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Bawaslu PALI Dapat Hibah Tanah 1,5 Hektar 

 

 

 

Sumber gambar: sumeks.co 

 

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memberikan hibah 

tanah seluas 1,5 hektar di wilayah Kecamatan Talang Ubi ke Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu). Hibah tanah dari Pemkab PALI ke Bawaslu ditandai dengan 

penandatanganan Serah Terima Tanah Hibah yang dilakukan oleh Bupati PALI yang 

diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Syahron Nazil dengan Sekjen Bawaslu 

RI, Gunawan Suswantoro. 

Komisioner Bawaslu Kabupaten PALI Divisi SDM, Basrul S.A.P., menerangkan 

bahwa proses pemberian hibah tanah dari Pemkab PALI ke Bawaslu untuk dibangunkan 

perkantoran Bawaslu Kabupaten PALI yang telah dirintis sejak tahun 2017 lalu. “Hari 

ini, Jumat kemarin, merupakan penandatanganan, sementara proses Pemerintah yang 

hendak membantu menghibahkan sebidang tanah sudah dirintis sejak tahun 2017. Tentu 

itu untuk dukungan sarana dan prasarana Bawaslu PALI,” jelasnya. 

Selain itu, pihaknya mengaku mendapat arahan dari Bawaslu RI, jika hendak 

dibangun kantor oleh Bawaslu PALI, maka ada tanah yang legal yang dihibahkan ke 

Bawaslu. “Ada arahan dari pusat, Bawaslu bisa membangun gedung Bawaslu kabupaten 

apabila ada tanah yang legal dihibahkan ke Bawaslu. Untuk itu, kami berharap 

pembangunan segera terealisasi dan menjadi skala prioritas pembangunan gedung 
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Bawaslu PALI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten PALI, 

artinya ini bentuk dukungan terhadap kami sebagai mitra,” jelasnya. 

Sementara itu, Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro mengatakan bahwa 

Pemkab PALI merupakan kabupaten kedua di Sumatera Selatan yang menghibahkan 

tanah ke Bawaslu, sebelumnya yaitu Kabupaten OKU. “Dukungan Pemkab berupa 

pemberian hibah tanah sebagai bentuk penguatan kelembagaan demokrasi Indonesia. 

Namun, saya tegaskan bahwa pemberian hibah tanah ini bukan suatu sogokan meskipun 

pemberian di tengah tahapan pilkada. Hal itu dikarenakan proses hibah tanah dimulai 

sejak tahun 2017 dan tidak ada hubungannya dengan tahapan pilkada,” tegasnya. 

Dirinya juga mengingatkan kepada Bawaslu Kabupaten PALI untuk tetap 

bekerja profesional. “Bawaslu harus tetap profesional dalam menegakkan aturan. 

Harapan kita semua agar pilkada di PALI berjalan dengan baik,” tutupnya. Sebelumnya 

Sekda PALI, Syahron Nazil berharap kepada Bawaslu Kabupaten PALI untuk terus 

menjaga kerja sama yang sudah terjalin. 

“Terima kasih kepada Bawaslu yang telah menjalin komunikasi yang baik. Kerja 

sama yang akan terus terjalin, sebagai wujud kerjasama yang baik. Sebelumnya, 

Pemkab PALI juga sudah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp16 miliar pada pilkada 

tahun 2020 dan pada hari ini merupakan penandatanganan hibah tanah seluas 1,5 

hektar,” katanya. Penandatanganan Serah Terima Hibah Tanah turut dihadiri oleh Ketua 

Bawaslu Provinsi Sumsel dan jajarannya, Kapolres PALI, dan sejumlah OPD di 

lingkungan Pemkab PALI. 

 

Sumber Berita: 

1. Sumeks.co, Bawaslu PALI Dapat Hibah Tanah 1,5 Hektar, Minggu, 9 September 

2020. 
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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 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018: 

 Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari 

Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. (Pasal 1 

angka 14) 

 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 kepada: 

a. pemerintah pusat; 

b. pemerintah daerah lainnya; 

c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau 

d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia. (Pasal 4 ayat (1)) 

 Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 

wajib dan belanja urusan pilihan. (Pasal 4 ayat (2)) 

 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. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan; 

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 

d. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan/atau 

e. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 

f. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan 

g. memenuhi persyaratan penerima Hibah. (Pasal 4 ayat (4)) 

 Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh 

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

 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 
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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)) 

 

 


