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Pemerintah Kota Palembang menyebutkan punya dana cadangan senilai Rp 15 miliar yang 

bisa dipergunakan kapan pun untuk penanganan Covid-19. 

Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan alokasi tersebut diperuntukkan sebagai 

Belanja Tidak Terduga (BTT) sekaligus untuk penanganan Covid-19 hingga tingkat kelurahan.  

Cadangan untuk penanganan Covid-19 yang dibutuhkan posko PPKM mikro. Sebab hampir 

seluruh Kecamatan di Kota Palembang menyandang status zona merah.  

Lanjut Dewa, mekanisme penggunaan alokasi anggaran BTT akan mengacu pada arahan dari 

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.  

Yang pasti ini akan bisa dipergunakan untuk jaring pengaman sosial, ekonomi dan 

kesehatan.  

Ia menjelaskan, Kelurahan sebenarnya masih bisa memanfaatkan anggaran Kelurahan yang 

sudah dikucurkan melalui BPKAD.  

Posko PPKM bisa memanfaatkan anggaran Kelurahan, disana sudah tersedia tinggal atur saja 

peruntukannya mereka bisa gunakan itu. Sudah ada pendampingan dari inspektorat jadi tak usah 

khawatir selama regulasinya jelas.  

Ia mengimbau posko PPKM harus diperkuat lagi sebab berbeda dengan masa PSBB, PPKM 

berjalan dengan skala mikro yang tentu butuh peran semua tokoh masyarakat.  

"Evaluasi posko PPKM per 2 hari harus ada, data base Dinkes sudah ada. Jadi bisa dilihat 

dari 3T masing-masing Kelurahan apa yang kurang, " katanya.  

Terpisah, Walikota Palembang, H Harnojoyo mengatakan, untuk dana anggaran penanganan 

Covid-19 bisa dilakukan dengan cara relokasi dan refocusing anggaran sehingga ketika dibutuhkan 

maka akan bisa saja dilakukan refocusing.  

Namun, kami ada dana cadangan untuk mengcover penanganan Covid-19.  

https://palembang.tribunnews.com/tag/dana-cadangan
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Catatan: 

Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang 

memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun 

anggaran. Data Dana Cadangan Daerah diperlukan sementara Pemerintah Daerah belum 

mampu menyajikan Neraca Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Informasi Keuangan Daerah) 

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: 

Pasal 164 

(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 
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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, 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 Vin.ts Disease 2019 (COVID-19) (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) 

Kedua: Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi 

anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan 

kewenangannya. 


