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Pekan Olahraga Provinsi Sumsel XII memang telah usai beberapa pekan lalu. 

Namun, sejumlah PR masih belum selesai, terutama soal pencairan dana hibah untuk 

pelaksanaan Porprov di Kota Prabumulih. Besaran dana yang harus dicairkan Pemprov, 

yakni sebesar Rp11,8 Miliar. 

Dari besaran tersebut, di antaranya diperuntukan bagi pembayaran perhelatan 

Porprov XII tahun 2019 sebesar Rp4,3 miliar, operasional Sekretariat Provinsi Sumsel 

senilai Rp500 juta, bantuan kepada Pengprov Cabang Olahraga Rp1,9 Miliar, Porwil 

Rp2,7 miliar, dll. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengatakan pihaknya 

tidak ingin sembarangan dalam mencairkan dana hibah tanpa rincian yang jelas. Oleh 

karenanya, ia secara tegas ingin meminta rincian biaya yang dikeluarkan. 

“Tidak ada kesan untuk menunda atau bahkan tidak akan dibayarkan. Saya 

minta at cost-nya, mana kebutuhannya saya beri,” ujarnya saat ditemui di acara 

launching Sistem Informasi Perbenihan (Sibenih) di UPTD Balai Pengawasan 

Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura. 

Deru mengungkapkan, Pemerintah sudah cukup traumatik dengan masalah-

masalah dana hibah yang tidak jelas arah kebutuhannya. “Kalau sekadar dikasih, saya 
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tidak mau,” tegasnya. Sementara itu, Plt. Koni Sumsel, Dheni Zainal, saat dikonfirmasi, 

membenarkan bahwa pihaknya tengah menunggu konfirmasi pencairan. 

Berkas pengajuan untuk pencairan dana hibah telah diajukan ke Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel. “Kemarin sudah kita ajukan, 

tapi memang ada beberapa berkas yang dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi 

lagi. Tapi sekarang sudah diterima BPKAD,” ujarnya. 

Dheni mengaku belum bisa memastikan kapan waktu pencairan dana hibah 

tersebut, tapi dirinya mengharap proses pencairan dapat dilakukan secepatnya 

mengingat sudah mendekati akhir tahun. “Beberapa cabor ada yang perlu membuat 

laporan keuangan, seperti soal SPJ, dll. Jadi ada pertanggungjawabannya, kalau hari ini 

cair, maka besok mereka sudah bisa buat laporannya,” jelasnya. 
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Catatan: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah: 

 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

(Pasal 1 angka 6) 

 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. (Pasal 1 angka 8) 

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

pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan 

organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang 

bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. (Pasal 1 

angka 14) 
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 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. (Pasal 1 angka 17) 

 Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa. (Pasal 3 ayat (1)) 

 Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(Pasal 4 ayat (1)) 

 Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan 

kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. (Pasal 4 ayat (3)) 

 Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, 

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan 

c. memenuhi persyaratan penerima hibah. (Pasal 4 ayat (4)) 

 Hibah dapat diberikan kepada: 

a. pemerintah; 

b. pemerintah daerah lainnya; 

c. perusahaan daerah; 

d. masyarakat; dan/atau 

e. organisasi kemasyarakatan. (Pasal 5) 

 Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh 

kepala daerah dan penerima hibah. (Pasal 13 ayat (1)) 

 NPHD 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. (Pasal 13 ayat (2)) 

 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. (Pasal 14 ayat (1)) 

 Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. (Pasal 14 ayat 

(2)) 

 Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah 

dilakukan setelah penandatanganan NPHD. (Pasal 14 ayat (3)) 
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 Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran 

langsung (LS). (Pasal 14 ayat (4)) 

 Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada 

kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. (Pasal 16 ayat (1)) 

 Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah 

kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. (Pasal 16 ayat (2)) 

 Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi: 

a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah; 

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah; 

c. NPHD; 

d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang 

diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima 

barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. (Pasal 18) 

 Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan 

hibah yang diterimanya. (Pasal 19 ayat (1)) 

 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 

perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah 

terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. (Pasal 19 ayat (2)) 

 Pertanggungjawaban berupa laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan 

tanggung jawab disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan 

Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan 

perundang-undangan. (Pasal 19 ayat (3)) 

 Pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran disimpan dan dipergunakan 

oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. (Pasal 19 ayat (4)) 

 


