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HERMAN DERU SERAHKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA 400 KK 
DI KABUPATEN OKU YANG TERDAMPAK COVID-19 

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

 

Isi Berita: 

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menyerahkan Bantuan Sosial kepada 
Masyarakat Sumsel di Kabupaten OKU yang Terdampak Covid-19 di Halaman Rumah Dinas 
Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Kamis (29/7/2021). 

HD mengatakan bantuan ini merupakan perhatian pemerintah baik Pemprov dan Pemkab 
OKU kepada 400 Kepala Keluarga (KK). 

"Di hari jadi Kabupaten OKU ke 111 tahun, Saya senang dapat bersilaturahmi dan 
memberikan bantuan kepada masyarakat OKU.  Walaupun bantuan ini belum bisa memenuhi 
kebutuhan sepenuhnya namun inilah bentuk perhatian dari pemerintah dan  diharapkan dapat 
diterima oleh pihak yang tepat" ujar HD. 

HD juga mengatakan telah menyiapkan 1000 ton Beras bagi masyarakat Sumsel yang 
membutuhkan di tengah pandemi saat ini. 

"Kepada plh Bupati beserta FKPD Kabupaten OKU jangan pernah ragu menggunakan 
anggaran Bansos selama sejalan dengan Visi misi dan diperuntukkan untuk 
kepentingan masyarakat" tutup HD. 

Plh Bupati OKU, H. Edward Chandra atas nama masyarakat OKU menyampaikan Terima 
kasih kepada Gubernur Sumsel. Bantuan yang diberikan sangat bermanfaat bagi 
masyarakat OKU. 

Bantuan berupa CSR dari PT Semen Baturaja (TBK) diberikan ke Pemkab OKU berupa 25 
tabung Oxygen dan 2000 masker. 

Dikesempatan itu juga HD meninjau Kesiapan peralatan penanggulangan Karhutla 
Kabupaten OKU Turut hadir Bupati OKUT Lanosin, FKPD Kab. OKU, Para Kepala OPD Prov 
Sumsel dan Para Kepala OPD Kab. OKU. 
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Sumber Berita: 

1. https://www.sumselprov.go.id/pages/beritadetail/HD-serahkan-Bantuan-Sosial-kepada-400-

KK%C2%A0-DI-Kabupaten-OKU-yang-Terdampak-Covid19,  HD serahkan Bantuan Sosial 

kepada 400 KK  DI Kabupaten OKU yang Terdampak Covid-19, 29 Juli 2021; 

2. https://infopublik.id/kategori/nusantara/552201/hd-serahkan-bantuan-sosial-kepada-400-kk-

di-kabupaten-oku-yang-terdampak-covid-19?show= , HD serahkan Bantuan Sosial kepada 

400 KK  DI Kabupaten OKU yang Terdampak Covid-19, 29 Juli 2021. 

 

Catatan: 

- Dalam 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 55 ayat (1) 

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari: 

a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 
 

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. 
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Pasal 63 ayat (1) 

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan 

untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan 

selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial, 

kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

 

Pasal 63 ayat (2) 

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa 

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas 

dan resiko social. 

 

Pasal 63 ayat (3) 

Belanja bantuan sosial 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. 

 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa: 

Lampiran BAB II 
Huruf D angka 2 point f 

Kesatu 

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa 

uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 

kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan. 

Kedua 

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis 

ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja 

bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 
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Ketiga 

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap 

tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

 

Keempat 

Belanja bantuan sosial 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. 

 

Keenam 

Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 

direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

 

Kesembilan 

Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat 

penyusunan APBD. 

 

Keduabelas 

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan 

akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila 

ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu 

dan/atau keluarga yang bersangkutan. 

 

Keempatbelas 

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan 

dalam Belanja Tidak Terduga. 


