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52.5 MILIAR KADO HERMAN DERU DI HARI JADI 
KABUPATEN OKU KE 111 

 
https://www.sumselprov.go.id/ 

 

Isi Berita: 

Bantuan tersebut disampaikan Gubernur Sumsel H. Herman Deru (HD) 
didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru saat 
menghadiri Rapat Paripurna XI   DPRD Kabupaten OKU dalam rangka HUT OKU ke-
111 di Gedung Kesenian Baturaja, Kabupaten OKU, Kamis (29/7/2021). 

Bantuan Gubernur bersifat khusus tersebut diperuntukkan untuk pembangunan 
infrastruktur baik fisik dan non fisik di Kabupaten OKU. 

HD mengatakan Kabupaten OKU terkenal dengan sumber daya baik alam dan 
manusianya yang merupakan sarana dalam menjalankan roda pembangunan untuk 
menumbuhkan inovasi dan kreativitas. 

"Saya bangga Kabupaten OKU telah berusia 111 tahun.  Prioritas saat ini adalah 
perbaikan dan peningkatan infrastruktur agar kesejahteraan masyarakat meningkat.  
Selama ini salah satu metoda yang diterapkan dalam mengakselerasi pembangunan di 
daerah adalah tertibnya Pemprov dalam membagi hasil pembangunan ke daerah 
Kab/Kota di Sumsel," ujar HD. 

Terkait penanganan Covid-19 HD mengingatkan Plh Bupati tidak bisa dilakukan 
pada satu Aspek saja. Ada tiga aspek yg selalu harus difokuskan bersama, yaitu pastikan 
kesehatan, ekonomi dan kegiatan sosialnya. 

"Saat ini Pemprov telah menyiapkan 1.000 ton beras yang diperuntukkan untuk 
masyarakat Sumsel yang terdampak Covid-19," tutup HD. 

Ketua DPRD Kabupaten OKU Ir. H. Marjito Bahri saat membuka 
Paripurna mengatakan, dengan usia yang ke-111 dapat dijadikan  instrospeksi tentang 
apa yang telah diperbuat untuk pembangunan OKU yang pastinya membutuhkan 
kreativitas dan inovasi. 
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Plh. Bupati OKU H. Edward Chandra, MH, mengucapkan terima kasih kepada 
semua elemen di Kab OKU atas kemajuan pembangunan di OKU di umur 111 Tahun. 

Disampaikan, OKU mampu mengaktualisasikan dedikasi dan tekad semua elemen 
untuk Maju bersama. 

Di akhir acara diberikan penghargaan khusus kepada Bupati OKU terdahulu 
alm. H. Kuryana Aziz atas pengabdian dan dedikasi alm. dalam membangun OKU yang 
diterima oleh Hj. Badiar Dewi Kuryana. 

Penghargaan juga diberikan kepada Sekda OKU Ahmad Tarmizi pemilik 11 Gelar 
akademik, terbanyak di Indonesia diserahkan Perwakilan MURI. 

Turut hadir Bupati OKUT Lanosin, FKPD Kab. OKU, Para Kepala OPD Prov 
Sumsel dan Para Kepala OPD Kab. OKU. 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.sumselprov.go.id/pages/beritadetail/525-M-Kado-HD-di-Hari-Jadi-Kabupaten-

OKU-ke-111, 52.5 M Kado Herman Deru di Hari Jadi Kabupaten OKU ke 111, 29 Juli 

2021. 

2. https://infopublik.id/kategori/nusantara/552178/52-5-m-kado-hd-di-hari-jadi-kabupaten-

oku-ke-111?show=, 52.5 M Kado Herman Deru di Hari Jadi Kabupaten OKU ke 111, 29 

Juli 2021. 

 

Catatan: 

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

menerangkan bahwa: 

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. 

Pasal 24 ayat (3) 

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Belanja Daerah; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

Pasal 50 ayat (1) 

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang 

besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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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. 

Pasal 55 ayat (1) 

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

Pasal 55 ayat (5) 

Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran 

uang dan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dan pemerintah 

daerah kepada pemerintah desa. 

Pasal 56 ayat (4) 

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas 

jenis: 

a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 

Pasal 67 ayat (1) 

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b 

diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan 

kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. 

Pasal 67 ayat (2) 

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai 

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 67 ayat (3) 

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. bantuan keuangan antardaerah provinsi; 

b. bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota; 

c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau 

daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; 

d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah 

provinsi lainnya; dan/atau 

e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepala desa. 
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Pasal 67 ayat (4) 

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus. 

Pasal 67 ayat (6) 

Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan 

kepada penerima bantuan. 

 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa: 

Lampiran BAB II 

Huruf D angka 1 paragraf kedua 

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah 

terdiri atas huruf d yakni Belanja Transfer. Belanja transfer merupakan pengeluaran 

uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari 

Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 

Huruf D angka 5 paragraf kedua point d 

Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus: 

a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada 

pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.  

b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah 

pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima 

bantuan. 

c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan 

keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau 

pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan 

kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.  

d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan 

penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja 

desa penerima bantuan. 

 


