
 

 

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

 
 

DANA HIBAH PEMILU DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

MASIH DIKAJI 

 

 

Sumber Gambar: www.danisuluhpermadi.web.id   

 

Isi Berita: 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 

(PALI) masih melakukan kajian terkait besaran alokasi dana hibah untuk penyelenggara 

Pemilu mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemiliu (Bawaslu). 

Kepala Bappeda Kabupaten PALI, Ahmad Jhoni, mengatakan bahwa usai dilakukan rapat 

dengan forum Sekretaris Daerah (Sekda) se-Sumatera Selatan (Sumsel), maka disepakati 

menggunakan APBD Perubahan dan sudah dianggarkan sesuai Edaran Menteri Dalam 

Negeri (Mendagri).  “Kita akan lebih dahulu rapatkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Kesbangpol) PALI, karena menjadi leading sektor kajian dan analisis kebutuhan anggaran,” 

kata Jhoni saat dibincangj, Kamis 9 Februari 2023. 

Sementara, Plt Kepala Badan Kesbangpol PALI, Ersangkut, menerangkan jika 

pihaknya untuk sementara ini masih menunggu anggaran yang fix serta dari dana sharing 

Pilgub Provinsi Sumsel.  “Jadi, berdasarkan itulah, akan dibahas dengan TAPD Kabupaten 

PALI bersama Kesbangpol,” terangnya. Selain itu, Ersangkut, menjelaskan pihaknya juga 

masih menunggu terkait penetapan tahapan Pilkada dari KPU. Dimana, nantinya alokasi 

anggaran ini, berbeda apabila terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Dalam waktu dekat 

akan kita rapatkan. Nanti, jika sudah didapati besaran nominal alokasi anggaran dana hibah 

akan segera kita infokan,” jelasnya.  

Lebih lanjut ia mengungkapkan, sejauh ini skema sharing anggaran belum diketahui 

mekanismenya tapi untuk penganggaran dari Kemendagri untuk tahapan awal menggunakan 

pada APBD Perubahan 2023 sebesar 40 persen dan sisanya sebesar 60 persen dianggarkan 

di APBD Induk 2024. “Ketentuan itu sesuai dengan Surat Edaran dari Mendagri,” katanya.  

http://www.danisuluhpermadi.web.id/
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Sumber Berita: 

1. https://palpres.disway.id/read/645192/dana-hibah-pemilu-di-pali-masih-dikaji, Dana 

Hibah Pemilu di PALI masih dikaji, 10 Februari 2023. 

2. https://infopublik.id/kategori/nusantara/709812/sekda-paparkan-aturan-pendanaan-

pilkada-2024, Sekda Paparkan Aturan Pendaanaan Pilkada 2024, 8 Februari 2023. 

 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  

- Pasal 56 ayat (1) huruf e, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 

(1) huruf a dirinci atas jenis belanja hibah; 

- Pasal 62 ayat (1), Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf 

e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik 

negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun 

anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

- Pasal 62 ayat (2), Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 

untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah 

sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

- Pasal 62 ayat (3), Belanja hibah 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. 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

- Bab II Huruf D tentang Belanja Daerah angka 2 huruf e.Belanja Daerah poin 5).e.(1), 

Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:  

(a)  yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan 

perundangundangan;  

(b)  yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan 

terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau 

https://palpres.disway.id/read/645192/dana-hibah-pemilu-di-pali-masih-dikaji
https://infopublik.id/kategori/nusantara/709812/sekda-paparkan-aturan-pendanaan-pilkada-2024
https://infopublik.id/kategori/nusantara/709812/sekda-paparkan-aturan-pendanaan-pilkada-2024
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- Bab II Huruf D tentang Belanja Daerah angka 2 huruf e.Belanja Daerah poin 5).e. (3) 

Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:  

(a)  memiliki kepengurusan di daerah domisili;  

(b)  memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan 

lainnya; dan  

(c)   berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan 

dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah 

Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub 

kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah. 

Terkait pemberian dana hibah pilkada, terdapat Surat Edaran Kementerian Dalam 

Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa besaran dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah 

dibahas dan disepakati bersama dengan Berita Acara dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota 

dan Bawaslu KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bahwa Penyediaan dana hibah Kegiatan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan 

TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang 

disepakati bersama. Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Tahun Anggaran 2023 

sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja terhitung setelah penandatangan NPHD dan Tahun Anggaran 2024 sebesar 

60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum 

hari pemungutan suara.  


