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Pemkab OKU siap siaga mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana alam. 

Termasuk mengalokasikan anggaran insidentil. “Sudah ada alokasi anggaran Rp650 Juta. Ini 

untuk biaya tak terduga saat etrjadi bencana alam”, ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset 

Daerah (BKAD) OKU H. M. Hanafi, saat rapat dikantor Pemkab OKU, kemarin (17/2). 

Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan sumbangan dari Dinas Pendidikan OKU 

Rp59 juta untu kkorban banjir di daerah Lahat. Uang itu diserahkan melalui BPBD OKU. 

 Kepala BPBD OKU Amzar Kristofa menyampaikan rakor menindaklanjuti rapat 

sebelumnya sebagai antisipai dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Seperti membentuk 

posko kesiapsiagaan. Lakukan pemantauan informasi cuaca. 

Bupati OKU Drs. H. Kuryana Azis meminta segera sampaikan informasi jika ada 

kejadian bencana. “Peristiwa bencana alam bukan tanggungjawab salah satu lembaga saja, 

namun tanggungjawab bersama”, ingatnya. 

Dandim 0403 Letkol ARH Tan Kurniawan mengatakan, dalam masalah bencana 

harus dipetakan lokasi rawan. “Sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Serta mengaktifkan 

rencana jika tanggap darurat”, katanya. 
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Sumber Berita: 

Sumtera Ekspres, Siapkan Dana Tak Terduga Rp650 Juta, Selasa, 18 Februari 2020, Hal.12. 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: 

1. Pasal 1 angka 1 “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis”; 

2. Pasa; 1 angka 2 “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya 

yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, 

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”; 

3. Pasal 1 angka 3 “Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman 

bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana”; 

4. Pasal 1 angka 4 “Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna 

dan berdaya guna”; 

5. Pasal 3 “Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat 

tanggap darurat, dan pascabencana”; 

6. Pasal 6 ayat 4 “Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh: a. 

BNPB untuk tingkat nasional; b. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan c. BPBD 

kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota”. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Dan Pengelolaan Bantuan Bencana: 

1. Pasal 1 angka 1 “Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi 

penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau 

pascabencana”; 

2. Pasal 4 ayat 1 “Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara 

Pemerintah dan pemerintah daerah”; 
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3. Pasal 4 ayat 2 “Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berasal dari: 

a. APBN; 

b. APBD; dan/atau 

c. masyarakat. 

4. Pasal 5 ayat 1 “Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran 

penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai”; 

5. Pasal 5 ayat 2 “Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap 

prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana”. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah: 

1. Pasal 28 “Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis 

pendapatan yang mencakup: 

a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi 

swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang 

tidak mengikat; 

b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat 

bencana alam; 

c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; 

d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan 

e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. 

2. Pasal 37 “Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 

(1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 

a. belanja pegawai; 

b. bunga; 

c. subsidi; 

d. hibah; 

e. bantuan sosial; 

f. belanja bagi basil; 
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g. bantuan keuangan; dan 

h. belanja tidak terduga”; 

3. pasal 48 ayat 1 “Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h 

merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan 

berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak 

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 

tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup”; 

4. pasal 134 ayat 1 “Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan 

dalam APBD untuk 34 mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam 

dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 

tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah 

dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan 

dimaksud ditetapkan”. 


