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TINJAUAN HUKUM  

TERHADAP PENYELENGGARAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Permendagri 32/2011) memberikan definisi Hibah dan Bantuan Sosial 

(Bansos), sebagai berikut:
 1
 

1. Hibah merupakan 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.  

2. Bansos merupakan 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. 

Belanja Hibah dan Bansos merupakan dua kode rekening yang saat ini menjadi 

banyak perhatian publik. Kedua rekening tersebut memiliki kepentingan yang perlu 

diakomodir yaitu membantu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, menanggulangi penyakit sosial akibat resiko sosial masyarakat serta juga 

memuat kepentingan politik dalam arti luas. Dalam perjalanan pengelolaannya, Hibah dan 

Bansos telah mengalami berbagai permasalahan baik dalam tahap perencanaan, 

                                                           
1
 Pasal 1 angka 14 dan 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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pelaksanaan, pertanggungjawaban serta penatausahaannya. Hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan terdapat banyak temuan pengendalian dan 

kepatuhan dalam pengelolaan Hibah dan Bansos. Tidak sedikit juga permasalahan 

pengelolaan Hibah dan Bansos tersebut membawa Kepala Daerah dan pengelolanya ke 

dalam pemasalahan hukum. 

Dalam prakteknya, penganggaran dan pelaksanaan Hibah dan Bansos masih 

dalam kondisi yang tidak jelas. Pertama, penganggaran Hibah dan Bansos yang seharusnya 

sudah pasti nama penerima dan besarannya, namun tidak sedikit penentuan peruntukan 

Hibah dan Bansos biasanya masih ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah yang 

terpisah dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), belum menjadi bagian dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Kedua, 

sebagian dana Hibah dan Bansos dalam dokumen anggaran masih bersifat gelondongan, 

biasanya hanya sampai jenis belanja dan tidak sampai rincian dan objek (belum ditetapkan 

siapa penerimanya). Seiring waktu pelaksanaan APBD, baru akan ditentukan peruntukkan 

dan siapa penerimanya. 

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

menemukan adanya relasi Hibah dan Bansos APBD terkait pelaksanaan Pemilihan Umum 

Kepala Daerah (Pemilukada). KPK juga menemukan kecenderungan dana Hibah 

mengalami kenaikan menjelang pelaksanaan Pemilukada yang terjadi pada kurun 2011-

2013. Selain itu, didapati juga fakta banyaknya tindak pidana korupsi yang diakibatkan 

penyalahgunaan kedua anggaran tersebut. Hasil kajian KPK menunjukkan nominal dana 

Hibah dalam APBD yang cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dari Rp15,9 

triliun pada 2011, menjadi Rp37,9 triliun pada tahun 2012 dan Rp49 triliun pada tahun 

2013. Juga ditemukan adanya pergeseran tren penggunaan dana Bansos terhadap 

Pemilukada, menjadi dana Hibah yang memiliki korelasi lebih kuat. Dari data APBD 

2010-2013 dan pelaksanaan Pemilukada 2011-2013, terjadi peningkatan persentase dana 

Hibah terhadap total belanja. Kenaikan juga terjadi pada dana Hibah di daerah yang 

melaksanakan Pemilukada, yaitu pada tahun pelaksanaan Pemilukada dan satu tahun 

menjelang pelaksanaan Pemilukada.
2
 

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, pemberian dana 

Hibah dan Bansos cenderung naik, terutama menjelang Pemilukada dan kemudian 

menurun setelah Pemilukada. Padahal, jumlah dana Hibah dari tahun ke tahun selalu 

meningkat. Berdasarkan data APBD provinsi, kabupaten, dan kota diketahui bahwa belanja 

                                                           
2
 “Cegah Dana Bansos dan Hibah dari Penyalahgunaan”, http://www.kpk.go.id/, diakses pada 5 

Agustus 2014. 

 

http://www.kpk.go.id/,
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Hibah dan Bansos tahun 2009 berjumlah Rp22,61 triliun atau sekitar 5,28 persen terhadap 

belanja APBN.
3
 

Dalam rangka mendorong perbaikan pengelolaan dana Hibah dan Bansos, 

berbagai pengaturan pengelolaan Hibah dan Bansos telah mengalami perubahan. Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 58/2005) 

mengatur secara umum ketentuan pengelolaan keuangan daerah terkait Hibah dan Bansos. 

Pada tanggal 27 Juli 2011, Mendagri berdasarkan kewenangannya dalam pembinaan 

pengelolaan keuangan daerah
4
, menetapkan Permendagri 32/2011. Kemudian tanggal 21 

Mei 2012 Mendagri kembali menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri 39/2012). Permendagri 32/2011 

mengatur:
5
 

a. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan; pertanggungjawaban dan 

pelaporan; serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bansos harus diatur lebih lanjut 

dengan peraturan Kepala Daerah; dan 

b. Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan pemberian Hibah dan 

Bansos sebelum berlakunya Permendagri 32/2011 harus menyesuaikan dengan 

Permendagri tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2011. 

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui fungsi pembinaan 

pengelolaan keuangan daerah dan KPK melalui fungsi koordinasi pemberantasan korupsi 

melakukan kerjasama dalam rangka mendorong pemerintah daerah mengelola secara 

sungguh-sungguh dana Hibah dan Bansos agar terhindar dari penyalahgunaan. Kemendagri 

melakukan pengkajian bersama dengan KPK yang hasilnya, saat ini dana Hibah tidak bisa 

lagi asal diberikan tanpa tolok ukur, namun harus dengan kriteria yang jelas. Dana Hibah 

akan diperiksa oleh BPK dan kalau ada yang tidak sesuai, bisa diusut secara hukum.
6
 

Selain itu, pada tanggal 6 Januari 2014 KPK mengeluarkan surat himbauan bernomor B-

14/01-15/01/2014 yang dikirimkan kepada seluruh Kepala Daerah. Dalam surat tersebut 

KPK meminta kepada para Kepala Daerah agar pengelolaan dana Hibah dan Bansos 

mengacu pada Permendagri 32/2011 yang telah diubah dengan Permendagri 39/2012. 

                                                           
3
 Kementerian Dalam Negeri, “Maksimalkan Dana Hibah untuk Kepentingan Rakyat”, 

http://keuda.kemendagri.go.id/ , diakses pada 5 Agustus 2014. 

 
4
 Pasal 129 dan Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

 
5
 Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. 

 
6
 Opcit., Kementerian Dalam Negeri. 

 

http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/30-maksimalkan-dana-hibah-untuk-kepentingan-rakyat
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Pemberian dana Hibah dan Bansos harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat yang luas bagi masyarakat sehingga jauh dari kepentingan pribadi 

dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah.
7
  

Oleh karena itu, dengan adanya Permendagri 32/2011 yang telah diubah dengan 

Permendagri 39/2012 diharapkan mampu memberikan pedoman secara komprehensif 

mengenai pengelolaan Hibah dan Bansos. Dalam tulisan hukum ini, Penulis mencoba 

membahas pengaturan Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. 

 

BAB II  PERMASALAHAN 

Berdasarkan uraian pada Bab Pendahuluan, terdapat beberapa permasalahan, 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme penganggaran Hibah dan Bansos ? 

2. Bagaimana pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban belanja Hibah 

dan Bansos? 

 

BAB III PEMBAHASAN 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (PP 58/2005) dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 13/2006) yang telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Permendagri 21/2011), pemberian bantuan Hibah dan Bansos dapat 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun secara spesifik baru diatur dengan Permendagri 

32/2011. Lahirnya Permendagri ini sebagai jawaban dari belum jelasnya aturan tentang 

pelaksanaan Hibah dan Bansos di daerah serta banyaknya permasalahan hukum yang 

disebabkan karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan aturan hukum tentang Hibah dan 

Bansos tersebut. 

A. Mekanisme Penganggaran Hibah dan Bansos 

Pengaturan mengenai penganggaran dana Hibah dan Bansos mengalami perubahan 

dengan terbitnya Permendagri 32/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 

39/2012 . Mekanisme penganggaran belanja Hibah dan Bansos, sebagai berikut:  

1. Penganggaran Hibah 

                                                           
7
 “Cegah Dana Bansos dan Hibah dari Penyalahgunaan”, http://www.kpk.go.id/, diakses pada 5 

Agustus 2014. 

 

http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Pemerintah/pp2005_58%28kelolaKeuDae%29.pdf
http://www.kpk.go.id/,
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Hibah yang bersumber dari APBD dapat dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu Hibah 

berupa uang dan Hibah berupa barang atau jasa. Hibah berupa uang dicantumkan 

dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-

PPKD)
8
. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, 

jenis belanja Hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
9
.  

Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
10

. Hibah berupa barang atau jasa 

dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam 

program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam 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 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
11

. RKA-PPKD dan RKA-

SKPD tersebut menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

Penganggaran dana Hibah mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah 

daerah setempat. Penganggaran Hibah dapat dilakukan setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan wajib dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 

program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran Hibah 

setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut : 

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. 

Proses penganggaran Hibah dimulai dari usulan pemohon dana Hibah sampai 

ditetapkannya nama penerima dan besaran dana Hibah pada rincian objek belanja.  

                                                           
8
 Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-

PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara 

Umum Daerah. (Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ). 

 
9
 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. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011). 

 
10

 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD (Pasal 1 

angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011). 

 
11

 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang (Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011). 
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Penganggaran wajib didasarkan pada proposal usulan yang diajukan calon penerima 

Hibah. Mekanisme penganggaran Hibah secara umum, yaitu : 

a. Pemohon menyampaikan proposal permohonan bantuan Hibah kepada Kepala 

Daerah
12

; 

b. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan pengujian dan evaluasi 

atas proposal permohonan; 

c. SKPD terkait melakukan verifikasi dan menyampaikan rekomendasi ke Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah
13

 (TAPD);
14

 

d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi; 

e. Rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD atas rekomendasi menjadi dasar 

pencatuman alokasi anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran 

(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan 

f. Ditetapkan RKA-PPKD. 

Selain itu, Permendagri 39/2012 juga mewajibkan kepala Daerah mencantumkan 

daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dalam Lampiran III 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
15

 

2. Penganggaran Bansos 

Bansos yang bersumber dari APBD dapat dikelompokan ke dua jenis, yaitu Bansos 

berupa uang
16

 dan Bansos berupa barang
17

. Bansos berupa uang dicantumkan dalam 

                                                           
12

 Permohonan Hibah dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, 

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Hibah kepada Pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari 

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian  yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang 

bersangkutan. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil 

pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada perusahaan 

daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah 

daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada masyarakat 

diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, 

kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Hibah kepada organisasi 

kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. (Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011). 
 

13
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk 

dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan 

serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 

pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

 
14

 SKPD terkait yang telah ditunjuk melakukan pengujian atas proposal dengan mempertimbangkan 

kelengkapan dokumen administrasi serta melakukan uji substansi sesuai kriteria minimal pemberian Hibah. 

 
15

 Pasal 11 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 
16

 Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti 

beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, 
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RKA-PPKD. Bansos berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak 

langsung, jenis belanja Hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada 

PPKD. Dalam rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran 

Bansos. 

Bansos berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD. Bansos berupa barang 

dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam 

program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek 

belanja Bansos barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak 

ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja Bansos barang yang akan diserahkan 

pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD. 

Pemerintah daerah dapat memberikan Bansos kepada anggota/kelompok 

masyarakat
18

 sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian Bansos dilakukan 

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian 

Bansos memenuhi kriteria paling sedikit: 

a.  selektif
19

; 

b.  memenuhi persyaratan penerima bantuan
20

; 

c.  bersifat sementara dan tidak terus menerus
21

, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan
22

; 

                                                                                                                                                                                
cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. (Pasal 26 ayat (2)  Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011) 

 
17

 Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti 

bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu 

untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok 

masyarakat kurang mampu. (Pasal 26 ayat (3)  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011) 

 
18

  Anggota/kelompok masyarakat 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 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011) 

 
19

 Kriteria selektif diartikan bahwa Bansos hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan 

untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. (Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Tahun 2011) 

 
20

 Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi: 

 a. memiliki identitas yang jelas; dan 

 b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.  

(Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011) 

 



 

Tulisan Hukum/Subbag SDM, Hukum dan Humas/BPK Perwakilan Provinsi Banten  8 

 

d.  sesuai tujuan penggunaan
23

. 

Proses penganggaran Bansos juga dimulai dari usulan pemohon sampai 

ditetapkannya nama penerima dan besaran dana Bansos pada rincian objek belanja. 

Pada dasarnya, penganggaran Bansos wajib didasarkan pada proposal usulan yang 

diajukan anggota/kelompok masyarakat. Namun, Permendagri 39/2012 membagi dua 

kategori Bansos berupa uang kepada individu dan/atau keluarga yaitu Bansos yang 

direncanakan dan Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bansos yang 

direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, 

alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. Bansos yang tidak 

dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
24

 

yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda 

penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu 

dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
25

 

Mekanisme penganggaran belanja Bansos yang direncanakan secara umum, yaitu : 

a. Pemohon menyampaikan usulan tertulis permohonan bantuan kepada Kepala 

Daerah
26

; 

                                                                                                                                                                                
21

 Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian Bansos tidak wajib 

dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. (Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Tahun 2011 ) 

 
22

 Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa Bansos dapat diberikan setiap tahun anggaran 

sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. (Pasal 24 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 ) 

 
23

 Kriteria sesuai tujuan penggunaan bahwa tujuan pemberian Bansos meliputi: 

a. rehabilitasi sosial; 

b. perlindungan sosial; 

c. pemberdayaan sosial; 

d. jaminan sosial; 

e. penanggulangan kemiskinan; dan 

f. penanggulangan bencana. (Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011) 

 
24

 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 Bansos 

akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. (Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ) 

 
25

 Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.  

 
26

 Permohonan Bansos dapat dilakukan oleh anggota/kelompok masyarakat, yang 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; 
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b. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan pengujian dan evaluasi 

atas usulan tertulis; 

c. SKPD terkait melakukan verifikasi dan menyampaikan rekomendasi ke TPAD;
27

 

d. TPAD memberikan pertimbangan atas rekomendasi; 

e. Rekomendasi SKPD dan pertimbangan TPAD atas rekomendasi menjadi dasar 

pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS; dan 

f. Ditetapkan RKA-PPKD. 

Selain itu untuk Bansos yang direncanakan, Pemendagri 39/2012 juga mewajibkan 

Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran 

Bansos dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, 

tidak termasuk Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya.  

B.  Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan 

Bansos 

Setelah melalui proses penganggaran mulai dari pencantuman anggaran Hibah dan 

Bansos dalam KUA dan PPAS, RKA-PPKD, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (RAPBD) sampai pengesahannya menjadi APBD, Permendagri 32/2011 

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 39/2012 juga memberikan perubahan 

pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban atas belanja 

Hibah dan Bansos. 

1. Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD 

dilakukan berdasarkan atas Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). DPA tersebut 

telah merinci nama penerima dan besaran dana Hibah dan Bansos. Permendagri 

memuat pengaturan rinci mengenai pelaksanaan Hibah dan Bansos berupa uang. 

a.  Hibah 

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang didasarkan pada DPA-PPKD, 

sedangkan Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa didasarkan pada 

DPA-SKPD. Sebelum dilakukan penyerahan/penyaluran dan pencairan dana 

Hibah kepada penerima Hibah, Kepala Daerah harus terlebih dahulu menetapkan 

                                                                                                                                                                                
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 22 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011) 

 
27

 SKPD terkait yang telah ditunjuk melakukan pengujian atas proposal dengan mempertimbangkan 

kelengkapan dokumen administrasi serta melakukan uji substansi sesuai kriteria minimal pemberian Bansos. 
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Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima Hibah dan besaran uang atau 

jenis barang atau jasa yang dihibahkan berdasarkan Perda tentang APBD dan 

peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
28

 Besaran uang atau jenis 

barang atau jasa dan penerima harus sesuai dengan daftar penerima dan besaran 

uang yang tercantum dalam perda tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah 

tentang penjabaran APBD. 

Setelah keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima Hibah dan besaran 

uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan, selanjutnya 

dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan 

ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima Hibah. Untuk penandatangan 

NPHD ini Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh 

Kepala Daerah yang ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah atau keputusan 

Kepala Daerah.
29

 Permendagri mewajibkan setiap penerima Hibah dibuatkan 

NPHD yang  paling sedikit memuat ketentuan mengenai:  

1) pemberi dan penerima Hibah;  

2) tujuan pemberian Hibah;  

3) besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;  

4) hak dan kewajiban;  

5) tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan  

6) tata cara pelaporan Hibah. 

Kemudian penyaluran/penyerahan Hibah dari pemerintah daerah kepada penerima 

Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, dimana prosesnya dimulai 

setelah keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang 

atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan NPHD sudah 

ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima Hibah. Setelah itu, proses 

berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang 

persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan 

dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Pencairan besaran Hibah 

disalurkan dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap tergantung pada 

kemampuan keuangan daerah.
30

 Selanjutnya, dilakukan proses 

penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening 

pihak penerima Hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam 

                                                           
28

 Kepala daerah 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 menjadi dasar 

penyaluran/penyerahan hibah. (Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011) 

 
29

 Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 . 

 
30

 Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. 
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NPHD. Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme 

pembayaran langsung.
31

 

b. Bansos 

Pelaksanaan anggaran Bansos berupa uang didasarkan pada DPA-PPKD 

sedangkan pelaksanaan anggaran Bansos berupa barang didasarkan pada DPA-

SKPD. Sebelum dilakukan penyerahan/penyaluran dan pencairan dana Bansos 

kepada penerima Bansos, Kepala Daerah harus terlebih dahulu menetapkan daftar 

penerima dan besaran Bansos dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan perda 

tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
32

 

Pengecualian terhadap Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya, penyaluran/penyerahan Bansos kepada individu 

dan/atau keluarga didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau 

keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang 

serta mendapat persetujuan Kepala Daerah setelah diverifikasi oleh SKPD 

terkait.
33

 

Pencairan Bansos berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS). 

Namun, dalam hal Bansos berupa uang dengan nilai sampai dengan 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui 

mekanisme tambah uang (TU) dan  wajib dilengkapi dengan kwitansi bukti 

penerimaan uang Bansos. 

Dalam hal pelaksanaan belanja Hibah dan Bansos berupa barang dan/atau jasa, Pasal 

15 Permendagri 32/2011 mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa dalam rangka 

Hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan Pasal 33 Permendagri 

tersebut mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa dalam rangka Bansos 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
34

 Oleh karena itu, jika pemberian 

Hibah dan Bansos dalam bentuk barang dan/atau jasa yang akan 

diserahkan/disalurkan oleh SKPD kepada penerima Hibah dan penerima Bansos 

maka proses pengadaan oleh SKPD tersebut berpedoman pada peraturan perundang-

undangan dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54/2010) 

tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

                                                           
 
31

 Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. 

 
32

 Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.  

 
33

 Pasal 32 ayat (2a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. 

 
34

 Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. 
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Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 

70/2012). Pasal 15 dan Pasal 33 Permendagri 32/2011 juga tidak dalam arti bahwa 

Hibah dan Bansos berupa uang kepada individu/masyarakat yang kemudian 

dimanfaatkan untuk pembelian barang atau pengadaan jasa oleh penerima tidak 

didasarkan pada Perpres 54/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 

70/2012. 

2. Pertanggungjawaban 

Dalam pengaturan pengelolaan selanjutnya, Belanja Hibah dan Bansos yang berasal 

dari APBD harus dapat dipertangungjawabkan baik oleh Penerima Hibah dan Bansos 

maupun pemerintah daerah sebagai pemberi Hibah dan Bansos.  

a. Hibah.  

Penerima Hibah mempertanggungjawabkan Hibah yang diperoleh dengan 

menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Kepala Daerah. Untuk 

Penerima Hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah 

kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait
35

, 

sedangkan untuk Penerima Hibah berupa barang/jasa menyampaikan laporan 

penggunaan Hibah kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPD terkait.
36

  

Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan 

Hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 37

  

1) laporan penggunaan Hibah;  

2) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima 

telah digunakan sesuai NPHD; dan 

3) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-

undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima 

barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa. 

Pertanggungjawaban tersebut oleh penerima Hibah hanya disampaikan sekali 

kepada Kepala Daerah yakni paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun 

anggaran berikutnya.  

                                                           
35

 Penyampaian laporan penggunaan hibah oleh penerima hibah disampaikan kepada Kepala Daerah 

melalui SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah) atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). 

 
36

 Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 . 

 
37

 Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 . 
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Selain penerima Hibah, pemerintah daerah sebagai pengelola/pemberi Hibah juga 

harus dapat mempertanggungjawabkan realisasi belanja Hibah. 

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian Hibah meliputi:
 38

  

1) usulan dari calon penerima Hibah kepada Kepala Daerah;  

2) keputusan Kepala Daerah tentang penetapan daftar penerima Hibah;  

3) NPHD;  

4) pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang 

diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan  

5) bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima 

barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.  

Pembentukan keputusan Kepala Daerah tentang penetapan daftar penerima Hibah 

dapat ditetapkan secara kolektif atau satu per satu untuk setiap penerima Hibah. 

Bukti transfer uang atas pemberian Hibah uang menjadi tanggung jawab PPKD 

selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), sedangkan 

bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah barang/jasa menjadi 

tanggung jawab SKPD terkait. 

Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam 

tahun anggaran berkenaan. Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa 

dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi 

anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan 

laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk Hibah berupa barang yang belum 

diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran 

berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 

b. Bantuan Sosial 

Penerima Bansos mempertanggungjawabkan Bansos yang diperoleh dengan 

menyampaikan laporan penggunaan Bansos kepada Kepala Daerah. Penerima 

Bansos berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bansos kepada Kepala 

Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Penerima Bansos 

berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bansos kepada Kepala Daerah 

melalui kepala SKPD terkait.
39

 

Penerima Bansos bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan 

Bansos yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima Bansos meliputi:
40

  

                                                           
38

 Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 . 

 
39

 Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 . 

 
40

 Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 . 
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a. laporan penggunaan Bansos oleh penerima Bansos; 

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bansos yang 

diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan  

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-

undangan bagi penerima Bansos berupa uang atau salinan bukti serah terima 

barang bagi penerima Bansos berupa barang. 

Pertanggungjawaban tersebut harus disampaikan kepada Kepala Daerah paling 

lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, disimpan dan 

dipergunakan oleh penerima Bansos selaku obyek pemeriksaan. 

Selain penerima Bansos, pemerintah daerah sebagai pengelola/pemberi Bansos 

juga harus dapat mempertanggungjawabkan realisasi belanja Bansos. 

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian Bansos meliputi:
41

  

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bansos atau surat keterangan 

dari pejabat yang berwenang kepada Kepala Daerah;  

b. keputusan Kepala Daerah tentang penetapan daftar penerima Bansos;  

c. pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa Bansos yang 

diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan  

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bansos berupa uang atau bukti 

serah terima barang atas pemberian Bansos berupa barang. 

Pertanggungjawaban tersebut dikecualikan terhadap Bansos bagi individu 

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

Bansos berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bansos pada PPKD 

dalam tahun anggaran berkenaan. Bansos berupa barang dicatat sebagai realisasi 

obyek belanja Bansos pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan 

kegiatan pada SKPD terkait. PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bansos 

kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, 

paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya. Rekapitulasi memuat 

nama penerima, alamat dan besaran Bansos yang diterima oleh masing-masing 

individu dan/atau keluarga.
42

 

Realisasi Bansos dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam 

tahun anggaran berkenaan. Bansos berupa barang yang belum diserahkan kepada 

penerima Bansos sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan 

sebagai persediaan dalam neraca. Realisasi Bansos berupa barang dikonversikan 

sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan 

                                                           
 
41

 Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. 

  
42

 Pasal 35A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. 
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diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

 

BAB IV PENUTUP 

Berdasarkan hasil uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Mekanisme Penganggaran Hibah dan Bansos wajib diawali dengan usulan tertulis 

dari pemohon Hibah dan Bansos. Semua penerima Hibah dan Bansos harus 

dicantumkan dalam RKA SKPD dan RKA PPKD sampai dengan rincian objek. 

Dalam menyusun RKA sudah harus dipastikan siapa penerimanya dan berapa 

besarnya. Tidak ada lagi penganggaran Hibah dan Bansos baik sebagian maupun 

keseluruhan dalam bentuk gelondongan. Sedangkan khusus untuk Bansos yang 

tidak dapat direncanakan sebelumnya Permendagri 32/2011 dan Permendagri 

39/2012 telah mengatur bahwa Bansos tersebut hanya dialokasikan untuk 

kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan 

APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang 

lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi 

anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi 

anggaran yang direncanakan. 

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD 

dilakukan berdasarkan atas DPA. Kepala Daerah harus terlebih dahulu menetapkan 

Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima dan besaran Hibah dan Bansos. 

Besaran uang atau jenis barang atau jasa dan penerima harus sesuai dengan daftar 

penerima dan besaran uang yang tercantum dalam perda tentang APBD dan 

peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. 
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Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

“Cegah Dana Bansos dan Hibah dari Penyalahgunaan” <http://www.kpk.go.id/>. diakses 

pada 5 Agustus 2014. 

“Kementerian Dalam Negeri, “Maksimalkan Dana Hibah untuk Kepentingan Rakyat”, 

<http://keuda.kemendagri.go.id>. diakses pada 5 Agustus 2014. 

http://www.kpk.go.id/
http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/30-maksimalkan-dana-hibah-untuk-kepentingan-rakyat

