
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 32 TAHUN 2 0 1 1  

TENT ANG 

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 

PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat ( 1 )  Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam 
pembangunan di Kata Mojokerto yang lebih merata dan 
menyentuh aspek kepentingan masyarakat di berbagai lapisan 

diperlukan pemberian bantuan berupa uang, barang dan/atau 
jasa kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang 
perlu menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 
Sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

1 .  Undang-undang Nomor 1 7  Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur I 

Jawa Tengah I Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 1 3  Tahun 1954 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 1 7  Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5 5 1 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

3 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda 
haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) ; 
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4. 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 diubah 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) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I I  Mojokerto (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
1 1 3 9 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

7. 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); 

8 .  Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara ;  

9 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah ;  

10 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

1 1 .  Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok 

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGGARAN ,  

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG 

JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOS IAL 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan 

1 .  Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto; 

2. Walikota adalah Walikota Mojokerto; 

3. Sekretaris 

Mojokerto; 

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang 

selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto ; 

5. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah 

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto 

yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Kota Mojokerto yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Mojokerto dan 

DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah, 

adalah Presiden Republ ik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 

8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, bupati dan/atau 

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah ; 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota 

selaku pengguna anggaran/pengguna barang ; 

1 0 .  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala 

SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

1 1 .  Bendahara Umum Daerah Kota Mojokerto yang selanjutnya 

disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai bendahara umum daerah. 

Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
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1 2 .  Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim Anggaran Pemerintah 

Kata Mojokerto yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang 
dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 
kebijakan Walikata dalam rangka penyusunan APBD yang anggatanya 

terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lanil la sesuai 

dengan kebutuhan ; 

1 3 .  Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA 
SKPD adalah dakumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD 
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

14 .  Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPA-SKPD adalah dakumen yang memuat perubahan pendapatan, 
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
perubahan anggaran aleh pengguna anggaran. 

1 5 .  Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan aleh pejabat yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 

1 6 .  SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU 
adalah dakumen yang diajukan aleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan 
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk 
pembayaran langsung dan uang persediaan. 

1 7 .  SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dakumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 
kontrak kerja atau surat perintah kerja lani l la dan pembayaran gaji 
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu 
yang dakumennya disiapkan oleh PPTK ; 

1 8 .  Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kata 
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan 
daerah, masyarakat dan arganisasi 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 ; 

1 9 .  Bantuan Sasial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 
Pemerintah Kata kepada indiv idu,  keluarga, kelompak dan/atau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resika sasial ; 

20 .  Resika Sasial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 
patensi terjadinya kerentanan sasial yang ditanggung aleh indiv idu, 
keluarga, kelompak dan/atau masyarakat sebagai dampak crisis sasial, 
crisis ekonomi, crisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang 
jika tidak diberikan belanja bantuan sasial akan semak in terpuruk dan 
tidak dapat hidup dalam kandisi wajar ; 

2 1 .  Naskah Perjanjian H ibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD 
adalah naskah perjanjian h ibah yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Kata dengan 
penerima hibah ;  
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22. 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 I I  

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN 

HIBAH DAN BANTUAN SOIAL 

Pasa l2  

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara 
Pemberian dan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah dan Bantuan 
Sosial . 

Pasal 3 

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan 
sistematika sebagai berikut : 

PENDAHULUAN 

TUJUAN DAN SASARAN 

PERSYARATAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL 

MEKANISME PENGAJUAN USULAN HIBAH DAN 
BANTUAN SOSIAL 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

MONITORING DAN EVALUASI 

PENUTUP 

Pasal 4 

Format dan Bentuk Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini .  

BAB I l l  

SUMBER DANA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

Pasal 5 

( 1 )  Belanja daerah atas pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 

BAB 

BAB I I  

BAB I l l  

BAB IV 

BAB v 

BAB VI 

BAB VI I  

BAB VI I I  
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(2) Besarnya pemberian hibah dan bantuan sasial sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  ditetapkan dengan Keputusan Walikata. 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Walikata ini  ditetapkan, maka ketentuan yang 
mengatur Hibah dan Bantuan Sasial sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk 
Teknis Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemberian 
Subsidi ,  Bantuan Hibah,  Bantuan Sasial ,  Bantuan Keuangan dan 
Bantuan Lainnya di Kata Majakerta, dinyatakan tidak berlaku lagi .  

BAB V 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Walikata ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota in i  dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kata Mojokerto. 

Ditetapkan di Majakerta 

pada tanggal 25 Nopember 2 0 1 1  

WALIKOTA MOJOKERTO 

ABDULGANYSOEHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 25 Nopember 2 0 1 1  

SEKRETARIS;tl\ERAH KOTA MOJOKERTO 

Ir. SU::t:H:NQ, M.S i  
- Pembina Utama Madya 

N IP .  19580101  198503 1 031 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2 0 1 1  NOMOR 23/G 

Windows
Typewritten text
ttd

Windows
Typewritten text
ttd



sannan sesuai dengan as!inya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO SH 
NIP. 19600729198503 1 007 
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 32 TAHUN 201 1  

TANGGAL :  25 2 0 1 1  

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 

PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam Peraturan Walikota ini memuat ketentuan umum sebagai berikut 

A. Hibah 

Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dari 

Pemerintah Kata kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, 

perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak mengikaUtidak secara 

terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

B. Bantuan Sosial 

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan 

dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada 

kelompok/anggota masyarakat, individu dan keluarga, yang diberikan secara 

tidak terus menerus/tidak mengikat dan selektif yang bertujuan untuk 

memberikan perl indungan dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

BAB I I  

TUJUAN DAN SASARAN 

A. TUJUAN 

Pemberian hibah dan bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian 

sasaran program dan kegiatan pemerintah kota dengan memperhatikan asas 

keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat 

B. SASARAN 

1 .  Hibah 

Pemberian hibah dapat diberikan kepada 

a. Pemerintah, yaitu diberikan kepada satuan kerja dari 

kementerian/lembaga non kementrian yang wilayah kerjanya berada 

dalam wilayah Kota Mojokerto. 
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b. Pemerintah Daerah lainnya, yaitu diberikan kepada daerah otonom baru 

hasi l pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

c. Perusahaan Daerah, yaitu diberikan kepada Sadan Usaha Mi l ik Daerah 

(BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Kata 

dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

d.  Masyarakat, yaitu diberikan kepada kelompok orang yang memil iki 

kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, 

keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional. 

e. Organisasi Kemasyarakatan, yaitu diberikan kepada organisasi 

kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang 

undangan. 

2. Bantuan Sosial 

Bantuan sosial dapat diberikan kepada 

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

stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau 

fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum 

2. lembaga non pemerintahan di bidang pendidikan, keagamaan, dan 

bidang lain yang berperan untuk mel indungi individu, kelompok dan/atau 

masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial . 

BAB I l l  

PERSYARATAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

A. HIBAH 

Persyaratan dan kriteria dalam pemberian hibah, yaitu 

1 .  peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat urgent (penting) ; 

2 .  bersifat Sementara, tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus 

setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang 

undangan ;  

3. berkedudukan/domisil di wilayah Kata Mojokerto ; 

4. hibah yang diberikan kepada masyarakat harus memil iki susunan 

kepengurusan yang jelas ; 

5. hibah yang diberikan kepada organisasi masyarakat harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a .  telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan ; 

b. telah terdaftar pada Pemerintah Kata sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, 

kecuali ditentukan la in oleh peraturan perundang-undangan ; 

c. memil iki sekretariat tetap. 
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6. hibah di laksanakan untuk menunjang Program Pemerintah dan Pemerintah 

Kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

B. BANTUAN SOSIAL 

Persyaratan dan kriteria dalam pemberian bantuan sosial ,  yaitu 

a. selektif dan jelas peruntukannya/penggunaannya (hanya diberikan kepada 

calon penerima yang ditujukan untuk memberikan perl indungan dari 

kemungkinan resiko sosial) 

b. penerima bantuan sosial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1 .  memil iki identitas yang jelas 

2. berdomisi l i  di wilayah Kata Mojokerto 

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu 

dapat berkelanjutan 

d.  bantuan sosial dapat diberikan apabila digunakan untuk 

1 .  rehabilitasi sosial ; 

2 .  perl indungan sosial ; 

3. pemberdayaan sosial ; 

4. jaminan sosial ; 

5. penanggulangan kemiskinan ; 

6. penanggulangan bencana. 

BAB IV 

MEKANISME PENGAJUAN HIBAH DAN 

BANTUAN SOSIAL 

Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1 .  Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan 

organisasi kemasyarakat dapat mengajukan permohonan hibah dan/atau bantuan 

sosial secara tertulis kepada Walikota dalam bentuk proposal dengan mengetahui 

Lurah setempat ; 

2. Proposal ditujukan kepada Walikota dengan melampirkan Rencana Anggaran 

Biaya secara rinci ; 

3. Proposal disampaikan kepada Walikota paling lambat pada bulan Jul i  pada tahun 

anggaran berjalan dan akan dievaluasi oleh SKPD yang ditunjuk oleh Walikota ; 

4. Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Walikota menyampaikan hasil evaluasi berupa 

rekomendasi kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Kata ; 

5. Rekomendasi kepala SKPD yang ditunjuk Walikota dan pertimbangan Tim 

Anggaran Pemerintah Kata menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah 

dan/atau bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 

berikutnya ; 
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6. Hibah dan/atau bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKAD, 

bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD dan menjadi dasar 

penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang 

undangan ;  

7. Hibah dan/atau bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja 

tidak langsung, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada P P K D ;  

8. Hibah dan/atau bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok 

belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang 

diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah dan/atau 

bantuan sosial barang berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian 

obyek belanja hibah dan/atau bantuan sosial barang kepada pihak 

ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD ; 

9. Rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran hibah dan/atau 

bantuan sosial .  

BAB V 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

A HIBAH 

1 .  Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD dan berupa 

barang/jasa berdasarkan DPA S K P D ;  

2. Setiap pemberian hibah dituangkan ke dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah 

Daerah) yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah ; 

3. Ketentuan minimal dalam NPHD sebagai berikut 

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 ; 

f. tata cara pelaporan hibah. 

4. Walikota menunjuk Pejabat SKPD terkait yang diberi wewenang untuk 

menandatangani NPHD ;  

5. Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis 

barang/jasa yang dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan APBD 

tahun anggaran berjalan ; 

6. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah dan 

dilaksanakan setelah ditandatangani NHPD ;  

7. Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme SPP-LS 
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B.  BANTUAN SOSIAL 

1 .  Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan DPA PPKD 

dan yang berupa barang berdasarkan DPA SKPD ; 

2. Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial yang 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota ; 

3 .  Penyaluran/penyerahan bantuan sosial berdasarkan atas daftar penerima 

bantuan sosial yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota ; 

4. Pencairan bantuan sosial berupa uang di lakukan dengan cara pembayaran 

langsung (Ls) ; 

5. Bantuan sosial berupa uang dengan ni lai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 

(lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan dengan mekanisme SPP-TU ; 

6. Penyaluran bantuan sosial berupa uang kepada penerima dengan mekanisme 

SPP-TU yang dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan 

sos ia l ;  

7. Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan. 

C. PENYALURAN DANA 

1 .  Penerima hibah dan/atau bantuan sosial melampirkan fotocopy rekening Bank 

BPD Jatim Cabang Mojokerto ; 

2. PPKD mentransfer dana hibah dan/atau bantuan sosial ke rekening penerima 

hibah dan/atau bantuan sosial sesuai dengan fotocopy rekening Bank BPD 

Jatim yang telah di lampirkan ; 

3. Pelaksanaan pencairan dana pada Bank BPD Jatim akan diberitahukan kepada 

penerima hibah dan/atau bantuan sosial melalui SKPD yang ditunjuk. 

BAB VI 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

1 .  Penerima hibah dan/atau bantuan sosial berupa uang wajib menyampaikan 

laporan penggunaannya kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD 

yang ditunjuk ; 

2. Penerima hibah dan/atau bantuan sosial berupa barang/jasa wajib menyampaikan 

laporan penggunaannya kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk ; 

3. Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian hibah dan/atau bantuan 

sosial meliputi : 

a. Usulan dari calon penerima hibah dan/atau bantuan sosial kepada Walikota ; 

b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah dan/atau 

bantuan sosial yang kemudian dituangkan dalam NPHD ;  

c. Pakta integritas dari penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang menyatakan 

bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD ;  



12  

d. Bukti transfer uang atas pemberian hibah dan/atau bantuan sosial berupa 

u a n g ;  

e. Bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. 

4. Pertanggungjawaban penerima hibah dan/atau bantuan sosial meliputi : 

a. Laporan penggunaan hibah dan/atau bantuan sosial ; 

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

telah dipergunakan sesuai NPHD ;  

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah dan/atau bantuan sosial 

berupa uang dengan nominal diatas Rp. 10 .000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

atau sal inan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah dan/atau 

bantuan sosial berupa barang/jasa ; 

d .  Hibah dan/atau bantuan sosial dengan jumlah nominal kurang dari 

Rp. 10 .000 .000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak diwajibkan membuat surat 

pertanggungjawaban (SPJ) tetapi cukup dengan kwitansi dengan ketentuan 

apabila diperlukan SPJ tetap harus dipersiapkan ; 

e. Pertanggungjawaban penerima hibah dan/atau bantuan sosial disampaikan 

kepada Walikota pal ing lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal serah terima 

hibah dan/atau bantuan sosial. 

BAB VII 

MONITORING DAN EVALUASI 

1 .  SKPD yang ditunjuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas 

pemberian hibah dan/atau bantuan sosial ; 

2. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Walikota dengan 

tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 

pengawasan ; 

3. Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terdapat 

penggunaan hibah dan/atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya (usulan yang disetujui), maka penerima hibah dan/atau bantuan 

sosial dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

BAB VI I I  

PENUTUP 

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Hibah dan Bantuan Sosial ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam 

pelaksanaan pemberian hibah dan/atau bantuan sosial sebagai penunjang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dapat digunakan untuk pembinaan 

kemasyarakatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemerintah, pemerintah 

daerah lainnya, masyarakat, perusahaan daerah, dan organisasi kemasyarakatan 
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Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian 

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial ini agar 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dapat di laksanakan dengan 
sebaik-baiknya. 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ABDULGA�ISOEHARTONO 

Windows
Typewritten text
ttd
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LAMPIRAN I I  PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 32 TAHUN 201 1  

A. CONTOH FORMAT 

USULAN PROPOSAL HIBAH 

TANGGAL 

KOP ORGANISASI/LEMBAGA 

25 NOPEM13ER 2 0 1 1  

Kepada Yth. 

Bpk. Walikota Mojokerto 

di - 

MOJOKERTO. 

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan Kelurahan/Kecamatan di wilayah Kota Mojokerto, dan dalam rangka 

menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah , kami 

mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan 

secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan 

tugas-tugas pemerintahan di daerah. 

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan: 

a . 

b . 

c . 

d dst 

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat 

membantu kami dalam bentuk pemberian hi bah . 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah 

dimaksud. 

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih. 

Hormat kami, 

Pemohon 

(Kepala Ormas/LSM/Perorangan) 
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B. CONTOH FORMAT 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH 

TRIWULAN: TA . 

Mojokerto, 20 . 

Kepada Yth. 

Bpk. Walikota Mojokerto 

di - 

MOJOKERTO. 

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Mojokerto Laporan Penggunaan Dana 

Hibah untuk Triwulan sejumlah Rp . 

( rupiah) 

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian 

sebagai berikut : 

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN . 

NO PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN 
1 2 3 4 

Pencetakan Daftar Pemil ih 
Penqadaan Kotak Suara 

Honorarium 
Dsb . .  
TOTAL . . .  

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. 

Hormat kami, 

Penerima Hibah, 
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C. CONTOH FORMAT 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANSOS BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH 

TRIWULAN: TA . 

Mojokerto, 20 . 

Kepada Yth. 

Bpk. Walikota Mojokerto 

di - 

MOJOKERTO. 

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Mojokerto Laporan Penggunaan Dana 

Bansos untuk Triwulan sejumlah R p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (  .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rupiah) 

Dana Bansos yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya dengan 

rincian sebagai berikut : 

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN . 

NO PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN 
1 2 3 4 

Makan minum anggota panti iornpo 
Pengadaan perabot Panti Jompo 
Pemeliharaan Rumah Panti Jompo 
Dsb . .  
TOTAL . . .  

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. 

Hormat kami, 

Penerima Bansos, 


