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PALEMBANG REALOKASI DANA KELURAHAN PENANGANAN COVID-19 
  

 
https://sumsel.antaranews.com/ 

 

Isi berita: 

Pemerintah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan merealokasi dana 

kelurahan untuk Pembentuk pos komando dan Peningkat penanganan COVID-19 guna 

menekan kasus harian di wilayah itu. 

Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, Selasa di Palembang mengatakan 

sebelumnya telah dianggarkan masing-masing Rp100 juta untuk 107 kelurahan, dana 

tersebut di refocussing sesuai instruksi Kemendagri, Kemenkeu dan Kemenkes. "Akan 

ada perubahan penjabaran melalui peraturan kepala daerah terkait penggunaan dana 

kelurahan ini," ujarnya. 

Menurut dia pembentukan pos komando bertujuan mendata semua warga yang 

terkonfirmasi positif COVID-19. Hingga 8 Februari 2021 Kota Palembang telah 

mencatatkan 7.143 kasus positif dengan rata-rata 30 kasus baru setiap hari. Meski pos 

serupa pernah dibentuk namun kali ini lebih spesifik dengan melibatkan seluruh unsur 

kelurahan, selain itu biaya operasional pos komando memang belum pernah 

dianggarkan secara khusus karena masih tergabung dalam alokasi anggaran OPD. Ia 

menjelaskan pada 2021 Pemkot Palembang juga merealokasi anggaran OPD dan dana 

transfer dari pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19, serta biaya tidak terduga 

(BTT) juga tetap dipertahankan. 

Tahun ini refocusing dari OPD sebesar Rp70 miliar, diharapkan bisa tepat sasaran 

karena diawasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 
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Catatan: 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada: 

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 

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

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

dilakukan 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. 

 

Terkait revisi anggaran dalam rangka kegiatan percepatan penanganan covid-19, 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: 
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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. 

 


