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Herman Deru Lakukan Peletakan Batu Pertama Stadion di OI 

 

Sumber Gambar: https://sumeks.co 

 

Delapan bulan kedepan Kabupaten Ogan Ilir (OI) bakal memiliki stadion olahraga berstandar 

FIFA dikawasan Komplek Terpadu KPT Tanjung Senai Indralaya. Proyek pengerjaan 

pembangunannya di mulai Hari ini Kamis (19/11) diawali dengan peletakan batu pertama oleh 

Gubernur Sumsel H. Herman Deru, didampingi Pj Bupati OI H. Aufa Syahrizal. 

”Kita bangun stadion sebagai bentuk motivasi terhadap dunia olahraga, kita jangan hanya puas 

sebagai penonton tapi harus menjadi pelaku dan kita akan berikan stimulant bagi atlet yang berprestasi, 

inilah tujuan dibangunnya stadion,”kata Herman Deru. 

Dijelaskan Herman Deru,  pembangunan stadion ini tidak hanya di Kabupaten OI, tapi di 10 

Kabupaten Pemekaran dengan nilai dan kebutuhan yang berbeda, ”Kalau Untuk Ogan Ilir nilai proyek 

pembangunannya sebesar Rp 10 Miliar,”katanya. 

“Nantinya stadion ini akan dilengkapi lintasan atletik serta tribun dengan standar FIFA, oleh 

karena ketika nanti selesai harus dipelihara dan  dijaga,  kepada camat , kades dan lurah supaya 

diperhatian  keberadaan hewan kerbau yang ada di Tanjung Senai, sehingga tidak merusak 

pemandangan stadion ini nantinya ,”lanjutnya. 

Masih kata orang nomor satu di Sumsel ini, pembangunan stadion ini masuk dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diatas lahan seluas 300 meter persegi, dengan target 

penyelesaiannya selama 8 bulan. 

”Pembangunan stadion ini dananya bersumber dari CSR PT Bukit Asam  sebesar Rp 128 

Miliar, yang dibagi  untuk 10 Kabupaten di Sumsel , Ogan Ilir kebagian Rp10 Miliar, Rp8,5 miliar 
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untuk pembangunan fisik stadion lengkap dengan tribun dan lintasan atletik. Rp 1 miliar untuk 

penganggaran penimbunan tanah untuk lahan eksternal dan Rp500 juta biaya perencanaan serta 

pengawasan,” terang mantan Bupati OKU Timur dua periode ini. 

Senior Manager CSR PT Bukit Asam, Hartono mengatakan, kerjasama pembangunan stadion 

dengan Pemprov Sumsel ini merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaannya terhadap dunia 

olahraga. 

“Mohon doanya agar Bisnis PT Bukit Asam terus lancar dan keningkat, sehingga 

kebutuhan  sarana dan prasarana  olahraga di Kabupaten da Kota di Sumsel dapat dipenuhi,”katanya. 

 

Sumber: 

https://sumeks.co, Herman Deru Lakukan Peletakan Batu Pertama Stadion di OI, Jumat, 20 November 

2020. 

 

Catatan: 

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diatur bahwa: 

1. Pasal 1 angka 3 “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk 

berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan 

dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun 

masyarakat pada umumnya. 

2. Pasal 66 “Laporan Tahunan Direksi kepada RUPS harus memuat salah satunya adalah laporan 

pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”; 

3. Pasal 74 ayat 1 “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

4. Pasal 74 ayat 2 “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan 

yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran” 

5. Pasal 74 ayat 3 “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

dijelaskan bahwa: 

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 7 “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”; 

3. Pasal 24 ayat (2) “Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; dan 

b. Penerimaan Pembiayaan daerah. 

4. Pasal 30 “Pendapatan Daerah terdiri atas: 

a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

5. Dana Pembangunan stadion Ogan Ilir dikatagorikan sebagai dana hibah yang merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah dari lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 46 “Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c 

meliputi: 

a. hibah; 

b. dana darurat; dan/atau 

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Pasal 47 “Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, 

barang, dan/atau jasa yang berasal dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan 

badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 


