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BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 2Lf TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN BANTU AN SOSIAL YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

i. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan 
hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, 
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan 
bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali, dipandang perlu 
menyusun Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dimaksud;

). bahwa berdasarkan maksud tersebut huruf a di atas, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3298);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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7.

8.

9.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jamman Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
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 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389);

11. 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);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

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

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman dan Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang 
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

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

17. 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 2011 
Nomor 450);

IS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 
4), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
Ketentuan Umum 

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten 

Boyolali sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
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 berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah.
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8.

9.

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

6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya 
disingkat PKPKD adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan daerah.

7. 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.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku 
pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan 
antara yang memerintahkan, menguji, menerima, dan yang 
mengeluarkan.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Boyolali selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang.

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang 
anggotanya terdiri dari Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya.

12. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat DPPKAD.

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 
BUD.

15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA PPKD 
adalah rencana kerja dan anggaran Dinas selaku BUD.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- 
PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas selaku BUD.

17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya 
disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 
Dinas selaku BUD.

18. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD.
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22.

23.

19. Bendahara Pengeluaran adalah PNS yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

20. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah PNS yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja bunga, belanja 
subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja 
bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.

21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 
pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
tertentu yang menjadi beban daerah.
Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal 
dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian 
dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- 
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran.

25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan 
pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilakukan oleh satu atau lebih 
unit kerja pada SKPD sebagaimana dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya yang baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang 
modal termasuk perlatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari 
beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ 
jasa.

27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah 
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah.

29. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk 
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan 
kegiatan dalam setiap periode.

30. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 
dasar penerbitan SPP.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran.
SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau 
surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, 
penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya 
disiapkan oleh PPTK.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- 
SKPD.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
oleh BUD berdasarkan SPM.
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 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 dan selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 
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 belanja sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat 
hidup dalam kondisi wajar.
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. 
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 
rangka 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
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Pedoman ini adalah sebagai berikut:
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a. mewujudkan kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan 
Keuangan Daerah dapat diselenggarakan dengan baik dan benar;

b. menjadi pedoman dalam Pembinaan dan Pengelolaan Dana Hibah dan 
Bantuan Sosial kepada masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan;

c. menjadi pedoman penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 
pertanggungjawaban dan pelaporan pemberian bantuan untuk 
mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tertib 
administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan

d. menjadi pedoman dalam pengendalian dan pengawasan Pemberian Dana 
Hibah dan Bantuan sosial.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Pedoman ini adalah sebagai berikut:
a. mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, keandalan dan 

akuntabilitas pelaksanaan, sehingga terwujud Pemerintahan yang bersih 
dan berwibawa;
meningkatkan kinerja SKPD dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial kepada penerima bantuan; 
agar pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan Dana Hibah dan Bantuan 
sosial diselenggarakan sebagaimana mestinya.

b.

c.

Pasal 4
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, 
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta 
monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber 
dari APBD.

Pasal 5
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa uang, barang, 

atau jasa.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa uang 

atau barang.

Pasal 6
(1) Penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) meliputi:
a. sarana prasarana fisik seperti jalan, jembatan, bangunan gedung, 

rumah ibadah, jaringan air bersih, bak air, irigasi, talud, jaringan 
listrik, balai kampung, poskamling, tempat sampah permanen, 
lapangan olahraga, MCK, dan sarana prasarana yang disediakan untuk 
umum;

b. perlengkapan kantor, perpustakaan, perlengkapan rumah ibadah;
c. peralatan kesenian dan sanggar kesenian;
d. sarana pendidikan seperti: buku, alat peraga pendidikan, peralatan 

laboratorium pendidikan;
e. pemberian makanan oleh posyandu lansia dan posyandu balita;
f. bahan pelatihan keterampilan;
g. biaya operasional RT dan RW;
h. biaya operasional LSM;
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i. bantuan modal untuk kelompok ekonomi masyarakat non 
perseorangan;

j. hibah untuk kegiatan lain yang sudah ditentukan pemerintah seperti 
Biaya Operasional Sekolah, insentif guru swasta, Pendampingan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan kegiatan sejenis; dan

k. hibah kepada instansi pemerintah guna menunjang penyelenggaraan 
pemerintahan di Boyolali.

(2) Penggunaan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) antara lain untuk pembelian semen, aspal dan barang 
lainnya yang dipergunakan sebagai barang aset/barang modal bagi 
instansi pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau organisasi 
kemasyarakatan.

Pasal 7
(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
a. beasiswa keluarga miskin;
b. rumah keluarga miskin;
c. pernikahan masal keluarga miskin;
d. yayasan panti asuhan, panti jompo, yatim piatu, dan panti cacat;
e. bantuan masyarakat lanjut usia;
f. bantuan orang terlantar;
g. bantuan orang cacat berat;
h. bantuan mayat terlantar;
i. bantuan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu;
j. bantuan pengiriman/pemulangan transmigran;
k. bantuan bencana alam;
l. bantuan kelaparan dan gizi buruk; dan
m. bantuan penyandang masalah sosial lainnya.

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan 

masyarakat tidak mampu;
b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial;
d. bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu; dan
e. bantuan sembilan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu dan 

pengungsi.

BAB III 
HIBAH

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 8
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan 

daerah.
(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
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(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah 
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. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun 

anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 
dan

c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 9
Hibah dapat diberikan kepada:
a. pemerintah;
b. perusahaan daerah;
c. masyarakat; dan/atau
d. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10
(1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a 

diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non 
kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Boyolali.

(2) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf b diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka 
penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c 
diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam 
bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat 
istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang 
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) 

diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan yang jelas;
b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Boyolali; dan
c. terdaftar di RT, RW dan desa/kelurahan setempat yang dibuktikan 

dengan surat keterangan.
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 tahun, 

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
c. memiliki sekretariat tetap.
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Pasal 12
Komposisi Belanja Hibah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. prasarana jalan, jembatan, jaringan air, jaringan listrik dan bangunan 

untuk fasilitas umum sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari 
total Belanja Hibah;
bantuan modal berupa uang paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima 
juta rupiah) sedangkan bantuan modal dengan nilai lebih dari Rp. 
5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan berupa barang; 
ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, tidak termasuk belanja hibah 
yang kegiatannya telah ditentukan oleh pemerintah yang lebih tinggi.

b.

c.

Bagian Kedua 
Penganggaran

Pasal 13
(1) Pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis 
kepada Bupati Cq. Kepala SKPD terkait.

(2) SKPD terkait melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), memverifikasi dan meneliti kelayakan proposal dari pemohon 
untuk diterbitkan rekomendasi guna diajukan kepada Bupati melalui 
TAPD.

(3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan 
daerah.

Pasal 14
(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman 
alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.

Pasal 15
(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD, dianggarkan dalam 

kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian 
obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD, 
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke 
dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang 
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 SKPD.

(3) Hibah modal berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(2) dicantumkan dalam RKA-SKPD, dianggarkan dalam kelompok belanja 
langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang 
diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah 
barang berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek 
belanja hibah barang kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada 
SKPD.
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(4) RKA -PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan 
perundang-undangan.

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

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 16
(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas 

DPA-SKPD.

Pasal 17
(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani 

bersama oleh Bupati/Pejabat yang diberi kewenangan dan penerima hibah.
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 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.

(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk 
menandatangani NPHD.

Pasal 18
(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis 

barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah 
berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah 
tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima 
hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Bagian Keempat 
Pencairan dan Penyaluran

Pasal 19
(1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme 

pembayaran langsung (LS), dengan ketentuan :
a. pencairan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat 

dibayarkan secara tunai;
b. pencairan lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pembayaran 

dilakukan melalui transfer.
(2) Pembayaran melalui transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilakukan oleh Bendahara SKPKD ke rekening penerima hibah.
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2)

3)
4)

(3) Proses pencairan diatur sebagai berikut :
a. calon penerima hibah menyampaikan kelengkapan pencairan dana 

kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD berupa,:
1) proposal lengkap yang ditandatangani oleh pimpinan/ketua 

kelompok;
kwitansi bermaterai secukupnya yang telah ditandatangani oleh 
ketua/pemohon dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait; 
foto copy Kartu Tanda Penduduk pimpinan/ketua/pemohon; dan 
foto copy rekening penerima hibah/pemohon.

b. proposal lengkap dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a, telah mendapat rekomendasi SKPD terkait, dibuat 
dalam 5 (lima) rangkap;

(4) Bidang Anggaran DPPKAD selaku PPTK mengajukan Dokumen SPP-SPM LS 
Belanja Hibah kepada Kuasa BUD sesuai peraturan perundang-undangan;

(5) Kuasa BUD meneliti kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS guna penerbitan 
SP2D dan memproses “oper booking’ ke rekening Bendahara SKPKD;

(6) Bendahara SKPKD menyalurkan/mendistribusikan dana hibah kepada 
masing-masing penerima hibah.

Pasal 20
(1) Penyaluran hibah dalam bentuk barang dan jasa dilaksanakan oleh SKPD 

terkait sesuai dengan urgensinya berdasarkan usulan proposal lengkap 
yang telah ditandatangani oleh pimpinan/ketua/pemohon;

(2) Penyerahan barang hibah wajib didukung penandatanganan berita acara 
serah terima barang dari para pihak;

(3) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

i
Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 21
(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah 

kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
(2) Laporan penggunaan dana untuk dipertanggungjawabkan yang hams 

dilampirkan antara lain:
1. NPHD;
2. surat Pernyataan Kesanggupan/Pakta Integritas ditandatangani 

penerima hibah;
3. laporan realisasi penerima hibah;
4. laporan realisasi penggunaan dana Belanja Hibah;
5. bukti-bukti pembelanjaan berupa kwitansi/Nota/Tanda terima; dan
6. foto kegiatan/dokumentasi.

Pasal 22
(1) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan 

penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
laporan
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(2) Laporan penggunaan dana untuk dipertanggungjawabkan yang hams 
dilampirkan antara lain:
a. NPHD;
b. surat Pernyataan Kesanggupan/Pakta Integritas ditandatangani 

penerima hibah;
c. laporan realisasi/berita acara serah terima barang atau jasa hibah;
d. laporan penggunaan barang hibah; dan
e. foto kegiatan/dokumentasi.

Pasal 23
(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD 

dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah bempa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah 

pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD 
terkait.

i

Pasal 24
Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
b. keputusan Bupati 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
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah 

terima barang/jasa atas pemberian hibah bempa barang/jasa.

Pasal 25
(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas 

penggunaan hibah yang diterimanya.
(2) 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 

pemndang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan 
bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa 
barang/jasa.

Pasal 26
(1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) humf a 

dan humf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan 
Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai 
peraturan perundang-undangan.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf c 
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek 
pemeriksaan.

Pasal 27
(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah 

dalam tahun anggaran berkenaan.
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(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah 
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai 
persediaan dalam neraca.

Pasal 28
(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar 

akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan 
pada Catalan 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 yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada 

anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk 
masyarakat.

(3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada pemerintah 
daerah lainnya dalam hal terjadi bencana alam/sosial di wilayah 
pemerintah daerah lainnya dimaksud yang ditetapkan s ebagai bencana 
nasional atau daerah oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 30
Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
meliputi:
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;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang 
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau 
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 31
(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 

memenuhi kriteria paling sedikit:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan 

tertentu dapat berkelanjutan; dan
d. sesuai tujuan penggunaan.
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(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan 
bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang 
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b meliputi:
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah administrate pemerintahan daerah 

berkenaan.
(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial 
tidak wajib dan tidak hams diberikan setiap tahun anggaran.

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

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.

Pasal 32
(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a 

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang 
yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 
secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf 
b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan 
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar 
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 
minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf 
c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang 
mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi 
kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 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 31 ayat 
(6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan 
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai 
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi 
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) 
huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
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Bagian Kedua 
Penganggaran

Pasal 33
(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada 

Bupati C.q Kepala SKPD terkait.
(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan 

tertentu dapat difasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan atau SKPD terkait.
(3) Bupati dapat memberikan bantuan sosial kepada individu/keluarga yang 

telah ditetapkan sebagai keluarga/masyarakat miskin tanpa melalui 
usulan tertulis.

(4) SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan 
basil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

(7) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengalami 
keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anggota 
masyarakat/perorangan yang tidak mampu untuk mengajukan proposal 
permohonan bantuan karena halangan sebagai akibat kecacatan fisik, 
sakit, dan/atau berada dalam pengungsian akibat bencana alam.

Pasal 34
(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman 
alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 35
(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA -PPKD.
(2) Bantuan sosial berupa barang dican tumkan dalam RKA -SKPD.
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 36
(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja 
bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke 
dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang 
dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan 
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja 
bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat 
berkenaan pada SKPD.

(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 37
(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA- 

PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas 

DPA-SKPD.

1

Pasal 38
(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan 

keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

(2) Penyaluran /penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima 
bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

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

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan 
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui 
mekanisme tambah uang (TU).

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti 
penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 39
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang- 
undangan.

a.

b.

Pasal 40
(1) Mekanisme pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

38 adalah sebagai berikut:
SKPKD Pengelola bantuan menyusun jadwal kegiatan penyaluran dana 
dan memberitahukan kepada penerima bantuan untuk melengkapi 
persyaratan pencairan dana;
penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan 
(proposal) kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD rangkap 5 (lima). Proposal 
pencairan dana sekurang-kurangnya berisi:
1) tujuan Kegiatan;
2) besarnya dana yang diperlukan;
3) rincian rencana penggunaan dana;
4) komposisi pembiayaan baik yang berasal dari swadaya maupun dari 

Pemerintah Kabupaten Boyolali;
5) rencana pelaksanaan kegiatan;
6) gambaran fisik (untuk kegiatan fisik);
7) gambaran perkembangan usaha/lembaga (untuk non fisik);
8) usulan pencairan dana yang diajukan diketahui/direkomendasi 

Kepala Desa/Kelurahan dan/atau Camat atau instansi terkait;
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9) bukti penerimaan bantuan (kwitansi) rangkap 5 (lima) salah
satunya bermeterai secukupnya dan diketahui oleh Kepala
Desa/Kelurahan atau instansi terkait;

10) foto copy Kartu Tanda Penduduk atau bukti diri rangkap 5 (lima);
11) Pemohon membuat Naskah Perjanjian Hibah, antara lain berisi:

a) pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup menyampaikan 
laporan penggunaan dana atas bantuan yang diterimanya 
kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD Kabupaten 
Boyolali, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan;

b) pernyataan bahwa bantuan yang diterima tidak digunakan 
untuk semata-mata kepentingan pribadi atau kelompoknya;

c) DPPKAD pengelola dana bantuan meneliti kelengkapan 
administrasi bantuan selanjutnya memproses pencairan dana 
dengan menerbitkan SPP/SPM dan SP2D;

d) penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan 
dana bantuan kepada Bupati dengan tembusan Kepala 
DPPKAD, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan setempat, setelah 
kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat 10 hari pada 
bulan berikutnya.

(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, telah mendapat 
rekomendasi SKPD terkait, dibuat dalam 5 (lima) rangkap.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 41
(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan 

bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada 
SKPD terkait.

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan 
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 42
(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan 

sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja 

bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan 
kegiatan pada SKPD terkait.

pemerintah
Pasal 43 
daerah atas pemberian bantuan sosialPertanggungjawaban 

meliputi:
a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;

keputusan Bupti tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; 
pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa 
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan 
bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa 
uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial 
berupa barang.

b.
c.

d.
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Pasal 44
(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas 

penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi;

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan 

sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 

perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau 
salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa 
barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
huruf b disampaikan kepada Bupati 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 
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek 
pemeriksaan.

Pasal 45
(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah 

daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima 

bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan 
sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 46
(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang 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 bantuan sosial berupa barang 
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 47
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah 

dan bantuan sosial.
(2) Basil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang 
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 48
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
47 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai 
dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang 
bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

f

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal <g 2011

SEKRETARIS DAERAH 
KABUMEN BOYOLALI,

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal y Afc>p^l'V?lfe«'2011

BUPATI BOYOLALI,

------'V ---------■

SENO SAMODRO

Bag h;<

SRI ARDJWINGSIH 

BERITA dJlERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 2.}
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR jL\ TAHUN 2011 
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BELANJA 
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 
YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI

1. FORMAT PERJANJIAN HIBAH/BANTUAN DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 
DENGAN

Desa Kecamatan

NOMOR:

TENTANG

BELANJA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN ANGGARAN .........

Pada hari ini, .................
.............................. tahun
bertandatangan di bawah ini :

tanggal ........................................ bulan
............ di Boyolali, kami yang

I. Nama

II. Nama

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset 
Daerah Kabupaten Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas nama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, 
dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali, yang berkedudukan di 
Jalan Teratai Nomor 6 Boyolali, yang selanjutnya dalam 
Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU;

dalam hal ini
.... jabatan ...........
bertindak untuk dan atas nama

yang berkedudukan di

yang selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut 
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya 
disebut PARA PIHAK sepakat untuk menjalin Perjanjian Hibah dengan 
ketentuan sebagai berikut :
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Pasal 1
Maksud diadakannya Perjanjian Hibah PARA PIHAK ini adalah untuk 
menyalurkan belanja hibah Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 
..............  sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2
Tujuan diadakannya Perjanjian Hibah PARA PIHAK ini adalah untuk 
meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara 
fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 3
Obyek dari Perjanjian Hibah ini adalah belanja hibah Pemerintah Kabupaten 
Boyolali Tahun Anggaran....................

Pasal 4
Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :
a. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan Balanja Hibah Pemerintah

Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran...............kepada PIHAK KESATU;
b. Permohonan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun

Anggaran .................. dari PIHAK KEDUA digunakan untuk

c. PIHAK KESATU menyerahkan belanja hibah Pemerintah Kabupaten Boyolali 
Tahun Anggaran............. kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5
(1) Kewajibaban PIHAK KESATU adalah menyerahkan Belanja Hibah

Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran ............... kepada PIHAK
• KEDUA sebesar Rp.....................................

( ................................................................................................................. ) dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun...............

(2) Hak PIHAK KESATU adalah menerima laporan penggunaan dana Belanja 
Hibah tersebut dari PIHAK KEDUA.

|p Pasal 6
(1) Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Melaporkan penggunaan dana Belanja Hibah tersebut kepada BUPATI 
BOYOLALI cq. PIHAK KESATU dengan tembusan kepada SKPD pemberi 
rekomendasi, atau Camat dan Kepala Desa/ Lurah paling lambat 1 (satu) 
bulan 10 (sepuluh) hari setelah dana Belanja Hibah tersebut diterima;

b. Menyerahkan dan menunjukkan bukti-bukti sah terhadap pengeluaran 
dana Belanja Hibah tersebut kepada Pemeriksa dan Tim Monitoring dan 
Evaluasi Bantuan Keuangan Kabupaten Boyolali;

c. Sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku apabila menyalahgunakan bantuan Belanja 
Hibah tersebut.

, (2) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima dana Belanja Hibah tersebut sebesar

..................................................................................................................... >•

Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini termasuk ketentuan 
pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan
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(Addendum), yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh
PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian
Hibah ini.

Pasal 8
(1) Hal-hal yang dianggap dengan Force Majeur adalah keadaan-keadaan yang 

meliputi bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, huru-hara, 
perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum dan keadaan-keadaan lain 
di luar kekuasaan PARA PIHAK, yang harus dinyatakan oleh Negara dan/ 
atau pemerintah yang sah;

(2) Dalam hal terjadi Force Majeur dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka 
pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara 
tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung 
sejak terjadinya Force Majeur;

(3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai 
akibat terjadinya Force Majeur tersebut, bukan merupakan tanggung jawab 
pihak lainnya.

Pasal 9
(1) Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian Hibah ini akan 

diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah sebagaimana tersebut pada 

ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata kesepakatan, PARA PIHAK 
sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut pada 
Pengadilan Negeri Boyolali.

Pasal 10
Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat
dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, mempunyai
kekuatan pembuktian yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Meterai 
Rp 6,000.-

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PENDAPATAN, 
PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN 

ASET DAERAH KEBUPATEN 
BOYOLALI

NIP.
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2. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN 
BOYOLALI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN 
PENERIMA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN BOYOLALI 

TAHUN ANGGARAN ...................

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama
Pekerjaan/ Jabatan 
Alamat

No. Telp/ HP

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Telah menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Boyolali pada
I— tanggal...................................................

a. Sebesar : Rp................................... (...............................
b. Digunakan untuk : ............................................................................

)

2. Bantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Boyolali tersebut tidak 
dipergunakan untuk kepavluan selain dimaksud angka 1 (satu) hurup b 
tersebut di atas.

3. Sanggup membuat dan melaporkan penggunaan dana tersebut di atas
kepada Bupati Boyolali Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali paling lambat 10 
hari bulan berikutnya setelah dana saya terima, dengan tembusan kepada 
Kepala ............................................................ 11 atau Camat dan Kepala Desa/
Lurah 2> pemberi rekomendasi.

4. Apabila saya menyalahgunakan bantuan yang saya terima dan/ atau tidak
melaporkan hasilnya, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya.

Boyolali, ..........................
Penerima Bantuan,

Meterai 
Rp 6.000,-

Keterangan :
1) Kepala adalah Kepala SKPD yang merekomendasi;
2) Bila pemberi rekomendasi dari SKPD, boleh tidak memberikan tembusan 

laporan Camat dan Kepala Desa/ Lurah.
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FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN REALISASI BELANJA HIBAH/ 
BANTUAN SOSIAL KABUPATEN BOYOLALI

Nomor
Lampiran
Perihal

1 set
Laporan Realisasi Dana Belanja 
Hibah/ Bantuan Sosial 
Kabupaten Bovolali

Boyolali, 

Kepada :

Yth. BUPATI BOYOLALI 
Cq. Kepala DPPKAD 
Kabupaten Boyolali

Di
BOYOLALI

Dengan hormat,
Setelah diserahterimakannya Dana Belanja Hibah/ Bantuan

Sosial Kabupaten Boyolali Tahun............ , pada ;
- Tanggal : .......................................

Diterima di : .......................................
Sejumlah : Rp..............................
Penerima ; .......................................

Kami selaku Ketua Organisasi/ Panitia/ Penerima Bantuan 
tersebut, telah melaksanakan kegiatan dan membelanjakan dana 
tersebut sesuai dengan Proposal yang kami ajukan, yaitu untuk : 

Kegiatan : ......................................

Keg. selesai tgl : .......................................
Maka dengan surat ini kami laporkan kegiatan kami, seperti 

terlampir dalam surat ini.
Demikian surat kami, dan terima kasih.

Organisasi/ Lembaga/ Panitia........

Tembusan, disampaikan kepada Yth.
1. Kepala.......................................................

1)

2. Camat ....................................................
2}

3. Kepala Desa....................
4. Pertinggal .

Ketua,

Keterangan :
Kepala adalah Kepala SKPD yang merekomendasi;

2) Bila pemberi rekomendasi dari SKPD, boleh tidak memberikan tembusan 
laporan Camat dan Kepala Desa/ Lurah.
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BELANJA HIBAH/ 
BANTUAN SOSIAL DARI APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BELANJA 
HIBAH/ BANTUAN SOSIAL DARI APBD KABUPATEN BOYOLALI 

TAHUN ANGGARAN

1. Nama Kegiatan/ : ....
(Organisasi/ Panitia)

2. Ketua Kegiatan/ Penerima No. Telp.

3. Lokasi Kegiatan
Dk, Rt/ Rw 
Desa, Kecamatan

4. Jumlah bantuan
5. Sifat Kegiatan
6. Rincian Penggunaan Dana

Rp...................
Baru/ Lanjutan/ Rehab

1..
2.
3.
4.

7. RAB Proposal : Rp
8. Realisasi Anggaran 

Terdiri dari :
: Rp

Desa : Rp
- Swadaya Masyarakat
- APBD : Rp

Lain-lain : Rp
9. Manfaat

10. Kendala yang dihadapi:.

11. Data perkembangan fisik

12. Kegiatan selesai tanggal 
(atau pembelanjaan)

Rp

%

Mengetahui : 
Kepala Desa/ 
Kalurahan !)

Boyolali,

Penerima Bantuan

NB. : - Blangko ini bisa diketik ulang dengan format sesuai di atas.
- Mohon dilampiri dengan Photocopy Nota/ Bukti Pengeluaran dan foto 

(jika ada, untuk fisik kegiatan fisik harus ada).
- Mohon bukti pendukung yang asli disimpan oleh Orgasisasi sebagai 

arsip.
- Bila pemberi rekomendasi dari SKPD, yang mengetahui adalah dari 

SKPD terkait.
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5. FORMAT LAPORAN HASIL MONITORING PENGGUNAAN DANA BELANJA 
HIBAH/ BANTUAN SOSIAL DARI DANA APBD KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN ANGGARAN ...........

KOP SURAT SURAT DINAS

LAPORAN HASIL MONITORING PENGGUNAAN DANA BELANJA HIBAH/ 
BANTUAN SOSIAL DARI DANA APBD KABUPATEN BOYOLALI 

TAHUN ANGGARAN

1. Nama Kegiatan/ O rganisasi

2. Alamat

3. K etua Organisasi/ Penerima
4. Besar Bantuan
5. Rencana Penggunaan Dana
6. Realisasi Sumber Dana

a. Desa
b. APBD
c. Swadaya

7. Penggunaan Dana untuk

Rp.
Rp.

Hp.

Rp.
Rp.
Rp.

8. Sifat Kegiatan
9. Perkembangan sampai 

saat ini/ Hasil
10. Kendala yang dihadapi 

selama pelaksanaan
11. Catalan tim

1) ____________________
2) ____________________
3) _____________________

( baru / lanjutan

12. Bukti pendukung
13. Responden

1) _______________
2) _______________
3) _______________
4) _______________

Ada (terlampir) / Tidak Ada 
(Tanda tangan)

_____ 1)_____________
_____ 2)_____________
_____  3)______________
_____  4)_____________

TIM MONITORING Boyolali,

1. / NIP. 1 .....
2. / NIP. 2. ..
3. / NIP. 3 .....
4. / NIP. 4. ..
5. / NIP. 5 .......
6. / NIP. 6 ...
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6. FORMAT REKOMENDASI KEPALA DESA

wmf
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

KECAMATAN...................................
DESA...................................

Alamat:.................................................................................... |sj0 Teip. :........................

REKOMENDASI 
Nomor : .....................

Dasar

DESA

Surat Proposal Permohonan Bantuan, dari 
Nama Kelompok : _____________________

Nomor, tanggal : 
Hal :

Menimbang : Peninjauan lapangan terhadap

Mengingat ; Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Nomor ; 451/ 020/ 
43/ 04/ 08 tanggal 4 Maret 2008, perihal Petunjuk Pelaksanaan 
Bantuan Dana untuk Sarana dan Prasarana.

Kepada
MEREKOMENDASIKAN

Untuk : Mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati Boyolali, 
agar permohonan tersebut mendapatkan perhatian. Dan kami 
menguatkan akan permohonan tersebut.

KEPALA DESA
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7. FORMAT REKOMENDASI C AMAT

u»
'i: '. ■»» ///

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN...................................

Alamat:............................................................................ ... Te|p .......................

REKOMENDASI 
Nomor : .....................

Dasar

CAMAT

Surat Proposal Permohonan Bantuan, dari 
Nama Kelompok : ______________________

Nomor, tanggal : 
Hal :

Menimbang : Peninjauan lapangan terhadap

Mengingat : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 451/ 020/ 
43/ 04/ 08 tanggal 4 Maret 2008, perihal Petunjuk Pelaksanaan 
Bantuan Dana untuk Sarana dan Prasarana.

Kepada

Untuk

MEREKOMENDASIKAN

Mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati Boyolali, 
agar permohonan tersebut mendapatkan perhatian. Dan kami 
menguatkan akan permohonan tersebut.

CAMAT

BUPATI BOYOLALI,

\SENO SAMODRO ,


