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1. Tata kelola penanganan bencana (status Covid-19 sbg bencana nasional non-alam) dalam
konteks desentralisasi merupakan campuran antara model collaborative-governance dgn
penyelenggaraan pemerintahan yg berasas otonomi, dekonsentrasi & tugas pembantuan.

2. Konstruksi yg dibangun Keppres No.12 Tahun 2020: kewenangan dari kelembagaan
pengelolaan (Gugus Tugas) adalah hasil pendelegasian Presiden. Pelimpahan kewenangan
berlangsung antar pejabat atasan dgn pejabat bawahan (Ketua GT Pusat, Gubernur sbg
Ketua GT Propinsi, Bupati sbg Ketua GT Kabupaten, serta Walikota sbg Ketua GT Kota.

3. Model tsb membentuk suatu “komando nasional” dan hubungan tegak lurus antara Pusat
dgn Daerah, termasuk ihwal realokasi anggaran & refocusing program/kegiatan di daerah.

4. Tantangan model tsb adalah pada kekuatan kepemimpinan (komunikasi, koordinasi, arah
kebijakan hingga pengendalian anggaran dan program/kegiatan), serta ruang atas variasi
lokal yang memunculkan kebutuhan akan kemandirian daerah dan kebebasan bertindak
(diskresi) badan/pejabat pemerintahan (kepala daerah).



Ketentuan
Realokasi APBD dan 
Refocusing Program

Rasionalisasi belanja APBD:

 Belanja barang/jasa: minimal 50%

 Belanja modal: minimal 50%

 Belanja pegawai

 Belanja lainnya

Pemda melakukan rasionalisasi APBD 

(belanja daerah) dgn momperhatikan:

Kemampuan keuangan daerah, dengan toleransi
total rasionalisasi belanja barang/jasa dan modal 
sekurang-kurangnya 35%

Penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim
akibat turunnya aktivitas masyarakat/ekonomi

Perkembangan tingkat pandemi Covid-19 dan 
perlu anggaran penanganan segera di daerah

Refocusing Program/Kegiatan kpd 3 sasaran:

 Pencegahan/penanganan Covid-19

 Jaring pengaman sosial

 Pemufihan ekonomi di daerah
Berdasarkan SKB Mendagri & Menkeu
Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK 07/2020
serta PMK No 35/2020



Sanksi Penundaan DAU
Dikenakan kepada:

Pemda yang belum menyampaikan
Laporan Penyesuaian APBD

Pemda yang telah menyampaikan Laporan Penyesuaian

APBD namun belum sesuai ketentuan SKB Menkeu dan

Mendagri 2020 maupun PMK No 35 Tahun 2020



Pengeluaran (belum tersedia anggarannya) yg dilkukan melalui pembebanan langsung kdp “belanja tak terduga”, “hasil
penjadwalan uklang program” & “pemanfaatan uang khas yg tersedia” dihadapkan dengan momentum kurang tepat: 
triwulan pertama dlm kalender anggaran (tahun fiskal) selalu merupakan masa ”paceklik anggaran” di banyak daerah

Tekanan fiskal (penerimaan melandai, bahkan menurun) dan tingkat ketergantungan fiskal terhadap Pusat
(dana transfer: DTU & DTK), sementara pada sisi lain rasio dan jumlah belanja pegawai yang tinggi tentu

membuat keleluasan dan rentang ruang fiskal daerah amat terbatas. 

Penyesuaian target pendapatan daerah maupun rasionalisasi belanja (pegawai, modal, barang dan jasa) 
terlebih dahulu diformulasikan dlm perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, komunikasi dgn
pihak ketiga, serta pemberitahuan kpd pimpinan DPRD bagi perubahan Perkada ttg Pejabaran APBD

Komitmen Kepala Daerah hingga hambatan teknis (ifrastruktur kerja berbasis digital di era WfH) di sejumlah
daerah (khususnya Indonesia bagian timur) juga berimplikasi kpd kecepatan kerja ( bagi perubahan APBD).



TINDAK LANJUT 
ATAS SANKSI 
PENUNDAAN DAU 
MAUPUN REALOKASI 
DAN REFOCUSING KE 
DEPAN

Setiap daerah memiliki karakter
persoalan, namun tipologi masalah
umum bisa dicarikan kerangka
solusi secara nasional

Sanksi penundaan DAU harus dilihat sebagai terapi kejut bagi pemda. Pesan
jauh lebih penting: memastikan bahwa daerah memang memiliki komitmen
dan kapasitas bagi penanggulangan Covid. Sanksi ini harus ditegakan, jangan
berujung hanya jadi macan kertas

Monev Kemendagri terhadap 380 Daerah agar sanksi penundaan DAU benar2 
berimplikasi kpd belanja pegawai, tak lalu digeser menjadi beban masyarakat
(belanja modal) yg membawa unsur “kerugian publik” lebih luas.

Asistensi dan monitoring yang lebih sesuai dengan variasi persoalan masing2 
pemda guna memenuhio perintah realokasi-refocusing ke depan desk covid
sbg satuan tugas atas sejumlah klaster regional di Kemendagri

Tekanan fiscal dan tingkat ketergantungan daerah yg
tinggi terhadap Pusat menuntut percepatan transfer 
(protokol baru dlm hubungan keuangan pusat-daerah), 
menjaga akuntabilitas (good budgetary governance) 

Sinkronisasi regulasi hingga basis data terpdau, baik
di Pusat (antar-K/L) maupun Pusat dgn Daerah utk
memastikan refocusing program berdampak efektif
(kesehatan, sosial, ekonomi) kpd pihak2 terdampak.



Lampiran: Beberapa Data Pokok



TD & DD berkurang dari 856,9 T (APBN 2020) menjadi 762,7 T (APBN-P): 
selisih 94,2 T (-12%)

Pendapatan
Negara

 Penerimaan Perpajakan turun akibat kondisi ekonomi
melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh

 PNBP turun dampak jatuhnya harga komoditas10% 

Belanja dan 
Pembiayaan

Anggaran
Diarahkan untuk

mengatasi Covid-19

Total Tambahan Belanja
dan Pembiayaan APBN

2020 Untuk Penanganan
Dampak Covid-19

Rp405,1 T

1. Belanja Negara Fokus pada Kesehatan, Sosial Safety nett dan membantu dunia usaha

 Refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19

 Penghematan belanja negara sekitar Rp 190 T (K/L : Rp 95,7 T dan TKDD 

Rp94,2 T -> termasuk alamiah) dan realokasi cadangan Rp 54,6 T

 Tambahan Belanja Penanganan Covid-19 Rp255,1 T

2. Dukungan Pembiayaan Anggaran untuk penanganan covid-19 Rp150 T:

 Pembiayaan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 150 T

Defisit APBN 2020 Diperkirakan mencapai 5,07% PDB



DUKUNGAN 
APBN UNTUK 
PEMULIHAN 
EKONOMI 
KPD PEMDA

Penyiapan tambahan dukungan berupa Dana Insentif Daerah (DID) 
yang bersumber dari cadangan BUN untuk mendukung percepatan pemulihan
perekonomian di daerah

Penyediaan fasilitas pinjaman program kepada Pemerintah Daerah untuk
mendukung pemulihan ekonomi di daerah

Penggunaan cadangan DAK Fisik sebesar Rp9,1 T* untuk program 
pembangunan fisik (antara lain untuk perumahan dan pemukiman, serta
pertanian) dengan metode swakelola, padat karya, tenaga lokal, dan seiesai
dalam kurun waktu 3 s.d 4 buian.

Penggunaan cadangan BUN untuk hibah kompensasi pembebasan pajak hotel 
dan restoran, dengan rencana awal Rp3,3 T

Total Dukungan untuk Daerah sekitar Rp12,4T**

*sudah dianggarkan di Perpres 5A
**angka sementara



1. Penanganan Kesehatan Berjumlah

Rp24.099.526.126.034,40 (24,10T), atau 42,60%, dari

total alokasi anggaran penanganan COVID-19;

2. Penanganan Dampak Ekonomi berjumlah

Rp7.129.338.158.132,32 (7,13T), atau 12,60%. dari total 

alokasi anggaran penanganan COVID-19; dan

3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial berjumlah

Rp25.342.625.759.637,70 (25,34T)

atau 44,80% dari total alokasi anggaran penanganan COVID-19.

Alokasi Anggaran bagi Penanganan COVID-19, berjumlah

Rp 56.571.490.043.798,50 (56,57T)

Alokasii tersebut terdiri dari 3 pos alokasi sebagai berikut:

Total Daerah yang menyampaikan: 528 Daerah

Penanganan 
Kesehatan

43%

Penanganan 
Dampak 
Ekonomi
12%

Penyediaan 
JPS
45%

RASIO ALOKASI ANGGARAN 
PENANGANAN COVID‐19

Data: Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri 2020. 
Data Bergerak 16 April 2020.
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