
FAQ terkait SKB Mendagri dan Menkeu tentang Percepatan
Penyesuaian APBD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-
19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian
Nasional



Apakah tujuan diterbitkannya SKB percepatan penyesuaian APBD?

Tujuan dari diterbitkannya SKB adalah:
1.Pandemi Covid-19 diperkirakan akan memberikan dampak signfikan terhadap penurunan penerimaan negara dan juga pendapatan 

daerah, sementara disisi lain kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan jaring pengaman sosial (bantuan sosial) 
semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis di daerah dalam rangka mencegah, menangani dan 
mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 melalui penyesuaian APBD.

2.Hasil monitoring terhadap penanganan COVID-19 di daerah, menunjukkan masih banyak daerah yang belum melakukan 
penyesuaian APBDnya, terutama di daerah-daerah yang terpapar Covid-19. 

3.Untuk itu, guna mendorong percepatan Pemda dalam melakukan penyesuaian pendapatan daerah, belanja daerah, dan refokusing 
anggaran untuk penanganan Covid-19 serta penanganan terhadap dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya, seperti 
penurunan daya beli masyarakat miskin/kurang mampu dan penurunan kegiatan ekonomi, diterbitkan SKB Mendagri dan Menkeu 
mengenai percepatan penyesuaian APBD. 

Jawaban:

Pertanyaan #1:

Apa saja yang perlu dilakukan penyesuaian?

 Penyesuaian dalam APBD dilakukan terhadap:
1. Penyesuaian Pendapatan TKDD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah
3. Penyesuaian terhadap Belanja Daerah

 Selain penyesuaian APBD, Pemda juga diminta untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan, a.l. (i) pengutamaan bantuan 
sosial bagi masyarakat sebagai dampak Covid-19 dengan memperhatikan bansos Pusat, (ii) penerapan padat karya tunai untuk 
pembangunan infrastruktur, dan (iii) penggunaan teknologi digital dalam kegiatan pertemuan dan diklat, workshop atau bimbingan teknis 
agar menghemat biaya dan sejalan dengan upaya untuk penerapan social and physical distancing,

Jawaban:

Pertanyaan #2:



Bagaimana menyesuaikan pendapatan dana transfer dalam APBD?

Penyesuaian terhadap pendapatan dari dana transfer antara lain dilakukan terhadap perubahan pagu dana transfer yang telah
ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN TA 2020 sebagai turunan dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Dana transfer yang perlu
disesuaikan berupa:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus Fisik selain bidang Kesehatan
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik
5. Dana Insentif Daerah
6. Dana Otonomi Khusus dan DTI
7. Dana Desa

Jawaban:

Pertanyaan #3:

Bagaimana menyesuaikan Pendapatan Asli Daerah dalam APBD?

Jawaban:

Pertanyaan #4:

Penyesuaian terhadap PAD dilakukan terhadap target pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan:
Proyeksi penurunan masing-masing jenis pajak dan retribusi sebagai dampak dari menurunnya kegiatan masyarakat dan 
perekonomian di daerah, seperti transportasi, hotel, restoran, wisata, pasar, dan sebagainya.
Mempertimbangkan perkiraan perubahan beberapa variabel ekonomi yang berpengaruh terhadap pendapatan dari pajak 
daerah maupun retribusi daerah, antara lain: Pertumbuhan rasio perpajakan daerah, Pertumbuhan ekonomi daerah, 
Tingkat inflasi tahun 2020.



Penyesuaian Belanja Pegawai dilakukan dengan pengendalian dan rasionalisasi terutama terhadap:

 Pemda yang memberikan tunjangan kinerja (Tukin) bagi PNSD atau sejenisnya lebih besar dari Tukin di pusat, maka 
pemberian Tukinnya agar disesuaikan sehingga tidak melebihi besaran Tukin di pusat. Sementara bagi Pemda yang 
selama ini memberikan Tukin lebih rendah dari Tukin di Pusat, agar melakukan penyesuaian besaran Tukin sesuai 
kebutuhan untuk melakukan penghematan Belanja Daerah yang bersumber dari rasionalisasi belanja pegawai;

 Pengendalian/pengurangan honorarium kegiatan, honorarium pengelola dana BOS dan pemberian uang lembur 
dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara 
selektif.

Apa dan bagaimana penyesuaian dilakukan terhadap belanja pegawai dalam APBD?

Jawaban:

Pertanyaan #5:

Mengapa Tukin di daerah perlu dilakukan penyesuaian juga? Apa Pemerintah Pusat juga akan melakukan 
kebijakan serupa?

Pertanyaan #6:

 Selama ini ada beberapa daerah yang memberikan tukin (TPP) lebih besar dari tukin pusat, dan pemberian tunjangan
tersebut memerlukan anggaran belanja pegawai yang relatif besar. Untuk itu, Pemda yang melakukan pemberian tukin
yang relatif tinggi tersebut perlu melakukan penyesuaian pemberian tukin atau TPP agar bisa memberikan kontribusi
terhadap rasionalisasi belanja pegawai. Hal tersebut sekaligus dapat menjadi bentuk kepedulian dan kerelaan PNSD
pada daerah-daerah tersebut dalam pemberian dukungan untuk pendanaan penanganan Covid-19.

 Dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan dampak pandemic COVID-19, pemerintah pusat juga melakukan
refocusing belanja, termasuk di dalamnya belanja pegawai.



Berapa besar penghematan bagi daerah yang menganggarkan Tunjangan Kinerja (TPP) dibawah 
Pemerintah Pusat?

Rasionalisasi belanja pegawai dilakukan salah satunya dengan menyesuaikan belanja tambahan penghasilan
PNSD. Apabila TPP pemda lebih rendah dari tukin PNS pusat, maka hendaknya penyesuaian dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah setelah APBDnya sudah diprioritaskan untuk pencegahan dan/atau
penanganan dampak pandemic COVID-19 di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Jawaban:

Pertanyaan #7:

Untuk THR bagaimana kebijakan pemerintah pusat untuk daerah? Apabila anggaran kami sdh habis
bagaimana? 

Kebijakan pemberian THR setiap tahun diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Sampai dengan saat ini
Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut masih dalam proses pembahasan. Sehingga kebijakan pasti
pemberian THR baik untuk PNS Pusat maupun Daerah masih menunggu RPP yang masih dalam proses
pembahasan tersebut.

Jawaban:

Pertanyaan #8:



Apa dan bagaimana penyesuaian dilakukan terhadap belanja barang dan jasa dalam APBD?

Jawaban:

Pertanyaan #9:

Penyesuaian Belanja Barang dan Jasa dilakukan dengan merasionaliasi sekurang-kurangnya sebesar 50% 
belanja, terutama:
Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, Barang habis pakai keperluan kantor, cetak dan penggandaan, 
pakaian dinas dan atributnya, pemeliharaan, perawatan kendaraan dinas, sewa, jasa, makanan dan 
minuman/ paket rapat dalam dan di luar kantor, dan kegiatan seperti sosialisasi, workshop serta pertemuan 
lain yang mengundang banyak orang.

Apa dan bagaimana penyesuaian dilakukan terhadap belanja modal dalam APBD?

Jawaban:

Pertanyaan #10:

Penyesuaian Belanja Modal dilakukan dengan merasionaliasi sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan 
mengurangi belanja antara lain: pengadaan kendaraan dinas, pengadaan mesin dan alat berat, tanah, 
meubelair, gedung, renovasi ruangan/ gedung dan pembangunan infrastruktur lain yang bisa ditunda 
pelaksanaanyan tahun depan.



Bagaimana dengan belanja barang/jasa dan belanja modal yang sudah atau dalam proses kontrak?

 Atas pelaksanaan belanja yang sedang dalam proses kontrak, hendaknya sebisa mungkin dapat dihentikan
sehingga dapat dilakukan penyesuaian anggaran belanja terlebih dahulu.

 Jika sudah terbit kontrak, maka dilakukan upaya negosiasi penyesuaian kontrak tanpa menimbulkan kerugian
daerah.

 Dalam hal sudah terlanjur kontrak, maka perlu untuk mencari objek penghematan lainnya.

Jawaban:

Pertanyaan #11:

Apakah harus semua belanja barang/jasa dan modal dipotong secara merata 50%?

• Pada tahapan awal penyesuaian, belanja barang/jasa dan modal dilakukan penghematan sebesar minimal
50% secara agregat.

• Pemotongan tidak harus bersifat sama rata 50% untuk seluruh item belanja barang/jasa dan modal,
melainkan daerah dapat memilih dan memilah item-item yang dilakukan pemotongan dengan
mengutamakan item belanja yang disebutkan dalam SKB

• Jika dirasa kurang, maka dapat diperluas ke item belanja lain sesuai kebutuhan/prioritas daerah, agar bisa
mendapatkan total penghematan belanja barang/jasa minimal 50%.

Jawaban:

Pertanyaan #12:



Realokasinya diutamakan untuk kegiatan apa?

Selisih antara penyesuaian pendapatan dan penyesuaian belanja pegawai, barang/jasa dan modal, diarahkan untuk
mendanai belanja bidang kesehatan untuk pencegahan dan penangan COVID-19 (APD, sarana dan peralatan
pelayanan, penanganan pasien), belanja social safety net, dan kegiatan penanganan dampak ekonomi melalui
pemberdayaan UKM dan koperasi.

Jawaban:

Pertanyaan #13:

Bagaimana arah dari Belanja Bansos dalam penyesuaian Belanja Daerah?

1. Beberapa anggaran yang selama ini diberikan kepada masyarakat/lembaga sosial masyarakat, seperti honorarium,
bansos dan hibah, dialihkan meniadi Bansos kepada masyarakat miskin yang semakin terkena dampak penurunan
daya belinya akibat adanya pandemi Covid-19.

2. Pemberian bansos kepada masyarakat miskin harus memperhatikan program Bansos dari pemerintah pusat agar
tidak tumpang tindih sasaran penerimanya.

3. Selain melalui Bansos, untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, Pemda juga perlu menerapkan
po;a padat karya tunai (cash for work) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur
seperti jalan, jembatan dan saluran irigasi.

Jawaban:

Pertanyaan #14:



Bagaimana jika hasil penyesuaian pendapatan dan belanja menghasilkan selisih kurang?

 Jika terjadi selisih kurang antara pendapatan dan belanja setelah penyesuaian, maka terjadi defisit yang harus
ditutup melalui penyesuaian lebih dalam atas belanja daerah.

 Jika tidak memungkinkan, maka dapat ditutup dengan sumber penerimaan pembiayaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, seperti pinjaman dan SILPA.

Jawaban:

Pertanyaan #15:

 Setiap daerah memiliki batas maksimum defisit yang dibiayai dari pinjaman daerah, yakni sebagai berikut:
 maks 3,5% dari pendapatan daerah u/ daerah dg kafis Sangat Rendah
 maks 3,75% dari pendapatan daerah u/ daerah dg kafis Rendah
 maks 4% dari pendapatan daerah u/ daerah dg kafis Sedang
 maks 4,25% dari pendapatan daerah u/ daerah dg kafis Tinggi
 maks 4,5% dari pendapatan daerah u/ daerah dg kafis Sangat Tinggi

 Kategori kapasitas fiskal dapat dilihat pada PMK 126/PMK.07/2019
 Jika daerah mengalami defisit yang dibiatai dari pinjaman daerah melebihi batas, maka wajib meminta izin pelampauan

batas defisit terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan c.q Dirjen PK sesuai dengan PMK 125/PMK.07/2019.

Bagaimana mekanisme pembiayaan melalui pinjaman daerah?

Jawaban:

Pertanyaan #16:



Apakah ada kewajiban pelaporan dalam pelaksanaan penyesuaian APBD? 

 Untuk memastikan bahwa Pemda segera melakukan penyesuaian APBD, memang dalam SKB Kepala Daerah 
diminta untuk menyempaikan Laporan hasil penyesuaian APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Keuangan

 Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah diterbitkannya SKB tersebut, paling lambat tanggal 23 
April 2020.

Jawaban:

Pertanyaan #17:

Adakah sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan?

• Dalam hal daerah terlambat menyampaikan laporan ini, maka setelah Menkeu mendapat pertimbangan
Mendagri, akan dilakukan penundaan DAU dan/atau DBH sampai dengan laporan disampaikan sesuai
ketentuan perundangan.

• Apabila sampai dengan akhir tahun 2020 laporan tidak disampaikan, maka DAU dan/atau DBH tersebut
tidak akan disalurkan

Jawaban:

Pertanyaan #18:



Apa jenis pendapatan daerah yang perlu disesuaikan dalam APBD?

Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan utama daerah berasal dari dana transfer, selebihnya dari PAD dan lain-lain 
pendapatan. Dengan demikian penyesuaian dilakukan terhadap ketiga komponen besar pendapatan daerah tersebut.

Jawaban:

Pertanyaan #19:

Bagaimana menyesuaikan Pendapatan Lainnya dalam APBD?

Jawaban:

Pertanyaan #20:

• Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana 
transfer, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Walaupun secara nominal tidak terlalu besar dibandingkan dengan PAD dan TKDD, namun Pemda juga dapat melakukan 
penyesuaian terhadap Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan mengestimasi 
penurunan potensi pendapatan tersebut.



Apa saja jenis belanja daerah yang perlu disesuaikan dalam APBD?

Jawaban:

Pertanyaan #21:

Secara garis besar, jenis belanja yang perlu dilakukan penyesuaian adalah belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, serta belanja modal.
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Dalam rangka penyesuaian belanja pegawai, apakah perlu ditetapkan Perkada tentang Tukin atau Tambahan
Perbaikan Penghasilan (TPP) yang baru di daerah?

 Jika memungkinkan, Pemda perlu menetapkan Perkada mengenai Tukin atau Tambahan Perbaikan Penghasilan
(TPP) baru agar tidak lebih tinggi dari Tukin di Pusat, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini memberikan
Tukin atau TPP melebihi Tukin di Pusat. Perubahan Perkada TPP harus mendapat persetujuan Mendagri setelah
mendapat pertimbangan Menkeu sesuai Pasal 58 PP No. 12/2019.

 Jika dalam batas waktu tersebut tidak memungkinkan dilakukan penerbitan Perkada tentang Tukin atau TPP baru,
maka yang dilakukan adalah penyesuaian pembayaran belanja Tukin atau TPP yang langsung dilaksanakan
berdasarkan Perkada perubahan penjabaran yang selanjutnya ditetapkan dalam perubahan APBD atau LRA untuk
daerah yang tidak membuat perubahan APBD.

 Ini berarti Tukin atau TPP yang berlaku adalah tetap berdasarkan Perkada lama, namun pembayarannya dipotong
sehingga tidak melebihi TPP di Pusat.

Jawaban:

Pertanyaan #22:



Apakah hanya belanja pegawai, barang/jasa dan modal yang dilakukan penyesuaian?

• Sasaran utama penyesuaian belanja adalah pada item belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang tertuang
dalam SKB, namun tidak menutup kemungkinan untuk juga dilakukan rasionalisasi atas belanja lainnya seperti belanja hibah.

• Pemda dapat memperluas jenis pemotongan belanja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, di luar item yang
disebutkan dalam SKB, dengan terlebih dahulu mengutamakan pemotongan belanja sesuai SKB.

Jawaban:

Pertanyaan #23:
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Apakah penyesuaian 50% belanja barang/jasa dan belanja modal harus before dan after?

 Penyesuaian belanja barang/jasa dan belanja modal sekurangnyar 50%, bukan berarti pagu belanja barang/jasa dan modal akan

berkurang 50%. Namun, penyesuaian 50% adalah proses awal dimana pemda perlu menunjukkan bahwa belanja-belanja yang

disebut dalam SKB sudah dilakukan penyesuaian turun paling sedikit 50%.

 Setelah itu, hasil penghematan/rasionalisasi belanja disandingkan dengan penyesuaian pendapatan daerah.

 Dalam hal terdapat selisih lebih antara pendapatan dan belanja setelah penyesuaian, maka selisih lebih tersebut diarahkan

untuk mendanai 3 prioritas, yaitu kesehatan, social safety net, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (UKM dan koperasi)

yang jika dilihat dari jenis belanjanya bisa jadi termasuk dalam belanja pegawai, barang dan jasa, maupun belanja modal.

 Sehingga, hasil akhir penyesuaian bukan berarti pagu belanja barang dan jasa atau modal berkurang 50%, namun potret

detilnya berubah untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencegah/ menangani dampak COVID-19.

Jawaban:

Pertanyaan #24:



Apa perlu persetujuan DPRD jika sudah terlanjur daerah menetapkan APBD-P?

 Penetapan APBD-P dalam awal tahun anggaran, seperti bulan April seperti sekarang ini jarang terjadi, karena biasanya perubahan APBD

dilakukan dalam semester kedua tahun anggaran berjalan.

 Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali kecuali dalam kondisi darurat yaitu dimana estimasi pendapatan dan/atau belanja

mengalami perubahan lebih dari 50%. Jika ini terjadi, maka perubahan APBD untuk kedua kali ditampung dalam Perkada.

 Jika terjadi, suatu daerah telah menetapkan APBD-P sebelum adanya SKB ini dan tidak memenuhi kriteria keadaan darurat, maka

perubahan anggaran ditampung di LRA sebagai bagian dari LKPD yang akan diperiksa oleh BPK.

 Setelah terdapat hasil pemeriksaan BPK, hal tersebut yang kemudian akan masuk dalam Perda Pertanggungjawaban APBD yang dibahas

dan disetujui bersama DPRD.

Jawaban:

Pertanyaan #26:

Bagaimana proses penganggaran penyesuaian APBD ini?

 Penyesuaian pendapatan daerah dan belanja daerah termasuk juga refokusing penggunaan hasil penghematannya, ditampung dalam

perubahan Perkada Penjabaran APBD dan diinfokan kepada Pimpinan DPRD.

 Selanjutnya ditetapkan dalam Perubahan APBD atau dalam LRA untuk daerah yang tidak membuat perubahan APBD

Jawaban:

Pertanyaan #25:



Pertanyaan #19:

Bagaimana dengan batas waktu yang diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 1/2020?

• Batas waktu pelaporan dalam SKB sekaligus merevisi ketentuan yang ditetapkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di lingkungan Pemda, dimana sebelumnya laporan disampaikan
selambat-lambatnya 7 hari pasca instruksi tersebut ditetapkan.

Jawaban:

Jawaban:

Pertanyaan #28:

Bagaimana pembinaan, pengawasan serta pengendalian atas penyesuaian APBD sesuai SKB ini?

 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masing-masing daerah provinsi, kabupaten dan kota secara berjenjang melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan SKB.

 DPRD melakukan pengawasan terhadap proses dan pelaksanaan penyesuaian APBD, termasuk saat nanti dimasukkan dalam Perda
Perubahan APBD.

 Sementara dari Pusat, yakni dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SKB, termasuk nanti akan menilai laporan hasil penyesuaian
APBD dan penegakan sanksinya.

Pertanyaan #27:


