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BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  

DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SEBESAR Rp3.737 PER SUARA 

 

 
Sumber gambar: http://infotrainingkonsultan.com/   

 

Isi Berita: 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Musi Rawas Utara 

(Muratara) menyebut belum ada partai politik (parpol) yang mengajukan kenaikan nilai 

hibah bantuan keuangan di daerah ini. Kepala Badan Kesbangpol Muratara, Zulnova 

Aryanto, melalui Kabid Politik Dalam Negeri, Nopi Pabriansyah, mengatakan, untuk 

mengajukan kenaikan nilai hibah bantuan keuangan parpol diatur dalam Permendagri 

Nomor 36 Tahun 2018. "Tahun 2023 tidak ada pengajuan kenaikan nilai hibah dari 

parpol, untuk tahun 2024 sampai bulan Oktober ini belum ada juga pengajuan dari 

parpol," kata Nopi Pabriansyah. 

Dia menjelaskan, dalam Permendagri yang ada, bila menginginkan ada kenaikan 

nilai hibah bantuan keuangan, caranya parpol harus mengajukan proposal kepada kepala 

daerah. Proposal yang diajukan bukan hanya dari satu atau beberapa parpol saja tetapi 

seluruhnya, dengan dilengkapi rincian alasan mengapa meminta dinaikkan. "Harus 

seluruh parpol yang mengajukan proposal. Alasan dalam proposal itu misalkan karena 

inflasi, kebutuhan, pertumbuhan ekonomi, dan banyak lagi, harus dilampirkan," kata 

Nopi.  

Setelah proposal diajukan ke kepala daerah, dalam hal ini Bupati Muratara 

kemudian membentuk tim untuk membuat telaah di tingkat kabupaten, lalu hasilnya 

dibahas di provinsi. "Kami paling lambat mengirim hasil telaah di tingkat kabupaten 

tadi ke provinsi itu tanggal 28 Februari paling lambat. Misalnya mengajukan sekarang, 

berarti untuk 2024," kata Nopi.  

Di tingkat provinsi, lanjut dia, ada tim lagi yang menelaah untuk disetujui atau 

tidak, sehingga mekanisme untuk mengajukan kenaikan nilai hibah bantuan keuangan 

parpol ini tidak lah mudah. Nopi menambahkan, dalam Permendagri yang ada, ambang 

batas minimal untuk kabupaten/kota paling rendah Rp1.500 per suara.  

http://infotrainingkonsultan.com/


[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/Morinda]                            [2] 

Sedangkan di Kabupaten Muratara, pemerintah daerah setempat menyalurkan 

hibah bantuan keuangan parpol tahun 2022 sebesar Rp3.737 per suara. "Artinya di 

daerah kita sudah di atas ambang batas minimal dalam Permendagri itu. Kalau mereka 

(parpol) mau minta dinaikkan lagi dari itu, maka melalui pengajuan proposal," terang 

Nopi.  

Sebagaimana telah diberitakan, Pemkab Muratara melalui Badan Kesbangpol 

menyalurkan hibah bantuan keuangan parpol tahun 2022 sebesar Rp3.737 per suara 

kepada 11 parpol yang ada kursi di DPRD setempat. Sebanyak 11 parpol tersebut 

mendapat hibah dengan nominal yang tidak sama, karena besarannya tergantung pada 

jumlah suara partai yang diperoleh. Penetapan nominal dana hibah sebesar Rp3.737 per 

suara tersebut atas dasar kekuatan fiskal keuangan daerah, asal tidak di bawah angka 

minimal Rp 1.500 per suara. Sementara parpol yang memperoleh suara terbanyak yakni 

PDI Perjuangan 15.531 suara, disusul Gerindra 14.286 suara dan Demokrat 13.738 

suara. 

 

Sumber berita: 

1. https://sumsel.tribunnews.com/2022/10/05/hibah-parpol-di-muratara-rp-3737-per-

suara-bila-ingin-dinaikkan-ikuti-cara-ini, Hibah Parpol di Muratara Rp 3.737 Per 

Suara, Bila Ingin Dinaikkan Ikuti Cara Ini, Rabu, 5 Oktober 2022; 

2. Harian Sriwijaya Pos, Hibah Parpol di Muratara Rp 3.737 Per Suara, Kamis, 6 

Oktober 2022. 

 

Catatan : 

Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang 

mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, menyebutkan: 

 

https://sumsel.tribunnews.com/2022/10/05/hibah-parpol-di-muratara-rp-3737-per-suara-bila-ingin-dinaikkan-ikuti-cara-ini
https://sumsel.tribunnews.com/2022/10/05/hibah-parpol-di-muratara-rp-3737-per-suara-bila-ingin-dinaikkan-ikuti-cara-ini
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Pasal 5 ayat: 

(4) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah 

kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) 

per suara sah. 

(5) Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan 

kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per 

suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun 

berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 

anggaran berjalan. 

Pasal 6 ayat (2):  

Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan 

ayat (5) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat 

persetujuan Menteri. 

Pasal 7 ayat (2):  

Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai 

politik tingkat daerah kabupaten/kota. 

Pasal 8 ayat:  

(2) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), menjadi dasar penganggaran 

Bantuan Keuangan Partai Politik ditingkat kabupaten/kota. 

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan 

berdasarkan permohonan dari pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota. 

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pencantuman 

dalam kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara. 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 2 

(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal 9: 

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan berdasarkan 

penilaian dengan kriteria meliputi:  

a. kondisi kemampuan keuangan daerah; dan 

b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya. 

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah menetapkan Peraturan 

Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 


