
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-6/PK/2021

TENTANG

DUKUNGAN PENDANAAN DAERAH

DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Yth. 1. Sdr/i. Gubernur
       2. Sdr/i. Bupati/Wali Kota

di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pelaksanaan

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan penyesuaian

penggunaan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, Pemerintah Daerah

menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja Kesehatan penanganan pandemi COVID-

19 dan belanja prioritas lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU;

b. paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) bagi

daerah yang tidak mendapat alokasi DAU;

c. dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU/DBH tidak mencukupi, maka

dapat bersumber dari Penerimaan Umum APBD.

2. Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada Butir 1 diantaranya digunakan untuk

dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yang dapat berupa:

a. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;

b. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;

c. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19 ke fasilitas

kesehatan; dan

d. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

3. Dukungan pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada Butir 2, juga termasuk

pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang
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melaksanakan vaksinasi, termasuk dari unsur TNI/Polri, Bidan, serta tenaga yang

diperbantukan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah. 

4. Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid 19, anggaran pelaksanaan vaksinasi

COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Butir 3, menggunakan dana talangan yang

bersumber dari APBN dan akan diperhitungkan dalam penyaluran DAU/DBH.

5. Gubernur atau bupati/wali kota melalui Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan

instansi vertikal yang ditunjuk sebagai vaksinator oleh Pemerintah, antara lain dalam hal

menyusun data sasaran vaksinasi, pembagian tugas pelaksanaan vaksinasi, dan hal-hal lain

yang diperlukan.

6. Pelaksanaan vaksinasi oleh Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota atau instansi vertikal

yang ditunjuk sebagai vaksinator oleh Pemerintah menggunakan satuan biaya yang

ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Juli 2021
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Dalam Negeri 
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