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Kabar Gembira Bagi 2.600 Pedagang Kecil di OKI, 

Ini Jadwal Pencairan Bantuan Rp 600 Ribu 

 

Sumber Gambar: https://sumsel.tribunnews.com 

 

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) akan mengucurkan bantuan kepada 

pedagang kecil di pasar masing-masing sebesar Rp 600 ribu. Bantuan ini rencananya akan diberikan 

kepada 2.600 pedagang kecil. Bantuan tersebut diberikan sebagai stimulus ekonomi bagi pedagang yang 

terdampak pandemi Corona virus Disease atau (Covid-19). 

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten OKI, Sudianto Djakfar melalui Kasubag umum, Ahmad 

Deni, Jumat (20/11/2020) mengatakan, bantuan difokuskan bagi pedagang pasar yang paling 

terdampak. "Dari total 26 pasar yang tersebar di Kabupaten OKI, terdata yang berhak menerima bantuan 

yakni 2.600 pedagang dengan rincian terbanyak berada di pasar shopping Kayuagung 324 pedagang. 

Dengan kriteria bantuan terutama diberikan ke penjual sayur, ayam, penjahit, sembako yang berjualan 

dipinggiran los atau bukan toko besar yang memiliki modal besar," ungkapnya. 

Diterangkannya, penerima bantuan tersebut juga diutamakan bagi masyarakat yang belum 

terdata sebagai penerima bantuan. Baik bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. 

"Ya seperti misalnya, bantuan langsung tunai dari Dana Desa pemerintah pusat maupun 

bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tidak terdaftar sebagai Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM)," katanya. 

Adapun sumber anggaran untuk bantuan tersebut, bersumber dari dana recofusing khusus 

penanganan Covid-19 Kabupaten OKI. 

"Selama dua pekan ini kita masih melakukan Verifikasi data bagi calon penerima yang sudah 

terdata. Kemungkinan awal bulan Desember 2020 sudah didistribusikan ke setiap penerima melalui 

rekening. Pemberian bantuan hanya satu kali," tegasnya. 
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Dikesempatan berbeda, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah OKI, Ir. Mun'im 

mengungkapkan sejauh ini belum menerima pengajuan proposal terkait bantuan bagi pedagang. "Belum 

ada proposal pengajuan dari dinas Perdagangan, sama seperti bantuan bagi mahasiswa juga belum 

masuk. Karena baik dinas perdagangan maupun dinas pendidikan masih belum selesai melakukan 

verifikasi data," ungkapnya. 

Sementara itu, Yanto salah satu pedagang pasar Desa Kerta Mukti, Kecamatan Mesuji Raya 

sangat mengharapkan bantuan segera terealisasi dalam waktu dekat. "Pedagang kecil seperti saya ini, 

tentu sangat mengharapkan mendapatkan bantuan tersebut. Karena untuk tambahan modal belanja," 

terangnya. "Disaat pandemi seperti sekarang, rata - rata pendapatan penjualan dan pengeluaran sering 

kali tidak sebanding," harapnya bantuan segera terealisasi. 

 

Sumber: 

https://sumsel.tribunnews.com, Kabar Gembira  Bagi 2.600 Pedagang Kecil di OKI, Ini Jadwal 

Pencairan Bantuan Rp600 Ribu, Jumat, 20 November 2020. 

 

Catatan: 

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 

119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta 

Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB 119/2813/SJ dan 

177/KMK.07/2020), tata cara refocusing dan realokasi anggaran pada Pemerintah Daerah antara lain: 

- Kepala Daerah harus melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD; 

- Kepala Daerah harus melakukan penyesuaian belanja daerah; 

- Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dengan penyesuaian belanja sebagaimana 

dimaksud diatas digunakan untuk mendanai: 

a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan 

penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) 

tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien 

COVID-19; 

b. Penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net antara lain melalui pemberian bantuan 

sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat 

adanya pandemi COVID-19; dan/atau 
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c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, 

antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi 

dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah. 

 


