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PERUBAHAN ALOKASI DAK FISIK TA 2020

Penghentian
Pengadaan Barang dan 

Jasa

selain Bidang Kesehatan 
dan Bidang Pendidikan 

termasuk Subbidang GOR 
dan Perpusda

Rincian APBN TA 
2020

• DAK Fisik
dianggarkan
Rp54,19 T

• Rincian per daerah
diatur dalam PMK

Perubahan atas
Perpres 54

• Rincian DAK Fisik terdiri
dari:

• Alokasi PMK 35 Rp45,07 T

• Alokasi Cadangan DAK 
Fisik Rp8,55T

• Cadangan DAK Fisik
Rp160,03 M

Telah diundangkan
menjadi UU2/2020

Kebijakan Penanganan
Dampak Covid-19

Pengelolaan TKDD 
Sebagai Akibat
Dampak Covid -19

• DAK Fisik dirinci per 
daerah sebesar
Rp45,07 T

• Cadangan DAK Fisik
Rp9,1T

Perpres
72/2020

PMK 35 Tahun
2020

Perpres 54 Tahun
2020

Perpu No. 1 
Tahun 2020

S-247/ MK.07/ 
2020

Rincian APBN TA 
2020

DAK Fisik
dianggarkan sebesar
Rp72,25 T

Perpres 78 
Tahun 2019
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PENGALOKASIAN DAK FISIK DALAM PMK 
35/PMK.07/2020

• Nilai alokasi DAK Fisik pada Bidang Kesehatan dan KB serta Bidang Pendidikan (selain subbidang Perpustakaan
Daerah dan Gedung Olahraga) tetap/tidak mengalami perubahan, karena diperlukan untuk penanganan COVID-
19 dan mandatory anggaran pendidikan/kesehatan

• Rincian DAK Fisik menurut daerah dilakukan berdasarkan nilai kontrak yang sudah diinput dan/atau disetujui 
oleh daerah dalam aplikasi OMSPAN, penyaluran sebelum diterbitkannya PMK, dan potensi penyaluran 
berdasarkan nilai kontrak yang telah diinput dalam OMSPAN, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Pagu awal kurang dari Rp1 Miliar, pagu baru menggunakan nilai kontrak;

B. Pagu awal lebih dari Rp1 Miliar, jika:

1. Seluruh kontrak termasuk rekomendasi penyaluran sekaligus, maka nilai pagu baru sebesar nilai kontrak;

2. Sebagian kontrak termasuk rekomendasi penyaluran sekaligus, maka nilai kontrak bertahap terlebih dahulu dibandingkan
dengan nilai pagu setelah dikurangi kegiatan rekomendasi sekaligus, jika: 

a. kontrak bertahap <25% dari selisih nilai pagu dengan kegiatan sekaligus, maka nilai pagu baru adalah nilai kontrak 
kegiatan sekaligus ditambah 25% dari nilai rencana kegiatan bertahap (pagu awal - rencana kegiatan sekaligus);

b. kontrak bertahap >25% dari selisih nilai pagu dengan kegitan sekaligus, maka nilai pagu baru sesuai nilai kontrak.

3. Seluruh kontrak merupakan penyaluran bertahap:

a. Kontrak <25% dari pagu awal, maka nilai pagu baru adalah sebesar 25% dari pagu awal.

b. Kontrak >25% dari pagu awal, maka nilai pagu baru adalah sebesar nilai kontrak.
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CADANGAN DAK FISIK
(PMK 76/PMK.07/2020)

DAK Fisik yang dialokasikan sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus.

Kriteria Umum:
 mendukung pencapaian target pembangunan

nasional RPJM dan RKP;
 memiliki daya dukung tinggi terhadap pemulihan

perekonomian daerah; 
 mendukung ketahanan pangan; dan/atau
 mendukung pengembangan kawasan strategis

pariwisata nasional.

Kriteria Khusus:
 kegiatan yang akan didanai dari Cadangan DAK 

Fisik bukan merupakan usulan kegiatan baru;
 pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara

padat karya, menggunakan material dan tenaga
kerja lokal; dan

 dapat diselesaikan pada sisa Tahun Anggaran
2020.

• Tujuan: digunakan untuk mendukung Pemulihan

Ekonomi Nasional sesuai PP Nomor 23 Tahun 2020.

• Rencana Kegiatan Fisik yang belum terdapat kontrak

kegiatan pada Aplikasi OMSPAN per 28 Maret 2020 

untuk Menu yang telah memenuhi Kriteria


