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REFOCUSING MENJADI SOLUSI ATASI MASALAH KEUANGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

 
https://prokabar.com/ 

 

Isi Berita: 

Masih adanya pandemi Covid-19 di nusantara, membuat semua pemerintah 

daerah (pemda) termasuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mesti 

mengambil langkah refocusing anggaran
1
 agar bisa efektif dalam menjalankan roda 

pemerintahan. Hal itu dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten PALI, Ahmad Jhoni, SP., MM., bahwa setiap pembahasan 

anggaran melalui mekanisme Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Anggaran yang disahkan berdasarkan prioritas daerah dan sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah. Anggaran yang melekat di kegiatan berdasarkan 

kebutuhan masing-masing OPD,” ujarnya.  

Untuk itu semua pihak bisa mengklarifikasi ke setiap OPD. Namun, dijelaskanya 

bahwa penganggaran bisa di usulkan melalui musrenbang, pokok-pokok pikiran, forum 

OPD, Ratek OPD dengan sinkronisasi kegiatan provinsi maupun pusat.  

“Jadi sudah ada mekanismenya. Perlu diketahui TAPD terdiri dari Sekda selaku 

ketua, Bappeda, BPKAD, Bapenda, Inspektorat, bagian hukum. Nanti, akan kita 

usulkan lagi. Jadi apabila ada yang bicara dipotong atau di coret anggaran tersebut. Itu 

hanya penafsiran mereka saja,” jelasnya. (ebi) 

 

Sumber berita: 

1. https://sumeks.co/refocusing-jadi-solusi-atasi-masalah-keuangan/, Refocusing, Jadi Solusi 

Atasi Masalah Keuangan, 12 Januari 2022. 

2. http://globalplanet.news/news/37333/pembahasan-anggaran-pali-masih-refocusing, 

Pembahasan Aggaran PALI Masih Refocusing, 12 Januari 2022. 
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Catatan : 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, menyebutkan: 

Pasal 3 ayat (1): 

Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan 

prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan 

kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. 

Pasal 4: 

(1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan 

yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

(2) APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang 

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pendapatan, belanja dan 

pembiayaan pada APBD tahun 2022 atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam program, 

kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 5: 

(1) Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk 

mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:  

a. dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan 

penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan 

kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan 

penyediaan layanan publik;  

b. perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;  

c. dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019;  

d. dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 

untuk pos komando tingkat kelurahan;  

e. insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Corona 

Virus Disease 2019; dan  

f. belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. 
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Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/4350/SJ tanggal 16 Agustus 2021 

tentang Kebijakan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan 

APBD TA 2022, sebagai berikut. 

1. APBD TA 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural 

guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. 

2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengubah budaya 

kerja/occupational culture seperti melaksanakan kerja digital dalam 

pertemuan/rapat dan mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, 

belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas yang digunakan 

untuk operasional kantor dan belanja aparatur, sehingga dapat dialihkan kepada 

belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. 

3. Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran dalam APBD TA 2022 

dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton, dan tetap 

antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan 

perekonomian. 

4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar meningkatkan iklim 

investasi dan berusaha di daerah, serta mengembangkan ekspor sehingga dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD 

Yang Sah. 

5. Menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa Tahun 2022 

sebagai berikut. 

a. Dana Transfer Umum untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan 

ekonomi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dan penambahan belanja 

kesehatan prioritas; 

b. Memprioritaskan penggunaan dana desa diantaranya untuk program 

perlindungan sosial dan penanganan COVID-19 serta mendukung sektor publik; 

c. Dana Transfer Khusus untuk perbaikan kualitas layanan publik; dan 

d. Perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan 

kesejahteraan antar daerah. 

6. Guna mengantisipasi keadaaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat 

pademi COVID-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar menambahkan alokasi Belanja Tidak 

Terduga dalam APBD TA 2022 sebesar 5% (lima persen) – 10% (sepuluh persen) 

dari APBD TA 2021.  

                                                           
1
 Refocusing anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran. 


