
Menimbang 

BUPATI MINAHASA SELATAN 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN 
NOMOR -15. TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA SELATAN, 

a. bahwa dalam ranqka. kelancaran pelaksanaan pengelolaan 
hibah dan bantuan sosial yang dibiayai melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf 
a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa 
Selatan tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial. 

Mengingat 1. 

2. 

3. 

4. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rebublik 
Indonesia Nomor 3298); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi 
Sulawesi Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4273); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang ... 



9. 

8. 

1 1. 

10. 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbe.ndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

•' 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Norn or 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4456); 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Republik Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

t 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 496 7); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebacaunana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

-- 

15. Peraturan ... 



15. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hi bah· 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5202); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

22. Peraturan Menteri Dalam �egeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana · telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Tata Cara Kerja 'Sarna Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 22); 

24. Peraturan Menteri .Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 311); 

25. Peraturan ... 



Menetapkan 

25·. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); · 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2007 Nomor 01 Seri C). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG TATA 
CARA PEMBERIA� HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

I 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. 
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubunqan denqan hak dan kewajiban 
daerah tersebut. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah Perarigkat Daerah Pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 
selaku penqquna anqqaren/barano. 

9. Tim Anggaran ... 



9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
TAPD adalah tim yang. dibentuk dengan keputusan Kepala 
Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai 
tugas rnenviapkan serta melaksanal<an kebijakan Kepala 
Daerah dalam ra�gka Penvusunan APBD yang anggotanya 
terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat 
lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat 
RKA-PPKD adalah ; Rencana Kerja dan Anggaran 
Badan/Dtnas/Baqian Keuanqan selaku Bendahara Umum 
Daerah. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 
yang berisi Proqram, Kegiatan .dan Anggaran SKPD. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya 
disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen · Pelaksanaan 
Anggaran. Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku Bendahara 
Umum Daerah. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD · merupakan dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai 
dasar pelaksariaan oleh pengguna anggaran. 

14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari 
pemerintah daerah 'kepada Pemerintah pusat atau pemerintah 
derah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik . . 
Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan 
yang berbadan hukum Indpnesia, yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak .wajlb dan tidak 
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan 
untuk me'nunjang penyelenggaraan urusari pemerintahan 
daerah. 

15. Bantuan Sosial adalah pemberian uang/barang atau jasa dari 
pemerintah daerah kepada Individu, Keluarga, Kelompok 
dan/atau Masyarakat yang' sifatnya tida secara terus menerus 
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 
ditanggung oleh Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau 
Masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis 
politik, fenomena alam dan bencana_ alam yang jika tidak 
diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak 
dapat hidup dalam kondisi wajar 

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD 
adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah 
Daerah dengan Penerima Hibah. 

18. Organisasi ... 



18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk 
oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia 
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, 
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
untuk berperan serta dalam pembangunan dalam ra�gka 
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk 
organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, 
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian 
hibah yang bersumber dari APBD. 

Pasal3 
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, 
barang atau jasa. 

BAB III 
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH 

Bagian Pertama 
Um um 

Pasal4 
Dana Hibah tidak dapat diberikan kepada Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan 
Organisasi Kemasyarakatan yang telah memperoleh alokasi 
anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. 

Pasal 5 
Bupati selaku · Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
dapat memberikan Dana Hibah Khusus kepada Pemerintah, 
Pemerintah Dae rah dan Organisasi yang dibentuk 
Pemerintah/Pemerintah Daerah (Organisasi semi Pemerintah) 
dengan pertimbangan tertentu. 

Pasal6 
1. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai 

kemampuan keuangan daerah. 

2. Pemberian ... 



2. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 
wajib dan belanja urusan pilihan. 

3. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan 
kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan 
daerah . dalam mendukung terselenggaranya funsi 
pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan 
manfaat untuk masyarakat. 

4. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
memenuhi kriteria paling sedikit : 
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus 

menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan; 

c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalarn 
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan untuk memenuhi 
persyaratan penerima hibah. 

5. Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah 
bahwa pemberian hibah tidak hanya diberikan kepacla 
golongan tertentu, namun untuk semua permohonan yang 
memenuhi syarat dan diperlakukan (diproses) dengan standar 
yang sama. 

6. Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah 
bahwa pemberian hibah dilakukan secara wajar dan 
proporsional dan sesuai batas-batas normal yang berlaku. 

7. Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah 
bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh 
aka! dan pikiran. 

8. Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana maksud pacla 
ayat 4 adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk 
pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

9. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak 
dapat digunakan untuk membiayai : 
a. gaji/tunjangan/honor bulanan (kecuali honor atas 

pelaksanaan suatu kegiatan); 
b. belanja perjalanan dinas luar negeri (kecuali terkait erat 

dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan 
pemerintah daerah); 

c. acara perayaan; 
d. lomba-lomba untuk perebutan piala/hadiah; 
e. pemberian hadiah/cinderamata/karangan bunga; 
f. tunjangan hari raya. 

10. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus 
memenuhi kriteria paling sedikit : 
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. tidak ... 



b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap 
tahun anggaran, kecuali ditentukan lain . dengan 
pertimbangan tertentu, Bupati selaku Pemegang Kekuasaan 
Pengelola Keuangan Daerah dapat memberikan Dana Hibah 
Khusus dan peraturan perundang-undangan; dan 

c. memenuhi persyaratan penerima hibah. 
11. Pengertian penerima hibah tidak dapat menerima hibah secara 

terus menerus dikecualikan dengan pertimbangan tertentu, 
Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan 
Daerah dapat memberikan Dana Hibah Khusus kepacla 
Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah 
(Organisasi Semi Pemerintah), peruntukannya secara spesifik 
telah ditetapkan (berkenan dengan program unggulan 
Kabupaten) dalam rangka menunjang penyelenggaraan 
urusan pemerintah daerah. 

12. Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.1 
Yaitu : 
a. diatur dalam peraturan pemerintah/peraturan Bupati; 
b. organisasi bentukan pemerintah/pemerintah Kabupaten; 
c. program pemerintah yang sudah direncanakan (program 

unggulan). 

Pasal 7 

Hibah dapat diberikan kepada: 
a. Pemerintah; 
b. Pemerintah daerah lainnya; 
c. Perusahaan daerah; 
d. Masyarakat; dan/atau 
e. Organisasi kemasyarakatan. 

Pasal 8 

1. Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf a diberikan kepada satuan kerja darl 
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang 
wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Minahasa 
Selatan. 

2. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah 
otonom baru hasil pemekaran daerah dan satuan keria 
dibawahnya di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dalarn 
rangka Bantuan operasional sekolah dan penanganan bencana 
(tanggap darurat) serta pembiayaan lain sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

3. Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik 
Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterirna 
pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan. perundang-undangan. 

4. Hibah ... 



4. Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf d diberikan kepada kelompok masvarakat yang 
memiliki kegiatan tertentu dalam bidang: 
a. perekonomian; 
b. pendidikan; 
c. kesehatan; 
d. keagamaan; 
e. kesenian; 
f. adat istiadat; dan 
g. keolahragaan non-profesional. 

5. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada organisasi 
kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal9 

1. Bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat 4 huruf a diberikan kepada Kelompok Tani, Kelompok 
Usaha mikro Kecil Menengah dan Koperasi, Kelompok 
Nelayan; 

2. Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
4 huruf b diperuntukan bagi kelompok orang yang memiliki 
kegiatan kependidikan tertentu; 

3. Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
4 huruf c diperuntukan untuk pembangunan sarana dan 
prasarana kesehatan, peralatan medis dan obat-obatan; 

4. Bidang Keagamaan sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
4 huruf d diperuntukan untuk Pembangunan sarana dan 
prasarana tempat Ibadah, Pengembangan Mental Spiritual; 

5. Bidang kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4 
huruf e diperuntukan untuk Pengembangan Seni Suara, Seni 
Budaya, Seni Tari, Seni Musik, Musik Tradisional, Seni Lukis; 

6. Bidang Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat · 4 huruf f diperuntukan untuk pelestarian can 
pengembangan budaya daerah; 

7. Bidang Keolahragaan/Non Professional sebagaimana dimaksud 
dalam · Pasal 8 ayat 4 huruf g, diperuntukan untuk 
pembangunan sarana dan prasarana olah raga dan 

• pengembangan atlit olahraga non professional. 

Pasal 10 

1. Hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat 4 huruf a, b, c, e, f, dan g dlbertkan 
dengan persvaratan sebagai berikut : 
a. proposal atau surat permohonan yang memuat secara rinci 

dan jelas mengenai waktu, objek dan lokasi kegiatan; 

b. nama ... 



b. nama lengkap pemohon (termasuk gelar, title bila ada dan 
nomor telepon yang bisa dihubungi); 

c. memiliki kepengurusan kepanitiaan yang jelas; 
d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 

Kabupaten Minahasa Selatan. 
e. diketahui induk organisasi; 
f. diketahui pemerintah setempat. 
g. sebaiknya memiliki rekening bank pemerintah dan/atau 

pemerintah dae.rah atas nama orqantsasl/kelornpok. 
2. Hibah kepada kelompok keagamaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat 4 huruf d diberikan dengan persvaratan 
sebagai berikut : 
a. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten · 

Minahasa Se.Iatan; 
b. memiliki sekretariat tetap; 
c. rekomendasi atau surat keputusan dari pimpinan 

keagamaan; 
d. tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan; 
e. sertifikat atau surat keterangan kepemilikan darl 

pemerintah setempat bagi tempat peribadatan; 
f. dokumentasi tempat peribadatan; 
g. memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah atas nama organisasi. 
3. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5 antara lain untuk : 
a. organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat; 
b. organisasi profesi; 
c. organisasi semi pemerintah. 

4. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3 
huruf a diberikan dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. telah erdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang- 

kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain dengan 
pertimbangan Bupati dan peraturan perundang-undangan; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Se.Iatan; 

c. memiliki sekretariat tetap; 
d. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tanqqa 

(AD/RT); 
e. tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan; dan 
g. memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pernerlntah 

daerah atas nama organisasi. 
5. Hibah kepada organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat 3 huruf b diberikan dengan persvaratan sebagai 
berikut : 
a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekuranc- 

kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain dengan 
pertimbangan Bupati dan peraturan perundang-undangan; 

b. berkedudukan ... 



-- 

. •. 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pernerintah 
Kabupaten Minahasa Selatan; 

c. memiliki sekretariat tetap; 
d. tidak terjadi sengketa/konf[ik dalam kepengurusan; 
e. memiliki rekening bank pemerinta-h dan/atau pemerintah 

daerah atas nama organisasi.. 
6. Hibah kepada organisasi semi pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3 huruf c diberikan dengan 
persyaratan sebagai berikut : 
a. telah terdattar pada pemerintah daerah setempat sekuranq- 

kuranqnva 3 tahun, kecuali ditentukan lain dengan 
pertimbangan Bupati dan peraturan perundang-undangan; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Selatan; 

c. memiliki sekretariat tetap; 
d. memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Ru mah Tangga 

(AD/RT); 
e. tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan; 
f. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang 

diajukan merupakan pekerjaan konstruksi dibuktikan 
dengan surat keterangan Pemerintah setempat; dan 

g. memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah atas nama organisasi. 

Bagian Kedua 
Perencanaan dan Penganggaran 

Pasal 11 

1. Pemohon dana hibah menyampaikan usulan tertulis kepacla 
Bupati. 

2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 setidak- 
tidaknya memuat secara rinci dan jelas mengenai : 
a. biaya, waktu, lokasi kegiatan; 
b. nama lengkap, tanda tangan sesuai KTP pemohon; 
c. nama lengkap, tanda tangan Ketua dan Sekretaris sesuai 

KTP serta dibubuhi stempel kelompok organisasi. · 
3. Sekretaris Daerah atas nama Bupati membentuk Tim Evaluasi 

Bantuan hibah dan Bantuan Sosial untuk mengevaluasi 
bantuan hibah berupa uang dan menunjuk SKPD untuk 
mengevaluasi bantuan hibah berupa barang dan jasa. 

4. Evaluasi atas usulan bantuan hibah berupa uang maupun 
barang dan jasa dilakukan 3 bulan sekali (triwulan). 

5. Hasil evaluasi atas Bantuan Dana Hibah berupa uang 
disampaikan oleh Tim Evaluasi kepada PA/KPA, yang 
selanjutnya diproses Rancangan Peraturan Bupati tentang 
penetapan daftar penerima dan besaran bantuan dana hibah 
dengan terlebih dahulu memperhatikan ketersediaan 
anggaran. 

I 
6. Tim evaluasi ... 



6. Tim evaluasi dan kepala SKPD terkalt sebagaimana dimaksud 
pada ayat 4 menyampaikan hasil ·evaluasi berupa rekomendasi 
kepada Bupati melalui TAPD atau dituangkan dalam bentuk 
rancangan Peraturan Bupati tentang Persetujuan Pemberian 
Bantuan Hibah. : 1 : 

Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dlmaksud pada 
ayat 6 dapat ditetapkan sebagai Peraturan Bupati yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
APBD. 

7. Peraturan' Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 8 rnenjadl 
dasar oleh PA/KPA memproses revisi DPA. 

8. Dalam hal tidak tersedia anggaran bantuan dana hibah berupa 
uang sebagaimana ayat 6, PA/KPA membuat rekomendasi 
atas hasil evaluasi kepada Bupati melalui TAPD 

9. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi 
sebagaimana dimaskud pada ayat 10 sesuai dengan prioritas 
dan kemampuan keuangan daerah. 

10. TAPD atau Sekretaris Daerah dapat mengoreksi hasil evaluasi 
Tim dan SKPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

11. Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan sebagai 
Peraturan Bupati yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja · 
Daerah. 

12. Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Hibah 
dapat digunakan sebaqai dasar untuk merevisi DPA-PPKD dan 
DPA-SKPD. 

Pasal 12 

1. Rekomendasi PA/KPA dan pertimbangan TAPD sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11 ayat 10 dan ayat 11 menjadi dasar 
pencantuman alokasi anggaran bantuan dana hibah dalarn 
rancangan KUA dan PPAS. 

2. Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1, meliputi anggaran bantuan dana hibah berupa uang 
dan/atau barang. 

Pasal 13 

1. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidek 
langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek 
belanja berkenaan pada RKA-PPKD. 

2. Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok 
belanja langsung yang diformulasikan kedalam program: dan 
kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja baranq dan 
jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada 
pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah 
barang atau jasa kepada pihak · ketiga/masyarakat berkenaan 
pada RKA-SKPD atau Peraturan Bupati yang merupakan 

tambahan ... 



tambahan penjelasan dan tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Bupati tentang penjabaran Anqqaran Pendapatan dan Bela ja 
Daerah (APBD). : . 

3. Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 
ayat 2 dicantumkan nama penerima dan besaran hibah. 

Pasal 14 

SKPD yang dapat menyalurkan hibah berupa barang atau jasa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 adalah : 
a. Dinas Pertanian sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhari 

Kelompok Tani; 
b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai penyalur 

hibah, untuk kebutuhan Usaha Kecil Menengah; 
c. Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai penyalur hibah, untuk 

kebutuhan Kelompok Nelayan; 
d. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai penyalur 

hibah, untuk kebutuhan kelompok orang yang memiliki 
kegiatan pendidikan tertentu serta pembangunan sarana dan 
prasarana olahraga dan pengembangan atlit olahraga non 
profesional; 

e. Dinas Kesehatan sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan 
pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan 
medis dan obat-obatan; 

f. Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai penyalur hibah, untuk 
kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana tempat 
ibadah, Pengembangan Mental Spiritual; 

g. Dinas Pariwisata sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan 
Pengembangan Seni Rupa, Seni Budaya, Seni Tari, Seni Musik, 
Musik Tradisional, Seni Lukis,Pelestarian dan Pengembangan 
Budaya Daerah; 

h. Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyalur hibah, unt:uk 
kebutuhan pembangunan sarana dan prasana jalan di 
pedesaan; 

i. SKPD terkait lainnya disesuaikan dengan program dan 
kegiatan pemohon hibah. 

Pasal 15 

Pagu Anggaran Dana hibah merupakan patokan yang disediakan 
untuk keperluan Hibah dalam pelaksanaan pemberian atas beban · 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa 
Selatan Tahun Anggaran yang berjalan. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 16 ... 

-- - -------------' 



Pasal16 
1. Pelaksanaan bantuan hibah berupa uang berdasarkan DPt� 

PPKD dan atau DPA-PPKD yang telah direvisi sesuai: dengan 
Peraturan Bupati sebagaimana pada Pasal 11 ayat (5). · 

2. Pelaksanaan bantuan hibah berupa barang dan jasa 
berdasarkan atas DPA-SKPD dan atau DPA-SKPD yang telah 
direvisi sesuai dengan Peraturan Bupati sebagaimana pada 
pasal 11 ayat (6). 

Pasal 17 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Setiap pemberian dana hibah dituangkan dalam NPHD dan 
ditandatangani bersarna oleh Bupati dan penerima hibah. 
Bupati dapat melimpahkan kepada Sekretaris Daerah dan/atau 
Pengguna Anggaran (PA). 
NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat ketentuan mengenai: 
a. pemberi dan penerima hibah; 
b. tujuan pemberian dana hi bah; 
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 
d. hak dan kewajiban; 
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan 
f. tata cara pelaporan hibah sekurang - kurangnya memuat 

hal-hal sebagai berikut : 
- bersedia mempertanggungjawabkan dan melaporkan 

penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah dan atau pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna 
Anggaran; 

- menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti Asli sesuai 
ketentuan; 

- bersedia untuk dilakukan pemeriksaan ol�h Aparat 
Pemeriksa sesuai ketentuan yang berlaku. 

Penyaluran Dana Hibah diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh 
juta) disalurkan secara bertahap sesuai NPHD, kecuali 
ditentukan lain dengan pertimbangan Bupati dan peraturan 
perundang-undangan. 
Penyaluran Dana Hibah dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh 
juta) disalurkan sekaligus. 
Surat Pernyataan Penerima Hibah tidak menerima berulang 
selama 2 ( dua) tahun berturut-turut. 
Penerima Hibah mempunyai rekening bank pemerintah. 

1. Penyaluran/penyerahan dana hibah dari Pemerintah 
Kabupaten kepada penerima dana hibah dilakukan setelah 
penandatanganan Surat Keputusan Bupati dan NPHD. 

2. Penverahan ... 



2. Penyerahan bantuan hibah berupa barang dan jasa kepada 
penerima hibah dituangkan dalam Berita :Acara Serah Terima 
Ba rang. 

3. Pencairan bantuan hibah dalarn .bentuk uang dilakukan 
dengan mekanisme Pernbavaran langsung (LS) untuk jumlah 
Hibah diatas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). 

4. Dalam hal pembayaran sampai denqan Rp.5.000.0000,- (Iima 
juta rupiah) pencairan dapat dilakukan melalui mekanisme 
pembayaran Uang Persediaan atau Tambah Uang Persediaan 
kepada Bendahara Dana Hibah. 

5. Dalam hal penerima berada di wilayah terpencil dan tidak 
cukup tersedia fasilitas perbankan atau karena keadaan 
tertentu dapat dibayar tunai melalui mekanisme pembayaran . . 
Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan kepada 
Bendahara Dana Hibah. 

Pasal 19 

Kuasa Pengguna Anggaran wajib menganalisa kelayakan proposal 
dan ketersediaan dana sebagai bahan pertimbangan Bupati 
memberikan bantuan hibah. Untuk kepentingan tersebut, Kuasa 
Pengguna Anggaran dapat meminta tambahan informasi dan 
persyaratan lain kepada Pemohon. 

Pasal 20 

Pengadaan barang .dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana .· 
dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada peraturan perundang- 
undangan. 

Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 21 

1. Penerima bantuan hibah berupa uang rnenvarnpaikan laporan 
penggunaan bantuan hibah kepada Bupati melalui PPKD cq 
Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Hibah. 

2. Penerima bantuan 1libah berupa barang dan jasa 
menyampaikan laporan penggunaa-n bantuan hibah kepada 
kepala SKPD terkait. 

Pasal 22 

1. Hibah berupa uanq dicatat sebagai realisasi jenis belanja 
hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. 

2. Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek 
belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam 
program dan kegiatan pada SKPD terkait. 

Pasal 23 ... 



Pasal 23 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian dana 
hibah meliputi : 
a. Usulan dari calon penerima hibah ditujukan kepada Bupati; 
b. Nama-nama calon penerima hibah diusulkan melalui 

pertimbangan dari Tim Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
kepada Bupati untuk dibuatkan Surat Keputusan Bupati 
Minahasa Selatan; 

c. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerirna hibah; 
d. NPHD (Naskah p'erjanjian Hibah i;>aerah); 
e. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa 

hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; 
dan 

f. Bukti transfer uang atas pemberian dana hibah berupa uang 
atau bukti serah terima barang/jasa (Berita Acara Serah 
Terima barang) atas pemberian dana hibah berupa 
ba ra ng/jasa. 

� Pasal 24 

1. Penerima dana hibah bertanggungjawab secara formal dan 
material atas penggunaan hibah yang diterimanya. 

2. Pertanggungjawaban penerima dana hibah meliputi: 
a. laporan penggunaan hibah; 
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa 

hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan 
�. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 

peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah 
berupa uang termasuk kewajlban pernbavaran perpajakan 
atau salinan bukti serah terima baranq/jasa (Berlta Acara 
Serah Terirna barang) bagi penerima . hibah ber pa 
barang/jasa. 

3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 
huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui 
PPKD/SK.PD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai 
dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari 
tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 
huruf c disirilpan dan dipergunakan oleh penerima hibah 
selaku obyek pemeriksaan. 

Pasal 25 

1. Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuanqan 
Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 

2. Hibah ... 



• 

2. Hibah berupa baranq yang belurn diserahkan kepada 
penerima hi bah sampai dengan akhlr tahun · anggaran 
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 

Pasal 26 . 

1. Realisasi hi bah berupa barang : dan/atau jasa dikonversikan 
sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi 
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas · laporan 
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 
daerah. 

2. Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang 
dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum pada 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 27 

1. Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 21 ayat 1 paling sedikit memuat : 
a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum 

mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh 
penerima hibah; 

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan 
tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah; 

c. basil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang 
telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang 
diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; 

d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran 
yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak 
diqunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan; 

e. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah 
(pimpinan/ketua) serta stempel/cap organrsasijlembaga; 

f. larnplran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah 
dilaksanakan. ;: 

2. Laporan penggunaan hibah berupa barang dan jasa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 2 papng sedikit 
memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa 
barang telah sesuai dengan proposal hibah yang diajukan 
kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani 
oleh penerima hibah. 

BAB}V. 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 28 

1. Tim Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi atas 
pemberian dana hibah. 

2. Hasil ... 



.. 

2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepacla 
SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 

Pasal29 
Dalam hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 28 ayat 2 terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai 
dengan usu/an yang telah disetujui, penerima hibah yang 
bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal30 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal31 
Dengan berlakunva Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 
Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan 
Bantuan Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Ditetapkan di Amurang 
Pada tanggal 0 _y::c"''-'"'-<'t 2017 

BUPATI MINAHASA SELATAN, 

GENIA PARUNTU 

Diundangkan di Amurang 
pada tanggal 3 .::>--�'""'""'"'::;, 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR \5°" 


