
[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/Linda]                              [1] 
 

SUMATERA SELATAN TERPILIH SEBAGAI PENERIMA DANA HIBAH 
DARI AMERIKA SERIKAT 

 

 
https://sumsel.suara.com 

 

Isi Berita: 

Sumatera Selatan (Sumsel) terpilih menerima dana bantuan hibah dari pemerintah 

Amerika Serikat untuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan usaha mikro 

kecil dan menengah. Direktur Kerjasama Pendanaan Bilateral Kementerian 

PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, mengatakan Sumsel menjadi satu di antara lima 

provinsi di Indonesia yang mendapatkan bantuan luar negeri program Millennium 

Challenge Compact (MCC) dari Amerika Serikat. “Sumatera Selatan, Sumatera Utara, 

Kepulauan Riau, Bali dan Riau yang menerima,” kata dia. 

Penyaluran dana hibah tertuang dalam perjanjian mengikat Pemerintah lndonesia 

yang diwakili Kementerian PPN/Bappenas dan Millennium Challenge Corporation 

(MCC) Pemerintah Amerika Serikat. Program ini bertujuan menurunkan kemiskinan 

melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  

Terkait dengan usulan Pemerintah Provinsi Sumsel, Ariadi menyebut setidaknya 

ada beberapa item yang disetujui guna mendukung pengembangan Kota Palembang 

Metropolitan, mendukung Kawasan Terpadu Tanjung Api-Api, mengembangkan 

ekonomi terpadu di Danau Ranau, mendukung pengembangan Kawasan Strategis 

Pariwisata Nasional (KSPN) Kota Pagaralam serta mendukung pengentasan kemiskinan 

Kabupaten Musi Rawas Utara.  

Untuk program Palembang Metropolitan Area di antaranya, pembangunan 

pelabuhan internasional Tanjung Carat, pembangunan akses jalan menuju Tanjung 

Carat, pengembangan pelabuhan perikanan Sungsang, pengembangan TOD serta 

Integrasi Moda pada LRT. Selain itu, pembangunan jalan dan Jembatan Rantau Bayur-

Gelumbang, peningkatan ruas jalan Rambutan-Tulung Selapan dan peningkatan jalan 

Air Batu-Tanjung Lago. 

Kemudian mendukung pengembangan ekonomi terpadu Danau Ranau diantaranya, 

revitalisasi Bandara Banding Agung, peningkatan jalan akses pembangunan exit tol 
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Pematang Panggang-Kayu Agung menuju Belitang OKU Timur serta peningkatan jalan 

Provinsi Muara Dua-Kota Baru-Batas Lampung. Dalam mendukung pengembangan 

KSPN Kota Pagaralam, di antara pembangunan Jembatan Lematang Indah Pagaralam. 

Selain itu, mendukung pengentasan kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara seperti 

peningkatan Jalan Akses Antar Kabupaten (Ruas Simpang Nibung-Tebing Tinggi-Batas 

Kabupaten Musi Banyuasin). 

Gubernur H. Herman Deru mengatakan Sumsel sangat berterima kasih karena 

dipilih Bappenas untuk menerima bantuan tersebut. Sejumlah usulan Pemprov Sumsel 

seperti pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat telah dinilai Bappenas dapat menjadi 

episentrum laju pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Selatan. "Dengan adanya 

bantuan hibah dari Pemerintah Amerika Serikat melalui MCC tersebut diharapkan 

menjadi dorongan percepatan pembangunan pelabuhan tersebut," katanya. "Pelabuhan 

ini sebagai gula-gula yang harus diprioritaskan," pungkasnya. 
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Catatan: 

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, menyebutkan: 

Pasal 1 angka 7 

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
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Pasal 30 

Pendapatan Daerah terdiri atas: 

a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

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. 

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. 

 

- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah 

BAB III Pendapatan Hibah 

Poin 3.1 Definisi Pendapatan Hibah 

Paragraf dua “Definisi Pendapatan Hibah dalam buletin teknis ini adalah 

penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, 

barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, 

badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, 

badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. 

Poin 3.2 Kriteria Pendapatan Hibah 

Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut: 

1. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga 

internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam 

negeri atau perseorangan; Pemberi Hibah adalah negara asing atau 

badan/lembaga asing dan/atau badan/lembaga internasional, atau suatu 

pemerintah daerah, badan/lembaga dalam negeri, dan perseorangan baik 

dalam dan luar negeri yang memberikan bantuan kepada pemerintah 

Pusat/daerah. 
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2. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah; 

3. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada 

pemberi hibah; 

4. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah. 

3.5. Akuntansi Pendapatan Hibah 

Angka 1 

Pengakuan Pendapatan Hibah Basis Kas Menuju Akrual diakui pada saat 

diterima  

pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah (PP 71/2010 Lampiran II.03 PSAP 02 

tentang  

LRA Paragraf 22). Selanjutnya dalam persepsi yang lebih luas Pengakuan 

Pendapatan yang diterima pada RKUN/RKUD (IPSAP 02), yaitu: 

a. Pendapatan hibah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah. 

b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal 

pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara 

penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD. 

c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa 

disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya 

kepada BUN/BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan 

negara/daerah. 

d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang 

digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima 

wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai 

pendapatan negara/daerah. 

e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah 

berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, entitas lain tersebut dan 

BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan. 

Angka 2 

Pengakuan Pendapatan Hibah Basis Akrual 

Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak 

pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 

berjalan serta tidak perlu dibayar kembali. 

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat hak pemerintah timbul. 

Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan 

Operasional. 



[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/Linda]                              [5] 
 

Pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh 

pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan (PP 71/2010, Lampiran I, KK Paragraf 

42). 

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat: 

 Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik; 

 Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan 

 Jumlahnya dapat diestimasi secara andal 

Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat pemberi hibah 

untuk mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini 

untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan 

akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar kontrol penerima 

hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu 

besar kekuatan pemerintah untuk menagihnya. 

Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya 

persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. 

Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan 

Operasional. 

Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus 

disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal 

tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan statutary report. 


