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Anggaran Infrastruktur Tersandera Covid-19 

 

 
(Sumber: www.kabar-banten.com) 

 

Anggaran untuk pembangunan infrastruktur tahun ini tersandera oleh kebutuhan pencegahan dan 

percepatan penanganan Covid-19. Sebab, bantuan keuangan provinsi senilai Rp 55 miliar yang 

semula untuk alokasi infrastruktur terpaksa tidak bisa direalisasikan karena dialihkan untuk 

penanganan wabah virus corona. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Pandeglang 

Iing Andri Supriadi, Selasa (14/4/2020). 

 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Pandeglang Utuy Setiadi memastikan seluruh Bankeu penanganan virus corona meskipun tahun 

ini tidak ada pembangunan. Namun demikian, tidak berarti secara keseluruhan. Sebab akan 

dilakukan refocusing atau perubahan alokasi anggaran apabila penanganannya dinyatakan selesai. 

Untuk alokasi yang diproyeksikan penggunaaan bankeu tersebut akan difokuskan kepada tiga 

bidang, yaitu kesehatan, ekonomi, sosial safety net (jaringan pengaman sosial). 

 

”Bankeu senilai Rp 55 miliar itu semuanya digunakan untuk penanganan Covid-19, ditambah dari 

dana tidak terduga yang ada di APBD sekitar Rp 1,7 miliar. Jadi, meskipun tidak ada 

pembangunan infrastruktur tidak masalah. Yang penting wabah virus corona tertangani,” katanya. 

Ia mengatakan, untuk penyerapan anggaran tersebut akan dilakukan dua tahap, namun 

penyerapan tersebut akan dilakukan pada bulan depan. 

 

”Anggaran ini mulai kita serap awal Mei, makanya bulan ini kita selesaikan verifikasi. Setelah 

selesai, itu akan jadi usulan formal dan direkap sebelum dilakukan pencairan.Pencairannya ada 

dua tahap, tahap pertama 70 persen dan kedua 30 persen,” ujarnya. Adapun untuk estimasi 

penggunaan anggaran tersebut, kata Utuy, tidak ditargetkan satu tahun penanganan Covid-19, 

namun akan dilakukan dengan secepat mungkin dan tidak ada batasan untuk pos masing-masing 

bidang. 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kabar-banten.com%2Fanggaran-infrastruktur-tersandera-covid-19%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kabar-banten.com%2Fanggaran-infrastruktur-tersandera-covid-19%2F
https://www.kabar-banten.com/wp-content/uploads/2017/11/anggaran-ilustrasi.jpg
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”Untuk bidang kesehatan itu penanganan pasien, alat pelindung diri, ruang isolasi juga harus 

dibangun kalau penanganannya dimungkinkan lama. Anggaran yang kita fokuskan ini 

estimasinya sekitar 6 bulan, tidak ada batasan presentase penanganan harus berapa lama, 

termasuk dampak ekonomi sekian, sosial safetynet,” ucapnya. 

 

Utuy menyebutkan, ada dua kriteria penanganan dampak sosial, yaitu penanganan yang 

membutuhkan biaya dan penanganan yang tidak membutuhkan biaya. ”Kalau dampak mengatasi 

ekonomi, ada yang kehilangan pekerjaan, kemudian ada yang ODP. Selain itu, adanya penurunan 

pembayaran retribusi menurun, kemudian pajak hotel. Adapun yang berbiaya itu Dinsos yang 

bisa memetakan,” ucapnya. 

 

Menurut dia, untuk penanganan Covid-19 akan memanfaatkan anggaran yang tersedia dari 

bankeu. Tetapi, apabila anggaran tersebut tidak terserap secara keseluruhan, maka akan dilakukan 

refocusing ulang untuk memposkan penggunaan anggaran. 

 

Sumber Berita:  

www.kabar-banten.com., Anggaran Infrastruktur Tersandera Covid-19, 15 April 2020. 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

yaitu pada: 

1. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

34 ayal (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka 

kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu 

lainnya. 

2. Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan 

b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota. 

3. Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 ayat (a) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama 

daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya. 

4. Pasal 67 ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan 

http://www.kabar-banten.com./


 

 
Sub Bagian Hukum  
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten 

 

3 

 

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta 

alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Pasal 67 ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; 

b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; 

c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau 

Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; 

d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah 

provinsi lainnya; dan/atau 

e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. 

6. Pasal 67 ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) bersifat umum atau khusus. 

7. Pasal 67 ayat (6) menyatakan bahwa Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan 

dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. 

8. Pasal 67 ayat (7) menyatakan bahwa Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping 

dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. 

 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Pencegahan Penyebaran 

Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah 

yang dikeluarkan tanggal 2 April 2020, yaitu menginstruksikan kepada Gubernur dan 

Bupati/Walikota untuk: 

1. KESATU:  

Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu 

(refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk 

meningkatkan kapasitas: 

a. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan; 

b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-

masing tetap hidup; dan 

c. Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, 
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Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Instruksi Menteri ini. 

 

2. KEDUA: 

Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), 

organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk : 

a. Mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari 

penyebaran COVID-19; 

b. Dalam hal masyarakat terlanjur mudik, maka kepada masyarakat pemudik yang tiba di 

daerah tujuan mudik untuk; 

1) Melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pemanauan (ODP) sesuai dengan 

protokol kesehatan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan; dan 

2) Mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pemberian bantuan kedaruratan 

kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan. 

c. Memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari 

stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik; 

3. KETIGA: 

Memastikan dan mengawasi: 

a. Kecukupan sembako di wilayah masing-masing baik dalam ketersediaan supply dan 

kelancaran distribusi; dan 

b. Aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha terutama yang menghasilkan kebutuhan 

pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan dengan 

memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, hand sanitizer, dll). 

4. KEEMPAT: 

Memastikan dan mengawasi: 

a. Pelaksanaan Instruksi Menteri ini khususnya terkait percepatan pengutamaan 

penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi 

anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dalam jangka waktu 

paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri ini dan dilaporkan 

kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam kesempatan 

yang pertama melalui Hotline (021) 34832851 atau http://maplog-

covid19.kemendagri.go.id dan No. Whatsapp 081294588283. 

 

 

http://maplog-covid19.kemendagri.go.id/
http://maplog-covid19.kemendagri.go.id/
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5. KELIMA; 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan percepatan 

pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi 

anggaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri ini akan dilakukan 

rasionalisasi dana transfer. 

6. KEENAM: 

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (API) secara berjenjang  melakukan pembinaan dan 

pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini. 

7. KETUJUH: 

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. 

 


