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 TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA- Dana realokasi APBD Kutai Timur mencapai Rp100 

miliar untuk penanganan Virus Corona atau Covid-19. Bupati Kutai Timur, Ismunandar Bersama Wakil 

Bupati, Kasmidi Bulang dan Sekretaris Daerah Irawansyah beserta jajaran pemerintah mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Video Conference, Rabu (8/4/2020). 

Dalam rapat tersebut, Mendagri menyarankan seluruh kepala daerah untuk segera melakukan 

refocussing kegiatan dan realokasi Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah untuk kebutuhan dalam 

rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 19 covid-19 bagi seluruh daerah di Indonesia. 

Realokasi APBD sudah tertera pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Refocussing Kegiatan, Realokasi anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 19 (covid-19) oleh Presiden. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 

akan melakukan realokasi atau refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 

membantu dunia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain untuk 

UMKM, Bupati Kutim Ismunandar mengatakan bahwa yang pertama; APBD diarahkan untuk 

percepatan penanganan covid-19, kedua; untuk Social safety Net (jarring pengaman sosial), dan ketiga; 

untuk membantu pelaku UMKM nantinya. "Ini sudah masuk itu nanti, nah maka dari itu yang 

disampaikan oleh beliau-beliau itu menjadi acuan kita dalam merealokasikan APBD," ujar Ismunandar, 

Kamis (9/4/2020) 

Sebagaimana diketahui Menteri Dalam Negeri Tito Kurniavan sudah mengimbau seluruh kepala 

daerah untuk mengarahkan anggaran APBD untuk membantu dunia usaha terutama UMKM karena 

menurutnya hal tersebut sudah tertera di Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dari Presiden, salah satunya 

merealokasi anggaran. "Sambil juga anggaran APBD diarahkan membantu dunia usaha terutama 

UMKM," ujar Tito Karnavian. 
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Sumber berita: 

1. https://kaltim.tribunnews.com/2020/04/08/dana-realokasi-apbd-kutai-timur-capai-rp-100-miliar-

untuk-penanganan-virus-corona, Dana Realokasi APBD Kutai Timur Capai Rp100 Miliar Untuk 

Penanganan Virus Corona, diposting 08 April 2020, diakses 08 Mei 2020, pukul 12.55 Wita; 

2. https://kaltim.tribunnews.com/2020/04/10/bupati-kutim-siapkan-dana-realokasi-apbd-untuk-

penanganan-covid-19-dan-bantu-para-pelaku-umkm, Bupati Kutim Siapkan Dana Realokas 

APBD Untuk Penanganan Covid-19 dan Bantu Para Pelaku UMKM, diposting 10 April 2020, 

diakses 08 Mei 2020, Pukul 13.00 Wita. 

Catatan: 

1. Tanggal 20 Maret 2020 ditetapkan Instruksi Presiden Nomor tentang Refocussing Kegiatan, 

Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

 INPRES Nomor 4 Tahun 2020 

Diktum KESATU: Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk 

kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 

(Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada 

protocol penanganan COVID-19 di Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19 yang 

ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 

Diktum KEDUA: Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui 

mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran 

kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.  

2. Tanggal 31 Maret 2020 ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan. 

 Pasal 1 PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 

 (1) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, disusun Anggaran   

 Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, 

 anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. 

 (2) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana 

 dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OI9 tentang 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O. 
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 (3)  Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana 

 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21dalam rangka:  

a.  penanganan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- l9) dan/atau  

b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas 

sistem keuangan; 

  perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. 

(4)   Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan 

 pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara 

 termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. 

 (5)   Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 

 kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan 

 perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. 

 Pasal 3 

(1)  Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan 

pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoatsing), perubahan 

alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2)  Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu 

(refoansing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

 Pasal 11 

(1)  Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat (4) dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan 

program pemulihan ekonomi nasional 

(2)   Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, 

mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil 

dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. 

(3)  Program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana danf atau investasi 

Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

(4)  Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk. 
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(5)  Penempatan dana danf atau investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

dilakukan langsung oleh Pemerintah danlatau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, 

dan/atau lembaga lain yang ditunjuk. 

(6)  Skema penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijalankan oleh langsung 

oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk. 

(7)  Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Kristianus Zega,  
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