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Hal : Penyampaian Persyaratan Penyaluran DAU TA 2021

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan

Dampaknya, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3), penyaluran DAU dilaksanakan setelah diterimanya

persyaratan penyaluran DAU dan laporan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat

(10), yaitu:

a. Laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi Daerah; dan

b. Laporan realisasi dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belanja prioritas lainnya

dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 14 setiap bulan untuk realisasi bulan

sebelumnya. Dalam hal tanggal 14 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan,

batas waktu penerimaan laporan adalah pada hari kerja berikutnya. Persyaratan tersebut

berlaku setiap bulan dan dimulai pada penyaluran DAU bulan April 2021.

2. Penyampaian laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi Daerah pada angka 1

huruf a di atas untuk periode realisasi laporan bulan April 2021, disertai dengan pernyataan

Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani dan diberi cap

dinas Daerah perihal pengalokasian dukungan program pemulihan ekonomi Daerah melalui

DTU.

3. Dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 pada angka 1

huruf b di atas ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi DAU atau dari DBH

dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapatkan alokasi DAU. Dalam hal dukungan

pendanaan yang bersumber dari DAU dan/atau DBH tidak mencukupi, dukungan pendanaan

bersumber dari penerimaan umum APBD.

4. Selain persyaratan tambahan sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas, ketentuan

penyaluran setiap bulan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana

ketentuan Pasal 39 ayat (5) PMK Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK
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Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan

Dana Otonomi Khusus, yaitu:

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

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

DAU berkenaan.

5. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk dapat menyampaikan seluruh

laporan sebagaimana dimaksud di atas dalam bentuk hardcopy dan softcopy paling lambat

tanggal 14 setiap bulan agar DAU dapat disalurkan tepat waktu, dan untuk laporan syarat

penyaluran DAU bulan April 2021 diterima paling lambat tanggal 15 Maret 2021.

6. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 71A PMK Nomor 233/PMK.07/2020, 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 setiap tanggal 14 bulan

berikutnya.

7. Adapun laporan disampaikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. format laporan dalam bentuk hardcopy sesuai dengan format lampiran lampiran PMK

Nomor 233/PMK.07/2020, PMK Nomor 17/PMK.07/2021, dan Surat Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan Nomor S-28/PK/2021. Laporan hardcopy bertanda tangan asli

dan berstempel basah dipindai dalam bentuk Format Dokumen Portabel (Portable

Document Format/PDF),

b. sehubungan dengan masih dilaksanakannya penyusunan aplikasi penerimaan syarat

salur DAU maka untuk memudahkan penerimaan laporan angka 1 dan 2 di atas,

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan input data dan unggah laporan PDF melalui

tautan pada lampiran surat ini sesuai dengan wilayah Pemerintah Daerah. Selain itu kami

juga menyediakan format excel untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyusun

laporan.

8. Dapat kami sampaikan seluruh laporan hardcopy terkait DAU dalam PMK Nomor 233 Tahun

2020 dan PMK Nomor 17 Tahun 2021 tetap dikirim melalui email lapor.djpk@kemenkeu.go.id

dengan subject “DAU .... (diisi nama bulan) TA 2021_Nama Pemerintah Daerah”.

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

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

mailto:lapor.djpk@kemenkeu.go.id


10. 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.

Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan

Ditandatangani secara elektronik

Astera Primanto Bhakti

Kp.: PK.22/PK.224/2021

%5b@penandatangan%5d
%5b@penandatangan%5d
%5b@penandatangan%5d
%5b@penandatangan%5d
%5b@penandatangan%5d
%5b@penandatangan%5d
%5b@penandatangan%5d
%5b@NamaPejabat%5d
%5b@NamaPejabat%5d
%5b@NamaPejabat%5d
%5b@NamaPejabat%5d


LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor : S-32/PK/2021
Tanggal : 05 Maret 2021

DAFTAR TAUTAN INPUT DATA DAN UNGGAH LAPORAN

No Wilayah

Form Laporan realisasi
dukungan program pemulihan
ekonomi Daerah dan laporan

realisasi dukungan pendanaan
untuk belanja kesehatan dan

belanja prioritas lainnya

Form pernyataan pengalokasian
dukungan program pemulihan
ekonomi Daerah melalui DTU

1
Aceh
Sumatera Utara

http://bit.ly/mon-aceh-sumut

http://bit.ly/PernyataanPED

2

Sumatera Barat
Riau
Sumatera Selatan
Kepulauan Riau

http://bit.ly/mon-sumatera2

3

Jambi
Bengkulu
Lampung
Bangka Belitung

http://bit.ly/mon-sumatera3

4

Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Utara

http://bit.ly/mon-kalimantan1

5

Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Barat

http://bit.ly/mon-kaltim-sulawesi2

6
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo

http://bit.ly/mon-sulawesi1

7
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten

http://bit.ly/mon-jawa1

8 Jawa Timur http://bit.ly/mon-jatim

9
Jawa Tengah
DI Yogyakarta

http://bit.ly/mon-jateng-diy

10
Bali
Papua

http://bit.ly/mon-bali-papua

11
Nusa Tenggara Barat
Maluku
Maluku Utara

http://bit.ly/mon-ntb-maluku

12
Nusa Tenggara Timur
Papua Barat

http://bit.ly/mon-ntt-papbar
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