR Penyetoran Pajak Pusat ?13

Dana Bagi Hasil (DBH)
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NTPN harus melampirkan hardcopy

Penggunaan sisa DBH DR yang wajib dilaporkan hanya penggunaan atas sisa definitif yang telah ditetapkan, bukan
keseluruhan penggunaan untuk kegiatan dimaksud. Sedangkan selisih atas sisa definitif dan belanja yang telah

dianggarkan, sumber dananya bukan dari DBH DR.

a. Penyaluran KB DBH akan dilaksanakan setelah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dengan
mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

b. Sejak TA 2020 penyaluran DBH Pajak akan dilakukan apabila daerah sudah menyampaikan BA Rekonsiliasi atas
penyetoran pajak pusat dari Pemerintah Daerah kecuali DBH CHT

c. Sedangkan penyaluran DBH SDA (selain DBH DR) akan dilakukan setelah Kemenkeu c.q DJPK menerima laporan kinerja

Pemda dalam pengelolaan sanitasi lingkungan berupa laporan kemajuan atas capaian output pelaksanaan kegiatan
pengelolaan sanitasi lingkungan dan tidak termasuk yang didanai dari DTK.

Apakah NTPN harus melampirkan hardcopy atau cukup dengan menggunakan entry nomor NTPN saja

karena format di pengisian laporan DTH tidak ada kolom NTPN?
14

Apakah pelaporan penggunaan sisa DBH DR hanya sebesar sisa definitif atau keseluruhan penggunaan?15

Penjelasan terkait penyaluran DBH (KB/LB)16

Dana Bagi Hasil (DBH)
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1. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sanitasi Lingkungan ini wajib disampaikan oleh Pemerintah
Daerah sebagai syarat penyaluran DBH SDA Triwulan III (Pasal 31 PMK 139/PMK.07/2020)

2. Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan tersebut bisa dari mana saja termasuk APBD
maupun Dana Transfer kecuali DTK (Dana Transfer Khusus), yakni DAK (baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik) yang sudah
ditentukan peruntukannya.

3. Laporan Kinerja tersebut berupa laporan kemajuan atas capaian output pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas
pengelolaan air bersih dan pengelolaan limbah.

4. Laporan Kinerja tersebut paling sedikit memuat: Nama Kegiatan, Jumlah Anggaran, Sumber Dana, Realisasi dan Output
Kegiatan.

5. Batas waktu penyampaian Laporan Kinerja ini adalah paling lambat Minggu Ketiga Juli (untuk periode Semester I) dan
paling lambat Minggu Ketiga Februari (untuk periode Semester II)

Penundaan penyaluran DBH TA 2019 TW IV diperhitungkan sebagai Kurang Bayar atau LB DBH TA 2019 dan akan ditetapkan
melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah hasil audit BPK atas penerimaan negara yang dibagihasilkan pada TA 2019

Untuk format laporan sisa DBH DR dapat dilihat pada PMK 221 tahun 2019.

Pengisian laporan kegiatan pengelolan sanitasi lingkungan terkait syarat penyaluran DBH SDA tahun 2020 

sumber dananya apakah dari DAU atau DAK?
17

Kapan DBH TW IV TA 2019 yang ditunda penyalurannya akan disalurkan kembali18

Format laporan sisa DBH DR19

Dana Bagi Hasil (DBH)
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Syarat penyaluran DBH Pajak TW I adalah penyampaian BAR Pajak-Pajak Pusat yang batas waktunya adalah minggu terakhir
bulan Februari. Namun kami berikan relaksasi untuk pelaporan tersebut dapat disampaikan hingga akhir Maret. Penyaluran
DBH Pajak TW I telah dilakukan pada bulan Maret 2020. Maka untuk Kab. Dharmasraya karena menyampaikan dokumen
tersebut pada bulan April maka penyaluran DBH Pajak TW I akan dilakukan bersamaan dengan pemnyaluran DBH Pajak TW
II. Mohon dapat mengirim ulang softcopy laporan dan bukti pengiriman yang Bapak kirim sebelumnya, ke alamat email
lapor.djpk@kemenkeu.go.id dan subditdanabagihasil@gmail.com.

Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 dari Pemerintah Daerah
disampaikan paling lambat minggu kedua setiap bulan.

Sebagai acuan pencatatan Kurang Bayar DBH, disarankan untuk menggunakan PMK 140/2019 sebagai acuan awalnya.
Lalu, dikurangkan dengan yang sudah disalurkan berdasarkan PMK 167/2019 dan pada PMK 180/2019. Untuk pemotongan
penyaluran KB pada tahun 2019 dicantumkan dalam Perdirjen PK Nomor 5/2019 dan Nomor 8/2019 berdasarkan PMK
140/2019.

Informasi penyaluran DBH PPH tw I20

Batas waktu penyampaian Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-1921

Dasar penghitungan KB/LB DBH di tahun 202022

Dana Bagi Hasil (DBH)



37

Kewajiban rekon penyetoran pajak-pajak pusat atas belanja pemda dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemda
memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun dasar penetapan DBH adalah rencana/realisasi penerimaan Pajak yang
dibagihasilkan dari masing-masing daerah yang disampaikan oleh DJP. Setoran yang NTPN-nya belum terkonfirmasi,
diusahakan untuk menelusuri kembali dokumen fisik bukti setor pajaknya untuk mengetahui NTPN-nya

Laporan Kinerja Bidang Kesehatan yang disampaikan ke DJPK memuat seluruh anggaran dan realisasi dari kegiatan
pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 yang berasal dari APBD. Laporan tersebut merupakan syarat penyaluran
DAU Mei-September 2020 dan DBH SDA TW I dan TW II, sehingga jika laporan tersebut tidak disampaikan maka penyaluran
dapat ditunda. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 19/PMK.07/2020, Penyaluran DBH SDA triwulan II dan triwulan III
dan penyaluran DAU bulan Mei 2020 s.d. September 2020 TA 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan

COVID-19 dan
b. Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 menunjukkan realisasi

pelaksanaan kegiatan.

Apakah angka hasil rekon semester I (data bulan Juli sampai dengan Desember tahun sebelumnya) digunakan

sebagai dasar perhitungan DBH Pajak Pusat semester II? Bagaimana solusi dari DJPK untuk data-data yang 

NTPNnya tidak valid?
23

Terkait PMK 19/PMK.07/2020 pasal 4 (1), yang diinput dalam laporan kinerja bidang kesehatan untuk

pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 berasal dariTKDD saja ataukah termasuk APBD?
24

Dana Bagi Hasil (DBH)
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Dengan adanya penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH dapat diakui sebagai Piutang oleh Daerah (bukan
komponen Pendapatan). Namun dapat menjadi perhatian bahwa penetapan Kurang Bayar sesuai dengan PMK Nomor
36/PMK.07/2020 masih bersifat sementara sehingga dapat berubah sesuai hasil pemeriksaan BPK

Untuk KB pada PMK 36, sebaiknya jangan dianggarkan dulu karena KB tersebut masih bersifat sementara dan akan
ditetapkan secara definitif melalui PMK KB Definitif sekitar bulan Agustus. Sedangkan untuk alokasi pada Perpres 72,
rencananya tidak tersalur seluruhnya. Pagu TW IV-nya direncanakan ditunda untuk pembayaran KB DBH 2019.

Sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 7/PMK.07/2020, dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT, Kepala Daerah membentuk
sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya. Sehubungan dengan hal tersebut, koordinator DBH CHT ditunjuk oleh Kepala
Daerah.

Terkait dengan pendapatan Kurang Bayar DBH thn 2018 & 2019 yang termuat dlm PMK No. 

20/PMK.07/2020 & PMK No. 36/PMK.07/2020, secara penganggaran apakah perlu dimasukkan sebagai

penambahan target Pendapatan DBH dengan rincian Kurang Bayar DBH pada Raperda Perubahan APBD 

2020?

25

Apakah KB DBH 2019 akan ditransfer tahun ini ke kasda? Apakah DBH yang ditetapkan dengan Perpres

72/2020 akan tersalur sejumlah itu?
26

Untuk laporan realisasi dana DBH CHT pada penandatangan 'koordinator DBH CHT' dan ' ttd persetujuan' 

ditandatangani oleh siapa?
27

Dana Bagi Hasil (DBH)
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Penggunaan DBH CHT diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari DBH CHT yang diterima setiap Daerah pada tahun berkenaan ditambah Sisa DBH
CHT tahun sebelumnya. Penggunaan DBH CHT diarahkan untuk menanggulangi dampak negatif rokok, dampak kebijakan
Cukai Hasil Tembakau, dan/atau dampak kebijakan pertembakauan nasional dengan sasaran prioritas petani tembakau
dan/atau tenaga kerja pabrik rokok.

a. Peningkatan kualitas bahan baku
b. Pembinaan industry
c. Pembinaan lingkungan sosial
d. Sosialisasi ketentuan bidang cukai
e. Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal

Alokasi DBH CHT Bidang kesehatan dapat digunakan untuk menanggulangi dampak penyebaran COVID-19. Pengaturan
dan ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut akan ditetapkan dan dipublikasikan melalui website DJPK.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020, dapat diunduh pada tautan:
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/13~PMK.07~2020Per.pdf Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang
Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dapat diunduh pada tautan:
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/7~PMK.07~2020Per.pdf

Bagaimana kebijakan dalam penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)28

Bolehkah DBH CHT digunakan untuk kegiatan penganganan virus COVID-19?29

Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut

kabupaten/kotaTahun Anggaran 2020
30

Dana Bagi Hasil (DBH)
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Sesuai Pasal 14 PMK Nomor 7/PMK.07/2020, atas sisa DBH CHT perlu dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu antara gubernur,
bupati/wali kota dan DJPK untuk memastikan keakuratan besaran sisa DBH CHT. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan
sisa DBH CHT, pemda menganggarkan kembali sisa DBH CHT dalam APBD Perubahan tahun berjalan atau APBD tahun
anggaran berikutnya untuk mendanai program penggunaan DBH CHT sebagaimana diatur dalam PMK dimaksud.
Bupati/wali kota juga harus menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali sisa DBH CHT kepada gubernur, untuk
selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. DJPK. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan melihat PMK
tersebut.

Terkait SiLPA yang bersumber dari dana earmarked, maka penggunaannya mengikuti ketentuan dari dana tersebut. Mohon
dapat mengacu pada PMK Nomor 7/PMK.07/2020 untuk DBH CHT.

Syarat salur DBH CHT triwulan I : Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester 2 TA sebelumnya. Triwulan II : Surat
Pernyataan Menganggarkan Kembali Sisa DBH CHT. Triwulan III : Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester I TA
berjalan. Format laporan realisasi 2019 dapat dilihat pada PMK 7 tahun 2020.

Apakah SiLPA DBH CHT tahun 2018 dan 2019 bisa langsung dianggarkan kembali untuk tahun 2020?31

Berkaitan dengan SiLPATA 2020 yang tertuang dlm LKPD Audited, terdapat beberapa SiLPA yang 

bersumber dari dana earmarked seperti DBHCHT 2019, apakah dana tersebut akan dikompensasi atau

diperhitungkan sebagai pengurang penyaluran DBHCHT 2020?
32

Syarat salur DBH CukaiTembakau dan Formal Laporan Realisasi 201933

Dana Bagi Hasil (DBH)
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Untuk format dan periode pelaporan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sanitasi Lingkungan tetap
merujuk pada PMK Nomor 139/PMK.07/2019. Dengan demikian, Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan
Sanitasi Lingkungan Semester II TA 2020 diterima paling lambat minggu kedua bulan Januari 2021 sesuai format yang diatur
dalam PMK Nomor 139/PMK.07/2019. Namun di tahun 2020, untuk laporan sanitasi lingkungan diganti menjadi laporan kinerja
COVID-19 sebagaimana PMK 35 Tahun 2020 , sehingga tidak ada penyampaian laporan COVID-19untuk tahun 2020, dan
akan berlaku kembali di tahun 2021.

Untuk alokasi DBH tahun 2021, pengalokasiannya masih berasal dari perkiraan penerimaan negara 1 tahun kedepan, yang
akan mengalami dinamika perubahan penerimaan negara pada tahun berjalan.dan disesuaikan dengan memperhatikan
proyeksi DBH berdasarkan realisasi DBH 5 tahun terakhir. DBH secara prinsip dialokasikan ke daerah berdasarkan realisasi
penerimaan negara, karenanya hak daerah atas DBH tidak akan berkurang.

Jika DBH yang dimaksud adalah DBH yang bersifat block grant maka diperbolehkan.

Mengacu pada PMK 101/2020 terkait laporan kinerja pemda dalam pengelolaan sanitasi lingkungan, apakah

yang dimaksud adalah laporan tersebut disampaikan cukup sekali atau secara sekaligus pada akhir tahun

anggaran bukan lagi per semester sebagaimana di atur pada PMK 139/2019 ?
34

Mengapa salah satu jenis DBH pada tahun 2021 menurun drastis dibanding tahun sebelumnya?35

Bolehkah dana bagi hasil ini dipergunakan untuk pembayaran siltap parades yang kemarin terpotong? Karena 

dari pos pengembalian add pasca pengesahan perda pabpd tidak mencukupi untuk menutupi siltap parades 

yang terpotong?
36

Dana Bagi Hasil (DBH)
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Sesuai Pasal 9 PMK Nomor 113/PMK.07/2020, penyelesaian Lebih Bayar DBH diperhitungkan dalam penyaluran Kurang Bayar
DBH dengan mempertimbangkan ruang fiskal daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, besaran
penyaluran Kurang Bayar DBH di KMK No 22/KMK.07/2020 belum pasti disalurkan semua karena akan dipotong dengan Lebih
Bayar DBH yang diselesaikan di tahun 2020, sebagaimana yang tercantum dalam Perdirjen No PER-6/PK/2020. Angka pada
KMK No 22/KMK.07/2020 dan Perdirjen No PER-6/PK/2020 adalah bagian angka Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH yang
tercantum pada PMK No 113/PMK.07/2020. Penyaluran Kurang Bayar DBH di PMK No 113/PMK.07/2020 diselesaikan dalam 2
tahap, yaitu sebagian di tahun 2020 dan sisanya di tahun 2021. Untuk yang disalurkan di tahun 2020, angkanya ditetapkan di
KMK No 22/KMK.07/2020. Begitu juga dengan Lebih Bayar DBH di PMK No 113/PMK.07/2020, diselesaikan secara bertahap.
Untuk yang diselesaikan di tahun 2020, angkanya ditetapkan dalam Perdirjen No PER-6/PK/2020.

Pengakuan KB dan/atau LB DBH tidak diakui secara netto meskipun penyelesaian LB DBH umumnya dilakukan melalui
pemotongan penyaluran KB DBH. KB dan/atau LB DBH diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam PMK KB/LB DBH.
Mengenai ketentuan dalam penganggaran APBD, silahkan mengikuti aturan yang dikeluarkan Kemendagri.

Sejak APBN TA 2017, penyaluran DBH DR sudah tidak lagi dilakukan ke Kab/Kota namun disalurkan ke Provinsi penghasil.
Alokasi DBH DR yang ada di Kab/Kota merupakan sisa DBH DR yang masih ada di RKUD sejak penyaluran TA 2002-2016 yang
belum termanfaatkan/digunakan. Penetapan sisa DBH DR melalui berita acara pembahasan antara pusat dan daerah
terkait dan tercantum dalam Surat Dirjen PK No. 369/PK/2020.

Penjelasan keterkaitan PMK-113/2020 dengan KMK-22/2020 dan Perdirjen PER-6/202037

Penganggaran KB dan LB DBH38

BagaimanaTata Cara Perhitungan Alokasi Dana Reboisasi?39

Dana Bagi Hasil (DBH)
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DJPK menghitung alokasi DBH CHT setiap provinsi dan mencantumkannya dalam Perpres mengenai Rincian APBN.
Selanjutnya, berdasarkan informasi alokasi DBH CHT setiap provinsi penghasil pada portal (website) Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, gubernur menghitung pembagian DBH CHT untuk provinsi, kabupaten/kota penghasil, dan
kabupaten/kota lainnya dalam wilayah provinsi yang bersangkuta berdasarkan formula tertentu sebagaimana tercantum
dalam PMK. Oleh karena itu, pembagian alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi kewenangan gubernur
dengan tetap memperhatikan formula dan variabel dalam PMK. Untuk lebih lengkapnya, silakan melihat PMK Nomor
139/PMK.07/2019.

Kebijakan relaksasi penyampaian BAR atas penyetoran pajak pusat telah dinyatakan dalam Surat Dirjen Perimbangan

Keuangan Nomor S-351/PK/2020 bahwa dokumen BAR atas penyetoran pajak pusat diterima oleh Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dari pemerintah daerah paling lambat minggu kedua bulan Januari 2021. Bagi
daerah yang telah menyampaikan laporan BAR Penyetoran Pajak Semester II TA 2019 dan Semester I TA 2020 tetapi masih
memiliki selisih antara pajak yang disetor dengan pajak yang dipungut/dipotong yang dituangkan melalui Surat Pernyataan
Komitmen (SPK) juga diatur dalam surat dimaksud.

Penjelasan pembagian alokasi DBH CHT untuk provinsi dan kab/kota40

Kebijakan relaksasi penyampaian BAR atas penyetoran pajak pusat41

Dana Bagi Hasil (DBH)
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Dana Insentif

Daerah 

(DID)
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Surat usulan administrator ditujukan kepada:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Umum Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710
Gedung Radius Prawiro Lt. 12 (Subdit DID, Otsus, dan Dana Keistimewaan).
Mohon untuk mengirimkan pula softcopy usulan dimaksud beserta resi pengiriman hardcopy ke email
didotsusdais.djpk@kemenkeu.go.id dan lapor.djpk@kemenkeu.go.id

Surat usulan administrator aplikasi DID dapat ditandatangani oleh Kepala BPKAD.

Rencana penggunaan DID harus berdasarkan alokasi DID dalam perpres rincian APBN. Jika rencana penggunaan DID tidak

sesuai dengan alokasi dalam perpres APBN, maka dianggap tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, DID tahap I tidak
akan disalurkan.

Penyampaian surat usulan administrator daerah untuk aplikasi DID1

Dana Insentif Daerah (DID)

Apakah diperkenankan jika Kepala BPKAD yang menandatangani surat usulan administrator aplikasi DID?2

Apakah rencana penggunaan DID harus sebesar alokasi DID?3
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Berdasarkan pasal 20 PMK Nomor 141/PMK.07/2019, DID tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium, kecuali
melekat pada kegiatan, seperti narasumber dan panitia kegiatan. Artinya, DID tidak dapat digunakan untuk membayar
honorarium yang bersifat rutin. Sesuai dengan PMK Nomor 141/PMK.07/2019, DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang
mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori DID. Sementara, penatausahaan keuangan merupakan kegiatan
administratif yang tidak langsung mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori DID. Oleh karena itu, disarankan
agar DID tidak digunakan untuk membayar honorarium pejabat pengelola keuangan.

Laporan untuk syarat penyaluran tahap I paling lambat disampaikan tanggal 20 Juni dan untuk syarat penyaluran tahap II
paling lambat disampaikan tanggal 20 November.

Sesuai amanat Pasal 19 PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DID disebutkan bahwa persyaratan penyaluran
DID disusun dan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Menindaklanjuti hal tersebut, telah ditetapkan pula Perdirjen PK Nomor
PER-10/PK/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Persyaratan Penyaluran Dana Insentif Daerah.
Perdirjen tersebut mengatur bahwa penyusunan dan penyampaian persyaratan penyaluran DID dilakukan melalui aplikasi
pelaporan DID dan tidak perlu lagi disampaikan dokumen fisik laporan ke DJPK karena salinan lunak (softcopy) pdf
digunakan sebagai dasar penyaluran DID.

Dana Insentif Daerah (DID)
Penggunaan DID untuk pembayaran honorarium kepada para pejabat pengelolaan keuangan seperti honor

bendahara, pejabat penatausahaan, yang dibayarkan secara bulanan.
4

Kapan batas pelaporan DID?5

Penyampaian persyaratan penyaluran DID dan pelaporan DID.6
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Sesuai dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017, sisa DID untuk tahun 2018 dan 2019 dapat digunakan untuk mendanai
kebutuhan (apapun) daerah.

Jika dalam aplikasi DID, rencana penggunaan yang disampaikan belum di-approve, maka rencana penggunaan tersebut
masih bisa diubah. Namun, jika sudah di-approve, maka dapat menghubungi PIC DID untuk wilayah bersangkutan. Batas
waktu pelaporan DID, termasuk Rencana Penggunaan, sebagai syarat penyaluran Tahap I adalah tanggal 20 Juni. Untuk
pelaporan DID seluruhnya melalui aplikasi pelaporan DID (Aladin). Lebih lanjut terkait proses pelaporan mohon dapat
berkoordinasi terlebih dahulu dengan admin DID. Untuk koordinasi lebih lanjut, admin DID dapat berkonsultasi dengan PIC di
DJPK melalui WhatsApp grup DID.

Hal tersebut menjadi kewenangan Pemda dalam mengelola kas/APBD, tetapi direkomendasikan untuk menunggu hingga
penyaluran DID dilakukan karena dikhawatirkan akan menjadi temuan BPK. Silakan berkoordinasi lebih lanjut terkait hal ini
dengan Kementerian Dalam Negeri.

Dana Insentif Daerah (DID)
Apakah SiLPA DID tahun 2018 dan 2019 dapat digunakan untuk kegiatan prioritas daerah, di luar kegiatan

yang bersumber dari DID pada tahun tersebut?
7

Apakah masih bisa melakukan perubahan terhadap rencana penggunaan yang sudah di-upload dalam aplikasi

DID?
8

Bagaimana bila Pemda mau melaksanakan kegiatan yang didanai dari DID dengan menggunakan talangan dana

APBD?
9
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Pemerintah Daerah dapat menganggarkan DID untuk kategori lainnya, selama telah menganggarkan kegiatan untuk
mendukung pencapaian kinerja atas kategori yang didapatkan. Silakan cantumkan kategori-kategori yang dialokasikan
dalam Surat Pernyataan Penggunaan DID di Luar Kategori Alokasi DID yang Diterima sebagaimana tercantum pada
Lampiran PMK Nomor 141/PMK.07/2019. DPA yang dilampirkan adalah DPA sesuai dengan kegiatan yang dialokasikan di
daerah. Adapun terkait dengan teknis DPA seperti apa yang harus dikirimkan pada aplikasi, dapat berkoordinasi melalui
Grup Pengelola DID di aplikasi WhatsApp. Silahkan berkoordinasi dengan PIC DID di daerah.

1. Penggunaan DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19.
2. Apabila mendapat alokasi DID dari kelompok kategori kesehatan, maka alokasi DID kelompok kategori tersebut wajib

dianggarkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 (tidak ada batas minimal).
3. Apabila mendapat alokasi DID dari selain kelompok kategori kesehatan, maka kegiatan diprioritaskan untuk kegiatan

pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 (tidak ada batas maksimal).
4. Dalam hal alokasi untuk kelompok kategori yang diterima Pemda dialihkan penggunaannya ke kelompok kategori lain

dan/atau Pemda telah melakukan pengganggarannya untuk penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 dari mata
anggaran lain di APBD, maka Pemda harus melampirkan Surat Pernyataan Kepala Daerah dengan melampirkan DPA
yang memuat kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 telah dianggarkan dalam APBD. Penjelasan
lebih rinci khusus pergeseran DID sebagaimana tertuang pada Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-
116/PK/2020.

Dana Insentif Daerah (DID)
Jika DID yang dianggarkan tidak sebesar alokasinya, apakah sisanya bisa dianggarkan untuk kategori yang lain?10

Pengalihan DID untuk penanganan COVID-1911



49

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020, dalam hal Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak mencukupi,
Pemda dapat melakukan refocusing dan perubahan alokasi anggaran salah satunya dari Kegiatan yang bersumber dari
TKDD, (termasuk DID) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berhubung ketentuan DID yang masih
berlaku saat ini adalah PMK Nomor 19/PMK.07/2020, dan di peraturan tersebut mengatur mengenai pergeseran kategori
untuk pendanaan dalam rangka penanganan COVID-19, maka Pemda dapat mengelola pergeseran penggunaan DID
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut. Oleh karena itu, bukan dilakukan refocusing untuk BTT melainkan
pergeseran anggaran untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19. Lebih rinci dijelaskan dalam S-
116/PK/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DID dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19.

DID sesuai PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tidak dapat digunakan untuk honor dan perjalanan dinas kecuali yang melekat
pada kegiatan. Untuk itu, apabila pada kegiatan penanganan COVID-19 membutuhkan honor untuk tenaga
kesehatan/penyemprot desinfectan (honor melekat pada kegiatan), maka DID dapat digunakan.

Penyaluran sekaligus 100% hanya untuk DID yang diterima dari kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang
kesehatan, sedangkan untuk kategori lainnya penyaluran dilakukan bertahap, termasuk apabila dialihkan untuk COVID-19.

Dana Insentif Daerah (DID)
Apakah DID juga bisa di-refocusing ke Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka penanganan COVID-19.12

Dalam PMK Nomor 141/PMK.07/2019 disebutkan bahwa DID tidak diperbolehkan untuk honor dan

perjalanan dinas. Terkait penanganan COVID-19, apakah aturan tersebut masih diberlakukan? Hal ini karena

ada kebutuhan untuk insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dan tenaga penyemprot

desinfectan di wilayah yang ada PDP-nya?

13

Pemda yang mengalihkan seluruh dana DID-nya untuk Penanganan COVID-19, apakah penyaluran dananya

sekaligus (100%) atau bertahap ?
14
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Jika DID sudah salur dan apabila ada perubahan dari rencana sebelumnya silahkan langsung dilaksanakan saja dan nanti
disesuaikan laporannya saat penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I. Perubahan rencana kegiatan di-upload
secara bersamaan dengan Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I untuk pengajuan persyaratan penyaluran DID Tahap II

DID tidak dialokasikan berdasarkan permohonan, tetapi berdasarkan penilaian atas kriteria-kriteria tertentu sebagaimana
ketentuan PMK Nomor 141/PMK.07/2019. Adapun data yang digunakan dalam penilaian kriteria dimaksud berasal dari
Kementerian/Lembaga terkait.

Sisa DID TA 2019 tidak menjadi pengurang transfer DID TA 2020. Penggunaan sisa dana TA 2019 dimaksud mengacu kepada
ketentuan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 yaitu dapat digunakan kembali di daerah.

DID merupakan salah satu bagian dari belanja negara. Belanja negara didanai dari pendapatan negara dan jika jumlah
belanja lebih besar dari pendapatan, maka pemerintah akan melakukan pembiayaan. Pada DID tidak dijatur secara
spesifik sumber pendanaannya, apakah dari penerimaan pajak, PNBP, hibah atau dari penerimaan pembiayaan. Hal
tersebut berbeda dengan DBH karena DBH merupakan bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari
penerimaan jenis tertentu yang diterima oleh pemerintah pusat. Sementara, DID merupakan dana yang diberikan
pemerintah pusat kepada daerah sebagai reward atas kinerja baik daerah pada kategori tertentu yang ditetapkan.

Dana Insentif Daerah (DID)
Apakah kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana DID dapat diubah, sedangkan Dana DID tersebut

sudah salur ke ke rekening Kasda Pemda?
15

Apakah daerah dapat mengusulkan untuk dapat memperoleh DID?16

Apakah sisa DID tahun 2019 akan mengurangi alokasi DID tahun 2020?17

Pembiayaan Dana Insentif Daerah (DID) ini diambil dari pos anggaran apa? Apakah dari penerimaan

pajak/Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)/penerbitan Surat Utang Negara (SUN)?
18
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Syarat penyaluran DID tahap II mengacu kepada PMK Nomor 101/PMK.07 2020, tidak lagi mempersyaratkan batas minimal
penyerapan DID tahap I. Silakan dapat langsung dibuat laporan realisasinya sesuai mekanisme penyampaian di aplikasi DID.

Terkait DID untuk membiayai insentif tim penanganan COVID-19 sebagaimana yang diamanatkan Permenkes No
01.07/Menkes/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19
dapat disampaikan bahwa: Berdasarkan PMK 141/PMK.07/2019 pasal 20 ayat (6) tidak dapat digunakan untuk mendanai
honorarium, kecuali yang melekat pada kegiatan seperti narasumber dan panitia kegiatan, sehingga menurut hemat kami
dapat diperbolehkan selama melekat pada kegiatan COVID-19 yang lainnya. Selain itu perlu diperhatikan juga, 'agar
jangan sampai terjadi tumpang-tindih pendanaan kegiatan' karena di dalam DAK Nonfisik, telah dialokasikan insentif untuk
tenaga kesehatan melalui Dana BOK Tambahan.

Dibagi saja, untuk laporan tahap I sebesar 100%, nanti sisanya dilaporkan di Tahap II. Bisa langsung dibuat juga laporan
tahap II di aplikasi, tetapi tidak perlu dimintakan tanda tangan, cukup yang tahap I terlebih dahulu. Untuk outputnya juga
harap disesuaikan.

Dana Insentif Daerah (DID)
Syarat penyaluran DID tahap II19

Apakah sumber dana DID bisa membiayai insentif tim penaganan COVID-19 sebagaimana yang diamanatkan

Permenkes No 01.07/Menkes/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga

kesehatan yang menangani COVID-19?
20

Apakah diperbolehkan jika laporan realisasi DID tahap I lebih dari 100% dari dana transfer DID tahap I? Atau

harus dibagi dengan laporan realisasi DID tahap II?
21
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Sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 87/PMK.07/2020, DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi
di daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta
penanganan COVID-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial.

Selama kegiatannya untuk pemulihan ekonomi atau yang tersebut di pasal 2 PMK Nomor 87/PMK.07/2020, maka
diperbolehkan.

Alokasi DID Tambahan dapat dianggarkan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD, kemudian dimasukan
dalam perubahan Perda APBD atau LRA jika tidak ada perubahan APBD.

Penggunaan DID untuk penanganan COVID-19 dapat dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) mengingat
berdasarkan Pasal 13 Keppres Nomor 9 Tahun 2020 bahwa penanganan COVID-19 dibiayai dari APBD dengan sumber
pendanaan antara lain PAD, BTT, Transfer (Transfer dari Pusat dan Transfer Antar Daerah).
Dalam hal DID Tambahan digunakan dalam klasifikasi BTT, maka rencana penggunaan DID Tambahan yang diinput sesuai
RKB atas BTT sehingga terlihat jenis kegiatannya. Kemudian dikelompokkan kegiatan tersebut mana yang termasuk belanja
modal dan mana yang termasuk belanja barang/jasa, nanti sebagai dokumen pendukung bisa disertakan RKB dan DPA BTT.

Dana Insentif Daerah (DID)
Penggunaan DIDTambahan.22

Kegiatan yang didanai oleh DID tambahan dalam bentuk apa?23

Apakah implementasi DID Tambahan harus mengubah perwal penjabaran APBD atau masuk di perubahan

APBD?
24

Apakah Rencana Penggunaan DID Tambahan boleh dianggarkan pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT)?

Penyusunan Laporan rencana penggunaan DIDTambahan seperti apa?
25
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Penggunaan DID Tambahan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain sebagai berikut:
a. Pengadaan swab dan rapid test kepada penduduk dimana ada pasien yang terindikasi positif
b. Pengadaan alat Kesehatan
c. Pembangunan Rumah Sakit yang khusus menangani pasien penderita COVID-19, atau
d. Pemberian bantuan sosial kepada penduduk yang terdampak.
Kegiatan yang dapat didanai oleh DID Tambahan tidak hanya terbatas pada kegiatan tersebut. Sepanjang kegiatan
tersebut mendukung pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan COVID-19 di bidang kesehatan dan bantuan sosial,
maka dapat dilakukan.

Hal tersebut dimungkinkan selama tetap memenuhi ketentuan pada pasal 2 PMK No 114/PMK.07/2020, yaitu tidak
digunakan untuk honorarium dan perjadin. Terkait mekanisme pergeseran/peganggarannya, silakan disesuaikan dengan
ketentuan yang ada.

Mohon untuk disampaikan kembali perubahan Rencana Penggunaan DID Tambahan melalui email dengan membalas
(reply) email sebelumnya ketika menyampaikan Rencana Penggunaan yang pertama sehingga menjadi satu kesatuan.

Dana Insentif Daerah (DID)
Jenis kegiatan bidang kesehatan dan bantuan sosial seperti apa saja yang bisa dibiayai dengan dana DID

tambahan periode kedua sesuai amanat PMK No 114/PMK.07/2020?
26

Apakah DID Tambahan bisa digunakan untuk mendanai kegiatan penanganan COVID-19 yang sudah

dianggarkan dalam DPA SKPD pergeseran, tetapi belum dilakukan pencairan?
27

Jika sudah dilakukan pergeseran anggaran untuk DID Tambahan dan rencana penggunaan juga sudah

dikirimkan, tetapi pada pelaksanannya ada satu kegiatan yang anggarannya kelebihan, apakah kelebihan

tersebut dapat dialihkan?
28
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DJPK Kemenkeu tidak mengatur proses penganggaran di daerah apakah dapat memunculkan kembali kegiatan yang
sebelumnya telah direalokasi atau wajib membuat program/kegiatan baru. Pada dasarnya apabila kegiatan dimaksud
terkait dengan pemulihan ekonomi atau penanganan COVID-19 (kecuali honorarium dan perjadin sebagaimana diatur
dalam PMK Nomor 114/PMK.07/2020), maka bisa dilaksanakan dengan menggunakan DID Tambahan yang didapatkan.

Sisa DID tahun 2020 dapat digunakan kembali di tahun 2021. Untuk mekanisme penganggarannya, silakan mengikuti
peraturan tentang penyusunan APBD.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) PMK Nomor 87/PMK.07/2020, syarat penyaluran DID Tambahan adalah laporan rencana
penggunaan DID Tambahan tiap periode. Ketentuan terkait penyampaian laporan tersebut mohon dapat dipelajari melalui
PMK Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan TA 2020.

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengalokasian DID Tambahan TA 2020 mengacu kepada ketentuan PMK-
87/PMK.07/2020 yang dapat diunduh melalui tautan berikut ini: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=16814. Silakan
mengacu kepada PMK dimaksud untuk mengetahui kriteria yang digunakan.

Dana Insentif Daerah (DID)
Apakah bisa mendanai kegiatan-kegiatan wajib pelayanan dasar yang sempat refocusing, untuk ditimbulkan

kembali dengan anggaran yang bersumber dari DID?
29

Apakah anggaran DID apabila tidak terserap di 2020 bisa digunakan kembali diTA 2021?30

Syarat penyaluran DIDTambahan.31

Adakah prasyarat utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan DIDTambahan pada periode berikutnya?32
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Untuk alokasi DID Tambahan periode ketiga TA 2020, telah ditetapkan dalam PMK No 151/PMK.07/2020, yang dapat dilihat
melalui tautan berikut http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17455. Sementara untuk alokasi DID TA 2021, dapat dilihat
melalui tautan berikut http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307.

Diimbau agar sebisa mungkin dilaksanakan di tahun ini. Apabila menjadi SiLPA, maka ketentuan penggunaan tetap
mengacu pada PMK Nomor 151/PMK.07/2020 dan selanjutnya akan diminta menyampaikan laporan realisasinya.

Terkait penyampaian surat komitmen DID Tambahan Periode Ketiga, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Surat boleh dibuat memakai KOP, boleh juga tidak
b. Wajib dibubuhi tanda tangan dan stempel basah
c. Dalam hal terdapat Kepala Badan tidak dapat menandatangani, maka diperkenankan ditandatangani oleh Plt. Namun

demikian, saat mengirim email mohon disertai dengan scan SK Plt.-nya
d. Yang disampaikan cukup softcopy email saja ke didtambahan.djpk@kemenkeu.go.id dan lapor.djpk@kemenkeu.go.id.

Untuk hardcopy tidak perlu dikirim.

Dana Insentif Daerah (DID)
Dasar hukum alokasi DID tambahan periode ketigaTA 2020.33

Untuk saldo DIDTambahan Periode Ketiga, apakah boleh dijadikan SiLPA dan dialokasi kembali tahun 2021?34

Persyaratan kelengkapan surat komitmen DIDTambahan.35
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Penyaluran DID Tambahan periode ketiga akan dilakukan sebesar alokasi yang didapatkan untuk selanjutnya dapat
dianggarkan di daerah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam PMK Nomor 151/PMK,07/2020 serta tujuan
penggunaannya.

Terkait dengan teknis besaran penganggaran di daerah, diimbau agar alokasi dimaksud dapat dianggarkan seluruhnya di
daerah yang didukung dengan komitmen penggunaan DID Tambahan. Dalam hal tidak dapat dilaksanakan/dianggarkan
seluruhnya di TA 2020, maka wajib dianggarkan kembali di TA 2021.

Sama halnya dengan kriteria pengalokasian DID tahun 2020, kriteria DID tahun 2021 terdiri dari kriteria utama dan kategori
kinerja. Untuk kriteria utama, indikator/variabel yang digunakan sama, yaitu opini BPK atas LKPD, penetapan Perda APBD
tepat waktu, dan penggunaan e-government. Kriteria utama merupakan penentu kelayakan suatu daerah menerima
alokasi DID. Setelah memenuhi kriteria utama, dilanjutkan dengan penilaian kategori kinerja. Di tahun 2021, ada sedikit

perubahan kategori kinerja, salah satunya digunakan kategori tingkat pengendalian inflasi daerah. Penilaian kategori kinerja
memperhatikan peningkatan kinerja 2 tahun terakhir dan capaian akhir nilai kinerja. Pada akhirnya, daerah yang menerima
alokasi DID adalah daerah yang memiliki range nilai tertentu. Baik untuk penilaian indikator kriteria utama maupun kategori
kinerja, data yang digunakan berasal dari K/L yang berwenang untuk mengeluarkan dimaksud. Saat ini kami sedang
mempersiapkan publikasi hasil penilaian DID tahun 2021. Untuk itu, mohon berkenan menunggu hingga informasi tersebut
dipublikasikan di website DJPK.

Dana Insentif Daerah (DID)
Untuk penyaluran DID Tambahan periode ketiga, apakah penganggaran di daerah harus sesuai dengan alokasi

DID Tambahan yang diterima atau disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk melaksanakan kegiatan

mengingat sudah mendekati akhir tahun?

36

Apabila yang dianggarkan atau yang dilaksanakan tidak sebesar alokasi, apakah penyaluran DID Tambahannya

sebesar alokasi?
37

Kriteria penilaian alokasi DIDTA 202138
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Sesuai dengan amanat kebijakan DID 2021 dan amanat PMK Nomor 167/PMK.07/2020, penggunaan DID 2021 diprioritaskan
untuk bidang pendidikan dan kesehatan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pemulihan dan
pemberdayaan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat. Adapun apabila program/kegiatan tersebut sudah dirasa terpenuhi baik dari DID maupun sumber dana lain,
maka DID bisa digunakan untuk program/kegiatan selain prioritas tersebut. Perlu diperhatikan bahwa DID tidak bisa
digunakan untuk honorarium dan perjalanan dinas dalam bentuk apapun, apabila dalam program/Kegiatan DID ada yang
harus dilakukan pembayaran honorarium atau perjalanan dinas, maka harus dibiayai dari sumber dana selain DID.

Data dasar perhitungan/rapor DID TA 2021 dapat dilihat melalui tautan berikut ini:
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/datadasar/dashboard

Penggunaan DID tahun 2020 telah diatur dalam PMK No 141/PMK.07/2019. Jika tidak dapat terserap seluruhnya di tahun
2020, maka sisa DID tahun 2020 dapat digunakan kembali di tahun 2021 dengan tetap merujuk ketentuan penggunaannya
pada PMK Nomor 141/PMK.07/2019.

Dana Insentif Daerah (DID)
Penggunaan DID 2021.39

Informasi rapor DIDTA 202140

Apakah sisa dana DID tahun 2020 bisa dialihkan ke BTT di tahun 2020?41
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Salah satu kategori kinerja Perhitungan DID TA 2021 adalah indeks pencegahan korupsi yang datanya kami terima dari
Deputi Bidang Pencegahan, KPK Secara umum yang pernah disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK bisa
menyimak Webinar Pengelolaan TKDD pada channel youtube DJPK, dimulai pada menit 45:30
https://www.youtube.com/watch?v=urC_ihHv-qQ Data dasar perhitungan DID TA 2021 bisa dilihat pada laman berikut:
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/datadasar/ Namun demikian, untuk penggunaan DID masih tetap mengacu pada PMK
Nomor 167/PMK.07/2020. Detail teknis kebijakan DID 2021 juga bisa disimak pada video berikut:
https://www.youtube.com/watch?v=AhPJtOs5aUc

Dana Insentif Daerah (DID)
Konfirmasi kabar akan adanya dana insentif/reward bagi daerah yang dinilai terbaik dalam pengendalian

korupsi.
42
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Dana Desa
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Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Mekanisme
penyaluran Dana Desa, adalah sebagai berikut: a. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana
Desa ke bupati/wali kota, antara lain Perdes mengenai APBDes. b. Bupati/ wali kota melakukan verifikasi kesesuaian
dokumen persyaratan penyaluran dari Desa. Jika dokumen persyaratan lengkap dan benar. Selanjutnya, tanpa perlu
menunggu seluruh Desa telah menyampaikan syarat, Bupati/wali kota menyampaikan kepada Kepala KPPN. c. KPPN
menerima kelengkapan dokumen penyaluran. Jika dokumen persyaratan penyalurannya lengkap dan benar, selanjutnya
KPPN melakukan penyaluran. KPPN menerbitkan SPM dan SP2D untuk penyaluran dan pemotongan di RKUD berdasarkan
Surat Kuasa Pemindahbukuan, kemudian KPPN menerbitkan SPM dan SP2D untuk penyaluran Dana Hasil Pemotongan ke
RKD. Proses ini dilakukan pada tanggal dan waktu yang sama. Pemda dapat mengajukan penyaluran BLT ke-2 untuk desa
yang berbeda dalam 14 hari kalender dari penyaluran BLT pertama, tetapi tidak dapat menyalurkan BLT ke-2 untuk desa
yang sama.

Sesuai PMK 205 pasal 23 ayat 5, desa yang memiliki status desa mandiri dapat melakukan penyaluran dana desa secara 2
tahap (60% dan 40%). Selain itu, penyaluran 2 tahap juga dilakukan untuk daerah (kab/kota) berkinerja baik. Tidak ada
aturan khusus desa yang mengatur bahwa daerah yang mendapat alokasi kinerja dapat 2 tahap penyaluran. Untuk aturan
penyaluran 2 tahap itu hanya: 1. Daerah berkinerja baik (kab/kota yang ada 20) 2. Desa mandiri (listnyaakan diterbitkan oleh
Kemendes). Oleh karena itu, daerah yang mendapatkan alokasi kinerja dan kategorinya desa mandiri, maka boleh
disalurkan 2 tahap. Namun, jika mendapatkan alokasi kinerja dan bukan desa mandiri tetap 3 tahap penyaluran.

Proses penyaluran Dana Desa 2020 ke RKD1

Tahapan penyaluran Dana Desa untuk desa yang mempunyai alokasi kinerja2

Dana Desa (Dandes)



61

Perkades tentang Penetapan Penerima BLT dihitung sejak Bulan April sebagaimana diamanatkan pada Permendes No 6
Tahun 2020 halaman 20 (pada penjelasan) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa 1) masa penyaluran BLT-
Dana Desa sebelumnya adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020 dan 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp
600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
namun dengan adanya perbaikan kebijakan BLT Desa melalui melalui PMK 50 tahun 2020, dimana ada penambahan
anggaran untuk satu Keluarga Penerima Manfaat, yang awalnya menerima 1,8 jt selama 3 bulan bertambah menjadi 2,7 jt
selama 6 bulan. Mekanisme penyalurannya adalah bulan pertama-ketiga = 600 rb, bulan keempat-keenam = 300rb.

Kriteria calon penerima BLT yang diatur Kemendes lewat surat Dirjennya ada 3 kriteria besar yaitu warga desa yang
kehilangan mata pencaharian, tidak menerima PKH, sembako dan pra kerja, dan keluarga dengan sakit menahun. Namun,
jika diliat dengan lebih seksama, Kartu sembako dalam pasal 32 merupakan bansos dari pusat yang sebelumnya disebut
BPNT. Sembako untuk masyarakat kampung dari ADD berbeda dengan Kartu Sembako. Oleh karena itu, penerima sembako
dari ADD juga boleh menerima BLT Desa.

Prosedur Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa3

Kriteria masyarakat penerima BLT-DD4

Dana Desa (Dandes)
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Sesuai pasal 23 PMK 205/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa disalurkan dengan mekanisme pemotongan
Dana Desa setiap kab/kota kemudian penyaluran potongan Dana Desa tersebut ke Rekening Kas Desa. Pemotongan ini
dilaksanakan sesuai dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Walikota.
Selanjutnya, KPPN akan menerbitkan rekap SP2D Penyaluran Dana Desa kepada Pemda sebagai laporan, sementara
Pemerintah Desa akan menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer (LKT). Kedua dokumen ini dapat dijadikan sebagai dasar
Pemda dlaam menerbitkan Surat Pengakuan Pendapatan dan Belanja (SP2B) atas Penerimaan Dana Desa, untuk
pencatatan pada Laporan Keuangan.
Pemda berkewajiban memonitor pelaksanaan dan penggunaan anggaran Dana Desa di setiap desa untuk dituangkan
dalam Laporan Penyerapan dan Keluaran Capaian Dana Desa tahap berjalan sebagai syarat penyaluran tahap
selanjutnya, atas mekanisme akuntansi keuangan daerah, dapat dikonsultasikan melalui Kementerian Dalam Negeri.

1. BLT Desa bersumber dari Dana desa. Tidak ada penambahan dalam alokasi Dana Desa tahun 2020
2. Pelaksanaan BLT Desa dilakukan selama 6 bulan, Rp600 rb per KPM di 3 bulan pertama dan Rp300 rb per KPM di 3 bulan

kedua
3. Pelaksanaan BLT Desa selama 6 bulan dilaksanakan dgn mempertimbangkan ketersediaan dana. Pemda dapat tidak

menyalurkan BLT dengan kondisi tidak ada lagi keluarga miskin penerima manfaat yang dinyatakan pengan perdes/hasil
musdes dan Dana Desa sudah habis, tidak cukup untuk membayar BLT. Oleh karena hal tersebut, jika Dana Desa tidak
mencukupi untuk membayar BLT selama 6 bulan maka dapat hanya memenuhi pembayaran BLT selama 3 bulan atau
lebih, tetapi jumlah KPM penerima tidak boleh berkurang.

Penyaluran Dana Desa 2020 ke RKD dan pemotongan Dana Desa di RKUD5

Penyaluran BLT-DD tidak memiliki alokasi yang cukup6

Dana Desa (Dandes)



63

Bantuan yang bersumber dari Dana Desa adalah BLT-Dana Desa. Mekanisme dan kriteria pemberian BLT-Dana Desa telah
diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 (terlampir). Sesuai peraturan dimaksud, penerima BLT adalah
keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain: 1) kehilangan mata pencaharian 2) belum terdata
(exclusion error) dan 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Pendataan dilakukan oleh
Relawan Desa lawan COVID-19 dan penyaluran atas BLT-Dana Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa. Oleh karena itu,
jika terdapat kendala mengenai penyaluran bantuan tersebut, silahkan dikoordinasikan dengan Kepala Desa setempat atau
melaporkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui: a. Satgas Dana Desa b.
Pokja Masyarakat Sipil c. Call Center : 1500-040 SMS Center : 087788990040 Website : www.lapor.go.id Untuk lebih jelasnya
bisa melihat website dengan alamat www.kemendes.go.id.

Dalam penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa, maka mekanisme penyalurannya mengikuti ketentuan yang
mengatur penyaluran Dana Desa yaitu langsung ke Rekening Desa. Sehingga, tidak diperkenankan apabila melalui OPD
Teknis. Namun apabila penyaluran BLT yang bersumber dari APBD, kebijakan penyaluran sesuai kewenangan masing-masing
daerah.

Dalam lingkup penyaluran Dana Desa mohon untuk dapat mengikuti aturan sesuai PMK 205/2019 yaitu RKD terdaftar dalam
SKNBI, agar dapat lebih memudahkan KPPN dalammenyalurkan dana desa.

Mekanisme permohonan BLT-DD7

Penyaluran BLT dari Pemda melalui OPDTeknis8

Dana Desa (Dandes)

Ketentuan Penggunaan RKD dalam Penyaluran Dana Desa9
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Pada prinsipnya, seluruh kegiatan yang didanai dari APBDesa wajib dianggarkan dalam APBDes termasuk BLT Desa.
sebagaimana amanat PMK 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib untuk menganggarkan dan melaksanakan BLT-
Desa s.d. bulan Desember 2020. Pengecualian dilakukan dalam hal tidak terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa
dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya yang didasarkan pada hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah
insidentil bahwa tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia
cukup anggaran per bulannya dan ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 pada PMK 101/PMK.07/2020. Dalam
hal berlum terdapat perubahan APBDesa, maka perlu dilakukan perubahan penjabaran APBDesa terlebih dahulu dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, serta diketahui oleh BKD yang sekarang masih demisioner dan sebaiknya
ditembuskan ke Pemda yang bersangkutan. BLT yang sudah dibayarkan tersebut perlu diperkuat dengan Keputusan Kepala
Daerah, termasuk tambahan penyaluran BLT sampai bulan Desember nanti. Pembayaran BLT dapat medahului perubahan
APBDesa dengan dokumen antara perubahan penjabaran sebelum ada Perubahan APBDesa.

Penyaluran BLT-DD yang belum dianggarkan dalam APBDes10

Dana Desa (Dandes)
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Sisa Dana Desa terdiri dari 2, yaitu Sisa Dana di RKD dan sisa Dana di RKUD, sehingga sesuai dengan Pasal 52 PMK No
40/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 50/PMK.07/2020 diatur bahwa 1. Kepala desa melakukan
rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa TA 2015-2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau dianggarkan kembali di TA
berikutnya dengan bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020. 2. Kepala desa menyetorkan sisa
Dana Desa di RKD ke RKUD (sesuai BA Rekonsiliasi) paling lambat akhir bulan Oktober 2020. 3. Bupati/walikota melakukan
rekonsiliasi dengan Kepala KPPN atas sisa Dana Desa yang telah disetorkan oleh Kepala Desa dan sisa Dana Desa di RKUD
tahun 2015-2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020. 4. Bupati/walikota menyetorkan sisa
Dana Desa di RKUD ke RKUN (sesuai BA Rekonsiliasi) paling lambat akhir bulan Desember 2020.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendes Nomor 6
Tahun 2020, masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah tentang penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan secara berjenjang ke pusat layanan pengaduan
Kementerian Desa, PDTT serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Lantai 1
4. Layanan Sosial Media :

a. @Kemendesa (twitter)
b. Kemendesa.1 (Facebook)
c. e-complaint.kemendesa.go.id dan
d. website http : www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

Perlakuan terhadap sisa Dana Desa tahun 2015-201812

Dana Desa (Dandes)
Pengaduan atas Penyalahgunaan Penggunaan/Pengalokasian Dana Desa11
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Sisa Dana Desa TA 2019 pada RKUD jika telah dianggarkan pada APBDes 2020 maka bukan termasuk sisa Dana Desa yang
harus disetor kembali, namun harus digunakan sebelum rekonsiliasi dilaksanakan (maksimal Juni 2020) dan disalurkan ke RKD
paling lambat Juli 2020/sebelum penyaluran DD Tahap II tahun 2020. Sisa Kumulatif Dana Desa yang tidak disalurkan ke RKD
maka dimasukkan dalam rekonsiliasi sisa Dana Desa bersama KPPN untuk disetorkan ke RKUN paling lambat Oktober 2020.
Teknis penyetorannya dikoordinasikan dengan KPPN setempat.

Penghentian penyaluran 52 Desa di Konawe oleh kementerian Keuangan didasarkan pada: 1). Hasil Hasil temuan Tim
Gabungan Kemendagri menyatakan â€œpenetapan Perda No. 7/2011 tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD, dan
teregister di Sekretariat DPRD Kab. Konawe sebagai Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010. Oleh karena
itu 56 desa yang tercantum dalam Perda No. 7/2011 secara yuridis dinyatakan cacat hukum (tertuang dalam Siaran Pers Tgl
18 Nov. 2019). 2). Desa Moorehe telah dihapus tahun 2018 dan sejak TA 2019 tidak menerima Dana Desa. Desa bermasalah di
Kab. Konawe menjadi 55 desa. 3). 55 Desa Konawe tidak disalurkan DD tahap III 2019 sampai ada kejelasan substansi dan
status hukum. (tertuang dalam Surat Dirjen PK No S-582/PK/2019 hal Status Penyaluran Dana Desa untuk 56 Desa di Kab.
Konawe) 4). Hasil verifikasi Kemendagri atas 55 desa di Kab. Konawe adalah terdapat 3 desa yang digabungkan ke desa
yang lain, yaitu: - Desa Latoma Jaya dan Desa Arombu Utama, menjadi Desa Latoma Jaya - Desa Nesowi dan Desa

Napooha, menjadi Desa Nesowi dan - Desa Parudongka dan Desa Wiau, menjadi Desa Parudongka. 5). Untuk Tahun 2020, 52
Desa di Konawe tidak disalurkan. Tahun 2021, Sesuai UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021, Dana Desa dialokasikan
kepada 74.961 Desa di 434 kabupaten/kota berdasarkan data jumlah Desa dari Kementerian Dalam Negeri yang
didalamnya termasuk 52 Desa Konawe.

Bagaimana terhadap sisa Dana Desa tahun 201913

Dana Desa (Dandes)

Case: Pemblokiran Dana Desa 52 Desa di Kab. Konawe14
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Penghitungan Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2018 di RKD dan Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2019 di RKUD
dilakukan secara berjenjang dan dituangkan dalam berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara
Kepala Desa dengan Pemda dan Pemda dengan KPPN.
Sesuai PMK 222/PMK.07/2020 Pasal 59, menyatakan:
1. Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati/wali kota dan

kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
2. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD

paling lambat tanggal 30 April 2021.
3. Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara bupati/wali kota dan

KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan
dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

4. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menyetorkan sisa dana ke
RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Selanjutnya, menurut PMK 222/PMK.07/2020 Pasal 47:
• Sisa Dana Desa di RKD TA 2015 sampai dengan TA 2018 yang belum disetorkan oleh kepala Desa ke RKUD maka akan
diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa Tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus mandiri
TA 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hadil rekonsiliasi antara Desa dan
Bupati/Walikota.

• Sisa Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan Bupati/Walikota ke RKUN TA 2015-2019 maka akan diperhitungkan melalui
pemotongan DAU/dan atau DBH TA 2021

• Sisa Dana Desa di RKD TA 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III TA 2020 maka akan
diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Mandiri
TA 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

• Sisa Dana Desa di RKD TA 2020 yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap
III pada penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus mandiri TA 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa.

Perlakuan terhadap Sisa Dana Desa tahun 2015-2020 yang belum disalurkan hingga akhir 202015

Dana Desa (Dandes)
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Alokasi dana TKDD 2020 setingkat kabupaten/kota dapat dilihat di http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=15023. Namun
untuk tingkat desa, pengaturannya diatur dalam peraturan kepala daerah masing2, contohnya Peraturan Bupati mengenai
Pengalokasian Dana Desa. Apabila ingin melihat desa bapak secara spesifik, ada di APBDes yang dapat diminta/tanyakan
ke aparat desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2020. Namun
demikian, persentase penggunaan Dana Desa per bidangnya tidak diatur dalam Permendes PDTT di atas. Penetapan
prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakanmelalui tahapan musyawarah Desa .
contoh pengunaan
1. Pengadaan Komputer dan Pembuatan Aplikasi: Dalam peraturan dimaksud, pengadaan komputer dapat dibiayai oleh
Dana Desa untuk: 1. perpustakaan desa; 2. BUMDesa Mart; dan 3. pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Sesuai Pasal
34 PMK Nomor 205/PMK.07/2019, penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas sebagaimana diatur dalam
Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
2. Pencegahan/Penanganan Covid-19: Sesuai dengan SE Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020, Dana Desa dapat
digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

Besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa17

Ketentuan Penggunaan Dana Desa16

Dana Desa (Dandes)
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Sesuai PMK No 205/PMK.07/2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK No 50/PMK.07/2020 pengalokasian Dana Desa
tahun 2020 dihitung dengan memasukkan unsur Alokasi Kinerja. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa
yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik dalam hal pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian
keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa. Masing-masing indikator serta bobotnya dapat dilihat pada
PMK dimaksud. Untuk mengetahui Desa mana saja yang memiliki kinerja terbaik, silahkan mengirimkan surat secara resmi
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Sementara, dalam PMK juga diatur mengenai Desa Mandiri. Desa
Mandiri merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDTT
dalam Indeks Desa. Untuk mengetahui daftar Desa Mandiri, silahkan dikoordinasikan dengan Kementerian Desa, PDTT.
Sesuai amanat PMK dimaksud, data untuk menghitung indikator pengelolaan keuangan desa serta indeks desa
membangun (dalam rangka penghitungan capaian hasil pembangunan) berasal dari Kementerian Desa, PDTT. Sementara
untuk data pengelolaan Dana Desa dan capaian keluaran Dana Desa bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Ditjen.
Perbendaharaan, Kemenkeu.

Berdasarkan Pasal 96 PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah daerah
kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima
kabupaten/kota setelah dikurangi DAK setiap tahun anggaran dalam APBD kabupaten/kota. Selanjutnya dipertegas dalam
PMK Nomor 257/PMK.07/2015, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dalam APBD paling sedikit 10% dari
DAU dan DBH yang diterima setiap tahun anggaran. Oleh karena itu, pengalokasian ADD dalam APBD dihitung tidak hanya
dari DBH saja, melainkan juga DAU. Dalam hal kabupaten/kota yang tidak memenuhi ADD, Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH. Mengingat
ADD dimaksud akan dibagi ke setiap desa, maka selayaknya dikeluarkan dari pembagian untuk belanja SKPD.

Perhitungan Dana Desa berbasis Alokasi Kinerja19

Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Dana Perimbangan18

Dana Desa (Dandes)
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1. Pembayaran penghasilan tetap perangkat desa mengacu kepada PP Nomor 11 Tahun 2019. Sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 81, penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya
dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. Amanat tersebut wajib dijalankan.

2. Apabila tidak mencukupi, maka dapat menggunakan sumber lainnya dalam APBDes selain Dana Desa. Apabila hal
tersebut tidak dapat dilakukan, kami sarankan agar dapat berkoordinasi dengan BPMD setempat terlebih dahulu dan
Kementerian Dalam Negeri selaku unit yang memiliki kewenangan atas hal dimaksud.

Untuk permintaan data dimaksud, mohon mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Umum. Softcopy surat (hasil scan dalam bentuk PDF) dapat disampaikan melalui email
callcenter.djpk@kemenkeu.go.id atau melalui WhatsApp ini.

Sesuai dengan penjelasan pada Permendes No 6 Tahun 2020, metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat
BLT Dana Desa mengikuti rumus sbb: a) Desa penerima Dana Desa kurang dari 800jt mengalokasikan BLT Dana Desa
maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa. b) Desa penerima Dana Desa 800-1,2M
mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa. c) Desa penerima Dana
Desa lebih dari 1,2M (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) dari jumlah Dana Desa. d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan
dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perhitungan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa22

Pembayaran SILTAP melalui Dana Desa21

Simulasi kertas kerja penghitungan Dana Desa20

Dana Desa (Dandes)
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1. Sesuai pasal 23 PMK 205/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa disalurkan dengan mekanisme pemotongan
Dana Desa setiap kab/kota kemudian penyaluran potongan Dana Desa tersebut ke Rekening Kas Desa. Pemotongan ini
dilaksanakan sesuai dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Walikota.

2. KPPN akan menerbitkan rekap SP2D Penyaluran Dana Desa kepada Pemda sebagai laporan, sementara Pemerintah
Desa kaan menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer (LKT). Kedua dokumen ini dapat dijadikan sebagai dasar Pemda
dlaam menerbitkan Surat Pengakuan Pendapatan dan Belanja (SP2B) atas Penerimaan Dana Desa, untuk pencatatan
pada Laporan Keuangan.

3. Pemda berkewajiban memonitor pelaksanaan dan penggunaan anggaran Dana Desa di setiap desa untuk dituangkan
dalam Laporan Penyerapan dan Keluaran Capaian Dana Desa Tahap I sebagai syarat penyaluran tahap selanjutnya.

4. Untuk lebih detil mengenai mekanisme akuntansi keuangan daerah, dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Sanksi penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum bagi daerah yang tidak memenuhi ketentuan ADD telah
diatur dalam PMK Nomor 257/PMK.07/2015. Oleh karena itu, jika tidak ada peraturan atau surat lain yang menyatakan hal
sebaliknya, maka ketentuan dalam PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tetap berlaku.

Penatausahaan/Pelaporan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah23

Dana Desa (Dandes)

Sanksi tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)24
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1. Telah ditetapkan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam PMK dimaksud diatur ketentuan:
Kebijakan pemberian BLT-Dana Desa di tahun 2021 masih dilakukan.

2. Besaran BLT Desa sebesar Rp300.000,00/per bulan/per keluarga penerima manfaat selama 12 bulan mulai bulan Januari
2021.

3. BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang
berdomisili di Desa bersangkutan; dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu
Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya. Dalam hal keluarga
penerima manfaat BLT Desa merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

4. Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2021, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT No 13 Tahun 2020.

Dapat berkoordinasi dengan KPPN setempat yang merupakan instansi vertikal dari DJPB

Informasi RKUN Pengembalian Dana Desa26

Informasi BLT-Dana Desa 202125

Dana Desa (Dandes)
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Penggunaan nomenklatur/istilah pengelola keuangan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 telah memperhatikan dan
mempedomani berbagai peraturan yang ada, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dearah yang di dalamnya memuat istilah pejabat pengelola keuangan daerah (APBD). Terdapat perbedaan
penggunaan istilah pengelola keuangan dalam praktik pengelolaan keuangan APBN dan APBD, namun tugas dan
wewenangnya masih serupa. Dalam pengelolaan APBN pejabat perbendaharaan terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan SPM, sedangkan dalam pengelolaan keuangan
daerah dikenal dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD.
Adapun terkait pemberian honorarium kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa di daerah,
dapat disampaikan yaitu sesuai dengan Pasal 10A dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
dalam pengelolaan keuangan daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen dalam pengadaan barang/jasa di daerah. Dalam hal tersebut, honorium untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran telah diatur dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Besaran honornya disesuaikan dengan
besarnya pagu anggaran yang dikelolanya. Sedangkan, dalam hal daerah tetap mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen
tersendiri dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dalam
pengadaan barang/jasa dapat dipersamakan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana tercantum dalam
lampiran I Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Hal ini mengingat sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pejabat
Pembuat Komitmen merupakan pejabat yang ditunjuk untuk membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Selanjutnya, sesuai pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
termasuk diantaranya adalah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan. Besaran
honornya disesuaikan dengan besarnya pagu anggaran yang dikelolanya.

Mengapa dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tidak mencantumkan honor Pejabat Pembuat Komitmen

(PPKom) pada bagian pengadaan barang dan jasa? Sementara pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 terdapat

pemberian kelimpahan wewenang dari PA/KPA kepada PPKom dengan segala resikonya, tetapi tidak

didukung dengan pemberian insentif/honor yang diatur dalam perundang-undangan.

1

Standard Harga Satuan Regional (SHSR)
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Untuk honor narasumber profesional, dalam perencanaan berfungsi sebagai batas tertinggi namun dalam pelaksanaan bisa
dilampaui sepanjang ada bukti pertanggungjawabannya secara at cost. Jika pada saat akan dilaksanakan ternyata lebih
besar dari yang dianggarkan maka dapat dilakukan dengan merevisi DPA.

Honor narasumber yang bisa dibayarkan melampaui pada lampiran II apabila mengundang narasumber professional
sehingga perlu dibuat pertanggungjawabannya melalui at cost dengan dukungan bukti-bukti yang menunjukan
keprofesionalan dari narasumber bersangkutan.

Dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 yang dilakukan pengaturan adalah batasan jumlah honor tim yang dapat dibayarkan,
jumlah anggota dalam kegiatan tim terutama anggota sekretariat tim maksimal 7 orang serta nilai rupiah dibatasi tergantung
SK Tim yang dibentuk jika SK Tim Kepala Daerah (anggota tim melibatkan pihak di luar SKPD seperti instansi vertikal atau
masyarakat) maka maksimal honor Rp1.500.000 dan SK Sekretaris Daerah (anggota tim berasal lintas Satuan Kerja Perangkat
Daerah) maksimal Rp750.000. Untuk honor tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) masih diberikan dengan besaran honor
maksimal Rp3,500.000,00. Hal ini berarti Perpers 33 tahun 2020 tidak membatasi pembentukan tim.
Disamping itu Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tidak melarang pemberian honor kepada kepala daerah melainkan bisa
diberikan honor dengan kriteria pembentuk SK Tim nya. Jadi yang dibatasi jumlah honor tim yang bisa dibayarkan kepada
eselon I ke bawah. Contoh jika SK Kepala Daerah pasti Kepala Daerah jadi pembina atau ketua dengan honor yang
diberikan sebesar 1.500.000 (yang paling tinggi).

Apakah boleh menetapkan honor narasumber profesional dalam Perkada melebihi standar dalam Lampiran II

Perpres Nomor 33 Tahun 2020?2

Pada Lampiran II Perpres Nomor 33 Tahun 2020 terdapat honor narasumber yang dapat dilampaui,

bagaimana dan kondisi seperti apa bisa dilaksanakan?
3

Kapan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menjadi anggota Tim karena yang diatur Perpers hanya sampai

eselon 1?
4
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Keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan. Pada dasarnya TAPD tidak
diperlukan karena memang sudah merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Hal ini merujuk kepada pembahasan APBN
dimana dalam pembahasan APBN dengan DPR tidak dikasih honor tim karena sudah masuk dalam tugas dan fungsi. Hal ini perlu
dilakukan evaluasi TAPD setelah 3 tahun. Namun demikian, Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tidak membatasi banyaknya jumlah
anggota tim yang masuk ke anggotaan TAPD. Lampiran I point 1.5 mengatur pejabat/pelaksana yang boleh menerima honor dari
beberapa tim sesuai ketentuan tabel point 1.5 dan disesuaikan dengan klasifikasi Tambahan Penghasilan PNS di daerah. contoh
jika Daerah A masuk kategori TPP dibawah 6 juta maka untuk eselon III tercatat angka 3 yang berarti jika ada seorang pejabat
eselon III dalam 1 tahun masuk dalam 5 tim yang dapat diberikan honor maka jumlah tim yang dapat diambil honornya maksimal 3
Tim sedangkan sisanya atau 2 tim lagi tidak boleh diambil honor timnya.

Dalam Perpres tidak dibatasi keanggotaannya, baik jumlah maupun asal unit. Yang dibatasi adalah jumlah kesekretariatannya,
yaitu maksimal 7 orang. Namun, penetapan jumlah anggota TAPD pun perlu dilakukan Analisis Beban Kerja agar tetap efisien.
Serta, untuk mendukung efisiensi, diatur pula batasan tertinggi honorarium yang dapat dibayarkan, yaitu Rp3.500.000 per orang,
per bulan. Nilai tersebut merupakan perhitungan rata-rata honorarium TAPD di daerah. Bila melihat ke pemerintah pusat, tidak ada
pemberian honorarium dalam pembahasan APBN karena hal tersebut sudah merupakan tusi di bagian keuangan (perencanaan
dan penganggaran).

Tim dibentuk untuk melaksanakan kegiatan yang belum menjadi tugas dan fungsi unit mana pun. Tim yang sama tidak boleh
dibentuk setiap tahun. Apabila tim tersebut sudah 3 tahun berturut-turut, maka dilakukan peninjauan kembali dengan masuk ke
dalam tugas dan fungsi SKPD.

Anggota kesekretariatan TAPD ditetapkan paling banyak 7 orang, apakah jumlah anggota tim pelaksana

kegiatan TAPD mengikuti ketentuan lampiran I point 1.5 tentang tim pelaksana kegiatan atau boleh melebihi

sesuai urgensi dan kebutuhan?

5

Apakah Pepres Nomor 33 Tahun 2020 mengatur jumlah keanggotaan TAPD dan unit mana saja yang dapat

menjadi anggota TAPD?
6

Apakah yang dimaksud dengan ketentuan bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan?7

Standard Harga Satuan Regional (SHSR)



77

Boleh saja, tetapi diprioritaskan anggotanya adalah ASN sehingga ASN tetap memiliki tanggung jawab atas pencapaian
kegiatan tim tersebut.

Prinsip besaran honor maksimal untuk SK kepala daerah adalah 1.500.000. Terkait keanggotaan itu sendiri, disesuaikan
dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan jika belummasuk, maka dimasukan sebagai anggota tim.

Pemberian honor narasumber atas kegiatan FGD telah diatur norma dalam Perpers Nomor 33 Tahun 2020 tersebut. Yang
dapat diberikan apabila peserta kegiatan FGD tersebut berasal dari luar SKPD penyelenggara maka bisa diberikan honor
narasumber atau narasumbernya berasal dari luar instansi penyelenggara. Jika narasumber dari lingkungan Satuan kerja
Perangkat Daerah dapat diberikan honor narasumber sebesar 50%.

Dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 telah diatur ketentuan pemberian honorarium bagi narasumber atau pembahas. Dalam
hal narasumber atau pembahas berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium
sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Apakah Non ASN dapat dilibatkan dalam sebuah tim?8

Apakah boleh menambahkan jabatan baru dalam susunan tim pelaksana kegiatan? Misalnya, wakil pengarah.9

Apakah yang dimaksud dengan ketentuan bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan?10

Apakah ketika membahas Perda, DPRD dapat diberikan honorarium narasumber?11
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Jika dilaksanakan secara panel maka bisa 2 orang narsum dibayarkan 2 sesi. Jika polanya tidak panel, maka satu per satu
dibayarkan. Sementara untuk moderator dibayarkan per sesi.

Pejabat pengurus barang sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan
sebagai jabatan fungsional dan diberikan insentif dan tunjangan. Jadi kalau belum dibentuk fungsional maka harus dibentuk
dan jangan diberikan honor.

Terkait biaya honor supir atau cleaning service tidak dapat diberikan honor dari kegiatan tim. Langkah yang dilakukan
dengan kerjasama penyedia jasa dari pihak ketiga sehingga gajinya dapat disesuaikan dengan upah minimum regionalnya.

Komponen kegiatan termasuk penyusunan buletin, terutama jabatan fungsional, butir soal dan penyelenggara ujian dapat
diberikan ke ASN. Namun dalam hal ini yang diatur adalah besaran honornya, yaitu harus sesuai dengan Perpres Nomor 33
Tahun 2020, sesuai SK tim yang ditetapkan Kepala Daerah atau sekretaris Daerah.

Bagaimana pemberian honorarium bagi narasumber dan moderator jika dilakukan secara panel?12

Bagaimana pejabat pengurus barang yang belum dijadikan fungsional bisa di berikan honor pengurus barang?13

Apakah supir atau cleaning services bisa diberikan honor dengan nilai yang ditentukan atau diskresi kepala

daerah di luar Perpers Nomor 33 Tahun 2020?
14

Apakah honor untuk tim penyusun jurnal, tim penyusun buletin atau majalah, penyelenggara ujian, penulisan

butir soal boleh diberikan kepada ASN?
15
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Honor di luar pengaturan dalam Perpers Nomor 33 Tahun 2020 tidak boleh diberikan dan ketentuan pemberian honorarium
dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sudah jelas.

Jika daerah membentuk suatu unit khusus yang tugasnya menyelenggarakan pengadaan barang/jasa, maka tugas
pengadaan barang/jasa sudah termasuk tusi. Atas beban kerja dimaksud, menjadi komponen yang diperhitungkan dalam
tunjangan kinerja. Oleh karena itu, tidak dapat diberikan honorarium. Honorarium dalam pengadaan barang/jasa dapat
diberikan jika tugas tersebut masih bersifat ad hoc, dimana belum ada unit khusus yang menangani hal tersebut.

Penerima hasil pekerjaan merupakan unit pemberi kerja yang juga pastinya pemda dan akan dicatat oleh pengurus barang.
Artinya, sudah termasuk tusi sehingga tidak boleh diberikan honorarium.

Ketentuan paling banyak 10% diatur supaya jumlah honorarium yang diterima tidak lebih besar dari uang/kegiatan yang
dikelolanya. 10% merupakan ukuran yang moderat untuk biaya operasional pada suatu kegiatan. Jumlah angka 10% dari
pagu yang dikelola harus menjadi batas maksimal yang dapat membayar honor PA/KPA, PPTK, PPK SKPD, dan bendahara
pengeluaran dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan.

Bolehkah menambahkan jenis honor kepada petugas dalam rumpun "honorarium penanggung jawab

pengelola keuangan" yaitu honor untuk: kasir pengeluaran, kasir penerimaan, pembuat dokumen/pencatat

pembukuan, bendahara pengeluaran pembantu gaji, verifikator dan pembantu verifikator, akuntansi,

pengurus barang dan pembantu pengurus barang?

16

Penjelasan atas ketentuan bahwa perangkat UKPBJ dapat diberikan honorarium, namun ketika UKPBJ

merupakan unit organisasi tersendiri, perangkat UKPBJ tidak dapat diberikan honorarium.
17

Besaran honor pejabat penerima hasil pekerjaan dan/atau panitia penerima hasil pekerjaan.18

Bagaimana mengartikan secara operasional jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung

jawab pengelola keuangan dalam 1 tahun anggaran paling banyak 10% dari pagu yang dikelola?
19

Standard Harga Satuan Regional (SHSR)



80

Untuk uang lembur yang belum ditetapkan standarnya, dapat merujuk pada SBM yang berlaku di K/L atau referensi lainnya.
Sesuaidengan Pasal 3 ayat (2), kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain yang diatur dalam Perpres
dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Uang Harian diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai yang ditugaskan dalam melakukan perjalanan dinas.
Dalam Uang Harian sudah termasuk komponen uang makan, uang saku dan biaya transportasi lokal sehingga tidak boleh
ditambah lagi karena sudah dijadikan satu dan diberikan secara lumpsum.

Pembantu bendahara tidak dikenal dalam pengelolaan keuangan dan tidak boleh diberikan honor karena tanggung

jawabnya tetap di bendahara. Jika pagu dana yang dikelolanya besar, maka bisa ditunjuk 2 bendahara pengeluaran.

Silakan dilihat kembali beban kerjanya. Jika dibutuhkan lebih dari 1 bendahara, maka honorarium yang diterima disesuaikan
dengan pagu anggaran yang dikelola masing-masing dan maksimal 10% dari total pagu yang dikelolanya.

Bagaimana untuk biaya-biaya yang belum diatur standarnya dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020, seperti

uang lembur?
20

Terkait satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota, penggantian biaya uang saku, keperluan

transportasi lokal dan keperluan uang makan, apakah dibayar sendiri-sendiri atau sudah jadi kesatuan, sebesar

Rp350.000?
21

Bagaimana honor pembantu bendahara pengeluaran karena sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 12

Tahun 2019, Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas

membantu Bendahara Pengeluaran?
22

Bagaimana bila OPD memiliki lebih dari satu bendahara pengeluaran?23
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Jika sudah ada struktur organisasinya tetapi belum diperhitungkan dalam TPP, maka tidak serta merta diberikan honorarium.
Yang harus dilakukan adalah mengubah TPP-nya. Dalam TPP, harus ditambahkan beban kerja tersebut.

Jika bekerja melewati jam kerja, maka yang diberikan uang lembur bukan honor.

Pada dasarnya pemberian honorarium kepada bendahara tergantung pada pagu DPA yang dikelolanya. Jika terdapat 2
DPA, maka diberikan honornya masing-masing, dan tidak digabungkan.

Tenaga khusus tersebut dapat dimasukan dalam kegiatan tim sehingga menerima honor tim. Untuk non PNS yang
profesional, bisa diberikan per kegiatan. Juru ukur bisa diberikan atas dasar penugasan melalu surat tugas, jadi bisa diberikan
transport lokal saja.

Untuk ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ dan sudah merupakan struktur

organisasi tersendiri, namun belum diperhitungkan dalam TPP, apakah dapat diberikan honor?
24

Jika pemda tengah menyelenggarakan pameran yang berlangsung satu (1) hari atau lebih secara berturut-

turut (malam tetap berlangsung), apakah bagi PNS atau Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang ditunjuk untuk

menjadi penjaga stan tersebut diberikan honor tambahan?
25

Bagaimana pemberian honorariun bagi bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan tugas kebendaharaan

dalam rangka pelaksanaan belanja pada SKPD maupun pada SKPKD (belanja SKPKD misalnya bantuan amal

kematian)?
26

Apakah bisa diberikaan honor untuk tenaga khusus bidang PSDA seperti Juru Pengairan, Tenaga IT, Juru Ukur,

Juru gambar yang non PNS?
27
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Untuk honor pengelola keuangan tidak boleh ditambah lagi selain yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Oleh
karena itu, pemegang kekuasaan keuangan daerah atau koordinator pengelola keuangan tidak dapat diberikan
honorarium.

Silakan mengacu pada besaran honor narsum saja, maksimal 250.000. Sebenarnya atlet dan pelatih tidak perlu dikasih honor,
cukup dikasih saja uang makan/minum dan uang transport lokal setiap kali berlatih.

Pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 terdapat penerapan perencanaan dan pelaksanaan APBD yang diatur dengan terdiri
dari 2 lampiran, yaitu lampiran 1 digunakan untuk batas tertinggi baik untuk perencanaan maupun pelaksanaan APBD
sedangkan untuk lampiran 2 untuk perencanaan sebagai batas tertinggi atau platfond penganggaran dan untuk
pelaksanaan digunakan sebagai estimasi yang berarti dalam pelaksanaan dapat dilampaui dengan didukung oleh bukti
pengeluaran yang sah dan riil atau sifatnya at cost.

Untuk tugas dan fungsi OPD mana yang melaksanakan pembahasan standar harga satuan tidak diatur dalam Perpres Nomor
33 Tahun 2020. Hal tersebut didasarkan atas SOTK yang diatur dalam permendagri.

Apakah boleh dianggarkan honor untuk Bupati sebagai Pemegang kekuasaan keuangan daerah ?28

Besaran uang saku untuk pelatih, pendamping dan atlet/khafilah dalam persiapan pertandingan/lomba.29

Filosofi dan penerapan ketentuan pelaksanaan anggaran yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b

Perpres Nomor 33 Tahun 2020.
30

Bagaimana pengaturan tugas dan fungsi OPD terkait pembahasan standar harga satuan di daerah?31
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Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 baru mengcover 80% komponen biaya sehingga masih ada 20% yang belum dibuat
standarnya. Sesuaidengan Pasal 3 ayat (2), kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain yang diatur
dalam Perpres dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Namun demikian, referensi atas barang-barang ATK, meja sudah ada e-catalog yang
dapat digunakan untuk menyusun standarnya. Untuk biaya pemeliharaan inventaris kantor sudah diatur

Rp80.000/orang/tahun. Hal ini tinggal dikalikan dengan jumlah banyaknya orang.

Sanksi tersebut diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sanksi dimulai proses
penetapan lalu evaluasi dan sanksi ada pada Pasal 51 ayat (4) lalu Pasal 97 ayat (6) lalu Pasal 111 ayat (9) dan Pasal 112
ayat (9).

Penetapan Perpres tentang SHSR dilatarbelakangi oleh keinginan Menteri Keuangan untuk mengetahui atas setiap satu
rupiah yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah menjadi apa. Dari kajian yang dilakukan diketahui bahwa porsi belanja
pegawai yang cukup besar mendominasi APBD, sama halnya dengan porsi belanja barang/jasa. Pengaturan SHSR
diharapkan agar belanja yang dilakukan oleh daerah menjadi lebih efisien, efektif, kewajaran dan kepatutan. Jadi Perpers 33
Tahun 2020 merupakan ketentuan peraturan yang baik dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD (good
news).

Terkait masalah standar harga satuan seperti barang-barang ATK, meja, kursi apakah tidak diatur dalam

Perpres Nomor 33 Tahun 2020? Apakah kepala daerah dapat membuat diskresi pengaturan di luar Perpres

Nomor 33 Tahun 2020?

32

Sanksi bagi daerah yang tidak menerapkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020.33

Apakah penetapan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 bad news atau good news bagi pemerintah daerah?34
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Teknis penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan atau Analisis Standar Belanja didasarkan atas output yang dicapai. Sebagai
contoh, kegiatan diklat dengan peserta 30 orang dibutuhkan biaya narasumber, penginapan, materi, dan operasional lain.
Jumlah biaya ditotalkan lalu dibagi 30 orang peserta sehingga diperoleh biaya per orang peserta diklat. Hal ini menggunakan
akuntansi yang namanya Activity based costing. Jika sudah dibuat perhitungannya, lalu dimasukan dalam perkada sebagai
penetapannya.

Biaya makan dan minum untuk kegiatan rapat sudah ada pengaturannya di Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Oleh karena itu,

tidak boleh diskresi kepala daerah lagi. Jika memang tidak cukup, maka yang perlu diatur adalah pelaksanaan pembelian
makan minumnya yang disesuaikan dengan nilai pagunya.

Ketentuan dalam pelaksanaan rapat fullboard untuk eselon I dan II bisa dengan akomodasi 1 kamar untuk 1 orang.
Sementara untuk eselon III ke bawah menggunakan ketentuan 1 kamar untuk 2 orang. Jadi pelaksanaan akomodasinya,
bukan untuk besaran angka atau harga satuannya. Dalam perencanaan, untuk menentukan harga satuannya hanya ada 2

tingkatan yaitu eselon I dan eselon II, sedangkan dalam pelaksanaan akomodasinya disesuaikan dengan kondisi akomodasi
di tarif hotel.

Bagaimana teknis penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Biaya (ASB)?35

Uang makan minum rapat dalam kantor baik pertemuan besar dan kecil sangat kurang, apakah bisa dibuat

diskresi oleh Kepala Daerah?
36

Untuk akomodasi fullboard telah diatur pada halaman 38 lampiran I Perpres Nomor 33 Tahun 2020, terkait

ketentuan akomodasi eselon I dan II yang berbeda dengan eselon III ke bawah, apakah memang untuk eselon

III ke bawah disamakan dengan eselon II?
37
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Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 33 Tahun 2020 memberikan diskresi kepada Kepala Daerah dengan berpedoman efisiensi,
efektif, dan kepatutan sehingga dapat dibuat uang rapat dalam kantor di luar jam kerja kantor dengan pertimbangan
referensi aturannya dimasukan dalam Perkada.

Surat tugas untuk penyelenggaraan rapat di luar kantor pastinya dikeluarkan oleh eselon II walaupun yang hadir eselon III.
Setiap kegiatan bisa dihadiri eselon II dan suratnya ditandatangani oleh eselon II. Jika ingin mengatur tersendiri, bisa saja
tetapi harga satuannya jangan melewati tarif eselon II.

Jika pakai kendaraan dinas maka jangan double pembiayaan, harus 1 (satu) yaitu biaya BBM dan tidak dikasih uang
transport lokal lagi.

Apakah pemda dapat mengatur uang rapat dalam kantor di luar jam kerja kantor?38

Apabila pemda ingin melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi/workshop/pelatihan yang harus

dilaksanakan di hotel atau luar kantor dimana sasarannya adalah staf atau eselon III ke bawah (misal

bendahara, operator, pptk, ppkm), apakah tidak diperbolehkan mengadakan rapat di luar kantor dengan

menggunakan paket meeting di hotel dikarenakan sasarannya tidak eselon II? Apakah kepala daerah bisa

melakukan diskresi dengan mengatur sendiri terkait standar untuk biaya kegiatan rapat di luar kantor

setingkat eselon III ke bawah?

39

Apabila transport PP diberikan dalam bentuk biaya BBM, apakah berarti tidak bisa diberikan uang transport

lokal?
40

Standard Harga Satuan Regional (SHSR)



86

Mobilitas kendaraan tidak menjadi pembeda, tetapi kapasitas rodanya serta double gardan atau tidak. Contohnya untuk
ambulance, memiliki roda 4 (empat), maka menggunakan pagu kendaraan roda 4 (empat).

Biaya pemeliharaan dalam Lampiran II Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sudah termasuk bahan bakar termasuk juga
operasional.

Cara membuatnya menggunakan tarif BBM per liter yang berlaku di daerah masing-masing. Hitung dalam 1 tahun yang lalu
dibutuhkan berapa liter BBM setelah itu dikalikan dengan harga per liter BBM-nya. Jika standar harga satuan di Perpres Nomor
33 Tahun 2020 masih dipandang kurang mencukupi, mohon diberikan masukan atau usulan besaran standar harga yang
sesuai dengan kebutuhan ke Kementerian Keuangan Cq DJPK.

Terkait biaya pemeliharaan kendaraan operasional yang tercantum di dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020

hanya mencantumkan untuk kendaraan roda 4, double gardan, roda 2 dan roda 6. Bagaimana untuk

pemeliharaan kendaraan pelayanan masyarakat seperti : ambulance, pemadam, truk sampah, mobil patroli?

Apakah berlaku ketentuan dalam perpres tersebut mengingat mobilitasnya beda dengan kendaraan

operasional lainnya?

41

Lampiran II Perpres Nomor 33 Tahun 2020, point 4.2 Satuan biaya pemeliharaan kendaraan Dinas, bahan

bakar yang dimaksud apakah untuk pemeliharaan atau juga untuk operasional kedinasan?
42

Apakah standar BBM speed boat/kendaraan air disusun berdasarkan kapasitas mesin per liter atau jumlah

BBM ke tempat tujuan?
43
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Jika pembelian mobil masih dalam range pagu yang ditetapkan dalam perencanaan, maka hal tersebut dapat dilakukan.
Dalam Peraturan Presiden, yang dibatasi adalah nilai rupiahnya, sedangkan untuk tipe dan jenis menyesuaikan dengan pagu
rupiahnya. Dengan memberikan batasan rupiah, pemerintah daerah diharapkan megikuti pagu sesuai yang diatur Perpres.
Dengan begitu, saat pelaksanaan tidak melewati pagu yang ditetapkan. Pengadaan kendaraan dinas termasuk dalam
Lampiran I sehingga tidak boleh melewati pagu yang ditetapkan.

Benar, sampai kendaraan dinas yang dibeli siap digunakan (On The Road). Oleh karena itu, ongkos kirim juga dimasukan
dalam harga kendaraan.

Untuk rute transport darat yang belum ada dalam lampiran Perpres Nomor 33 Tahun 2020, dapat dilakukan penyesuaian
sesuai dengan jarak ke kabupaten/kota yang belum diatur dalam perpres dan sesuai dengan pengeluaran biaya
transportasi yang benar-benar dikeluarkan (at cost).

Bagaimana mekanisme perubahan harga satuan kendaraan apabila harga perencanaan lebih rendah daripada

saat pengadaan/pelaksanaan kegiatan?
44

Apakah standar biaya pengadaan kendaraan dinas sudah termasuk ongkos kirim dan pengurusan surat-surat?45

Bagaimana biaya transport darat ke daerah tempat tujuan yang belum diatur dalam PerpresNomor 33 Tahun

2020?
46
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Terkait biaya transport darat yang jaraknya lebih jauh dibuat standar harga yang lebih rendah dibandingkan dengan jarak
yang dekat pada dasarnya tidaklah salah dalam membuat Perpres Nomor33 Tahun 2020 karena pada saat dilakukan
penyusunan perpres ini dilakukan dengan referensi standar biaya masukan kementerian/lembaga. Pada saat penyusunan
dilakukan berdasarkan hasil survey dan informasi yang diperoleh ternyata supplier atau penyedia jasa ke kabupaten yang
jauh lebih banyak dibandingkan kabupaten yang lebih dekat jaraknya sehingga dipeoleh harga yang rebih rendah. Hal ini
berlaku hukum permintaan dan penawaran serta berdasarkan hasil survey. Untuk tahun berikutnya akan dilakukan perbaikan
atas standar harga satuan regional ini dan mekanisme yang dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pertemuan rapat tidak melihat dari jaraknya. Apabila rapat diselenggarakan di tempat yang merupakan aset daerah, maka
tidak diberikan uang harian karena masih dalam satu kabupaten atau kota.

Terkait perjalanan dinas dengan honorarium merupakan hal yang berbeda. Untuk perjalanan dinas, tidak melihat apakah
termasuk tusi atau tidak. Sepanjang supir mengantar pejabat untuk perjalanan dinas dan bekerja dengan waktu yang sama
dengan pejabat yang diantarnya, maka sopir tersebut berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai pangkatnya.

Untuk transport daerah mengapa jarak yang jauh harganya lebih rendah dibandingkan dengan jarak yang

dekat?
47

Apakah bisa diberikan uang harian jika pertemuan di dalam kantor yang letaknya jauh dari kantor pusat?48

Kalau sopir, apakah juga mendapat Biaya Perjalanan Dinas? Sebab sopir sedang menjalankan tupoksi.49
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Dalam kota berarti dalam satu lingkup wilayah. Misalnya untuk pemda Grobogan, dalam kota berarti dalam wilayah Kab.
Grobogan. Di luar Grobogan, sudah dikatakan perjalanan dinas ke luar kota. Dalam Perpres memang diatur Uang Harian per
provinsi karena yang digunakan adalah batas tertinggi regional. Jika pemda ingin menetapkan Uang Harian per daerah,
maka diperbolehkan sepanjang tidak melewati pagu yang ditetapkan dalam Perpres.

Ajudan, tenaga pendamping, istri pejabat atau masyarakat yang non PNS.

Sewa kendaraan termasuk biaya yang belum diatur dalam Perpres No 33 Tahun 2020. Perpres baru menampung 80%
komponen biaya dan masih 20% lagi yang belum diatur dalam SHSR ini seperti biaya lembur, biaya ATK, dan biaya sewa.
Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2), kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain yang diatur dalam Perpres
dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Di pemerintah pusat, sewa kendaraan hanya dapat dilakukan oleh pejabat negara. Karena di
perpres belum diatur, sewa kendaraan diperkenankan sepanjang memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan
kewajaran. Serta, jika sewa kendaraan dilakukan, maka uang transportasi lokal pada komponen uang harian tidak diberikan.

Mohon penjelasan untuk dalam kota itu bagaimana? Dalam kota daerah kabupaten atau dalam kota di dalam

area provinsi?
50

Dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional disebutkan bahwa Perjalanan

dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara,

dan pihak lain.Yang dimaksud pihak lain siapa saja?
51

Apakah masih diperkenankan sewa kendaraan ditempat tujuan?52
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Sewa kendaraan bisa menggunakan rata-rata sewa di daerah masing-masing karena antar daerah berbeda tarif sewanya.

Untuk transport lokal, sepanjang pengeluarannya dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung (seperti kuitansi atau struk),
maka dapat di-SPJ-kan.

Jika diklat dilaksanakan selama 5 hari, maka mendapatkan uang harian diklat. Bila membutuhkan hari yang berbeda untuk
berangkat dan pulang, maka pada kedua hari tersebut mendapatkan uang harian biasa.

Standar sewa kendaraan.53

Apakah boleh perjalanan dinas dalam kota menggunakan Grabcar atau transportasi online lainnya?54

Jika mengikuti diklat selama 5 (lima hari), apakah ketika check in di hari pertama mendapatkan uang harian

diklat atau uang harian biasa?
55
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Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 diatur dalam Lampiran II, yang artinya
dalam perencanaan sebagai batas tertinggi namun untuk pelaksanaan sebagai estimasi yang artinya dapat dilampaui.
Harus ada bukti at cost yang menyatakan bahwa saat perjalanan dinas harga tiket sedang tinggi atau pick session. Jadi
kalau perjalanan dinas normal harus disesuaikan dengan pagu perencanaan. Jika uangnya cukup sesuai perencanaan,
maka dicukupkan. Misalnya, di awal direncanakan melakukan 8 kali perjalanan dinas dengan menggunakan maskapai
selain Garuda Indonesia dan saat pelaksanaan dipaksakan menggunakan maskapai Garuda Indonesia yang harganya
tinggi. Akibatnya dari pagu yang ada hanya sanggup melakukan 5 kali perjalanan dinas sehingga ada 3 rencana perjalanan
dinas yang tidak dapat dilaksanakan. Meskipun komponen lain masih mencukupi untuk melakukan 8 kali perjalanan dinas,
tetapi tetap tidak bisa dijalankan seluruhnya. Akan menjadi temuan jika perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan.

Standar Harga Satuan Regional mengatur penyusunan standar komponen belanja yang berlaku di daerah dengan
pertimbangan berbeda-bedanya satuan biaya perjalanan dinas antar daerah, banyaknya uang harian perjalanan dinas di
daerah yang tidak efisien (uang harian yang ditetapkan berbeda setiap tingkatan pejabat/pelaksana sesuai
golongan/jenjang jabatan dan bervariasi serta dengan nilai rupiah sangat tinggi (uang harian ada yang sebesar Rp5.000.000
per hari). Disamping itu, komponen uang harian atau komponen biaya perjalanan dinas bukan untuk menambah
penghasilan bagi pejabat/pelaksana perjalanan dinas. Oleh karena itu, standar harga satuan regional ini tidak ada
kaitannya dengan pembatasan kinerja DPRD dalam melakukan tugas fungsi dan pengawasan. Hal ini SHSR mengatur terkait
pengelolaan keuangan daerah yang standar (tidak berbeda-beda antar daerah) dengan memperhatikan efisiensi,
efektifitas, kepatutan dan kewajaran. Tugas DPRD dalam perjalanan dinas tetap di biayai dari APBD tanpa ada pembatasan
pelaksanaan

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dapat dilampaui. Apakah

artinya saat perjalanan dinas boleh menggunakan maskapai dengan harga tinggi, seperti Garuda Indonesia

selama Pergi Pulang (PP)?
56

Tanggapan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sangat membatasi kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas

fungsi dan pengawasan
57
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Peraturan Presiden No.33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sesuai Pasal 2 ayat (1) bahwa Standar harga

satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini
berarti bahwa segala pengeluaran melalui APBD mengikuti ketentuan peraturan presiden ini tanpa terkecuali termasuk DPRD
sehingga pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan pembebanan APBD berlaku untuk semua
pihak baik Pejabat/pelaksana pemerintah daerah dan Pimpinan serta anggota DPRD

Perhitungan dalam SHSR dilakukan dengan memperhatikan kondisi kenaikan harga (inflasi), dan kondisi geografis setiap
daerah. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat/pelaksana telah diatur dalam SHSR dengan pertimbangan semua
kebutuhan dalam perjalanan dinas tersebut dipenuhi dengan penyediaan biaya transportasi menuju tempat tugas, biaya
akomodasi/penginapan dan uang harian (uang saku, uang makan dan uang transport lokal). Komponen biaya tersebut

memperhatikan kondisi kebutuhan pejabat/pelaksana yang menjalankan tugas perjalanan dinas dengan dasar bahwa
apabila tidak menjalankan tugas maka dibutuhkan tempat istirahat dan kebutuhan hidup lainnya sehingga dalam hal ini
filosofi pemenuhan biaya perjalanan dinas untuk memenuhi kebutuhan hidup pada saat melaksanakan tugas perjalanan
dinas tersebut dan bukan untuk menambah penghasilan. Jika dalam perjalanan dinas tersebut cenderung menombok tidak
berdasar karena dengan pola pelaksanaan disesuaikan dengan biaya real yang dikeluarkan atau pola at cost maka tidak
akan terjadi menombok biaya;

Tanggapan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sangat merendahkan wibawa dan martabat DPRD yang

disamakan dengan staf ASN dalam melakukan tugas perjalanan dinas baik luar daerah maupun dalam daerah.
58

Tanggapan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 mengabaikan aspek kelayakan sehingga biaya perjalanan DPRD

cenderung mengalami kerugian.
59
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Besaran rupiah dalam perjalanan dinas setiap daerah tidak sama dan disesuaikan dengan tingkat inflasi serta kondisi
geografis wilayah masing-masing daerah. Uang harian untuk perjalanan dinas ke wilayah Aceh sebesar 360.000 per hari
sedangkan perjalanan dinas ke Papua sebesar Rp580.000 per hari. Untuk biaya transportasi setiap wilayah tidak sama dan
disesuaikan dengan jarak dan jenis transportasi. Begitu pula dengan biaya akomodasi/penginapan setiap wilayah berbeda
disesuaikan dengan rata-rata harga akomodasi di setiap wilayah. Hal ini menunjukan bahwa cara penghitungan biaya
perjalanan dinas ke setiap wilayah tidak sama.

SHSR telah disusun dengan merujuk pada Standar Biaya Masukan (SBM) Pusat yang dibuat berdasarkan survey dan telah
memperhatikan aspek kemahalan di daerah. Adapun penggunaan kemampuan keuangan daerah, tidak relevan untuk
menjadi dasar bagi daerah menetapkan Standar Harga Satuan lebih tinggi dari Standar Harga Satuan Regional ataupun
Standar Biaya Masukan Pusat.
Hal ini karena tidaklah logis bagi suatu level pemerintahan bawahan yang memiliki kemampuan keuangan terbatas,
menetapkan standar harga diatas Pemerintah Pusat yang memiliki kemampuan keuangan jauh lebih besar.

Hitungan biaya perjalanan disamakan semua daerah padahal republik ini luas yang berbeda dengan jarak

tempuh dan geografi.
60

Tanggapan atas usulan agar uang harian perjalanan dinas DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan

daerah dengan mengalikan angka tertentu sesuai dengan tingkatan kemampuan keuangan daerah (kemampuan

keuangan rendah dikalikan 2, sedang dikalikan 3 dan tinggi dikalikan 4).
61
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Usulan DPRD agar seluruh biaya perjalanan dinas diberikan secara lumpsum seperti halnya pada anggota DPR yang
diberikan lumpsum setiap melakukan perjalanan dinas. Terhadap hal ini kami berpendapat bahwa kedudukan DPRD tidak
dapat disejajarkan dengan DPR, dimana anggota DPR merupakan pejabat negara yang pada saat-saat tertentu
membutuhkan mekanisme yang memudahkan dalam mempercepat kinerja DPR dalam melakukan kunjungan kerja atau
perjalanan dinas, seperti halnya Presiden atau Menteri (Pasal 122 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) .

Sedangkan anggota DPRD bukan pejabat negara sesuai Pasal 95 dan Pasal 148 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, diatur bahwa anggota DPRD adalah bagian dari pejabat daerah. Perjalanan dinas DPR RI diatur
khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada Pasal 6 PP 61/1990, pertanggungjawaban
perjadin DPR RI dilakukan dengan menyampaikan SPPD dan kuitansi penerimaan biaya perjadin a.n ybs. Berbeda halnya
dengan yang berlaku bagi DPR RI tersebut, tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas oleh Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawati Tidak Tetap secara umum diatur dalam PMK 113/2012 yang menyebutkan bahwa
pengeluaran perjadin dilakukan sebesar biaya riil (at cost) kecuali pada beberapa item biaya yang diberikan secara
lumpsum (uang harian & representasi).

Tanggapan atas usulan agar disamakan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dengan

menggunakan pola lumpsum bukan dengan pola at cost. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan

membuat ketidaksejahteraan golongan tertentu apalagi yang sama kedudukannya antara DPR RI dengan

DPRD dalam hal sama-sama wakil rakyat. Kepala Daerah sebagai pejabat negara sedangkan DPRD sebagai

pejabat daerah.
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Perpres 33 Tahun 2020 disusun untuk memberikan tingkat efisiensi dan sesuai dengan filosofi perjalanan dinas dimana negara
atau daerah menyiapkan kebutuhan hidup pejabat/pelaksana yang menjalankan perjalanan dinas terpenuhi dan bukan
untuk menambah penghasilan. Jadi jika dianggap melegalkan untuk berbuat dengan melakukan dokumentasi
pertanggungjawaban secara fiktif tidaklah tepat dan DPRD sangat tendensius terhadap Perpres 33 Tahun 2020. Disamping
itu, dalam penyusunan Standar Harga Satuan Regional disamakan dengan standar biaya masukan di
kementerian/lembaga. Dalam penyusunannya dilakukan melalui survey di masing-masing wilayah dengan
mempertimbangkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang terjadi sekitar 3-5% sehingga jika dilakukan koreksi tidak lah signifikan.
Namun demikian penyusunan standar tersebut telah mempertimbangkan tingkat kemahalan dan inflasi di setiap wilayah.

Tanggapan bahwa bahwa Perpres Nomor 33 Tahun 2020 membuat pola kerja dengan mengajarkan DPRD

berbuat pertanggungjawaban fiktif. Uang harian sedikit sedangkan transportasi dan uang akomodasi besar

dan dikembalikan lagi jika tidak diserap maksimal. Usul seharusnya uang harian yang dibesarkan dan uang

transport dan uang akomodasi dikurangi sehingga ini dapat meningkatkan kesejahteraan DPRD. Disamping

itu, DPRD mengusulkan agar dipertimbangkan kondisi geografi daerah dan tingkat inflasi di masing-masing

daerah.
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Untuk jenis DAK Nonfisik Dana BOS Reguler, Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, Dana BOP Museum dan Taman Budaya,
Dana BOK, Dana BOKB, Dana Pelayanan Adminduk, Dana PK2UKM, Dana Pelayanan Kepariwisataan dan Dana Bantuan
BLPS, sisa dananya diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya (tidak
menambah pagu alokasi TA berikutnya).

Namun, untuk jenis DAK Nonfisik Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, TKG PNSD, Dana BOS Kinerja, dan Dana BOS
Afirmasi, sisa dananya tidak diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya.

Data penyaluran Dana BOS Afirmasi dan Kinerja triwulan IV pada aplikasi Aladin akan diisi oleh unit teknis. Saat ini, masih
dalam proses penginputan data penyaluran dimaksud. Laporan penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja baru dapat
disusun setelah data penyaluran terisi.

Jika pemda menggunakan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dalam pembelian barang, maka pembelian dimaksud
dilaporkan sesuai dengan tanggal SP2D, yakni Desember 2019.

Jika terdapat SiLPA DAK Nonfisik, apakah dapat dianggarkan kembali pada TA selanjutnya dan menambah

Pagu tahun anggaran selanjutnya?
1

Kendala dalam import data dari Simtrada ke aplikasi Aladin untuk data penyaluran Dana BOS Reguler,

Afirmasi dan Kinerja triwulan IV serta penyusunan laporan penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja

tahun 2019.

2

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Bagaimana pelaporan untuk Dana BOS Afirmasi dan Kinerja yang baru dibayarkan Januari 2020, meskipun

pembelian barang dilakukan pada Desember 2019.
3
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Selama SP2D diterbitkan pada TA 2019 maka akan dianggap sebagai belanja Kota Kupang untuk TA 2019 sehingga ketika
Lembaga PAUD baru membelanjakan atau menarik dananya dari Bank pada TA 2020 tidak menjadi permasalahan
terhadap penyerapan dana tersebut untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Mohon dapat mengisi formulir pendaftaran/perubahan admin aplikasi ALADIN dan mengirimkan ke
callcenter.djpk@kemenkeu.go.id (softcopy) dan ke alamat kantor DJPK (hardcopy).

Kolom Pengembalian diinput di aplikasi ALADIN pada menu RETUR

Untuk pembayaran susulan, dapat dilaporkan dalam laporan triwulan III dan IV.

Bagaimana jika penyaluran BOP PAUD 28 November 2019, pada akhir Desember 2019 sudah disalurkan

kepada Lembaga PAUD, tetapi uang baru ditarik pada bulan Januari 2020.
4

Bagaimana jika ingin mengganti user admin aplikasi pelaporan DAK Nonfisik Aladin?5

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pada bagian mana pengembalian TPG diinput di aplikasi Aladin?6

TPG dan Tamsil non Guru tw I dan II 2019 telah dilaporkan pada bulan Agustus. Setelah rekon dengan

Kemendikbud dan DJPK, ada pembayaran susulan. Apakah pembayaran susulan harus dilaporkan di Aladin

dengan cara menambahkan tw I dan II atau dilaporkan di tw III dan IV?
7
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Mohon dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan admin daerah yang telah terdaftar pada aplikasi Aladin.

Laporan Dana BOP Kesetaraan tahun 2019 tetap dilaporkan dengan mencantumkan nilai realisasi kumulatif pada semester I
dan semester II.

Input realisasi penyerapan Tahap I terlebih dahulu pada Aplikasi Aladin, kemudian silakan input realisasi Tahap II. Total
realisasi penyerapan akan terakumulasi dengan sendirinya. Selanjutnya apabila telah diinput, kami akan memverifikasi
pelaporan dimaksud.

Mohon dapat melakukan pengecekan kembali atas hal-hal sbb: NIP tanpa spasi; output harus di-save dulu, kemudian input
subkegiatan; dan cek kembali jaringan.

Bagaimana jika admin dinas tidak dapat login dengan username dan password yang diberikan oleh admin

daerah aplikasi Aladin?
8

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Bagaimana melaporkan BOP Kesetaraan yang pada Semester II tidak ada realisasi?9

Apakah realisasi yang diinput pada semester II nilainya kumulatif dar semester I atau diinput per semester?10

Bagaimana jika ALADIN gagal melakukan save?11
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Lakukan revisi pelaporan realisasi TPG semester I pada Aplikasi Aladin dengan menyesuaikan perubahan (penambahan 1
(satu) orang), mengingat pembayaran TPG dilaporkan sesuai dengan peruntukan/kewajiban pembayarannya walaupun
dibayarkan di Bulan September. Laporan yang sudah diperbaiki silakan diunggah kembali pada Aplikasi Aladin dan
disampaikan hardcopy-ya ke DJPK bersamaan dengan pelaporan Semester 2.

Sisa DAK Nonfisik BOK TA 2019 yang masih terdapat di daerah dapat digunakan secara langsung tanpa menunggu sisa
transfer masuk ke RKUD. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan dimaksud untuk melaksanakan kegiatan di TA 2020
sesuai Rencana Kegiatan.

Penganggaran BOP Kesetaraan masuk dalam kategori Belanja tidak langsung. Untuk keterangan lebih lanjut terkait
penganggaran, silakan dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Pelaporan realisasi TPG Semester I pada Aplikasi Aladin telah disampaikan. Namun di bulan September 2019,

terdapat SK Penetapan atas tambahan 1 (satu) orang dan sudah kami bayarkan untuk TW I dan TW II-nya

pada bulan September. Pelaporan pada SIMBAR telah berdasarkan SK. Mengingat pada Aplikasi Aladin

pelaporannya berdasarkan SP2D, bagaimana pelaporan realisasinya pada aplikasi Aladin?
12

Sisa Anggaran BOK yang terdapat di RKUD apakah boleh langsung digunakan tanpa menunggu transfer DAK

Nonfisik BOK tahun anggaran berkenaan?
13

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

BOP Kesetaraan dimasukkan belanja langsung atau tidak langsung?14
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Untuk batas waktu penyampaian laporan DAK NF masih tetap mengacu pada PMK. Untuk BOK dan BOKB, penyaluran masih
akan dilakukan sampai paling lambat bulan November. Oleh karena itu, jika penyampaian laporan melebihi tanggal 15
Februari, penyaluran akan tetap dilakukan setelah laporan disampaikan.

Sisa Dana TA 2019 sudah diakomodir pada Perpres Alokasi TA 2020, jadi silakan cek kembali penganggaran di APBD 2020
apakah sudah sama dg pagu alokasi 2020? Apabila sudah sama, bisa langsung digunakan. Apabila berbeda, silakan
berkoordinasi lebih lanjut dengan BPKAD setempat dengan mengacu Permendagri 38 tahun 2019.

Mohon dapat mengisi laporan Tahap II dengan capaian yang sudah ada di tahap sebelumnya yang memiliki angka pada
penyerapannya. Capaian pada DAK NF dicatat dengan capaian terakhir yang sudah ada dijadikan capaian selama 1
tahun.

Apakah ada keringanan penyampaian laporan BOK dan BOKB melebihi tanggal 15 Februari karena ada

kendala pada aplikasi Aladin?
15

Bagaimana jika sisa BOK DAK Nonfisik tahun 2019 ingin digunakan di tahun 2020?16

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Bagaimana pelaporan pada aplikasi jika DAK Nonfisik TA 2019 TW I sudah dilaporkan, kemudian mendapat

penyaluran Tahap II tetapi tidak ada penyerapan dana yang disalurkan Tahap II ini?
17
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Sejak TA 2020 penyaluran Dana BOS dilaksanakan oleh KPPN secara langsung ke rekening masing-masing sekolah. Untuk
wilayah Kabupaten kotabaru mohon menghubungi KPPN setempat.

Laporan semester I di aplikasi ALADIN harus diubah. Silahkan menghubungi PIC DAK NF, apabila data semester I di ALADIN
sudah dikunci. Kemudian, silahkan lakukan penyesuaian untuk laporan semester II. Setelah itu, daerah wajib menyampaikan
kembali laporan semester I dan II ke DJPK. Harap diperhatikan bahwa data yang dimasukkan dalam aplikasi ALADIN harus
sama dengan data pada aplikasi SIMBAR.

Terkait jasa giro BOS,:
1. BOS yang disalurkan ke sekolah negeri dan sifatnya adalah Belanja, maka Jasa Giro BOS disetorkan kepada Dinas terkait

sebagaimana diatur sebagaimana SE Mendagri. Sehingga untuk SDN/SMPN jasa giro disetor ke Dinas Pendidikan
Kab/Kota, dan untuk SMAN/SMKN jasa giro disetor ke Dinas Pendidikan Provinsi.

2. BOS yang disalurkan ke sekolah swasta dan sifatnya adalah Hibah, maka Jasa Giro BOS menjadi milik sekolah yang
bersangkutan, tidak diatur dalam Juknis atau SE tertentu."

SD Swasta belum menerima Dana BOS meskipun telah melakukan update rekening.19

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Bagaimana pelaporan kekurangan bayarTPG di Semester I yang dibayarkan di Semester II?18

Mohon penjelasan untuk BOS yang disalurkan berupa hibah ke tingkat SDN/Swasta, SMPN/S, SMAS, SMKS

di Kabupaten/Kota dan untuk jasa giro BOS tersebut apakah disetor ke Provinsi/Kabupaten/Kota atau

menjadi milik sekolah penerima BOS?

20
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Penyerapan penggunaan BOP Kesetaraan TA 2019 dapat dilaporkan melalui Aplikasi ALADIN sesuai prosedur sebesar
penyerapannya saja. Sementara penyaluran BOP Kesetaraan TA 2020 akan memperhitungkan SiLPA BOP Kesetaraan TA 2019
yang ada di RKUD.

Hal tersebut dilakukan sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara Pemda, Kemendikbud dan DJPK. Hasil rekonsiliasi tersebut
menunjukkan bahwa dana di RKUD mencukupi untuk kebutuhan hingga akhir tahun.

Tahun 2019 Kab Lebong menerima penyaluran 50% BOP Kesetaraan di RKUD dan sudah digunakan

sebagian, sementara sebagian lainnya belum terserap. Tahun 2020 kami menerima alokasi BOP Kesetaraan

sebesar 1,025 Milyar, bagaimana mekanisme Laporan Penyerapannya?

21

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Mengapa TPGTW III dan IV dihentikan penyalurannya?22
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Pengaturan sisa Dana BOS 2019 sesuai PMK Nomor 9/PMK.07/2020, sebagai berikut.
- Sisa Dana BOS 2019 yang ada di sekolah, bisa langsung digunakan sekolah mengikuti menu penggunaan yang ada di
Juknis 2020.

- Sisa Dana BOS 2019 yang ada di RKUD Provinsi (hanya ada di Provinsi karena penyaluran dilakukan ke Provinsi), maka
sesuai Juknis BOS 2020 digunakan oleh Provinsi untuk operasionalisasi sekolah, artinya bisa dibelanjakan untuk BOSDA
SMA/SMK/PKLK(SLB) atau bisa dihibahkan ke SD/SMP/sekolah swasta.

- Jika ada saldo Dana BOS di RKUD Kab/Kota itu merupakan hasil dari jasa giro rekening BOS SD/SMP Negeri yang sesuai SE
Mendagri tentang Penatausahaan Dana BOS pada Satker Dikdas Negeri harus disetor ke RKUD Kab/Kota, dan DJPK tidak
mengatur penggunaan itu.

Sehingga yang diatur dalam PMK Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Pelaporan Dana BOS 2019 adalah kewajiban Provinsi untuk
melaporkan penggunaan BOS 2019 dan sisa yang ada di Kasda s.d. akhir tahun 2019.

Mulai Tahun Anggaran 2020, penyaluran BOS sudah langsung ke rekening sekolah, tetapi data realisasi tetap tercantum
dalam SIMTRADA untuk kepentingan pencatatan di pembukuan Pemerintah Provinsi terkait.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Apakah sisa dana BOS TA sebelumnya yang belum digunakan harus dikembalikan ke provinsi atau dapat

digunakan untukTA berjalan?
23

Mohon penjelasan terkait realisasi transfer BOS Reguler, pada aplikasi SIMTRADA dana tersebut telah

diterima di RKUD, sedangkan dana tersebut sampai saat ini belum masuk ke RKUD.
24
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Mengacu kepada Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020, dapat dilakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2020.

Kegiatan dapat dibiayai terlebih dahulu dengan sisa DAK Nonfisik BOK TA 2019 selama kegiatan dimaksud sesuai dengan RK
dan Juknis TA 2020.

Sisa DAK Nonfisik (dalam hal ini BOK) mengacu kepada pasal 44 PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK

Nonfisik, yaitu akan diperhitungkan dengan penyaluran tahun berikutnya, sehingga penyaluran yang dilakukan pada TA 2020
akan memperhitungkan sisa DAK Nonfisik BOK TA 2019.

Bagaimana jika BOP PAUDTA 2020 tidak terakomodir dalam DPA?26

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Apakah kegiatan BOK TA 2020 dapat dibayarkan terlebih dahulu menggunakan sisa BOK TA 2019 karena

BOKTA 2020 belum dilakukan penyaluran?25

Apakah SiLPA DAK Nonfisik dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19?27
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Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2), sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib
dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diperhitungkan dengan penyaluran tahun anggaran berikutnya.
Dengan demikian, sisa Dana BOK tahun 2019 dapat dikatakan menjadi saldo awal 2020 dan akan diperhitungkan dengan
penyaluran tahap I atau tahap II tahun 2020. Dana tersebut dapat langsung digunakan selama laporan s.d. tahap II tahun
2019 telah disampaikan dan kegiatan telah dianggarkan dalam APBD.

Pemotongan dimaksud merupakan perhitungan atas sisa DAK Nonfisik (Adminduk) TA 2019 yang ada di daerah.
Sebagaimana Pasal 44 PMK Nomor 9 Tahun 2020, sisa DAK Nonfisik Adminduk diperhitungkan dengan penyaluran masing-
masing dana pada tahun anggaran berikutnya.

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik bidang Kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19
mengacu pada Kepmenkes Nomor HK 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang
Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020.
Di dalamnya disebutkan perluasan penggunaan BOK Kesehatan antara lain untuk:
– Kegiatan Surveilans Covid-19; dan
– Pengambilan dan/atau pengiriman rujukan pengujian spesimen Covid-19 ke Laboratorium yang ditunjuk pemerintah.

Terdapat sisa Dana Nonfisik BOK tahun 2019, apakah sisa dana tersebut dapat menjadi saldo awal tahun

2020?
28

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Mengapa penyaluran dana Pelayanan Adminduk langsung dipotong sehingga dana tidak masuk seluruhnya ke

RKUD?
29

Apakah penggunaan DAK Non Fisik Bidang BOK Kesehatan dapat digeser penggunaannya untuk membeli

alat-alat kesehatan semacam APD, dan sarana penanganan Covid lainnya?
30
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Menu Kegiatan yang dapat digunakan untuk penganan COVID-19 adalah Dana Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Puskesmas dapat digunakan untuk kegiatan surveilans COVID-19. Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk pengambilan dan/atau pengiriman rujukan pengujian
spesimen Covid-19 ke Laboratorium yang ditunjuk pemerintah. Pelaksanaan kegiatan Dana BOK TA 2020 diluar Menu
Penanganan COVID-19 di bidang Kesehatan harus tetap berpedoman pada Permenkes nomor 86 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2020

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, relaksasi penyaluran Dana BOK Tahap I 2020 bagi seluruh daerah yaitu
tidak memperhitungkan sisa dana tahun anggaran yang lalu (TAYL) dan tidak mensyaratkan laporan tahun 2019
(berdasarkan KMK 6/KMK.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bid Kesehatan dan BOK dalam rangka Pencegahan dan/atau
Penanganan Covid19).

Terdapat kebijakan (keterbatasan Rencana Penarikan Dana) yang menyebabkan penyaluran dibagi menjadi beberapa
periode. Mohon dapat menunggu hingga dana ditrasnfer ke RKUD.

Apakah DAK Nonfisik (BOK Kesehatan) dapat dianggarkan untuk insentif tenaga medis dalam rangka

pencegahan dan/atau penanganan Covid-19?
31

Apakah penyaluran DAK Nonfisik BOKTahap I TA 2020 tidak memperhitungkan SiLPA?32

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Mengapa penyaluran TPG,TKG, dan TamsilTW I belum dilakukan?33
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Saat ini anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan masih menjadi prioritas nasional. Sesuai dengan ketentuan penyaluran
terbaru, Dana BOS akan disalurkan secara langsung dari KPPN ke Rekening masing-masing Sekolah. Selanjutnya Sekolah
menyampaikan serta Laporan Penggunaan Dana BOS kepada Kemendikbud sebagai pertanggungjawaban. (Lihat: PMK
NOMOR 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan PMK NOMOR 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik). Untuk Dana
BOS Tahap I dan II TA 2020 sudah disalurkan ke seluruh Pemda di Indonesia langsung ke Rekening Sekolah masing-masing,
termasuk Kota Kotamobagu. Sementara untuk BOS Tahap III TA 2020 menunggu hasil rekon data rekening antara
Kemendikbud dengan Ditjen Perbendaharaan.

Untuk melihat sekolah yang dana BOS-nya telah disalurkan, bisa dilihat pada SK Kemendikbud di website Kemendikbud.

Merujuk pada Pasal 11 PMK No. 35/PMK.07/2020, alokasi BOK Tambahan yang digunakan untuk insentif tenaga kesehatan
dihitung dengan memperhatikan jumlah RSUD, Puskesmas dan jumlah tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk menangani
Covid-19. Dalam pemberian insentif tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas lembaga kesehatan yang telah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan dan Badan PPSDM Kesehatan
Kemenkes. Rekomendasi dan hasil verifikasi dari usulan tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan.

Apakah benar terkait dana BOS, sesuai informasi KPPN, belum ada rekomendasi dari Kemenkeu, infonya

masih prioritas untuk tanggap covid-19?
34

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Bagaimaa cara untuk mendapatkan data salur dan BOS Reguler per sekolah?35

Apakah insentif tenaga kesehatan diberikan kepada tenaga medis di Puskesmas dan RSUD saja atau semua

tenaga medis?
36
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Sesuai Perpres 75/2019:
1. Tunjangan Guru (TPG/Tamsil/TKG) merupakan/termasuk salah satu komponen perhitungan Iuran PPU Pemerintah. Artinya,

Tunjangan Guru termasuk salah satu komponen tunjangan untuk perhitungan Iuran PPU Pemerintah;
2. Besaran maksimal Gaji sebagai dasar perhitungan besaran Iuran PPU Pemerintah adalah Rp12 juta/bulan (kumulatif dari

beberapa komponen). Artinya, Rp12juta/bulan adalah kumulatif dari beberapa komponen (yang mana salah satunya
adalah Tunjangan Guru); dan

3. Besaran Iuran PPU Pemerintah sebesar 5% (4% dibayar pemerintah dan 1% dibayar peserta). Artinya:

a. Mengingat guru merupakan PNSD, Iuran sebesar 4% dianggarakan dan dibayar oleh Pemda yang bersangkutan;
b. 1% Iuran yang dibayar oleh peserta PPU Pemerintah tidak diambil 1 per 1 untuk masing-masing/tiap-tiap komponen,

namun kumulatif dari Gaji/bulan.

Mengingat perhitungan besaran Iuran PPU Pemerintah didasarkan atas gaji/bulan secara kumulatif, tidak tepat kiranya
potongan/pembayaran Iuran sebesar 1% dibebankan pada komponen Tunjangan Guru atau masing-masing/tiap
komponen. Tunjangan Guru hanya sebagai salah satu komponen perhitungan saja. Oleh karena itu, sebaiknya
potongan/pembayarannya dibebankan pada komponen lainnya, semisal: gaji atau TPPD/TKD. Dengan demikian,
Tunjangan Guru hanya dipotong PPh sehingga tidak menambah beban administrasi pertanggung jawaban & laporan
terkait pembayaran Tunjangan Guru.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Terhadap Tunjangan Profesi Guru, Tamsil Guru Non Sertifikasi dan Tunjangan Khusus Guru apakah

dianggarkan untuk iuran BPJS 4%? Jika ya siapa yang menganggarkan apakah Pemda atau dari Pemerintah

Pusat? Kemudian apakah untuk iuran BPJS 1% dipotongkan dari Tunjangan Profesi Guru, Tamsil Guru Non

Sertifikasi dan Tunjangan Khusus Guru yang di terima?

37
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1. Realisasi BOP Kesetaraan tetap harus dilaporkan di dalam aplikasi Aladin. Laporan BOP Kesetaraan Tahap 2 TA 2019
dilaporkan secara kumulatif dari Tahap 1. Dalam hal realisasi Tahap 2 tidak ada (sebesar 0) maka tetap dilaporkan nilai
realisasi kumulatifnya sebesar realisasi tahap 1.

2. Sisa BOP TA 2019 diperhitungkan pada penyaluran TA 2020. Sisa dana yang sudah terdapat di daerah dapat langsung
digunakan untuk kegiatan TA 2020.

Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan didanai dengan APBN dan APBD (sesuai diktum kelima Kepmenkes Nomor
HK.01.07/Menkes/278/2020) di mana untuk komponen APBN yaitu melalui BOK dan BOK Tambahan.

Setelah Kementerian Keuangan menerima rekomendasi dari Kemenkes maka Rincian alokasi BOK Tambahan akan
diterbitkan segera melalui KMK Rincian alokasi BOK Tambahan. Dalam hal dana APBN (BOK dan BOK Tambahan) tidak
mencukupi, maka kekurangannya didanai dengan APBD.

Jika laporan realisasi BOP Kesetaraan Tahap 2 tahun 2019 tidak ada realisasi, untuk pengisian pada aplikasi

Aladin tidak dapat dilakukan karna harus diinput SP2D dan penggunaan. Apakah kami tidak perlu

melaporkan laporan pada aplikasi Aladin karena tidak ada realisasi? Kemudian apakah Sisa Dana BOP

KeseteraanTahap 2 TA 2019 dapat digunakan kembali atau memotong dari Dana BOP KeseteraanTA 2020?

38

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Sumber anggaran untuk pemberian insentif tenaga kesehatan apakah berasal dari BOK khusus atau APBD?39
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Untuk Daerah yang baru pertama mendapatkan alokasi maka penyaluran tahap I akan salurkan langsung tanpa
persyaratan sedang untuk tahap II mengacu mekanisme pada Pasal 38 dan Pasal 39 PMK Nomor 48/PMK.07/2019. Untuk
kelengkapan penyaluran silakan mengacu kepada pengaturan dimaksud. Daerah perlu melengkapi persyaratan
sebagaiman dijelaskan dalam PMK tersebut untuk selanjutnya dapat disalurkan ke RKUD sesuai dengan ketentuan apabila
persyaratan sudah lengkap. Perlu kami informasikan bahwa besaran alokasinya mengacu kepada alokasi pada PMK Nomor
35/PMK.07/2020.

Pagu TPG dalam Perubahan Postur APBN didapat dari hasil koordinasi dengan Kemendikbud, berdasarkan hasil rekonsiliasi
tunjangan guru sebelumnya dan sudah memperhitungkan sisa dana di RKUD serta kebutuhan pembayaran selama tahun
2020. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap terkait besaran pagu, silahkan berkoordinasi dengan Kemendikbud.

DJPK tidak memilki data rincian penyaluran per paketnya. Kami sarankan agar Saudara dapat berkoordinasi dengan
Kemendikbud untuk mengetahui rincian paketnya.

Bagaimana prosedur penyaluran DAK Nonfisik Pelayanan Kepariwisataan untuk daerah yang baru pertama

mendapat alokasi DAK Nonfisik tersebut?40

Mengapa Pagu alokasiTPG mengalami penurunan?41

Bagaimana untuk mengetahui besaran rinci paket A, paket B, dan paket C dalam transfer DAK Non Fisik

Semester 1TA 2020?
42

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
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Sesuai dengan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020, usulan pembayaran insentif diterima oleh Tim Verifikator Pusat
sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

Berdasarkan hasil rekon dengan Kemendikbud, jika sisa dana di RKUD sudah mencukupi untuk kebutuhan di tahun 2020,
maka alokasi di PMK Nomor 35/PMK.07/2020 adalah sebesar 0 rupiah. Tamsil tetap dibayarkan untuk yang memenuhi syarat,
dengan sisa dana yang sudah ada di RKUD.

Pemotongan tersebut karena adanya sisa dana di RKUD untuk Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. Sesuai dengan
Pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 48/PMK.07/2019, Sisa DAK Nonfisik yang meliputi Dana BOS Reguler, Dana BOP PAUD, Dana BOP
Kesetaraan, Dana BOP Museum dan Taman Budaya, Dana BOK, Dana BOKB, Dana Pelayanan Adminduk, Dana PK2UKM,
Dana Pelayanan Kepariwisataan, dan Dana Bantuan BLPS diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada
tahun anggaran berikutnya.

Kapan batas waktu pengajuan untuk pencairan insentif tenaga medis dalam penanganan Covid-19?43

Jika sesuai dengan PMK Nomor 35/PMK.07/2020, alokasi Tambahan Penghasilan Guru adalah 0, apakah

Guru non sertifikasi tidak diberikan Tambahan Penghasilan Guru?
44

Mengapa penyaluran DAK Nonfisik Adminduk Tahap 1 mengalami pemotongan?45

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
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Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 906/4343/Dukcapil, perluasan kegiatan dan/atau pergeseran anggaran DAK
Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) antara lain:
a. Perluasan Kegiatan dan/atau pergeseran anggaran untuk kebutuhan kantor dalam melakukan pelayanan dan

pencegahan penyebaran COVID-19 seperti pembelian Masker, sarung tangan, Hand Sanitizer, Thermogun/Thermometer
Infrared yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun namun harganya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi peralatan
dan mesin (dibawah Rp 1 juta), vitamin dan penambah daya tahan tubuh bagi pegawai yang bekerja di kantor (WFO),
penyemprotan desinfektan di area Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Pengadaan Lisensi Aplikasi Video conference (masa hak penggunaan kurang dari atau sampai dengan 1 tahun) dan
biaya komunikasi dalam bentuk paket data Internet untuk menunjang kegiatan sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis
serta pelayanan melalui media online.

c. Pengiriman dokumen kependudukan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
d. Pelaksanaan rapat, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana video

conference/teleconference."

Apakah DAK Nonfisik Adminduk bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19?46

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
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Penyaluran BOS untuk TA 2020 mengacu pada PMK No 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No 48/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan DAK Non Fisik.
• Penyaluran Dana BOS dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Sekolah.
• Alokasi Dana BOS Tahun 2020 tercantum dalam PMK 35/PMk.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa Tahu Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dicatat sebagai Penerimaan.

• Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS pada APBD provinsi:
a. dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksusu negeri yang diselenggarakan oleh Provinsi;
dan
b. dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta
Satdiknas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten /kota dan Satdiknas swasta yang diselenggarakan
oleh masyarakatsebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Dana BOS pada Pemerintah Daerah.
• KPPN selaku penyalur dana ke rekening sekolah akan memberikan copy SP2D/Bukti penyaluran kepada BPKAD/Pemda,
• Sekolah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana BOS kepada Kemendikbud melalui aplikasi BOS.

Terkait dana BOS tahun 2020, apakah pencatatannya di pendapatan masuk ke rekening DAK Nonfisik?47

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
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Terkait kekurangan PAGU BOP Kesetaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah berikut:
1. Pemerintah Daerah meng-update data pada Dapodik.
2. Pemerintah Daerah mengkoordinasikan update data Dapodik dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Kemendikbud dapat menyampaikan rekomendasi penambahan pagu melalui mekanisme Dana Cadangan BOP

Kesetaraan kepada Kementerian Keuangan.
4. Kementerian Keuangan menyalurkan Dana BOP Kesetaraan sesuai rekomendasi dari Kemendikbud dengan mekanisme

yang diatur dalam PMK 9 /PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK 48/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik.

1. Sesuai PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan, penggunaan Tamsil harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis
yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Permendikbud No. 19/2019 tentang Juknis
Penyaluran TPG, TKG, dan Tamsil PNSD;

2. Sesuai PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik sebagaimana telah diubah dengan PMK No.
9/PMK.07/20202, apabila terdapat sisa dana Tamsil pada tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana tersebut
diperhitungkan dalam pengalokasian Tamsil tahun anggaran berikutnya; dan

3. Dengan demikian, sisa dana Tamsil TA. 2019 tidak boleh digunakan dan dialihkan untuk peruntukan/penggunaan selain
yang telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 19/2019."

Bagaimana jika terdapat kekurangan dana BOP Pendidikan Kesetaraan sesuai data Dapodik yang disampaikan

Dinas Pendidikan?
48

Apakah sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2019 bisa digunakan dan dianggarkan pada pergeseran

APBD tahun 2020?
49

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
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1. Pemberian insentif didanai dengan APBN dan APBD (sesuai diktum kelima Kepmenkes Nomor HK/01.07/Menkes/278/2020)
di mana untuk komponen APBN yaitu melalui BOK Tambahan yang pagunya termasuk pada pagu BOK (sesuai Pasal 34
ayat (2) PMK Nomor 35/PMK.07/2020).

2. Dalam pemberian insentif tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
dan fasilitas lembaga kesehatan yang telah disetujui oleh Dinas Kesehatan dan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes.

3. Dalam hal dana BOK Tambahan tidak mencukupi maka, kekurangannya didanai dengan APBD.

BOK dan BOK Tambahan adalah sumber dana yang berbeda. BOK Tambahan digunakan membayar insentif tenaga
kesehatan.
BOK digunakan untuk operasional di Dinkes/Kab/Kota/Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menkes Nomor 86 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAKNF Bidang Kesehatan TA 2020.
Adapun untuk menyikapi adanya Covid-19, Dana BOK dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan terkait sebgaimana
dimuat dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 tentang Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan untuk
Pencegahan dan/atau penanganan Covid-19."

Apakah ada pengalihan BOK untuk insentif bagi bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19?50

Terkait dengan Pengalihan Dana BOK TA 2020 yang semula untuk operasional di Dinkes

Kab/Kota/Puskesmas, karena Pandemi Covid-19 ini kemudian dialihkan untuk pembayaran Insentif tenaga

kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19. Atas pengalihan dana BOK tersebut penganggaran di

daerah menjadi dana apa?

51

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
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Ketentuan mengenai mekanisme Penganggaran dana BOS dalam APBD Provinsi/Kab/Kota diatur melalui Permendagri
Nomor 24 Tahun 2020.

Terkait penganggaran dan pencatatan terkait BOK Tambahan mohon dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam
Negeri karena terkait pengelolaan APBD merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

BOK dan BOK Tambahan adalah dana yang berbeda. Rincian alokasi BOK sesuai dengan Perpres 72/2020, sementara BOKT
diatur dalam beberapa KMK.

Bagaimana penganggaran DAK NF Dana BOS (SD & SMP) untujk Pemkot/Pemkab yang penganggaran

pendapatannya sebagai Pndapatan Hibah Dana BOS.
52

Bagaimana penganggaran dan pencatatan untuk BOKTambahan?53

Apakah alokasi BOK Tambahan menambah Pagu BOK?54

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
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Tidak. Penggunaan Dana BOK Tambahan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020.
Jika insentif tenaga kesehatan telah dibayarkan menggunakan dana selain BOK Tambahan maka dana BOK Tambahan
yang telah diterima, dapat digunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di bulan berikutnya (sampai Desember).
BOK Tambahan tidak dapat digunakan selain yang diatur pada Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020.

Dana tersebut tetap harus disalurkan kepada lembaga penerima BOP PAUD sebagaimana diatur dalam PMK Nomor
48/PMK.07/2019. Sebenarnya, dana yang disalurkan ke RKUD tahap 2 tersebut berdasarkan prognosa dari dinas pendidikan
masing-masing daerah ke Kemendikbud untuk perkiraan kebutuhan untuk tahap 2 tahun 2020. Oleh karena itu, seharusnya
langsung disalurkan. Idealnya, tidak ada perubahan kebutuhan. Namun demikian, jika terjadi perubahan jumlah kebutuhan
(misal jumlah peserta didik lebih sedikit daripada perkiraan kebutuhan), maka sisa dana tersebut dikembalikan ke kas daerah
dan akan dicatat sebagai sisa dana tahun anggaran berjalan. Sebaliknya jika jumlah peserta didik lebih besar daripada
kebutuhan maka silahkan pemda (dalam hal ini dinas pendidikan bersama-sama dengan dinas keuangan) untuk dapat
menghubungi dan berkoordinasi dengan Kemendikbud. Untuk aplikasi, aplikasi Aladdin tidak pernah menyediakan data
kebutuhan jumlah peserta didik. Justru pemda lah yang harus mengisi kebutuhan dan realisasi jumlah peserta didik pada
laporan penggunaan di aplikasi Aladdin.

Apakah jika insentif tenaga kesehatan telah dibayarkan menggunakan DAU, Dana BOK Tambahan dapat

digunakan untuk pembayaran kegiatan yang seharusnya didanai DAU?
55

Apakah boleh kami menyalurkan dana ke penerima satuan pendidikan PAUD lebih dari 14 hari kerja karena

data dapodik masih menunggu update data dan pada aplikasi Aladin, data dapodik juga belum tersedia.
56

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
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Dasar hukum pengalokasian Dana BOS rinci per sekolah/daerah memang hanya tercantum pada Keputusan Mendikbud

Nomor 582 Tahun 2020. Adapun alokasi yang ditetapkan melalui PMK hanyalah alokasi per provinsi sebagaimana tercantum
dalam PMK Nomor 35/PMK.07/2020.

Telah dikeluarkan beberapa KMK gelombang-gelombang berikutnya untuk menyalurkan dana BOKT ini.
Jika daerah masih kekurangan, daerah dapat bersurat ke Kemenkes.

Apabila ada pengembalian ke Kas Daerah (Retur), maka dapat diinformasikan melalui laporan Aladin dengan cara mengisi
pengembalian Retur pada laporan Rekaputulasi SP2D di Aplikasi Aladin. Untuk jumlah penerimanya yang berubah (semakin
sedikit), bisa mengedit di laporan penggunaan di kolom jumlah realiasi output.

Apakah sudah ada PMK untuk penetapan alokasi DAK Nonfisik Dana BOS Afirmasi dan Kinerja?57

Bagaimana jika realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan jauh di bawah penyaluran sesuai dengan KMK

Nomor 15/MK.07/2020?
58

Mohon arahan, mengenai penginputan Laporan (Realisasi Keuangan, Rekapitulasi SP2D dan Penggunaan di

Aplikasi ALADIN) pada bidang BOP PAUD 'setelah dilakukan pencairan dana I (telah terbit SP2D), namun

pada realisasinya tidak sesuai dengan jumlah murid saat ini (data DAPODIK bulan Maret), sehingga terjadi

pengembalian dana dimaksud.

59
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Berdasarkan KMK 15/2020, penyaluran BOK Tambahan tahap 2 akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah
menyampaikan laporan reasliasi minimal 60% dari dana yang telah diterima di RKUD.

Sebagaimana diatur pada PMK Nomor 219/PMK.07/2020, batas waktu pelaporan BOK Tambahan adalah tanggal 15 Januari
2021.

Sisa dana BOK Tambahan dapat digunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan sampai dengan bulan Desember.

Bagaimana mekanisme pengajuan penyaluran BOKTambahan Tahap 2?60

Kapan batas waktu pelaporan BOKTambahan?61

Bagaimana dengan sisa dana BOK Tambahan apabila sudah dibayarkan kepada semua nakes dari bulan Maret-

Mei? Apakah bisa digunakan untuk bulan berikutnya?
62
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Lakukan langkah-langkah berikut di aplikasi Aladin:

1. Klik menu BOKT;
2. Kode Output diisikan BOKT;
3. Periode diisikan sesuai dengan periode pelaporan penggunaan dana (Tahap I dalam kondisi saat ini);
4. Tanggal, lokasi, jabatan, NIP, disesuaikan;
5. Di kotak dialog yang baru akan muncul beberapa menu;
6. Menu laporan diisi dengan mencantumkan jumlah dokter spesialis, dokter umum/gigi, bidan/perawat dan tenaga

kesehatan lainnya beserta besaran rupiah yang dibayarkan. Lalu klik simpan;
7. Untuk menu SP2D diawali dengan mengklik tombol "draft upload SP2D" di pojok kanan bawah untuk mengunduh format

SP2D nya;
8. SP2D nya untuk diinput di format yang di unduh dilangkah nomor 7 tadi;
9. Pengisian tanggal dilakukan dengan format bulan-tanggal-tahun (begitu di enter nanti format akan berubah sendiri

menyesuaikan dengan format tanggal-bulan-tahun);
10. Masukkan angka sesuai SP2D, jika telah diinput semua klik simpan;
11. Kembali ke halaman sebelumnya, kilik "Pilih file excel" dan "upload SP2D“;
12. Jika sudah selesai mengupload klik tombol close (tombol x merah di pojok kiri atas);
13. Isi menu retur (jika ada);

Untuk lebih jelasnya, tahapan pelaporan Dana BOK Tambahan dapat dilihat di akun Instagram DJPK, atau dengan mengklik
tautan berikut https://www.instagram.com/tv/CE0yWiBgnjf/?igshid=9peisf6tg19

Bagaimanakah tata cara pelaporan Dana BOKTambahan melalui Aladin?63
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Penyaluran memperhitungkan sisa dana di Kasda dan kebutuhan selama 1 tahun, seharusnya BPKAD memiliki berita acara

rekonsiliasi dengan Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, silahkan dikoordinasikan dengan Dinas
Pendidikan

Sisa BOP Kesetaraan TA 2019 tidak dapat digunakan untuk realisasi 2019 yang baru dilaporkan di TA 2020. Sisa dimaksud
diperhitungkan dalam penyaluran di TA 2020 (dianggap sebagai penyaluran pagu TA 2020). Adapun pada tahap II, nantinya
akan disalurkan sebesar pagu Tahap II.

Penyaluran BOK Tahap 2 sebesar 40% akan dilaksanakan setelah diterima laporan realisasi penyerapan tahap 1 yang
disampaikan melalui aplikasi Aladin, dengan tidak mensyaratkan minimal penyerapan dari dana yang sudah masuk di kas
daerah pada penyaluran tahap 1.

Mengapa Dana TPG yang ditransfer setelah dijumlahkan untuk 1 tahun nilainya tidak sama dengan alokasi

pagu APBN?
64

Untuk BOP Kesetaraan, apakah SiLPA 2019 bisa digunakan untuk realisasi 2019 yang dilaporkan pada tahun

2020 dan tidak mengurangi dari pagu BOP Kesetaraan?
65

Syarat penyaluran BOK tambahan tahap 2 (40%)66
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Dalam hal terdapat perubahan RK DAK Nonfisik pada Dinas Kesehatan, mohon dapat berkoordinasi dengan Kementerian
Kesehatan terlebih dahulu.

Apabila terdapat dana BOK yang tidak dapat direalisasikan di tahun berjalan, maka sisa dana yang tidak terserap tersebut
akan diperhitungkan di penyaluran tahun berikutnya (TA 2021) sebagaimana ketentuan pasal 44 PMK 48/PMK.07/2020.

Sesuai PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik sebagaimana telah diubah dengan PMK No.
9/PMK.07/20202, apabila terdapat sisa dana Tamsil pada tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana tersebut
diperhitungkan dalam pengalokasian Tamsil tahun anggaran berikutnya.

Apakah RK BOK pada Dinas Kesehatan dapat diubah tanpa berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan?67

Apa konsekuensi yang akan diterima jika tidak dapat merealisasikan seluruh alokasi Dana BOK?68

Apakah sisa DanaTamsil pada tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan untuk pengalokasian tahun ini?69
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1. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas layanan bagi
perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

2. Dana Fasilitasi Penanaman Modal untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam
memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di
masing-masing daerah.

3. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari
hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program Pekarangan Pangan
Lestari (P2L). Petunjuk teknis penggunaan masing-masing dana tersebut akan ditetapkan oleh K/L terkait. Oleh karena itu,
mohon berkenan menunggu.

Sisa Dana BOK Tahun 2019 tersebut tidak menambah pagu Dana BOK Tahun 2020 dan akan diperhitungkan pada
penyaluran Tahun 2021. Terkait pencatatan dan penganggarannya dalam APBD, mohon dapat dikoordinasikan lebih lanjut
dengan Kementerian Dalam Negeri.

Seperti apakah bentuk kegiatan untuk DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

(Dana Pelayanan PPPA), Dana Fasilitasi Penanaman Modal dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian?
70

Bagaimana perlakuan untuk sisa Dana BOKTA 2019 yang belum diperhitungkan pada TA 2020?71
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Mohon dapat mngoordinasikan permasalahan tersebut dengan Kementerian Teknis terkait karena sesuai dengan PMK, data
yang dipergunakan dalam penghitungan alokasi DAK Non Fisik disediakan oleh K/L terkait. Jika terdapat perbaikan, maka
K/L terkait yang harus menyampaikan perubahan data dimaksud kepada kami.

Terkait hal mohon untuk berkoordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan. Sebelumnya melakukan koordinasi lebih
lanjut, diharapkan agar dapat terlebih dahulu mengisi laporan realisasi BOK Tambahan di Aplikasi Aladin.

Sesuai KMK Nomor 20/KMK.07/2020, batas waktu penyampaian Laporan realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan
tahap I diperpanjangmenjadi 10 Desember 2020.

Bagaimana jika terdapat penurunan alokasi Dana Adminduk yang disebabkan kesalahan dalam menyusun

formula alokasi dimana bobot jumlah penduduk tidak terjumlah?
72

Bagaimana cara mengusulkan tambahan dana BOKTambahan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan?73

Pencairan Dana BOK Tambahan, apakah boleh dilkakukan pencairan untuk insentif tenaga kesehatan (BOK

Tambahan), sedangkan anggarannya di APBD Perubahan (sampai saat ini belum disahkan DPRD), dimana

batas akhir laporannya 15 Oktober 2020.
74
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Sebagaimana KMK Nomor 20/KMK.07/2020, Laporan Realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan Tahap I disampaikan
ke DJPK paling lambat 10 Desember 2020.

Sebagaimana KMK-20/KMK.07/2020, BOK Tambahan dapat digunakan untuk Bantuan Insentif Tenaga Kesehatan hingga
bulan Desember 2020. Mengingat syarat penyalurannya diperpanjang hingga 10 Desember 2020, maka penyalurannya
masih dapat dilakukan hingga Desember. Silakan dilengkapi persyaratannya.

Aplikasi aladin bukan merupakan aplikasi untuk pengajuan melainkan pelaporan. Aplikasi aladin juga tidak membedakan
RSUD maupun RS swasta. Semua insentif tenaga kesehatan dilaporkan melalui aladin. Pengajuan usulan penerima bisa
disampaikan melalui Dinas Kesehatan masing-masing pemda. Untuk usulan, silahkan berkoordinasi dengan Kemenkes.

Kapan batas waktu penyampaian laporan realisasi penggunaan bok tambahan insentif tenaga kesehatan tahap I?75

Apakah insentif tenaga kesehatan dibayarkan hingga Desember 2020?76

Apakah pengusulan BOK Tambahan untuk insentif tenaga kesehatan melalui aplikasi Aladin hanya untuk RS

Swasta?
77
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Mekanisme pemberian insentif tenaga kesehatan mengacu kepada Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020
dan bukan dibayarkan sebagai honor sebagaimana Perpres SHSR. Terlampir kami sampaikan keputusan dimaksud.
Sebagaimana diktum kelima keputusan dimaksud, pendanaan insentif dapat dibebankan melalui APBN maupun APBD
melalui BOK Tambahan. Ketentuannya mengacu kepada Keputusan Menkes tersebut dan bukan dibayarkan berupa honor
sebagaimana SHSR.

DJPK telah menyalurkan sebagian besar BOK Tambahan Bantuan Tenaga Kesehatan kepada Pemerintah Daerah. Terkait
dengan pencairannya, silakan berkoordinasi dengan Pemda setempat, terutama terkait dengan syarat-syarat
penyalurannya. Pemda perlu mengirimkan laporan realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan kepada DJPK Kemenkeu
sebagai syarat penyaluran ke daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka silakan berkoordinasi dengan Pemda kembali
terkait pengajuan syarat penyaluran BOK Tambahan Gelombang III apabila belum diajukan. Kemenkeu telah
menginformasikan bahwa syarat penyaluran BOK Tambahan Gelombang III disampaikan sampai dengan paling lambat 10
Desember 2020.

Sesuai Pasal 52 PMK No 48/PMK.07/2019, pelaksanaan DAK Nonfisik di Daerah berpedoman pada petunjuk teknis DAK Nonfisik
yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga terkait. Serta, terkait penganggaran dalam APBD, menjadi kewenangan
Kemendagri. Untuk itu, silahkan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kemendagri.

Jika Pemerintah Daerah akan menganggarkan insentif tenaga kesehatan selain yang telah ditetapkan

Pemerintah Pusat, apakah harus mengacu Perpres SHSR atau tidak?
78

Bagaimana agar insentif tenaga kesehatan dapat segera direalisasikan kepada para tenaga kesehatan.79
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Terkait hal tersebut, mohon dapat berkoordinasi dengan Kemendikbud. Validasi rekening sekolah dilakukan oleh
Kemendikbud melalui Dapodik, sehingga kami tidak dapat membantu melakukan pengecekan atas transfer dana BOS
dimaksud.

Untuk tahun 2020 tidak ada cadangan TPG PNSD. Kekurangan pembayaran TPG tahun 2020 sudah diperhitungkan dalam
alokasi TPG tahun 2021.

1. Sesuai PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan, penggunaan Tamsil harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis
yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Permendikbud No. 19/2019 tentang Juknis
Penyaluran TPG, TKG, dan Tamsil PNSD; dan

2. Sesuai PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik sebagaimana telah diubah dengan PMK No.
9/PMK.07/20202, apabila terdapat sisa dana Tamsil pada tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana tersebut
diperhitungkan dalam pengalokasian Tamsil tahun anggaran berikutnya.

Mengapa dana BOS belum direalisasikan untuk beberapa sekolah?81

Apakah PMK untuk cadangan DAK Nonfisik DanaTPG sudah tersedia?82
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Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian menjadi satu kesatuan, baik untuk ketahanan pangan maupun pertanian.
Oleh karena itu, tidak ada pemisahan alokasi untuk ketahanan pangan dan pertanian dalam Perpres tentang Rincian APBN
TA 2021. Untuk ketentuan mengenai kegiatan penggunaannya (termasuk unit cost-nya), akan diatur lebih lanjut dalam Juknis
yang akan diterbitkan oleh Kementan.

Sesuai PMK No. 9 tahun 2020 pasal 5 ayat (4) yang memperhitungkan sisa tahun sebelumnya adalah TPG PNSD, Tamsil Guru
PNSD, dan TKG PNSD. Untuk itu, yang tidak memperhitungkan sisa TA sebelumnya adalah dana sesuai pada pasal 5 ayat (3)
selain ketiga dana tersebut.

Untuk tahun ini khusus BOK tidak memperhitungkan SiLPA tahun sebelumnya karena ada relaksasi salur dalam kondisi covid 19
di KMK 6/2020.

Tersedia pagu Cadangan DAK NF Tamsil untuk TA 2020. Silakan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan

setempat/Kemendikbud untuk pengajuan kekurangannya.

Apakah dapat dirinci jumlah DAK Nonfisik untuk Ketahanan Pangan dan Pertanian?84
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Jenis DAK Nonfisik apa saja yang SiLPA-nya tidak diperhitungkan pada penyaluran TA berjalan?85

Apakah ada pagu dari APBN-P untuk cadangan DAK Nonfisik bidang tambahan penghasilan guru?86
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Sesuai dengan KMK 25/2020, penyaluran akan dilakukan secara sekaligus. Segera laporkan realisasi pembayaran dan SP2D
nya dalam aplikasi Aladin.

Terkait dengan sisa Dana BOS di daerah, kami sarankan agar Bapak/Ibu berkoordinasi dengan Dikbud
setempat/Kemendikbud. Dalam hal pada kasus tersebut diarahkan untuk dikembalikan kepada negara, maka silakan
berkoordinasi dengan Tim BOS Provinsi untuk selanjutnya dikembalikan melalui KPPN setempat.

Sampai dengan saat ini belum ada kebijakan terkait SiLPA BOK Tambahan. Dengan demikian, penyaluran BOK Reguler
Tahap I 2021 hanya akan diperhitungkan dengan SiLPA BOK Reguler Tahun 2020, tidak termasuk SiLPA BOK Tambahan 2020.

Berdasarkan KMK 25 Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi

BOK Tambahan. Untuk penyaluran dana tersebut, syarat apa saja yang harus disampaikan dan kapan mulai

penyalurannya?
87
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Bagaimana jika terdapat sisa Dana BOS pada rekening sekolah yang telah ditutup?88

Apakah SiLPA BOK Tambahan akan diperhitungkan pada penyaluran BOK pada tahun anggaran berikutnya?89
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Telah diterbitkan KMK yang mengatur mengenai BOK Tambahan, antara lain:
1. KMK No 13/PMK.07/2020;
2. KMK No 14/PMK.07/2020;
3. KMK No 15/PMK.07/2020;
4. KMK No 20/PMK.07/2020; dan
5. KMK No 25/PMK.07/2020.

Terkait Perpres mengenai alokasi TKDD TA 2021, saat ini masih dalam proses penetapan. Mohon berkenan menunggu. Untuk
alokasi TKDD TA 2021, dapat dilihat melalui tautan berikut http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307.

Bagaimanakah tata cara pelaporan Dana BOKTambahan melalui Aladin?90
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Sesuai dengan PMK 130/PMK/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik, berdasarkan jenis penyalurannya dapat dibedakan
sebagai berikut:
1. Penyaluran secara bertahap, tahap I paling cepat disalurkan pada bulan Februari dan paling lambat bulan Juli. Tahap I

tersebut dapat disalurkan jika syarat berikut telah terpenuhi:
a. Perda APBD TA berjalan
b. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Tahun Sebelumnya yang telah direviu APIP
c. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik (dalam hal tidak

terdapat foto dengan titik koordinat, informasi titik koordinat dilakukan secara terpisah dari foto realisasi fisik).
d. RK yang telah disetujui KL Teknis
e. Minimal ada satu Kontrak Kegiatan fisik

2. Penyaluran sekaligus untuk bidang ≤ 1 miliar, paling cepat disalurkan pada bulan April dan paling lambat bulan Juli
3. Untuk penyaluran sekaligus atas rekomendasi KL, paling cepat disalurkan bulan April dan paling lambat bulan Desember

Sesuai dengan Perpres Nomor 88 Tahun 2019 tentang Juknis DAK Fisik, Kegiatan penunjang DAK Fisik dapat digunakan salah
satunya untuk pelaksanaan reviu oleh inspektorat daerah, namun tidak untuk honor yang diterima secara rutin.
Honor terkait dengan reviu dapat didanai dari sumber pendapatan lain di APBD, tapi tidak dari DAK Fisik.

Sehubungan dengan telah dimulainya tahun anggaran 2020, dan berkenaan dengan tugas reviu oleh

Inspektorat sebagai syarat dalam penyaluran DAK Fisik, mohon informasi kapan pelaksanaan penyaluran DAK

FisikTahap I akan dilaksanakan?
1

Bagaimana menyikapi Permendagri dan PMK yang memperbolehkan honor reviu Inspektorat untuk kegiatan

DAK Fisik sedangkan Kementrian Teknis tidak menyetujui honor reviu tersebut di RK?
2
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Dokumen Rencana Kegiatan DAK Fisik dianggap sah apabila telah dilakukan penandatanganan digital oleh pemerintah
daerah dan dengan KL Teknis.
Apabila RK tersebut belum dilakukan tandatangan digital oleh pemerintah daerah dan KL teknis maka penyusunan

dokumen RK tersebut dianggap tidak selesai.

Berdasarkan PMK 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik, Kepala Daerah menyampaikan usulan kegiatan DAK Fisik
melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi (KRISNA), terkait dengan detail waktu akan ada
surat Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuanganterkait pemberitahuan mengenai mekanisme penyampaian
usulan kegiatan DAK Fisik kepada Kepala Daerah.
Secara umum usulan DAK Fisik akan diinput oleh OPD teknis yang selanjutnya memerlukan persetujuan BAPPEDA daerah
terkait usulan tersebut.

Sesuai dengan Perpres Nomor 88 Tahun 2019 tentang Juknis DAK Fisik, persetujuan RK DAK Fisik oleh KL Teknis paling lambat
minggu pertama bulan Januari (3 Januari 2020). Penyusunan RK dianggap selesai apabila telah dilakukan
penandatanganan digital oleh pemerintah daerah dan KL Teknis paling lambat tanggal 3 Januari 2020.

Mohon petunjuk terkait Aplikasi KRISNA status sudah sampai pada tahapan penyusunan RK akan tetapi

belum membubuhkan Digital Signature.
3

Bagaimana cara mengusulkan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Fisik?4

Bagaimana jika RK DAK Fisik terlambat dilakukan digital sign? Apakah RK tetap dapat disetujui?5
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DAK Fisik disalurkan kepada pemerintah daerah dengan melihat kinerja pelaksanaan DAK Fisik tahap/tahun sebelumnya.
Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik, salah satu persyaratan penyaluran
DAK Fisik tahap I adalah laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis per
bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya. Pelaksanaan DAK Fisik juga dilakukan pemantauan dan evaluasi, baik dari
aspek teknis maupun keuangan. Ketentuan lebih lengkap mengenai pemantauan dan evaluasi DAK Fisik diatur dalam PMK
Nomor 130/PMK.07/2019.

Nilai kontrak per item ataupun keseluruhan tidak dapat melebihi PAGU-nya. Mohon saat pelaksanaan lelang dapat
diinformasikan rincian PAGU per item secara detil agar penawaran yang diberikan dapat sesuai dengan PAGU.

1. Nominal kontrak yang disampaikan pada OMSPAN adalah sesuai besaran RK. Untuk selisihnya yang akan dibiayai oleh
APBD, silakan disebutkan pada aplikasi apabila dapat memberikan informasi pada kolom keterangan.

2. Mohon dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan KPPN setempat terkait informasi bahwa pembangunan gedung ini
menggunakan pendanaan yang bersumber dari gabungan DAK Fisik dan APBD.

3. Saat reviu yang dilakukan oleh APIP daerah, hal tersebut harus disampaikan juga kepada APIP yang melaksanakan reviu.

Indikator penilaian pelaksanaan DAK Fisik6

Apakah nilai kontrak untuk DAK Fisik dapat melebihi nilai PAGU per item kegiatan?7

Bagaimana penginputan pada aplikasi OMSPAN, jika ada kegiatan pembangunan gedung yang nilai kontraknya

melebihi RK tetapi akan dibiayai dengan APBD?
8
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Satuan keterangan untuk penunjang tersebut adalah Orang Bulan (OB). Untuk menentukan apakah itu kontrak atau
swakelola, pertama dilihat dulu juknis dan jukop terlebih dahulu, kedua dilihat bentuk kontraknya. Apabila penunjukan
konsultan pengawas maka menggunakan kontrak, apabila pengawasan dilakukan oleh orang dinas maka digunakan
swakelola.

1. Sesuai Perpres Nomor 88 Tahun 2019, proses upload digital signing oleh Pemda pada Aplikasi KRISNA sudah tidak dapat
dilakukan, karena aplikasi terkunci pada minggu ketiga bulan Januari yang jatuh pada tanggal 3 Januari 2020.

2. Jika Pemda tidak melakukan upload digital signing sesuai ketentuan yang berlaku, maka DAK Fisik bidang Pariwisata TA
2020 tidak dapat disalurkan karena termasuk kasus RK Gagal.

Pada aplikasi KRISNA ada fitur untuk mencetak RK yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Dinas. Rekapitulasi dari
RK yang ditandatangani Kepala Dinas tersebut, kemudian disampaikan oleh Kepala Daerah (tanda tangan dan Cap

Basah) melalui upload pada aplikasi KRISNA paling lambat bulan Maret 2020 sudah tersedia pada KRISNA.

Bagaimana penganggaran untuk pengawasan DAK Fisik bidang Pariwisata?9

Bagaimana solusi untuk proses lelang yang telah dilaksanakan sedangkan RK DAK Fisik bidang Pariwisata

belum diberikan digital sign karena adanya keterlambatan pemberian digital sign oleh K/L sehingga ketika

Pemda ingin melakukan digital sign data telah terkunci?

10

Bagaimana prosedur Pemerintah Daerah mengajukan surat rekapitulasi RK serta perubahan untuk seluruh

bidang DAK Fisik yang telah disetujui K/L kepada kementrian keuangan
11

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik



137

Untuk proses lelang DAK Fisik, diharapkan total nilai kontrak kegiatan hasil lelang tidak melebihi Rencana Kerja dan Pagu
DAK Fisik TA 2020 per Bidang, sehingga dapat diinput ke dalam aplikasi OMSPAN. Pemda dapat menginfokan melalui KAK
untuk menuliskan besaran pagu setiap item kegiatan, agar para peserta lelang memberikan penawaran sesuai dengan
pagu yang dimiliki.

Pengalihan besaran alokasi DAK Fisik ke ruas jalan yang lain tidak diperkenankan mengingat level nama ruas jalan pada RK
harus sama. Serta, sesuai dengan Perpres tentang petunjuk teknis DAK Fisik, tidak diperkenankan melakukan revisi RK. Sesuai
Pasal 4 ayat (8) Perpres Nomor 88 Tahun 2019, Revisi RK dapat dilakukan dalam rangka:
a. optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi;

dan/atau
b. perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan atas usulan aspirasi anggota DPR dalam memperjuangkan

program pembangunan daerah.
Sementara perubahan ruas jalan tidak termasuk dalam kondisi yang diperbolehkan untuk merevisi RK, karena dengan 3 ruas
jalan yang dicantumkan dalam RK, maka output yang harus dihasilkan juga 3 ruas jalan.

Bagaimana jika nilai kontrak hasil lelang kegiatan DAK Fisik salah satu itemnya melebihi RK?12

Apakah penganggaran DAK Fisik yang sebelumnya untuk pembangunan 3 ruas jalan dapat dialihkan salah

satunya pada ruas jalan yang lain karena adanya informasi tambahan bahwa untuk satu ruas jalan yang telah

dianggarkan merupakan kewenangan Provinsi sehingga kegiatan pembangunan jalan tidak dapat dilakukan

oleh Kabupaten?

13
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Sesuai PMK 130/2019 bahwa foto dengan titik koordinat menjadi syarat penyaluran mulai dari tahun 2020, daerah
diwajibkan mengisi foto dengan titik koordinat pada bidang/subbidang DAK Fisik yang diterima dan dilaksanakan oleh
pemda pada TA 2019. Rincinya mengenai proses dan tata cara pengisiannya akan diatur dalam revisi atas Perdirjen PK
tentang Panduan Reviu DAK Fisik.

Sesuai dengan PMK 130 tahun 2019 dan Perpres tentang juknis DAK Fisik, daerah telah menyusun RK yang mencantumkan
panjang jalan sebagai output serta alokasi anggaran. Hal tersebut harus menjadi acuan dalam pelaksanaan lelang.
Silahkan menyesuaikan lelang dengan data tersebut. Jika tidak dapat dipenuhi, maka sebaiknya tidak dilaksanakan.

Usulan revisi RK DAK Fisik hanya dilakukan melalui aplikasi Krisna paling lambat tanggal 6 Maret 2020. Selanjutnya, K/L teknis
terkait akan melakukan penilaian atas usulan revisi yang diajukan. Kami mengimbau agar Pemerintah Daerah terus
berkoordinasi dengan K/L untuk menghindari kesalahan revisi RK.

Terkait pasal 35 ayat 1 PMK.130/PMK.07/2019 menyebutkan bahwa salah satu syarat penyaluran DAK

Fisik Tahap I adalah foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik, untuk tahun 2019 hal

tersebut belum diwajibkan. Apakah untuk syarat Penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun 2020 wajib mengupload

foto kegiatan tahun sebelumnya?

14

Apakah memungkinkan pembangunan ruas jalan dalam kawasan pariwisata panjangnya lebih sedikit dari yang

tercantum dalam RK?
15

Apakah OPD Pemda yang menangani DAK Fisik langsung koordinasi dengan K?L untuk perubahan RK dan

apakah hasil perubahan RK nantinya K/L yang akan berkoordinasi dengan Bappenas?
16
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Revisi RK sebelum dilakukan penginputan kontrak tidak dimungkinkan karena revisi RK dimaksudkan untuk pelaksanaan
optimalisasi. Maka, disarankan agar daerah dapat melakukan input kontrak dengan satuan riil sesuai pelaksanaan kontrak
yang dibutuhkan oleh daerah.

Alokasi DAK Fisik yang sudah ditetapkan dalam RK tidak dapat ditambah. Adapun jika Pemda telah melakukan kontrak
dengan penyedia melebihi Pagu yang ditetapkan, maka dapat didanai dari APBD. Ketentuan terkait pengelolaan DAK Fisik
dapat dilihat pada PMK Nomor 130/PMK.07/2019.

Sisa DAK Fisik TA 2018 dapat digunakan pada TA 2020 dengan menerbitkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD
TA 2020. Sesuai dengan PMK 130/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dalam Pasal 43 disebutkan bahwa
penggunaan sisa dana DAK sampai dengan TA 2014 yang output kegiatannya sudah tercapai dapat digunakan untuk:
1. mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran

berikutnya dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhkan daerah di tahun anggaran

berjalan dan tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.

Apakah dimungkinkan perubahan RK dalam rangka memperbaiki satuan kegiatan karena adanya kesalahan

input pada aplikasi KRISNA sedangkan RK telah disetujui tetapi lelang untuk kegiatan dimaksud belum

dilaksanakan sehingga belum ada kontrak yang diinput?
17

Alokasi DAK Fisik pada Perpres Rincian APBN sebesar Rp32M. Akan tetapi, berdasarkan hasil rekonsiliasi

dengan Kemenkes pada November 2019, alokasi DAK Fisik kami yang disetujui adalah Rp31M. Bagaimana

mekanismenya agar alokasinya naik menjadi Rp32M.
18

Apakah penggunaaan sisa DAK Fisik dua tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan pada awal tahun

anggaran 2020? Kemudian Sisa DAK Fisik TA 2018, Jika belum dianggarkan pada APBD murni 2020, apakah

bisa digunakan dengan mengubah penjabaran APBD 2020 untuk dapat digunakan di awal tahun 2020?
19
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Pembayaran uang muka tersebut dapat dilakukan menggunakan dana APBD terlebih dahulu.

Untuk kegiatan ketiga pengadaan tersebut penyalurannya akan dilakukan secara sekaligus.

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (5) PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik, salah satu dokumen
persyaratan penyaluran adalah daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang. Lebih lanjut dalam ayat
(11) diatur bahwa Daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dimaksud dapat berupa satu kontrak
kegiatan fisik selain kegiatan penunjang sebagai pemenuhan salah satu persyaratan penyaluran tahap I.

Sesuai Diktum Pertama dalam KMK Nomor 6/KMK.07/2020, DAK Fisik pada bidang Kesehatan dapat digunakan untuk
kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19. Untuk mengalihkan penganggaran kegiatan DAK Fisik, Daerah
dapat mengubah RK DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan di Daerah untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19.

Apakah dimungkinkan untuk membayar uang muka kepada pihak ketiga untuk kegiatan DAK Fisik Bidang

Jalan Reguler meskipun penyaluran DAK Fisik belum dilakukan?
20

Kegiatan Pengadaan Dump Truck, Arm Roll dan Kontainer Arm Roll yang dibiayai oleh DAK Fisik Bidang

Lingkungan Hidup penyalurannya dilakukan dengan cara sekaligus, bertahap atau campuran?
21

Apakah penyaluran DAK Fisik akan tetap dilakukan walaupun kontrak yang diinput baru untuk satu kegiatan

sedangkan kontrak yang lainnya belum diinput?
22

Apakah kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan akan dialihkan untuk kegiatan penanganan virus Corona di

daerah?
23
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Terkait dengan sisa anggaran, penggunaannya tetap mengacu kepada jenis dana masing-masing. Penggunaan sisa DAK
Fisik mengacu kepada Pasal 34 PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik yang perlu memperhatikan
capaian/output atas bidang dimaksud terlebih dahulu.

Syarat penyaluran Tahap I adalah reviu laporan penyerapan dana dan capaian output tahun sebelumnya (reviu laporan
tahunan keseluruhan bukan hanya untuk Tahap III saja). Sehingga walaupun tahun lalu hanya disalurkan sampai dengan
Tahap I saja atau Tahap II saja, tetap dilakukan reviu kemudian disusun laporan reviu penyerapan dana dan capaian ouput
secara tahunan.

Sesuai PMK 130/2019, Pemda dapat menggunakan sisa DAK s.d 2014 dan/atau sisa DAK Fisik sd 2019 di tahun ini. Selanjutnya
pelaporan sisa DAK di OMSPAN diwajibkan sesuai amanat peraturan tersebut, pada aplikasi pengisian sisa DAK Fisik s.d
artinya adalah "sampai dengan" artinya pemda harus melaporkan sisa DAK Fisik sejak 2003-2014 dan/atau sisa DAK Fisik
2015-2019 yang ada di RKUD.

Apakah SiLPA DAK Fisik dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19?24

DAK Fisik yang sedang dilaksanakan sesuai Perdirjen PK No. 3 Tahun 2020, apabila ada bidang yang Tahap III-

nya tidak ditransfer, sedangkan untuk penyaluran Tahap I TA berjalan semua bidang DAK Fisik dipersyaratkan

adanya laporan reviu Tahap III TA sebelumnya. Bagaimana perlakuan untuk bidang yang tidak ada penyaluran

Tahap III, sebagai akibat tidak tercapainya penyerapan anggaran yang telah ditransfer pada penyaluran Tahap

II.

25

Apakah yang dimaksud dengan input data sisa dana tahun anggaran yang lalu pada aplikasi OMSPAN DAK

Fisik bagian s.d. tahun 2018 untuk periode tahun berapa?
26

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik



142

Sebagaimana merujuk kepada arahan Menteri Keuangan melalui surat nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020,
Pemerintah Daerah diminta untuk menghentikan proses PBJ seluruh DAK Fisik di semua jenis/bidang/subbidang kecuali DAK
Fisik Bidang Kesehatan dan Pendidikan (dikecualikan Subbidang GOR dan Perpustakaan Daerah). Namun untuk kegiatan
yang proses PBJ-nya telah selesai sampai dengan tanggal 27 Maret 2020, maka kegiatan tersebut dapat diteruskan selama
data kontrak telah diinput pada aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 28 Maret 2020 jam 16.00 (sesuai S-128/PK/2020).
Proses Pengadaan Barang dan Jasa telah selesai jika:
1. Kontrak telah ditandatangani untuk pengadaan melalui pihak ketiga;
2. Surat Pesanan telah dikirimkan untuk pengadaan langsung; dan
3. Surat Perintah Kerja telah diterbitkan untuk Swakelola.

Terkait dengan perubahan alokasi TKDD mengacu pada PMK Nomor 35 Tahun 2020 di mana alokasi untuk DAK Fisik per
daerah/bidang/subbidang telah ditetapkan pada ketentuan tersebut. Kegiatan DAK Fisik dilakukan mengacu pada
perubahan alokasi pada PMK 35 Tahun 2020 dan RK yang sudah disepakati bersama KL

Dokumen penyaluran DAK Fisik mensyaratkan reviu APIP. Hal tersebut diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang
Pengelolaan DAK Fisik dan panduan reviu oleh APIP mengacu ke Perdirjen Nomor 3 Tahun 2020.

Mohon penjelasan terkait tindak lanjut S-247/MK.07/2020.27

Apakah kegiatan DAK Fisik yang dihentikan prosesnya dapat digunakan untuk penangan pandemi COVID-19

baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial?
28

Dasar Hukum untuk APIP melakukan reviu atas DAK Fisik?29
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DAK Fisik Bidang Kesehatan tidak wajib diubah untuk membiayai kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19.
Hal tersebut disesuaikan dengan prioritas daerah.

DAK Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 adalah Subbidang Pelayanan Rujukan Reguler, Subbidang
RS Rujukan Penugasan, dan Subbidang Pengendalian Penyakit Penugasan. Selain ketiga Subbidang tersebut tetap
digunakan sesuai RK/Revisi RK yang telah disepakati dengan K/L teknis.

Poin perubahan tahap pelaksanaan reviu pada dasarnya adalah perubahan dari reviu per bidang DAK Fisik menjadi reviu
per subbidang. Hal ini mengingat adanya perubahan pola penyaluran yang semula disalurkan per bidang menjadi per
subbidang mulai tahun 2020. Apabila laporan realisasi yang telah selesai direviu tersebut merupakan bidang yang tidak
memiliki subbidang, maka diperkenankan menggunakan format lama. Apabila memiliki subbidang, mohon agar dapat
disesuaikan dengan ketentuan PER-3/PK/2020. Namun demikian, kami sarankan agar dapat seluruhnya disesuaikan dengan
ketentuan terbaru.

Apakah DAK Fisik Bidang Kesehatan harus diubah penggunaannya untuk pencegahan dan penanganan

COVID-19?
30

Apakah DAK Fisik Bidang Kesehatan di luar kategori pelayanan rujukan harus digeser untuk penanganan

COVID-19?
31

Sehubungan dengan PER-3/PK/2020 diterbitkan tanggal 6 Maret 2020 dan beberapa reviu APIP atas DAK

Fisik 2019 telah terbit sebelum tanggal ditetapkannya peraturan tersebut, apakah diperkenankan untuk

menggunakan Reviu APIP dengan format yang lama sebagai syarat penyaluran DAK FisikTahap 1 2020?

32
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Kegiatan pembangunan Puskesmas dapat tetap dilaksanakan sepanjang sesuai dengan RK yang disepakati bersama K/L
teknis.

Batas waktu input dokumen kontrak DAK Fisik Kesehatan dan KB serta DAK Fisik Pendidikan (selain GOR dan Perpusda) pada
aplikasi OMSPAN berlaku normal yakni sampai dengan tanggal 21 Juli 2020, sebagaimana Pasal 35 ayat (2) PMK Nomor
130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DAK Fisik.

Terkait dengan pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan tersebut, selama kondisi berikut terpenuhi:
1. Kontrak telah diinput ke dalam OMSPAN s.d. batas waktu yang ditentukan; dan
2. Persyaratan penyaluran DAK Fisik setiap tahapnya dipenuhi sebagaimana ketentuan
maka dana dapat disalurkan agar kegiatan tetap terlaksana. Selanjutnya penyesuaian alokasi TKDD yang baru saja
ditetapkan telah mempertimbangkan kontrak yang telah diinput dan potensi penyaluran DAK Fisik yang menyertainya.

Apakah DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2020 yang diperuntukan untuk pembangunan Puskesmas tetap dapat

dilanjutkan atau dihentikan?
33

Kapan batas akhir penginputan kontraktual pada aplikasi OMSPAN untuk Bidang Kesehatan (selain untuk

COVID-19)?
34

Jika DAK Tahap I Subbidang Perpustakaan telah disalurkan, apakah tahap 2 dan 3 subbidang perpustakaan akan

tetap disalurkan?
35
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Sesuai dengan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-121/PK/2020, input perubahan RK Subbidang Pelayanan
Rujukan Reguler untuk penanganan COVID-19 dapat dilakukan paling lambat 15 April 2020.

Sesuai Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-126/PK/2020 tanggal 27 Maret 2020, disebutkan pada poin 5, bahwa
Kontrak kegiatan penunjang yang sudah ditandatangani dan/atau telah disampaikan ke aplikasi OMSPAN, tidak akan
disalurkan jika kegiatan/pekerjaan inti (fisik) tidak terlaksana. Dengan demikian, kontrak kegiatan penunjang yang sudah
diinput tersebut otomatis terfilter dan tidak mendapat alokasi.

Penyerapan dan pencapaian output didasarkan pada kontrak yang tertera dalam OMSPAN.
Laporan penyerapan dana dihitung berdasarkan SP2D BUD yang diinput dalam aplikasi OMSPAN, sedangkan laporan
capaian output didasarkan pada realisasi fisik atas output yang terinput dalam OMSPAN

Apakah DAK Fisik Bidang Kesehatan Reguler Subbidang Pelayanan Rujukan masih bisa melakukan perubahan

Rencana Kegiatan?
36

Alokasi DAK Fisik pada PMK 35 tahun 2020 tidak dialokasikan sedangkan penginputan telah dilakukan

melalui aplikasi OMSPAN sebelum tanggal 17 Maret 2020?
37

Jika terdapat adendum kontrak DAK Fisik 2019, misal sebelumnya output 4 ruangan menjadi 3 ruangan

dengan nominal kontrak 100jt apabila 3 ruangan tersebut tercapai, apakah penyerapan 100% atau sesuai

dengan nilai keuangan sedangkan adendum tidak tertera pada aplikasi OMSPAN.

38

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik



146

Kontrak yang telah diinput s.d. 28 Maret 2020 dan statusnya masih 'diinput dinas' dapat diubah menjadi 'disetujui Pemda'.
Selanjutnya, silakan cetak dan tandatangi oleh Kepala Daerah sebagai salah satu syarat penyaluran, dan diunggah
kembali ke aplikasi OMSPAN. Perlu diperhatikan, mohon berhati-hati ketika memilih status kontrak, terdapat pilihan status
'ditolak Pemda' yang artinya kontrak dianggap gugur dan tidak akan dapat diinput/diedit kembali dalam aplikasi OMSPAN.
Ketentuan mengenai syarat penyaluran mengikuti PMK 130/PMK.07/2019 dan PMK 35/PMK.07/2020.

Terkait kontrak pada aplikasi OMSPAN, mohon dapat dicoba untuk dilengkapi terlebih dahulu dulu penginputan
komponennya. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, berarti batas waktu input telah ditutup. Jika hal tersebut telah
dilakukan tetapi masih terdapat kendala pada aplikasi OMSPAN mohon dapat menghubungi Direktorat Pelaksanaan
Anggaran Ditjen Perbendaharaan atau KPPN setempat karena aplikasi OMSPAN merupakan kewenangan dari Ditjen
Perbendaharaan.

Terkait pelaporan Tahap 3 TA 2019, mohon dapat dicek kembali apakah foto telah diupload untuk seluruh subbidang,
termasuk juga pada SP2D BUD yang tidak tersalur sampai dengan Tahap 3. Jika hal tersebut telah dilakukan tetapi masih
terdapat kendala pada aplikasi OMSPAN mohon dapat menghubungi Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen
Perbendaharaan atau KPPN setempat karena aplikasi OMSPAN merupakan kewenangan dari Ditjen Perbendaharaan.

Daftar kontrak DAK Fisik telah diinput oleh SKPD pengelola pada aplikasi OMSPAN pada tanggal 28 Maret

2020, tetapi BPKPD tidak dapat memyetujui sampai batas waktu yang ditentukan karena adanya kendala

jaringan sehingga statusnya masih "input dinas". Nilai alokasi DAK Fisik pada PMK Nomor

35/PMK/07/2020 sesuai dengan nilai kontrak yang telah diinput. Apa yang harus dilakukan agar status pada

aplikasi OMSPAN berubah dan persyaratan penyaluran dapat dilengkapi?

39

Pada aplikasi OMSPAN, kontrak yang statusnya "Dinput Dinas" tidak dapat diubah menjadi "Disetujui

Pemda" dengan muncul peringatan "komponen belum dipilih, tidak dapat disetujui".
40

Pada aplikasi OMSPAN Status item Foto TAYL belum tersedia, sedangkan laporan untuk SP2D Tahap 3 Tahun

2019, foto disertai lokasi telah diupload.
41

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik



147

1. Sesuai dengan Perpres No. 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2020, dapat disampaikan:
a) Usulan rencana kegiatan dibahas dengan K/L untuk mendapat persetujuan, paling lambat minggu pertama bulan

Januari. Dapat mengajukan paling banyak 1 kali usulan perubahan RK, paling lambat minggu pertama bulan Maret.
b) Pemda melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran, rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik

berdasarkan RK yang telah disetujui.
c) Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa pelaksanaan DAK Fisik di daerah dilakukan sesuai
dengan RK dan mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa

Untuk perubahan metode pengadaan, apabila dalam Petunjuk Operasional K/L terkait mengatur opsi pengadaan lain,
perubahan metode pengadaan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut. Apabila tidak diatur, Pemda dapat
berkoordinasi dengan K/L terkait untuk meminta pertimbangan atas perubahan metode pengadaan.

Untuk kegiatan Obat dan BMHP diusulkan Kementerian Kesehatan untuk disalurkan secara sekaligus atas rekomendasi
(campuran). Mohon untuk dapat dipastikan kembali terkait kegiatan dalam Subbidang Farmasi tersebut apakah merupakah
kegiatan yang merupakan direkomendasikan KL untuk disalurkan secara sekaligus (campuran) atau tidak.

Terdapat salah satu kegiatan yang tidak sesuai antara metode pengadaan di RK desk dengan metode

pengadaan yang akan dilaksanakan di mana seluruh kegiatan tersebut sudah diinput di OMSPAN. Bagaimana

agar kegiatan dapat tetap dilaksanakan?
42

Mengapa metode penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan & KB Subbidang Farmasi seharusnya

bertahap tetapi pilihan pada aplikasi OMSPAN hanya Campuran. Hal ini mengakibatkan penyaluran tahap I

terhambat, karena harus memenuhi persyaratan untuk BAST.
43
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Sesuai dengan PMK 130/PMK.07/2019 bahwa untuk kegiatan yang telah direkomendasikan untuk salur sekaligus atas
rekomendasi KL (campuran) dapat diajukan per BAST yang telah tersedia. Sementara untuk kegiatan yang tidak
direkomendasikan disalurkan secara bertahap oleh rekomendasi KL tetap dilakukan secara bertahap.

DAK Fisik disalurkan maksimal 7 hari kerja setelah KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan
benar.
Tahap 1 disalurkan pada bulan Februari-Juli
Tahap 2 disalurkan pada bulan April-Oktober
Tahap 3 disalurkan pada bulan September-Desember
Sekaligus pagu s.d. 1M disalurkan pada bulan April-Juli
Sekaligus rekomendasi KL (campuran) disalurkan pada bulan April-Desember

Berdasarkan PMK 130/PMK.07/2019, Penyaluran DAK Fisik untuk jenis penyaluran sekaligus atas rekomendasi KL (Campuran)
dapat diproses permintaan penyalurannya untuk seluruh BAST ataupun sebagian BAST yang dilaporkan.

Apakah Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dengan metode penyaluran campuran dapat diajukan per

kontrak/BAST?
44

Kapan DAK FisikTA 2020 dapat ditransfer ke daerah?45

Apakah penyaluran DAK Fisik dengan jenis penyaluran Campuran dapat dilakukan per kontrak yang telah

selesai BAST-nya atau harus menunggu dari seluruh BAST satu subbidang selesai?
46
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Untuk penyaluran DAK Fisik TA 2019 telah berakhir pada akhir tahun 2019.
Sedangkan untuk penyaluran DAK Fisik TA 2020, berdasarkan S-247/MK.07/2020 dan S-128/PK.3/2020 seluruh proses
pengadaan barang dan jasa dihentikan kecuali untuk DAK Fisik Bidang Pendidikan (tidak termasuk Subbidang Perpusda dan
GOR), Bidang Kesehatan, dan DAK Fisik Bidang lainnya yang telah ada dokumen kontrak yang telah ditandatangani dan
disampaikan pada Aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 28 Maret 2020.

1. Jika kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang didanai dari DAK Fisik, maka dana tersebut telah tersedia di RKUD
karena seluruh penyaluran DAK Fisik untuk kegiatan TA 2019 telah dilakukan, kecuali untuk kegiatan yang tidak
memenuhi syarat maka atas kegiatan tersebut pembayarannya dibebankan pada APBD. Maka untuk penyelesaian
utang mohon dapat mengacu pada Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD atau berkoordinasi langsung
dengan Kemendagri.

2. Jika kegiatan dimaksud bukan kegiatan yang didanai DAK Fisik, maka untuk penyelesaian utang mohon dapat
mengacu pada Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD atau berkoordinasi langsung dengan Kemendagri.

Reviu APIP dilakukan per subbidang sesuai pedoman reviu apip yang diatur dalam Peraturan Dirjen PK Nomor PER-3/PK/2020
Jadi tidak dipengaruhi oleh sistem pembayaran bertahap/sekaligus.

Apakah seluruh DAK FisikTA 2019 dan TA 2020 dihentikan penyalurannya?47

Mohon informasi apakah dapat melunasi utang atas kegiatan yang belum direviu oleh APIP?48

Apakah reviu APIP dilakukan bersamaan atau terpisah untuk DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun 2019 yang

memiliki 4 subbidang dimana 1 subbidang dibayarkan sekaligus, sementara 3 subbidang lainta dibayarkan

secara bertahap?
49

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik



150

SiLPA yang berasal dari dana earmark tidak dapat dianggarkan secara langsung untuk penanganan COVID-19, mengingat
SiLPA dimaksud telah memiliki peruntukannya masing-masing. Merujuk kepada format Laporan Penyesuaian APBD dalam
Lampiran PMK Nomor 35/PMK.07/2020, SiLPA yang dapat digunakan adalah SiLPA APBD. Terkait penggunaan sisa DAK Fisik,
ketentuannya mengacu kepada PMK Nomor 130/PMK.07/2019. Sesuai PMK tersebut, jika outputnya sudah selesai maka
dapat dipakai untuk bidang yang sama atau bidang lain sesuai prioritas daerah (jika prioritas penanganan COVID-19, bisa
dianggarkan ke DAK Fisik menu COVID-19 sesuai petunjuk teknis tahun ini).

Untuk DAK Fisik, sebelum dialokasikan ke daerah, Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengajukan usulan. Pedoman
Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik dapat diunduh melalui tautan berikut ini
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=16127.

Untuk kegiatan yang penyalurannya dilaksanakan secara sekaligus, sesuai dengan PMK 130 tahun 2019, sudah melalui
proses pengusulan oleh K/L teknis masing2. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama Kemenkeu, dan sudah
ditetapkan sejak awal tahun ini, sehingga tidak bisa lagi mengubah mekanisme penyaluran saat ini.

Adakah peraturan yang membolehkan SiLPA earmark seperti DAK Fisik tahun 2019 digunakan untuk

penangan COVID-19?
50

Untuk mendapatkan DAK Fisik TA 2021, apakah akan dialokasikan langsung oleh DJPK atau Pemda

mengajukan usulan terlebih dahulu?
51

Apakah dapat dilakukan perubahan metode penyaluran bertahap menjadi penyaluran sekaligus untuk DAK

Fisik Pendidikan Reguler SKB?
52
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Selisih antara Pagu Alokasi dan RK tidak dapat dilakukan input kontrak tambahan. Kontrak hanya dapat diinput jika
kegiatan tersebut sesuai dengan RK yang telah disetujui KL dan Pemda. Apabila Pemda sudah melakukan kontrak atas
kegiatan diluar RK yang telah disetujui maka penyelesaian kegiatan menjadi tanggung jawab Pemda.

Petunjuk teknis pengelolaan DAK Bidang Pendidikan telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2019 dan petunjuk
operasional juga sudah ditetapkan oleh Kemendikbd, yakni Permendikbud Nomor 11 Tahun 2020.

Sesuai PMK 130/2020 Pasal 36, penyaluran rekomendasi sekaligus bisa dilakukan paling cepat bulan April paling lambat
Desember.

Sesuai dengan PMK Nomor 35/PMK.07/2020, penyaluran DAK Fisik bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana untuk menu
kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 dilaksanakan secara sekaligus setelah kepala KPPN menerima
persyaratan penyaluran yang disampaikan pemda melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 7 Mei 2020. Sementara
penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan (selain menu COVID-19) tetap dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dalam PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik.

Apakah selisih antara pagu alokasi dengan rencana kegiatan masih bisa diinput pada daftar kontrak?53

Apakah petunjuk teknis pengelolaan DAK Bidang Pendidikan subbidang PAUD dan subbidang SKB telah

ditetapkan?
54

Kapan penyaluran paling cepat Untuk metode penyaluran campuran?55

Kapan terakhir penyampaian permohonan penyaluran DAK Fisik Kesehatan dan Pendidikan?56
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Perubahan volume tidak dapat dilakukan apabila jumlahnya akan melebihi volume pada RK. Perubahan volume pada
aplikasi OMSPAN hanya dapat dilakukan untuk kesalahan penulisan volume antara dokumen kontrak dan inputan pada
aplikasi OMSPAN dengan batasan tidak melebihi volume RK

Batas waktu penginputan kontrak DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan dilakukan sesuai ketentuan PMK 130/2020 dan
PMK 35/2020 yaitu paling lambat 21 Juli 2020. Pengalihan kegiatan tidak diperkenankan karena batas waktu perubahan RK

sudah terlampaui yaitu paling lambat minggu pertama bulan Maret 2020.

Data kontrak selain bidang pendidikan dan kesehatan yang tertolak sudah tidak dapat dihidupkan lagi, sehingga kegiatan
akan gugur dan sudah tidak dapat melakukan input kontrak kembali karena batas penginputan kontrak sesuai surat
menkeu terkait penghentian PBJ DAK Fisik adalah tanggal 28 Maret 2020. Terkait kewenangan akses pembukaan aplikasi
OMSPAN ada di DJPb Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Apakah paket yang sudah disalurkan masih bisa diubah untuk mengubah volumenya?57

DAK Reguler Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Rujukan Bertahap tahun 2020 saat ini gagal lelang

(pembangunan gedung). Untuk dilakukan tender ulang apakah ada dispensasi perpanjangan input kontrak

yang semula paling lambat 21 Juli 2020? Apakah diperkenankan untuk mengalihkan pada kegiatan fisik lain

berupa pengadaan alkes dengan merevisi pada aplikasi Krisna?

58

Mohon untuk bisa mengembalikan status data kontrak bidang jalan pada aplikasi DAK fisik OMSPAN yang

telah tertolak.
59
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Berdasarkan PMK 130/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020, pemda memasukkan daftar kontrak kegiatan untuk Bidang

Pendidikan dan Bidang Kesehatan ke dalam Aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 21 Juli 2020. Kemudian, sesuai Surat Menteri

Keuangan Nomor S-247/ MK.07/2020, untuk DAK Fisik selain bidang Kesehatan dan bidang Pendidikan, kontrak diinput dalam aplikasi

OMSPAN paling lambat tanggal 28 Maret 2020. Untuk subbidang GOR dan dan subbidang Perpustakaan Daerah pada bidang

Pendidikan termasuk dalam kelompok maksimal input kontrak tanggal 28 Maret 2020.

Penyaluran DAK Fisik dilakukan maksimal sebesar nilai kontrak. Penginputan kontrak ke aplikasi OMSPAN dilakukan maksimal tanggal 21

Juli 2020. Apabila penginputan melebihi batas waktu tersebut, maka DAK Fisik tidak dapat disalurkan. Tidak ada batasan atas tanggal

selesai kontrak, yang perlu diperhatikan adalah tanggal penandatanganan kontrak dan penginputan maksimal 21 Juli 2020.

Cadangan DAK Fisik adalah DAK Fisik yang dialokasikan sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak

pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ditujukan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Daerah pada bidang yang yang

mendukung pencapaian target pembangunan nasional dalam RPJM dan RKP; memiliki daya dukung tinggi terhadap pemulihan

perekonomian Daerah; mendukung ketahanan pangan; dan/atau juga mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata

nasional. Cadangan DAK Fisik dialokasikan pada 10 bidang yaitu: Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Industri Kecil dan

Menengah, Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pariwisata, Bidang Jalan, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi,

Bidang Irigasi, dan Bidang Transportasi Perdesaan.

Cadangan DAK Fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus dan bukan merupakan usulan kegiatan baru, melainkan

menggunakan Rencana Kegiatan (RK) DAK TA 2020 yang telah disetujui Kementerian/Lembaga namun tidak berlanjut karena

dihentikan proses pengadaannya.

Pelaksanaan kegiatan diutamakan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal, dan dapat diselesaikan pada

sisa TA 2020."

Mohon informasi untuk batas waktu perekaman data kontrak DAK Fisik tahun anggaran 2020.60

Apakah DAK Fisik Kesehatan hanya bisa dibayarkan untuk kontrak yang BASTnya per Juli?61

Apa itu Cadangan DAK Fisik?62
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Pengelolaan Cadangan DAK Fisik mengacu pada ketentuan PMK Nomor 76/PMK.07/2020. Namun dalam rangka percepatan
penyaluran, dilakukan beberapa relaksasi ketentuan terkait penyaluran Cadangan DAK Fisik sebagaimana diatur dalam PMK
Nomor 101/PMK.07/2020. Adapun relaksasi tersebut yaitu:
1. Penyaluran Cadangan DAK Fisik TA 2020 yang semula dilaksanakan dalam 2 tahap menjadi dilaksanakan per jenis per

bidang/subbidang sebesar nilai pada daftar kontrak
2. Dokumen persyaratan penyaluran Cadangan DAK Fisik yang semula berupa RK, daftar kontrak, dan Surat Pernyataan

Kesanggupan Daerah untuk syarat salur tahap I dan laporan realisasi penyerapan dana min 75% dari dana yang telah diterima
di RKUD dan capaian output per bidang/subbidang paling sedikit 50% sd tahap I untuk penyaluran tahap II menjadi --> RK dan
daftar kontrak kegiatan Cadangan DAK Fisik (kemudahan syarat penyaluran)

3. Penerimaan dokumen syarat salur yang semula tanggal 31 Agustus 2020 untuk syarat salur Tahap I dan 7 Desember 2020 untuk
syarat salur tahap II menjadi --> 30 September 2020

4. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK FIsik yang telah direviu oleh APIP Daerah disampaikan kepada
KPPN melalui Aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 15 Desember 2020 dan dapat diperbaharui sampai dengan penyaluran
DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2021. Laporan tersebut menjadi syarat penyaluran DAK Fisik TA 2021.

Dalam hal pengembangan Aplikasi belum selesai dilakukan, maka ketentuan terkait penyaluran masih mengacu pada ketentuan
dalam PMK Nomor 76/PMK.01/2020 sampai dengan kesiapan aplikasi (Pasal 17 PMK 101/PMK.07/2020)

Surat Pernyataan Kesanggupan Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam hal Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, dokumen tersebut ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sebagai
pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala Daerah.
Namun berdasarkan ketentuan Pasal 8 PMK 101/PMK.07/2020, sebagai bentuk upaya percepatan penyaluran, syarat penyaluran
Cadangan DAK Fisik terdiri dari Rencana Kegiatan (RK) Cadangan DAK Fisik yang telah disetujui oleh K/L teknis terkait dan daftar
kontrak kegiatan Cadangan DAK Fisik. Ketentuan ini mulai berlaku pada saat pengembangan Aplikasi OMSPAN telah selesai
dilakukan.

Bagaimana pengelolaan Cadangan DAK Fisik?63

Siapa penandatangan Surat Pernyataan Kesanggupan Daerah untuk menyelesaikan kegiatan sampai dengan

akhir tahun anggaran 2020 yang merupakan syarat penyaluran tahap I Cadangan DAK Fisik?
64
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Untuk kegiatan DAK Fisik yang pengadaannya dihentikan sampai dengan 27 Maret 2020 pelaksanaannya dapat didanai
dengan Cadangan DAK Fisik untuk bidang tertentu sesuai dengan kriteria umum dan kriteria khusus sebagaimana diatur
dalam PMK Nomor 76/PMK.07/2020. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan penunjang sesuai kewajaran
dengan tetap mengacu pada ketentuan Perpres Nomor 88 Tahun 2019. Sepanjang kegiatan fisik dan penunjang ada pada
RK Dana Cadangan maka kegiatan tersebut boleh dilaksanakan. Namun jika kegiatan fisiknya tidak dapat dilaksanakan,
maka dana penunjangan juga tidak bisa dibayarkan.

Terkait penganggaran APBD, mohon dikoordinasikan dengan Kemendagri. Namun jika OPD tidak sanggup melaksanakan
kegiatan Cadangan DAK Fisik, maka tidak ada penyaluran dan perlu diingat bahwa pengalokasian DAK Fisik TA selanjutnya
mempertimbangkan kinerja TA sebelumnya.

Sebagaimana disampaikan pada Permendagri 39 Tahun 2020 penyesuaian alokasi anggaran pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD. Perubahan perkada
dimaksud dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD. Dalam hal pemda tidak melakukan perubahan
APBD atau penyesuaian alokasi anggaran yang dilaksanakan setelah perubahan APBD, penyesuaian alokasi dimaksud

ditampung dalam laporan realisasi anggaran TA berkenaan. Kemudian, berdasarkan surat dirjen perimbangan keuangan
nomor S-282/PK/2020, dalam rangka pencapaian prioritas nasional TA 2020 dan pemulihan ekonomi, Pemda diminta untuk
menganggarkan Cadangan DAK Fisik dengan terlebih dahulu menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD
dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2020

Apakah kegiatan penunjang yang telah dihentikan sebelumnya pada tanggal 27 Maret 2020, melalui Perpres

Nomor 72 Tahun 2020 dapat dilaksanakan kembali?
65

Apakah diperkenankan untuk tidak menganggarkan kegiatan Cadangan DAK Fisik karena Pemerintah Daerah

tidak sanggup untuk melaksanakan tepat waktu?
66

Apakah pelaksanaan kegiatan Cadangan DAK Fisik harus didahului dengan penyesuaian Perkada tentang APBD

2020?
67
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Alokasi/pagu DAK Fisik per Pemda dituangkan dalam Perpres tentang Rincian APBN. Atas pagu/alokasi tersebut Pemda
melakukan lelang/kontrak. Jumlah DAK yang ditransfer ke Pemda berdasarkan data kontrak (hasil lelang) yang sudah
diinput oleh Pemda ybs ke dalam Aplikasi OMSPAN. Kemenkeu akan menyalurkan DAK sesuai dengan kontrak yang diinput
dalam aplikasi OMSPAN tersebut. Jadi misalnya alokasi 100 Milyar, input kontraknya baru 90 Milyar, maka yang ditransfer
dalam tahun tersebut adalah 90 Milyar. Sisa DAK adalah dihitung dari Jumlah Alokasi DAK yang sudah Ditransfer ke RKUD
dikurangi dengan Jumlah Anggaran yang Sudah Terserap dalam Kegiatan. Misalnya dari 90 Milyar yang sudah ditransfer
tadi, terserap baru 70 Milyar, maka sisa DAK adalah 20 Milyar. Sehingga Sisa DAK tersebut posisinya sudah di RKUD, bukan
Pagu Alokasi yang ada di Perpres/PMK.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 76/PMK.07/2020, batas waktu penyampaian data kontrak Cadangan DAK Fisik
Tahap I adalah 31 Agustus 2020
Namun, sesuai ketentuan pada PMK No. 101/PMK.07/2020, dilakukan relaksasi terhadap ketentuan batas akhir daerah
melakukan penyampaian data kontrak Cadangan DAK Fisik menjadi 30 September 2020. Hal ini mulai berlaku ketika
pengembangan Aplikasi OMSPAN telah selesai dilakukan (Pasal 17 PMK 101/PMK.07/2020)

Apabila perbedaan tersebut disebabkan karena kesalahan input di SPM, mohon untuk menyesuaikan SPM dengan kontrak
yang telah diinput pada aplikasi OMSPAN. Karena jika SPM tersebut telah diproses dan menjadi SP2D maka dapat menjadi
temuan saat dilakukan reviu oleh APIP.
Apabila kesalahan tersebut karena kesalahan input nomor kontrak pada aplikasi OMSPAN, dapat melaporkan hal tersebut
ke KPPN untuk diajukan perubahan data nomor kontrak.

Bagaimana cara menghitung sisa DAK Fisik?68

Kapan batas waktu penginputan data kontrak untuk Cadangan DAK Fisik?69

Bagaimana jika terdapat perbedaan nomor kontrak antara SPM dan pada aplikasi OMSPAN?70
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Penggunaan dana dari subbidang lain dapat dilakukan terlebih dahulu karena hal tersebut menyangkut manajemen kas di
daerah. Namun mohon menjadi perhatian agar ketika menggunakan dana dari subbidang lain untuk menyelesaikan
pembayaran pada subbidang KB tersebut, tidak menganggu penyerapan subbidang yang diambil dananya tersebut.
Pembayaran subbidang KB tersebut juga dapat menggunakan dana pada APBD yang tidak bersifat earmark.

Penggunaan sisa dana kegiatan penunjang DAK Fisik ketentuannya mengacu pada penggunaan sisa DAK Fisik. Namun
perlu menjadi perhatian bahwa untuk dana kegiatan penunjang tersebut melekat pada kegiatan utamanya.

Terkait volume kegiatan mohon dapat mengacu pada RK yang telah disetujui karena dana yang akan disalurkan maksimal
adalah senilai yang tercantum pada RK.

Catatan Hasil reviu akan menjadi pertimbangan pada penyaluran Tahap I, Tahap II dan Tahap III. Jika dari Catatan Hasil
reviu tersebut sesuai dengan data yang terinput di OMSPAN/tidak memenuhi ketentuan, maka DAK Fisik belum dapat
disalurkan.

Apakah diperkenankan untuk melakukan pembayaran kegiatan DAK Fisik subbidang KB menggunakan dana

yang telah disalurkan untuk subbidang yang lain?
71

Apakah sisa dana penunjang DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan/dianggarkan kembali

untuk kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya?
72

Apakah diperkenankan menambah volume kegiatan DAK Fisik agar menyesuaikan alokasi sesuai dengan

Perpres Nomor 72 Tahun 2020?
73

Apakah cacatan hasil reviu (CHR) dapat mempengaruhi penyaluran DAK Fisik?74
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Untuk kontrak DAK Fisik bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan (kecuali Subbidang GOR dan Perpusda), dan Cadangan DAK
Fisik masih dapat dilakukan perbaikan data kontrak selama belum menjadi syarat penyaluran Tahap I DAK Fisik. Jika sudah
menjadi syarat penyaluran Tahap I maka data kontrak tidak dapat dilakukan perbaikan. Lebih lanjut terkait perbaikan data
pada aplikasi OMSPAN, mohon dapat berkoordinasi dengan KPPN setempat

Dalam PMK 101 pernyataan kepala daerah tidak lagi dipersyaratkan dalam penyaluran cadangan DAK Fisik

Penyaluran dak fisik dan cadangan dak fisik sesuai PMK 101 tahun 2020, jika kontrak tersebut sudah menjadi syarat salur
(tahap 1, tahap 2, atau batching), maka kontrak sudah tidak dapat dilakukan perbaikan.

Apakah daftar kontrak yang sudah diinput oleh OPD pada palikasi OMSPAN dan sudah disetujui oleh BPKAD

masih bisa dihapus dan dilakukan perbaikan data kontraknya?
75

Terkait syarat penyaluran Cadangan DAK Fisik Tahap I, sesuai dengan Pasal 7 PMK Nomor

76/PMK.07/2020 apakah Surat Pernyataan Kepala Daerah yang dibuat untuk setiap bidang atau untuk

seluruh bidang?
76

Karena adanya penggantian PPK maka terdapat kegiatan yang dibatalkan karena e-purchasing yang dilakukan

pada akun PPK yang lama tidak dapat dimigrasi ke akun PPK yang baru, sementara kegiatan telah diinput

pada aplikasi OMSPAN. Apakah dimungkinkan untuk memperbaiki data kontrak untuk kegiatan yang

dibatalkan tersebut?

77
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Penyaluran dak fisik dan cadangan dak fisik sesuai PMK 101 tahun 2020, jika kontrak tersebut sudah menjadi syarat salur
(tahap 1, tahap 2, atau batching), maka kontrak suda tidak dapat dilakukan perbaikan.

Mengacu kepada pasal 5 PMK Nomor 101/PMK.07/2020, DAK Fisik akan disalurkan apabila persyaratan sebagaimana
ketentuan pada pasal 6 telah terpenuhi, dimana salah satunya adalah daftar kontrak. untuk daftar kontrak dapat
disampaikan sampai dengan tanggal 30 September 2020, dan penyalurannya didasarkan besaran kontrak yang dimintakan
penyaluran. Untuk batas waktu penyampaian syarat Cadangan DAK Fisik pada OMSPAN sebagaimana dijelaskan pada
pasal 8 adalah tanggal 30 September.

Untuk saat ini aplikasi OMSPAN telah diperbaharui untuk mengakomodasi ketentuan PMK Nomor 101/PMK.07/2020. Oleh
karena itu penginputan dapat dilakukan per kontrak yang telah selesai proses lelangnya, dan penyaluran akan dilakukan
sesuai dengan kontrak yang telah diinput.

Kontrak harus sesuai dengan RK yang telah disepakati, dan perubahan RK sudah tidak dapat dilakukan karena perubahan
RK paling lambar adalah Maret minggu pertama. oleh karena itu perubahan lokasi kegiatan cadangan dak fisik tidak dapat
dilakukan

Bagaimana jika terdapat kesalahan dalam penginputan data kontrak?78

Apakah penyaluran Cadangan DAK Fisik dilakukan secara sekaligus atau bertahap?79

Apakah penginputan data kontrak dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kontrak yang telah selesai,

atau harus diinput sekaligus?
80

Apakah dapat dilakukan perubahan lokasi untuk kegiatan Cadangan DAK Fisik?81

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
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Laporan pelaksanaan DAK Fisik dan cadangan DAK Fisik yang telah direviu oleh APIP dilaporkan paling lambat tanggal 15
Desember 2020. Untuk besaran penyerapan dan capaian output didasarkan pada kondisi real di daerah sehingga data
tersebut dapat diperoleh dari dinas pelaksana kegiatan atas persetujuan badan pengelola keuangan daerah. Untuk dak
fisik dan cadangan dak fisik semuanya wajb untuk disampaikan angka capaian output dan penyerapan dananya dalam
aplikasi omspan.

Berdasarkan perdirjen Nomor PER-3/PK/2020 tentang Panduan Reviu Laporan Penyerapan Dana dan

Capaian DAK Fisik menyebutkan bahwa memastikan penyerapan dana yang disalurkan sudah terealisasi

minimal 75% yang mana data tersebut terinput pada aplikasi OMSPAN. Untuk DAK FISIK subbidang

Rujukan tahun ini ada beberapa metode penyaluran: tahapan, campuran dan sekaligus. Pada aplikasi

OMSPAN hanya dapat melihat realisasi untuk metode penyaluran tahapan. Bagaimana cara untuk

mengeluarkan catatan hasil reviunya?

82
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Sebelumnya perlu diinfokan bahwa kesehatan bukan termasuk bidang yang dihentikan pengadaan barang dan jasanya
pada Tahun 2020 sehingga Cadangan DAK Fisik tidak terdapat pada Bidang Kesehatan. Untuk ketentuan penggunaan DAK
Fisik mengacu pada Pasal 43 PMK Nomor 130/PMK.07/2020 dimana penggunaan sisa DAK Fisik sampai dengan TA 2014 dan/
atau sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya yang output kegiatannya *sudah tercapai* dapat digunakan untuk:
1. mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran

berikutnya dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan dan/atau
2. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhkan daerah di tahun anggaran

berjalan dan tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.
Sementara jika output kegiatannya *belum tercapai*, sisa DAK dan/ atau sisa DAK Fisik tersebut dianggarkan kembali dalam
APBD tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan:
1. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian keluaran (output)

dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat keluaran (output) kegiatannya belum tercapai atau
2. untuk sisa DAK sampai dengan Tahun Anggaran 2014 danjatau DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya,

digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/ subbidang tertentu sesuai kebutuhan Daerah dengan
menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan. Untuk informasi lebih lengkapnya, silahkan melihat PMK
dimaksud

1. Bagaimana menyikapi sisa dana cadangan dari suatu kegiatan misalnya pembangunan Rumah Sakit

Umum Daerah, apakah boleh digunakan untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana RSUD atau

tidak?

2. Bagaimana mekanisme penggunaan sisa dana cadangan? apakah harus menunggu program dan kegiatan

selesai?

83
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Untuk belanja yang didanai dengan DAK Fisik, terkait hal tersebut dapat mengacu pada ketentuan dalam Permendagri 39
Tahun 2020 dimana penyesuaian alokasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dilakukan melalui perubahan
perkada mengenai penjabaran APBD mendahului Perubahan APBD. Perubahan perkada dimaksud dicantumkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Dalam hal pemda tidak melakukan perubahan APBD atau penyesuaian
alokasi anggaran yang dilaksanakan setelah perubahan APBD, penyesuaian alokasi dimaksud ditampung dalam laporan
realisasi anggaran TA berkenaan.

Kontrak kegiatan penunjang dapat digunakan maksimal sesuai dengan RK kegiatan penunjang di dalam OMSPAN. Kontrak
kegiatan bisa disalurkan jika kontrak tersebut telah disampaikan pada Aplikasi OMSPAN dan telah disetujui Pemda dan
sudah ada validasi bahwa kontrak kegiatan penunjang tidak melebihi RK penunjangnya. Pada dasarnya, dana penunjang
ditujukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan penunjang pada tahun berjalan mengingat dana penunjang tidak
terlepas dari kegiatan utamanya, dalam hal ini kegiatan DAK Fisik tahun berjalan. Penggunaan dana penunjang yang tidak

diperuntukkan untuk kegiatan di tahun berjalan akan menjadi pertanggungjawaban pemda nantinya pada saat reviu APIP.

Untuk teknis pembayaran dari Pemda kepada penerima manfaat atau pihak ketiga dilaksanakan melalui mekanisme APBD
yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah

Bisakah Anggaran APBDP dilaksanakan lelang dan fisik pekerjaan sebelum disahkan oleh DPRD?84

Belanja penunjang DAK Fisik CAdangan bidang jalan melebihi 5% dari total pagu (hampir 15%) dan di dalam

kontrak penunjang tersebut terdapat kegiatan/kontrak yang tidak terkait dengan kontrak fisik tahun berjalan

(perencanaan dan survey untuk kegiatan DAKF TA 2021). Apakah kegiatan yang tidak mendukung DAKF TA

berjalan dan melebihi 5% ini boleh di bayar?

85

Untuk DAK Reguler Cadangan Perumahan dan Pemukiman sesuai juknis sebelumnya proses penyaluran

dibagi 2 tahap. Tapi untuk tahun 2020 transfer dari pusat sekaligus. Untuk penyaluran dari pemda ke

penerima sekaligus atau dibagi dua tahap?
86
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Sesuai dengan Pasal 43 PMK No. 130/PMK.07/2019 tentang pengelolaan DAK Fisik, sisa DAK Fisik dapat digunakan untuk
mendanai kegiatan DAK Fisik dengan ketentuan
1. apabila output sudah tercapai dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang

sama atau bidang/subbidang yang sesuai kebutuhan.
2. Apabila output belum tercapai:

a. jika sisa berasal dari T-1, maka digunakan untuk pencapaian output yang belum tercapai
b. jika sisa berasal dari anggaran >T-1, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang

sesuai dengan kebutuhan

Berdasarkan ketentuan dalam PMK 101/PMK.07/2020, batas akhir penyampaian dokumen syarat salur dalam hal ini kontrak
Cadangan DAK Fisik paling lambat disampaikan tanggal 30 September 2020. Setelah melewati batas waktu tersebut maka
kontrak tidak dapat dilakukan perbaikan.

Kegiatan Cadangan DAK Fisik dilaksanakan dengan mengacu pada RK Cadangan DAK Fisik pada Aplikasi KRISNA sehingga
tidak dimungkinkan adanya penambahan kegiatan di luar RK. Jika terdapat sisa Cadangan DAK Fisik, maka dapat
digunakan kembali dengan mengacu pada ketentuan dalam PMK 130/PMK.07/2020

Apakah sisa DAK Fisik dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain?87

Perubahan kontrak pada apilkasi OMSPAN untuk DAK Cadangan yang belum disalurkan.88

Bagaimana mekanisme mengusulkan kegiatan baru yang bersumber dari sisa DAK Cadangan Tahun 2020?

Kalau kegiatan dalam RK yang dihapus berdasarkan PMK 35 dan diusulkan kembali dengan sisa DAK

Cadangan apakah bisa?
89
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Terkait sisa cadangan DAK Fisik, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Kegiatan dana cadangan DAK Fisik harus
digunakan sesuai RK Cadangan yang telah disusun. Sehingga jika outputnya sudah terkontrak seluruhnya, maka tidak dapat
membuat kontrak baru 2) Dalam hal terdapat sisa cadangan DAK Fisik, maka ketentuannya mengacu kepada PMK
130/PMK.07/2019, yaitu nantinya perlu dilaporkan di OMSPAN pada tahun berikutnya.

Berdasarkan ketentuan dalam PMK 101/PMK.07/2020, batas akhir penyampaian dokumen syarat salur dalam hal ini kontrak
DAK Fisik (untuk bidang Kesehatan dan Pendidikan selain Subbidang GOR dan Perpusda) adalah tanggal 31 Agustus 2020
dan untuk penyampaian kontrak Cadangan DAK Fisik paling lambat disampaikan tanggal 30 September 2020. Setelah
melewati batas waktu tersebut maka kontrak tidak dapat dilakukan perbaikan.

Sebagaimana disampaikan pada Permendagri 39 Tahun 2020 penyesuaian alokasi anggaran pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD. Perubahan perkada
dimaksud dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD. Dalam hal pemda tidak melakukan perubahan
APBD atau penyesuaian alokasi anggaran yang dilaksanakan setelah perubahan APBD, penyesuaian alokasi dimaksud
ditampung dalam laporan realisasi anggaran TA berkenaan. Kemudian, berdasarkan surat dirjen perimbangan keuangan
nomor S-282/PK/2020, dalam rangka pencapaian prioritas nasional TA 2020 dan pemulihan ekonomi, Pemda agar
menganggarkan Cadangan DAK Fisik dengan terlebih dahulu menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD
dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA
2020.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Kapan paling lambat pengajuan kegiatan bersumber dari sisa tender DAK Cadangan 2020?90

Mekanisme perubahan data kontrak di aplikasi OMSPAN91

Dikarenakan batas pelaporan dak fisik cadangan per 31 agustus,sedangkan ditanggal tersebut belum dilakukan

perubahan apbd,apakah diperbolehkan cadangan dak fisik dijabarkan dalam perbup/penjabaran peraturan

bupati sebelum perubahan apbd?
92
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Saat ini, Perpres tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik telah selesai dilakukan pembahasan dan akan ditetapkan sebelum tahun

anggaran 2021

Sesuai S-393/PK/2020 perihal Informasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2021, fase penyusunan
RK antara K/L teknis dan Pemerintah Daerah dapat dimulai tanggal 19 Oktober s.d. 4 Desember 2020. Untuk informasi lebih
lanjut mengenai jadwal penyusunan RK masing-masing bidang/subbidang, dapat berkoordinasi dengan K/L teknis
pengampu.

Pembangunan perpustakaan dilaksanakan sesuai data yang diinput di aplikasi KRISNA, yakni di SD No. 9. Sesuai dengan
Perpres Nomor 88 Tahun 2019, perubahan lokasi kegiatan tidak dapat dilakukan karena perubahan RK paling lambat adalah
Maret minggu pertama.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Penetapan Juknis DAK FISIKTA 202193

Pada saat ini pagu alokasi TKDD TA 2021 telah diumumkan melalui website DJPK, untuk DAK F dan DAK

NF beberapa sub memerlukan penyusunan RK. Kapankah fase RK dimulai khususnya DAK F dalam aplikasi

Krisna DAK sesuai PMK 130/2019?
94

DAK Reguler Fisik untuk pembangunan perpustakaan tahun 2020, yang mau dibangun pada SEKOLAH

DASAR no 6, namun pada saat diinput di aplikasi KRISNA, nama SD yang terinput adalah SD NO 9,

LOKASI DAN TITIK KOORDINAT ADALAH SD NO 6. Apakah bisa langsung dibangun pustaka tersebut di

SD 6? Atau harus dilakukan perubahan terlebih dahulu di OM SPAN?

95
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Kontrak dapat diubah apabila belum dilakukan penyaluran dengan BPKAD mengubah status kontrak tersebut menjadi
'ditolak Pemda', kemudian melakukan input kembali kontrak sesuai adendum/perubahan kontrak. Jika kontrak tersebut
sudah menjadi syarat salur atau sudah masuk dalam batching, maka tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya, daftar
kontrak yang disampaikan merupakan acuan yang digunakan sebagai dasar penyaluran dan juga digunakan sebagai
acuan dalam pemeriksaan, sehingga dokumen yang telah dijadikan dasar dalam penyaluran tidak dapat dilakukan
perubahan. Apabila terdapat masalah dengan aplikasinya, silakan menghubungi DJPB pusat di menu HaiChat DJPB yang
tersedia pada portal Aplikasi OMSPAN.

Penggunaan sisa DAK Fisik mengacu kepada PMK 130/PMK.07/2019, yaitu nantinya perlu dilaporkan di OMSPAN pada tahun
berikutnya. penggunaan sisa dana DAK sampai dengan TA 2014 dan/ atau sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya yang
output kegiatannya *sudah tercapai* dapat digunakan untuk: 1. mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang
yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan petunjuk teknis tahun
anggaran berjalan dan/atau 2. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhkan
daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan petunjuk teknis tahun
anggaran berjalan. Sementara jika output kegiatannya *belum tercapai*, sisa DAK dan/ atau sisa DAK Fisik tersebut
dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan: a. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun
anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian keluaran (output) dengan menggunakan petunjuk teknis
pada saat keluaran (output) kegiatannya belum tercapai atau b. untuk sisa DAK sampai dengan Tahun Anggaran 2014
danjatau DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada
bidang/ subbidang tertentu sesuai kebutuhan Daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.
Namun demikian, penggunaan sisa DAK Fisik untuk membiayai kegiatan penunjang tidak kami rekomendasikan. Sebaiknya
digunakan untuk kegiatan fisik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Apakah boleh merubah kontrak yang telah terinput pada aplikasi omspan terkait perubahan nilai kontrak

pengadaan karena terdapat perubahan jumlah barang tetapi dengan nilai per unit sama. Khusus bukan dana

dak cadangan.

96

Penggunaan Sisa DAK Fisik pada Kegiatan Penunjang dengan Kegiatan Fisik yang sudah terealisasi 100%97
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Penggunaan sisa DAK Fisik mengacu kepada PMK 130/PMK.07/2019, yaitu nantinya perlu dilaporkan di OMSPAN pada tahun
berikutnya. penggunaan sisa dana DAK sampai dengan TA 2014 dan/ atau sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya yang
output kegiatannya *sudah tercapai* dapat digunakan untuk: 1. mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang
yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan petunjuk teknis tahun
anggaran berjalan dan/atau 2. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhkan
daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan petunjuk teknis tahun

anggaran berjalan. Sementara jika output kegiatannya *belum tercapai*, sisa DAK dan/ atau sisa DAK Fisik tersebut
dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan: a. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun
anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian keluaran (output) dengan menggunakan petunjuk teknis
pada saat keluaran (output) kegiatannya belum tercapai atau b. untuk sisa DAK sampai dengan Tahun Anggaran 2014
danjatau DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada
bidang/ subbidang tertentu sesuai kebutuhan Daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.

Sesuai Pasal 19 PMK No 130/PMK.07/2019 tentang pengelolaan DAK Fisik, berdasarkan hasil pembahasan sinkronisasi dan
harmonisasi, dalam rangka pencapaian prioritas nasional, Kementerian Keuangan c.q. DJPK, Bappenas dan Kementerian
Negara/Lembaga dapat membahas dan menyepakati penyesuaian data usulan DAK Fisik per jenis/bidang/ subbidang per
Daerah. Selanjutnya di Pasal 20 diatur bahwa berdasarkan hasil pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi serta penyesuaian
data usulan DAK Fisik, Kementerian Keuangan c.q. DJPK melakukan penghitungan alokasi DAK Fisik per jenis/bidang/
subbidang per Daerah dengan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan DAK Fisik tahun sebelumnya, yang nantinya akan
dibahas dan disepakati bersama dengan Bappenas dan K/L teknis. Hasil perhitungan alokasi DAK Fisik harus dibahas dan
disetujui oleh DPR. Dengan demikian, hasil pembahasan sinkronisasi tidak selalu menjadi hasil akhir karena terdapat
penyesuaian dan pembahasan lebih lanjut dengan memperhatikan faktor penting lainnya. Adapapun rincian alokasi TKDD
yang telah dipublish di website DJPK sudah disetujui bersama dan ditetapkan dalam rapat Paripurna antara Pemerintah RI
dengan Banggar DPR RI sehingga tidak dapat dilakukan perubahan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Apakah bisa sisa dana DAK TA 2019 ditambahkan di belanja fisik kegiatan DAK di bidang yang sama?

Bagaimana pelaporan di Omspan?
98

Perbedaan Alokasi antara Rincian Alokasi DAK Fisik TA 2021 yang sudah ditetapkan dengan Hasil Sinkronisasi

dan Harmonisasi yang sudah disetujui K/LTeknis
99
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Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang/subbidang DAK Fisik termasuk ketentuan dana penunjang akan diatur dalam
Perpres tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2021 yang akan ditetapkan sebelum TA 2021 dimulai. Selain itu pada
pertengahan November akan dilaksanakan Sosialisasi TKDD TA 2021, untuk lebih memperjelas kebijakan alokasi TKDD 2021.

DAK Fisik pada dasarnya tidak bersifat multiyears, kontrak tahun 2020 tidak dapat dimintakan penyaluran di tahun 2021.
Penganggaran DAK Fisik TA 2021 harus dilakukan sesuai RK yang akan disepakati antara Pemda dan K/L teknis pada aplikasi
KRISNA.

Sesuai Perpres Nomor 88 Tahun 2019, salah satu peruntukan dana penunjang adalah kegiatan reviu oleh inspektorat, yaitu
berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat. Untuk itu, yang dapat dibayarkan oleh dana penunjang adalah
rangkaian kegiatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran
sebagai biaya rapat.

Sesuai dengan Pasal 9 PMK 101/2020, Pemda wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
yang telah direviu APIP paling lambat 15 Desember 2020, sehingga laporan tersebut dapat dilakukan perbaikan, namun
data yang disampaikan harus sudah direviu oleh APIP

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Konfirmasi terkait Dana Penunjang DAK Fisik TA. 2021, apakah bidang masih mengacu pada Perpres

88/2019?
100

Cadangan DAK Fisik, belum terinput pada Aplikasi OMSPAN. Namun sudah menjadi kontrak pada tahun

2020. Apakah boleh di Anggarkan kembali pada tahun 2021.
101

Terkait penggunaan dana penunjang pada DAK Fisik, jika Dinas terkait mengundang inspektorat sebagai

narasumber, apakah bisa dibayarkan untuk honor narasumber nya dengan dana penunjang?
102

Menurut PMK 101 Pasal 9 wajib reviu APIP sebelum tgl 15 desember 2020 sedangkan sampai 15 Desember

kemungkinan masih ada pencairan dana sehingga belum ada realisasi. Apakah cutt off reviu maksimal 15

desember sesuai PMK ?
103
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Sesuai Perpres Nomor 88 Tahun 2019, salah satu peruntukan dana penunjang adalah kegiatan reviu oleh inspektorat, yaitu
berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat. Untuk itu, yang dapat dibayarkan oleh dana penunjang adalah
rangkaian kegiatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran
sebagai biaya rapat.

Reviu APIP tetap dilaksanakan sesuai PMK 130 tahun 2019. Reviu APIP tidak jadi syarat penyaluran di tahun 2020, tapi
disyaratkan untuk melaporkan laporan realisasi dan penyerapan dana yang telah direviu apip maksimal tgl 15 desember
sesuai PMK 101 tahuh 2020 Untuk TA 2021, reviu APIP tetap dilaksanakan sesuai PMK 130 tahun 2019.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Untuk dana penunjang DAK Fisik, apakah bisa digunakan oleh dinas terkait melaksanakan kegiatan dengan

memberikan honorarium kepada APIP sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud?
104

Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, terkait pelaksanaan reviu terhadap DAK FISIK, apakah tetap

dilaksanakan reviu untuk syarat penyalurannya.
105
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Penyampaian laporan dilakukan paling lambat 15 Desember 2020, sesuai dengan yang diamanatkan dalam PMK. Pada
tanggal 15 Desember wajib menyampaikan pelaporan, namun laporan dimaksud masih dapat diupdate kembali hingga 31
Desember. Reviu yang dimaksud adalah atas pelaporan penggunaan dana.

Terkait dengan hal tersebut, dapat mengikuti peraturan PPBJ LKPP. Akan tetapi untuk data kontrak yang telah terekam pada
aplikasi OMSPAN tidak dapat dilakukan perubahan kembali sehingga apabila CCO tersebut menyebabkan kenaikan nilai
kontrak, nilai kontrak yang digunakan adalah nilai kontrak yang telah diinput pada aplikasi OMSPAN sebelumnya

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Pada pasal 9 PMK 101/2020, Bahwa laporan DAK Fisik disampaikan paling lambat tgl 15 desember 2020

melalui KPPN. Laporan dapat diperbaharui dan telah direviu apip sd penyaluran tahap 1 TA 2021. Dalam

surat DJPK No S-407/PK/2020 tgl 9 Nov 2020, hal pedoman pelaksanaan penyaluran TKDD pada akhir

TA 2020, pada huruf A angka 3 (b) disebutkan Laporan realisasi yang telah direviu Apip disampaikan paling

lambat tgl 15 desember 2020. Mohon penjelasannya,mengapa dalam surat DJPK, reviu wajib di tgl 15

desember 2020, hal ini dikarenakan:

1.Terdapat beberapa kontrak yang masa berakhirnya diatas tgl 15 desember.

2. Tenaga tim Apip tidak sebanding dengan subbidang DAK, jika harus direviu tgl 15 des, sangat tidak

memungkinkan sebab di tanggall 10 desember keatas, baru akan dilakukan pencairan Sp2d untuk pekerjaan

100%.
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Kami mendapatkan dana DAK untuk pembangunan puskesmas rawat inap, yang kami pertanyakan apakah dak

fisik tersebut bisa dilakukan CCO sementara DID telah ditetapkan oleh menteri keuangan menteri kesehatan,

setelah ditetapkan itu baru ada penganggarannya dan sudah dibuatkan pernyataan oleh bupati kami yang

diupload ke aplikasi krisna
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Sesuai surat Dirjen Perimbangan Keuangan No S-414/PK/2020, Laporan realisasi dana dan capaian keluaran (output) DAK
Fisik yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dilaporkan melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 15 Desember
2020. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output dapat ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah. Dalam hal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, maka dokumen ditandatangani oleh pejabat
yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Daerah.

DAU merupakan dana yang bersifat block grant dimana penggunaannya dapat disesuaikan dengan prioritas daerah
masing-masing.

Apabila merujuk pada proses bisnisnya, usulan yang berasal dari DPR tidak dapat diubah ke usulan yang lain. Dalam hal
Pemda ingin tetap mengajukan perubahannya, kami sarankan untuk dapat berkoordinasi dengan Bappenas selaku unit
yang berwenang atas aplikasi KRISNA serta kebijakan atas proses bisnis dimaksud. Hal ini mengingat bahwa apabila merujuk
pada ketentuan, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Laporan DAK Fisik penyaluran Sekaligus dibawah 1M, terakhir 30 November atau 15 Desember? Jika

Kepala Daerah cuti pilkada, apakah yangTTD laporan, BolehWakil Bupati atau PJs ?
108

Bisakah dana alokasi umum digunakan untuk membayar belanja dana alokasi khusus yang belum ditransfer

uangnya ke RKUD pada tahun berjalan?
109

Perubahan Kegiatan Usulan DPR yang sudah di approve dengan Usulan yang akan dicarry over dari TA 2020

ke TA 2021
110
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Untuk perpanjangan waktu, dapat mengikuti ketentuan PPBJ LKPP. Jika pada akhirnya pembangunan belum selesai, maka
dana tersebut akan menjadi sisa DAK Fisik. Sisa DAK Fisik di RKUD tidak dikembalikan ke pusat dan untuk penggunaan sisa
DAK Fisik telah diatur dalam PMK No 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik. Dalam Pasal 43 diatur bahwa jika
output kegiatannya belum tercapai, sisa DAK dan/ atau sisa DAK Fisik tersebut dianggarkan kembali dalam APBD tahun
anggaran berikutnya dan digunakan dalam rangka pencapaian keluaran (output) dengan menggunakan petunjuk teknis
pada saat keluaran (output) kegiatannya belum tercapai. Penggunaan sisa DAK Fisik tersebut dilaporkan pada Aplikasi
OMSPAN.

Juknis DAK Fisik tahun 2020 telah diatur dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2020, yang
dapat diunduh melalui tautan berikut http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=14361.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Untuk DAK Fisik 2020, seandainya bangunan fisik belum sampai 100 persen, apakah bisa sisa dananya nanti

dipakai dibayarkan di tahun 2021, atau harus dikembalikan dana tersebut?
111

Juknis Dak Fisik Bidang perumahan112
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Laporan penyerapan dan capaian output yang diminta untuk disampaikan adalah penyerapan dan capaian output yang
dihasilkan pada saat laporan disusun, sehingga dimungkinkan kegiatan belum selesai 100%. Ketika pelaksanaan kegiatan
telah selesai semua, daerah dapat memperbaharui kembali laporannya sebagaimana PMK 101 pasal 9 ayat 2. hal yang
utama adalah telah dilakukan pelaporan penyerapan dan capaian otput yan telah disampaikan paling lambat tgl 15
Desember karena untuk memperbaharui setidaknya harus sudah ada file existing dulu.

Laporan penyerapan dan capaian output yang diminta untuk disampiakan adalah penyerapan dan capaian output yang
dihasilkan pada saat laporan disusun, sehingga dimungkinkan kegiatan belum selesai 100%. Ketika pelaksanaan kegiatan
telah selesai semua, daerah dapat memperbaharui kembali laporannya sebagaimana PMK 101 pasal 9 ayat 2. hal yang
utama adalah telah dilakukan pelaporan penyerapan dan capaian otput yan telah disampaikan paling lambat tgl 15
Desember karena untuk memperbaharui setidaknya harus sudah ada file existing dulu.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Menunjuk huruf A.3.b. Surat Dirjen DJPK nomor S-407/PK/2020 tanggal 12 November 2020

disebutkan bahwa Laporan progres realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan per

jenis per bidang/subbidang DAK Fisik dan cadangan DAK Fisik yang telah direviu oleh APIP disampaikan

paling lambat tanggal 15 Desember 2020. pada surat Dirjen DPJK nomor S-414/PK/2020 tanggal 12

November 2020 angka 4. disebutkan agar saudara dapat segera menyampaikan laporan realisasi dana dan

capaian output DAK Fisik TA 2020 paling lambat 15 Desember 2020. Untuk laporan yang dikirimkan paling

lambat 15 Desember adalah Progres realisasi atau realisasi keseluruhan?

113

Apakah semua sub bidang harus dilaporkan paling lambat tanggal 15 desember 2020? Atau hanya bidang yang

selesai saja yang di Upload di aplikasi OMSPAN? Karena kontrak yang belum 100 persen capaian outputnya

setelah kami setujui OPD sudah tidak bisa input volume lagi?

114
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Hal tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (11) PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik, yang berbunyi:
Daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat
berupa satu kontrak kegiatan fisik selain kegiatan penunjang sebagai pemenuhan salah satu persyaratan penyaluran tahap
I. Untuk informasi lebih lengkapnya, silahkan melihat PMK dimaksud.

Laporan penyerapan dan capaian output yang diminta untuk disampiakan adalah penyerapan dan capaian output yang
dihasilkan pada saat laporan disusun, sehingga dimungkinkan kegiatan belum selesai 100%. Ketika pelaksanaan kegiatan
telah selesai semua, daerah dapat memperbaharui kembali laporannya sebagaimana PMK 101 pasal 9 ayat 2. hal yang
utama adalah telah dilakukan pelaporan penyerapan dan capaian output yan telah disampaikan paling lambat tgl 15
Desember karena untuk memperbaharui setidaknya harus sudah ada file existing dulu.

Rincian Alokasi TKDD TA 2021 telah tersedia pada webite DJPK yang dapat diakses pada tautan:
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Dasar hukum bahwa apabila kontrak kegiatan penunjang tidak akan salur jika kegiatan Fisik inti tidak

terlaksana ?
115

Untuk input persentase volume dan capaian output apakah harus sudah100%? Karena ketika persentase

belum 100%, tapi sudah Pemda setujui, OPD tidak bisa mengubah kembali persentase tersebut, kecuali

memperbarui foto. Sedangkan kami akan menyampaikan volume dan capaian output tersebut ke inspektorat

sebagai dokumen pendukung OPD untuk reviu apip. Yang akan dilaporkan ke OMSPAN Paling lambat tgl 15

Desember 2020.
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Seberapa besar dana DAK yang dialokasikan untuk TA 2021117
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Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah, utamanya pasal 19 ayat (1) dan (3), diatur bahwa penyaluran Hibah dilakukan
berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah dari gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa
kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: (a) SPTJM; (b) berita
acara pembayaran; (c ) surat pertimbangan /rekomendasi penyaluran Hibah dari kementerian negara/lembaga
pemerintah nonkementerian; dan d. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian
Penerusan Hibah.
Sebagai informasi, dalam Perjanjian Hibah Daerah untuk Air Minum Perdesaan terdapat klausul dokumen lain yang
dipersyaratkan adalah salinan SP2D pengeluaran kegiatan Hibah Air Minum Perdesaan dari APBD.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah, terdapat dua kondisi di mana terdapat sisa dana hibah pada akhir masa pelaksanaan
Hibah, yaitu:
1. dilakukan perubahan Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah dalam hal terdapat sisa dana Hibah pada

akhir masa pelaksanaan Hibah dan sisa dana Hibah tersebut dialokasikan kembali kepada Pemerintah Daerah yang
bersangkutan (ketentuan Pasal 10 ayat (2)

2. disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam hal:
a. Pemerintah Daerah telah menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dan output telah
tercapai (ketentuan Pasal 73 ayat (3)), atau

b. Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan kegiatan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dengan
jangka waktu yang telah ditentukan dan output tidak tercapai, dan daerah berkewajiban menyelesaikan kegiatan
dan capaian output dari APBD (ketentuan Pasal 73 ayat (4)).

Syarat salur hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah1

Apakah Dana Hibah dari Pemerintah yang tidak habis diserap harus dikembalikan?2

Hibah Daerah
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Terkait mekanisme pengembalian sisa hibah dari Pemerintah Pusat kami sampaikan beberapa hal berikut ini: 1. Sisa hibah
tersebut sebaiknya sudah diverifikasi oleh BNPB atau BPK bahwa memang ada sisa Hibah yang harus dikembalikan ke RKUN.
2. Untuk pengembalian sisa hibah ke RKUN, silahkan mengikuti langkah-langkah berikut ini: - Kunjungi KPPN setempat dan
mohon bantuan petugas untuk membuat billing melalui aplikasi SIMPONI. - Akun Pengembalian Hibah : 425916 - Kode Satker:
985251 untuk Hibah dari LN 985261 untuk Hibah dari DN .

Pemerintah telah memberikan fasilitas perpajakan bagi proyek-proyek yang didanai dengan pinjaman luar negeri. Fasilitas
yang diberikan berupa pembebasan PPh dan PPN. Artinya, uang yang berasal dari pinjaman luar negeri diharapkan akan
dioptimalkan untuk pembiayaaan. Dasar hukum pemberian fasilitas pajak untuk pinjaman luar negeri didasarkan pada
Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 1995 mengatur bahwa PPN dan PPnBM
yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek
Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut. Kemudian Peraturan Pemerintah
nomor 25 Tahun 2001 mengatur bahwa PPh yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor,
konsultan dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek
Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah. Atas
penyerahan/penerimaan termin proyek yang dibiayai dari hibah/dana pinjaman luar negeri :
- Tidak dipungut PPN dan PPn BM,
- Faktur Pajak tetap dibuat dengan diberi cap “PPN dan PPn BM tidak dipungut”,
- Surat Setoran Pajak tidak perlu dibuat.

Atas penyerahan/penerimaan termin proyek yang dibiayai dengan dana dari APBN/APBD/dana lain selain hibah/dana
pinjaman luar negeri : (1) terutang PPN, (2) Faktur Pajak harus dibuat, (3) Surat Setoran Pajak harus dibuat.

Bagaimana mekanisme pengembalian Hibah RR?3

Apakah dana Hibah IPDMIP untuk pelaksanaannya tidak dikenakan pajak sesuai PP 25 Tahun 2001?4

Hibah Daerah
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Dana hibah RR tahun 2019 tersebut bisa langsung digunakan dengan mengacu pada Penjabaran APBD 2020. Kegiatan yang
akan didanai oleh hibah RR tersebut, harus dijabarkan pada Penjabaran APBD 2020 terlebih dahulu.

1. Proses pengalokasian anggaran untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan TA 2020 dimulai dari usulan K/L Teknis terkait
dalam hal ini Ditjen Cipta Karya - KemenPUPR.

2. Selanjutnya dari K/L Teknis akan melakukan verifikasi atas surat minat yang disampaikan oleh masing-masing daerah. Hasil
verifikasi tersbeut dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan untuk dapat diterbitkan Surat Perjanjian Penerusan
Hibah.

3. Pemerintah Daerah harus menyampaikan Surat Minat untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan TA 2020 kepada
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam program hibah tersebut
dapat dikoordinasikan dengan Ditjen Cipta Karya.

4. Saat ini masih dalam proses di K/L sehingga belum ada penetapan alokasi Hibah setiap daerah.

Saat ini tidak ada perubahan kebijakan untuk Program Hibah Jalan Daerah. Program/kegiatan tetap dapat dilaksanakan
sesuai ketentuan yang berlaku.

Desember 2019 ditransfer Hibah RR, sudah masuk ke RKUD. APBD 2020 sudah ditetapkan, untuk

menganggarkan di tahun 2020 apakah boleh digunakan dengan mengacu ketetapan APBD 2020?
5

Apakah alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Hibah Air Minum PerkotaanTahun 2020 sudah terbit?6

Apakah Program Hibah Jalan Daerah tetap dilanjutkan mengingat adanya Pandemi COVID-19?7

Hibah Daerah
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Jika daerah bersedia menerima Hibah tersebut, mohon dapat memberikan respons dengan mengirimkan surat kesediaan
hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut yang ditandatangani kepala daerah, atau surat penolakan jika tidak bersedia,
sebagaimana diatur dalam PMK 224/PMK.07/2017. Surat kesediaan tersebut akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Hibah
Daerah. Kegiatan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan RKA yang telah disepakati antara
pemda dan BNPB. Terkait penganggarannya, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PMK Nomor 224/PMK.07/2017, Pemerintah
Daerah menganggarkan penerimaan Hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD. Pasal 12 ayat (2)
mengatur bahwa berdasarkan Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA atau Perubahan
Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA, Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan
Hibah sebagai belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan dalam APBD dan mencantumkannya dalam DPA. Lebih
lengkap terkait penganggaran Hibah dalam APBD diatur pada Pasal 12-14 PMK Nomor 224/PMK.07/2017.

1. Cukup. Pasal 8 ayat 1 dan pasal 12 PMK nomor 224 tahun 2017 menjelaskan bahwa berdasarkan SPPH, pemda menyusun
Rencana Komprehensif dan/atau RKA yang menjadi dasar penganggaran dalam APBD.

2. Penyaluran hibah dilakukan setelah pemda menyampaikan permintaan penyaluran. Artinya, penyaluran ke daerah
tergantung kepada pemda itu sendiri. Namun sebelum salur, perlu dilakukan penandatanganan PHD terlebih dahulu.

Bagaimana mekanisme proses pencairan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi?8

Terkait surat menteri keuangan Nomor S-209/MK.7/2020 hal penetapan pemberian Hibah Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pascabencana dari sumber dana penerimaan dalam negeri tahun 2020,  apakah cukup surat

penetapan tersebut dijadikan dasar hukum untuk melakukan pencantuman anggaran mendahului perubahan

anggaran? Terkait perbaikan cashflow, kapan penyaluran hibah tersebut dilakukan?

9

Hibah Daerah
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Penyaluran keduanya dapat dilakukan bersamaan apabila memang dokumen persyaratan telah dipenuhi. Namun
demikian, penyaluran tahap 1 akan diprioritaskan lebih dahulu. Mohon segera melengkapi dokumen/perbaikan apabila
masih ada yang belum dilengkapi.

Sesuai dengan Pasal 71 PMK Nomor 224/PMK.07/2017:
1. Pemerintah Daerah menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana paling lama 12 (dua belas)

bulan setelah transfer dana Hibah dari RKUN ke RKUD dilaksanakan.
2. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai

dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan perpanjangan waktu
pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 15 (lima
belas) hari sebelum kegiatan berakhir.

3. Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan diajukan oleh Pemerintah Daerah setelah usulan perpanjangan waktu
tersebut mendapat persetujuan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

4. Berdasarkan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan
waktu dengan ketentuan: (a) perpanjangan waktu pertama diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan; dan (b)
perpanjangan waktu kedua diberikan paling lama 9 (sembilan) bulan.

5. Perpanjangan waktu pelaksanaan diberikan setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana. Lebih lanjut dapat dipelajari melalui PMK Nomor 224/PMK.07/2020.

Apakah penyaluran Hibah JalanTahap 1 dan 2 akan disalurkan sekaligus?10

Bagaimana syarat permohonan perpanjangan masa pelaksanaan dana Hibah BNPB tahun anggaran 2018?11

Hibah Daerah
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Untuk Hibah IPDMIP akan ada perubahan alokasi di tahun anggaran 2020 sesuai dengan kesepakatan dengan K/L namun
untuk besaran alokasi harus konfirmasi ke K/L. sedangkan untuk Redsi, hingga saat ini tidak ada penetapan perubahan
alokasi Hibah. Untuk memastikan alokasi dimaksud, kami sarankan agar Saudara dapat mengonfirmasinya kepada K/L
terkait. Hal ini mengingat kewenangan pengajuan perubahan alokasi hibah berada di K/L teknis terkait.

Terkait hibah pemerintah daerah kepada instansi vertikal, silahkan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
mengingat kewenangan DJPK adalah mengenai hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari APBN atau lembaga
donor.

Hibah dalam bentuk barang kepada pemerintah daerah dari luar negeri tetap melalui pemerintah pusat sebagaimana
diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2012.

Apakah terdapat perubahan alokasi untuk hibah pusat ke daerah IPDMIP dan READSI?12

Apakah pemberian hibah dari Pemda ke instansi vertikal dibenarkan jika dalam kondisi mendesak berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
14

Dalam kondisi darurat penanganan dan penyebaran COVID-19, dapatkan pemerintah kota menerima hibah

barang dari luar negeri dari Singapura secara langsung berupa mesin tes swab (PCR) dan hand sanitizer, 

karena menurut PP 2/2012 tentang hibah daerah dinyatakan bahwa hibah luar negeri dilakukan melalui

pemerintah pusat (kementerian keuangan).

13
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Pengusulan daerah penerima hibah terkait COVID-19 dan besaran alokasinya sama prosesnya seperti yang dilakukan pada
jenis hibah lainnya, yaitu dilakukan oleh Kementerian Teknis selaku Executing Agency (EA) dengan mempertimbangkan arah
prioritas nasional, sebaran dan dampak COVID-19, kesiapan daerah, dan sinkronisasi pendanaan Hibah dengan program
lainnya. Ketentuan terkait hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh EA.

Reimburse untuk hibah air minum perkotaan adalah atas sambungan rumah terpasang sehingga untuk perjalanan dinas dan
honor petugas tidak dapat menggunakan dana hibah air minum perkotaan.

Terkait PMK 46/PMK.07/2020 :
1. Pendanaan dan program untuk hibah penanganan pandemi COVID-19 didasarkan sesuai usulan dari K/L teknis selaku

Executing Agency (EA) ke Kemenkeu. Sampai saat ini, pendanaan dan program Hibah dalam rangka pandemi COVID-
19 masih menunggu usulan dari EA.

2. Pemilihan daerah dan besaran alokasi dilakukan oleh EA dengan mempertimbangkan arah prioritas nasional, sebaran
dan dampak COVID-19, kesiapan daerah, dan sinkronisasi pendanaan dengan program lainnya. Ketentuan tersebut
akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh EA.

3. Berdasarkan pembahasan atas alokasi dan rincian daerah penerima, akan diterbitkan Surat Penetapan Pemberian
Hibah dan Perjanjian Hibah setelah pemda menyampaikan surat kesediaan.

Apakah proses pengusulan hibah terkait COVID-19 ini sama dengan hibah lain?15

Apakah dana hibah air minum perkotaan bisa digunakan untuk honorarium dan perjalanan dinas?17

Mohon penjelasan terkait hibah pada PMK Nomor 46/PMK.07/2020.16
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1. Pendanaan dan program untuk hibah penanganan pandemi COVID-19 didasarkan sesuai usulan dari K/L teknis selaku
Executing Agency (EA) ke Kemenkeu

2. Pemilihan daerah dan besaran alokasi dilakukan oleh EA dengan mempertimbangkan arah prioritas nasional, sebaran
dan dampak COVID-19, kesiapan daerah, dan sinkronisasi pendanaan dengan program lainnya. Ketentuan tersebut
akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh EA

3. Berkenan dengan kebijakan PMK 46/PMK.07/2020 mengenai Hibah, pelaksanaan penyalurannya hibah dimaksud
dilaksanakan berdasarkan rekomendasi EA atau K/L terkait.

LKT hanya untuk TKDD, sedangkan untuk penerimaan Hibah melalui kuitansi tersendiri dengan format sesuai lampiran di PMK
224/2017.

Terkait penggunaan Dana Hibah Rehab Rekon Pasca Bencana, telah diatur dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD). Oleh
karena itu, silahkan merujuk pada ketentuan penggunaan yang diatur dalam PHD dan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2019.

Terkait perpanjangan waktu, harus koordinasi dengan BNPB dahulu, harus mendapatkan rekomendasi teknis perpanjangan
waktu dari BNPB.

Mekanisme hibah terkait COVID-1918

Mohon informasi dana transfer belanja hibah IPDMIP, apakah kami laporkan melalui LKT?20

Penggunaan dana hibah Rehab Rekon19

Perpanjangan NPHD Hibah RR21
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PHD akan disiapkan oleh Kemenkeu c.q DJPK. Sesuai dengan Pasal 7 PMK No 46/PMK.07/2020, berdasarkan surat kesediaan
mengikuti program hibah yang disampaikan pemda, akan dilakukan penadatanganan antara Menteri Keuangan c.q Dirjen
Perimbangan Keuangan dan kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa. Demikian, terima kasih.

Daerah Menyampaikan Permintaan Rekomendasi Tahap 1 ke Kemenparekraf Dokumen pendukung berupa: salinan PHD
yang sudah diitandatangani kedua belah pihak, RK, dan surat pernyataan akan/dan atau telah menganggarkan dalam
APBD. Daerah menyampaikan Permintaan Penyaluran Tahap 1 ke DJPK dengan melampirkan: (1) surat permintaan
Penyaluran; (2) SPTJM (materai); (3) BAP (materai); (4) rekomendasi Kemenparekraf; (5) salinan RKUD; (6) surat kuasa asli
bermaterai jika permintaan penyaluran dikuasakan. Catatan:
- pastikan tanggal surat permintaan penyaluran tidak mendahului tanggal surat rekomendasi dari Kemenparekraf.
- Untuk tanggal surat permintaan dari daerah, tanggal SPTJM, tanggal surat kuasa (apabila dikuasakan) wajib diisi lengkap.
- Untuk BAP tanggal dikosongkan karena akan diisi oleh PPK Hibah

Silahkan mengikuti format yang telah diatur dalam Juknis yang diterbitkan oleh Kemenpar.

Terkait pemberian Hibah Pariwisata TA 2020, Perjanjian Hibah Daerah (PHD) sebagai dasar dilakukan

perkada atas APBD itu apakah dibuat oleh Pemda atau Kemenkeu?
22

Terkait Hibah PariwisataTA 2020. 1. Siapa yang menandatangani BAP Hibah? 2. Apa saja syarat penyaluran

dana hibah pariwisata tahap 1?
24

Format Laporan dan Juknis Hibah Pariwisata23

Hibah Daerah



185

Terkait dengan teknis pelaksanaan Hibah IPDMIP, silakan berkoordinasi dengan Kementerian/Dinas PUPR selaku unit yang
berwenang. Sementara untuk sumber dananya, kami sarankan pula Bapak/Ibu berkoordinasi dengan Bappeda setempat.

Petunjuk teknis hibah dimaksud diterbitkan melalui Peraturan Kepala BNPB, yaitu: Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana dan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2019. Silakan berkoordinasi dengan BNPB terkait hal dimaksud.

Terkait hal tersebut, silakan berkoordinasi langsung dengan Kemendagri untuk pengaturan dalam APBD

Apabila yang dimaksud adalah hibah/bantuan untuk pembelian peralatan kesehatan pada masa pandemi COVID-19,
maka silakan menghubungi Kementerian Kesehatan mengingat bantuan dimaksud merupakan bantuan langsung dari
Kemenkes. Ketentuan/pengaturannya merupakan kewenangan Kemenkes.

Sumber dana dan Penggunaan hibah IPDMIP25

Juknis terbaru terkait dana pendampingan hibah BNPB27

Pencatatan/Penganggaran hibah26

Aturan terkait bantuan alat kesehatan28
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a. Jika daerah bersedia menerima Hibah tersebut, mohon dapat memberikan respons dengan mengirimkan surat kesediaan
hibah ALS tersebut yang ditandatangani kepala daerah, atau surat penolakan jika tidak bersedia, sebagaimana diatur dalam
PMK 224/PMK.07/2017. Surat kesediaan tersebut akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Hibah Daerah. Kegiatan hibah ALS yang
dilaksanakan sesuai dengan RKA yang telah disepakati antara pemda dan KL Teknis Terkait (KemenPU).

b. Terkait penganggarannya, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PMK Nomor 224/PMK.07/2017, Pemerintah Daerah menganggarkan
penerimaan Hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD. Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa berdasarkan
Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA atau Perubahan Rencana Komprehensif dan/atau
Rencana Tahunan dan/atau RKA, Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan Hibah sebagai belanja dan/ atau
pengeluaran pembiayaan dalam APBD dan mencantumkannya dalam DPA. Lebih lengkap terkait penganggaran Hibah
dalam APBD diatur pada Pasal 12-14 PMK Nomor 224/PMK.07/2017.

c. Dokumen permintaan penyaluran Hibah ALS:
1. Surat permintaan penyaluran dari Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa ditujukan kepada Direktur Dana Transfer

Khusus, DJPK selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah, Kementerian Keuangan RI.
2. Surat Pernyataan Tanggung JawabMutlak dari Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa.
3. Surat kuasa (apabila poin 1 dan 2 dikuasakan).
4. Surat pertimbangan penyaluran dari Kementerian PUPR selaku EA.
5. Berita Acara Pembayaran
6. Laporan triwulan I s/d IV.
7. Rekapitulasi SP2D.
8. Copy RKUD

Untuk format surat-surat merujuk pada lampiran PMK 224 Tahun 2017

Terkait Sisa Hibah Pariwisata, sesuai diktum Keenambelas KMK 23 tahun 2020 , mengacu pada PMK 46 tahun 2020 pasal 12
ayat (10).

Informasi tentang persyaratan dan mekanisme pencairan dana hibah program air limbahTA 202029

Perlakuan terhadap sisa dana hibah pariwisata30
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Permohonan pelampauan Batas Defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman daerah diatur pada PMK Nomor 121/PMK.07/2020.
Pasal 7 PMK Nomor 121/PMK.07/2020 mengatur bahwa:
(1) Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy) dan/atau dokumen fisik (hardcopy) kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dievaluasi
oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur.

(2) Penyampaian surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. ringkasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2021;
b. rencana penarikan Pinjaman Daerah yang diusulkan;
c. laporan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah; dan
d. salinan surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri (sesuai Permendagri 33 Tahun 2019 hal. 58)

Format surat permohonan dapat dilihat pada lampiran PMK Nomor 121/PMK.07/2020 yang dapat diunduh melalui tautan
berikut http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17160

Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan terhadap

pelampauan batas defisit APBD Provinsi yang dibiayai dari pinjaman daerah?
1

Apakah ada contoh atau format baku yang harus diikuti terkait surat permohonan Kepala Daerah terkait

pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD?
2
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Sesuai Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 56 Tahun 2018, pemerintah daerah tidak dapat menjadikan pendapatan dan/atau barang
milik daerah sebagai jaminan pinjaman daerah, kecuali jaminan untuk pembiayaan yang bersumber dari masyarakat, yaitu

obligasi daerah. Pada ayat (4) pasal dimaksud dijelaskan bahwa kegiatan yang dibiayai dari penerbitan obligasi daerah
beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan penerbitan obligasi daerah.
*Hal lain terkait ketentuan BMPK, dapat dilihat lebih detail pada aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
atau institusi terkait.

Prosedurnya adalah pemda mengusulkan proyek yang akan didanai dari Pinjaman LN ke Bappenas untuk mendapatkan
penilaian, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Daftar Rencana Proyek yang Didanai Dari Penerusan Pinjaman LN (Blue
Book). Jika dinilai layak, maka akan masuk dalam Daftar Proyek yang Didanai Dari Penerusan Pinjaman LN (Green Book).
Unit Eselon I di Kemenkeu yang menangani Penerusan Pinjaman Luar Negeri (LN) ke Pemda adalah Direktorat Sistem
Manajemen Investasi, Ditjen. Perbendaharaan (DJPB). Silakan menghubungi contact center DJPB (HaiDJPB) di nomor 14090
untuk informasi lebih lanjut.

Apabila Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Daerah ke Bank, apakah Pemerintah Daerah dapat

menjamin sendiri Pinjamannya dalam rangka Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)?

Apakah cicilan pokok dan bunga yang sudah dianggarkan dalam APBD dapat dijadikan jaminan untuk

pengecualian BMPK?

3

Apakah proses pengajuan pinjaman yang dilakukan dengan penerusan pinjaman luar negeri ke pemerintah

daerah untuk diteruskan ke BUMD dilakukan secara top down (dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah

diteruskan ke BUMD) atau bottom up (pengajuan dimulai dari BUMD)?
4
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Mengacu pada Pasal 4 Ayat (3) PP Nomor 56 Tahun 2018, penggunaan mata anggaran pengembalian pokok dan/atau
bunga dan/atau belanja pokok dan/atau bunga tersebut termasuk dalam komponen yang ada dalam APBD sehingga
dilarang diagunkan/dijaminkan.

Sesuai Permendagri 33 Tahun 2019, semua pinjaman wajib *mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Kemudian
terkait dengan pinjaman daerah menggunakan akses Lembaga Keuangan Bank, sesuai PMK 125/PMK.07/2019, jumlah
pinjaman daerah untuk membiayai defisit APBD yang melampaui ketentuan defisit yang ada pada PMK dimaksud wajib
mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Untuk konfirmasi proses di Kemendagri, sebaiknya dikonfirmasi langsung
kepada Kemendagri Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Pada pasal 4 poin 3 pada PP no 56 tahun 2018 menjelaskan bahwa pendapatan dan/atau barang milik daerah

tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman daerah. Terkait hal tersebut, apabila agunan yang diserahkan adalah

mata anggaran pengembalian pokok dan/atau bunga dan atau belanja pokok dan/atau belanja bunga yang

tercantum pada pos belanja dan pembiayaan di APBD yang akan diikat cessie, apakah agunan mata anggaran

tersebut termasuk dalam kategori pendapatan daerah, mengingat mata anggaran tersebut masuk dalam

APBD?

5

Pada PP 58 tahun 2018 ada ketentuan di pasal 18, pasal 19 dan 20 terkait syarat pinjaman harus ada

pertimbangan Kemendagri dan persetujuan Kemenkeu. Di PP tersebut pasal 18-20 ini ada pada bagian BAB

IV terkait peminjaman ke pemerintah pusat sedangkan terdapat kondisi pemda ini pinjam di bank. Pinjaman

di bank diatur pada BAB V yang tidak secara explisit mengatakan pasal 18-20 itu berlaku juga pada pinjaman

ke bank.Apakah pinjaman dari bank daerah tetap seijin Kemenkeu atau tidak?

6
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Dalam penjelasan PP nomor 56 tahun 2018 halaman 5 terdapat contoh perhitungan. Yang dimaksud dengan Belanja Wajib
dalam perhitungan ini adalah: Belanja Pegawai dan Belanja DPRD. Ketentuan lainnya tentang Belanja Wajib bisa dilihat
pada PP 23 Tahun 2003.

Belanja Wajib dalam penghitungan DSCR hanya menghitung Belanja Pegawai Langsung dan Tidak Langsung dan Belanja
DPRD. Sehingga untuk Belanja Alokasi Pendidikan dan Kesehatan belum masuk dalam komponen penghitungan.

Sesuai Pasal 15 PP Nomor 56 Tahun 2018, syarat pinjaman daerah yaitu:
1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan

umum APBD tahun sebelumnya
2. Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat
3. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman
4. Tidak mempunyai tunggakan Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, apabila Pinjaman Daerah yang akan diajukan

bersumber dari Pemerintah Pusat
5. Mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman Jangka Menengah dan Panjang.
6. Kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan (sesuai RPJMD dan RKPD)

Apakah ada PMK yang menjelaskan perhitungan DSCR pinjaman? Apa ada contoh perhitungan dari apbd atas

belanja wajib?
7

Apa belanja wajib tidak masuk alokasi belanja urusan pendidikan 20% alokasi belanja kesehatan diluar gaji

10%?
8

Apa saja ketentuan dan persyaratan pinjaman untuk Daerah?9
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Ketentuan terkait dengan Pinjaman Daerah telah diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pada

pasal 11, disebutkan bahwa Pinjaman Jangka Pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1
(satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya
lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa pinjaman
dimaksud dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Dalam hal:
(1) Pemerintah Daerah bermaksud melaksanakan pinjaman kepada Bank untuk kebutuhan melunasi kewajiban kepada
pihak ketiga; dan
(2) jangka waktu pinjaman kurang dari atau sama dengan satu tahun (menunggu DBH TA 2020 disalurkan untuk melunasi
pinjaman dimaksud),
maka hal ini dapat dikategorikan sebagai Pinjaman Jangka Pendek untuk menutup kekurangan arus kas di daerah. Apabila
pihak Bank (Lembaga Keuangan Bank) selaku pemberi pinjaman dapat meyakini bahwa pinjaman kepada Pemerintah
Daerah dapat diberikan, maka perjanjian pinjaman tersebut dapat disusun antara pihak Pemerintah Daerah dan pihak Bank
dengan mengacu kepada PP dimaksud.

Informasi terkait prosedur tersebut ada pada PP 56/2018, yaitu bahwa DJPK memiliki batas waktu 15 hari kerja dalam
melakukan kajian dan menanggapi permohonan defisit APBD dari daerah. Jika pemda merasa perlu melakukan konfirmasi,
dapat melalui call center DJPK.

Di pengaturan terkait Pinjaman Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman

Daerah untuk menutupi kekurangan arus kas. Apakah diperbolehkan melakukan pinjaman ke bank untuk

menutupi kekurangan arus kas karena dana transfer yang rencananya akan digunakan untuk membayar pihak

ketiga masih belum disalurkan?

10

Jikalau kami mau melakukan konfirmasi terkait anggaran defisit, apakah Pemda telah mendapatkan

persetujuan Kemenkeu, prosedurnya seperti apa?
11
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1. Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan minat kepada Dirjen PK dan melakukan koordinasi untuk mendapatkan
Pinjaman PEN Daerah.

2. Berdasarkan surat minat, Kepala Daerah mengajukan surat permohonan Pinjaman PEN Daerah kepada Menkeu c.q.
Dirjen PK

3. Kepala Daerah yang mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah memberitahukan kepada DPRD dalam jangka
waktu paling lama 5 hari kerja sejak tanggal diajukannya permohonan untuk kemudian disampaikan kepada Menkeu c.q
Dirjen PK, Mendagri, dan Dirut PT SMI sebagai kelengkapan dokumen permohonan Pinjaman PEN Daerah.

4. Mendagri memberikan pertimbangan atas permohonan Pinjaman PEN Daerah dan menyampaikan kepada Menkeu c.q.
Dirjen PK paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan Pinjaman PEN Daerah.

5. Dirjen PK menilai kesesuaian permohonan Pinjaman PEN Daerah dengan kebijakan Pinjaman PEN Daerah dan ketentuan
mengenai defisit APBD (jika ada) paling lama 3 hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar
dan diberitahukan kepada Dirut PT SMI.

6. Berdasarkan pemberitahuan dari DJPK terhadap hasil penilaian permohonan Pinjaman PEN Daerah, PT SMI melakukan
penilaian permohonan pinjaman atas aspek keuangan dan penilaian kesesuaian atas: (a) program dengan Paket
Kebijakan atau (b) kegiatan dengan Kerangka Acuan Kegiatan

7. Dalam melakukan penilaian sebagaimana poin 7, PT SMI berkoordinasi dengan Kemenkeu. Hasil koordinasi tersebut
ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Dirjen PK dan Dirut PT SMI, yang paling sedikit memuat: (a)
jumlah pokok pinjaman (b) jangka waktu pinjaman (c) masa tenggang pinjaman (d) tingkat suku bunga pinjaman dan
(e) Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan yang telah disepakati.

8. Dalam hal permohonan Pinjaman PEN Daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada poin 7 disetujui,
pemberian Pinjaman PEN Daerah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman antara Dirut PT SMI dan Kepala Daerah.

Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai Pinjaman PEN daerah, silahkan melihat PMK Nomor 105/PMK.07/2020 yang
dapat diunduh melalui tautan berikut: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17063.

Mekanisme pinjaman melalui skema PEN12
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Selama jumlah pinjaman daerah masih di bawah 75% dari Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya dan DSCR masih di
atas 2,5 dapat mengajukan pinjaman PEN

Paling sedikit mencantumkan:
(a) besaran pinjaman
(b) jangka waktu pinjaman dan
(c) penggunaan dana pinjaman.
Surat permohonan Pinjaman PEN Daerah disampaikan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
(a) Salinan BA pelantikan KDH
(b) Surat pernyataan KDH mengenai kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran DTU guna pengembalian

kewajiban daerah dan
(c) Paket Kebijakan untuk pinjaman program dan Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan.
Dalam hal program dan/atau kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman menyebabkan terlampauinya batas maksimal
defisit APBD tahun berkenaan, Kepala Daerah mengajukan surat permohonan izin pelampauan defisit APBD yang dibiayai
dari pinjaman kepada Dirjen PK Surat permohonan Pinjaman PEN Daerah dari Pemda kepada Menkeu c.q. Dirjen PK
ditembuskan kepadaMendagri dan Dirut PT SMI.

Pasal 8 PMK Nomor 105/PMK.07/2020 menyebutkan bahwa DJPK memiliki kewenangan untuk menetapkan pagu Pinjaman
PEN secara keseluruhan sebagaimana dinyatakan sebelumnya pada Pasal 3 ayat (2). Sementara untuk persetujuan
permohonan Pinjaman PEN Daerah adalah berdasarkan penilaian yang dilaksanakan bersama antara Kemenkeu dengan PT
SMI.

Apakah yang menetapkan jumlah pinjaman PEN adalah DJPK?

Apabila saat ini masih ada pinjaman di PT SMI dan berakhir baru tahun 2022, masih boleh mengajukan

pinjaman PEN ini?
14

15

Apa saja isi dari surat permohonan pinjaman PEN Daerah?13
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Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) PMK 105/PMK.07/2020, surat permohonan Pinjaman PEN Daerah
melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
a. Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
b. Surat pernyataan Kepala Daerah mengenai kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum

guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
c. Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program; dan/atau
d. Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan.
e. Surat Permohonan Izin Pelampauan Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal program/kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah
menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD tahun berkenaan

Dokumen huruf b, c, dan d dengan format sebagaimana pada Lampiran PMK Nomor 105/PMK.07/2020.

Pada usulan pinjaman sebelumnya, Menteri Dalam Negeri mempertimbangkan masa jabatan Kepala Daerah dalam
memberikan rekomendasi sehingga untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya akan segera berakhir tidak
direkomendasikan untuk mendapat pinjaman daerah. Namun Kementerian Keuangan tidak ada larangan dalam
pengajuan pinjaman daerah untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya segera berakhir.

Apakah ada format untuk pengajuan Pinjaman PEN bagi Pemerintah Daerah?16

Apabila masa jabatan kepala daerah akan berakhir di bulan februari 2021, apakah boleh meminjam saat ini

dengan masa pinjaman 5 tahun dan berakhir tahun 2025?
17

Pembiayaan/Pinjaman Daerah
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Surat dapat disampaikan melalui pos/jasa ekspedisi dengan sistem tracking resi ke alamat: Kepada Yth.: Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro Lantai 3 Jl. Dr. Wahidin Nomor
1, Jakarta Pusat 10710

Surat juga dapat disampaikan dalam bentuk softcopy (hasil scan dalam bentuk PDF) melalui email
callcenter.djpk@kemenkeu.go.id.
Surat pernyataan minat cukup ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Sesuai dengan PMK 105/2020, Pinjaman PEN Daerah diberikan untuk membiayai kegiatan di daerah tahun 2020.

Dana pinjaman dicairkan berdasarkan atas progres pelaksanaan kegiatan.

Informasi lebih rinci terkait Pinjaman PEN Daerah mengacu kepada ketentuan dalam PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Pinjaman PEN untuk pemerintah daerah yang dapat diunduh melalui tautan berikut:
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17063 dan pada Frequently Asked Questions (FAQ) melalui tautan berikut:
https://www.kemenkeu.go.id/media/15853/faq-PMK-105-2020.pdf

Surat minat mendapatkan Pinjaman PEN Daerah di kirim melalui apa?Tujuan surat ditujukan kepada siapa?18

Apakah pembiayaan pinjaman PEN Daerah ini dapat digunakan untuk mendanai kegiatan multiyears?19

Apakah Pencairan Dana PEN tersebut dilakukan sekaligus atau bertahap?20

Bagaimana saya memperoleh informasi yang lebih rinci terkait pinjaman PEN?21

Pembiayaan/Pinjaman Daerah
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Grace period untuk Pinjaman PEN Daerah adalah maksimal 24 bulan. Untuk penyelesaian pelaksanaannya tetap di TA
anggaran berkenaan. Apabila Bapak/Ibu memiliki program Pinjaman Daerah PEN TA 2021, maka tetap perlu diselesaikan di
tahun 2021.

Mengacu pada PMK 105/PMK.07/2020, terdapat kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
Kemudian pada pasal 9, disebutkan nantinya bahwa setelah Pemerintah Daerah mengajukan surat minat, maka perlu
menyusun dokumen Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program dan/atau Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman
Kegiatan. Silakan mengacu kepada PMK dimaksud untuk mengetahui mekanisme lebih lanjut terkait pengajuannya. PMK
tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17063PMK 105/2020, Pinjaman PEN
Daerah diberikan untuk membiayai kegiatan di daerah tahun 2020.

Benar, sesuai PMK 121 tahun 2020, dinyatakan demikian.
Penjelasan terkait hal tersebut telah dijelaskan pada pasal 3 PMK 121 yang dapat diunduh pada tautan:
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17160 PMK terkait Kapasitas Fiskal adalah PMK 120/PMK.07/2020 yang dapat diunduh
pada tautan: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17191

Berapa maksimal grace periode untuk peminjaman PEN? Untuk proses pengerjaannya apakah harus

diselesaikan dalam setahun saja atau sama seperti grace period?
22

Apa kita boleh mengajukan pinjaman PEN meskipun belum memiliki perencanaan?23

Batas maksimal defisit pada RAPBD 2021 sesuai PMK 121 tahun 2020, apakah daerah dengan PAD sangat

rendah dapat mencapai 5%? 5% ini apakah dari total nilai APBD? Pengertian 5% ini untuk kondisi tertentu

saja atau untuk smua daerah dapat menggunakan batas defisit 5%?
24

Pembiayaan/Pinjaman Daerah
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Untuk ketentuan mengenai LKT kurang lebih sama, tapi lebih updatenya di PMK Nomor 139/PMK.07/2019 sebagaimana telah
diubah dengan PMK 233/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otsus.

Sesuai dengan Pasal 19 PMK Nomor 9/PMK.07/2020 diatur bahwa Dana BOS disalurkan dari RKUN ke Rekening Sekolah.
Pemda terkait tetap melakukan pelaporan pada LKT yang disampaikan kepada DJPK.

DAU tersebut dimasukkan ke dalam LKT, sesuai dengan waktu diterimanya DAU tersebut pada RKUD Pemda yang
bersangkutan.

Mohon untuk dicek terlebih dahulu pada rekening koran pemda. Jika telah terjadi double transfer, pemda dimohon untuk
tidak menggunakan uang yang double transfer tersebut terlebih dahulu sampai proses pengembalian selesai. Terkait
pemblokiran, silahkan berkoordinasi dengan KPPN setempat karena proses pengembalian dana yang double transfer

dilakukan oleh KPPN bekerja sama dengan BPD.

Apakah dasar atau pedoman pelaporan LKT masih mengacu pada PMK. 50/PMK.07/2017?1

Bagaimana pelaporan pada LKT atas dana BOS yang langsung disalurkan ke rekening sekolah tetapi muncul di

aplikasi SIMTRADA?
2

Untuk penyusunan LKT, penyaluran DAU bulan April yang dilakukan pada bulan Maret (31 Maret), apakah

dimasukkan dalam LKT bulan Maret atau LKT bulan April?
3

Terkait surat Kemenkeu RI Nomor: S-10982WPB.12/KP.02/2020 perihal permintaan blokir dan

penyetoran ke rekening kas negara sehubungan terjadinya dobel penyaluran transfer dana perimbangan dana

bagi hasil tanggal 24 April 2020 apa yang harus dilakukan oleh Pemda terkait hal tersebut?
4

Penyaluran Dana Transfer
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Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKUD kemudian langsung disalurkan oleh KPPN dengan Surat Kuasa
Pemindahbukuan langsung ke RKD, dengan demikian Pemda akan menerima SP2D Nihil dan Pemda akan menerima
laporan penerimaan transfer dari Desa yang menerima Dana dimaksud. Penerimaan Dana Desa tersebut tetap
dicatat/diakui oleh Pemda sebagai penerimaan Dana Desa berdasarkan bukti SP2D Nihil dan/atau laporan penerimaan
transfer dari Desa. Oleh karena itu, Dana Desa tetap dilaporkan dalam LKT.

Perubahan nama bank maupun nomor rekening RKUD harus melalui surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (4) PMK
Nomor 139/PMK.07/2019. Oleh karena itu, silahkan menyampaikan surat untuk perubahan nama bank dan password
SIMTRADA.
Silahkan mengajukan Surat Permohonan Penggantian Password yang ditujukan kepada Direktur Evaluasi dan Sistem
Informasi, dengan menyebutkan alasan pergantian password serta alamat email untuk validasi username dan password.
Surat yang telah ditandatangani dan distempel basah, di-scan dan dikirim melalui email callcenter.djpk@kemenkeu.go.id.
Dokumen fisik surat dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi lainnya dengan tujuan: Kepada Yth.: Direktur Evaluasi dan Sistem
Informasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro Lantai 3 Jl. Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat
10710.

Untuk data penyaluran TKDD yang disalurkan oleh DJPK, akan update di Simtrada setelah SP2D diterbitkan. Sementara untuk
penyaluran TKDD yang menjadi kewenangan KPPN, yaitu DAK Fisik dan Dana Desa, akan update di Simtrada H+1 pada sore
harinya. Penyaluran TKDD yang menjadi kewenangan KPPN termasuk di antaranya adalah penyaluran DAK Fisik, Dana Desa
dan Dana BOS.

Untuk Dana Desa tidak melalui RKUD namun tampil di Simtrada,apakah pengakuannya tetap diakui di

SIMDA?
5

Bagaimana cara mengubah Nama Bank RKUD di SIMTRADA? Apabila ada pergantian petugas, apakah bisa

mengubah password SIMTRADA?
6

Mohon agar informasi transfer di aplikasi Simtrada informasinya bisa selalu diupdate baik DBH, DAU, Hibah,

DAK baik Fisik maupun Non Fisik, terutama Dana BOS.
7

Penyaluran Dana Transfer
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DAU tersebut dimasukkan ke dalam LKT, sesuai dengan waktu diterimanya DAU tersebut pada RKUD Pemda yang
bersangkutan.

Untuk penyusunan LKT, penyaluran DAU bulan April yang dilakukan pada bulan Maret (31 Maret), apakah

dimasukkan dalam LKT bulan Maret atau LKT bulan April?
8

Penyaluran Dana Transfer
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Berdasarkan PMK Nomor 128/PMK.7/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program
Jaminan Kesehatan terdapat pemotongan pajak rokok untuk iuran BPJS kesehatan pada tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2), Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran, dimana
pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) huruf e,
Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan (diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya) dengan dipungut
bayaran. Kedua jenis pajak daerah tersebut memiliki objek yang berbeda sehingga idealnya pelaporan pajak juga dibagi
jenis pajak tersehut. Untuk omzet usaha restoran dilaporkan sebagai objek Pajak Restoran sedangkan untuk omzet usaha
karaoke dilaporkan sebagai objek Pajak Hiburan.

Lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah
adalah Inspektorat Daerah, BPKP dan/atau BPK RI.

Apakah ada pemotongan DBH Pajak Rokok untuk iuran BPJS di tahun 2019?1

Bagaimana pengenaan pajak daerah atas objek pajak hiburan karaoke yang menjual paket makanan dan

menggratiskan ruangan karaokenya, sehingga omset pajak restoran yang dilaporkan lebih besar daripada

omset dari penyediaan hiburan karaoke?
2

Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD)

Pada Pasal 172 ayat (3) huruf b UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, Instansi apa saja yang berwenang

melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah seperti yang dimaksud pada Pasal 172 ayat (3) huruf b

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD?
3
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Penyelesaian atas permasalahan tersebut pada dasarnya masuk dalam ranah kewenangan pengelolaan keuangan daerah
sehingga membutuhkan koordinasi dan kerja sama kedua pemda. Dalam hal kesalahan setor terjadi karena adanya
pemekaran wilayah sehingga terbentuk Daerah Otonom Baru (DOB), perlu juga diperhatikan klausul pembagian asset dan
kewajiban antara daerah induk dan DOB untuk menyelesaikan kesalahan setor tersebut.

Apabila pembelian bensin dilakukan langsung dari produsen/importir, maka dikecualikan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB) sesuai Penjelasan Pasal 17 ayat (3) UU 28 tahun 2009 tentang PDRD yang berbunyi: Produsen dan/atau
importir atau nama lain sejenis tidak mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas penjualan bahan bakar
minyak untuk usaha industri. Tapi apabila pembelian dari SPBU, maka sudah termasuk PBBKB di dalam harga belinya karena
PBBKB terutang pada saat penyerahan/penjualan pertama dari produsen/importir ke SPBU. Pemungutan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada Lembaga penyalur, salah satunya adalah SPBU,
dilakukan oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis. Hal ini tercantum pada penjelasan pasal 17 ayat (3) UU
PDRD. Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diperoleh pada tautan:
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=10769

Nilai Perolehan Objek Pajak sebagai dasar pengenaan BPHTB mengacu pada Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagaimana tata cara penyelesaian Pajak Daerah yang salah transfer ke RKUD daerah lain karena pemekaran

daerah?
4

Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD)

Apakah pembelian bensin dari Pertamina yang digunakan sebagai bahan bakar mesin produksi makanan

dikenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?
5

Apakah boleh menggunakan NJOP KPP Pratama atau menggunakan nilai transaksi atau nilai pasar untuk

penetapan BPHTB sebagai salah satu persyaratan HGU perusahaan?
6
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Dasar hukum penggunaan dana yang berasal dari penerimaan Pajak Rokok, dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Pasal 31 UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyampaikan bahwa penerimaan Pajak Rokok,
baik bagian provinsi maupun bagian kab/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (earmarked) untuk mendanai pelayanan
kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Pasal 31A PMK 102 tahun 2015 tentang
perubahan PMK 115 tahun 2013 tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok, menyampaikan bahwa
dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan earmark Pajak Rokok, maka sisa
penggunaan Pajak Rokok tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada tahun anggaran berikutnya.

b. Pemda dapat mengalokasikan lebih dari 50% untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sesuai Permenkes No 53 tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkes
No. 40 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

c. Pasal 100 Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyampaikan bahwa Pemda wajib melakukan kontribusi
dukungan program jaminan kesehatan sebesar 75% dari 50% bagian penerimaan pajak rokok yang di-earmark untuk
mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dengan demikian,
apabila masih ada dana penerimaan pajak rokok di luar earmark pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan
penegakan hukum, dana tersebut bersifat block grant yaitu penerimaan yang penggunaan dananya diserahkan kepada
daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing.

Apa dasar hukum penggunaan (kegiatan) bersumber dari pajak rokok? Apakah pembagian 50% untuk

pembangunan diperkenan kan untuk kegiatan apa pun sesuai prioritas daerah?
7

Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD)
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a. Hutan lindung dikecualikan dari pengenaan PBB-P2, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) huruf d UU Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Pemanfaatan Sarang Burung Walet dalam Kawasan Konservasi merupakan objek Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Kementerian Kehutanan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Selanjutnya Pasal 72 ayat (2) huruf a UU Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa salah satu pengecualian objek Pajak sarang
Burung Walet adalah Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan PNBP.

Oleh karena itu, atas pengambilan/pemanfaatan sarang burung walet yang telah dikenakan PNBP di kawasan konservasi
tidak dapat dikenakan Pajak Sarang Burung Walet.

Waterboom tidak dapat dikenakan pajak hiburan karena tidak termasuk dalam daftar pasal 42 ayat (2) UU PDRD.

Apakah hutan lindung dapat dikenakan pajak PBB-P2 dan apakah boleh dipungut pajak daerah atas sarang

burung walet yang berdiri di atas lahan hutan lindung?
8

Apakah boleh mengambil pajak hiburan dari karcis yang dikeluarkan oleh pengelola Waterboom, meskipun

dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 karcisWaterboom tidak termasuk objek pajak hiburan?
9

Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD)
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Merujuk kepada pasal 1 angka 37 UU Nomor 28 Tahun 2009, PBB P2 yang merupakan Pajak Daerah adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam hal bangunan dimaksud berada di
kawasan perkebunan dan digunakan untuk kegiatan perkebunan, maka tidak termasuk pajak daerah dan seharusnya
disetor sebagai pajak pusat. Apabila bangunan terpisah dari kawasan perkebunan, maka termasuk Objek Pajak Daerah (PBB
P2).

Ketentuan dan tata cara perpanjangan HGB orang pribadi mengacu pada PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Informasi lebih lengkap terkait hal tersebut dapat menghubungi
atau datang langsung ke Kantor BPN setempat. Terkait dengan BPHTB, dalam hal HGB yang dimaksud adalah hak atas
tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka perpanjangan
hak tersebut tidak dikenakan BPHTB sepanjang tidak menyebabkan perubahan nama sesuai dengan pengaturan Pasal 85
ayat (4) huruf d UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Apakah diperbolehkan apabila Pajak Bangunan yang terdapat dalam kawasan IUP perkebunan atas bangunan

berupa rumah karyawan perusahaan yang lokasinya terpisah dari kawasan perkebunan dipungut/disetor ke

KPP Pratama (Pusat)?
10

Bagaimana tata cara perpajangan HGB orang pribadi yang akan berakhir dan yang sudah kadaluarsa yang

selama ini memanfaatkan tanah Pemerintah Daerah dengan membayar Retribusi. Pada saat ini HGBnya akan

berakhir, apakah dalam perpanjangan HGB tersebut dikenakan BPHTB?

11

Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD)
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Sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 55 Tahun 2016, BPHTB merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri
berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memberikan kepercayaan kepada WP
untuk menghitung dan menyetorkan sendiri pajaknya. Akan tetapi, sesuai Pasal 97 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 jika dari hasil
pemeriksaan terdapat Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Penerbitan SKPDKB harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Sesuai
dengan Pasal 40 PMK Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, Kepala Daerah
berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sesuai ketentuan Pasal 42
ayat (1) PMK Nomor 207/PMK.07/2018, Pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan
dalam hal memenuhi kriteria:
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

dan
c. Wajib Pajak yang melakukan penghitungan sendiri, yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

Sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) PMK Nomor 207/PMK.07/2018, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor. Lebih lanjut terkait
prosedur Pemeriksaan dapat dilihat pada PMK 207/PMK/2018. Berdasarkan hal tersebut, BPPRD dapat menagih kembali
BPHTB yang kurang bayar melalui penerbitan SKPDKB sepanjang data kurang bayar tersebut diperoleh berdasarkan hasil
pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2019 ada Perusahaan/Wajib Pajak bayar BPHTB ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah (BPPRD) berdasarkan NJOP, setelah ditelusuri ternyata nilai transaksinya 3x lebih besar dari nilai

NJOP. Bolehkah BPPRD menagih kembali BPHTBnya yang kurang berdasarkan nilai transaksi?

12

Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD)
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Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3) UU Nomor 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa besarnya NJOP ditetapkan setiap 3
(tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya
dan penetapannya dilakukan oleh Kepala Daerah. Oleh karena itu, penggunaan ZNT khusus untuk menghitung NPOP dan
tidak ditetapkan sebagai NJOP oleh Kepala Daerah menurut hemat kami tidak tepat karena dasar pengenaan BPHTB
adalah NPOP (nilai transaksi untuk jual beli) atau NJOP PBB-P2 dalam hal NPOP tidak diketahui. Jika NJOP PBB-P2 dipandang
terlalu rendah jika dibandingkan dengan nilai pasar maka Kepala Daerah dapat menyesuaikan NJOP melalui proses
penilaian PBB-P2 sebagaimana diatur dalam PMK 208/PMK.07/2018

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

a. Pasal 87 ayat (2) huruf a mengatur bahwa Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal jual beli adalah harga transaksi.
b. Pasal 87 ayat (3) mengatur jika Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang

digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang
dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Pasal 90 ayat (1) huruf a mengatur bahwa saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
ditetapkan untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

Berdasarkan ketentuan di atas, terutangnya BPHTB adalah pada saat AJB ditandatangani. Apabila harga transaksi di AJB
lebih rendah dari NJOP, maka dasar pengenaan BPHTB dihitung dari NJOP pada saat AJB ditandatangani.

Apakah Pemerintah Daerah dapat menetapkan ZNT (zona nilai tanah)/opini pemerintah terhadap nilai tanah

sesuai nilai pasar yang nantinya digunakan khusus untuk menghitung BPHTB selain NJOP? Apakah dalam

menetapkan BPHTB dapat dipakai hasil verifikasi lapangan petugas penilai sesuai nilai pasar?

13

Atas pembelian tanah pada Tahun 2014, apakah bisa dikenakan BPHTB sesuai harga transaksi tahun 2014?14
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Sesuai Pasal 72 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, dijelaskan bahwa Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah
pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Pada PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Sarang Burung Walet yang berada di lokasi hutan lindung/konservasi dikenakan

PNBP (disetor ke Pemerintah Pusat). Pada Pasal 72 ayat (2) UU PDRD dijelaskan bahwa pengambilan Sarang Burung Walet
yang telah dikenakan PNBP dikecualikan dari Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet oleh Pemda Kab/Kota. Dengan
demikian, pajak sarang burung walet yang berada di kawasan hutan lindung tidak dapat dipungut oleh Pemda karena
sudah dikenakan PNBP oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Apabila gedung/bangunan yang bersangkutan belum memiliki ijin maka tetap menjadi tanggung jawab K/L terkait dalam
memungut PNBP-nya. Pemda dapat melaporkan usaha sarang burung walet yang belum berizin tersebut kepada
Kementerian terkait. Pengusahaan sarang burung walet di luar kawasan hutan lindung/hutan konservasi dapat dipungut oleh
Pemda, karena sudah sesuai dengan Pasal 72 UU No 28 Tahun 2009. Proses perizinan usaha dan proses pengenaan pajak
adalah 2 proses bisnis yang berbeda, dimana objek pajak sarang burung walet adalah proses pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet (Pasal 72 ayat 1). Sementara perizinan usaha adalah pemenuhan kelengkapan
administrasi untuk menjalankan usaha sarang burung walet.

Dalam hal ini usaha sarang burung walet yang tidak berizin yang lokasinya di luar kawasan hutan lindung/hutan konservasi
dapat dikenakan Pajak Sarang Burung Walet oleh Pemda, dan Pemda dapat mendorong pengusaha terkait untuk mengurus
perizinannya (bisa dilaksanakan secara paralel).

Apakah pajak walet di kawasan hutan lindung/hutan produksi dan tidak memiliki izin dapat dipungut oleh

pemda? Apabila belum dikenakan PNBP, apakah dapat dipungut pajak walet? Apakah Pemda dapat memungut

pajak atas gedung walet yang tidak memiliki izin yang berada selain di kawasan hutan lindung?
15

Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD)



211

Sesuai ketentuan PP Nomor 91 Tahun 2010 Pasal 4, Pajak MBLB merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self
assessment). Wajib Pajak melaporkan pajak yang telah dibayarkan dengan mengisi dan menyampaikan SPTPD dan dilampiri
dengan SSPD. Mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2016, apabila Wajib Pajak tidak
menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan setelah
disampaikan teguran secara tertulis, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB. Ketentuan lebih lanjut mengenai
penagihan pajak daerah berpedoman pada PMK 207 Tahun 2018. Perlu ditekankan bahwa WP Pajak MBLB adalah pihak
yang melakukan pengambilan MBLB, bukan yang melakukan pembangnan (konstruksi). Pelaksanaan konstruksi yang berasal
dari dana APBD, yaitu dengan mensyaratkan agar seluruh kontraktor yang melakukan konstruksi dengan dana APBD wajib
memastikan atas MBLB yang digunakannya telah dilunasi pajaknya.

Bilamana papan reklame dimaksud menunjukkan identitas Pertamina, maka tidak menjadi obyek Pajak Reklame. Tetapi
apabila papan reklame dimaksud berisi Informasi Promo Produk yang dijual di Pertamina atau Informasi lain yang
mempersuasi orang lain untuk membeli produk yang dijual di Pertamina, maka menjadi obyek Pajak Reklame.

Salah satu sub kontraktor pemasok MBLB tidak membayar pajak MBLB, sementara pekerjaan sudah selesai

dan sudah dilakukan pembayaran. Pemda sudah melakukan penagihan, tetapi pihak sub kontraktor tetap tidak

melakukan pembayaran. Bagaimana melakukan prosedur penagihan pajak secara paksa?
16

Apakah penyelenggaraan Reklame oleh Pertamina yang berlokasi di SPBU merupakan objek Pajak Reklame?17
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Insentif pemungutan PDRD diberikan atas pencapaian kinerja tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP 69 Tahun 2010.

Pasal 1 angka 49 UU PDRD mengatur definisi pemungutan dalam arti luas yaitu Pemungutan adalah suatu rangkaian
kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang
terutangsampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya. Oleh karena itu, pemungutan pajak meliputi proses berkesinambungan mulai dari pendaftaran sampai
dengan penagihan pajak, sehingga tidak terbatas hanya pada proses dipungutnya pajak oleh PT PLN.

PPJ merupakan jenis pajak self assessment sebagaimana diatur dalam PP 55 Tahun 2016, yang memberikan kepercayaan
kepada WP untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Oleh karena itu, peran Pemda adalah
untuk memastikan pembayaran dan pelaporan pajak oleh WP dilakukan tepat jumlah dan tepat waktu. Dengan demikian,
Pemda harus proaktif dalam proses pemungutan PPJ, mulai dari melakukan monitoring kepatuhan WP, pemeriksaan pajak,
penagihan tunggakan pajak, pemeliharaan basis data perpajakan, sampai dengan peningkatan kualitas layanan
perpajakan kepada WP. Insentif PPJ dapat diberikan dalam hal instansi OPD Pemda melakukan upaya-upaya proaktif dalam
proses pemungutan PPJ.

Selain itu, dapat disampaikan bahwa sesuai Pasal 2 PP 69 Tahun 2010, Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan
Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya
tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. Oleh karena itu, pemberian insentif tetap harus
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran di daerah.

Apakah pemda dapat diberikan insentif pajak penerangan jalan. Pajak Penerangan jalan selama ini dilakukan

langsung oleh PLN dan hasil pemungutan disetor ke kasda, apakah pemda tetap diperbolehkan diberikan

insentif PPJ? Apa yang menjadi dasar pemda untuk dapat diberikan insentif pemungutan karena aktivitas

sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 PP 69 Tahun 2010 dilaksanakan oleh PLN?

18
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Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak yang dihitung dan dibayarkan sendiri oleh WP atau bersifat self assessment.
PT PLN sebagai WP PPJ membayar pajak dengan menggunakan SPTPD yang didukung dengan rekapitulasi tagihan listrik dan

SSPD. Bapenda atau BPRD memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah. Jika terdapat indikasi bahwa
PT PLN melakukan manipulasi data, Kepala Daerah dapat melakukan hal-hal berikut:
1. Sesuai dengan Pasal 40 PMK Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah,

Kepala Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

2. Sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) PMK Nomor 207/PMK.07/2018, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang

dibayar; dan
c. Wajib Pajak yang melakukan penghitungan sendiri, yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis

Risiko.
3. Sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) PMK Nomor 207/PMK.07/2018, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor. Lebih lanjut terkait
prosedur Pemeriksaan dapat dilihat pada PMK 207/PMK/2018.

4. Jika dari Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar, maka Kepala Daerah
dapat menerbitkan SKPDKB (Pasal 97 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009).

Ketentuan lebih lanjut terkait penerbitan SKPDKB dapat dipelajari pada UU Nomor 28 Tahun 2009.

Bagaimana apabila ada indikasi Wajib Pajak (WP) Pajak Penerangan Jalan melakukan manipulasi data, siapa

yang memiliki kewenangan melakukan audit? Bagaimana cara menyakinkan bahwa WP telah memberikan

laporan dengan benar?
19

Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD)



214

Objek PPJ di Pasal 52 ayat (1) UU 28/2009 adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang
diperoleh dari sumber lain. Jika ada perusahaan menjual listrik ke PLN, maka atas penjualan tersebut bukan merupakan objek
PPJ, namun PPN. Namun demikian, jika PLN selaku pembeli listrik tersebut menggunakan sebagian listrik untuk keperluan

sendiri, maka atas penggunaan tersebut menjadi objek PPJ.

Pemotongan untuk BPJS dihitung berdasarkan alokasi TA 2019, minimal dianggarkan dan direalisasikan sebesar 37.5% dari
alokasi. Jika menganggarkan kurang dari 37.5%, maka akan dilakukan pemotongan yang teknisnya dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi. Untuk kekurangan penganggaran BPJS yang kemudian dipotongkan dari penyaluran Bagi Hasil Pajak
Rokok, menjadi realisasi pada TA yang bersangkutan atau TA 2019. Untuk tahun anggaran selanjutnya akan dihitung kembali
berdasarkan alokasi TA bersangkutan. Teknis pemotongan dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi.

Apakah dapat mengenakan pajak PPJ Non PLN terhadap Perusahaan PLTU yang menjual arus listrik ke PLN?20

Pemotongan untuk BPJS dihitung berdasarkan Alokasi TA 2019 atau dihitung berdasarkan seluruh penyaluran

diTA 2019? Apakah pemotongan untuk BPJS dapat diakui sebagai realisasi tahun berikutnya?21
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Pasal 165 UU 28 Tahun 2009 tentang PDRD mengatur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam muatan pasal
tersebut, UU PDRD mengatur secara umum landasan pemberian restitusi PDRD:
a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah dalam hal

terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
b. Kepala Daerah harus memberikan keputusan atas permohonan WP tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan, sejak diterimanya permohonan WP.
c. Apabila jangka waktu 6 bulan tersebut terlampaui dan Kepala Daerah belum memberikan keputusan, maka

permohonan restitusi dianggap disetujui dan Kepala Daerah wajib menerbitkan SKPDLB paling lambat 1 bulan sejak
jangka waktu 6 bulan tersebut terlampaui.

Selama jangka waktu 6 bulan sebagaimana dijelaskan pada poin c di atas, Pemda dapat melakukan pemeriksaan pajak
daerah untuk memastikan adanya kelebihan pembayaran pajak daerah oleh WP. Pemeriksaan pajak daerah dilaksanakan
sesuai standar pemeriksaan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan
Pemeriksaan Pajak Daerah. Tata cara dan mekanisme detil restitusi disusun oleh Kepala Daerah masing-masing melalui
Peraturan Kepala Daerah."

Memperhatikan virus covid 19 telah masuk ke Indonesia maka terjadi pembatasan gerak dan mobilisasi sehingga kebijakan
hibah pariwisata tidak akan optimal jika diimplementasikan. Untuk itu implementasi hibah pariwisata ditunda sampai dengan
kondisi lebih memungkinkan. Dengan demikian, sebelum adanya peraturan mengenai kebijakan dimaksud, pemungutan
pajak daerah masih tetap dapat dilakukan sesuai Perda Pajak Daerah masing-masing.

Apakah pemindahbukuan/restitusi pajak dapat diimplementasikan untuk pajak daerah? Jika bisa, apa regulasi

yang mengatur terkait hal tersebut?
22
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tidak perlu membayar Pajak Restoran?
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Dasar hukum penyusunan pedoman tidak ada, karena tujuan dibuatnya pedoman pada dasarnya mempertimbangkan hal
sebagai berikut. - DJPK sebagai unit yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan evaluasi raperda tidak hanya
melakukan evaluasi tapi melakukan pembinaan, sehingga diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat membantu
pemda dalam menyusun raperda yang baik dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penyusunan raperda PDRD. -
pedoman juga dibuat untuk membantu evaluator raperda baik pusat dan daerah sehingga dapat tercapai
persepsi/penafsiran yang sama atas UU PDRD

1. Rencana pemberian insentif atas pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sementara ini ditunda menunggu situasi
dan kondisi yang lebih kondusif terkait mewabahnya virus corona (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana
nasional oleh Presiden RI dan adanya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah yang akan membatasi
mobilitas orang untuk bepergian. Fokus kebijakan pemerintah saat ini adalah pembatasan mobilitas penduduk serta
refocussing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19, baik untuk menangani isu-isu
kesehatan maupun dampak ekonomi masyarakat.

2. Pemda memiliki diskresi memberikan pembebasan pajak daerah sepanjang telah diatur dalam Perda PDRD Pemda yang
bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a UU PDRD.

3. Selain pembebasan pajak daerah, fasilitas perpajakan daerah yang diberikan Pemda sebaiknya diarahkan untuk
mengurangi beban pengusaha dan relaksasi pemenuhan kewajiban administrasi pengusaha selama masa penyebaran
COVID19 di Indonesia. Misalnya perpanjangan batas waktu pembayaran pajak, perpanjangan batas waktu pelaporan
SPTPD, angsuran pelunasan pajak, dsb.

Apakah dasar pemberlakukan Pedoman Umum PDRD?24
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Terkait relaksasi pajak dari Kemendagri atas dampak dari covid-19, apakah diperbolehkan pemda melakukan

pembebasan Pajak Hotel?
25
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Dalam hal papan (tulisan) tersebut berisi nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan
tempat usaha atau profesi diselenggarakan, maka dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 UU PDRD. Namun jika papan tulisan tersebut ditujukan untuk mempromosikan atau menganjurkan orang lain untuk
membeli produk atau menggunakan jasa maka merupakan objek Pajak Reklame.

Pasal 79 UU PDRD mengatur bahwa penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah. Oleh karena itu pemutakhiran
NJOP merupakan kewenangan penuh Kepala Daerah dan dilaksanakan melalui proses penilaian yang terstandar
sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 208/PMK.07/2018. Namun demikian, kami juga mengimbau agar dalam melakukan
pemutakhiran NJOP PBB-P2, Kepala Daerah tetap mempertimbangkan/menilai kondisi keuangan daerah dan kemampuan
masyarakat sebagai dampak dari penyebaran COVID-19 saat ini. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU PDRD,
saat yang menentukan PBB-P2 terutang adalah keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari, sehingga apabila daerah
bermaksud menaikkan NJOP saat ini (tahun 2020), maka baru akan berpengaruh pada SPPT PBB-P2 tahun 2021

Sesuai Pasal 87 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar

Rp60.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Dengan demikian, pemberian pengurangan dilakukan NPOPTKP untuk BPHTB
diberikan satu kali per Wajib Pajak, meskipun Wajib Pajak melakukan transaksi yang menyebabkan peralihan hak atas tanah
dan/atau bangunan lebih dari satu kali di wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Apakah Papan Himbauan seperti: MELAYANI PEMBUATAN JOK KURSI, SERVICE AC Dll, yang letaknya

diluar toko dapat dikenakan pajak reklame?
26
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Apakah Pemda boleh menaikkan NJOP PBB-P2 di kondisi pandemi covid-19?27

Terhadap satu wajib pajak yang melakukan transaksi yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dan/atau

bangunan lebih dari 1 (satu) kali, apakah pengenaan NPOPTKP hanya untuk 1 (satu) kali transaksi atau untuk

setiap transaksi?
28
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Perpres Nomor 54 Tahun 2020 hanya mengatur tentang perubahan postur dan rincian APBN, sementara pajak rokok tidak
masuk ke dalam APBN karena pajak rokok adalah pajak daerah (provinsi). Penyetoran pajak rokok dilaksanakan
berdasarkan realisasi penerimaan. Estimasi penerimaan Pajak Rokok TA 2020 masih diatur di KEP-53/PK/2019 Tentang Proporsi
Dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi TA 2020 (masih berlaku). Untuk saat ini belum ada
perubahan terkait Kepdirjen PK tersebut karena tujuan pembuatan Kepdirjen PK tersebut untuk membantu Pemda
menganggarkan penerimaan Pajak Rokok di APBD sebelum tahun anggaran baru dan sebagai dasar penghitungan alokasi.

1. UU PDRD dan aturan pelaksanaanya fokus pada pengaturan aspek perpajakan daerah atas penyelenggaraan reklame,
yang meliputi subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, tarif dan dasar pengenaan pajak.

2. Adapun ketentuan mengenai teknis isi ringkas dan/atau iklan diatur dengan Perda tersendiri yang fokus pada aspek teknis
penyelenggaraan reklame, serta bukan merupakan cakupan aspek pengaturan Pajak Reklame.

Apakah Perdirjen PK mengenai rincian DBH pajak rokok dan CHT mengalami perubahan?29

Apakah Penyelenggara Reklame dapat mengganti isi ringkas dan/atau iklan dalam 1 (satu) tahun masa pajak ?30
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Pemerintah Provinsi tidak perlu mengirimkan kembali revisi kompilasi BAK sehubungan dengan adanya perubahan rencana
penerimaan Pajak Rokok TA 2020 dalam APBD. Hal ini mengingat bahwa potongan penerimaan pajak rokok dilaksanakan
berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok. Selain itu, pelaksanaan rekonsiliasi antara pemda dengan BPJS pada akhir
tahun anggaran memperhitungkan realisasi Jamkesda dengan realisasi penerimaan Pajak Rokok TA berkenaan.

Apabila hasil rekonsiliasi menunjukkan adanya kekurangan jamkesda atas kewajiban kontribusi (37,5% realisasi penerimaan
dari PR) maka kekurangan tersebut diperhitungkan dalam Berita Acara Kesepakatan tahun berikutnya. Namun dalam hal
hasil rekonsiliasi menunjukkan realisasi kontribusi penerimaan PR melebihi realisasi jamkesda, maka BPJS Kesehatan dan
pemda dapat melakukan kesepakatan seperti menambahkan jumlah kepesertaan dalam program Jamkesda atau
memperhitungkannya sebagai Jamkesda tahun berikutnya tanpa mengurangi kewajiban kontribusi minimal 37,5% dari
penerimaan Pajak Rokok.

Terkait Keputusan Bersama Mendagri & Menkeu No.119/2813/SJ & 177/KMK.07/2020 tentang

Percepatan Penyesuaian APBD TA 2020 yang salah satunya Penyesuaian PAD, dalam hal ini Pajak Rokok,

apabila Rencana Penerimaan Pajak Rokok TA 2020 Prov. Sumut berkurang dari semula (asumsi menjadi 80%

dari target semula), apakah perlu Revisi Kompilasi BAK?

Bagaimana dengan Potongan Penerimaan Pajak Rokok (PR) Kabupaten/Kota yang dipotong berdasarkan

target Penerimaan Pajak Rokok semula?

31
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Dasar hukum penyusunan pedoman tidak ada, karena tujuan dibuatnya pedoman pada dasarnya mempertimbangkan hal
sebagai berikut: - DJPK sebagai unit yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan evaluasi raperda tidak hanya
melakukan evaluasi tapi melakukan pembinaan, sehingga diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat membantu
pemda dalam menyusun raperda yang baik dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penyusunan raperda PDRD. -
pedoman juga dibuat untuk membantu evaluator raperda baik pusat dan daerah sehingga dapat tercapai
persepsi/penafsiran yang sama atas UU PDRD Terkait hal tersebut dapat dilihat pada website DJPK atau silahkan klik tautan
berikut http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=10769

Pendekatan penghitungan nilai menggunakan penyusutan adalah pendekatan penilaian dengan metode biaya (cost
approach) dalam penentuan NJOP PBB-P2 sebagaimana diatur dalam PMK 208/PMK.07/2018. NJOP dipakai dalam
penghitungan BPHTB hanya jika NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari NJOP.

Terkait PPh dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Pada awal januari 2019 telah dikeluarkan pedoman umum pajak dan retribusi daerah oleh Direktur

Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah. Apakah dasar pemberlakuan pedoman tersebut? Apakah ada

semacam surat edaran atau sejenisnya dari pejabat yang berwenang? Apakah ada nomor dan tanggal surat

edaran tersebut?

32

Bagaimana cara perhitungan BPHTB dan PPh menggunakan nilai penyusutan?33
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Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 20 Tahun 2000, yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata dari transaksi jual-beli secara
wajar yang terjadi di sekitar letak tanah dan atau bangunan. Untuk iinformasi lebih lengkapnya mengenai perhitungan
BPHTB, silahkan melihat peraturan dimaksud dan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Pembebasan Pajak adalah sebuah fasilitas terhadap objek pajak tertentu untuk dibebaskan dari pengenaan pajak.
Sedangkan Pengurangan Pajak adalah pengurangan jumlah yang harus dibayar atas pokok pajak dan/atau sanksi
administrasi perpajakan

Bagaimana penggunaan nilai penyusutan dalam perhitungan nilai pasar?34

Apa perbedaan pembebasan pajak dengan pengurangan pajak?35
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1. Rumus untuk menghitung PBB P2 terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah PBB P2
terutang = (NJOP – NJOPTKP) x tarif PBB P2. Dengan demikian, NJOPTKP tetap selalu diperhitungkan oleh fiskus saat
menetapkan PBB terutang atas suatu objek pajak, walaupun seorang Wajib Pajak memiliki beberapa objek pajak.

2. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD mengatur terkait pemberian NPOPTKP untuk BPHTB adalah sebagai berikut:
a. Pasal 87 ayat (4) mengatur bahwa besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh

juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
b. Berdasarkan ketentuan tersebut, NPOPTKP untuk BPHTB diberikan satu kali per Wajib Pajak dalam satu tahun di wilayah

yang bersangkutan.

Dan dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dalam setahun lebih dari 1 x, maka atas transaksi perolehan hak tersebut
yang mendapatkan NPOTPKP hanya atas 1x transaksi.

1. Apakah untuk pengenaan PBB P2, setiap wajib pajak diberikan pengurangan dengan menghitung

NJOPTKP sekali dalam satu tahun meskipun Wajib Pajak memiliki beberapa objek PBB-P2 di suatu

wilayah atau apakah pengurangan dengan NJOPTKP tersebut diberikan pada tiap objek?

2. Apakah untuk setiap wajib pajak yang melakukan perolehan hak atas tanah dan bangunan diberikan

pengurangan NPOPTKP sekali dalam satu tahun meskipun wajib pajak melakukan peralihan hak lebih

dari satu kali dalam satu tahun atau apakah pengurangan dengan NPOPTKP tersebut diberikan untuk

tiap kali perolehan hak?

36
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Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU PDRD mengatur bahwa subjek dan wajib pajak PBB-P2 adalah OP atau Badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan. Pengaturan ini mengandung arti bahwa menurut UU PDRD WP PBB-P2 (yang
melakukan pembayaran PBB-P2 ke kas daerah) bukan hanya pemilik tanah/bangunan, tetapi dapat juga OP atau badan
yang memanfaatkan/mengusai tanah/bangunan.

Oleh karena itu, WP yang dicantumkan namanya dalam SPPT PBB untuk melakukan pembayaran PBB-P2 tidak selalu berupa
pemilik tanah/bangunan tersebut melainkan bisa juga pihak yang memperoleh manfaat bumi atau menguasai bangunan
dimaksud. Itulah mengapa dalam SPPT PBB dicantumkan kalimat “SPPT PBB bukan merupakan Bukti kepemilikan hak” karena
SPPT PBB merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terutang kepada WP. Adapun dokumen
kepemilikan tanah adalah berupa sertifikat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu pajak yang
dapat dipungut oleh Pemerintah Kab/Kota adalah Pajak Hotel. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan
yang disediakan oleh hotel. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diatur bahwa dasar pengenaan pajak
hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Jumlah pembayaran kepada hotel
termasuk:
a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
b. Jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.

Apa maksud pernyataan yang menyebutkan bahwa "SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI

KEPEMILIKAN HAK" sebagaimana tercantum di SPPT? Apakah ada ketentuan dan peraturan perundangan

yang mendukung pernyataan tersebut?
37
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Apakah Pemda berwenang dalam memungut pajak dari service hotel? Apakah service charge hotel dapat

terkena pajak hotel juga?
38
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1. Tidak ada pengaturan yang ditetapkan yang memuat angka pemotongan dimaksud. Dasar hukumnya tetap mengacu
kepada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan PMK Nomor 128/PMK.07/2018;

2. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) PMK Nomor 128/2018, bahwa Pemerintah provinsi menyampaikan kompilasi berita acara
kesepakatan sebagaimana secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahun; dan

3. Terkait rincian besaran penyetoran dan potongan Pajak Rokok tiap kabupaten/kota, silakan berkoordinasi dengan
Pemerintah Provinsi setempat"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) UU 28 Tahun 2009 tentang PDRD, Objek Pajak Hotel dan
Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan. Oleh karena itu, dalam hal terdapat service charge yang dibebankan

pada konsumen sebagai bagian dari pelayanan hotel dan restoran, pada prinsipnya Pemda merupakan kewenangan
Pemda untuk menghitungnya sebagai bagian dari dasar pengenaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran atau tidak.
Pengaturan dimaksud merupakan kewenangan Pemda yang harus dimuat dalam Perda masing-masing.

Apa regulasi yang mendasari pemotongan pajak rokok untuk BPJS?39
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Apakah service charge pada hotel dan restoran termasuk dikenai pajak hotel dan restoran?40
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Pasal 107 UU No 28/2009 (UU PDRD) merupakan pengaturan mengenai pengurangan ketetapan pajak berupa SKPD, SPPT,
SKPDKB, dan ketetapan pajak lainnya. Sementara untuk pengurangan BPHTB harus diatur terlebih dahulu dulu dalam Perda
sesuai Pasal 95 ayat (4) huruf a UU PDRD.
Apabila telah terdapat klausul pengurangan dalam perda, maka pemda dapat menyusun perkada yang mengatur detil
tata cara pemberian pengurangan/pembebasan/keringanan pajak, termasuk BPHTB.
Jadi yang diatur dalam Pasal 107 UU PDRD adalah fasilitas pengurangan untuk jenis pajak official (ketetapan pajak berupa
SPPT atau SKPD) atau hasil pemeriksaan pajak (SKPDKB) pajak self-assessment, sedangkan pengurangan/keringanan untuk
jenis pajak self-assessment yang belum terdapat ketetapan pajaknya didasarkan pada pengaturan Pasal 95 ayat (4) huruf a
UU PDRD.

Apakah diperbolehkan wajib pajak BPHTB mengajukan permohonan keringanan BPHTB dikarenakan alasan

keuangan dan juga pensiunan? Apakah tercakup dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun

2009 pasal 107? Bagaimana apabila Perda telah mencantumkan sama persis dengan pasal 107 dan di Perkada

hanya mengatur keberatan, penundaaan pembayaran dan angsuran BPHTB.

41
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Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek
pajak yang:
a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan

kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu;
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh

desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak; dan
e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas.

Di luar objek tersebut, maka dapat dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
Lebih lanjut lagi, jika tanah milik pemda dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan, maka Orang pribadi/badan tersebut
dapat dikenakan PBB-P2 sepanjang disepakati/dicantumkan dalam kesepakatan antara Pemda dan orang pribadi/badan,
mengingat WP PBB-P2 bukan hanya pemilik objek pajak melainkan dapat juga yang memanfaatkan/menguasai objek
pajak.

Terkait Bagi Hasil Pajak Rokok mohon dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi setempat karena penyaluran Bagi
Hasil Pajak Rokok dari DJPK hanya untuk Pemerintah Provinsi sedangkan penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok ke Kabupaten
dan Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

1. Apakah tanah bandara dikenakan PBB?

2. Apakah tanah milik pemerintah dikenakan PBB?42
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Dalam hal perubahan HGB PT menjadi SHM kembali atas nama orang pribadi A, maka tetap terutang BPHTB. Hal tersebut
didasarkan pada Pasal 85 ayat (2) huruf a angka 7 UU 28/2009, yakni Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.

Pengecualian BPHTB dalam Pasal 85 ayat (4) huruf d UU 28/2009 dapat diterapkan hanya jika konversi hak tidak
mengakibatkan peralihan nama. Namun, dalam hal terjadi perubahan nama dari PT X menjadi orang pribadi A, maka tetap
terutang BPHTB meskipun mungkin PT tersebut merupakan perusahaan milik A sendiri.

1. Sesuai yang dicantumkan dalam website DJPK tersebut, pengecualian dari objek BPHTB diberikan apabila objek
tanah/bangunan tersebut dicatat sebagai Barang Milik Negara. Apabila dicatat sebagai aset PLN (bukan BMN), maka
pada dasarnya perolehan hak tanah/bangunan oleh PLN merupakan objek BPHTB

2. Namun demikian, apabila hanya berupa perpanjangan HGB dan sepanjang tidak menyebabkan perubahan nama
penerima hak, maka bukan merupakan objek BPHTB sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (4) huruf d UU 28/2009.
Dikarenakan perpanjangan HGB (tidak menyebabkan perubahan nama) tidak termasuk objek BPHTB, maka tidak perlu
mengisi SSPD.

Sebuah sertifikat milik orang pribadi atas nama si A telah dialihkan menjadi sertifikat sebuah Badan usaha

rumah KPR dan sertifikat tersebut sudah menjadi HGB dan HGB akan berakhir pada tahun ini. Saat ini si A

ingin mengembalikan sebagian tanah HGB yang belum terjual menjadi milik pribadi si A. Pemahaman si A.

dia tidak perlu membayar BPHTB karena tanah tersebut adalah miliknya, dan perusahaan juga miliknya.

Bentuk peralihan adalah mengatasnamakan PT (perusahaan) menjadi HGB dan saat ini masih atas nama

Perusahaan dan haknya HGB.

44
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Pengenaan BPHTB pembaruan HGB gardu listrik PLN apakah tetap harus mengisi SSPD-BPHTB? Apabila

tetap mengisi, apakah nilai nya tetap dihitung atau dikosongkan saja?
45
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Pada dasarnya segala pelayanan yang dilakukan hotel sepanjang tidak dikecualikan dalam Pasal 32 ayat (3) UU PDRD,
dapat dikenakan Pajak Hotel. Namun demikian, mengingat tujuan pelayanan hotel untuk tenaga medis penanganan covid-
19 merupakan bentuk pelayanan yang besifat sosial, Pemda memiliki diskresi mengatur detil objek pajak (misalnya dengan
mengecualikan pelayanan dimaksud) sepanjang dimuat dalam Perda. Alternatif lainnya, pelayanan tersebut tetap terutang
Pajak Hotel, namun Pajak Hotelnya ditanggung Pemda (tidak dibebankan pada tenaga medis).

1. Dalam buku pedoman PDRD dan FAQ pada website DJPK disebutkan bahwa NPOPTKP diberikan satu kali untuk setiap
WP. Pengaturan dalam buku pedoman tersebut bertujuan untuk mempertegas pemberian NPOPTKP yaitu dalam rangka
melindungi transaksi yang nilainya kecil (untuk kalangan menengah ke bawah) sehingga untuk WP yang melakukan
banyak transaksi tetap diberikan satu kali pengurangan.

2. Namun demikian, mengingat buku pedoman tersebut lebih berupa guidance bagi Pemda, kewenangan pengaturan
NPOPTKP dalam Perda dan Perkada tetap merupakan kewenangan penuh Pemda masing-masing sesuai UU 28/2009 (UU
PDRD) dan PP 55/2016 (KUPD).

3. Perbedaan antar daerah dalam penentuan tarif dan penerapan dasar pengenaan pajak (DPP) daerah sangat lumrah,
mengingat pemungutan pajak juga disesuaikan dengan kemampuan membayar masyarakatnya. Oleh sebab itu, UU No
28 Tahun 2009 hanya mengatur batas maksimum tarif sehingga daerah dapat menyesuaikan tarif dengan kondisi
daerahnya masing-masing. Selain itu, penetapan tarif juga berkaitan dengan pelayanan publik ke
masyarakatnya,sehingga daerah yang menetapkan DPP dan tarif yang lebih tinggi dituntut untuk dapat memberikan
pelayanan publik yang lebih baik pula kepada masyarakatnya.

Para medis yang menangani covid yang ditempatkan di hotel apakah dikenakan pajak?46
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1. Apakah pemda mempunyai kewenangan untuk dapat memberikan NPOPTKP 60 juta untuk setiap wajib

pajak untuk setiap objek pajak?

2. Apakah menyalahi UU 28 tahun 2009? Karena di UU jelas tidak ada pencantuman di penjelasan tentang

pemberian hanya satu kali selama satu tahun untuk setiap wajib pajak?

47
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Pajak MBLB bukan dikenakan atas izin usaha, melainkan dikenakan berdasarkan objek-objek pajak dari Pajak MBLB tersebut.
Pajak Daerah, dalam hal ini Pajak MBLB, dapat dipungut apabila Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan
subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU 28 tahun 2009 mengenai Pajak MBLB.

Lebih lanjut dalam Pasal 58 ayat (2) UU PDRD diatur bahwa WP Pajak MBLB adalah yang melakukan pengambilan MBLB.
Oleh karena itu, dalam kasus ini, WP MBLB merupakan pengusaha lokal galian C (baik berizin maupun tidak berizin).

Paralel dengan pemungutan Pajak MBLB, Pemkab/Pemkot juga wajib bekerja sama dengan Pemprov dalam penertiban izin
MBLB dan melakukan upaya-upaya penegakan hukum dalam hal WP tetap tidak mengurus perizinannya.

Terkait pemungutan pajak MBLB (pajak galian c), terdapat proyek strategis nasional yaitu pembangunan

jalan tol yang dikerjakan oleh BUMN. BUMN ini bekerjasama dengan para sub kontraktor untuk

mendapatkan mineral batuan, dll. Dimana sub kontraktor tersebut juga bekerja sama dengan pengusaha

lokal galian c atau pemilik lahan galian c yang pada umumnya tidak punya izin usaha. Kebetulan saat ini

sedang ada moratorium pengurusan izin usaha MBLB oleh kementerian ESDM. Untuk kasus diatas, pihak

mana yang sebaiknya ditetapkan sebagai wajib pajak? Apakah boleh dipungut juga pajaknya walaupun tidak

berizin? Mengingat UU Sektoral terkait pertambangan dan LH pengusaha harus berizin.

48
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Ketentuan terkait PPJB tidak diatur secara spesifik. Adapun terkait BPHTB dan saat terutangnya telah diatur dalam Pasal 90
dan 91 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah sejak
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, sehingga AJB menjadi patokan dalam pembebanan BPHTB. Namun demikian,
perlu diperhatikan bahwa pada pasal 91 disebutkan PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Hal tersebut dapat dimaknai
bahwa BPHTB terutang persis sebelum Akta Jual Beli ditandatangani, bukan PPJB.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD menetapkan objek pajaknya bukan berdasarkan kepemilikan izin. Pada pasal 57
Dasar Penetapan Objek Pajak MBLB adalah Pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Dengan demikian, jika kegiatan
usaha tersebut telah dijalankan atau dilaksanakan, maka atas kegiatan usaha tersebut sudah dapat dipungut pajaknya
walaupun kegiatan usaha tersebut belum memiliki izin. Namun demikian, dalam rangka tertib izin berusaha, instansi
pelaksana pemungutan pajak di daerah perlu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban atas
kegiatan usaha yang belum atau tidak memiliki izin, sekaligus mengupayakan agar pengusaha terkait segera mengurus izin
atau mendorong instansi yang berwenang untuk melakukan penertiban atas usaha tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Apa pertimbangan hukum/regulasi untuk bukti kepemilikan berupa PPJB dapat dipungut BPHTB-nya?49

Bagaimana apabila di daerah kami ada pembangunan jalan tol/proyek strategis yang memerlukan banyak

tanah timbun dan sirtu, sehingga banyak masyarakat atau subkontraktor menyuplai material tersebut,

sedangkan penyuplai tidak memiliki izin usaha pertambangan. Untuk kasus seperti ini apakah kami sebagai

fiskus tidak bermasalah jika memungut pajak MBLB-nya?

50
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1. Pengaturan kedaluarsa penagihan dimaksudkan sebagai batas waktu bagi fiskus (pemda) untuk melakukan penagihan
pajak kepada WP. Apabila telah lewat jangka waktu tersebut dan WP tidak melakukan tindak pidana perpajakan serta
penagihan tidak tertangguh seperti di pasal 166 ayat (2), maka fiskus tidak dapat lagi melakukan penagihan pajak.
Dengan kata lain, pengaturan ini dimuat daam UU PDRD untuk memberikan kepastian hukum kepadaWP.

2. Namun demikian, dalam hal fiskus (pemda) telah melakukan upaya penagihan pajak seperti menerbitkan surat
teguran/surat paksa, maka jangka waktu 5 tahun tersebut tertangguh. Pengaturan ini diharapkan mendorong Pemda
untuk melakukan upaya penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa apabila WP tetap tidak memenuhi
kewajiban perpajakannya saat dilakukan penagihan pasif (persuasif).

3. Dengan demikian, penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa yang dilakukan pemda, akan memberikan

waktu lebih kepada pemda untuk tetap menagih kewajiban perpajakanWP."

Pasal 166 ayat (1) UU PDRD yang menyatakan bahwa "Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi

kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila

wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan" dan/atau disambung pada ayat (2). Apakah

maksud sebenarnya dari "Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluarsa"? Bagaimana dapat

dikatakan kedaluarsa apabila di ayat (2) masih dibuka peluang untuk diterbitkan surat teguran/surat paksa?

51
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1. Pada dasarnya Pasal 78 UU 28/2009 mengatur bahwa salah satu antara pemilik (yang mempunyai hak) atau yang
memanfaatkan (menguasai) tanah/bangunan dapat ditetapkan menjadi WP PBB.

2. Namun demikian, dalam hal peruntukan objek tersebut seluruhnya digunakan hanya untuk kepentingan umum di bidang
pendidikan dan tidak mencari keuntungan (seperti sekolah negeri), maka sebaiknya Pemda mengecualikan objek
tersebut dari pengenaan PBB-P2 sesuai Pasal 77 ayat (3) huruf b.

3. Setelah itu Pemda harus terus melakukan pengawasan terhadap objek pajak tersebut. Dalam hal di kemudian hari objek
tersebut beralih fungsi kembali dimanfaatkan oleh pemiliknya (tidak lagi dimanfaatkan Pemda untuk gedung sekolah),
maka status objeknya kembali normal dan tidak dikecualikan dari pengenaan PBB-P2.

Pasal 77 (3) UU 28/2009 terkait yang tidak termasuk OP PBB-P2. Bagaimana status perpajakannya apabila

OP tersebut merupakan milik pribadi namun dikelola atau dimanfaatkan oleh pemerintah, apakah dapat

dikenai PBB-P2? Pemerintah daerah memanfaatkan tanah tersebut tidak dalam status sewa namun pinjam

pakai untuk fasilitas sekolah menengah atas dan saat ini ada wacana bahwa tanah tersebut akan dibeli oleh

pemerintah. Namun menurut histori tanah tersebut telah didaftarkan sebagai OP PBB dan tidak ada laporan

sebagai fasilitas umum (tidak dikenai pajak).
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Menurut UU No. 28 Tahun 2009:

a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari

sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

b. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

c. Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti

kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel

listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

2) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang

tidak dimanfaatkan secara komersial; dan

3) pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

d. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam

dan Batuan.

Berdasarkan pengaturan-pengaturan tersebut, pada dasarnya pengenaan Pajak MBLB tidak melihat eksistensi perizinan, melainkan

didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya objek dan subjek Pajak MBLB. Dalam hal demikian, Pemda tetap dapat memungut Pajak MBLB

atas pengambilan MBLB yang telah dilakukan (termasuk oleh penambang tanpa izin), namun pada saat bersamaan harus melakukan

upaya law enforcement penertiban izin bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi.

Praktik yang kurang tepat adalah apabila Pemkot/Pemkab tetap memungut Pajak MBLB atas penambang yang tidak berizin, namun

tidak melakukan upaya penertiban dalam bentuk apapun.

Terdapat masalah hukum terkait pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), karena:

1. Pengusaha MBLB tidak memiliki izin usaha pertambangn (iup), tetapi seolah-olah Bapenda ikut melegalkan

kegiatan tersebut, dengan memungut pajaknya.

2. Surat bukti setoran pajak menjadi alibi bagi penambang ilegal bahwa mereka membayar pajak, kenapa usaha

kami dipermasalahkan.

3. Bagaimana cara Pemda tidak terkena aduan hukum terkait pemungutan pajak MBLB dari wajib pajak dan usaha

pertambangan tanpa izin.

4. Mohon penjelasan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 58 ayat 1 dan 2 tentang subjek dan wajib pajak MBLB karena

tidak ada kejelasan atau berhubungan dengan izin usaha.
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Waterpark bukan merupakan Objek Pajak Hiburan karena daftar hiburan yang dapat dikenakan pajak Hiburan sudah
dibatasi (closed list) dalam Pasal 42 ayat (2) UU PDRD. Oleh karena itu, saat ini hiburan waterpark masih merupakan Jasa
Kena Pajak (JKP) yang menjadi objek PPN (pajak pusat). Jika waterboom dan waterpark tersebut merupakan bagian dari
fasilitas hotel (bayarnya sudah termasuk dalam harga kamar) maka dapat dikenakan Pajak Hotel. Namun, jika berdiri sendiri
(ada bayaran tersendiri untuk masuk ke waterboom tersebut) maka tidak bisa dikenakan pajak hotel.

Saat terutangnya Pajak BPHTB telah diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak yang terutang
tersebut harus dilunasi saat perolehan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1).

Sesuai Pasal 1 angka 45 UU Nomor 28 Tahun 2009, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan adalah Wajib Pajak, bukan
Subjek Pajak. Dalam kasus tersebut, perusahaan A (konsumen) adalah subjek pajak, sedangkan perusahaan katering
(pengusaha restoran) adalah wajib pajak. Oleh karena itu, subjek pajak yang bayar pajak, dipungut oleh perusahaan
katering, lalu perusahaan katering menyetor seluruh pajak restoran yang sudah dipungutnya ke kasda, sesuai masa pajak.

Kalau seandainya waterboom dan waterpark berada dalam kawasan hotel, apakah bisa menjadi objek pajak

hiburan?
54

Jika BPHTB sudah ditetapkan by aplikasi host to host PBB BPHTB, tetapi Wajib Pajak tidak jadi balik nama,

apakah yang ditetapkan tersebut menjadi piutang?
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Di perusahaan A ada kegiatan pengadaan makan minum untuk karyawannya oleh penyedia jasa katering. Boleh

tidak perusahaan A memotong pajak restoran/katering pada saat pembayaran makan minumnya?
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Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, sesuai Pasal 1 angka 45 UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Dan sesuai Pasal 39, dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya
diterima Restoran. Jika Perusahaan A langsung bayar ke kasda, maka dikhawatirkan tidak ada pengawasan terhadap
perusahaan katering nya, karena omzet perusahaan katering tidak hanya berasal dari perusahaan A. Pemda melakukan
pengawasan dan pemantauan kepada wajib pajak, bukan ke konsumen.

Sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya NJOP
ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
perkembangan wilayahnya. Pasal 79 ayat (3) menjelaskan bahwa penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala
Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut terkait naiknya nilai NJOP dapat dikonfirmasikan kepada Pemerintah Daerah
setempat.

Jika dalam perjanjian antara perusahaan A dengan perusahaan katering disebutkan bahwa perusahasaan A

dapat memotong pajak dan disetor ke pemerintah dan bukti setor diberi ke katering, boleh kita manfaatkan

perjanjian tersebut untuk perusahaan A yang memotong pajaknya.
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Tagihan PBB-P2 PLTU NJOPnya naik 4 kali lipat dari tahun sebelumnya (dari 30.000 jadi 115.000 per m2).

Bagaimana penentuan nilai NJOP tersebut karena dari tahun 2018 ke 2019 juga terjadi banyak kenaikan ( dari

2500 ke 30.000)?
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Salah satu pengecualian PPJ di Pasal 52 ayat (3) huruf c UU PDRD: 'penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait' jadi memang aturan batasan tertentunya ada di
Kementerian ESDM. Kalau memang ada perubahan aturan sektoral yang mengatur batas kapasitas yang dikecualikan
karena tidak memerlukan izin, maka perda mengikuti batasan kapasitas dalam aturan sektoral tersebut. Kalau di UU PDRD
kita tidak membatasi apakah harus ESDM atau kementerian lain, yang kita atur di pengecualian tersebut adalah: kalau ada
pembangkit listrik yang pengoperasiannya tidak memerlukan izin karena belum melewati batas kapasitas tertentu maka
tidak terutang PPJ. Ikuti izinnya saja. Kalau pembangkit listriknya memerlukan izin berarti kena PPJ, kalau tidak memerlukan izin
berarti masuk di pengecualian Pasal 52 ayat (3) UU PDRD.

NPOPTKP untuk BPHTB diberikan satu kali per Wajib Pajak, meskipun Wajib Pajak melakukan transaksi yang menyebabkan
peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan lebih dari satu kali di wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Terkait implementasi PERMEN ESDM RI No.12/2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk

Kepentingan Sendiri yang dilaksanakan berdasarkan Izin Operasi, apakah Daerah Kab/Kota masih boleh

memungut Pajak Daerah PPJ (Listrik Non PLN) dengan kapasitas dibawah 500 KVA? Selama ini Daerah

Kab/Kota memungut pajak daerah diatas 200 KVA, sesuai PERMEN ESDM RI No. 35/2013.
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Apakah pengenaan NPOPTKP BPHTB diberlakukan 1 kali setiap WP dalam 1 tahun berlaku bagi semua

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan?
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Sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009, Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang: a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan c. digunakan untuk kuburan,
peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak e. digunakan
oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik dan f. digunakan oleh badan atau
perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Jika tidak termasuk dalam objek
yang dikecualikan, maka pemungutan PBB-P2 tetap dapat dilaksanakan. Dapat kami rekomendasikan juga untuk
menjadikan Pedoman Umum PDRD sebagai bahan referensi dalammenentukan objek pajak.

NPOPTKP diberikan hanya 1 kali termasuk untuk waris, sebagaimana dijelaskan pada FAQ DJPK Menjawab di website DJPK
(tautan: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=7517). Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan
merupakan diskresi Pemda termasuk kriteria pemberiannya. Untuk penentuan kriteria semata-mata tidak mencari
keuntungan atau mencari keuntungan, Pemda dapat melakukan verifikasi sampai dengan pemeriksaan pajak terhadap WP
yang bersangkutan. Misalnya melalui pengecekan AD/ART pendirian perguruan tinggi yang bersangkutan.

Apakah Yayasan Pendidikan dan Rumah Dinas dapat ditetapkan sebagai objek pajak Bumi dan Bangunan? Jika

dapat mohon petunjuk apa dasar atau rujukannya?
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Untuk NPOPTKP bagi waris dan hibah dapat di berikan untuk setiap wajib pajak untuk setiap hibah/waris?

Apakah untuk BUMD yang masih memilki fungsi sosial/pelayanan seperti PDAM, PD. kebersihan dan PD.

pasar dapat di berikan pengurangan 50%? Untuk penentuan kriteria sekolah2/perguruan tinggi yang tidak

berorientasi keuntungan apakah ada definisi dan kriteria khusus?

62



238

UU Nomor 28 Tahun 2009 hanya mengatur tarif maksimal untuk BPPHTB yaitu 5%, tidak ada amanat untuk pengaturan tarif
minimal atau jumlah minimal yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 28 Tahun 2009, penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian
kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum
oleh aparat yang berwenang. Apabila Daerah telah memenuhi ketentuan minimum penggunaan tersebut, maka pemda
dapat menggunakan bagian lain diluar yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan prioritas daerah masing-
masing.

Ketentuan penggunaan Pajak Rokok juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 terntang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk
Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dan PMK Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak
Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan

Apakah dapat ditetapkan pembayaran BPHTB minimal?63
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Apakah dana bagi hasil Pajak Rokok dapat digunakan untuk membiayai Covid-19?64
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Sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 Tahun 2009, saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan ditetapkan untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Disebutkan pula dalam contoh kasus

yang terdapat pada Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

pada tahun lampau, BPHTB dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pembuatan akta.

Apabila harga pasar tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, maka BPHTB dihitung dari NJOP. Pedoman Umum tersebut dapat

digunakan oleh Daerah dalam hal terdapat permasalahan pada pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Si A membeli tanah pada tahun 2016 seluas 300m2 dengan transaksi 50 juta pada saat ini ditanah tersebut sudah

dibangun rumah dengan nilai 400 juta. dan si B membeli tanah dan rumah pada bulan juni 2020 si B membeli

tanah dengan 300 m2 (sama luasnya dg si A) beserta rumah dengan harga sebesar Rp. 400 juta yang lokasi

bersepadan langsung dengan si A. pada tanggal yang sama si A dan si B sama2 mengajukan BPHTB. si A

mengajukan harga 50 juta sedangkan si B mengajukan 400 juta. nilai dilapangan harga sama2 400 juta. kalau kita

mengacu kepada UU 28 th 2009 tentang PDRD jual beli adalah nilai transaksi. Bagaimana cara kami melakukan

validasi lapangan terhadap hal seperti ini karena Akta jual Beli akan dilakukan penandatanganan pada tanggal

hampir bersamaan. yang jadi kekhawatiran kami adalah disaat dilakukan pemeriksaan nanti akan menjadi temuan

kalau kami menetapkan jual beli si A 50 juta sedangkan si B 400 juta karena nilai saat ini sama-sama 400 juta dan

letaknya berdampingan/sepadan. selanjutnya si C membeli rumah KPR pada tahun 2010 kepada si D. dengan

nilai 100 juta yang merupakan rumah type 36 pada saat ini rumah tersebut sudah dibangun baru dengan nilai

rumah 500 juta rupiah dan di bulan ini si C mengajukan BPHTB sebesar Rp 100 juta. disaat kami melakukan

validasi kami temui harga jual beli 100 juta tetapi bukti photo dan dokuman pendukung lainnya dari rumah type

36 yang dijual belikan tersebut tidak ada. dengan terjadi 2 kronologis diatas apabila kami menetapkan nilai

BPHTB sesuai dengan transaksi mundur wajib pajak bisa saja melakukan manipulasi nilai dan tahun terjadinya

transaksi.
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Pasal 9 PMK Nomor 128/2018, menyebutkan bahwa
1. Pemotongan penerimaan Pajak Rokok diberitahukan oleh KPA kepada Provinsi yang bersangkutan dan BPJS Kesehatan

sebagai dasar penghitungan bagi hasil kepada kabupaten/kota dan bukti penerimaan Pajak Rokok.
2. Berdasarkan pemberitahuan dari KPA dimaksud, pemerintah provinsi/kabupaten/kota melakukan rekonsiliasi pelaksanaan

program Jaminan Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Dalam hal berdasarkan hasil rekonsiliasi terdapat selisih kurang anggaran Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi
dengan BPJS Kesehatan, atas selisih tersebut diperhitungkan dalam berita acara kesepakatan tahun berikutnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, mekanisme rekonsiliasi TA 2019 dilaksanakan dengan membandingkan realisasi
pembayaran Jamkesda TA 2019 (termasuk potongan pajak rokok TW I s.d TW IV TA 2019 bila ada) dengan realisasi kewajiban
kontribusi Jamkesda atas penerimaan pajak rokok (37,5% x penerimaan 100% Pajak Rokok). Sehingga apabila terdapat selisih
kurang atas rekonsiliasi tersebut maka akan diperhitungkan dengan BAK tahun 2020 sebagai potongan atas kekurangan
tahun sebelumnya (dalam hal ini diperhitungkan dengan penyetoran periode penerimaan Desember 2019).

Pemda hanya mengakui pendapatan Pajak Rokok sesuai yang diterima di RKUD, tanpa memperhitungkan

yang dipotong untuk BPJS. Dari perbedaan persepsi ini penghitungan untuk pemotongan BPJS sebesar

37,5% menjadi tidak sama, termasuk untuk selisih kurang pemda. Sesuai hasil rekon Pemda memiliki selisih

kurang sementara Pemda mencatat adanya Silpa sesuai dengan hasil pemeriksaan dari BPK yang harus

dialokasikan anggaranya tahun 2020. Dlm PMK disebutkan jika selisih kurang pemda akan dipotong untuk

realisasi tahun berikutnya. Untuk alokasi tahun ini apakah merupakan alokasi keseluruhan atau sudah

dipotong dengan selisih kurang?
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Ya, Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PMK Nomor 128/2018, menyebutkan bahwa Pemotongan penerimaan Pajak Rokok
diberitahukan oleh KPA kepada Provinsi yang bersangkutan dan BPJS Kesehatan sebagai dasar penghitungan bagi hasil
kepada kabupaten/kota dan bukti penerimaan Pajak Rokok.

Dalam surat pemberitahuan yang telah disampaikan ke Provinsi juga telah diinformasikant agar menyampaikan data
potongan PR yang disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan ke kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BPJS Kesehatan segera
melakukan koordinasi dan memperhitungkan pemotongan PR yang disetorkan ke BPJS Kesehatan sebagai bagian dari
kewajiban program Jaminan Kesehatan.

sehingga yang dicatat tidak hanya yang diterima di RKUD saja, tetapi juga memperhitungkan potongan Pajak Rokoknya.

Peran notaris/PPAT dalam pemungutan pajak (khususnya BPHTB) pada dasarnya memastikan agar setiap akta pemindahan
hak atas tanah/bangunan yang akan ditandatanganinya telah disertai bukti pelunasan BPHTB. Oleh karena itu, pada
dasarnya notaris/PPAT bukan membantu memungut BPHTB melainkan menjalankan tugas profesinya agar akta pemindahan
hak yang ditandatanganinya dapat digunakan untuk proses penerbitan sertifikat hak ke BPN sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih jelasnaya, kami sarankan agar Bapak/Ibu dapat berkoordinasi dengan Kemendagri atas permasalahan dimaksud.

Apakah realisasi pajak rokok kabupaten apakah menghitung junga pemotongan untuk transfer ke BPJS?67
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Sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) huruf a UU tentang PDRD, hal tersebut dimungkinkan sepanjang diatur dalam Perda,
kemudian tata caranya bisa diatur dengan Perkada. Mohon menjadi perhatian, klausul pemberian pembebasan pajak
daerah karena bencana alam/non alam harus sudah dicantumkan terlebih dulu di dalam Perda.

Berdasarkan pasal 77 ayat 2 huruf i UU 28 tahun 2009, SUTET milik PT PLN merupakan objek PBB-P2. Namun, mengacu pada
pasal 77 ayat 3 huruf b, maka dalam rangka memenuhi pelayanan kepentingan umum, mempercepat penyediaan listrik di
daerah, dan mendukung kemudahan investasi, Pemerintah mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan
insentif fiskal berupa keringanan, pengurangan, pembebasan atau fasilitas lainnya atas PBB-P2 SUTET/SUTT tersebut.

Sesuai dengan Pasal 85 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009, perolehan hak atas tanah melalui program PTSL tidak termasuk objek
yang dikecualikan. Namun perlu menjadi perhatian bahwa saat terutangnya BPHTB bukan saat proses pembuatan sertifikat
melainkan pada saat terjadi perpindahan hak atas tanah dan bangunan atau saat ditandatanganinya akta jual-beli.

Apakah dapat diberikan pembebasan pajak tanpa permohonan karena adanya bencana alam ataupun non alam?69
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Apakah sertifikasi tanah melalui program PTSL dikenakan BPHTB?71
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Hingga saat ini pelaksanaan BPHTB mengacu kepada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perhitungannya telah dijelaskan dalam pasal 89 UU dimaksud, serta simulasi/contoh perhitungannya telah terdapat pada
penjelasan pasal dimaksud di halaman 112. Namun demikian, dalam hal tukar menukar barang, NPOP yag digunakan
adalah nilai pasar.

DJPK tidak pernah menerbitkan peraturan tentang penilai BPHTB terutang, namun menerbitkan PMK 208/PMK.07/2018 yang
mengatur syarat-syarat penilai PBB-P2 (Pasal 9). Jika keahlian penilai PBB-P2 dimanfaatkan untuk menilai suatu objek BPHTB
maka bisa saja dilakukan. Jabatan penilai adalah untuk penilai PBB-P2 sekaligus krn objeknya yang dinilai adalah sama,
tentunya tdk memerlukan lagi penyebutan penilai BPHTB. Mengingat BPHTB merupakan jenis pajak daerah yang dipungut
dgn sistem self assessment. Maka dalam hal terdapat indikasi ketidakbenaran nilai transaksi yang dilaporkan WP, Pemda
dapat melakukan pemeriksaan Pajak daerah. Pemeriksaan pajak daerah dilakukan oleh pemeriksa pajak yang ditunjuk
kepala daerah untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan yang diatur dalam PMK 207/PMK.07/2018.

Jika di daerah terdapat pengajuan BPHTB atas tukar menukar, bagaimana cara penghitungan BPHTB terutang

nya? Apakah ada regulasi hukum yang bisa dijadikan acuan?
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Pasal 8 ayat (6) PP 55/2016 mengatur agar:

1. Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengendalian nilai perolehan air tanah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Hal ini

sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan dalam UU 23 Tahun 2014 (UU Pemda) Lampiran Nomor CC: Urusan Pemerintahan

Bidang ESDM, Sub-urusan Geologi, yang mengatur bahwa penerbitan izin dan nilai perolehan air tanah merupakan kewenangan

Gubernur dalam daerah provinsi.

2. Oleh karena itu, Bupati/Walikota menetapkan PAT terutang dalam SKPD harus berdasarkan pedoman pengaturan NPAT yang diatur

oleh Gubernur.

3. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pengenaan pajak daerah tidak dapat dikaitkan langsung dengan ada/tidaknya izin.

Pajak daerah dapat dipungut sepanjang telah terpenuhi persyaratan objektif dan subjektif pajak daerah.

4. Dalam hal terdapat pengambilan air tanah yang tidak berizin, Pemkab/Pemkot agar melakukan penertiban terhadap pengusaha

sekaligus berkoordinasi dengan Provinsi untuk melakukan penertiban terhadap pengusaha ybs dan atas air tanah yang telah diambil

tetap dikenakan Pajak Air Tanah.

5. Pemerintah Pusat mendorong agar ada koordinasi yang baik antar level pemerintahan (khususnya Kab/kota dengan Provinsi) dalam

pengaturan izin, pemungutan PAT, dan pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pengambilan PAT di daerah.

Dalam pasal 8 ayat (6) PP no.55 tahun 2016 ttg Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah disebutkan

Bahwa Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dgn berpedoman pada

nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur. Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa

Barat No. 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Namun dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan

bahwa Nilai Perolehan Air ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Izin Pengusahaan Air

Tanah. Akibatnya dari 900 an WP Air Tanah di kab. Bogor hanya sekitar 456 kurang lebih yang diterbitkan NPA nya,

sehingga sisanya tidak dapat dipungut pajak air tanahnya krn tidak ditetapkan NPA nya sbg dasar hitung pajak air tanah.

Padahal WP banyak yang masih melakukan pengambilan air tanah (tanpa izin) ada juga yang proses perpanjangan izin tp

belum selesai. Dampaknya penerimaan pajak air tanah merosot pada sisi lain sumber daya alam terus terkuras. Pertanyaan:

1. Bagaimana maksud pasal 8 ayat (6) PP 55 th. 2016 di atas? 2. Jika Provinsi tidak menerbitkan NPA natas Wajib Pajak

yang melakukan pengambilan air tanah tanpa izin, apakah kabupaten Bogor dapat menghitung dan menetapkan sendiri

NPA sehingga pajaknya bisa dipungut? Sesuai isi Pasal 8 ayat (6) PP 55 th. 2016?

74

Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD)



245

Sesuai dengan Pasal 89 UU Nomor 28 Tahun 2009, besaran BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
dengan dasar pengenaan pajak, setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Penentuan Dasar
Pengenaan Pajak juga telah diatur dalam Pasal 87. Ketentuan tersebut berlaku baik pemda menggunakan aplikasi Host to
Host atau tidak. Oleh karena itu, silahkan merujuk pada ketentuan tersebut.

Pemda perlu mengecek kembali apakah sebenarnya sudah pernah dilakukan pembayaran BPHTB pada tahun 2006 atau
belum, mengingat saat terutang BPHTB bukan pada saat pengajuan sertifikat ke BPN melainkan sesuai saat terutang yang
diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU PDRD (untuk perolehan hak melalui lelang, saat terutangnya adalah saat penunjukan
pemenang lelang) . Dengan demikian, idealnya pada tahun 2006 saat Risalah lelang terbit, WP harus sudah melunasi BPHTB
terutang dan DJP telah melakukan penagihan dalam hal belum dilunasi saat itu. Sebagai tambahan Informasi, bahwa pada
tahun 2006, BPHTB masih dipungut oleh pemerintah pusat (sebelum dialihkan menjadi Pajak Daerah sesuai dengan amanat
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Dalam penetapan BPHTB kami sudah memakai aplikasi host to host dengan BPN/Pertanahan. Bagaimana

menetapkan nilai dasar pengenaan pajak jika nilai berbeda dengan harga pasar?
75

NPOP untuk SSPD BPHTB yang perolehannya melalui lelang bukan pada tahun pendaftaran hak Lelang

terjadi pada tahun 2006 (risalah lelang nomor 28/2006) dengan harga lelang Rp 98.000.000,- Namun

peralihan hak nya baru didaftarkan pada tahun 2020 Jika dibandingkan harga dengan NJOP PBB saat ini tentu

harganya lebih tinggi yakni Rp 1.013.948.000,- Nilai mana yang akan diambil sebagai NPOP?
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1. Pada prinsipnya PPh dan Pajak Parkir dikenakan atas basis pajak yang berbeda.
2. PPh Final sebesar 0,5% yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 adalah atas penghasilan WP tertentu yang omzetnya di

bawah 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak. Dasar pengenaan PPh tersebut adalah penghasilan bruto pengusaha parkir, dan
beban pajaknya ditanggung pengusaha parkir. Sementara Pajak Parkir dihitung sebesar tarif pajak parkir yang diatur
dalam Perda dikalikan jumlah pembayaran konsumen (pengguna parkir) kepada pengusaha parkir, sehingga beban
pajaknya ditanggung konsumen (pengguna) tempat parkir.

3. Oleh karena itu, penghitungan pajak parkir tidak memperhatikan ada/tidaknya pemotongan PPh final 0,5%, melainkan
bergantung pada besaran pembayaran konsumen parkir kepada pengusaha penyedia parkir.

UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dan
bukan pada jenis badan/lembaga, kecuali diatur dalam Perda bahwa pengambilan/pemanfaatan oleh badan tertentu
dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah. Sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) UU No 28 Tahun 2009, dikecualikan dari objek Pajak
Air Tanah adalah: a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan
pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan dan b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang
diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk informasi lebih lengkapnya, silahkan melihat peraturan dimaksud.

Apakah Pajak Parkir yang dikelola oleh Perusahaan Daerah perhitungan nya harus dipotong dulu pph sesuai

uu 23 th 2018 sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto? Sementara dasar pemungutan Pajak Daerah adalah

UU 28 th 2009, berdasarkan UU tersebut perhitungan pajak parkir adalah dari penghasilan bruto dikalikan

tarif yang diatur pada peraturan daerah.

77

Apakah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, dapat dipungut pajak air

tanah ?
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Sehubungan dengan perolehan beberapa kapling tanah dimaksud, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD mengatur:
1. Apabila hak atas tanah/bangunan diperoleh melalui transaksi jual beli, maka dasar pengenaan BPHTB (Nilai Perolehan

Objek Pajak) menggunakan harga transaksi (Pasal 87 ayat 2 huruf a);
2. Dalam hal harga transaksi setiap kapling tanah yang dilaporkan WP lebih kecil dari NJOP PBB-P2, maka dasar pengenaan

yang digunakan untuk menghitung BPHTB adalah NJOP PBB-P2 (Pasal 87 ayat {3);
3. Berdasarkan hal-hal tersebut, dasar pengenaan BPHTB berdasarkan harga transaksi jual beli yang bervariasi antara

kapling tanah yang satu dan yang lainnya tetap dimungkinkan, meskipun dalam satu hamparan yang sama, sepanjang
tidak lebih rendah dari NJOP PBB-P2;

4. Hal ini justru menjadi dorongan kuat bagi Pemda agar secara berkala memutakhirkan NJOP PBB-P2, agar dapat lebih
mendekati nilai pasar tanah/bangunan. Dengan NJOP yang mutakhir (up-to-date), harga transaksi jual beli yang yang
rendah (underprice) akan terkoreksi menggunakan NJOP sebagaimana penjelasan butir 2 di atas; dan

5. Apabila setelah dilaksanakan validasi BPHTB, di kemudian hari ditemukan indikasi atau data baru yang menunjukkan
adanya ketidakbenaran harga transaksi jual beli WP, Pemda dapat melakukan pemeriksaan pajak daerah dengan
berpedoman pada PMK 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Seseorang melakukan penjualan tanah kaplingan dengan lebih dari 30 kapling yang diajukan BPHTBnya nilai

traksaksi yang dilaporkan bervariasi ada di 70rb/M. 80rb/M. 90rb/M. 120rb/M. sehingga dari variasi nilai

transaksi tersebut yang dapat dikenakan BPHTB hanya 5 yang nilai transaksi diatas 60.jt selainnya dibawah

NPOPTKP. bagaimana cara melakukan validasi untuk menghitung nilai per Meter karena berada dalam satu

hamparan yang idealnya nilai jual per Meter sama. apakah kita dapat menentapkan menjadi satu harga harga?

Tetapi jika kita tetapkan satu harga tidak sesuai dengan harga transaksi jual beli
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Hal tersebut tidak diatur secara spesifik di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Pengaturannya dilakukan melalui
Perda. Menurut hemat kami, ketentuan dimaksud bukan merupakan ranah pajak/retribusi daerah secara langsung dan
dapat menjadi kebijakan di daerah masing-masing dengan pengaturan melalui Perda/Perkada teknis.

1. Terkait dengan target penerimaan Pajak Rokok TA 2021 akan ditetapkan melalui Keputusan Dirjen tentang Proporsi dan
Estimasi Penerimaan Pajak TA 2021 yang saat ini masih dalam pembahasan. Mohon tunggu hingga telah ditetapkan dan
dapat kami informasikan.

2. Untuk permintaan data jumlah penduduk dapat dikirimkan melalui surat ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q.
Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi. Scan surat permohonan dapat dikirimkan melalui WhatsApp ini ataupun email
callcenter.djpk@kemenkeu.go.id,

Jaminan pembongkaran reklame Dasar hukumnya apa ya? Saat ini kami mau menyusun tetapi bingung

mencari payung hukum diatasnya.
80

Target 2021 pajak rokok dan jumlah penduduk perkabuten kota se-Papua menggunakan data penduduk tahun

berapa?
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Insentif pemungutan PDRD diberikan atas pencapaian kinerja tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP 69 Tahun 2010.
Pasal 1 angka 49 UU PDRD mengatur definisi pemungutan dalam arti luas yaitu Pemungutan adalah suatu rangkaian
kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi
yang terutangsampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.
Oleh karena itu, pemungutan pajak meliputi proses berkesinambungan mulai dari pendaftaran sampai dengan penagihan
pajak, sehingga tidak terbatas hanya pada proses dipungutnya pajak oleh PT PLN. PPJ merupakan jenis pajak self assessment
sebagaimana diatur dalam PP 55 Tahun 2016, yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung, membayar
dan melaporkan sendiri pajak terutang. Oleh karena itu, peran Pemda adalah untuk memastikan pembayaran dan
pelaporan pajak oleh WP dilakukan tepat jumlah dan tepat waktu.
Dengan demikian, Pemda harus proaktif dalam proses pemungutan PPJ, mulai dari melakukan monitoring kepatuhan WP,
pemeriksaan pajak, penagihan tunggakan pajak, pemeliharaan basis data perpajakan, sampai dengan peningkatan
kualitas layanan perpajakan kepada WP. Insentif PPJ dapat diberikan dalam hal instansi OPD Pemda melakukan upaya-
upaya proaktif dalam proses pemungutan PPJ. Selain itu, dapat disampaikan bahwa sesuai Pasal 2 PP 69 Tahun 2010,
Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan,
kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif
daerah. Oleh karena itu, pemberian insentif tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip efisiensi
dalam pengelolaan anggaran di daerah.

Apakah Pemda boleh menerima insentif PPJ, apabila boleh apakah ada produk hukum/syarat edaran yang

mendasarinya dan kalau ada, apakah bisa saya minta kutipan produk hukum/surat edaran tersebut yang

menjelaskan tentang perihal Insentif PPJ.
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Sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) huruf a, kepala daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Selanjutnya, dalam
ayat (3) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Oleh karena itu, silahkan
merujuk pada Perkada mengenai teknis penghapusan sanksi administratif.

Menindaklanjuti pertanyaan sebelumnya, kami perlu mengonfirmasikan kembali apakah maksudnya pemda hendak
menarik dua jenis retribusi yang berbeda (2 objek) ataukah hanya dari satu objek saja? Mohon dijelaskan lebih rinci terkait
jasa/usaha yang dilakukan di ruko maupun oleh pedagang kaki limanya.

UU 28 thn 2009 pasal 107 ayat 1 dan 2 penghapusan denda administratif berupa bunga atau denda bisa

berlaku untuk denda tahun pajak sebelumnya yang terhutang?
83

Untuk pedagang kaki lima apakah dimungkinkan untuk ditarik retribusinya? Apakah fasilitas tambahan oleh

ruko yang di bangun pada halaman depan rukonya apakah juga memungkinkan untuk ditarik retribusinya?

Halaman depan ruko merupakan fasilitas umum, namun masih banyak pemilik ruko yang menggunakan

fasilitas umum tersebut untuk meluaskan bangunan usahanya.
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Insentif pemungutan PDRD diberikan atas pencapaian kinerja tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP 69 Tahun 2010.
Pasal 1 angka 49 UU PDRD mengatur definisi pemungutan dalam arti luas yaitu Pemungutan adalah suatu rangkaian
kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi
yang terutangsampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya. Untuk pajak self assessment, peran Pemda adalah memastikan pembayaran dan pelaporan pajak oleh WP
dilakukan tepat jumlah dan tepat waktu. Dengan demikian, Pemda harus proaktif dalam proses pemungutan pajak daerah,
mulai dari melakukan monitoring kepatuhan WP, pemeriksaan pajak, penagihan tunggakan pajak, pemeliharaan basis data
perpajakan, sampai dengan peningkatan kualitas layanan perpajakan kepada WP. Insentif pajak daerah dapat diberikan
dalam hal instansi OPD Pemda melakukan upaya-upaya proaktif dalam proses pemungutan pajak. Selain itu, dapat
disampaikan bahwa sesuai Pasal 2 PP 69 Tahun 2010, Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi
dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab,
kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. Oleh karena itu, pemberian insentif tetap harus memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran di daerah.

Sesuai Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan
sekretaris daerah dapat diberikan dalam hal *belum* diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang
bersangkutan. Oleh karena itu, jika daerah sudah menerapkan remunerasi, maka kepala daerah, wakil kepala daerah, dan
sekretaris daerah tidak dapat diberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi.

Mengacu pada PP 69 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (3) beserta penjelasan, apakah Kepala Daerah, Wakil Kepala

Daerah dan Sekretaris Daerah dapat memperoleh Insentif pemungutan pajak dan retribusi dalam kondisi

pemerintah daerah telah menerapkan pemberian tambahan penghasilan kepada ASN. Mohon pencerahan dan

penjelasannya?

85

Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD)



252

Sesuai Pasal 135 UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD, objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa
kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan,
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Oleh karena itu, jika pelayanan jasa
kepelabuhanan disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat (dalam hal ini Kemenhub), maka dikenakan
PNBP sesuai tarif yang diatur dalam PP No 15 Tahun 2016.

UU No 28 Tahun 2009 telah mengatur secara jelas objek retribusi maupun pengecualian dari objek retribusi. Titik pentingnya
adalah pihak penyedia/pemilik/pengelola dari jasa kepelabuhanan. Oleh karena itu, sebaiknya dikoordinasikan dengan
pihak terkait untuk menentukan pihak yang berwenang melakukan pemungutan atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang
disediakan. Jika dikelola oleh pemerintah pusat, BUMN atau pihak swasta lainnya, maka pemda tidak dapat memungut
retribusi pelayanan kepelabuhan.

Jika jasa pelayanan kepelabuhan dikelola oleh pemerintah pusat, maka atas fasilitas lainnya perlu dilihat kembali apakah
termasuk jasa yang dikenakan PNBP atau tidak. Untuk itu, silahkan koordinasi lebih lanjut dengan KSOP.

Terkait pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan yaitu jasa labuh yang diberikan

pelayanannya oleh BUMD milik pemerintah daerah melalui PT. PCM dinas perhubungan sudah melakukan

koordinasi dengan intansi terkait yaitu KSOP banten dan dari pihak KSOP menyatakan bahwa jasa labuh itu

termasuk PNBP Kementerian Perhubungan PP 15 Tahun 2016 sedangkan dasar dari Perda tersebut adalah UU

28/2009 tentang PDRD. Fasilitas pelayanan yang kami berikan kenapa diambil oleh KSOP dengan dasar PNBP,

sedangkan kami di daerah menarik retribusi dan ada fasilitas pelayanan yang kami berikan yaitu jasa pandu dan

tunda yang kami tagih jasa labuh. Kalau fasilitas penundaan kapal oleh Pelindo jasa labuhnya ditagih oleh KSOP,

kenapa fasilitas jasa penundaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dikelola operasionalnya oleh PT. PCM

kenapa pelayanan yang kita kenakan retribusi jasa labuh harus bayar ke KSOP?
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1. Terkait dengan Pasal 67 ayat 1 UU 28/2009, benar bahwa objek Pajak Air Tanah dapat berupa pemanfaatan Air Tanah.
Namun hal ini mengandung arti bahwa pemanfaatan dilakukan atas Air Tanah sebagaimana definisi Air Tanah yang
diatur dalam Pasal 1 angka 34 UU 28/2009, yaitu 'Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah'. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan pemanfaatan Air Tanah yang menjadi objek Pajak
Air Tanah adalah pemanfaatan yang dilakukan pada air dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah,
bukan pemanfaatan atas air tanah yang telah diambil. Dalam hal dilakukan pengambilan air tanah, maka pengenaan
Pajak Air Tanah dilakukan pada saat pengambilan bukan pada saat pemanfaatannya. Hal ini dipertegas kembali dalam
Pasal 71 ayat 2 UU 28/2009 yang mengatur 'Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil'.
Pemanfaatan atas Air tanah yang telah diambil dan diolah merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bukan
pajak daerah.

2. Terkait dengan pelunasan pajak, pada prinsipnya pelunasan piutang pajak dilakukan melalui pembayaran. Oleh karena
itu, dalam hal WP memiliki itikad baik untuk melunasi pajaknya menggunakan aset tetap (misalnya tanah), Pemda
mengarahkan agar WP menjual aset tetap tersebut terlebih dahulu untuk kemudian melunasi utang pajaknya kepada
pemda. Dalam hal sampai dengan batas waktu pembayaran pajak WP belum juga dapat melunasi utang pajaknya,
Pemda dapat melakukan penagihan aktif melalui penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, yang dilanjutkan dengan
melakukan penyitaan atas tanah WP untuk selanjutnya dilelang pada kantor lelang negara. Hasil lelang tersebut
kemudian digunakan untuk melunasi utang pajak WP dan biaya penagihan pajak daerah. Adapun detil tata cara
penagihan aktif dimaksud dapat berpedoman pada PMK 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan
Pemeriksaan Pajak Daerah.

1. Dalam Pasal 67 ayat 1 UU No.28.tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan

Objek pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah. Apa batasan pemanfaatan

air tanah? Kalau melihat objeknya berarti yang tidak mengambil namun memanfaatkan bisa menjadi

Wajib Pajak. Di penjelasan Pasal 67 ' cukup jelas’.

2. Wajib Pajak yang memiliki piutang pajak cukup besar ingin melunasi piutang pajaknya dengan aset yang

dimiliki yaitu tanah yang dimilikinya. Kira kira seperti apa mengaturnya, apakah dimungkinkan untuk

membayar pajak dengan aset?
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Hal tersebut dimungkinkan. perlu diingat bahwa sesuai pasal 160 ayat 5 UU 28 tahun 2009, tata caranya harus ditetapkan
terlebih dahulu melalui Perkada. Yang sering jadi permasalahan adalah dari hasil penerimaan retribusi tersebut langsung
dibagi dengan pihak lain. Sesuai PP 12 tahun 2019 pasal 137, hasil penerimaan harus seluruhnya disetorkan terlebih dahulu ke
RKUD, kemudian pembayaran pihak ketiganya melalui mekanisme belanja APBD. Terkait pencatatan rekening belanja,
mohon dapat berkoordinasi dengan Kemendagri.

1. Dalam hal dicatat sebagai BMD (aset BUMD), maka atas pengadaan dimaksud tetap dikenakan BPHTB. Apabila dicatat
sebagai BMN, maka termasuk ke dalam kriteria perolehan oleh negara untuk penyelenggaraaan pemerintahan dan/atau
untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum sebagaimana disebut dalam Pasal 85 ayat (4) huruf b UU
Nomo 28 Tahun 2009.

2. Terkait dengan mekanisme pengubahan dari aset BUMD menjadi BMD/BMN (atas nama pemda), kami sarankan
Bapak/Ibu berkoordinasi dengan Ditjen Kekayaan Negara (KPKNL setempat). Yang perlu diperhatikan adalah selama
tanah atas pengadaan dimaksud merupakan aset BUMD, maka tetap dikenakan BPHTB.

Apakah penganggaran bagi hasil Restribusi Parkir berlangganan dapat dilakukan karena dari target pendapatan

restribusi parkir berlangganan ada belanja sesuai MOU. Untuk belanja bagi hasil Restribusi Parkir

berlangganan rekening belanja yang pas digunakan apa?
88

Apakah BPHTB yang timbul dalam pengalihan hak atas tanah yang digunakan untuk pembangunana saluran air

minum dianggap nihil? Apakah bisa dicatatkan dalam aset pemerintah daerah?
89
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Sepanjang tanah dimaksud sudah menjadi milik Pemda, Pemda telah dibebankan hak atas tanahnya, dan digunakan
sebagaimana disebutkan dalam poin pengecualian pasal 77 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009, maka tidak dikenakan PBB-
P2. Bangunan yang digunakan untuk rumah dinas PNS tetap dikenakan PBB-P2 karena tidak termasuk ke dalam
pengecualian (bukan bagian penyelenggaraaan pemerintahan).

Hal dimaksud bisa saja dilakukan, sepanjang telah ada dasar hukumnya di daerah. Pengaturan yang dimaksud minimal
berupa Perkada tentang tata cara pemotongannya oleh bendahara pemda atas makanan/minuman yang dibeli dari
restoran ataupun layanan hotel yang didapatkan. Yang juga perlu dipertimbangkan adalah implikasinya. Misalnya saja di
SPTPD, masa untuk pajak restoran yang dilaporkan pengusaha resotoran/hotel juga harus ditambahkan 1 baris mengenai
besaran pemungutan yang sudah dilakukan Pemda. Dengan demikian, pada saat melakukan pembayaran setiap masa
pajak, jumlah yang disetorkan WP sudah mengeluarkan Pajak Restoran/Hotel terutang yang telah dipungut Pemda.

1. Apakah tanah milik Pemda yang sebelumnya merupakan hasil pembebasan dari pembelian masyarakat,

tetap dikenakan PBB-P2.

2. Jika mengacu pada pengecualian sesuai UU 28/2009, apakah tidak termasuk di dalamnya, dikarenakan

tanah belum ada bangunan sama sekali.

3. Kalau tanah milik Pemda, yang terdapat bangunan diatas tanah, tetapi tidak digunakan untuk

penyelenggaraan pemerintahan, apakah tidak dikenakan PBB-P2? Misalnya tanah milik pemda

kemudian dibuat bangunan rumah dinas yang ditempati oleh PNS.

90
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Apakah dimungkinkan untuk pelayanan hotel dan restoran yang digunakan oleh Pemda pajaknya dapat

dipotong langsung oleh bendahara melalui dokumen SP2D sebagaimana yang dilakukan terhadap PPh dan

PPN?

91
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Pajak Reklame bukan dikenakan atas izin usaha, melainkan dikenakan berdasarkan objek-objek Pajak Reklame. Pajak
Daerah dapat dipungut apabila Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam
Pasal 47 UU No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Reklame.

Ketentuan mengenai Pajak Daerah telah diatur dalam UU No 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dapat dipungut apabila Wajib
Pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam UU dimaksud.

Komponen perhitungan menggunakan proporsi jumlah penduduk yang digunakan dalam perhitungan DAU TA berikutnya.
Tiap tahun DJPK mengeluarkan Kepdirjen tentang proporsi estimasi pajak rokok TA berikutnya. Pada kolom proporsi itu sudah
ada angka indeksnya. Jadi tiap triwulan penghitungannya adalah realisasi penerimaan triwulan berkenaan dikali angka
indeks proporsi masing-masing proporsi. Kepdirjen terkait untuk TA 2021 dapat diakses pada tautan:
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/10/KEP-59_PK_2020_Salinan.pdf.

Terkait regulasi baru (PMK 128/2018) tentang pemotongan pajak rokok untuk dukungan program jamkes, dari alokasi yang
udah dihitung tadi, misal alokasi prov A, 1000, maka dihitung dulu, apakah ada potongan atau tidak. Misal ada potongan 10,
maka penyetoran ke RKUD provinsi sebesar 990, kemudian penyetoran ke rekening bpjs kesehatan sebesar 10.

Apakah reklame yang sudah di tayangkan dan sudah di pasangkan dapat di pungut pajak walaupun tidak

mempunyai ijin karena kalau di biarkan akan ada lost potensi pajak.
92
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Jenis apa saja pajak yang didapat oleh pemda dari Permen ESDM no 37 th 2016?93

Bagaimana cara perhitungan realisasi penyaluran Pajak Rokok untuk tiap provinsi? Apa saja yang menjadi

faktornya?
94
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1. Perpanjangan HGB tanpa perubahan nama diatur dalam pasal 85 ayat (4) huruf d UU 28 tahun 2009, termasuk yang
tidak dikenakan. Namun, pada penjelasan pasal tersebut, tidak dijelaskan. Melihat UU 21 tahun 1997 pada penjelasan
pasal 3 ayat (1) huruf d, filosofi konversi hak dijelaskan sebagai hak lama menjadi hak baru. Contohnya, tanah adat yang
kemudian diurus sertifikatnya termasuk yang tidak dikenakan BPHTB sepanjang tidak ada perubahan namanya.
Perpanjangan HGB masuk di nomenklatur 'perbuatan hukum lainnya'.

2. Pasal 85 ayat (2) huruf b, Kelanjutan Pelepasan Hak misalnya: satu area milik masyarakat dibebaskan oleh negara (mis.
untuk jalan tol) maka statusnya menjadi tanah negara. Setelah pelepasan tersebut, dilanjutkan dengan pemberian hak
pengelolaan atau HGB ke swasta untuk membangun tol dengan mekanisme kerjasama. Filosofi hal tersebut terdapat
pada UU 21 tahun 1997 penjelasan ps 2 ay (2) huruf b angka 1.

Mohon penjelasan terkait pengenaan BPHTB untuk HGB. sebuah perusahaan pengembang rumah

bersubsidi memiliki HGB yang telah berakhir pada tahun 2018 dengan luas bumi 50.000 meter persegi (5

ha) dan pada saat ini perusahaan ingin memperpanjang HGB tersebut dengan tidak merubah

nama/kepemilikan atau sesuai kepemilikan awal hanya luas bumi berkurang menjadi 37.000 meter persegi

(3.7 ha). Apakah syarat untuk pengajuan HGB baru perlu dikenakan BPHTB atau yang

bersangkutan/perusahaan tersebut bisa mengajukan permohonan sertifikat HGB langsung ke BPN? Mohon

penjelasan terhadap UU 28 tahun 2009 pasal 85 ayat 2 huruf b angka 1 terkait kelanjutan pelepasan hak.

Apakah ini yang termasuk ketentuan HGB atau ada aturan lain yang mengatur khusus untuk HGB.
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1. Pada prinsipnya, pemberian insentif pemungutan PDRD dapat diberikan kepada pihak lain yang membantu
Dispenda/Bapenda/BPPRD melakukan pemungutan PDRD, ditujukan untuk menutupi biaya pemungutan pihak lain
tersebut, sekaligus meningkatkan penataan pemungutan dan meningkatkan semangat kerja yang bertanggung jawab.

2. Terkait dengan peran perbankan dalam penyediaan taping box, Pemda perlu mengkaji bentuk kerja sama tersebut
karena pada prinsipnya penggunaan taping box bank tertentu pada WP restoran, hotel, dsb dapat juga memberikan
dampak komersial yang positif terhadap usaha perbankan tersebut. Dengan kata lain, kerja sama Pemda dan
perbankan dalam pemasangan taping box pada tempat-tempat usaha WP merupakan bagian dari peningkatan
sinergitas data transaksi dan governance pembayaran yang dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak
(Pemda dan bank), sehingga dalam kondisi dimaksud, bank tidak dapat serta merta dipandang sebagai pihak yang
berhak menerima insentif pemungutan.

Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari target triwulan III, Insentif
diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan. Aturan terkait terdapat pada PP 69 Tahun 2010.

Apakah diperbolehkan bank yang menyediakan taping box untuk wp mendapatkan insentif pemungutan pajak

dan retribusi daerah?
96

Terkait pembayaran insentif pajak/retribusi daerah seandainya capaian di Desember hanya mencapai 80%

apakah boleh mencairkan triwulan 1, 2 dan 3?
97
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Untuk menentukan NJOP tahun berapa yang digunakan dalam penghitungan BPHTB sebagaimana ditanyakan, maka yang
perlu diperhatikan adalah saat terutangnya BPHTB tersebut. Saat terutang BPHTB diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU 28/2009.
Dalam hal peralihannya melalui jual beli, maka saat terutangnya adalah saat ditandatanganinya Akta. Hal tersebut
dipertegas kembali dalam Pasal 90 ayat (2) yang mengatur bahwa saat terutang dalam Pasal 90 ayat (1) merupakan saat
terjadinya perolehan hak. Oleh karena itu, NJOP yang digunakan adalah NJOP pada tahun ditandatanganinya akta
pemindahan hak (dalam hal jual beli, maka tanggal ditandatanganinya akta jual beli).

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD mengatur terkait pemberian NPOPTKP untuk BPHTB adalah sebagai berikut: a.Pasal
87 ayat (4) mengatur bahwa besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
untuk setiap Wajib Pajak. b. Berdasarkan ketentuan tersebut, NPOPTKP untuk BPHTB diberikan satu kali per Wajib Pajak dalam
satu tahun di wilayah yang bersangkutan. Dan dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dalam setahun lebih dari satu kali,
maka atas transaksi perolehan hak tersebut yang mendapatkan NPOTPKP hanya atas satu kali transaksi.

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak

diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada

tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Permasalahan yang dihadapi apabila transaksi dilakukan pada tahun 2018 dimana NPOPnya di bawah NJOP

PBB-P2 tahun 2018 dan akan dilakukan pembayaran BPHTB tahun sekarang apakah menggunakan NPJOP

2018 atau 2020 sebagai dasar perhitungan NPOPKP BPHTB nya?
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Pada saat menghitung pajak BPHTB untuk jenis jual beli pada satu tahun pajak, apakah NPOPTKP dapat

diberikan pada beberapa objek yang pembelinya sama, atau untuk satu pembeli hanya diberikan satu kali

NPOPTKP?
99
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Penyelenggaraan reklame dalam rangka pelaksanaan kegiatan politik dikecualikan dari obyek Pajak Reklame sehingga
tidak dapat dikenakan Pajak Reklame. Dalam rangka mengatur penyelenggaraan reklame tersebut, Kepala Daerah dapat
menerbitkan peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang bentuk, ukuran, lokasi, bahan, dan durasi pemasangan
reklame.

Seharusnya BPHTB yang terutang ke masyarakat tetap ditagih dulu. Yang dibebaskan melalui Perpres tersebut adalah
perolehan hak atas tanah/bangunan yang dilakukan untuk kegiatan proyek strategis nasionalnya, dalam hal ini dari
masyarakat ke Balai Wilayah Sungai.

Apakah Pemda berwenang dalam memungut pajak reklame dari penyelenggaraan reklame dari calon kepala

daerah?
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Kami memiliki Piutang BPHTB a.n. Masyarakat, yang diakibatkan proses PTSL, sehingga Sertifikat

masyarakat tersebut masih di-cap merah dengan BPHTB Terutang. Kemudian sertifikat-sertifikat dimaksud

berlokasi di lahan yang menjadi Proyek Strategis Nasional. Mohon petunjuk, dengan diundangkannya

Perpres 109 Tahun 2020, hal ini akan berdampak pada pembebasan BPHTB? Sementara Piutangnya sejatinya

atas nama masyarakat dan berproses sebelum terjadinya pertukaran antara masyarakat dengan pihak yang

membutuhkan lahan, dalam hal ini adalai BalaiWilayah Sungai.

101
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1. Pada prinsipnya pajak daerah terutang pada saat aktivitas atau perbuatan hukum yang merupakan objek pajak sudah
terpenuhi, tanpa memperhatikan ada/tidaknya izin;

2. Oleh karena itu, Pajak MBLB terutang saat terjadi pengambilan MBLB, sedangkan Pajak Sarang Burung Walet terutang
saat pengambilan/pengusahaan sarang burung walet, meskipun izin penambangan (untuk MBLB) dan IMB gedung
(tempat pengusahaan burung walet) belum ada;

3. Secara paralel, Pemda tetap melakukan penegakan hukum dan penertiban atas pengusaha yang belum memiliki izin.
Proses pemungutan pajak sebagaimana pada butir 2 di atas harus dibarengi upaya Pemda agar WP mengurus izinnya.
Apabila tetap tidak menyelesaikan perizinannya, maka kegiatan pengusahaan tersebut dapat ditutup. Namun atas hasil
pengambilan/pengusahaan yang telah diperoleh WP tetap dikenakan pajak.

Pajak Walet Dan Pajak Minerba apabila wajib pajak sudah produksi dan terjadi transaksi jual beli, namun

Izinnya IMB maupun IUP atau IPRnya belum selesai apakah pajaknya bisa dipungut?
102
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Insentif sebesar 5% dari total insentif PBB untuk petugas pemungut PBB di desa dan kecamatan yang diatur dalam PP 69
Tahun 2010 merupakan batasan maksimum sehingga tidak dapat diberikan melebihi besaran dimaksud. Namun demikian,
untuk operasional pemungutan pajak, termasuk biaya yang diperlukan untuk melakukan pemungutan oleh petugas desa
dan kecamatan tetap dapat menggunakan mekanisme belanja APBD untuk biaya operasional pemungutan pajak,
sehingga tidak harus seluruhnya dicover dari insentif. Insentif pada prinsipnya ditujukan untuk menstimulasi kinerja
pemungutan, sementara biaya operasional pemungutan pajak tetap dianggarkan dalam belanja APBD.

Teknis terkait hal tersebut diserahkan kepada daerah. Hal tersebut seharusnya diatur dalam Perkada terkait tata cara
pembayaran dan pelaporan pajak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 101 ayat 4 UU PDRD. Namun demikian, menurut
hemat kami, pada prinsipnya perolehan hak tanah/bangunan oleh negara untuk kepentingan pemerintahan tidak termasuk
ke dalam objek BPHTB sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat 4 huruf b UU PDRD. Dengan demikian, maka pengenaan
BPHTB seharusnya bukan 0% BPHTB, melainkan memang sebagai non objek BPHTB, sehingga secara prinsip tidak perlu ada
pengisian SSPD. Meskipun demikian, UU PDRD memberikan delegasi pengaturannya ke Pemda melalui Perkada untuk
mengatur tata cara pembayaran dan pelaporan.

Dalam PP 69 Tahun 2010 tentang Insentif Pemungutan PDRD, disebutkan besaran Insentif Petugas

Pemungutan di tingkat Desa dan Kecamatan ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 5 % dari besaran

insentif. Berarti mohon konfirmasi, misalnya Total Insentif adalah 100 Juta Rupiah, berarti misalnya kami

bagi untuk 100 Desa, jatah Desa adalah 5% dari 100 Juta = 5 Juta, dan 5 Juta ini yang akan kami bagikan Ke

Camat dan Desa ? Dan jika memang seperti ini, dapatkah kami membagikan melebihi 5% dimaksud?

Mengingat mungkin nilainya yang akan menjadi tidak proporsional.
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Apabila pemerintah kota membeli tanah untuk kantor lurah, apakah harus mengisi SSPD BPHTB? Tanah yang

dibeli adalah tanah dengan sertifikat Hak Milik perorangan.
104
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Pengenaan BPHTB berpedoman pada saat terutang BPHTB sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU PDRD. BPHTB terutang
pada saat ditandatanganinya akta (misalnya akta jual beli dalam hal jual beli), bukan tanggal sertifikat hak yang dikeluarkan
oleh BPN.

Sepanjang tidak terdapat peralihan hak atas tanah/bangunan yang menyebabkan perubahan nama (tidak terdapat akta
pemindahan hak), maka bukan merupakan objek BPHTB sebagaimana diatur dalam pengecualian objek BPHTB Pasal 85
ayat (4) huruf d UU 28 Tahun 2009

Dalam pajak daerah, tidak memperhitungkan zakat sebagai biaya yang dapat mengurangi besaran pajak. Pajak daerah
berbeda dengan Pajak Penghasilan (PPh) dimana terdapat biaya-biaya yang dapat diperhitungkan untuk pengurang

penghasilan bruto.
Terkait penghitungan masing-masing pajak daerah, Bapak dapat melihat UU No 28 Tahun 2009 pada masing-masing jenis
pajak dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak tanpa pengurangan sebesar zakat. Adapun
pengurangan yang diakui dalam pajak daerah hanya berupa NJOPTKP (untuk PBB-P2) dan NPOPTKP (untuk BPHTB).

Jika ada sertifikat masyarakat yang dikeluarkan di Tahun 2018 melalui program PTSL, dengan masih di-cap

merah oleh BPN, dalam hal ini BPHTB masih terutang. Pada tahun 2020 masyarakat dimaksud melakukan

pengurusan BPHTB. Mohon konfirmasi, pengenaan BPHTB dimaksud akan dihitung dengan Perolehan /

NJOP 2018 , atau Perolehan / NJOP 2020 ? Dengan catatan masyarakat tersebut pada tahun 2018 tersebut

belum memiliki Akta.
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Jika terjadi jual beli sebuah perusahaan hanya direksi berubah tapi tidak mengubah nama perusahaan, apakah

dapat dikenakan BPHTB?
106

Bolehkah pembayaran zakat mengurangi pajak daerah.107
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Rekomendasi akan diberikan setelah DJPK menerima usulan kebutuhan jabatan fungsional AKPD. Tata cara penyusunan
kebutuhan jabatan fungsional AKPD dapat dilihat pada lampiran II PMK Nomor 37/PMK.07/2019 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Proses atas pelaksanaan uji kompetensi adalah sebagai berikut:
1. Verifikasi berkas. Jika lengkap, unit teknis akan mengirimkan surat kepada pendaftar beserta tanggal uji kompetensi.

Apabila tidak lengkap, unit teknis terkait akan minta kelengkapan.
2. Proses uji kompetensi menunggu perangkat uji kompetensi sertifikasi BNSP, dan assessment center Kementerian

Keuangan.
3. Selama masa pandemi COVID-19, uji kompetensi dilaksanakan secara online.

PNS Daerah dapat menjadi Pejabat Fungsional Penilai PBB selama memenuhi syarat sebagai Penilai PBB, yakni antara lain
minimal telah mengikuti Diklat tentang Penilaian. Ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Penilai PBB untuk PNSD diatur
dalam Peraturan PAN/RB Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak.

Bagaimana mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Keuangan c.q. Ditjen. Perimbangan Keuangan

(DJPK) terkait formasi Jafung AKPD?
1

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat 
dan Daerah (JF AKPD)

Apabila telah mengirimkan dokumen yang disyaratkan untuk uji kompetensi JF AKPD, bagaimana proses

selanjutnya?
2

Apakah PNS daerah boleh diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penilai PBB seiring dengan pelimpahan PBB

ke pemerintah daerah?
3
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Kedua sertifikat tersebut tidak sama dan tidak dapat dipersamakan. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD memiliki
prosesnya tersendiri yang diatur melalui PMK Nomor 38/PMK.07/2019 tentang Standar dan Uji Kompetensi dan
Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD, sehingga sertifikat apapun tidak dapat dipersamakan dengan
sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD.

Tidak ada. Diklat fungsional JF AKPD dilakukan setelah pegawai diangkat menjadi JF AKPD.

Di lampiran I poin I A.1 PMK Nomor 37/PMK.07/2019 menjelaskan mengenai perbedaan tugas per jenjang (ahli pertama
sampai ahli utama). Adapun rincian tugas pokok yang dapat dikerjakan JF AKPD secara keseluruhan ada di tabel poin D.

Persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi JF AKPD tersedia pada Lampiran II PMK 37 tahun 2019 yang dapat diakses pada
tautan berikut: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=11230

Apakah sertifikat Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan Akuntansi Keuangan Daerah Angkatan lll

bisa dipersamakan dengan sertifikat uji kompetensi JF AKPD?
4
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Apakah sebelum pelaksanaan uji kompetensi diadakan diklat terlebih dahulu?5

Pada PMK Nomor 37/PMK.07/2019 ada uraian kegiatan tugas pokok sebanyak 55 item. Untuk penentuan

kegiatan mana sajakah yang dikerjakan AKPD ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya apakah ada aturannya?
6

Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti uji kompetensi JF AKPD sebagai syarat inpassing

ke ahli muda?
7
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Sejak implementasi pada tahun 2017 hingga Juli 2020, ada 50 daerah yang memiliki JF AKPD yang terdiri dari 8 provinsi, 21
kabupaten, 21 kota.

Lulusan Teknik Informatika masih termasuk dalam kategori Ilmu Lainnya. Selain latar belakang pendidikan, salah satu
persyaratan lainnya adalah pengalaman minimal 2 tahun di bidang analisis keuangan pusat dan daerah. Jika lulusan teknik
tetapi memiliki pengalaman/riwayat jabatan/pekerjaan di bidang analisis keuangan pusat dan daerah, maka dapat
mendaftar menjadi Pejabat Fungsional AKPD.

DJPK selaku instansi pembina Jafung AKPD tidak mengatur hal dimaksud. Silakan disesuaikan dengan kebijakan/kondisi di
daerah. Untuk informasi mengenai Jafung AKPD, silakan melihat PMK Nomor 37/PMK.07/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Pemda mana sajakah yang memiliki JF AKPD?8

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat 
dan Daerah (JF AKPD)

Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 poin d PMK Nomor 37/PMK.07/2019 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional

AKPD, salah satu syaratnya adalah berijazah di bidang ekonomi, keuangan, hukum administrasi atau bidang

ilmu lain yangg sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina. Apakah S1 Teknik

Informatika masuk dalam bidang ilmu lain?

9

Apakah disyaratkan untuk jafung AKPD harus S2 supaya bisa naik ke golongan IV nantinya seperti di

struktural?
10
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Pengangkatan menjadi JF AKPD dibagi menjadi 3 jalur, yaitu: 1. Inpassing 2. Pengangkatan Pertama dari CPNS 3.
Perpindahan dari Jabatn lain. Persyaratan dan format dokumen untuk ketiga jalur tersebut dapat dilihat pada di PMK 37
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis JF AKPD yang dapat diunduh melalui tautan berikut:

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=11230. Namun demikian, untuk pengangkatan menjadi AKPD melalui jalur inpassing di
Permenpan 42 Tahun 2018 disebutkan bahwa masa inpassing berakhir di 6 April 2021. Selain itu, rekomendasi
pengangkatannya dilakukan maksimal h-6 bulan yaitu 6 Oktober 2020. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan
waktu yang sudah lewat dan mengacu kepada Permenpan No 42 tahun 2018 tersebut, pendaftaran inpassing telah ditutup.

Peraturan yang terkait dengan JF AKPD:
a. PermenPANRB Nomor 42 Tahun 2014 tentang JF AKPD
b. PMK Nomor 37/PMK.07/2019 tentang Petunjuk Teknis JF AKPD
c. PMK Nomor 38/PMK.07/2019 tentang Standar dan Uji Kompetensi serta Pengembangan Kompetensi JF AKPD
Saat ini sedang disusun Revisi PermenPAN RB No. 42/2014 sesuai amanat PermenPAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Berkas persyaratan uji kompetensi dikirimkan ke alamat:
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710
Gedung Radius Prawiro Lantai 11 (Subdit PKPKD).

Apakah bisa PNSD inpassing ke Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah?11

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat 
dan Daerah (JF AKPD)

Peraturan terbaru tentang JF AKPD.12

Apakah berkas persyaratan untuk uji kompetensi harus dikirim secara fisik apa cukup dikirim melalui email

saja?
13
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Hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait waktu pelaksanaan uji kompetensi AKPD. Apabila sudah terdapat jadwal
pelaksanaannya, akan diinformasikan melalui website DJPK www.djpk.kemenkeu.go.id.

Daftar peserta yang lolos verifikasi dan dapat mengikuti uji kompetensi disampaikan melalui surat pemberitahuan dari DJPK
kepada Badan Kepegawaian Daerah/BKPSDM/ unit yang menangani bidang kepegawaian di daerah.

Hingga saat ini belum ada informasi terkait diklat JF AKPD. Jika sudah ada, info terkait JF AKPD dapat dipantau melalui
website DJPK.

DJPK selaku instansi pembina Jafung AKPD tidak mengatur hal dimaksud. Silakan disesuaikan dengan kebijakan/kondisi di
daerah.

Kapan uji kompetensi untuk Jafung AKPD akan dilaksanakan?14

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat 
dan Daerah (JF AKPD)

Bagaimana pengumuman calon peserta yang dapat mengikuti uji kompetensi?15

Untuk perpindahahan dari jabatan lain maka diwajibkan untuk mengikuti diklat JF AKPD. Apakah ada jadwal

pelaksananaan diklat JF AKPD tahun 2021 dan berapa besaran biaya diklat tersebut?
16

Jika pejabat fungsional AKPD memiliki latar belakang S1 Akuntansi dan berencana melanjutkan ke S2, apakah

harus Magister Akutansi, MM atau MAP?
17
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Terkait persyaratan maupun kelengkapan berkas pengangkatan Jafung AKPD melalui pengangkatan pertama telah diatur
dalam PMK Nomor 37/PMK.07/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. Untuk itu,
silakan melihat PMK dimaksud.

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat 
dan Daerah (JF AKPD)

Apakah untuk mekanisme pengangkatan pertama dari CPNS sebagai JF AKPD perlu melampirkan Penilaian

Angka Kredit (PAK)?
18
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Terkait pencatatan utang/piutang DBH sesuai dengan PMK 113/2020 yang menyatakan bahwa PMK 140/2019 sudah tidak
berlaku sehingga angka utang/piutangmengacu kepada PMK 113/2020.

Sisa Kurang Bayar Kab. Semarang TA 2018 sudah dilunasi melalui PMK 20/2020 dan KMK 8/2020 sehingga sisa saldo Kurang
Bayar DBH TA 2018 Kab. Semarang sudah tidak ada (nihil). untuk perlakuan pencatatanya berarti bisa dilakukan jurnal
pelunasan piutang berdasarkan PMK 20/2020 dan KMK 8/2020.

Terkait penetapan kurang bayar bagi hasil 2020, dengan telah diterbitkan PMK nomor 113/PMK. 07/2020

maka sesuai pasal 11, bahwa PMK 140/PMK.07/2019 tentang penetapan kurang bayar/lebih bayar 2019

dinyatakan tidak berlaku. Apakah dapat dipahami bahwa pencatatan piutang DBH kurang bayar yang

didasarkan pada PMK 140 yang telah menjadi saldo audited 2019 dilakukan jurnal pneyesuaian (dinolkan)

dan menggunakan angka sesuai PMK 113 2020 tersebut?

1

Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer

Kasus: Berdasarkan lampiran PMK 140, bahwa Kab. Semarang masih memiliki Kurang bayar atas DBH 2018

senilai total 2.519.489.053 yang sebagian sudah dibayarkan pada tahun 2019 dan sebagian sisanya telah

dibayarkan oleh Kementerian Keuangan pada bulan april tepatnya bagi hasil PBB, PPH, dan SDA minyak

bumi. Namun, pada lampiran PMK no 113, sudah tidak ada lagi data kurang bayar 2018 kabupaten

semarang. Bagaimanakah perlakuan pencatatan akuntansi piutang kami terhadap pembayaran oleh kemenkeu

bulan april tersebut?

2
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Terkait perubahan administrator Aplikasi SINERGI di Daerah, mohon untuk dapat berkoordinasi (melaksanakan transfer
knowledge) dengan administrator sebelumnya.

Mohon dapat mencoba kembali untuk input realisasi dalam aplikasi Aladin dengan memastikan adanya koneksi internet.

Data penyaluran Dana BOS Afirmasi dan Kinerja serta BOS Reguler pada aplikasi ALADIN akan diisi oleh unit teknis. Saat ini,

masih dalam proses penginputan data penyaluran dimaksud. Oleh karena itu, penyusunan Laporan penggunaan Dana BOS
dalam aplikasi Aladin belum dapat dilakukan.

Berkenaan dengan batas waktu penyampaian, Laporan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja serta Laporan Dana BOS Reguler
dapat disusun terlebih dahulu secara manual dan dikirimkan ke DJPK melalui pos atau jasa ekspedisi lainnya. Jika data
realisasi penyaluran Dana BOS telah selesai diinput, maka Laporan Realisasi Penggunaan dapat diajukan dalam aplikasi
ALADIN.

Bagaimana prosedur perubahan admin aplikasi SINERGI?1

Tidak dapat melakukan input realisasi pada aplikasi Aladin tetapi tidak bisa disimpan dengan kotak keterangan

"Kesalahan Aplikasi atau koneksi anda terputus".
2

Kendala dalam penyusunan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja dalam aplikasi

Aladin.
3

Kapan batas waktu Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja dalam aplikasi Aladin?4

Aplikasi/SIKD
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Yang perlu disampaikan pada aplikasi adalah Batang Tubuh dan Lampiran I saja. Apabila muncul keterangan "BA Evaluasi"
silakan diabaikan saja.

Akses untuk mendownload xml DTH/RTH dari Aplikasi SIKD, kami sarankan agar Saudara dapat berkoordinasi dengan DJPK
(Direktorat ESI, Subdirektorat PABDIOTI).

Mohon dapat dipastikan jaringan internet yang digunakan lancar kemudian mohon dapat log out kemudian log in kembali.

Untuk username yaitu 6 digit kode satker dan untuk passwordnya yaitu 4 digit nomor rekening BUD.

Terkait upload berkas ke SINERGI SIKD, Kami akan melakukan upload berkas tersebut. Namun, terdapat

keterangan "BA evaluasi", langkah apa yang harus dilakukan?
5

Kendala untuk men-download xml terkait DTH/RTH dari SIKD karena harus memasukkan password.6

Bagaimana solusi ketika entry Laporan TPG Semester I, data yang diinput tidak muncul tetapi pada Laporan

Semester II data yang ada merupakan data Semester I.
7

Apakah username dan password Aplikasi Core SIKD?8

Aplikasi/SIKD
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Silakan lakukan upgrade Aplikasi Sinergi versi 4.1.0. Kemudian, Pastikan terlebih dahulu aplikasi keuangan daerah yang
digunakan, Apabila pemda menggunakan aplikasi keuangan daerah yaitu SIPKD maka dapat diberikan query dth/rth untuk
SIPKD

Dicek lagi untuk settingan koneksi database (kemungkinan terdapat kesalahan ketika menginput koneksi DB di Aplikasi
Sinergi apakah sudah mengarah ke DB 2020 atau belum)

Untuk kasus pengiriman data DTH/RTH bisa dikarenakan cutoff penarikan data dengan pencetakan dokumennya berbeda,
sehingga ada kemungkinan data di cetakan lebih update

Permasalahan pada mapping terdapat akun yang belum di mapping sehingga tidak masuk ketika ditarik dari Aplikasi Sinergi

Pengiriman DTH/RTH loading dalam durasi yang lama9

Pengiriman DTH/RTH database terkoneksi tetapi data kosng10

Data pengiriman DTH/RTH berbeda dari hasil cetakan di aplikasi keuangan daerah.11

Preview data sinergi tidak sama dengan angka yang sebenarnya (Aplikasi Keuangan Daerah SIMDA)12

Aplikasi/SIKD
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Silakan cek kembali pengaturan koneksi databasenya. Kemungkinan terdapat kesalahan ketika menginput koneksi
database di Aplikasi Sinergi. Pastikan sudah mengarah ke DB 2020.

Aplikasi Sinergi men-generate XML secara otomatis. Hanya perlu mengkoneksikan aplikasi sinergi dengan aplikasi keuangan
daerah di menu pengaturan -> koneksi. Kemudian untuk mendapatkan XML nya, ketika proses kirim data setelah klik tombol
proses, bisa klik tombol download nanti xml akan otomatis terdownload.

Untuk mengetahui lanjut daripada error apa yang terkait, dapat upload XML tersebut di Core SIKD di menu Manajemen
Data -> Upload XML

Untuk upload seluruh data PDF (bukan hanya data gaji TPP) dapat dilakukan di Aplikasi Core SIKD di menu Manajemen Data

> PDF > Upload PDF

Record Data kosong saat penarikan data APBD MurniTA 202013

Bagaimana cara membuat XML dari Aplikasi Sinergi?14

Error XML Null ketika upload data di Sinergi15

Bagaimana cara upload data PDF data gajiTPP?16

Aplikasi/SIKD
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Untuk mengecek golongan gaji PNSD yang tidak teridentifikasi dapat dilakukan di Aplikasi Core SIKD yaitu di menu Gaji PNSD
> Laporan > Laporan Gaji Model II. Kemudian pilih tahun, bulan dan jenis gaji dan di bawah ada tombol untuk Cek Data
Pegawai Tak Teridentifikasi

Fitur belum tersedia di Aplikasi Core SIKD

Silakan lakukan update database aplikasi simgaji taspen

Untuk upload data rekening registry dapat di upload di http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/SIKD3/index.jsf di menu Unggah Data
> File Scan

Bagaimana cara mengecek golongan gaji PNSD yang tidak teridentifikasi?17

Error saat cetak laporan gaji honorer sinergi II18

Kolom prd tunda, uraian skpd, atau kolom lainnya tidak ditemukan saat upload simgaji taspen19

Bagaimana cara upload data rek registry diupload dimana dan bagaimana caranya?20

Aplikasi/SIKD
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Apabila ingin melihat laporan gaji TPP, pilih di Jenis Gaji yaitu Gaji Induk + TPP atau ada kemungkinan untuk TPP belum
mengirimkan data

Langkah-langkah untuk upload PDF adalah:
1. Login ke aplikasi Core SIKD.
2. Pilih menu Manajemen Data.
3. Pilih menu PDF - Upload PDF.
4. Pilih laporan yang akan diupload.
5. Browse laporan yang akan diupload. 6. Upload laporan.

Hal tersebut tidak dimungkinkan karena penarikan data DTH RTH ke SIKD dilakukan secara otomatis dari aplikasi yang dimiliki
oleh masing-masing Pemda melalui aplikasi SINERGI.

Kolom TPP pada Laporan Gaji Induk Model I PNSD tidak muncul di Core SIKD21

Bagaimana cara mengunggah Laporan Bulanan pada aplikasi?22

Apakah pengiriman DTH dan RTH ke aplikasi SIKD dapat menggunakan data yang dibuat dengan excel?23

Aplikasi/SIKD
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Prosedur untuk perubahan admin Aplikasi Pelaporan Keuangan Daerah, Pemda dapat mengirimkan surat perubahan admin
dengan mencantumkan:
1. Alasan perubahan
2. Identitas Admin yang baru, antara lain (Nama, NIP, Jabatan, Golongan, Unit Kerja/Instansi, Nomor Kontak yang dapat

dihubungi)
Surat ditandatangani oleh Kepala BPKAD dan distempel. Surat kemudian di-scan, softcopy dikirimkan melalui email:
callcenter.djpk@kemenkeu.go.id. Sementara surat dalam bentuk hardcopy dikirimkan melalui ekspedisi ditujukan kepada:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan RI
Gedung Radius Prawiro Lt. 9
Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710

Mengajukan Surat Permohonan Penggantian Password yang ditujukan kepada Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi,
dengan menyebutkan alasan pergantian password serta alamat email untuk validasi username dan password. Surat yang
telah ditandatangani dan distempel basah, di-scan dan dikirim melalui email callcenter.djpk@kemenkeu.go.id. Dokumen fisik
surat dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi lainnya dengan tujuan:
Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lantai 3
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710.

Bagaimana caranya mengubah admin aplikasi SIMTRADA, SINERGI dan ALADIN?24

Bagaimana cara untuk mengganti password SIMTRADA?25

Aplikasi/SIKD
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Untuk masuk ke bagian DID, maka harus menggunakan username dan password untuk aplikasi DID, tidak dapat
menggunakan username dan password untuk DAK Non Fisik. Silakan cek email yang telah didaftarkan sebelumnya untuk
mengetahui username dan password yang digunakan untuk log-in aplikasi DID. Apabila password awal sudah tidak dapat
digunakan, silakan ajukan reset untuk kami sampaikan kepada unit TI DJPK. Apabila masih terdapat kendala, mohon
pastikan koneksi internet yang digunakan dan lakukan clear cache.

DJPK telah memberikan akun core sikd ke direktorat APK ( DJPB ), mohon dapat berkoordinasi secara internal.

Menu APBD-PERUBAHAN dengan status data “BELUM FINAL” . Pastikan sudah melakukan posting data APBD Perubahan di
aplikasi SIMDA

Informasi mengenai install Agen Sinergi versi 5, dapat dilihat pada laman berikut ini:
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=16607.

Apakah menu yang harus dipilih untuk mengunggah data penyesuaian APBD terkait COVID-19 melalui

aplikasi Sinergi?
28

Bagaimana apabilaWeb DID masih disable sehingga tidak bisa untuk di klik "masuk"?26

Bagaimana cara mendaftarkan user sikd sebagai Kanwil DJPb?27

Bagaimana cara download aplikasi SinergiV5 ?29

Aplikasi/SIKD
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Dobel input pada aplikasi SIMTRADA dikarekanakan penginputan yang lebih dari sekali baik secara sengaja maupun tidak.
Sehingga apabila terdapat data dobel input di LKT, silakan dihapus secara mandiri data yang dobel tersebut.

Pagu DAU yang muncul pada aplikasi SIMTRADA adalah jumlah keseluruhan DAU, baik DAU Formula dan DAU Tambahan.
Penyaluran DAU Tambahan akan masuk juga pada aplikasi SIMTRADA setelah penyaluran selesai dilaksanakan. Untuk pagu
DAU Tambahan yang tidak muncul, mohon dapat melampirkan screenshot atau foto tampilan SIMTRADA.

Berdasarkan pengecekan kami, tidak terdapat kesalahan pada jaringan. Kami sarankan apabila masih terdapat kesalahan
(pada bagian terbilang), di bagian rincian bisa dihapus salah satu rinciannya kemudian coba tambahkan kembali.
Demikian, terima kasih.

Untuk mengubah Nama Pejabat yang menandatangani, dapat dilakukan pembaruan data oleh Pemda, yakni dengan
memilih Sinergi > menu Manajemen data > Simpatik > Referensi Penanda tangan.

Bagaimana apabila terjadi double input pada aplikasi SIMTRADA?30

Di mana menu untuk memonitor DAUTambahan di SIMTRADA?31

Kenapa pada aplikasi simtrada tidak bisa cetak LKT dengan benar? LKT yang muncul selalu bulan September

dengan nilai yang salah (angka terbilang dengan totalnya tidak sama)
32

Bagaimana mengubah pada aplikasi SINERGI untuk mengubah Nama Pejabat yang Menandatangani Laporan

Posisi Kas dan Laporan Perkiraan Belanja?
33
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1. Perbedaan dimaksud terjadi bisa saja dikarenakan mapping. COA Pemda yang digunakan untuk anggaran adalah
COA13, sedangkan untuk laporan yang dibutuhkan adalah Permendagri 64 sehingga dibutuhkan mapping dari
Permendagri 13 ke Permendagri 64

2. Untuk memastikan kembali penyebab kesalahannya, maka bisa dilakukan uji query langsung pada database pemda,
jalankan query, kemudian lakukan langkah: crosschek hasil query - preview di Aplikasi Sinergi - Laporan Pemda

3. Cobalah jumlahkan (SUM) nilai realisasi untuk masing-masing akun utama. Apabila dari segi total sama, maka cek akun
kelompok dan jenisnya. Biasamya akan dapat terlihat kesalahan mapping yang terjadi.

Fungsi SIPD pada dasarnya berbeda dengan SIKD. SIPD dan SIKD adalah bersifat komplementer bukan substitusi. Dimana
SIPD adalah aplikasi keuangan daerah untuk menyampaikan data keuangan daerah, sedangkan SIKD adalah aplikasi
semacam hub untuk menerima data dari Pemda. Diharapkan dengan adanya SIPD penyampaian data daerah ke DJPK
akan semakin lancar karena seluruh daerah menggunakan aplikasi yang sama.

Jika telah mengirimkan lembar pernyataan dan registrasi di Core SIKD, mohon ditunggu untuk dihubungi oleh masing-masing
PIC. Penginstallan aplikasi Sinergi versi 5 harus didampingi oleh DJPK.

Data laporan semester I 2020 yang ditarik Sinergi tidak sama dengan angka di aplikasi Simda.34

Mohon bantuan pelayanan Kemendagri terkait aplikasi SIPD tidak terintegrasi dengan aplikasi lainnya

sehingga menimbulkan kekacauan di daerah. Bagaimana permintaan sinergi apakah terintegrasi dengan SIPD

sesuai Permendari 70 tahun 2019?

35

Registrasi aplikasi sinergi mobile36
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Proses pertama yang harus dilakukan adalah mengirim Lembar Pernyataan sesuai S-269/PK/2020, kemudian melakukan
registrasi di Core SIKD, setelah selesai nanti akan divalidasi. Jika sudah selesai di registrasi maka pemda akan dapat nomor
registrasi, lalu akan dilanjutkan untuk melakukan install SINERGI versi 5 dan mobile (didampingi oleh DJPK).

Kami sarankan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Klik tombol 'download’
2. Unggah laporan secara manual melalui Simpatik SIKD Core pada bagian Perkiraan Belanja dengan memilih

menu/tombol biru 'pilih berkas (ZIP)' xml yang telah didownload sebelumnya
Link Simpatik SIKD Core: http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/SIKD3/simpatik/uploadDataPerkiraanBelanja.jsf Mohon agar
disesuaikan pula tahun dan bulannya.

'Bulan' pada LKT tidak perlu diubah mengingat meskipun LKT dibuat per bulan, penyampaiannya dilakukan secara
triwulanan.

Pemda sudah registrasi user dan sampai tahap download di aplikasi sinergi core untuk update sinergi versi 5,

namun update versi 5-nya tidak ada di web.Apa yang harus dilakukan?
37

Laporan Perkiraan Belanja bulan Oktober 2020 gagal kirim. File pdf terkirim, namun data input pada aplikasi

tidak terkirim.
38

Tidak bisa mengubah bulan saat akan membuat LKT triwulan 339
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Tata cara penyampaian informasi keuangan daerah termasuk APBD 2021 mengikuti ketentuan sesuai UU 33/2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan peraturan perundangan turunannya yang
berlaku . Pembakuan elemen data dalam penyelenggaraan SIKD secara nasional telah dikoordinasikan dengan para
stakeholders dengan implementasinya pada aplikasi agen SINERGI SIKD yang terus dimutakhirkan dan didesain untuk
memudahkan pemda mengirimkan/menyediakan data sesuai ketentuan yang berlaku termasuk pedoman umum APBD
2021. Untuk pertanyaan lebih detil dan teknis penyampaian data SIKD menggunakan aplikasi tersebut dapat disampaikan
langsung melalui Call Center yang akan diteruskan ke tim teknis SINERGI SIKD.

Jika sebelumnya sudah pernah membut laporan realisasi penyerapan tahap I dan saat sedang dalam proses verifikasi oleh
pihak DJPK (Subdit DAK NF), maka Pemda tidak bisa membuat laporan tahap I kembali, tetapi masih bisa membuat Laporan

realisasi penyerapan Tahap II. Selain itu, mohon diperhatikan bahwa untuk menginput angka realisasi SP2D pada nominal
rupiahnya tidak diperkenankan menggunakan titik pada angkanya.

Untuk penyampaian laporan APBD Tahun 2021, apakah format yang digunakan masih menggunakan PMK

Nomor 04/PMK.07/2011 dimana pemerintah daerah sudah melaksanakan Permendagri Nomor 90 tahun

2019, di mana terdapat perubahan kodefikasi baik program kegiatan (dan sub kegiatan-hal baru di pmdn

tersebut), maupun akunnya yang sudah ganti ke 6 level. Bagaimana Format XML dan laporan hardcopynya.

Apa ada kemungkinan untuk mengubah formatnya agar sesuai dengan data yang ada di Pemda?

40

Penginputan data di Aplikasi Aladin pada sub BOK Tambahan mengalami kendala tidak bisa disimpan,

sedangkan pada subpelaporan yang lain seperti BOK tidak mengalami kendala. Apakah memang saat ini ada

maintenance pada BOKT

41

Aplikasi/SIKD
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Tidak bisa. Harus update secara versi berikutnya berurutan Hal yang harus dilakukan agar bisa menggunakan sinergi versi
4.2.0 adalah:
- download aplikasi sinergi 4.2.0 full installer.
- Instal aplikasi ke komputer
- Setting pengaturan koneksi dan web service

WAMP harus dalam posisi non aktif

Hal ini disebabkan karena database Sinergi masih belum terupdate, maka untuk menghindari nya, ketika akan mengupdate
aplikasi sinergi 4.1.0 mnjadi sinergi 4.2.0 posisi WAMP harus dalam kondisi aktif. Silakan dapat mengupdate kembali Sinergi
menggunakan installer Sinergi 4.2.0 versi Update.

Apakah Sinergi versi 1.3.1 bisa update langsung ke sinergi 4.2.0 ?42

Jika akan melakukan install sinergi full installer,WAMP harus diaktifkan atau tidak ?43

Sudah melakukan update dari sinergi 4.1.0 ke sinergi 4.2.0, tetapi tampilan layar utama sinergi masih sinergi

4.1.0.
44

Aplikasi/SIKD
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Sesuai surat Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S-587/PK/2019, dokumen APBD TA 2020 dikirimkan melalui pos atau jasa
ekspedisi lainnya yang memiliki tracking system memadai. Kemudian, mohon untuk dapat melampirkan scan/foto resi
pengiriman dokumen dimaksud kepada email lapor.djpk@kemenkeu.go.id bersamaan dengan softcopy (hasil scan)
laporannya. Adapun penyampaian dokumen fisik dialamatkan kepada:
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan RI Gedung Radius Prawiro Lantai 3,
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710.

Sesuai PMK Nomor 04/PMK.07/2011 maka dokumen yang perlu disampaikan antara lain:
1. Salinan Batang Tubuh Perda tentang APBD TA 2020;

2. Softcopy Data APBD sesuai dengan Lampiran I PMK 04/PMK.07/2011 (melalui aplikasi SINERGI); dan
3. Hardcopy Data APBD sesuai Lampiran II PMK 04/PMK.07/2011.

Batas waktu penetapan Perda APBD adalah tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya dan disampaikan kepada
DJPK paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan berupa softcopy (melalui SIKD, gabungkan Batang Tubuh beserta
Lampiran kedalam satu file dan unggah ulang dokumen dimaksud. Lokasi penggunggahan pada tab Manajemen Data,
PDF, Upload PDF) dan hardcopy. Berkenaan dengan sanksi jika Perda APBD tidak ditetapkan tepat waktu,dapat
berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri karena hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

Bagaimana prosedur penyampaian APBDTA 2020?1

Dokumen apa saja yang perlu disampaikan dalam Laporan APBD 2020?2

Data Keuangan Daerah (DKD)

Batas Penetapan dan Penyampaian Perda APBD3
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Pemerintah Daerah menyampaikan syarat penyaluran DAU sebagai berikut berupa hardcopy dan softcopy melalui email
lapor.djpk@kemenkeu.go.id
1. LRA Bulanan (format laporan dapat dilihat melalui Lampiran PMK Nomor 4/PMK.07/2011. Mohon dapat mengakses tautan

berikut agar dapat melihat lampiran secara keseluruhan
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/04~PMK.07~2011PerLamp.pdf);

2. Laporan Perkiraan Belanja;
3. Laporan Posisi Kas;
4. Laporan DTH/RTH; dan/atau
5. Laporan Gaji Induk dan TPP
6. Laporan Kinerja Bidang Kesehatan dan Laporan Bantuan Sosial
poin 1-4 paling lambat setiap tanggal 20 dan poin 5-6 paling lambat setiap tanggal 14 bulan berikutnya. Jika laporan-
laporan tersebut telah disampaikan tepat waktu maka penyaluran juga akan dilaksanakan tepat waktu. Juga terkait
Laporan Penyesuaian APBD harus sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk perbaikan laporan (jika ada) maka
akan dihubungi oleh PIC yang menangani.
Dasar hukum: Pasal 7 PMK 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU Dalam Bentuk Non Tunai
Konsekuensi bila pemda tidak menyampaikan laporan tersebut maka dikenakan sanksi penundaan DAU paling tinggi
sebesar 25% dari nilai DAU/DBH tahap penyaluran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan tingkat
kepatuhan daerah.

Penyampaian Laporan Syarat Penyaluran DAU4

Data Keuangan Daerah (DKD)
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290

Terkait SKB, ada 2 macam laporan yang wajib disampaikan oleh Pemda, yakni:
1. Laporan Perubahan APBD, dan
2. Laporan Realisasi Pencegahan/Penanganan COVID-19
Adapun mekanisme penyampaian dokumen tersebut sebagai berikut :
Pemda menyampaikan scan pdf laporan ke email lapor.djpk@kemenkeu.go.id:
1. Dokumen Perubahan/Penyesuaian APBD (paling lambat 23 April 2020)
2. Dokumen Laporan Penanganan COVID-19 (paling lambat 14 April 2020)
3. Bukti resi pengiriman hardcopy ke kantor DJPK melalui ekspedisi

Selanjutnya, Pemda upload Dokumen Perubahan/Penyesuaian APBD ke Aplikasi SIKD pada status APBD Perubahan TA 2020,
sehingga tidak menimpa APBD Murni TA 2020. Laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 menjadi persyaratan
penyaluran DAU bulan Mei sd September 2020.
Laporan penyesuaian APBD disampaikan paling lambat tanggal 23 April 2020, sebagai syarat penyaluran DAU bulan Mei
2020.
Apabila daerah tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD sampai dengan akhir tahun anggaran maka DAU yang
ditunda tidak disalurkan kembali
dokumen hardcopy dapat disampaikan ke alamat: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK Kemenkeu Jalan Dr.
Wahidin Raya Nomor 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710 Gedung Radius Prawiro Lantai 3

Dana Earmarked adalah dana yang penggunaannya sudah ditentukan, seperti DAK, DBH DR, DBH CHT, Bagi hasil dari
provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok), dan DBH Otsus Migas. Kemudian belanja dan transfer yang
bersumber dari dana tersebut diisi dengan belanja dan transfer yang telah dianggarkan Pemerintah Daerah dan bersumber
dari Dana Earmarked.

Kewajiban pemda penyampaian perubahan APBD melalui SIKD atas SKB5

Maksud Dana Earmarked6

Data Keuangan Daerah (DKD)
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Sehubungan dengan adanya SKB Mendagri dan Menkeu dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020, pemerintah daerah diminta
untuk melakukan penyesuaian APBD dalam rangka penanganan Covid19. Atas arahan dimaksud, maka perlu dilakukan
perubahan APBD seperti yang tertuang dalam Laporan Penyesuaian APBD.
1. Untuk perubahan Perkada APBD TA 2020, apabila hasil evaluasi telah sesuai dengan PMK, maka dapat disampaikan

dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Untuk Softcopy terdiri dari file xml dan scan pdf (batang tubuh dan ringkasan
anggaran Perkada) yang sudah ditandatangani dan stamp basah ke SIKD melalui aplikasi SINERGI. Diharapkan untuk
segera diupload setelah Perkada ditetapkan dan Laporan Penyesuaian APBD telah sesuai evaluasi.

2. Penyampaian Perubahan Perkada Penjabaran dalam bentuk softcopy (xml) dan hardcopy (pdf) via SIKD belum
sepenuhnya menggugurkan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Diktum Ketujuh SKB Mendagri da Menkeu
karena teknis penyampaian laporan tersebut sedang dalam proses penyusunan PMK.

3. Apabila sudah membuat Perubahan Perkada Penjabaran namun belum sesuai dengan SKB, maka harus disesuaikan
dengan SKB.

Teknis penganggaran APBD sehubungan dengan PMK dimaksud tetap mengacu kepada Permendaagri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020.

Data anggaran maupun realisasi APBD yang kami publikasikan pada website DJPK berasal dari data yang disampaikan oleh
pemda, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. Jika terdapat pemda yang memiliki nilai nol pada akun tertentu,
maka kemungkinan pemda tersebut tidak menyampaikan data dimaksud ke DJPK atau melaporkan dengan nilai nol.

Terkait dengan Surat nomor S/159/PK/2020, Laporan Perubahan perkada APBD yang seperti apa yang

dimaksud?
7

Teknis penganggaran APBD terkait pasal 4 PMK Nomor 19 Tahun 2020 (penanggulangan COVID-19)

mengacu peraturan apa?
8

Mengapa LRA di apbd beberapa kota kabupaten beberapa akunnya tidak ada nilainya atau kosong?9

Data Keuangan Daerah (DKD)
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Terkait penyusunan laporan prognosis dan penjabaran APBD apabila terdapat perubahan alokasi TKDD, maka dilakukan
perubahan penjabaran perkada rincian APBD (jika hanya pergeseran anggaran, berdasarkan Perkada Perubahan
Penjabaran APBD yang dilakukan dengan penyesuaian pagu TKDD dalam Perpres Nomro 72 Tahun 2020). Namun jika
perubahannya signifikan, dapat diakomodir pada APBD Perubahan.

Dapat berkoordinasi dengan Direktorat PKP di Kantor Pusat DJP karena DJPK telah menyampaikan referensi tersebut ke
kantor pusat DJP.

Belanja Tidak Terduga tetap dilaporkan pada Laporan Perkiraan Belanja. Namun karena sifatnya, belum ada slot untuk BTT
pada Laporan Perkiraan Belanja. Untuk itu mohon dapat dilaporkan pada jenis belanja terdekat.

Defisit APBD meupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Oleh karena itu, defisit akan terlihat
dalam postur APBD/RAPBD ketika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah. Terkait penyajiannya dalam RAPBD,
silahkan mengikuti ketentuan penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Kemendagri.

Dasar penyusunan prognosis dan penjabaran APBD10

Permintaan Kode Satker Daerah.11

Apakah belanja tidak terduga dilaporkan dalam Perkiraan Belanja Bulanan via Sinergi atau dilaporkan ke

belanja hibah?
12

Data Keuangan Daerah (DKD)

Terkait defisit anggaran apakah dimunculkan dalam RAPBDTahun 2021?13
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Untuk data rasio dimaksud, bukan termasuk data yang dikeluarkan DJPK setiap tahunnya. Adapun data terkait TKDD dan
APBD yang menjadi kewenangan DJPK telah terdapat pada website DJPK melalui tautan berikut:
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412.
Jika data yang diinginkan tidak tersedia pada tautan dimaksud, Saudara dapat mengajukan permohonan data melalui
PPID DJPK. Permohonan Data melalui PPID dapat disampaikan dengan menyerahkan beberapa hal berikut ini.
1. Surat resmi dari instansi/universitas yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Lampiran rincian data yang dibutuhkan dan
3. Scan/Fotokopi KTP beserta kontak yang dapat dihubungi. Permohonan dapat dikirimkan melalui email ke alamat

ppid.djpk@kemenkeu.go.id

APBN merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran berjalan. Untuk realisasinya
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menjadi salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP). Umumnya LKPP yang dipublikasi adalah laporan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan dimaksud dapat dilihat
pada website Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Jika yang dimaksudkan realisasi APBD tahun 2019 dan data terupdate di website DJPK adalah per Oktober 2019, artinya
realisasi tersebut belum satu tahun karena masih ada bulan November dan Desember 2019 yang belum terealisasi. Namun
jika yang dimaksudkan realisasi APBD 2018, maka data tersebut adalah data realisasi untuk satu tahun mengingat tahun 2018
sudah berakhir dan realisasi full satu tahun telah diketahui. Berdasarkan data di website DJPK, untuk realisasi APBD 2019
belum tersedia. Hal tersebut dapat disebabkan karena belum semua pemda menyampaikan realisasi APBD (LKPD tahun
2019) ke DJPK sehingga data dimaksud belum dapat dipublikasi oleh DJPK.

Perbedaan Data APBN dan Data Realisasi yang dipublikasikan oleh DJPK15

Akses rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi daerah kota atau kabupaten di Indonesia14

Data Keuangan Daerah (DKD)
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Hal tersebut diatur pada PMK 18 tahun 2017 yang dapat diunduh pada tautan: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-
content/uploads/2017/03/PMK-18.2017.pdf. Detail jenis transfer bantuan keuangan tercantum pada format laporan pada
halaman 21-22 Lampiran.

Dapat disampaikan bahwa setiap awal bulan (minggu kedua) DJPK akan melakukan monitoring status koneksi aktif untuk
interkoneksi. Jika status aktif, maka pemda tinggal kirim data perkiraan belanja bulanan saja. Penjelasan lebih lengkap,
terdapat pada PER-5/PK/2020 yang dapat diunduh pada tautan: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=16619

Dasar permintaan data tersebut adalah PMK Nomor 4/PMK.07/2011. Mohon dapat disampaikan data sesuai dengan rincian
yang diminta melalui surat tersebut. Untuk Perda Pertanggungjawaban APBD paling sedikit memuat batang tubuh dan
rincian data sesuai poin 2a nomor 1 . Untuk LKPD Unaudited dan Audited, juga disampaikan kepada DJPK sesuai dengan
poin 2a nomor 4.

Yang dimaksud dengan salinan Perda apakah hanya konsideran/batang tubuh saja sebagaimana yang biasanya

disyaratkan oleh PMK 04/2011, atau 1 buku Perda penuh yang didalamnya termasuk LKPD audited dan

lampiran Perdanya?

Setelah melakukan koneksi melalui sinergi 5 apakah laporan Lra Bulanan, DTH/RTH, Posisi kas dan belanja

masih dikirim laporan bulanannya?
17

Terkait pengumuman laporan transfer bantuan keuangan. Apakah itu bantuan keuangan dari pemerintah pusat

ke pemerintah daerah atau bantuan keuangan dari pemerintah provisi ke Pemda lain/bantuan keuangan ke

parpol?

16

18

Data Keuangan Daerah (DKD)
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Dalam penyampaian APBD selanjutnya acuannya adalah Permendagri 90 Tahun 2019 sebagaimana yang telah digunakan
oleh Pemda. SIKD telah dapat mengakomodir perubahan dimaksud. Saat ini format pelaporan pada SIKD yang telah
mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 sedang disiapkan dan akan segera diluncurkan agar dapat segera
digunakan. Mohon tunggu hingga telah selesai.

Mohon dapat menjumlahkan row yang menerangkan terkait realisasi DBH untuk mengetahui jumlah realisasi DBH nasional.

Data pemerolehan PAD tidak dimiliki oleh DJPK, itu merupakan kewenangan BPKAD masing-masing Pemda. Data yang
dimiliki DJPK hanya data anggaran di dinas pendapatan, mungkin bisa menjadi proksi untuk data pemerolehan PAD.

Terkait kesalahan mapping DID pada APBD Kota Serang, sementara ini biarkan saja mapping sebagaimana yang telah
ditetapkan pada Perda APBD. Silakan lakukan perubahan mapping pada APBD-P. Untuk saat ini sementara samakan saja
data antara hardcopy Perda yang telah disampaikan ke DJPK dengan mapping pada Aplikasi Sinergi, mengingat
penetapan Perda Kota Serang telah dilakukan.

Penyampaian APBD dan Pelaksanaan Permendagri 9019

Data Keuangan Daerah (DKD)

Case: Kesalahan Mapping DID dalam APBD di SIKD

Cara memperoleh data 'Biaya Pemerolehan PAD' untuk menghitung Rasio Efisiensi PAD21

Bagaimana cara yang tepat untuk menghitung DBH secara keseluruhan dalam LRA yang sudah tersedia

diwebsite DJPK?
20

22
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Ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dapat diwakili dengan atas nama Kepala Daerah.

Case: Penandatanganan Laporan Pemenuhan Indikator Layanan Kesehatan dan Belanja Infrastruktur23

Data Keuangan Daerah (DKD)
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Laporan realisasi belanja pegawai dan TPP diterima oleh DJPK setiap bulan paling lambat pada tanggal 14 bulan berikutnya.
Dalam hal tanggal 14 tersebut bertepatan dengan hari libur, maka laporan paling lambat diterima oleh DJPK pada satu hari
kerja berikutnya.

Terkait pelaporan TPP dapat disampaikan sebagai berikut:
a. jika pemda sudah menganggarkan adanya TPP tetapi belum ada realisasi, maka pada kolom TPP diisi 0 (nol) namun

pada kolom kode bayar harus diisi 1, 2 atau 3 (yang berarti TPP akan dibayarkan 1 bulanan, 2 bulanan, dst)
b. Jika pemda tidak menganggarkan TPP maka kolom TPP diisi 0 (nol) Dan kode bayar -1 (yang berarti tidak

menganggarkan TPP)
c. Hal tersebut dapat dilakukan sebelum tenggat waktu pelaporan TPP tiap bulannya. Setelah ada realisasi, maka Pemda

diwajibkan untuk mengirimkan laporan perbaikannya melalui email ke PIC pada unit teknis di DJPK.

Pelaporan dilakukan setelah periode bulan pemberian Gaji Induk dan TPP berakhir. Misal untuk pelaporan realisasi bulan April
yang disampaikan bulan Mei maka tanggal pelaporan sebaiknya adalah pada bulan Mei. Namun perlu menjadi perhatian
bahwa batas waktu pelaporan tiap bulannya adalah tanggal 14. Jika terdapat keterlambatan penyampaian laporan,
maka penyaluran DAU juga mengalami keterlambatan.

Batas waktu penyampaian laporan belanja pegawai dan TPP1

Data Non Keuangan Daerah (DNKD)

Apabila realisasiTPP masih belum ada pembayaran, bagaimana pelaporannya?2

Tanggal yang tecantum pada laporan belanja pegawai dan TPP.3
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Daerah masih diwajibkan untuk mengirimkan laporan realisasi gaji dan TPP secara bulanan, meskipun untuk bulan Juni
hingga Desember 2020 tidak ada sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan. Laporan tersebut diperlukan sebagai
salah satu data dasar perhitungan alokasi DAU tahun anggaran berikutnya.

Penyaluran DAU bulan Januari, Februari, dan selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dapat disampaikan bahwa DAU akan disalurkan setiap bulan apabila pemda telah menyampaikan syarat penyaluran
sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 139/PMK.07/2019 beserta revisinya, yaitu PMK Nomor 233/PMK.07/2020. Hardcopy
laporan realisasi belanja pegawai ASN tetap dikirimkan. Apabila sudah mengirimkan hardcopy laporan melalui jasa
ekspedisi, silakan mengirimkan scan resi dan scan laporan dimaksud ke email lapor.djpk@kemenkeu.go.id dengan
mengisikan nama laporan dan nama daerah pada subjek email.

Laporan realisasi gaji dan TPP yang dikirim setiap bulan, apakah masih diperlukan setelah adanya ketentuan

pelonggaran penyaluran TKDD terkait COVID-19?
4

Data Non Keuangan Daerah (DNKD)

Alasan penundaan penyaluran DAU Bulan Januari 2021 bagi beberapa daerah5
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