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Pemerintah Kota Samarinda Akan Alihkan DAK Untuk Penanganan Virus Corona 

 

Sumber: shorturl.at/uvL18 

 

RIBUN KALTIM.CO, SAMARINDA -Pemerintah Kota Samarinda akan menggunakan Dana 

Anggaran Khusus (DAK) untuk penanganan Virus Corona atau covid 19. 

Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin menyebutkan,  anggaran yang dinilai  kurang 

penting akan dialihkan untuk penanganan wabah Virus Corona. 

"Jadi kan awalnya tidak ada memang anggaran khusus untuk penangan virus itu. Tapi sekarang 

sedang pergeseran, semua anggaran  yang dianggap kurang urgen akan digeser untuk penanganan 

ini," ucap Sugeng saat dikonfirmasi, Senin (21/3/2020). 

Namun, Sugeng menyebutkan untuk jumlah anggaran DAK yang akan dikeluarkan belum dibahas. 

Karena masih menunggu laporan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) terlebih dulu, apakah pihaknya 

membutuhkan penambahan fasilitas untuk penanganan Virus Corona itu. 

"Belum sampai kesana untuk bahas jumlah anggaran. Nanti dana yang digeser seperti dana DAK 

dan sebagainya. Kami harus mendengar dulu dari Dinkes seperti kebutuhan fasilitas itu sampai 

saat ini belum ada laporan untuk ditambah," ungkapnya. 

Dalam waktu dekat ini pihak Pemkot Samarinda akan membahas kembali terkait dana DAK untuk 

penanganan Virus Corona. Semisal sudah selesai dibahas dan ada pergeseran anggaran dana DAK 

baru akan diberitahukan ke anggota dewan. 

"Sementara ini masih bahas apa saja yang akan digeser. Ketika sudah, apa saja yang akan bergeser 

baru ada pemberitahuan ke Dewan," jelasnya. (*) 
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Sumber berita: 

1. https://kaltim.tribunnews.com/2020/03/24/pemerintah-kota-samarinda-akan-alihkan-dak-

untuk-penanganan-virus-corona, Pemerintah Kota Samarinda Akan Alihkan DAK Untuk 

Penanganan Virus Corona, 24/03/2020 

 

Catatan: 

Peraturan Presiden Republik Indonesianomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana 

Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 menyebutkan 

Pasal 4  

(11) Kepala Daerah menyusun rekapitulasi rencana kegiatan seluruh bidang/subbidang DAK 

Fisik yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau perubahan rencana 

kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa rincian dan 

lokasi kegiatan serta target keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

dan huruf b untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat bulan 

Maret melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. 

(12) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau 

wabah penyakit menular, Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana 

kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau perubahan 

rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada 

Kementerian Negara/Lembaga. 

(13) Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan 

perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) setelah berkoordinasi 

dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, 

Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan paling 

lambat 10 (sepuluh) hari kerja. 

(14) Dalam hal memerlukan verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diberikan paling lambat 

10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan diterbitkan. 
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