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DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  

 
Elshinta.com 

 

Muara Enim 

Sesuai peraturan yang berlaku, ternyata hanya empat organisasi kemasyarakatan dan 

masyarakat yang bisa dianggarkan dan menerima hibah secara menerus yakni KONI, PMI, 

Pramuka dan Korpri. 

Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum dan HAM Provinsi 

Sumsel Drs. Syahrullah, SH., MSi, pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 

Tahun 2017 di Hotel Griya Sintesa Muaraenim, Jumat (15/12/2017). 

Kegiatan sosialisasi ini, dibuka langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Drs. MH 

Teguh Jaya, MM, dihadiri Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, M 

Zulfachri Andri, SH., MH serta 100 orang peserta yang berasal dari aparatur pada perangkat 

daerah dan kecamatan di lingkungan Pemkab Muara Enim. 

Menurut Syahrullah, dasar hukum untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 

adalah Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional, 

untuk Palang Merah Indonesia (PMI) adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelayanan Daerah. 

Selanjutnya dasar hukum untuk Praja Muda Karana (Pramuka) adalah Pasal 36 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dan untuk Korps Pegawai Republik Indonesia 

(Korpri) yakni Pasal 63 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan 

Anggaran Dasar Korpri. 

Selain empat organisasi/lembaga di atas, kata Syahrullah, hibah bisa diberikan juga kepada 

Pemerintah Pusat, kepada Pemerintah Daerah lainnya, kepada BUMN/BUMD, kepada Badan 

dan Lembaga, dan kepada Organisasi Kemasyarakatan. Namun hibah kepada lembaga ini, tidak 

bisa dianggarkan dan diberikan terus menerus setiap tahunnya. 

 



Subbagian Hukum -Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

 

 

 

Lebih lanjut Syahrullah menjelaskan bahwa permasalahan yang sering timbul dalam Hibah 

dan Bansos di Pemda, antara lain seperti kurangnya komitmen aparat/pejabat dan DPRD dalam 

mengimpelementasikan kebijakan Hibah dan Bansos, Pemda tidak merinci nama dan alamat 

penerima dalam lampiran IV Perkada tentang penjabaran APBD, kesalahan penganggaran akibat 

tidak sesuai dengan defenisi dan kriteria seperti memberikan beasiswa bagi yang mampu dan 

Bansos kepada panitia/pengurus rumah ibadah. Penerima tidak tepat sasaran, rendahnya 

pengendalian dan pengawasan dan lain-lain. 

Sementara itu Bupati Muara Enim melalui Asisten I Bidang Pemerintahan, Teguh Jaya, 

mengatakan sosialisasi diperlukan agar penyaluran dana hibah dapat tertib administrasi serta 

tepat sasaran dan sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga penerima 

bantuan dengan benar.  

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, Zulfachri Andri, 

mengatakan dalam sosialisasi tersebut juga membahas tentang adanya perubahan mengenai 

peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pemberian hibah dan bantuan sosial 

kepada lembaga penerima. Di dalam sosialisasi dana hibah dan bantuan sosial bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga untuk memperkuat dukungan terhadap 

penyelenggaraan pemerintah daerah mengenai regulasi yang berlaku tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Zulfachri 

menambahkan bahwa secara umum perubahan ini sama dengan peraturan lama, hanya saja disini 

ditekankan adanya persyaratan lebih ketat, lalu harus ada rekomendasi dan verifikasi dari OPD 

terkait, disamping itu penyerah hibah harus dilengkapi naskah perjanjian hibah oleh Bupati. 

Terkait dengan dana hibah dan bantuan sosial, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 

telah mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi agar dana hibah dan bantuan sosial tak 

disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (pilkada). 

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo, mengatakan, Pemerintah 

akan melakukan evaluasi terhadap APBD khususnya pada penyusunan APBD murni, APBD 

perubahan, serta pertanggungjawabannya. Menurutnya, dana hibah ini tidak bisa diberikan 

berkali-kali kecuali kepada lembaga daerah dan yang dibentuk oleh daerah. Kalau hibah kepada 

organisasi kemasyarakatan tidak bisa terus-menerus. Selain itu, perlu dicermati porsi belanja 

rutin dan yang bersifat hibah. Dana hibah yang dikeluarkan juga harus yang sudah terverifikasi 

pada rencana tahun sebelumnya.  

 

 

http://indeks.kompas.com/tag/Kemendagri
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Menurut Hadi Prabowo, pertanggungjawaban dana hibah dan bansos harus jelas.  Oleh 

karena itulah, di dalam upaya pelaksanaan ini prinsip kehati-hatian harus diutamakan, dan yang 

lebih khusus lagi, transaksi non-tunai juga harus dijalankan. Namun, pemerintah pusat tidak bisa 

melarang pemerintah daerah untuk mengucurkan 100 persen dana hibah dan bansos karena 

merupakan kewenangan otonomi daerah. Dengan upaya antisipasi tersebut, potensi 

penyalahgunaan jelang Pilkada bisa diminimalisasi. 

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis,  Jajang Nurjaman, mengatakan, total 

dana hibah dan bansos di 17 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada 2018, mencapai Rp 39,72 

triliun. Kalau tidak ada pengawasan dana hibah dan bansos sangat rawan disalahgunakan untuk 

kemenangan para calon Gubernur. Ia menyebutkan, di antara 17 provinsi, lima provinsi dengan 

urutan terbesar dalam hal anggaran dana hibah dan bansos 2017 yaitu Jawa Barat (Rp 10,42 

triliun), Jawa Timur (Rp 6,44 triliun), Jawa Tengah (Rp 5,19 triliun), Sumatera Utara (Rp 3,65 

triliun), serta Sulawesi Selatan (Rp 1,89 triliun). Jangan sampai dana hibah dan bansos tersebut 

disalahgunakan petahana guna menghadapi pertarungan Pilkada. 

 

Sumber : 

1. http://palembang.tribunnews.com,  Hanya Empat Organisasi Kemasyarakatan Ini yang Bisa 

Dapat Hibah Terus Menerus, Sabtu, 16 Desember 2017; 

2. http://nasional.kompas.com, Langkah Kemendagri agar Dana Hibah dan Bansos Tak 

Disalahgunakan Saat Pilkada, Senin, 14Agustus 2017. 

 

 

Catatan : 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun  2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial  yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14  

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, pada : 

 

 

http://palembang.tribunnews.com/
http://nasional.kompas.com/
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1) Pasal 1 angka 14 , 15, dan 17,  Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik 

Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan 

tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 

15.  Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah 

kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara 

terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya 

resiko sosial. 

17.  Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian 

hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah 

daerah dengan penerima hibah. 

2) Pasal 2, Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian 

hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. 

3) Pasal 3  

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa. 

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang. 

4) Pasal 4 

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. 

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang 

pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan 

kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 
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b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun 

anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-undangan. 

c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya 

fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 

d. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

5) Pasal 5 huruf d, Hibah dapat diberikan kepada:  

d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. 

6) Pasal 6 ayat (5), Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga: 

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar 

yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau 

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok 

masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat 

dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi 

vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. 

7) Pasal 6 ayat (6), Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan 

yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang 

membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan. 

8) Pasal 7 

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) 

diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 

a. memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan; 

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan 

lainnya; dan 

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. 
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(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) 

diberikan dengan persyaratan paling sedikit:  

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi 

manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan 

c. memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan. 

9) Pasal 13 

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh 

kepala daerah dan penerima hibah. 

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: 

a. pemberi dan penerima hibah; 

b. tujuan pemberian hibah; 

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 

d. hak dan kewajiban; 

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan 

f. tata cara pelaporan hibah. 

(3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani 

NPHD. 

10) Pasal 14 

(1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang 

atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan 

daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 

penyaluran/penyerahan hibah. 

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan 

setelah penandatanganan NPHD. 

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung 

(LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11)  Pasal 19 

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah 

yang diterimanya. 
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(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

a. laporan penggunaan hibah; 

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah 

digunakan sesuai NPHD; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan 

bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi 

penerima hibah berupa barang/jasa. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b 

disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun 

anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan 

dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. 

12) Pasal 22 

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok 

masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

13) Pasal 23 

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi: 

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil 

sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar 

dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; 

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang 

berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan 

terjadinya resiko sosial. 

14) Pasal 24 

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi 

kriteria paling sedikit: 

a. selektif; 

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; 
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c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan; 

d. sesuai tujuan penggunaan. 

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan 

sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari 

kemungkinan resiko sosial.  

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b 

meliputi: 

a. memiliki identitas yang jelas; dan 

b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan. 

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus 

diberikan setiap tahun anggaran. 

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima 

bantuan telah lepas dari resiko sosial.  

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa 

tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: 

a. rehabilitasi sosial; 

b. perlindungan sosial; 

c. pemberdayaan sosial; 

d. jaminan sosial; 

e. penanggulangan kemiskinan; dan 

f. penanggulangan bencana. 

15) Pasal 26 

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima 

bantuan sosial. 

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang 

diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan 

pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan 

tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 
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(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang 

diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional 

untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk 

nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi 

kelompok masyarakat kurang mampu. 

16) Pasal 32 

(1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan 

keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan 

kepala daerah tentang penjabaran APBD. 

(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima 

bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A.  

(2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak 

dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan 

pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat 

keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah 

setelah diverifikasi oleh SKPD terkait. 

(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung 

(LS). 

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU). 

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. 

17) Pasal 33, Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2)  berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  

18) Pasal 34 

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan 

sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. 

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan 

sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. 
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19) Pasal 36 

(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi: 

a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan 

dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah; 

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; 

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan  sosial 

yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan 

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti 

serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c 

dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya. 

20) Pasal 37 

(1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan 

bantuan sosial yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: 

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;  

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang 

diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan 

bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi 

penerima bantuan sosial berupa barang. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b 

disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun 

anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan 

dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan. 

21) Pasal 43 ayat (1), Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) 

dikecualikan terhadap:  

a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui 

keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; 
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b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 

Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid 

van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan  Republik Indonesia 

dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui 

keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; 

c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah 

diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir 

masa berlakunya; dan 

d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara 

Asing bersama Warga Negara Indonesia  atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi 

harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2013 diundangkan. 
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