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Hal : Pemberitahuan Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan 
Penggunaannya

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkannya alokasi DAU Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2023, dimana DAU terdiri atas DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan

DAU yang ditentukan penggunannya. Dapat disampaikan bahwa saat ini Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai penggunaan DAU yang ditentukan penggunannya

sedang dalam proses penyusunan dan diharapkan dapat segera selesai dalam waktu yang tidak

terlalu lama. 

Berkenaan dengan batas akhir waktu penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023, serta secara paralel menunggu proses penetapan PMK

mengenai penggunaan DAU dimaksud, maka untuk keperluan penganggaran DAU bidang

pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di dalam APBD, dan jenis-jenis kegiatan serta

subkegiatan yang dapat didanai dari DAU yang ditentukan penggunannya tersebut dapat

berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Adapun hal-hal pokok yang diatur terkait penggunaan DAU yang ditentukan

penggunannya antara lain sebagai berikut:

1. DAU untuk Penggajian Formasi PPPK

DAU dimaksud digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK

Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang diangkat pada Tahun 2023.

2. DAU untuk Pendanaan Kelurahan

DAU dimaksud digunakan untuk memberi dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk

kegiatan fisik dan/atau nonfisik.

3. DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum

DAU dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka

peningkatan kualitas layanan dan peningkatan capaian SPM dasar bidang pendidikan,

kesehatan, dan pekerjaan umum.  

Selain itu, diatur pula bahwa DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan

Umum tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN, tidak dapat
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digunakan untuk belanja honorarium, dan belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung

peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan. 

Sebagai informasi dapat disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas

maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai

di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.  

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dipergunakan sebagaimana

mestinya. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
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