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DAFTAR SINGKATAN

APBD : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

BUMD : Badan Usaha Milik daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

BPKAD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KUA : Kebijakan Umum Anggaran

PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara

NPHD : Naskah Perjanjian Hibah Daerah

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas
segala limpahan rahmat dan hidayahnya penyusunan buku panduan hibah ini dapat
diselesaikan.

Di dalam Peraturan Walikota No 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian
Hibah Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Hibah adalah
bantuan berupa uang dan barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lain, Masyarakat, dan Badan Usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak
mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi wewenang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Buku Panduan ini berisi gambaran umum tentang Pengelolaan Hibah di
Pemerintah Kota Yogyakarta mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi.
Buku ini diharapkan dapat dijadikan pegangan dalam pengelolaan hibah di Pemerintah
Kota Yogyakarta.

Semoga dengan adanya buku Panduan ini akan memberikan manfaat serta
informasi bagi seluruh masyarakat dalam mengetahui gambaran umum hibah di Kota
Yogyakarta.

Yogyakarta, Mei 2022

Penulis
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1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai salah satu tujuan negara yaitu mensejahterakan
masyarakat Indonesia maka pemerintah menyelenggarakan berbagai kebijakan
yang salah satunya adalah program dana hibah. Hibah diberikan oleh pemerintah
daerah kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran,
program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan
Daerah dalam pembangunan, mendukung dan terselenggaranya kemasyarakatan
dengan fungsi pemerintahan, memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Buku panduan ini bertujuan untuk membantu Perangkat Daerah
Pengampu Hibah dalam menjalankan fungsi dan tugas dalam pengelolaan hibah.
Buku ini merupakan intisari terkait hibah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah. Kedua peraturan tersebut disajikan dengan format dan bahasa yang
lebih mudah agar Perangkat Daerah Pengampu Hibah dapat memahami dengan
mudah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Hibah. Dengan
demikian materi buku ini dapat ditempatkan sebagai bahan sosialisasi peraturan
perundang – undangan bagi Perangkat Daerah pengampu hibah.

Buku ini berisi pengelolaan hibah dari mulai penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan
monitoring dan evaluasi.
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2. DASAR HUKUM PENGELOLAAN HIBAH

● Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

● Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

● Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

● Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

● Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah.

3. KRITERIA DAN SASARAN PEMBERIAN HIBAH

3.1. Kriteria Pemberian Hibah:
Pemberian hibah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

○ kepada pemerintah penyelenggaraan pusat dalam rangka
pemerintahan daerah mendukung sepanjang tidak tumpang tindih
pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan;

○ badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

○ partai politik; dan/atau
○ ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.
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d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.

e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

3.2. Sasaran Pemberian Hibah:
Hibah dapat diberikan kepada :
a. Pemerintah Pusat

Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja
dari kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah
kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dan sesuai
peraturan perundang – undangan.
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b. Pemerintah Daerah Lainnya
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada

daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan
perundang – undangan.

c. BUMN
Hibah kepada BUMN diberikan kepada BUMN untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
perundang – undangan.

d. BUMD
Hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan

hibah yang diterima dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan
perundang – undangan

e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan
Hukum Indonesia

Hibah kepada badan atau Lembaga diberikan yang bersifat
nirlaba,sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang – undangan dan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial
yang telah memiliki keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri,
Gubernur atau Walikota dan memenuhi persyaratan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan dan memenuhi kriteria dan persyaratan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang
berbadan hukum yayasan atau organisasi Kemasyarakatan yang
berbadan hukum, perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan
badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia sesuai peraturan perundang - undangan dan
memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
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f. Partai Politik
Hibah kepada Partai Politik berupa pemberian bantuan

keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Besaran
penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai Politik
berdasarkan pada jumlah perolehan suara pada pemilu yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan sesuai dengan peraturan
perundang – undangan.

4. PENGANGGARAN

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi
Kemasyarakatan, dan partai politik dapat menyampaikan usulan hibah secara
tertulis kepada Walikota. Setelah Walikota menerima usulan tersebut, Walikota
menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan. Kepala SKPD terkait
sebagaimana menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada
Walikota melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi kepala
SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar BPKAD untuk pencantuman
alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
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5. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

5.1. Hibah Uang
1) Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan DPA-SKPD.
2) Walikota menetapkan daftar nama penerima Hibah dengan Keputusan

Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan
Walikota tentang Penjabaran APBD.

3) Keputusan Walikota disusun oleh SKPD teknis.
4) Penyaluran/penyerahan Hibah dilakukan setelah penandatanganan

NPHD berdasarkan daftar penerima Hibah yang tercantum dalam
Keputusan Walikota.

5) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran dan penerima
hibah.

6) NPHD sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat ketentuan
mengenai :
a. pemberi, penerima dan alamat 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.

7) NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD teknis dan penerima Hibah
dan dilampiri Daftar Peruntukan Hibah. Apabila penerima Hibah lebih
dari 1 (satu), NPHD dilampiri Daftar Peruntukan Hibah . Penomoran
NPHD dilakukan oleh SKPD teknis.

8) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

9) Berdasarkan permohonan tertulis dari penerima Hibah, SKPD teknis
mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada
BPKAD.

10)Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud untuk Hibah uang
terdiri dari :
a. permohonan tertulis/proposal dari calon penerima Hibah
b. Rincian penggunaan hibah
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
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d. Berita acara penyerahan hibah
e. Surat pertanggungjawaban penggunaan hibah
f. Data Pemilik Rekening Bank penerima Hibah
g. Tanda Terima Hibah

5.2. Hibah Barang
Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan DPA-SKPD.
1) Walikota menetapkan daftar nama penerima Hibah dengan Keputusan

Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran APBD.

2) Keputusan Walikota disusun oleh SKPD teknis.
3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud untuk Hibah barang

terdiri dari :
a. permohonan tertulis/proposal dari calon penerima Hibah
b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani SKPD teknis

dan Penerima Hibah .
d. Berita Acara Serah terima Hibah
e. Surat Kesediaan Menerima Hibah dari penerima Hibah dengan

bermaterai.

5.3. Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik
1) Pengurus Partai Politik menyampaikan surat permohonan bantuan

keuangan beserta rincian rencana penggunaan hibah Partai Politik
tingkat Daerah kepada Walikota dengan tembusan Kepala SKPD yang
membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

2) Surat permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai
Politik tingkat Daerah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

3) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran Hibah Bantuan
Keuangan Partai Politik menjadi dasar penyaluran / penyerahan
Hibah, berdasarkan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

4) Surat permohonan sebagaimana menggunakan kop surat dan cap
stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap
kelengkapan administrasi berupa:
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a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan
Kepengurusan DPC partai politik tingkat kota atau yang dilegalisir
oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau
sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah-tangga masing-masing partai politik;

b. salinan surat keterangan Nomor Pokok Wajib pajak;
c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi

dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kota yang
dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota;

d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan
pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik
diprioritaskan untuk pendidikan politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan
yang bersumber dari APBD Kota tahun anggaran sebelumnya
yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan;

g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan
bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan
anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut
sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan
keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua,
Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai.

5) Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi
Kelengkapan Administrasi pengajuan Permohonan Bantuan
Keuangan Partai Politik. Tim Verifikasi diketuai Kepala Kepala SKPD
yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam berita
acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

6) Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah diwakili oleh
Kepala SKPD terkait sebagai PIHAK PERTAMA, kepada penerima
sebagai PIHAK KEDUA,

7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana Hibah dari
penerima Hibah kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD bermaterai
cukup,

8) Bukti Pengeluaran Kas
9) Data Pemilik Rekening Bank penerima Hibah
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10) Bendahara Pengeluaran SKPD menyalurkan Hibah dengan cara
mentransfer ke rekening penerima, dengan bukti Tanda Terima Hibah
yang ditandatangani oleh penerima bermaterai cukup,

11) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS).

12) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan SPP-LS kepada
PPK-SKPD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh
Kepala SKPD terkait.

13) SPM disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk
diterbitkan SP2D.

14) Bendahara Pengeluaran SKPD menyalurkan Hibah sesuai ketentuan
kepada lebih dari 1 (satu) penerima dengan cara mentransfer ke
rekening penerima, dengan bukti Tanda terima Hibah yang
ditandatangani oleh penerima bermaterai cukup.

15) SP2D disampaikan kepada Pemegang RKUD untuk dicairkan dan
ditransfer ke rekening penerima dengan bukti Tanda Terima Hibah
yang ditandatangani oleh penerima, bermaterai cukup.

16) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan
keuangan pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang
bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

6. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

6.1. Hibah Uang
1) Penerima Hibah penggunaan uang wajib menyampaikan Hibah sesuai

peruntukannya kepada laporan Walikota melalui SKPD terkait.
2) Laporan penggunaan Hibah uang disampaikan paling lambat 1 (satu)

bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai
pada akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari
tahun anggaran berikutnya.

3) Dana Hibah yang tidak habis digunakan dalam satu tahun anggaran,
maka sisa dana Hibah tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas
Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran
berkenaan.

4) Dokumen Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian Hibah uang
meliputi :
a. permohonan dari penerima Hibah kepada Walikota
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b. Keputusan Walikota tentang penetapan Daftar penerima Hibah.
c. NPHD
d. surat pernyataan tanggung jawab dari penerima hibah yang

menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai
dengan NPHD

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.
5) Penerima Hibah uang bertanggung jawab secara formal dan material

atas penggunaan hibah yang diterimanya.
6) Dokumen Pertanggungjawaban penerima Hibah uang meliputi :

a. laporan penggunaan Hibah
b. surat pernyataan tanggung jawab dari 1 (satu) penerima yang

menyatakan bahwa Hibah telah digunakan sesuai dengan NPHD.
c. surat pernyataan tanggung jawab lebih dari 1 (satu) penerima yang

menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai
dengan NPHD dengan

d. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

7) Dokumen asli pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh
penerima Hibah sebagai Objek Pemeriksaan dan salinan
pertanggungjawaban disampaikan kepada Walikota melalui SKPD
terkait sebagai Laporan Pertanggungjawaban.

6.2. Hibah Barang
1) Dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian

Hibah Barang meliputi :
a. Permohonan dari penerima Hibah kepada Walikota
b. Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah
c. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah
d. NPHD
e. Berita acara serah Terima ( BAST )

2) SKPD terkait wajib menatausahakan dan melaporkan barang yang
dihibahkan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan

6.3. Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik
1) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti

penerimaan dan pengeluaran atas penggunaan Hibah.
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2) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban,
penerimaan, dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana
bantuan APBD.

3) Laporan pertanggungjawaban berupa rekapitulasi realisasi
penerimaan dan belanja hibah partai politik per kegiatan

4) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana
bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota
setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

5) Laporan penggunaan Hibah untuk bantuan Partai Politik disampaikan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.

6) Partai Politik yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa
penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran
berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota.

7) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja Hibah oleh SKPD
mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

8) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

7. MONITORING DAN EVALUASI
1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana disampaikan kepada Walikota dengan

tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah yang tidak

sesuai dengan permohonan yang telah disetujui, penerima Hibah yang bersangkutan
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
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MEKANISME PELAKSANAAN HIBAH
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