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Gubernur Sumsel H Herman Deru mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke 74 dan HUT Polda 

Sumsel yang ke-71 yang akan diperingati pada 1 Juli 2020 mendatang. Hal tersebut diungkapkannya saat 

menerima audiensi Kapolda Sumsel Irjen. Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri S., MM., didampingi DIR Lantas 

Polda Sumsel Kombes Pol Drs Juni, SH di Ruang Tamu Gubernur, Kamis, (25/06/2020) 

Gubernur Herman Deru (HD) mendoakan agar Polda Sumsel jaya selalu. Selain itu, HD juga 

mengatakan bahwa Ia juga akan menghibahkan lahan untuk direktorat lalu lintas yang dapat digunakan 

untuk pelatihan dari usia dini agar paham rambu lalu lintas dan bagi calon pengemudi dapat berlatih dan 

nantinya juga dapat menjadi bekal untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). 

"Saya minta di HUT ini yang tepatnya di tanggal 1 Juli mendatang, agar bagi masyarakat yang 

membuat SIM untuk diberikan pelayanan khusus," pintanya. 

HD mengatakan penghibahan lahan ini dilakukan untuk pemanfaatan lahan dan diharapkan dapat 

meminimalisir terjadinya karhutla. Penyerahan lahan ini akan dilakukan secara simbolis pada perayaan 

HUT Polda Sumsel yang ke-71 yang akan diperingati pada 1 Juli 2020 mendatang. 

"Karhutla terjadi pada mayoritas lahan yang terbengkalai dan mayoritas milik negara. Oleh sebab 

itu, pengelolaan lahan perlu dilakukan dengan baik," katanya. 

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen. Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri S., MM., mengatakan bahwa 

ditengah pandemi covid-19, pihaknya berencana hanya akan melakukan seremoni secara online. 

Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Najib, Kasat Pol PP, H. Aris Saputra, 

S.Sos, M.Si., Karo Umun dan Perlengkapan, M Zaki Aslam. 
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Sumber: 

https://sumselprov.go.id, Gubernur HD Akan Hibahkan Lahan Untuk Ditlantas Sumsel, Kamis, 25 juni 

2020. 

 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan 

yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”; 

2. Pasal 1 angka 13 “Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”; 

3. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Belanja Daerah; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah; 

4. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah 

yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”; 

5. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, 

dan insfrastruktur”; 

6. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

7. Pasal 56 ayat 1 “Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas 

jenis: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 



Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

8. Pasal 62 ayat 1 “Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan 

lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus 

setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”; 

9. Pasal 62 ayat 2 “Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang 

pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat”; 

10. Pasal 62 ayat 3 “Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai 

dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. 

 


