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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Amanat Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
khususnya Pasal 33 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan 
bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. 
Selanjutnya dalam pasal 57 dinyatakan bahwa penyelenggaraan 
penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 33 meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Sesuai dengan pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
Daerah dalam rangka pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 
yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 
162/PMK.07/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Hibah dari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dan Peraturan Kepala BNPB 
Nomor : 04 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada 
Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana, serta Perjanjian Hibah antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Kabupaten Karo untuk hibah dalam rangka bantuan 
pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.  

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 162/PMK.07/2015 diatur 
mekanisme penganggaran dan penyaluran hibah yang akan dilakukan dengan 
suatu Perjanjian Hibah Daerah (PHD). Hibah telah disalurkan dari Rekening 
Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada 
tanggal 9 Juni 2017. Pemanfaatan dana hibah dimaksud sesuai dengan 
Peraturan Kepala BNPB Nomor : 04 Tahun 2015 melalui Petunjuk Pelaksanaan 
(Juklak) menggunakan mekanisme pengelolaan keuangan daerah untuk 
kegiatan bantuan langsung masyarakat dan non bantuan langsung 
masyarakat. Periode pemanfaatan dana hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan 
rekonstruksi ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan sejak dana diterima di 
RKUD. 
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Berkaitan dengan Juklak yang dikeluarkan oleh Deputi Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi BNPB sebagai penjabaran Peraturan Kepala BNPB Nomor : 04 
Tahun 2015, maka Pemerintah Kabupaten Karo perlu menerbitkan Petunjuk 
Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Dalam Rangka Bantuan Pendanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 
 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud Juknis Pengelolaan Dana Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Dalam Rangka Bantuan Pendanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah sebagai acuan bagi BPBD 
Kabupaten Karo dan pihak lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan hibah dari 
Pemerintah ke Pemerintah Kabupaten Karo.  

Tujuan Juknis Pengelolaan Dana Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Dalam Rangka Bantuan Pendanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah untuk menjamin 
pelaksanaan/pengelolaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, tertib administrasi dan keuangan 
dalam pelaksanaan, dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan. 
 

1.3 Ketentuan Umum 

Ketentuan umum dalam Juknis Pengelolaan Dana Hibah Dari Pemerintah 
Pusat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Dalam Rangka Bantuan 
Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah sebagai 
berikut:  

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan perintah daerah otonom. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan undang-
undang. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana  keuangan tahunan pemerintahan daerah  yang  
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

5. Hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang selanjutnya 
disebut hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari 
pemerintah kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. 

6. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut PHD adalah 
kesepakatan tertulis mengenai hibah antara pemerintah dan pemerintah 
daerah yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yang 
dipersamakan. 
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7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian /lembaga/OPD 
atau Pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN/APBD. 

8. Kuasa Pengguna Anggaran  yang  selanjutnya  disingkat  KPA  adalah 
pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 

9. Surat Penetapan Pemberian Hibah adalah surat yang diterbitkan oleh 
Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa kepada Pemerintah 
Daerah yang memuat kegiatan dan besaran hibah yang bersumber dari 
penerimaan dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri. 

10. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah 
dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama 
12 (dua belas) bulan. 

11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat 
BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini bertindak sebagai 
Executing Agency yang bertanggungjawab terhadap program hibah dalam 
rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD 
adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA. 

14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah 
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank 
sentral. 

15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat 
SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan 
bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material 
kepada KPA atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut. 

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk 
untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah 
untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM. 

19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan 
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia 
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan 
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah 
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya 
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secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada 
wilayah pascabencana. 

21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, 
kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan 
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya 
kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan 
ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat. 

22. Bencana berdampak besar (masif) adalah bencana yang berdampak pada 
berbagai sektor yang kebutuhan pemulihannya meliputi kewenangan 
pusat dan provinsi, selain kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang 
terkena bencana. 

23. Bencana sektor tertentu adalah bencana yang berdampak pada sektor 
tertentu saja dan kebutuhan pemulihannya hanya meliputi kewenangan 
pemerintah kabupaten/kota yang terkena bencana. 

24. Kelompok Petani/Pemukim (KPP) adalah Kelompok yang dibentuk dari,  
oleh dan untuk masyarakat yang terdiri dari para penerima bantuan dan 
diusulkan oleh Kepala Desa  mengetahui Camat kepada Bupati Karo c.q. 
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo untuk mendapatkan Surat 
Keputusan penetapan dari Pemerintah Daerah. 

25. Tim Pendamping adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah 
Daerah dengan peran utama mendampingi KPP dalam melaksanakan 
kegiatan relokasi mandiri. Tim Pendamping ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo dan mempunyai 
tugas pokok dan fungsi tersendiri.  
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BAB II 
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA 

 
 
2.1 Dasar Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan 
berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Kabupaten Karo untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.  

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dimaksud dalam 
perjanjian tersebut adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabenana 
erupsi Gunungapi Sinabung di wilayah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera 
Utara. 
 

2.2 Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi adalah kegiatan rehabilitasi dan 
rekonstruksi yang terukur dari input-proses-output-outcome sampai dengan 
impact.  

Setelah terjadinya bencana, segera dilakukan kajian terhadap akibat bencana 
berupa kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan 
peningkatan risiko bencana atas seluruh sektor yang terkena bencana serta 
kajian terhadap dampak bencana yang meliputi ekonomi dan fiskal, sosial, 
budaya dan politik, pembangunan manusia dan penurunan kualitas 
lingkungan hidup.  

Selanjutnya atas komponen akibat dan dampak bencana tersebut dilakukan 
analisis dan identifikasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi berupa 
pembangunan kembali, penggantian atas kerugian berupa stimulan, 
penyediaan bantuan untuk kelancaran akses dalam proses kehidupan 
masyarakat, memulihkan segera fungsi-fungsi pelayanan publik yang terhenti 
serta upaya mengurangi risiko bencana yaitu langkah-langkah antisipasi 
bencana susulan atau terulangnya bencana serupa. 

Output rehabilitasi dan rekonstruksi diukur berdasarkan hasil rehabilitasi dan 
rekonstruksi seperti terbangunnya rumah, jalan, dana bantuan ekonomi, dll. 
Output rehabilitasi dan rekonstruksi harus bermanfaat bagi masyarakat sektor 
permukiman, infrastruktur dan sosial ekonomi. Selanjutnya dapat diukur 
pencapaian Outcome rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu terpulihkannya 
kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih aman dari sebelum terjadinya 
bencana (build back better and safer). 
 

2.3 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai 
berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 

2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 T entang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828). 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan 
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4829). 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272). 

7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 T entang Perubahan Keempat 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5655). 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 Tanggal 21 
Agustus 2015 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1263). 

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 
Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1553). 

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana. 

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 
Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1553). 
 

2.4 Prinsip Dasar 

Prinsip dasar penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 
adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat, Dunia Usaha 
dan BUMD/N bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi Pascabencana. 

2. Pendanaan penanggulangan bencana tahap pascabencana digunakan 
untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana prasarana fisik dan 
non fisik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung sesuai 
ketentuan. 

3. Membangun kembali lebih baik dan aman (Build Back Better and Safer) 
yang berbasis pada konsep pengurangan risiko bencana. 
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4. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, program 
berkelanjutan, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. 

5. Menggunakan pendekatan sosial budaya, adat istiadat dan 
mengutamakan penggunaan sumber daya setempat. 

6. Dilaksanakan tepat waktu secara terencana, terpadu, koordinatif dan 
berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah. 

7. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, 
perempuan, anak-anak dan penyandang cacat serta mengedepankan 
keadilan dan kesetaraan gender. 
 

2.5 Kebijakan 

Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan sebagai 
berikut: 

1. Dana bantuan r ehabilitasi dan r ekonstruksi dari Pemerintah kepada 
Pemerintah Kabupaten Karo diberikan dalam bentuk hibah. 

2. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka 
bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 
dituangkan dalam DPA BPBD Kabupaten Karo sesuai dengan Surat 
Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan 
Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 

3. Pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten 
Karo dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pascabencana didasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor : 162/PMK.07/2015 Tentang Hibah dari Pemerintah 
Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan 
Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana dan Peraturan  Kepala  BNPB 
Nomor :  04    Tahun 2015 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada 
Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana yang selanjutnya dijabarkan dalam suatu 
juklak yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi BNPB. 

4. Pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 
bersumber dari APBN yang disalurkan dari RKUN ke RKUD sehingga tidak 
termasuk di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah 
dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Dana APBD. 

5. Pemanfaatan dana bantuan hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah 
Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi  dan  rekonstruksi 
pascabencana, paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah dana diterima di 
RKUD, dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala 
BNPB. 

6. Khusus untuk hibah dalam bentuk BLM yang berupa Bantuan Dana 
Rumah (BDR) dan Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) disalurkan 
berdasarkan kebijakan sebagai berikut : 
a. BDR/BDLUT merupakan dana bantuan bersifat stimulan yang 

diberikan kepada masyarakat penerima bantuan yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah Kabupaten Karo.  

b. Dana bantuan disalurkan dari RKUD ke Rekening Kelompok 
Petani/Pemukim (KPP). 

c. Luas Lahan Tapak Rumah (LTR) yang akan digunakan sebagai tapak 
pembangunan rumah ditetapkan minimal 75 m² dengan luas 



Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah | 8  
 

bangunan rumah sesuai kebutuhan. Rumah yang akan dibangun 
memenuhi standard minimal spesifikasi bangunan rumah tahan 
gempa. 

d. BDLUT digunakan untuk pengadaan Lahan Usaha Tani. Luas Lahan 
Usaha Tani (LUT) ditetapkan minimal 1.000 m².  

e. Harga LTR/LUT ditetapkan secara wajar atas kesepakatan bersama 
antara penjual (pemilik lahan) dan pembeli (penerima bantuan) yang 
disesuaikan dengan keterangan taksiran harga yang dikeluarkan 
secara tertulis oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat 
setempat.  

f. Letak lokasi LTR/LUT berada di wilayah Kabupaten Karo dan di luar 
zona berbahaya yang telah ditetapkan oleh PVMBG.  

g. Status LTR/LUT bukan merupakan lahan milik pemerintah, bukan 
lahan konservasi/kawasan hutan, juga bukan lahan sengketa dan 
atau berpotensi sengketa. 

h. Masyarakat penerima bantuan yang telah memiliki LUT atas namanya 
sendiri dengan luas minimal 1000 m2, dapat mengusulkan untuk 
mendapatkan BDLUT sebagai kompensasi lahannya senilai hibah yang 
telah ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi.  

i. Masyarakat penerima bantuan yang telah memiliki rumah atas 
namanya sendiri yang dibangun di atas lahan miliknya sendiri, dapat 
mengusulkan untuk mendapatkan BDR sebagai kompensasi atas 
bangunan rumahnya senilai hibah yang telah ditetapkan. Nilai 
kompensasi dihitung berdasarkan nilai harga bangunan dan nilai 
harga lahan tapak rumah. Bangunan rumah yang dapat dikompensasi 
telah memenuhi standarisasi rumah sehat dan layak huni yang 
ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi. 

j. Masyarakat penerima bantuan dapat membangun rumahnya di atas 
LTR milik sendiri atau di atas LUT yang telah mendapatkan 
kompensasi atau telah dibelinya melalui BDLUT dengan ketentuan 
nilai BDR yang terimanya secara utuh digunakan untuk membiayai 
pembangunan rumah. 

 
2.6 Strategi 

Sejalan dengan kebijakan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, maka 
strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Alokasi hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka 
bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 
berdasarkan hasil asistensi RKA oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera 
Utara terhadap usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo. 

2. Penyelenggaraan r ehabilitasi dan r ekonstruksi sektor perumahan, 
sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosial dan lintas sektor 
berbasis komunitas dirancang dengan strategi pengorganisasian 
masyarakat (Community Organizing) dan bertumpu  pada inisiatif dan 
prakarsa masyarakat (Participatory Development) dengan tidak 
meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.  

3. Hibah dialokasikan pada DPA BPBD untuk Belanja Non-BLM dan pada 
DPA SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) untuk Belanja 
BLM, yang dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pascabencana melibatkan OPD teknis terkait yang ditetapkan dalam suatu 
Surat Keputusan tentang Penetapan Kelompok Kerja. 
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4. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat 
konstruksi maupun non konstruksi dilaksanakan dengan swakelola oleh 
BPBD dibantu oleh Tim/Pengelola Teknis dari Satuan/Organisasi Kerja 
Pemerintah Daerah terkait, atau secara kontraktual sesuai ketentuan 
pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. 

5. BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring  
dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Kabupaten Karo selaku penerima hibah dari Pemerintah 
dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pascabencana sesuai dengan kewenangannya. 

6. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan kegiatan yang 
efisien, efektif, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, Pemerintah Kabupaten/BPBD Kabupaten Karo selaku 
penerima hibah dari pemerintah melibatkan Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP)/Instansi Pengawasan, institusi Kepolisian atau 
lembaga lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi terhadap pengawasan 
anggaran dan kegiatan untuk melakukan pendampingan terhadap 
pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 
 

2.7 Kriteria Pemanfaatan Hibah 

Kriteria pemanfaatan hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten 
Karo dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai pendukung pemulihan kehidupan masyarakat dan ekonomi 
strategis pada wilayah pascabencana. 

2. Untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana 
termasuk, mitigasi dan/atau peningkatan konstruksi selektif yang secara 
teknis harus segera ditangani untuk mengurangi atau menghindari 
kerugian, apabila terjadi bencana. 

3. Dilaksanakan secara cepat, tepat, dan segera bermanfaat bagi pemulihan 
kehidupan masyarakat dan ekonomi strategis pada wilayah pascabencana. 

4. Tidak terjadi duplikasi dalam pembiayaan. 
5. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terhadap aset milik 

non pemerintah, dapat diberikan bantuan berupa dana stimulan. 
6. Tidak untuk biaya rutin operasional pemeliharaan kantor dan kegiatan 

penguatan kelembagaan seperti: pembangunan gedung kantor, pembelian 
fasilitas kantor. 

7. Dalam hal dianggap perlu, maka seminimal mungkin dapat menggunakan 
dana untuk pendukung operasional pengelolaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi Pascabencana, setelah dilaporkan ke BNPB dalam hal ini 
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

8. Digunakan hanya untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pascabencana sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Hibah Daerah 
dan dokumen pendukungnya. 
 

2.8 Organisasi Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 
dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Karo yang melibatkan OPD teknis  
terkait dan tim pendamping/konsultan. 
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Bupati adalah penanggung jawab utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi di wilayahnya yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BPBD dan 
dibantu oleh OPD teknis terkait. Sedangkan BPBD Provinsi dan BNPB berfungsi 
dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap 
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Karo. 

Terkait dengan kekhususan sifat dan karakterisik hibah dari Pemerintah 
kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana, maka organisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi 
dan rekonstruksi sebagaimana yang telah diuraikan diatas ditambah dengan 
hal-hal yang secara khusus diatur dalam Juknis ini. 

Struktur pengelolaan hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam 
rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 
Pemerintah Kabupaten Karo ditetapkan pada instansi BPBD, yang umumnya 
ditetapkan sebagai berikut : 

1. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Pelaksana BPBD dan/atau Kepala 
SKPKD.  

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa. 

3. Bendahara Pengeluaran (BP) adalah personil dari BPBD, apabila 
diperlukan dapat ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dari 
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang mempunyai kemampuan 
dalam penatausahaan keuangan. 

4. Tim/Pengelola Teknis terdiri dari personil BPBD, OPD terkait dan 
Instansi Pemerintah terkait yang ditetapkan dengan suatu Surat 
Keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Penetapan pejabat perbendaharaan dan pejabat yang bertanggung jawab atas 
pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan mekanisme yang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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BAB III 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA HIBAH 

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA 
 
 
Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan proses perencanaan 
dan penganggaran yang dilakukan secara sistematis, komprehensif dan menyeluruh 
serta terkoordinasi sejak awal sampai akhir dengan mengutamakan unsur 
pengurangan risiko bencana. Perencanaan dan penganggaran Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana didasarkan kepada hasil pengkajian kebutuhan 
pascabencana. 
 
3.1 Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah penentuan 
kegiatan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan dengan 
mendasarkan pada hasil pengkajian kebutuhan pascabencana yang merupakan 
hasil telaahan dari Pemerintah Kabupaten Karo, Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara dan BNPB. 
 

3.2 Penganggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi 

Penganggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi didasarkan kepada: 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.07/2015 Tanggal 21 
Agustus 2015 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana pasal 10 ayat (2) : “Pemerintah Daerah menganggarkan 
penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD berdasarkan SPPH dan 
RKA serta mencantumkannya dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah atau Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai penanggulangan 
bencana di daerah.”  

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

3. Peraturan Kepala BNPB Nomor : 04 Tahun 2015 Tentang Hibah dari 
Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan 
Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pasal 12 : 
“Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja 
dalam APBD berdasarkan SPPH dan RKA serta mencantumkannya dalam 
DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah penerima hibah.” 

4. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Menteri Keuangan Nomor 
: S-337/MK.7/2017 Tanggal 27 Maret 2017 Perihal Penetapan Pemberian 
Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2017 dan Perjanjian Hibah 
Daerah (PHD) Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Karo 
untuk Hibah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2017 Nomor : PHD-
32/RR/PK/2017 Tanggal 29 Maret 2017 bahwa penganggaran dituangkan 
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dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah. 

5. Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pasca Bencana Tanggal 2 Oktober 2017 hal 49 “Melihat sifat 
dari BLM sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalam pelaksanaan 
anggarannya (penyalurannya), Pemerintah Daerah dapat melakukan 
penyesuaian akun belanja (apabila diperlukan) pada DPA OPD terkait 
sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.” 
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BAB IV 
PELAKSANAAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 

 
 

4.1. Penganggaran dan Penyaluran Hibah 
 
4.1.1. Penganggaran Hibah dalam APBD 

Penganggaran hibah dalam APBD dilaksanakan setelah : 

1. Pemerintah Daerah menerima Surat Penetapan Pemberian Hibah. 
2. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten Karo. 
3. Asistensi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) melalui Berita Acara 

Rapat Penelaahan Hibah bantuan pendanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi pascabencana  

4. Penyaluran dana hibah dari RKUN ke RKUD Mekanisme 
Penganggaran Hibah dalam APBD Kabupaten Karo adalah sebagai 
berikut: 
a. Pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan penerimaan hibah 

pada lain-lain pendapatan dalam APBD. 
b. Pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan penggunaan  hibah 

sebagai belanja dalam APBD berdasarkan SPPH dan RKA, serta 
untuk Belanja non-BLM menuangkannya dalam DPA BPBD 
Kabupaten Karo sedangkan untuk Belanja BLM menuangkannya 
dalam DPA SKPKD Kabupaten Karo. 

c. Pemerintah Kabupaten Karo dapat melakukan perubahan RKA 
yang disebabkan antara lain : 
1) Perubahan lingkup kegiatan. 
2) Luncuran dari sisa dana kegiatan tahun sebelumnya. 

Perubahan RKA dilaporkan pada BNPB dan ditampung dalam 
APBD dan dituangkan dalam DPA. 

d. Dalam hal SPPH diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan 
dana hibah dapat dilaksanakan setelah Bupati Karo melakukan 
perubahan atas peraturan Bupati Karo mengenai penjabaran 
APBD dan memberitahukan kepada  Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Karo. Perubahan atas peraturan Bupati Karo 
dituangkan dalam DPA untuk kemudian dianggarkan dalam 
APBD-Perubahan; 

e. Dalam DPA BPBD maupun DPA SKPKD tahun anggaran 
berikutnya, anggaran dan kegiatan lanjutan yang berasal dari 
DPA tahun anggaran sebelumnya, dituangkan sebagai DPA 
lanjutan. 

 
4.1.2. Penyaluran dan Penggunaan Hibah 

Penyaluran dan penggunaan hibah dimulai setelah penerimaan hibah 
pada RKUD Kabupaten Karo. Penggunaan Dana Hibah mengikuti 
mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau APBD, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Penggunaan hibah kegiatan rehabilitasi 
dan rekonstruksi dapat berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 
dan Non Bantuan Langsung Masyarakat (Non BLM). 
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1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

Dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan  dalam 
bentuk BLM dituangkan pada DPA SKPKD Kabupaten Karo dan 
dilaksanakan melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam 
satuan swakelola Kelompok Petani/Pemukim (KPP) dengan 
pendampingan dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan : 

a. Bantuan Dana Rumah (BDR) Tahap II Lanjutan untuk Desa 
Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa 
Gamber sebesar Rp. 59.400.000/KK. 

b. Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) Tahap II Lanjutan 
untuk Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal 
dan Desa Gamber sebesar Rp. 50.600.000/KK. 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pendampingan terhadap 
penyaluran dan penggunaan dana hibah dalam bentuk BLM akan 
dibantu oleh Tim Pendamping yang terdiri dari Tenaga Ahli dan 
Fasilitator guna memastikan dan mengawal akuntabilitas serta 
efektivitas kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang 
berlaku. 

Tim Pendamping sebagaimana dimaksud adalah satuan kerja yang 
memiliki tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo. Tugas pokok 
dan fungsi Tim Pendamping adalah merupakan penjabaran dari 
ketentuan yang diatur dalam Juknis.  

Mekanisme penyaluran dan penggunaan dana hibah dalam bentuk 
BLM secara utuh dijelaskan dalam lampiran Juknis ini.  
 

2. Non Bantuan Langsung Masyarakat (Non BLM) 

Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diberikan  dalam 
bentuk Non-BLM dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Karo dengan 
mekanisme baik swakelola maupun kontraktual sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan untuk kegiatan : 

a. Infrastruktur Permukiman Relokasi Mandiri 
 

1) Bantuan Dana Lingkungan 

Konsep relokasi Tahap II (mandiri) masyarakat mencari dan 
menentukan lahan sendiri, namun kenyataannya masyarakat 
memilih lahan secara berkelompok sehingga dibutuhkan 
sarana dan prasarana lingkungan. 

2) Pematangan Lahan APL Agropolitan Siosar kurang lebih 100 
ha untuk rencana pertapakan rumah dan permukiman 
relokasi Tahap III.  

 

b. Ekonomi 
 

1) Pengadaan bibit, pupuk dan obat  
2) Demplot pertanian 
3) Koperasi/industri rumah tangga 
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c. Biaya Umum/Pendampingan 

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi 
baik dalam mekanisme BLM maupun Non BLM, dibutuhkan 
biaya perencanaan dan pengawasan/supervisi konstruksi serta 
dukungan pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik 
dan lancar. 

Dukungan pelaksanaan tersebut berupa biaya untuk : 

1) ATK 
2) Pelaporan 
3) Honorarium 
4) Sosialisasi/Pembekalan 
5) Rapat koordinasi 
6) Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi 

(monev) serta koordinasi. 
 

4.2. Langkah Penyusunan Penetapan RKA di BPBD Kabupaten Karo 
 

4.2.1. Berdasarkan Telaahan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana  

BPBD Kabupaten Karo menyusun RKA mengacu kepada hasil telaahan 
hibah oleh BNPB, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah 
Kabupaten Karo (hasil asistensi dengan BNPB). 
 

4.2.2. Perubahan RKA 

Perubahan terhadap RKA dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan 
kondisi logis yang harus diakomodir dan tentu saja dengan justifikasi 
teknis dan administrasi yang jelas. 

Perubahan RKA yang dapat dilakukan adalah akibat dari perubahan 
lingkup kegiatan dan/atau luncuran sisa dana kegiatan tahun 
sebelumnya. Perubahan lingkup kegiatan dapat dilakukan karena: 

1. Adanya keputusan untuk merubah atau mengganti satu atau 
beberapa kegiatan yang sudah disusun dalam RKA sebelumnya 
dengan kegiatan baru yang masih dalam lingkup renaksi/proposal 
yang telah diverifikasi. 

2. Optimalisasi pemanfaatan sisa tender untuk paket-paket kegiatan  
yang terdapat dalam renaksi/proposal yang telah diverifikasi yang 
karena keterbatasan anggaran belum dialokasikan dalam RKA yang 
sudah ditetapkan. 

Luncuran sisa dana kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya akan 
dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan RKA yang 
sudah ditetapkan. Sisa dana dan kegiatan pada tahun anggaran 
sebelumnya akan dituangkan secara on top atau ditambahkan pada DPA 
tahun anggaran berikutnya. BPBD harus secara proaktif berkoordinasi 
dengan Bappeda dan OPD pengelola keuangan daerah berkaitan dengan 
luncuran sisa dana kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Perubahan RKA ini dilaporkan kepada BNPB dan ditampung dalam 
APBD dan dituangkan dalam DPA BPBD Kabupaten Karo. RKA yang 
diajukan oleh BPBD Kabupaten Karo harus melalui persetujuan Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 
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4.3. Periode Pemanfaatan Hibah 

Jangka waktu pemanfaatan dana hibah oleh pemerintah Kabupaten Karo selaku 
penerima hibah adalah paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah transfer 
dana dari RKUN ke RKUD dilaksanakan. Dengan demikian, dimungkinkan 
bahwa pemanfaatan dana ini akan melewati batas akhir tahun anggaran yaitu 
akhir Desember. Sisa dana yang belum terserap pada suatu tahun anggaran 
akan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya. 

Berkaitan dengan masa penggunaan dana hibah yang akan dilanjutkan pada 
tahun anggaran berikutnya, maka dalam proses pengadaan barang/jasa harus 
memperhatikan ketentuan mengenai kontrak/perjanjian (misalnya kontrak 
tahun jamak) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pengadaan barang/jasa 
yaitu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait. 

Apabila pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat 
diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan, maka Pemerintah melalui surat 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu 
pelaksanaan kegiatan atas usulan dari Pemerintah Daerah. Usulan 
perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Pemerintah Daerah 
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan yang bersangkutan berakhir. 
Surat usulan perpanjangan waktu harus disertai dengan komunikasi langsung, 
untuk memastikan bahwa surat usulan perpanjangan waktu tersebut telah 
sampai kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. 

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dilakukan setelah melalui proses 
penilaian berupa identifikasi permasalahan, pembahasan  dengan para 
pelaksana kegiatan, dan pertimbangan berdasarkan alasan-alasan logis dalam 
upaya pencapaian tujuan dari kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 
Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dimaksud akan diberikan oleh 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian  Keuangan setelah 
mendapat surat persetujuan dari Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
BNPB. 

Dalam hal menyikapi perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan yang melebihi 
12 bulan, maka Pemerintah Kabupaten Karo selaku penerima hibah kegiatan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyediakan biaya operasional dalam APBD 
untuk melanjutkan kegiatan. Di samping itu Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara menyediakan anggaran dalam APBD untuk kegiatan monitoring dan 
evaluasi. 
 

4.4. Penggunaan Hibah 

Kelompok Pentani Pemukim (KPP) bertanggungjawab sepenuhnya baik secara 
materil maupun formil terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana 
yang bersumber dari dana hibah bantuan pendanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana. 

Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan output telah tercapai namun 
masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut disetorkan ke kas negara 
dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).  
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Dalam hal terdapat Bunga Bank yang diperoleh dari dana hibah yang telah 
disalurkan kepada KPP maka KPP dapat menggunakan Bunga Bank dimaksud 
sesuai dengan mekanisme yang diatur dengan ketentuan lebih lanjut.  
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BAB V 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

 
 

Pemerintah Kabupaten Karo menyelenggarakan penatausahaan dan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menggunakan 
dana hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka 
bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pertanggungjawaban pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran disusun dalam suatu Laporan dan disampaikan kepada pihak-
pihak terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. 
 
5.1 Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 

 
5.1.1. Pemerintah Pusat 

Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan 
pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah, maka Kementerian 
Keuangan menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggung jawaban 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

5.1.2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan anggaran hibah dilakukan sesuai dengan mekanisme 
pengelolaan keuangan daerah atau APBD dengan mengacu kepada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

5.2 Pelaporan 

Pemerintah Kabupaten Karo menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan 
pelaporan keuangan atas realisasi hibah dari pemerintah kepada pemerintah 
daerah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana. Laporan terdiri dari laporan triwulan dan laporan akhir. 

 
5.2.1. Laporan Triwulan 

Laporan triwulan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 
setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyampaian laporan 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran hibah dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

1. KPP menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pemerintah daerah dalam hal ini BPBD Kabupaten Karo. 

2. Bupati Karo atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala 
Pelaksana BPBD, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 
secara triwulan kepada Kepala BNPB c.q Deputi Bidang Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan. 

3. Laporan triwulan dari Pemerintah/BPBD Kabupaten Karo, juga 
ditembuskan kepada Gubernur dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi 
selaku pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan 
rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BPBD 
Kabupaten/Kota. 
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4. Laporan triwulan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan 
penyerapan anggaran hibah, dibuat seinformatif mungkin dengan 
sistematika sebagai berikut: 
a. Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, 

dasar, ruang lingkup kegiatan dan lain-lain informasi yang 
dianggap perlu. 

b. Pelaksanaan kegiatan memuat uraian rencana kegiatan dan 
anggaran dan kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan dan 
membuat rekapitulasi.  

c. Permasalahan dalam pelaksanaan dan solusi yang sudah 
dilakukan. 

d. Rencana tindak lanjut yang masih akan dilakukan. Uraikan 
juga pihak- pihak yang perlu dilibatkan dalam penyelesaian 
kegiatan berikut permasalahan yang masih dihadapi. 

 
5.2.2. Laporan Akhir 

Bupati Karo melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo 
menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala 
BNPB c.q Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan 
tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan 
kegiatan. 

Laporan akhir dari Pemerintah/BPBD Kabupaten Karo, juga 
ditembuskan kepada Gubernur dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi 
Sumatera Utara selaku pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi atas 
kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BPBD 
Kabupaten/Kota. 

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan memuat: 

1. Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar, 
ruang lingkup kegiatan dan lain-lain informasi yang dianggap perlu. 

2. Pelaksanaan kegiatan, memuat uraian yang membandingkan 
rencana dan realisasi dan capaian kinerja dan dibuat rekapitulasi. 

3. Kesimpulan dan saran. 

Laporan akhir dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa: 

1. Surat penyampaian laporan akhir dari Gubernur/Bupati/ Walikota 
2. Fotokopi PHD (Perjanjian Hibah Daerah). 
3. Fotokopi resume kontrak. 
4. Fotokopi Setoran Sisa Dana ke Kas Negara (SSBP). 
5. Fotokopi  Berita  Acara  Serah  Terima  Pertama  Pekerjaan  dari  

Penyedia  Jasa kepada PPK setelah diperiksa oleh Panitia Penerima 
Hasil Barang/Jasa atau PHO (Provisional Hand Over). 

6. Fotokopi berita acara pembayaran terakhir. 
7. Dokumentasi pelaksanaan 0%, 50% dan 100%. 
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BAB VI 
PENGENDALIAN 

 

Pengendalian merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan untuk 
memastikan tercapainya tujuan program/kegiatan secara efektif, efisien, akuntabel 
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Terhadap pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan hibah Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana ini, pengendalian dapat dilakukan berupa Monitoring dan 
Evaluasi serta pengawasan. 

BNPB dan Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas 
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah 
Daerah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana baik secara bersama-sama maupun sendiri sesuai dengan kewenangan. 

Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan BLM dan Non BLM dilakukan 
bersama dengan OPD teknis terkait serta pendampingan dari Inspektorat Kabupaten 
Karo dan BPKP. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk 
mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan 
wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada 
pemborosan dan/atau kerugian keuangan negara. 

Pengawasan meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional (eksternal dan 
internal Pemerintah Daerah), dan pengawasan masyarakat. 

 

6.1. Pengawasan Melekat 

Pengawasan  melekat  dilakukan  oleh  pimpinan  terhadap  bawahannya  pada 
setiap unit kerja atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pasacabencana yang menggunakan dana hibah. 
 

6.2. Pengawasan Fungsional 

Kewenangan untuk melakukan pengawasan termasuk pemeriksaan dilakukan 
oleh pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah sesuai dengan 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

 

6.1.1. Pengawas eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia (BPK RI). 
 

6.1.2. Pengawas internal dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan yang 
dilakukan dapat berupa audit atau kegiatan pengawasan lainnya. 

 

6.3. Pengawasan Masyarakat 

Masyarakat juga mempunyai hak/kewajiban untuk melakukan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Apabila 
terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka 
masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang. 

Laporan dari masyarakat harus segera direspon secara proporsional oleh KPP 
selaku penerima dana hibah, demi tercapainya tujuan kegiatan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi wilayah pascabencana. 

Pemerintah Kabupaten Karo perlu menyediakan sarana yang dapat 
menampung pengaduan dari masyarakat dan menetapkan mekanisme 
penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. 
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BAB VII 
PENUTUP 

 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Dalam Rangka Bantuan Pendanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ini sebagai acuan bagi semua pihak 
yang terlibat. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap memerlukan ketentuan 
lebih rinci dari petunjuk teknis ini, akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten Karo selaku Kepala Ex-Officio BPBD Kabupaten Karo. 

Karakteristik/kondisi alam dan budaya yang spesifik pada daerah yang terdampak 
bencana adalah berbeda-beda, sehingga dalam kegiatan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana diperlukan penyesuaian terhadap kearifan 
lokal/budaya setempat, kondisi geografis/geologis dan peraturan serta mekanisme 
khusus di daerah. Untuk itu, Pemerintah  Daerah/BPBD Kabupaten Karo selaku 
penerima hibah perlu menyusun dan menetapkan pengaturan seperti prosedur 
dan mekanisme yang lebih rinci untuk operasionalisasinya.  

 

 

 

BUPATI KARO, 
 
 
 
 

TERKELIN BRAHMANA 

 


