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Gara-gara Ini Pemkot Palembang Dapat DID Rp15,9 M 

 

 

https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/ 

 

Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam pengangaran dan peloporan serta 

pelaksanaan penangan Covid 19, mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. 

Penilaian yang telah dilakukan secara menyeluruh kepada 171 pemerintah daerah se 

indonesia, Kota Palembang mendapatkan nilai dan dana insentif terbesar di wilayah Provinsi Sumatera 

Selatan (Sumsel) dibandingkan dengan empat kabupaten di Sumsel yang mendapat penilaian yang 

sama. 

“Hasil penilaian tersebut diapresiasikan pemerintah pùsat dalam bentuk pemberian dana 

insentif daerah tambahan (DID tambahani) kepada 171 pemerintah daerah se indonesia. Palembang 

mendapat DIDii sebesar Rp 15,9 M,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, 

Senin (20/7/2020) malam. 

Dewa menjelaskan, penetapan pemberian insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 87/pmk.07/2020. 

“Kriteria penilaian pemberian dana insentif daerah tambahan ini antara lain kinerja 

penganggaran dan pelaporan Covid-19, nilai epedemiologi, dan inovasi rencana tananan new normal 

oleh Pemkot Palembang,” ungkap Dewa. 

Sedangkan peruntukan dana insentif ini digunakan untuk menangani dampak Covid-19 dalam 

bentuk kegiatan guna mendorong perekonomian daerah seperti pemberdayaan UMKM dan koperasi, 

penanganan kesehatan dan bantuan sosial. 

 

 

Sumber berita: 

1. https://sumsel.tribunnews.com, Gara-gara Ini Pemkot Palembang Dapat DID Rp15,9 M, 

Selasa, 21 Juli 2020; 

2. http://amp.oppo.baca.co.id/ , Pemkot Palembang dapat DID Rp15,9 M, Apresiasi Pemerintah 

Pusat dalam Anggaran & Penanganan Covid-19, Selasa, 21 Juli 2020. 

 

http://amp.oppo.baca.co.id/
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Catatan: 

Dana Insentif Daerah (DID) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa Penghitungan alokasi 

DID berdasarkan:  

a. kriteria utama; dan  

b. kategori kinerja. 

 

Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 141/PMK.07/2019 mengatur bahwa Kriteria utama terdiri atas:  

a. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa 

Pengecualian;  

b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu;  

c. pelaksanaan e-government; dan/ atau  

d. ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Sedangkan kategori kinerja diatur dalam Pasal 9, sebagai berikut: 

a. kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;  

b. kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;  

c. kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;  

d. kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;  

e. kategori pelayanan umum pemerintahan;  

f. kategori kesejahteraan masyarakat;  

g. kategori peningkatan investasi;  

h. kategori peningkatan ekspor; dan/ atau  

i. kategori pengelolaan sampah. 

Terkait dengan penanganan COVID-19, terdapat aturan yang dituangkan dalam PMK Nomor 

87/Pmk.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020. Pasal 

4 ayat (1) mengatur bahwa data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan periode pertama, 

meliputi:  

a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 

2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan 

perekonomian nasional;  

b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk 

pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan 

bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang 

terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);  

c. zonasi epidemiologi;  

d. skor epidemiologi;  

e. batas wilayah administrasi Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan  

f. inovasi Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru 

produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 
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Selanjutnya pada Pasal 5 PMK Nomor 87/Pmk.07/2020diatur bahwa Pagu DID Tambahan periode 

pertama dialokasikan berdasarkan:  

a. Pemerintah Daerah pemenang lomba dalam tatanan normal baru; dan  

b. Kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19), 

yang dihitung berdasarkan (Pasal 7 ayat (1): 

1) prasyarat utama; dan  

2) kategori kinerja. 

Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 87/Pmk.07/2020 Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah 

dalam tatanan normal baru ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai 

penetapan pemenang dan pemberian penghargaan lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru 

produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).  

Prasyarat utama diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 87/Pmk.07/2020 terdiri atas:  

a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 

2020 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan 

perekonomian nasional; dan  

b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk 

pencegahan dan/ atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan 

bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang 

terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Sedangkan Kategori kinerja diatur dalam Pasal 9 sebagai berikut: 

a. Kategori kinerja untuk Daerah yang masuk zona hijau berdasarkan variabel pemetaan risiko 

Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan batas wilayah administrasi untuk Daerah 

kabupaten/kota yang mempertahankan zona hijau dan Daerah kabupaten/kota yang berubah 

dari zona merah menjadi zona hijau dalam kurun waktu tertentu.  

b. Kategori kinerja, untuk Daerah yang masuk zona nonhijau berdasarkan variabel 

perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.  

c. Kategori kinerja, untuk Daerah provinsi berdasarkan variabel rata-rata perkembangan skor 

epidemiologi Daerah kabupaten dan kota dalam satu Daerah provinsi dalam kurun waktu 

tertentu. 

 

 

i Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada 

daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang 

berkinerja baik dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 
ii Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteriajkategori tertentu dengan 

tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ a tau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola 

keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. 

                                                           


