
BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI I{ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2OI7

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBATI DAN BANTUAN SOSIAL

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pemerintah Kabupaten Barito Timur perlu mengatur
pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ment:tapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemberian darr Pertanggungjawaban Hibah dan
Bantuan Sosial;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, K.ebupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 18, Tambahan Lerr,baran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 1'Z Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);
Undang-Undang Nomor '.lO Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lem raran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a301);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 lrlomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor a355);

2.

J.

4.



5.

6.

7.

Undang-Undang Nomot' 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaarr dan Tanggungjawab Keuangan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a4aO\;
Undang-Undang Nomot' 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negarir Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 126, Tambaha,r Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38\;
Peraturan Pemerintah lttromor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Bzdan Pelayanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesiir, Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahn
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 45021 dan
Peraturan Pemerintah Re1>ublik Indonesia Nomor 74 Tahun
2Ot2 tentang Perubahan etas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentanlg Pengelolaan Keuangan Badan
Pelayanan Umum (Tambrrhan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 53aO);
Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran I'legara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, TambeLhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575);
Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lem3aran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272\;
Peraturan Pemerintah Nrmor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nrmor 14O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republ.k indonesia Tahun 20O5 Nomor
25, Tambahan Lembaran l,legara Republik Indonesia Nomor
a6Lal;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepadir Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

tentang Bantuan Keuan5lan Kepada Partai (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kaii terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Ne geri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuang,an Daerah (Berita Negara Republik

indonesia Tahun 2OLL Nomor 310 );
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Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2oll
tentang Pedoman Pembt:rian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari APBD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol)Nomor 450),sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantu4n Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a1);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2Ot6 (Le,mbaran Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2015 Nomor 28);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun
2Ot7 Tanggal 19 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggarang2OlT;
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2OlT
Tanggal 19 Oktober 2Ol'7 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun Anggaran 2Ol7 .

MEMUTUSI(AN

MENETAPI(AN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAtrIABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
Kepala Daerah adalah Bupati Barito Timur.
Wakil Bupati Adalah Wakil Bupati Barito Timur.
Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Timur.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerair Kabupaten Barito Timur.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yarrg rlapat dinilai dengan uang termasuk
di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
Rencana Keuangan tahunan Pemerintah l)aerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dern an Perwakilan Rakyat Daerah, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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9.

10.

11.

12.

13.

T4,

15.

16.

17.

18.

Pejabat Pengeloia Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
meiaksanakan Pengelolaan APBD dan L,ertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD dapat
menunjuk atau memberikan tugas sebagain atau seluruhnya sebagai PPKD
kepada Pejabat lain dilingkup PPKD.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Dae:'ah yang melaksanakan pengeiolaan
APBD.
Satuan Perangkat Daerah yang selanjutn.ra disingkat SKPD adalah Perangkat
Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pr:ngguna Anggaran/Barang.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
Kepaia Daerah dalam rangka APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana Daerah, BPKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD yang selanjutnya disingkat RKA-BPKAD
adaiah rencana kerja dan anggaran Badan selaku Bendahara Umum Daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adaiah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran SKPD.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAL, yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Badan selaku Bendahara
Umum Daerah.
Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
merupakan dokumen yang memuat pendacatan dan belanja setiap SKPD yang
di gunakan sebagai dasar pelaksanaan olel, pengguna anggaran.
Hibah adaiah pemberian uang/barang u-tau jasa dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah atau Pemerintah Da erah lainnya, perusahaan daerah
rlasyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara s1:esifik teiah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
bertujuan untuk menunj ang penyelenggara an urusan Pemerintah Daerah.
Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus yang selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Resiko sosial adalah kejadian atau peristirn a yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu,keluarga,kelompok
dan masyarakat sebagai dampak krisis sc,sial. Krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam dan bencana alam jika tide& diberikan belanja bantuan sosial

akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutrya disingkat NPHD adalah naskah
perjanjian hibah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah tlan penerima hibah'
Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota

masyarakat warga Negara Republik Indorresia secara suka rela atas dasar
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap T\rhan

Yang Maha Esa, untuk berperan serta diilam pembangunan dalam rangka

mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik indonesia.

19.

20.

oo

27.



(1)

(2)

23. Ruang Lingkup Peraturan Bupati Barito Timur ini meliputi peiaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
BAGIAN KESATU

HIBAH

Pasal 3

Pemerintah daerah memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemberian Hibah sebagaimana dimaksuC pada ayat il) ditakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Lrusan wajib dan belanja urusan
pilihan.
Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
pencapain sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan
urgensi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutarr, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat.

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) memenuhi kriteria
paling sedikit:
a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
b. Tidak wajib,tidak mengikat dan sesrrai dengan kemampuan keuangan

daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
c. Memberikan nilai manfaat bagi pemr:rintah daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerrntahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.

d. Memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

a. Pemerintah Daerah/ Kecamatan dan Pemerintah desa.
b. Badan Usaha Milik Daerah.
c. Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyar,rkatan yang berada di wilayah

Kabupaten Barito Timur.

Pasal 5

(1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana climaksud dalam pasal 4 huruf a

diberikan kepada Pemda, Kecamatan, Desa.
(2) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagair.ana din:aksud dalam pasal 4 huruf

b diberikan kepada badan usaha milik dae:'ah dalam rangka penerusan hibah
yang diterima pemerintah daerah dari mernerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)



(3) Hibah kepada badan, Iembaga diberikan kepada kelompok orang yang memiiiki
kegiatan tertentu dalam bidang pere konomian, pendidikan, kesehatan,
keagamaan, kesenian, adat istiadat dan k,:olahragaan.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalarn pasal
4 huruf d diberikan kepada organiasrrsi kemasyarakatan yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundan g-undan gan.

(5) Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki
kegiatan tertentu daiam bidang perekonornian, makan, kesehatan, keagamaan,
kesenian, adat istiadat, dan keolahragaaan, non fropesional.

Pasal 6

Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:
a. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah s,:tempat, kecuaii ditentukan lain oleh

peraturan perundang-undan gan.
b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang

bersangkutan.
c. Memiliki Sekretariat.

BAGIAN KEDUA
PENGANGGARAN

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi
kemasyarakatan dapat menyampaikan us;ulan hibah secara tertulis kepada
Kepala Daerah.

(2\ Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi dan
evaluasi usulan sebagaimana dimaksud ayrtt (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimal..sud ayat (2) menyampaikan hasil
evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Hibah berupa uang dicantumkan daiam RKA-PPKD.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dLmaksud pada ayat (1) dan ayat (21

merrjadi dasar penganggaran hibah dalam r\PBD sesuai Peraturan Perundang -
undangan.

Pasal 9

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis
belanja hibah, obyek dan rincian obyek bela"nja berkenaan pada PPKD.

(2) Obyek belanja hibah dar-r rincian obyek be anja hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :



(3)

a. Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Dt:sa.
b. Badan Usaha Milik Daerah.
c. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berada di wilayah

Kabupaten Barito Timur.
Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung
yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam
jenisbelanja barang dan jasa, obyek belarLja hibah barang dan jasa berkenaan
kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja hibah barang atau
jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan SKPD.
Rincian obyek belanja sebagaimana dinraksud pada ayat (1) dan ayat (2\
dicantumkan nama penerima hibah.

BAGIAN KETIGA
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 1O

(1) Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa barerng atau jasa bedasarkan atas DPA-

SKPD.
(3) Melengkapi Persyaratan Pengajuan dokumen yang

BPKAD untuk Hibah.
(4) Melengkapi Persyaratan Pengajuan dokumen yang

BPKAD untuk Bantuan Sosial.

Pasal 11

(1) Mekanisme Pencairan PPKD :

Kepala BPKAD Mendi:;posisi
Permohonan

Hibah & Bansos

(4)

sudah di tetapkan oleh

sudah di tetapkan oleh

Dari Bupati Kepada SKPD

Terkait untuk di Ver fikasi

Oleh Tim Verifikasi

Calon Penerima Hibah dan
Bansos Mengajukan

Proposa l/Permintaan
Bantuan Ke Bupati

Sesudah di Verifikasi oleh
SKPD terkait Baru Meminta

Persetujuan Dari Bupati

Untuk Proses Pencairan

Penginputan SPP/SPM

(Bendahara/KPA)

Proses Penerbitan Surat

Penyediaan Dana (SPD) Ke

Bidang Anggaran

Penandatangan Dokumen :

Kwitansi, Fakta

lntegritas, BAP,SPTM, NPH D



Dokumen Permohonan
Diverifikasi Oleh Bidang
Pengelolaan Keuangan

Proses Penerbitan SP2D Oleh
Bidang Pengelolaan Keuangan

Bank Transfer ke Rekening

Penerima

(2)

a. Pemohon mengajukan proposal/pernrintaan bantuan ke Bupati Barito
Timur.

b. Kepala BPKAD meneliti kelengkapan l)ersyaratan Administrasi, jika masih
ada kekurangan dan meminta kepada calon penerima hibah atau Bantuan
Sosial untuk melengkapi persyaratan.

c. Kepala BPKAD mendisposisi permohorran kepada Bendahara PPKD untuk
memproses pengajuan pencairan Hibah atau Bantuan Sosial.

d, Adminstrasi yang disiapkan oleh Bendahara PPKD berupa :

- Kwitansi
- Fakta Integritas
- Berita Acara Pembayaran (BAP)
- Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Mutlak (SmM)
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pencairan

e. Dokumen permohonan pencairan rli verifikasi Bidang Pengelolaan
Keuangan.

f. Proses Penerbitan Surat Perintah Pe:rcairan Dana (SP2D) oleh Bidang
Pengelolaan Keuangan, ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah
(BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD).

g. Bank Transfer ke rekening penerima Hitrah atau Bantuan Sosial.
Syarat pencairan Hibah Bansos :

a. Surat permohonan / permintaan Dana dari Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan di tunjukan kepada Bupati Barito Timur dengan di
tandatangani oleh Ketua disetujui oleh Kepaia Desa / Lurah serta di
ketahui oleh Camat.

b. Rancana Anggaran Biaya ( RAB ) berctasarkan Keputusan Bupati Barito
Timur.

c. Foto Copy SK Pengurus.
d. Foto Copy KTP Pengurus ( Ketua / Bendahara ).
e. Foto Copy Rekening Bank (Bank Kalteng ).
f. Foto Fisik (Bagi rehab pembangunan ).
g. Materai 6000 = 5lembar.
h. Cap stempel pengurus.
Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Kepala Daerah dan penerima jribah.

NPHD paling sedikit memuat ketentuan merLgenai :

a. Pemberi dan Penerima Hibah;
b. Tujuan Pemberi Hibah;
c. Besaran/Rincian pengguna hibah yang ak.an diterima;
d. Hak dan Kewajiban;
e. Tata Cara Penyaluran/Penyerahan Hibah;dan
f. Tatacara Pelaporan Hibah.

(3)

(4)



(s) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau
jenis barang atau jasa ditetapkan deng;an keputusan Kepala Daerah yang
penyaluran / penyerahan hibah.
Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah
dilakukan setelah penandatanganan NPHI).
Pencairan hibah dalam bentuk uar.g dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS).
Pelaporan pertanggungjawaban meliputi :

a' Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya,

b. Pertanggung Jawaban penerima hibah rreliputi
1. Laporan Penggunan Hibah.
2' Surat Pernyataan Bertanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah

yang di terima telah digunakan sesuai dengan NPHD.
3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan

Perundang- undangan bagi penerinra hibah berupa uang atau saiinan
bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang /jasa.

4' Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan
Kepada Bupati Barito Timur paiing lambat 3 (tiga) bulan di Tahun
Anggaran Berjalan.

5. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disimpan dan di
pergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Dokumen kelengkapan spJ penerima Hibah & Bansos :

a. Laporan penyampaian surat pertanggungjawaban ( SpJ Hibah I Bansos ).b. Kwitansi ditanda tangani oleh Ketua darL bendahara serta penerima.
c. Nota pembelian barang (Toko / Kios ).
d. Foto Fisik sebelum dan sesudah (peruntukan Rehab / pembangunan 

).e. Caplstempel.

BAB TV
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaian laporan pengguna hibah kepada
Kepala Daerah melalui SKPD terkait.

(2) Penerima Hibah berupa barang dan jasa rrenyampaikan laporan penggunaan
hibah kepada Kepaia Dacrah mclaiui SKPD :erkait.

(3) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada ppKD
dalam tahun anggaran berkenan.

(4) Hibah berupa barang atau jasa clicatat seLagai realisasi obyck belanja hibah
pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKpD
terkait.

Pasal 13

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pernberian hibah meliputi :

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Kt:pala Daerah.
b. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan daftar penerima hibah.

(6)

(7\

(8)

(e)



c.

d.

e.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Fakta integritas dari penerima hibah yilng menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan digunakan sesuai dengan NpHD;
Bukti transfer uang atas pemberian hicah berupa uang atau bukti serah
terima barang/jasaatas pemberian hibah )erupa barang/jasa;

(2)

Pasal 14

(1) Penerima hibah bertanggungjawab s,)cara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.
Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

a. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab y€rng menyatakan bahwa hibah yang

diterima telah digunakan sesuai dengan NpHD;dan
c' bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan

Perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau saiinan bukti
serah terima barang/jasa bagi penerin:a hibah berupa barang/jasa.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada Kepala Daerah pal"ng lambat 3 (tiga) bulan anggaran
berjalan dan disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Timur dalam hal ini Bendahara Pengeluaran ppKD.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimak,;ud pada ayat (2) huruf c disimpan
dan dipergunakan oleh penerima hibah se.aku obyek pemeriksaan.

BAB V
BANTUAN SOSIAL

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat member{kan bantuan sosial kepada
anggota/keiompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemberian bantuan sosial sebagaimana cimaksud ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib memperhatikan asas
keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 16

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana limaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

meliputi :

a. Individu, keluarga dan/atau masyarakatyang mengalami keadaan yang tidak
stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau
fenomena alatn agar dapat mernenuhi kebr.rtuhan hidup mir:ir:rum;

b. Lembaga non pemerintahan di bidang penlidikan, keagamaan dan bidang lain
yang berperan untuk melindungi indivicu, kelompok dan masyarakat dari
kemunglcinan terjadinya resiko sosial.

(3)

(4)

(1)

(2)
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Pasal 17

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

memenuhi Kriteria paling sedikit :

a. selektif.
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan.
c. bersifat sementara, kecuali dirlam keadaan tertentu dapat

berkelanjutan;dan
d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diartikan bahwa
bantuan sosial hanya diberikan kepada ca"lon penerima yang ditujukan untuk
melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria kesehatan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meiiputi :

a. memiliki identitas yang jelas;
b. berdomisili daiam wilayah administra:if Pemerintahan Daerah Kabupaten

Barito Timur.
(4) Kriteri bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap Tahun Anggaran,

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap 'fahun Anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagarmana dimaksud pada ayat (1) huruf
d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :

a. rehabilitas sosial.
b. perlindungan sosial.
c. pemberdayaan sosial.
d. jaminan sosial.
e. penanggulangankemiskinan.
f. penanggulangan bencana,

Pasal 18

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksuc. daiam pasal 17 ayat (6) huruf a
ditunjukan untuk memuiihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang
yang mengalami disfungsi sosial agar dallat meiaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.

(2) Pcrlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) huruf b

ditunjukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebuLuhan dasar
minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksrrd daiam pasal 17 ayat (6) huruf c
ditunjukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang
mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya.

11



(2)

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal L7 ayat (6) huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7 ayat 16l
huruf e merupakan kebijakan, program drrn kegiatan yang dilakukan terhadap
orang, keluarga, kelompok masyarakirt yang tidak mempunyai atau
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan
yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaiman dirr,aksud dalam pasal 15 ayat (6) huruf
f merupakan serangkaian upaya yang ditunjukan untuk rehabilitas.

Pasal 19

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh
penerima bantuan sosial
Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1) adaiah uang yang
diberikan secara langsung kepada penerinLa seperti beasiswa bagi anak miskin,
yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia,
terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra/putri pahlawan yang
tidak mampu.
Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (i) adalah barang
yang diberikan secara langsung kepada grenerima seperti bantuan kendaraan
operasionai untuk sekolah luar biasa, s\ asta dan masyarakat tidak mampu,
bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makan/ pakaian kepada
yatim piatu/ tuna sosial, ternak bagi kelorepok masyarakat kurang mampu.

Pasal 2O

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang bedasarkan atas DPA-
PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan tlan Aset Kabupaten Barito Timur.

(2) Peiaksanaan Anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkau atas DPA-
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Pasal 21

(1) Kepala daerah menetapkan daftar pent:rima dan besaran bantuan sosial
dengan Keputusan Kepaia Daerah berdasarkan peraturan daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentatrg penjabaran APBD.

(21 Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima
bantuan sosial yang tcrcantum dalam kelrutusan Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang derrgan cara pembayaran langsung (LS).

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uilng dengan nilai sampai dengan

Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) penr:airannya dapat dilakukan melalui
mekanisme tambah uang (TU)

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada peneritna bantuau sosial sebagaitnana

dimaksud pada ayat (4) dilengkapi deng,m kwitansi bukti penerimaan uang
bantuan sosial.

(3)
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Pasal 22

Penerima bantuan sosial berupa uan6l dapat menyampaikan penggunaan

bantuan sosial kepada Kepala Daerah rnelalui Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Barito Tir:rur dengan tembusan kepada SKPD

terkait.
Bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada Kepala Daerah melalui SF:PD terkait dengan tembusan kepada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset f)aerah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 23

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial
meliputi :

a, Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau Surat
Keterangan dari Pejabat yang berwenaeg kepada Kepala Daerah.

b. Keputusan Kepala Daerah tentang cenetapan daftar penerima bantuan
sosial.

c. Fakta Integritas dari penerima bantrran sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosiai yang diterima akan dig:nakan sesuai dengan usulan;

d. Bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa
uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial
berupa barang.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksr-rd pada ayat (1) huruf b dan huruf, c

dan d dikecualikan terhadap bantuan social bagi individu danf atau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal24

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas

penggurlaan bantuan sosial yatlg diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban bantuan sosiai meliprti :

a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

b. Surat pernyataan tanggungjawab yanE; menyatakan bahwa bantuan sosiai

yang diterima telah digunakan sesuai ciengan usulan;
c. Bukti-buktipengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan bagi penerima bantuan sosiai berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang be gi penerima bantuan sosial berupa

barang.
(3) Pcrtanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

disampaikan kepada Kepala Daerah paJing lambat 3 (tiga) bulan tahun
angggaran beianja.

(4) Perlanggungjawaban sebagaimarra climaksi.rd pada ayat (2) huruf c disimpan

dan dipergunakan oleh penerima bantuan srsial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 25

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada lacoran keuangan Pemerintah Daerah

dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan sosial berupa barang yang belum

a.

b.
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diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dala:n neraca.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan
bantuan social.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kepala Daerah de:rgan tembusan kepada SKPD yang
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 27

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (21

terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan
yang telah disetuju, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PERSYARATAN PENCAIRAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 28

Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan Penerima Bantuan Sosial agar
meiengkapi syarat pencairan bantuan antara lain :

a. Surat permohonan pencairan Dana Bantu ln dan pengesahan RAB ditunjukan
kepada Kepala Daerah Up. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Barito Timur;

b. Fotocopy SK Badan/Lembaga/Organisasi KemasyarakatanfPenerima Bantuan
Sosial yang ditanda tangani serta disahkan oieh Kepala Desa/Lurah dan Camat
setempat;

c. Rencana Anggaran biaya (RAB) sebesar yarlg bisa dibantu dan ditanda tangani
serta disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dari Camat setempat;

d. Fotocopy Nomor Rekening Bank atas nama Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;

c. Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara yang masih berlaku;
f. Foto bangunan dan dicetak dikertas foto (khusus fisik/rehab bangunan);
g. Menandatangani kwitansi NCR;

h. Malerai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) seba.ryak lirna (5) lembar;
i. Menandatangani Fakta integritas ;

j Menyampaikan LPj (Laporan Pertanggunljawaban) di sertai kwitansi, nota
pembelian dan stempel dari toko sesuai dengatr RAB;dan

k. Bantuan diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan ditransfer ke rekening
penerima hibah/ bantuan sosial.
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(1)

(2)

BAB VIII
KPTENTUAN PERALII{AN

Pasal 29

Dalarn hal NPHD bernilai lebih dari Rp.5.000.000,-
ditandatangani oleh kepala Daerah dan penerima hibah.
Untuk bantuan bernilai kurang dari Rp. 5.000.000,-
menandatangani fakta integritas.

(lima Juta rupiah)

(lima juta rupiah)

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggai di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang l,ayang

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 Oktob er 2OIT

AERAH
TIMUR,

':l
l.L

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 22

pada ta;.te:gafigq Oktober 20 lZ
,lr'-:/-(\
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