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Palembang, sumeks.co 

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Nasrun Umar, melangsungkan Video 

Conference (Vidcon) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berkenaan dengan 

langkah-langkah antisipasi penanganan penyebaran Covid-19 bertempat di Ruang Command 

Centre Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (3/4). 

Video conference ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri 

terhadap hasil Sidang Kabinet Terbatas mengenai upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. 

Adapun hal yang menjadi penekanan Kemendagri yang disampaikan langsung oleh Plt 

Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori, antara lain agar pemerintah daerah melakukan 

percepatan alokasi anggaran tertentu terkait penanganan Covid-19, refocusing (mengubah 

fokus) atau relokasi anggaran. 

Usai melangsungkan vidcon Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun Umar 

mengatakan, sejak dari awal penanganan Covid-19, Tim Anggaran Pengendalian Daerah 

(TAPD) Provinsi Sumsel telah merealokasi dan refocusing anggaran. 

Terbukti TAPD Provinsi Sumsel berhasil menyisir dan merasionalisasi untuk kegiatan 

percepatan penanganan Covid-19 ini sebesar Rp 120 Miliar. Angka ini naik Rp20 Miliar dari 

estimasi yang pernah disebutkan Gubernur Sumsel Herman Deru sebelumnya sebesar Rp100 

Miliar. 

“Kita (Provinsi Sumsel) telah memfokuskan dengan pelayanan kesehatan, terkait 

penanganan dampak ekonomi, terkait juga social safety. Rumah sakit rujukan yang 

dipersiapkan itu terfokus di tiga kota, antara lain di Kota Palembang 1 di RSUD Lahat 1 dan 

di RSUD Kayu Agung dibantu lagi dengan 42 suporting hospital tersebar di kabupaten/kota,” 

ungkapnya. 

Menurut Nasrun, pengawasan di Provinsi Sumsel telah diketatkan begitu juga dengan 

penanganan rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan. 

“Kita mempersiapkan rumah sehat di Wisma Atlet, terutama untuk pendatang yang 

baru datang dari daerah terpapar, disamping itu juga ODP yang kita anggap memerlukan 

penanganan lebih jauh. Biar kita bisa menyimpulkan apa ini bisa dilepaskan, isolasi mandiri 

atau harus ODP di rumah sakit atau di rumah sehat wisma atlet,” pungkasnya.(ety) 
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Catatan: 

Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBD 

dalam suatu Tahun Anggaran dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

Tahun Anggaran dimaksud. Revisi anggaran dapat dilakukan salah satunya apabila terjadi 

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar oganisasi, antar unit 

organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis Belanja. 

 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan: 

Pasal 28 ayat (3) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan 

APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada 

Pasal 164 ayat 

(1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar 

Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163dilakukan 

melalui perubahan Perda tentang APBD. 

(2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang 

Penjabaran APBD. 

(3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek 

belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

Kepala Daerah. 

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan 

dalam Perubahan DPA SKPD. 

(5) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau 

ditampung dalam laporan realisasi anggaran. 

(6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila: 

a. tidak melakukan perubahan APBD; atau 

b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Terkait revisi anggaran dalam rangka kegiatan percepatan penanganan covid-19, sudah diatur 

dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi 

Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2020 yang isinya: 

Kesatu:Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-

kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

(Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol 

penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan 

penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

Kedua: Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi 

anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan 

sesuai dengan kewenangannya. 

 


