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TENGGARONG- Upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kukar, tampaknya makin mulus. 

Anggaran dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Kukar 2019, diperkirakan bakal 

cukup untuk menutupi kebutuhan dana kegiatan yang masuk dana tanggap darurat. Bupati Kukar Edi 

Damansyah pun tak menampik hal tersebut. Dia menyebut, saat ini memprioritaskan penggunaan 

APBD Kukar yang bersumber dari dana SiLPA untuk kebutuhan penanganan Covid-19. Sehingga, 

kemungkinan besar tidak mengganggu rancangan kegiatan yang sudah dibahas pada APBD Kukar 

2020. “Memang rencananya menggunakan dana SiLPA itu. Harapannya tidak mengganggu struktur 

APBD Kukar,” ujar bupati. 

Dana SiLPA 2019 yang masuk ke APBD Kukar 2020 diperkirakan mencapai lebih Rp 1 triliun. 

Namun, untuk jumlah pastinya masih dilakukan penghitungan. Termasuk besaran dana yang bakal 

dipakai. Kerena tak semua dana SilPA digunakan untuk penanganan Covid-19. Soal anggaran wabah, 

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sepertinya menjadi daerah yang paling santai. Yang 

lain sibuk memangkas sana-sini. Anggaran ini dan itu. Kukar tak melakukannya. Anggaran yang sudah 

direncanakan tetap berlanjut. Lalu darimana dana penanganan COVID-19? Kan masih ada sisa 

anggaran tahun lalu. Angkanya mencapai Rp 1,5 triliun. 

Pemerintah Daerah (Pemda) Kutai Kartanegara menggelontorkan dana penanganan Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) mencapai Rp 129,9 Miliar. Hampir setengah dari anggaran penanganan 

COVID-19 di Kalimantan Timur sebesar Rp 388,8 miliar. Angka yang cukup besar jika dibanding 

penganggaran kabupaten dan kota lainnya di Kaltim. Angka tersebut terbagi untuk tiga sektor yaitu: 

Sektor kesehatan sebesar Rp 93,3 miliar, sektor penanganan dampak ekonomi dianggarkan senilai Rp 

22,7 miliar, dan sektor jaring pengaman sosial sebesar Rp 13,9 miliar. Pemkab Kukar melalui Kepala 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Sukoco mengatakan anggaran tersebut 
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berasal dari dana SiLPA Idle –sisa anggaran yang belum terpakai. Ini dana silpa tahun 2019 yang tidak 

terbebani oleh kegiatan dan belanja daerah. 

Nilai SiLPA Kukar tahun 2019 mencapai Rp 1,5 triliun. Namun dana SiLPA tersebut belum 

melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sehingga belum bisa dikatakan nilai 

final silpa tahun 2019 Kukar. Dari nilai Rp 1,5 triliun yang belum teraudit tersebut, nilai yang sudah 

dimasukkan di dalam batang tubuh Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2020 

senilai Rp 275 miliar. Kemudian adanya transfer dana kurang salur yang “harusnya” disalurkan 

pemerintah pusat pada 2020, namun malah disalurkan oleh pemerintah pusat pada akhir 2019 lalu 

senilai Rp 872 miliar. “Makanya silpa kita bengkak sampai Rp 1,5 T,” ujar Sukoco kepada Disway 

Kaltim.  

Sukoco menjelaskan, jika SiLPA yang biasa dimiliki Kukar hanya berkisar Rp 300 miliar hingga 

Rp 400 miliar saja tiap tahunnya. Saat ini, Pemerintah Daerah Kukar masih menunggu nilai riil silpa 

Kukar 2019. Dengan menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah disampaikan pada 31 Maret 2020 lalu, sebut Sukoco. Selain itu, penyebab terjadinya 

SiLPA biasanya dipengaruhi beberapa faktor. Seperti yang dijelaskan Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Wiyono, kendala yang terjadi salah satunya adanya 

keterlambatan lelang oleh dinas teknis. Dan kadang terjadi perubahan lokasi kegiatan proyek yang telah 

dianggarkan. “Kadang-kadang lahannya tidak tersedia, rata-rata seperti itu sih,” ujar Wiyono. 

Sebelumnya, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah bersepakat 

menanggulangi dan menangani wabah COVID-19 di Kukar dengan menggunakan dana SiLPA tahun 

anggaran 2020. Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid usai rapat di Ruang Bamus 

DPRD Kukar, Senin (6/4) lalu. Rencana semula, Pemkab Kukar akan merealokasikan kegiatan OPD 

untuk penanganan COVID-19 tapi dibatalkan. Dengan penggunaan dana SiLPA 2019 ini, tidak akan 

mengganggu kegiatan-kegiatan OPD lainnya karena silpa kita kemarin masih cukup,” kata Rasid. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono pun membenarkan jika tidak akan melakukan realokasi 

anggaran kegiatan OPD. “Insya Allah kita gunakan dana silpa 2019,” ujar Sunggono. 

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid akan berkomitmen dan mendukung penuh apa yang dilakukan 

Pemerintah Daerah Kukar dalam percepatan penanganan COVID-19. Namun, tentunya sesuai dengan 

aturan-aturan yang jelas dari pemerintah pusat. Karena aturan dari pusatlah yang dijadikan pedoman 

agar proses pendampingan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik. “Itu (penganggaran COVID-19) 

bisa dan diperbolehkan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan,” ujar Abdul Rasid, beberapa waktu lalu. 

Hal tersebut sesuai yang dikatakan Pemkab Kukar yang menggunakan prosedur penggunaan anggaran 

yang mendahului APBD Perubahan (APBD-P) 2020. Abdul Rasid berharap, tim bisa bergerak cepat 

melakukan penanganan wabah. Sehingga penyebaran COVID-19 khususnya di Kukar bisa segera 
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selesai dan teratasi dengan baik. “Karena kita tidak mau masalah COVID-19 ini berkembang di Kukar,” 

lanjut Rasid. 

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar turut menyambut baik alokasi dana wabah 

Pemkab Kukar. Yang akan memanfaatkan dana SiLPA itu. Kepala Kejaksaan Negeri Kukar Darmo 

Wijoyo sudah mengetahui dan menyetujui itu. Menurut Darmo, Pemerintah Daerah Kukar telah 

berkoordinasi dengan pihak Kejari. Koordinasi antara Pemerintah Daerah Kukar dan Kejaksaan Negeri 

Kukar dengan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), terkait 

pendampingan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan COVID-19 

di Kukar. “Sudah ada MoU-nya bersama pemerintah daerah,” jelas Darmo Wijoyo. Darmo mengatakan 

pihaknya juga akan melakukan pendampingan dari sisi hukum dan sesuai aturan yang memang berlaku 

guna meminimalisasi adanya penyalahgunaan dana anggaran penanganan COVID-19 di Kukar.  

Terlebih sudah ada Undang-Undang terkait kejaksaan lantaran memang tugas dan fungsi dari 

Kejaksaan Negeri itu terletak pada Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Dan MoU antar keduanya 

sebagai bentuk pendampingan kepada pemerintah daerah. “Intinya supaya penanganan ini berjalan 

lancar, tidak ada hambatan, tidak menyimpang dan tepat sasaran. Terlebih COVID-19 sifatnya darurat,” 

imbuh Darmo. (mrf/dah) 

 

Sumber berita: 

1. https://kaltim.prokal.co/read/news/369688-tangani-covid-19-lewat-dana-silpa-bupati-pastikan-

kegiatan-pada-2020-tidak-terganggu.html, Tangani Covid-19 lewat Dana SILPA, Bupati Pastikan 

Kegiatan pada 2020 Tidak Terganggu, diposting 08 April 2020, diakses 08 Mei 2020 Pukul 12.05 

Wita 

2. https://diswaykaltim.com/2020/04/27/biaya-penanganan-covid-19-di-kukar-menggunakan-dana-

silpa-apbd-tahun-2019/, diposting 27 April 2020, diakses 08 Mei 2020, Pukul 12.20 Wita. 

Catatan: 

1.  Bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global 

Pandemic tanggal 11 Maret 2O2O.  

2. Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di 

Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 

13.A Tahun 2020. Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud berlaku selama 

91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 

Mei 2020; 

3.  Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kasus infeksi dan penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19), serta dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), maka seluruh Gubernur, 

https://kaltim.prokal.co/read/news/369688-tangani-covid-19-lewat-dana-silpa-bupati-pastikan-kegiatan-pada-2020-tidak-terganggu.html
https://kaltim.prokal.co/read/news/369688-tangani-covid-19-lewat-dana-silpa-bupati-pastikan-kegiatan-pada-2020-tidak-terganggu.html
https://diswaykaltim.com/2020/04/27/biaya-penanganan-covid-19-di-kukar-menggunakan-dana-silpa-apbd-tahun-2019/
https://diswaykaltim.com/2020/04/27/biaya-penanganan-covid-19-di-kukar-menggunakan-dana-silpa-apbd-tahun-2019/


Unit JDIH BPK Kalimantan Timur 2020 

Bupati, dan Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan respon pencegahan, 

antisipasi dan penanganan penyebaran Covid-19 secara terpadu dan terkoordinasi. Hal ini 

didasarkan pada Surat Edaran Kepala BNPB Nomor: SE-1/BNPB/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 

tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) 

Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

4.  Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka 

penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat 

dan Perekonomian Nasional ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 

119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 09 April 2020. Disebutkan 

dalam diktum KELIMA bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala 

Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan 

dan anggaran, melalui: 

a.  Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok 

masyarakat/ormas/Lembaga sosisal masyarakat untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan 

sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat 

dari adanya pandemik COVID-19; 

b.  Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan 

Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpeng tindih sasaran; 

c.  Penerapan pola padat karya tunai cash for work dalam pelaksanaan belanja modal untuk 

pembangunan/perbaikan infrastruktur seperti jalan dan irigasi; dan 

d.  Penyesuian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan 

dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka 

langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain: 

1) Pelaksnaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (focus group 

discussion) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana video 

conference/teleconference; dan 

2) Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan 

menggunakan metode e-learning. 

 5.  Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA). Dalam hal perhitungan 

penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan 

positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan 

prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau 

pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 

APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan 
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bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, 

pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program 

dan kegiatannya; 

6.  Bahwa bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan 

wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas 

di Indonesia dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, 

Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 ditetapkan sebagai Bencana Nasional. 

 

Kristianus Zega,  

Unit JDIH BPK Kalimantan Timur. 


