
Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

RP36 M SERAPAN ANGGARAN PENANGGULANGAN COVID-19 
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Wali Kota Prabumulih, H. Ridho Yahya menyebutkan serapan anggaran untuk penanggulangan 

Covid-19 di kota nanas mencapai lebih-kurang Rp36 miliar. Hasilnya, Prabumulih pun saat ini menjadi 

zero Covid-19 dan sudah berhasil keluar dari zona merah menjadi zona kuning dan menuju zona hijau. 

“Dana Rp36 miliar itu, paling banyak digunakan untuk pembelian sembako, insentif tenaga medis 

dan petugas posko check point, pembelian APD (alat pelindung diri), hotel untuk tenaga medis dan 

lainnya,” jelas orang nomor satu di kota Prabumulih itu, Senin (15/6). 

Lebih lanjut, adik kandung Wakil Gubernur H. Mawardi Yahya itu menyebutkan, dana untuk 

pembelian sembako mencapai Rp24 miliar. “Tahap awal ada sekitar 17 ribu warga miskin yang kita beri 

bantuan, namun dalam waktu beberapa bulan menjadi 37 ribu dan semuanya kita berikan bantuan baik 

miskin lama dam miskin baru akibat covid-19,” lanjutnya. 

Dijelaskannya, dalam pengadaan sembako untuk warga miskin, pihaknya tidak melalui pihak 

ketiga dan langsung dengan Bulog dan Indofood. “Sehingga langsung harga Nasional, karena kita ini 

miskin lama miskin baru diberikan sembako semua,” sebutnya. 

Sisanya, Rp10 miliar lebih diperuntukkan bagi pemberian Insentif tenaga medis, pembelian alat-

alat kesehatan, dana PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), hotel dan lainnya. 

Disinggung apakah ada anggaran khusus selama new normal? Pria yang hobi berolahraga itu 

mengaku, sebenarnya di Prabumulih pusat keramaian hanya ada satu yakni di pasar pagi. “Ya itu tadi, kita 

ni pusat keramaian hanya satu titik dan sudah dianggarkan pasar pagi. Kalau Citimall mereka sudah 

menyiapkan sendiri. Makanya pasar itu kita ngeri, jangan gara-gara nila setitik akhirnya miliaran lagi kita 

mengeluarkan anggaran,” tukasnya. 
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Sumber: 

https://sumeks.co, Rp36 M Serapan Anggaran Penanggulangan COVID-19, Senin, 15 juni 2020. 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

1. Pasal 1 ayat 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan 

yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”; 

2. Pasal 1 angka 13 “Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan” 

3. Pasal 56 ayat 1 “Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas 

jenis: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 

4. Pasal 63 ayat 1 “Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f 

digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu 

dapat berkelanjutan”; 

5. Pasal 63 ayat 3 “Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD 

sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perulndang-undangan”. 

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) 

1. Kesatu menyatakan bahwa “Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk 

kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Vin.ts Disease 2019 (COVID-19) 
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(Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Corona 

Vin.ts Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana 

operasional percepatan penanganan Corona Vin.ts Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vin.ts Disease 2019 (COVID-19)”; 

2. Keempat menyatakan bahwa ”Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan 

penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”; 

3. Kelima menyatakan bahwa “Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran 

untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan barang dan jasa 

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan”. 


