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KPU Kalsel Hitung Ulang Anggaran Tambahan Kelengkapan 

Alat Pelindung Diri 

 

koranbanjar.net 

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 telah diputuskan 

pada 9 Desember mendatang, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah 

penularan virus corona. Namun, penyelenggaraannya di Kalimatan Selatan terancam 

kekurangan dana. 

Komisioner KPU Kalsel, Edy Ariansyah, saat dihubungi, Minggu (31/5/2020), 

mengatakan kekurangan itu terletak pada keperluan operasional protokol kesehatan saat 

Pilkada. 

Sebelumnya, kata dia, pemerintah telah menandatangani anggaran penyelenggaraan 

Pilkada serentak di Kalsel melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai 150 miliar 

rupiah. 

Edy menyebut kekurangan itu bisa saja ditutupi melalui APBD yang masuk dalam 

NPHD pemerintah daerah. Dia menjelaskan, membengkaknya dana pelaksanaan Pilkada 

serentak yang harus sesuai protokol kesehatan di antaranya karena ada keharusan mengurangi 

jumlah pemilih di setiap TPS. 

“Kalau jumlah pemilih di TPS dikurangi tentu konsekuensinya jumlah tesnya 

bertambah. Nah, jumlah TPS bertambah maka akan berkonsikuensi pada jumlah pembentukan 

tes terkait protokol kesehatan yang memuat tempat pencucian tangan, hand sanitizer, dan 

penyemprotan disinfektan,” sambungnya. 

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum,  KPU Kalsel, akan menghitung 

ulang alokasi anggaran tambahan untuk kelengkapan alat pelindung diri (APD) Covid-19 

terkait penyelenggaraan Pilkada Kalsel 2020 ini. 

https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/kpu-kalsel
https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/pilkada-kalsel-2020


Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2 

 
 

Ketua KPU Kalsel, Sarmuji menjelaskan untuk sarana protokol kesehatan untuk 

pelaksanaan Pilkada serentak di Kalsel, jika ada bantuan, lebih mengutamakan berupa barang 

alat pelindung diri, bukan sokongan dana. 

Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, mengatakan soal anggaran penambahan Pilkada 

Kalsel, yang dimungkinkan bertambah, untuk alat pelindung diri, jika ada aturan jelas, 

pihaknya akan memfasilitasi anggaran yang diperlukan.   

 

Sumber Berita: 

banjarmasin.tribunnews.com, KPU Kalsel Hitung Ulang Tambahan Kelengkapan Alat 

Pelindung Diri, Ini Tanggapan Gubernur, Rabu, 3 Juni 2020. 

koranbanjar.net, Komisioner KPU: Pilkada 2020 Kalsel Terancam Kekurangan Dana, Senin, 

1 Juni 2020. 

Catatan: 

A. Pengertian Dana Hibah 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah 

kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan 

Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan   organisasi   kemasyarakatan   yang   berbadan 

hukum Indonesia,    yang   secara   spesifik    telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak 

wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 

Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa. 

B. Hibah Kepada Badan dan Lembaga  

Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan 

lembaga: 

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan 

perundang-undangan;  

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

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

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok 

masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/kpu-kalsel
https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/h-sahbirin-noor
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dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah 

pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari 

pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai 

denga kewenangannya. 

 

1. Persyaratan 

Hibah kepada badan dan lembaga 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 dan 

kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah. 

Setiap  pemberian  hibah  dituangkan  dalam  NPHD yang ditandatangani bersama oleh 

kepala daerah dan penerima hibah. 

NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai: 

a. pemberi dan penerima hibah; 

b. tujuan pemberian hibah; 

c. besaran/rincian  penggunaan  hibah  yang  akan diterima; 

d. hak dan kewajiban; 

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan 

f. tata cara pelaporan hibah. 

Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani 

NPHD. (Pasal 13) 

Adapun untuk pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme 

pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(Pasal 14 ayat (4) 

2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban  

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan  hibah  kepada  kepala  

daerah  melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Hibah tersebut dicatat  sebagai  

realisasi  jenis belanja  hibah  pada  PPKD  dalam  tahun  anggaran berkenaan. 

Pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  atas  pemberian hibah meliputi:  

a. usulan  dari  calon  penerima  hibah  kepada  kepala daerah;  

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;  

c. NPHD; 

d. pakta  integritas  dari  penerima  hibah  yang menyatakan bahwa hibah yang diterima 

akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 
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e. bukti  transfer  uang  atas  pemberian  hibah  berupa uang atau bukti serah terima 

barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. (Pasal 18) 

Sedangkan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

a. laporan penggunaan hibah; 

b. surat   pernyataan   tanggung   jawab   yang menyatakan bahwa hibah yang diterima 

telah digunakan sesuai NPHD; dan  

c. bukti-bukti pengeluaran  yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-

undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima 

barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. (Pasal 19 ayat (2)) 


