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BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan menerima dua surat dari Gubernur Kalimantan 

Timur. Keduanya berisi tentang kebijakan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 atau Virus 

Corona. Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan bahwa surat pertama berisi tentang 

pemotongan bantuan keuangan. Jika sebelumnya hanya 25 persen kini jadi 50 persen. “Kalau bantuan 

yang kita terima sebesar Rp104 miliar, itu berarti sekitar Rp50 miliar akan dipangkas,” katanya di 

Kantor Walikota, Kamis (16/4/2020). Rizal menjelaskan bahwa pemerintah provinsi juga akan 

memangkas dana bagi hasil pajak kendaraan. Jatah yang ada dikurangi 60 persen. “Kalau targetnya kita 

akan terima bagi hasil Rp317 miliar lebih, ini akan dipangkas sekitar Rp194 miliar,” jelasnya. Dengan 

begitu, total bantuan dana yang diberikan Kalimantan Timur (Kaltim) ke Balikpapan berkurang Rp250 

miliar. Padahal, pemerintah kota sudah menyiapkan Rp240 miliar untuk penanganan di Kota Minyak. 

“Ini tentu akan memberatkan kita karena kita sudah hitung, refocusing anggaran. Tiba-tiba kita 

terima surat baru sehingga perlu dilakukan lagi perhitungan baru oleh tim anggaran apakah masih bisa 

kita penuhi Rp240 miliar ditambah memenuhi kebutuhan lain seperti banjir dan beberapa hal yang 

strategis lainnya,” tambah Rizal. Akibat wabah virus Corona, anggaran yang berasal dari transfer 

mengalami pemotongan. Untuk dari pusat, belum diketahui jumlahnya. Sedangkan provinsi, sekitar 

50 persen yang dipotong. Pandemi virus Corona (Covid-19) membuat pemerintah harus menyisir ulang 

anggaran di tahun 2020. Selain mengalihkan program dan kegiatan untuk pemulihan, dana ke daerah 

juga dibatasi. Sekretaris Daerah Balikpapan, Sayid Fadly mengatakan bahwa pemerintah pusat 

mengurangi beberapa kiriman dana bagi hasil seperti migas dan pajak. 

“Ada surat dari Kementerian Keuangan yang menginformasikan akan ada pengurangan terhadap 

dana-dana transfer. Ini masih asumsi. Belum ada kepastian berapa yang akan turun,” katanya di Kantor 

Walikota Balikpapan. Bukan hanya dari pusat, provinsi juga demikian. Oleh karena itu, Fadly bersama 
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tim anggaran dan legislatif sedang melakukan penghitungan ulang realokasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 

Padahal, sebelumnya penyisiran sudah dilakukan. Didapat hampir Rp250 miliar untuk 

penanganan Corona di Balikpapan. Adanya pengurangan bantuan membuat tim harus makin 

mengencangkan ikat pinggang. Yang pasti, Balikpapan akan memangkas anggaran perjalanan dinas dan 

makan-minum. Karena kebijakan bekerja di rumah, dua hal tersebut tidak terpakai. “Itu dipotong 50 

persen. (pemangkasannya) yang jelas disegerakan karena Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri 

minta dalam dua minggu ini harus segera dilaporkan,” jelasnya.  

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) mengirim dua surat ke Balikpapan. Surat 

pertama berisi tentang pemotongan bantuan keuangan. Jika sebelumnya hanya 25 persen kini jadi 50 

persen. Bantuan yang biasanya diterima sebesar Rp104 miliar, itu berarti sekitar Rp50 miliar akan 

dipangkas. Provinsi juga akan memangkas dana bagi hasil pajak kendaraan. Jatah yang ada dikurangi 

60 persen. Target yang akan diterima sebesar Rp317 miliar lebih, kini akan dipangkas sekitar Rp194 

miliar. 

Sumber berita: 

1. https://kalimantan.bisnis.com/read/20200416/407/1228268/kaltim-pangkas-dana-rp250-miliar-

untuk-balikpapan-walikota-memberatkan-daerah, Kaltim Pangkas Dana Rp250 Miliar untuk 

Balikpapan, Walikota: Memberatkan Daerah, diposting 16 April 2020, diakses 08 Mei 2020, pukul 

12.30 Wita; 

2.   https://kalimantan.bisnis.com/read/20200417/407/1228811/bukan-hanya-provinsi-dana-dari-

pusat-ke-balikpapan-juga-berkurang, Bukan hanya Provinsi, Dana dari Pusat ke Balikpapan juga 

berkurang, diposting 17 April 2020, diakses 08 Mei 2020, pukul 12.40 Wita. 

Catatan: 

1.  Sebagai langkah antisipasi dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan merespon kebijakan 

penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan DBO Kesehatan, tanggal 14 Maret 2020 ditetapkan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus 

Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan 

dan/atau Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19); 

2. Payung hukum penyesuaian sementara pada persyaratan penyaluran dan penggunaan Dana Bagi 

Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID) untuk merespon 

COVID-19, tanggal 16 Maret 2020 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan 

Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus 
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Disease (COVID-19). Hal tersebut harus dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip kehati-

hatian dan dapat dipertanggungjawabkan 

3. 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. 
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