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SAMARINDA, KALTIM POST - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) Doni Monardo menyambangi Samarinda kemarin (22/1). Doni melakukan rapat 

koordinasi dengan Walikota Samarinda Syahrie Jaang dan Gubernur Kaltim Isran Noor. Doni 

menyoroti kebencanaan di provinsi ini, tak terkecuali di Samarinda yang baru saja tergenang 

banjir. Disebut Doni, dampak perubahan iklim mulai terasa. Saat ini, ketika musim kemarau 

tiba, durasi kekeringan semakin lama terjadi. Sementara bila musim penghujan, maka hujan 

bakal turun dengan intensitas tinggi dan jangka waktu yang lama. 

“Terkait masalah banjir, akan sulit kita hindari sekarang dan nanti, jangan lihat ke 

belakang soal alih fungsi lahan, tetapi lihat ke depan apa yang bisa kita lakukan. Penambahan 

vegetasi harus dilakukan, mengembalikan fungsi lahan menjadi daerah serapan air, membuat 

gerakan membersihkan saluran air, dan memperbaiki drainase,” papar Doni. Dia 

mengingatkan, ketika bencana itu datang, pemerintah daerah harus turun ke lapangan, 

mengimbau, dan mengevakuasi warga yang rawan terjadi bencana di kawasan tersebut. 

Timbulnya korban jiwa biasanya diakibatkan warga yang enggan keluar rumah meninggalkan 

harta bendanya sehingga dia terjebak, sakit, dan menagakibatkan nyawa melayang. 

Ditambahkan Doni, bila perlu kepala daerah bisa memberi sanksi kepada warga yang tidak 

mau dievakuasi. Manajemen krisis itulah yang perlu diperdalam oleh pemerintah daerah. 

Apalagi saat ini ada alokasi dana tambahan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) serta penambahan sumber daya manusia (SDM) yang baik di BPBD, juga 

penambahan perlengkapan lapangan. 
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Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan tahun ini diharapkan urusan kebencanaan di 

Kaltim bisa lebih baik. Sebab, tahun ini BNPB dapat Rp4 triliun dari APBN. “Bisa 

dikucurkan ke Kaltim Rp400 miliar. Anggaran pusat ke daerah bisa lebih proporsional. Akan 

kami gunakan sepenuhnya untuk untuk kebencanaan Kaltim,” ucap Isran. Di sisi lain, alasan 

kedatangan Doni ke Kaltim tak hanya Samarinda. Doni juga datang karena ibu kota negara 

(IKN) bakal pindah ke Kaltim. Pihaknya tengah melakukan kajian risiko kebencanaan di 

IKN. Diharapkan, tak lama lagi kajian ini bakal rampung. Namun, sejauh ini kawasan IKN di 

Kaltim yang paling aman dibanding kawasan lain. Meski masih ada risiko bencana.  

Seperti risiko gempa, di kawasan IKN yakni di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan 

Kutai Kartanegara (Kukar), risiko gempanya kecil. Jikapun ada, hanya di bawah 5 skala 

richter, Sedangkan untuk kebakaran lahan, Kaltim memang rawan. Namun, lebih rendah dari 

Kalteng yang mencapai 330 ribu hektare, Kaltim hanya 64 ribu hektare. “Dibanding daerah 

lain, masih sangat kecil,” pungkas Doni. 

Berdasarkan perkiraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Samarinda, korban banjir di Ibu Kota Provinsi Kaltim ini telah mencapai 18 ribu jiwa. 

Menurut Sekretaris BPB Kota Samarinda, Hendra AH, Pemerintah Kota Samarinda telah 

menetapkan status siaga darurat, setelah banjir berlangsung sekitar enam hari dan banyak 

permukiman warga terendam. 

Hujan turun hanya dua jam, Samarinda langsung banjir, Sabtu (11/1/2020). Hingga 

Minggu (19/1/2020), banjir masih melanda meski mulai surut di sejumlah wilayah. 

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, selama 

sepekan jumlah korban terdampak bencana di Ibu Kota Provinsi Kaimantan Timur ini 

mencapai 18 ribu jiwa. Sekretaris BPB Kota Samarinda, Hendra AH, mengatakan tinggi 

permukaan air di Kota Samarinda mencapai 90 cm sehingga Pemkot Samarinda menetapkan 

status siaga banjir. Senin (20/1/2020), banjir hanya menggenangi daerah Bengkuring, status 

siaga dicabut. “Saat ini berangsur surut, aktivitas warga yang kemarin lumbuh mulai lancar,” 

jelasnya, Senin (20/1/2020). 

Sumber berita: 

1. Kaltim Post, Kebagian Ro400 M, Pusat Soroti Bencana di Kaltim, 23 Januari 2020 

2. https://tirto.id/banjir-samarinda-januari-2020-berdampak-ke-18-ribu-warga-es4J, Banjir 

Samarinda Januari 2020 Berdampak ke 18 Ribu Warga, diposting 16 Januari 2020, 

diakses 30 Januari 2020. 
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3. https://www.mongabay.co.id/2020/01/21/samarinda-banjir-lagi-agenda-tahunan/, 

Samarinda Banjir Lagi, Agenda Tahunan? diposting 21 Januari 2020, diakses 31 Januari 

2020. 

Catatan: 

➢ Dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau 

hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menyebutkan definisi Hibah Daerah adalah 

pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada 

Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya 

dan dilakukan melalui perjanjian. 

➢ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menyatakan 

bahwa Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan 

melalui mekanisme APBN dan APBD. 

➢ Definisi beban hibah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau 

jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Sedangkan pendapatan hibah 

adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah 

lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat 

tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Beberapa jenis hibah dan 

program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi 

tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan 

atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan 

pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi 

dengan pertukaran. 
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