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Yth. Gubernur, Bupati, Walikota di Seluruh Indonesia
 
 

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

233/PMK.07/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 139/PMK/07/2019 tentang Pengelolaan

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dapat kami sampaikan hal-

hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 39 ayat (5) disebutkan bahwa penyaluran DAU setiap bulan dilakukan

setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima

laporan belanja pegawai, meliputi:

a. realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PNS;

b. realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada

PNS; dan

c. realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada PPPK untuk Guru dan

nonguru,

dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 14 setiap bulan sebelum bulan penyaluran

DAU berkenaan.

2. Selain persyaratan penyaluran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada poin 1,

berdasarkan Pasal 39 ayat (9) disebutkan bahwa penyaluran DAU untuk bulan Februari

dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

menerima:

a. laporan rencana penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU tahun anggaran

berjalan;

b. laporan realisasi penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU untuk tahun

anggaran sebelumnya; dan

c. laporan realisasi penggunaan DAU tahun anggaran sebelumnya,

dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 14 Januari.

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar menyampaikan seluruh

laporan sebagaimana pada angka 2 di atas dalam bentuk hardcopy dan softcopy paling

lambat 14 Januari 2021 agar DAU bulan Februari dapat disalurkan tepat waktu.

4. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 71A PMK yang sama sebagaimana disebutkan di atas

bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, pemerintah daerah

menyampaikan laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 setiap bulan kepada

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal

14 bulan berikutnya.

5. Adapun laporan disampaikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
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a. format laporan dalam bentuk hardcopy sesuai dengan format lampiran PMK Nomor

207/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 233/PMK.07/2020. Laporan hardcopy bertanda

tangan asli dan berstempel basah dipindai dalam bentuk Format Dokumen Portabel

(Portable Document Format/PDF),

b. sehubungan dengan updating aplikasi penerimaan syarat salur DAU dan untuk

memudahkan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan laporan, format laporan

dalam bentuk softcopy (excel) dapat di-copy melalui bit.ly/DAUFeb.

c. dokumen sebagaimana huruf a dan b dikirim melalui email lapor.djpk@kemenkeu.go.id

dengan subject '' DAU Februari TA 2021_Nama Pemerintah Daerah''.

6. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Call Center DJPK melalui hotline di nomor

150420 atau melalui WhatsApp Dering DJPK di nomor 0811-150420-7.

7. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas

pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak

menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima

kasih.

 
 
 
 

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan
Direktur Dana Transfer Umum

  
 
 
 
 
Ditandatangani secara elektronik

 Adriyanto

 
 
Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

 
 
 
 
Kp. : PK.22/PK.224/2020
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