
Catatan Berita – BPK Perwakilan Provinsi Banten  1 

 

DPRD BANTEN AKAN BENTUK PANSUS DANA HIBAH 

 

 
Ilustrasi: http://www.hmi-pamulang.com 

 

Kisruh penetapan lembaga pendidikan keagamaan yang menerima dana hibah dari 

Pemprov Banten tahun 2018 terus bergulir.  

Bahkan, DPRD Banten berencana akan membentuk panitia khusus (Pansus)
i
 untuk 

menyelidiki adanya pelanggaran prosedur dalam penentuan lembaga penerima dana hibah. 

“Setelah Komisi V menyelesaikan tugas melakukan klarifikasi dan uji petik terhadap 

lembaga penerima dana hibah, dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan,kami siap 

membentuk pansus dana hibah,” terang Asep Rahmatulah, ketua DPRD Banten kepada 

INDOPOS,Selasa (24/4). 

Menurut Asep, dibentukanya pansus dana hibah 2018 ini adalah, bertujuan untuk 

membongkar adanya dugaan sejumlah lembaga penerima dana hibah yang tidak prosedural 

sebagaimana hasil temuan  dari Komisi V. 

“Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V terhadap dana hibah adalah, 

untuk memberikan warning kepada Biro Kesra
ii
 agar melakukan langkah-langkah sesuai 

aturan, supaya tidak ada lagi temuan-temuan hukum atau penerima hibah yang tidak sesuai 

aturan,” tutur Asep. 

Menurut politisi PDI-P ini,dalam setiap rapat koordinasi selalu disampaikan agar 

penerima dana hibah harus betul betul sesuai prosedur. Namun, jika Biro Kesra 

menganggap dirinya paling benar, dewan terpaksa melakukan langkah politik dengan 

membentuk pansus. 

“Ini bukan mencari siapa yang salah dan benar, melainkan ingin meluruskan apa 

yang sudah menjadi program dan pencanangan kita sebagai pemerintah untuk memberikan 
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hibah kepada masyarakat, berdasarkan aturan dan jangan melanggar aturan. Tapi kalau ini 

nggak benar, berarti ada pembangkangan pemerintah terhadap  terhadap dewan sebagai 

lembaga yang memiliki fungsi pengawasan,” cetusnya. 

Sementara ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhan kepada INDOPOS 

mengaku, memiliki banyak bukti adanya sejumlah lembaga penerima dana hibah tahun 

2018 yang tidak prosedural.”Soal dana hibah ini sudah jadi rahasia umum.Banyak lembaga 

penerima dana hibah yang mengajukannya proposal masih baru,” ungkapnya. 

Fitron meminta kepada semua pihak yang ingin mencoba mencari alibi, untuk berkata jujur, 

karena pihaknya ingin melindungi WH dan Andika dari pihak pihak yang mengganggu 

dengan aksi aksi yang tidak terpuji. 

”Komisi V ingin pemerintahan WH Andika ini tidak diganggu oleh aksi aksi yang 

tidak terpuji. Soal dana hibah, Komisi V sudah punya datanya dan sudah uji petik, jangan 

sampai tunggu Komisi V membongar semua lembaga lembaga penerima dana hibah yang 

tidak prosedural ikut menikmati dana hibah,” ancam Fitron. 

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemprov Banten agar menyetop proses 

pencairan dana hibah kepada lembaga lembaga yang tidak prosedural. 

”Sebelum lembaga lembaga yang tidak prosedural itu menjadi NPHD (Naskah 

Perjanjian Hibah Daerah). Walaupun sudah menjadi NPHD, untuk tidak dicairkan, karena 

saya tahu semua lembaga yang ngusulin tidak prosedural itu mana,” ungkap politisi partai 

Golkar ini. 

“Jangan ganggu pak WH dan Andika, karena dana hibah itu ada aturannya dan 

penyaluran dana hibah itu harus prosedural. Jangan tunggu Komisi V buka lembaga 

lembaga apa saja itu yang tidak prosedural. Tapi kalau mereka tetap ngeyel, kami akan 

bongkar,” tegasnya.    

Terpisah, Kepala Biro Kesra Banten, Irvan Santosa yang dikonfirmasi, enggan 

menanggapi ancaman dewan yang akan membentuk Pansus dana hibah.”Saya tidak akan 

mengomentari ancaman dewan yang akan membentuk Pansus,” ujarnya. 

Menurut Irvan, tugas dari Biro Kesra terkait penanganan hibah uang adalah, 

melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan hibah uang dari masyarakat kepada 

Pemprov Banten, khususnya dari lembaga keagamaan dan lembaga pendidik keagamaan, 

untuk selanjutnya merekmondasikan calon penerima hibah yang memenuhi persyaratan 

kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerimgan Daerah (TAPD). 
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Sumber Berita:  

1. www.indopos.co.id, DPRD Banten Akan Bentuk Pansus Dana Hibah, 24 April 

2018; 

2. www.radarbanten.co.id, Klarifikasi Penetapan Lembaga Calon Penerima Hibah, 

Dewan Panggil Biro Kesra, 18 April 2018; 

3. www.penamerdeka.com, Ada Calo Dana Hibah Banten? Calon Penerima 

Konfirmasi ke Dewan, 25 April 2018 

 

Catatan: 

Aturan terkait pemberian hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 14 Tahun 2016. 

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dan Bantuan Sosial kepada 

anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah (Pasal 4 ayat (1) dan 

Pasal 22 ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011). Pemberian hibah dilakukan setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, sedangkan pemberian bantuan sosial 

dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. (Pasal 

4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011). 

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada 

pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan, 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 diberikan kepada (Pasal 5 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016): 

1. Pemerintah Pusat 

Hibah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. 

2. Pemerintah Daerah lain  

Hibah diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana 

diamanatkan peraturan perundang-undangan. 

3. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;  

http://www.radarbanten.co.id/
http://www.penamerdeka.com/
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Hibah kepada BUMN diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan hibah 

kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima 

pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

4. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 

Badan dan Lembaga yang dimaksud adalah:  

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 Dalam Negeri, Gubernur atau 

Bupati/Walikota; atau 

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

masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai 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 dengan kewenangannya. 

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan 

kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan 

pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak 

asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

Bantuan Sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat meliputi (Pasal 23 

Permendagri 32 Tahun 2011): 

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil 

sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar 

dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum 

Terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang: 

1) direncanakan  

dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat 

penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. 

2) tidak dapat direncanakan sebelumnya 
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dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan 

pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan 

menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang 

bersangkutan. 

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang 

berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

 

 

                                                           
i
 Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. 
ii
 Biro Kesejahteraan Rakyat . Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Provinsi Banten pada Pasal 8 diatur bahwa Biro Kesra melakukan evaluasi permohonan hibah untuk bidang 

keagamaan/peribadatan dan pendidikan  keagamaan. 

 


