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LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA HIBAH  
DARI PEMERINTAH PUSAT 
KEPADA PEMERINTAH DAERAH  
DALAM RANGKA BANTUAN 
PENDANAAN REHABILITASI  
DAN REKONSTRUKSI 
PASCABENCANA 

 
 

 
MEKANISME PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
SECARA SWAKELOLA OLEH KELOMPOK PETANI/PEMUKIM (KPP) 

DALAM KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
PASCABENCANA ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG 
KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

 
I. Latar Belakang 

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemulihan dalam kegiatan 
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung di 
Kabupaten Karo adalah penyerahan secara penuh pengelolaan dana bantuan 
kepada masyarakat yang dilaksanakan secara swakelola melalui kelompok 
penerima bantuan yang disebut dengan Kelompok Petani/Pemukim (KPP). 
Agar pengelolaan dana bantuan secara swakelola oleh KPP tersebut dapat 
berjalan dengan sebaik-baiknya, maka harus dilaksanakan berdasarkan 
beberapa prinsip, diantaranya : 

1. Partisipatif, artinya bahwa dalam pengelolaan dana bantuan harus 
melibatkan masyarakat terutama yang termasuk dalam kelompok 
penerima bantuan; dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, hingga pelaporan/pertanggungjawaban; 
 

2. Transparansi, artinya bahwa dalam pengelolaan dana bantuan secara 
swakelola oleh KPP harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka 
bagi semua pihak yang berkepentingan. Maka dari itu KPP diwajibkan 
menginformasikan pengelolaan dana bantuan kepada masyarakat 
secara tertulis melalui papan informasi yang sudah tersedia minimal 
lima titik tempat strategis di wilayahnya masing-masing; 
 

3. Akuntabilitas, artinya bahwa pengelola dana secara swakelola oleh 
KPP harus dapat dipertanggungjawabkan secara memadai dalam 
bentuk laporan pertanggungjawaban. Masyarakat penerima bantuan 
yang terorganisir ke dalam KPP beserta para pengurusnya harus 
bersedia diperiksa oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam 
rangka menegakkan prinsip transparansi; 
 

4. Efisiensi dan Efektivitas, artinya bahwa dana yang tersedia harus 
dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat mencapai tujuan 
yang ingin dicapai; 
 

5. Taat Asas, artinya bahwa penyaluran dan pengelolaan dana bantuan 
tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku; 
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6. Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan pemulihan dalam kegiatan 
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menempatkan masyarakat 
sebagai pelaku utama disertai dengan pendampingan secara intensif 
dari pemerintah dan dukungan luas dari swasta maupun lembaga-
lembaga non pemerintah. Posisi dan peran pihak di luar masyarakat 
lebih bersifat fasilitasi, mediasi dan motivasi.  

Untuk mengawal agar penyaluran dan pengelolaan dana bantuan secara 
swakelola oleh KPP dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, 
maka diperlukan tata cara yang mengatur tentang prosedur, mekanisme dan 
pertanggungjawaban dalam penyaluran dan pengelolaan dana bantuan. 
 

II. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana secara 
swakelola oleh KPP ini adalah agar dapat digunakan : 

2.1. Sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan dalam hal ini adalah KPP. 

2.2. Sebagai acuan bagi para pendamping dalam melakukan kegiatan 
fasilitasi bagi KPP. 

2.3. Sebagai acuan bagi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan. 

2.4. Sebagai acuan bagi para pemeriksa/auditor dalam melaksanakan 
kegiatan audit kegiatan bersangkutan. 

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin agar penyaluran dan 
pengelolaan dana dapat berjalan secara tepat waktu dan tepat sasaran 
(efisien dan efektif), transparan dan akuntabel. 
 

III. Mekanisme Penyaluran Dana 
 

3.1. Tahapan Penyaluran Dana 
 

3.1.1. Bantuan dana disalurkan kepada Kepala Keluarga (KK) 
penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Karo melalui Surat Keputusan Bupati Karo. Apabila 
KK penerima bantuan yang namanya tercantum dalam Surat 
Keputusan Bupati Karo telah meninggal dunia atau mengalami 
cacat permanen, gangguan jiwa, dan atau sedang dalam 
keadaan koma/sakit keras, maka bantuan dapat disalurkan 
kepada isteri atau salah satu ahli waris yang sah berdasarkan 
Surat Keterangan Kepala Desa setempat; 

3.1.2. Para penerima bantuan tersebut selanjutnya diwajibkan 
membentuk satuan kerja swakelola yang diberi nama Kelompok 
Petani/Pemukim (KPP); 

3.1.3. KPP yang sudah dibentuk diusulkan Kepala Desa mengetahui 
Camat kepada Bupati c.q. Kepala BPBD Kabupaten Karo untuk 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD 
Kabupaten Karo. 

3.1.4. KPP beranggota sedikit-dikitnya 15 KK dan sebanyak-banyaknya 
20 KK penerima bantuan dan membentuk kepengurusan yang 
terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang 
Bendahara yang dipilih secara musyawarah mufakat dari dan 
oleh anggota KPP. 
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3.1.5. KPP wajib membuka rekening di bank pemerintah yang 
ditunjuk, dengan minimum 2 (dua) spesimen penandatangan 
penarikan dana (Bendahara dan Ketua/Sekretaris); 

3.1.6. KPP wajib memiliki NPWP atas nama kelompok atau atas nama 
Ketua KPP. 

3.1.7. Proses pengajuan bantuan dana harus dilengkapi dengan 
persyaratan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis; 

3.1.8. Pengelolaan bantuan sepenuhnya menjadi tanggungjawab KPP 
dan hanya digunakan untuk kegiatan penyiapan lahan tapak 
rumah (LTR), pembangunan rumah, kompensasi rumah milik 
sendiri (rumah jadi), pembelian lahan usaha tani (LUT), 
kompenasi LUT milik sendiri dan pekerjaan pemberdayaan 
lainnya;  

3.1.9. Pada setiap termin dan akhir pelaksanaan kegiatan, KPP wajib 
membuat laporan pertanggungjawaban yang mencakup realisasi 
keuangan dan pekerjaan fisik beserta kelengkapannya; 

3.1.10. Bantuan disalurkan dari RKUD ke rekening KPP dalam 1 (satu) 
kali pencairan (100%) dan selanjutnya KPP menyalurkan kepada 
penerima bantuan sesuai dengan tahapan pencairan 
berdasarkan jenis bantuan dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan sebagai berikut :  

 

1. Bantuan Dana Rumah (BDR) Untuk Pembangunan Rumah 
Secara Berkelompok Di Dalam Satu Hamparan; 
disalurkan dalam 3 (tiga) termin pencairan dengan rincian 
dan syarat ketentuan sebagai berikut : 
 

a. Termin I 
 

1) BDR disalurkan 40 % dari nilai bantuan Rp. 
59.400.000 (Rp. 23.760.000);  

2) Sudah ada hasil verifikasi kondisi dan lokasi lahan 
oleh Tim Pendamping dan sudah dievaluasi oleh 
Pokja TIP; 

3) Sudah ada berita acara kesepakatan bersama para 
penerima bantuan tentang pilihan lokasi lahan; 

4) Lahan sudah clear dan clean :   
a) Sudah ada Surat Kesepakatan Bersama tentang 

pembelian lahan untuk tapak pembangunan 
rumah dan permukiman relokasi antara pemilik 
lahan (pihak penjual) dan penerima bantuan 
(pihak pembeli). Surat tersebut ditandatangani 
di atas materai antara pihak pembeli dan pihak 
penjual dengan melampirkan Surat Keterangan 
Taksiran Harga dari Kepala Desa setempat dan 
diketahui oleh Camat setempat; 

b) Sudah ada persetujuan pilihan lokasi lahan 
secara tertulis dari Kepala Desa setempat; 

c) Sudah ada keterangan bebas silang sengketa 
secara tertulis dari Pemerintah Desa setempat; 

d) Sudah ada akses jalan masuk ke lokasi 
hamparan dengan lebar jalan minimal 3 meter 
dan sudah dibebaskan dengan dikuatkan oleh 
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pernyataan secara tertulis dari Kepala Desa 
setempat. 

e) Lahan sudah dibersihkan (land clearing) dan 
sudah diratakan (cutting and filling);  

5) Sudah disusun dokumen teknis perencanaan 
pembangunan rumah dan perencanaan tata 
permukiman relokasi yang difasilitasi oleh Tim 
Pendamping dan sudah dievaluasi oleh Kelompok 
Kerja Teknis Infrastruktur dan Perumahan (Pokja 
TIP); 

6) Sudah ada dokumen hasil musyawarah/undian 
pembagian kapling tapak rumah, titik kordinat 
setiap kapling tapak rumah dan foto nol persen (0%) 
setiap kapling tapak rumah; 

7) Sudah ada dokumen Kontrak Sosial (Pakta 
Integritas) yang ditandatangani di atas materai oleh 
anggota KPP yang menerima bantuan.  
 

b. Termin II  
1) BDR disalurkan 30 % dari nilai bantuan Rp. 

59.400.000 (Rp. 17.820.000). 
2) Sudah ada bukti pembelian lahan berupa dokumen 

Perikatan Jual Beli atau Akta Jual Beli/Bukti 
Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh 
Notaris/PPAT setempat.  

3) Sudah dilaksanakan pekerjaan fisik minimal galian 
fondasi dan telah diverifikasi oleh Tim Pendamping 
dan sudah dievaluasi oleh Pokja TIP. 

4) Sudah ada Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan 
disertakan dokumentasi foto progress fisik dan 
Laporan Keuangan Termin I. 
 

c. Termin III  
1) BDR disalurkan 30 % dari nilai bantuan Rp. 

59.400.000 (Rp. 17.820.000). 
2) Sudah dilaksanakan pekerjaan fisik minimal 

terpasang fondasi, kolom, rangka atap dan telah 
diverifikasi oleh Tim Pendamping dan sudah 
dievaluasi oleh Pokja TIP. 

3) Sudah ada Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan 
disertakan dokumentasi foto progress fisik dan 
Laporan Keuangan Termin II. 

 
2. Bantuan Dana Rumah (BDR) Untuk Pembangunan 

Rumah Secara Tidak Berkelompok Di Atas LTR Milik 
Sendiri atau Di Atas LUT Yang Sudah Dibeli atau Di Atas 
LUT Milik Sendiri Yang Sudah Mendapatkan 
Kompensasi Melalui BDLUT; disalurkan dalam 3 (tiga) 
termin pencairan dengan rincian dan syarat ketentuan 
sebagai berikut : 
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a. Termin I 
 

1) BDR disalurkan 40 % dari nilai bantuan Rp. 
59.400.000 (Rp. 23.760.000).  

2) Sudah ada hasil verifikasi kondisi dan lokasi lahan 
oleh Tim Pendamping dan sudah dievaluasi oleh 
Pokja TIP; 

3) Sudah ada surat pernyataan penerima bantuan 
tentang pilihan lokasi lahan; 

4) Lahan harus sudah clear and clean;  
a) Sudah ada dokumen bukti kepemilikan lahan 

yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi 
terkait; 

b) Lahan sudah dibersihkan (land clearing) dan 
sudah di ratakan (cutting and filling); 

5) Sudah disusun dokumen teknis perencanaan 
pembangunan rumah yang difasilitasi oleh Tim 
Pendamping dan sudah dievaluasi oleh Pokja TIP; 

6) Sudah ada dokumen titik kordinat kapling tapak 
rumah dan foto nol persen (0%) kapling tapak 
rumah; 

7) Sudah ada dokumen Kontrak Sosial (Pakta 
Integritas) yang ditandatangani di atas materai oleh 
anggota KPP yang menerima bantuan;  

 

b. Termin II  
1) BDR disalurkan 30 % dari nilai bantuan Rp. 

59.400.000 (Rp. 17.820.000). 
2) Sudah dilaksanakan pekerjaan fisik minimal galian 

fondasi dan telah diverifikasi oleh Tim Pendamping 
dan sudah dievaluasi oleh Pokja TIP. 

3) Sudah ada Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan 
disertakan dokumentasi foto progress fisik dan 
Laporan Keuangan Termin I. 

 
c. Termin III  

1) BDR disalurkan 30 % dari nilai bantuan Rp. 
59.400.000 (Rp. 17.820.000). 

2) Sudah dilaksanakan pekerjaan fisik minimal 
terpasang fondasi, kolom, rangka atap dan telah 
diverifikasi oleh Tim Pendamping dan sudah 
dievaluasi oleh Pokja TIP. 

3) Sudah ada Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan 
disertakan dokumentasi foto progress fisik dan 
Laporan Keuangan Termin II. 
 

3. Bantuan Dana Rumah (BDR) Untuk Kompensasi Rumah 
Milik Sendiri (Rumah Jadi); disalurkan dalam 1 (satu) 
termin pencairan (100%) dengan rincian dan syarat 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Sudah ada bukti kepemilikan rumah dan atau lahan 

tapak rumah atas namanya sendiri yang dikeluarkan 
secara resmi oleh instansi terkait. 
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b. Sudah ada hasil verifikasi lokasi dan kondisi bangunan 
rumah layak huni dan bangunan rumah sehat yang 
dilakukan oleh Tim Pendamping dan sudah dievaluasi 
oleh Pokja TIP. 

c. Sudah ada surat pernyataan penerima bantuan tentang 
pilihan lokasi bangunan rumah; 

d. Sudah ada dokumen siteplan/denah lokasi rumah, titik 
koordinat, foto bangunan rumah (tampak depan, 
samping, belakang, dan bagian dalam rumah), dan foto 
jaringan listrik, air bersih dan sanitasi.  

e. Sudah ada dokumen Kontrak Sosial (Pakta Integritas) 
yang ditandatangani di atas materai oleh anggota KPP 
yang menerima bantuan. 

f. Setelah pencairan, KPP wajib membuat Laporan 
Kemajuan Pekerjaan disertakan dengan dokumentasi 
foto dan Laporan Keuangan. 

 
4. Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) Untuk 

Pembelian Lahan Usaha Tani; disalurkan dalam 2 (dua) 
termin pencairan dengan rincian dan syarat ketentuan 
sebagai berikut : 
 

a. Termin I 
 

1) BDLUT disalurkan 40 % dari nilai bantuan Rp. 
50.600.000 (Rp. 20.240.000).  

2) Sudah ada hasil verifikasi lokasi dan kondisi 
(kelayakan) LUT oleh Tim Pendamping dan sudah 
dievaluasi oleh Kelompok Kerja Teknis Pertanian dan 
Pematangan Lahan (Pokja TP2L). 

3) Sudah ada berita acara kesepakatan bersama para 
penerima bantuan tentang pilihan lokasi lahan 
(untuk yang membeli LUT secara berkelompok dalam 
satu hamparan)  

4) Sudah ada surat pernyataan penerima bantuan 
tentang pilihan lokasi lahan (untuk yang membeli 
LUT tidak berkelompok dan tidak dalam satu 
hamparan); 

5) Lahan sudah clear and clean : 
a) Sudah ada surat kesepakatan bersama tentang 

pembelian LUT antara pemilik lahan (pihak 
penjual) dan penerima bantuan (pihak pembeli). 
Dokumen Kesepakatan Bersama tersebut 
ditandatangani di atas materai antara pihak 
pembeli dan pihak penjual dengan melampirkan 
surat keterangan taksiran harga dari Kepala 
Desa setempat dan diketahui oleh Camat 
setempat;   

b) Sudah ada keterangan bebas silang sengketa 
secara tertulis dari Pemerintah Desa setempat. 

6) Sudah ada dokumen hasil musyawarah/undian 
pembagian kapling LUT, siteplan/denah lokasi LUT, 
titik kordinat setiap kapling LUT dan foto nol persen 
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(0%) setiap kapling LUT (bagi yang membeli LUT 
secara berkelompok di dalam satu hamparan). 

7) Sudah ada siteplan/denah lokasi LUT, dokumen titik 
kordinat kapling LUT dan foto nol persen (0%) 
kapling LUT (bagi yang akan membeli LUT secara 
tidak berkelompok dan tidak di dalam satu 
hamparan). 

8) Sudah ada dokumen Kontrak Sosial (Pakta 
Integritas) yang ditandatangani di atas materai oleh 
anggota KPP yang menerima bantuan.  

 
b. Termin II  

1) BDLUT disalurkan 60 % dari nilai bantuan Rp. 
50.600.000 (Rp. 30.360.000). 

2) Sudah ada bukti pembelian lahan berupa dokumen 
Perikatan Jual Beli atau Akta Jual Beli/Bukti 
Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh 
Notaris/PPAT setempat. 

3) Sudah ada Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan 
dan Laporan Keuangan Termin I. 

5. Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) Untuk 
Kompensasi Lahan Milik Sendiri; diberikan dalam 1 (satu) 
termin pencairan (100%) dengan rincian dan syarat 
ketentuan sebagai berikut : 

a. Sudah ada bukti kepemilikan lahan atas namanya 
sendiri yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi 
terkait. 

b. Sudah ada surat Keterangan Taksiran Harga dari Kepala 
Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat; 

c. Sudah ada hasil verifikasi lokasi dan kondisi (kelayakan) 
LUT oleh Tim Pendamping dan sudah dievaluasi oleh 
Pokja TP2L. 

d. Sudah ada surat pernyataan penerima bantuan tentang 
pilihan lokasi lahan; 

e. Sudah ada dokumen siteplan/denah lokasi lahan, titik 
kordinat dan foto nol persen (0%) lahan.  

f. Sudah ada dokumen Kontrak Sosial (Pakta Integritas) 
yang ditandatangani di atas materai oleh anggota KPP 
yang menerima bantuan. 

g. Setelah pencairan, KPP wajib membuat Laporan 
Kemajuan Pekerjaan disertakan dengan dokumentasi 
foto dan Laporan Keuangan.  
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3.2. Langkah-langkah Penyaluran Bantuan 
 

3.2.1. Dari RKUD ke Rekening KPP 
 

Langkah 1 : Membuka Rekening KPP  

KPP membuka rekening atas nama kelompok pada Bank 
Pemerintah terdekat yang akan digunakan untuk menampung 
dana bantuan dengan minimal 2 (dua) spesimen tanda tangan 
pengambilan dana (Bendahara dan Ketua/Sekretaris).  

Langkah 2 : Membuka NPWP 

KPP membuka NPWP atas nama kelompok atau atas nama 
Ketua Kelompok di Kantor Perpajakan setempat. 

Langkah 3 : Menandatangani NPHD 
 

KPP menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 
bersama-sama dengan Bupati Kabupaten Karo. NPHD memuat 
perjanjian kedua belah pihak yang meliputi jumlah dana hibah, 
tahapan pembayaran, hak dan kewajiban serta sanksi masing-masing 
pihak.  
 

Langkah 4 : Mengajukan Permohonan Pencairan  
 
KPP melalui Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Karo mengajukan 
permohonan pencairan dana bantuan kepada Bupati Karo c.q. SKPKD 
Kabupaten Karo dengan melampirkan persyaratan pencairan 
sebagaimana diatur dalam Juknis. 
 
Langkah 5 : Menyalurkan Dana Bantuan Ke Rekening KPP 
 
Setelah memastikan semua persyaratan pencairan lengkap sesuai 
dengan syarat ketentuan pencairan sebagaimana diatur dalam Juknis, 
maka selanjutnya SKPKD memproses penyaluran dana bantuan dari 
RKUD ke Rekening KPP sesuai kesepakatan yang tercantum dalam 
NPHD. 

 
3.2.2. Dari Rekening KPP Ke Penerima Bantuan 
 

Langkah 1 : Menyusun Dokumen Perencanaan (Proposal) 
 

1. Bantuan Dana Rumah (BDR) 
 

KPP didampingi fasilitator, tenaga ahli dan tim teknis dari 
dinas terkait menyusun dokumen perencanaan (proposal) 
yang terdiri dari :  

 

a. Dokumen Perencanaan (Proposal) BDR Untuk 
Pembangunan Rumah Secara Berkelompok Di Dalam 
Satu Hamparan, yang memuat :  
1) Siteplan permukiman relokasi;  
2) Desain dan RAB Bangunan Rumah; 
3) Usulan perencanaan kebutuhan fasilitas sosial, 

fasilitas umum,  sosial ekonomi dan Livelyhood;  
4) Jadwal pelaksanaan kegiatan; 
5) Rencana penggunaan dana (RPD) sesuai termin 

pencairan. 
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Dokumen perencanaan (proposal) disiapkan pada saat 
pengajuan pencairan termin I dengan melampirkan 
berkas-berkas syarat ketentuan BDR yang telah 
ditetapkan. Untuk pencairan termin berikutnya cukup 
menyiapkan RPD dan persyaratan lainnya sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Juknis. 
 

b. Dokumen Perencanaan (Proposal) BDR Untuk 
Pembangunan Rumah Secara Tidak Berkelompok Di 
Atas LTR Milik Sendiri atau Di Atas LUT Yang Sudah 
Dibeli atau Di Atas LUT Milik Sendiri Yang Sudah 
Mendapatkan Kompensasi Melalui BDLUT, yang 
memuat :  
1) Siteplan/Denah lokasi rumah yang akan dibangun;  
2) Desain dan RAB Bangunan Rumah; 
3) Usulan perencanaan kebutuhan sosial ekonomi dan 

Livelyhood;  
4) Jadwal pelaksanaan kegiatan; 
5) Rencana penggunaan dana (RPD) sesuai termin 

pencairan. 
 

Dokumen perencanaan (proposal) disiapkan pada saat 
pengajuan pencairan termin I dengan melampirkan 
berkas-berkas syarat ketentuan BDR yang telah 
ditetapkan. Untuk pencairan termin berikutnya cukup 
menyiapkan RPD dan persyaratan lainnya sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Juknis. 
 

c. Dokumen Perencanaan (Proposal) BDR Untuk 
Kompensasi Rumah Milik Sendiri (Rumah Jadi), yang 
memuat : 
1) Siteplan/Denah lokasi rumah milik sendiri (rumah 

jadi) diusulkan;  
2) Usulan perencanaan kebutuhan sosial ekonomi dan 

Livelyhood;  
3) Jadwal pelaksanaan kegiatan; 
4) Rencana penggunaan dana (RPD). 
 
Dokumen perencanaan (proposal) disiapkan pada saat 
pengajuan pencairan dengan melampirkan berkas-
berkas syarat ketentuan BDR yang telah ditetapkan.  

 
2. Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) 

 

KPP didampingi fasilitator, tenaga ahli dan tim teknis dari 
dinas terkait menyusun dokumen perencanaan (proposal) 
yang terdiri dari : 
   
a. Dokumen Perencanaan (Proposal) BDLUT Untuk 

Pembelian Lahan Usaha Tani, yang memuat : 
1) Siteplan/Denah Lokasi LUT;  
2) Usulan perencanaan kebutuhan fasilitas sosial, 

fasilitas umum, kebutuhan sosial ekonomi dan 
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Livelyhood (bagi yang akan membeli LUT secara 
berkelompok di dalam satu hamparan); 

3) Usulan perencanaan kebutuhan sosial ekonomi dan 
Livelyhood (bagi yang akan membeli LUT tidak 
berkelompok dan tidak dalam satu hamparan);  

4) Jadwal pelaksanaan kegiatan; 
5) Rencana penggunaan dana (RPD) sesuai termin 

pencairan; 
 

Dokumen perencanaan (proposal) disiapkan pada saat 
pengajuan pencairan termin I dengan melampirkan 
berkas-berkas syarat ketentuan BDR yang telah 
ditetapkan. Untuk pencairan termin berikutnya cukup 
menyiapkan RPD dan persyaratan lainnya sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Juknis. 

 
b. Dokumen Perencanaan (Proposal) BDLUT Untuk 

Kompensasi Lahan Usaha Tani Milik Sendiri, yang 
memuat : 
1) Siteplan/Denah Lokasi LUT;  
2) Usulan perencanaan kebutuhan kebutuhan sosial 

ekonomi dan Livelyhood; 
3) Jadwal pelaksanaan kegiatan; 
4) Rencana penggunaan dana (RPD) sesuai termin 

pencairan; 
 

Dokumen perencanaan (proposal) disiapkan pada saat 
pengajuan pencairan dengan melampirkan berkas-
berkas syarat ketentuan BDR yang telah ditetapkan.  

 
Langkah 2 : Mengajukan Permohonan Pencairan  

 

1. KPP mengajukan permohonan persetujuan pencairan dana 
di bank kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo 
sesuai termin dengan melampirkan dokumen perencanaan 
(proposal).  
 

2. BPBD Kabupaten Karo melakukan pemeriksaan dokumen 
perencanaan (proposal) yang diusulkan KPP dan 
memberikan persetujuan pencairan.  
 

3. BPBD melalui Tim Pendamping menyiapkan berkas-berkas 
administrasi pencairan ke Bank sesuai yang dibutuhkan. 

 
Langkah 3 : Membuka Rekening Anggota KPP 
 

Sebelum dilakukan proses pencairan dana di bank oleh KPP, 
masing-masing anggota KPP membuka rekening di bank 
pemerintah yang ditunjuk. Bagi anggota KPP yang namanya 
tercantum sebagai penerima bantuan dalam SK Bupati Karo 
namun yang bersangkutan telah meninggal dunia berdasarkan 
Surat Keterangan Kepala Desa, mengalami cacat permanen, 
gangguan jiwa, dalam keadaan atau  koma/sakit keras 
berdasarkan Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit, maka isteri 
atau salah satu ahli waris yang sah berdasarkan surat 
keterangan Kepala Desa setempat dapat menggantikan yang 
bersangkutan membuka rekening atas namanya sendiri untuk 
menerima penyaluran dana bantuan dari rekening KPP. 
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Langkah 4 : Mencairkan Dana Di Bank  
 

1. KPP dengan didampingi oleh Fasilitator melakukan 
pencairan dana di bank sesuai termin dan syarat ketentuan 
pencairan sebagaimana diatur dalam Juknis.  

2. Pencairan BDR untuk pembangunan rumah (termasuk di 
dalamnya pembayaran LTR) tidak disalurkan secara 
langsung ke rekening anggota KPP yang bersangkutan, 
melainkan dicairkan sesuai RAB berdasarkan perencanaan 
teknis pembangunan rumah yang akan dikelola dan 
dilaksanakan oleh KPP.  

3. Pencairan BDR untuk kompensasi rumah milik sendiri 
(rumah jadi), BDLUT untuk pembelian LUT maupun BDLUT 
untuk kompensasi LUT milik sendiri, disalurkan secara 
langsung ke rekening anggota KPP yang bersangkutan 
sesuai dengan termin.  

 
3.3. Mekanisme Penyaluran Bantuan 

 

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo mengajukan permohonan 
penyaluran dana bantuan ke Rekening KPP yang disampaikan kepada 
Bupati Karo c.q. SKPKD Kabupaten Karo dengan melampirkan dokumen 
persyaratan pencairan dari masing-masing KPP.  
 

Setelah SKPKD Kabupaten Karo menyalurkan dana bantuan dari RKUD 
ke rekening KPP, selanjutkan KPP mengajukan permohonan persetujuan 
pencairan dana di bank kepada BPBD Kabupaten Karo dengan 
melampirkan dokumen perencanaan (proposal) dan berkas persyaratan 
pencairan lainnya sebagaimana diatur dalam Juknis.  

 

Setelah mendapatkan persetujuan dari BPBD Kabupaten Karo, 
selanjutnya KPP dengan didampingi oleh Fasilitator melakukan 
pencairan di Bank sesuai dengan termin.  

 

KPP sebagai pihak penerima bantuan sekaligus pelaksana kegiatan 
bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dana bantuan yang telah 
diterimanya dan secara periodik harus membuat/memberikan laporan 
kemajuan (progress) pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana 
bantuan tersebut kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo. 
 

3.4. Persyaratan Pencairan Bantuan 

1. Persyaratan pencairan dana bantuan sekaligus (100%) dari RKUD 
ke rekening KPP : 
 

a. Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan dari Kepala BPBD 
Kabupaten Karo yang ditujukan kepada Bupati Karo c.q. Kepala 
SKPKD Kabupaten Karo; (Form 3) 

b. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari KPP yang 
ditujukan kepada Bupati Karo c.q. Kepala SKPKD Kabupaten 
Karo; 

c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); (Form 4 dan 5) 
d. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD); (Form 6) 
e. Kuitansi Bukti Pembayaran; (Form 7) 
f. Fotocopy Buku Rekening KPP; 
g. Fotocopy NPWP atas nama KPP/Ketua KPP; 
h. Daftar Anggota KPP (fotocopy Surat Keputusan KPP); 
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Seluruh persyaratan pencairan di atas disusun ke dalam bentuk 
dokumen pencairan, dijilid dengan rapi bersampul dan disertakan 
lembar pengendalian dan verifikasi kelengkapan dokumen 
pencairan. (Form 1 dan 2) 

2. Persyaratan pencairan dana bantuan dari rekening KPP : 

a. KPP mengajukan permohonan persetujuan pencairan dana 
bantuan di bank kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 
Karo sesuai termin pencairan dengan menyiapkan : 
 

Pencairan Termin I 
1) Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana; (Form 10) 
2) Dokumen Perencanaan (proposal);  
3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) termin berjalan; (Form 11) 
4) Kwitansi Bukti Pembayaran termin berjalan; (Form 12) 
5) Fotocopy NPWP atas nama KPP/Ketua KPP; 
6) Daftar Anggota KPP (fotocopy Surat Keputusan KPP); 
7) Fotocopy Buku Rekening KPP; 
8) Fotocopy Buku Rekening masing-masing anggota KPP. 
 

Pencairan Termin Berikutnya 
1) Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana;  
2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) termin berjalan; 
3) Kwitansi Bukti Pembayaran termin berjalan; 
4) Fotocopy NPWP atas nama KPP/Ketua KPP 
5) Daftar Anggota KPP (fotocopy Surat Keputusan KPP) 
6) Fotocopy Buku Rekening KPP; 
7) Fotocopy Rekening masing-masing anggota KPP. 
 
Seluruh persyaratan pencairan di atas disusun ke dalam bentuk 
dokumen pencairan, dijilid dengan rapi bersampul dan disertakan 
lembar pengendalian dan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan. 
(Form 8 dan 9) 
 

b. KPP melakukan proses pencairan dana bantuan di bank dengan 
membawa berkas-berkas sebagai berikut : 
1) Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai termin pencairan;  
2) Lembar Rekomendasi/Persetujuan Pencairan; 
3) Buku Rekening KPP; 
4) KTP Pengurus KPP; 
5) NPWP atas nama KPP/Ketua KPP; 
6) Fotocopy KTP/KK dari masing-masing anggota KPP; 
7) Fotocopy Rekening masing-masing anggota KPP. 
8) Berkas Administrasi Pencairan. 
 

Seluruh persyaratan pencairan di atas disusun ke dalam bentuk 
dokumen pencairan, dijilid dengan rapi bersampul dan disertakan 
lembar pengendalian dan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan.  

 
3.5. Pengendalian Pencairan Dana 

Pengendalian pencairan dari rekening KPP kepada penerima bantuan 
dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Penggunaan Dana (RPD) 
dengan prosedur sebagai berikut : 
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1. Sebelum dilakukan proses pencairan dana oleh KPP kepada anggota 
KPP (penerima bantuan), Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo 
selaku penanggungjawab akan membuat komitmen dengan bank 
pemerintah tempat rekening KPP dibuka. Komitmen tersebut 
terutama menyangkut proses pencairan, dimana setiap pencairan 
yang diajukan wajib melampirkan RPD dan persyaratan lainnya 
sebagaimana diatur dalam Juknis.  

2. RPD ditandatangani Ketua KPP, diketahui/diperiksa oleh Senior 
Fasilitator (SF) dan Tenaga Ahli Keuangan, serta disetujui oleh Team 
Leader Tim Pendamping dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 
Karo c.q. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten 
Karo. 

3. Untuk pencairan BDR yang akan digunakan membeli lahan tapak 
rumah dan pembangunan rumah secara berkelompok di dalam satu 
hamparan ataupun pembangunan rumah tidak berkelompok di atas 
lahan milik sendiri atau di atas LUT yang sudah dibeli atau di atas 
LUT milik sendiri yang sudah mendapatkan kompensasi melalui 
BDLUT, maka berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang 
telah disusun dalam dokumen perencanaan teknis, KPP didampingi 
fasilitator menghitung kebutuhan belanja untuk setiap 
tahapan/termin yang telah ditentukan. Berdasarkan kebutuhan 
tersebut disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai termin 
pencairan dan selanjutkan KPP dengan didampingi Fasilitator 
melakukan pencairan di bank. 

4. Untuk BDR kompensasi rumah milik sendiri (rumah jadi), KPP 
mencairkan langsung kepada anggota KPP sesuai dengan RPD dan 
termin pencairan.  

5. Untuk BDLUT, baik LUT yang dibeli ataupun kompensasi LUT milik 
sendiri, KPP mencairkan langsung kepada anggota KPP sesuai 
dengan RPD dan termin pencairan. 

6. Apabila penerima manfaat (anggota KPP) tidak dapat memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan, maka pembayaran dapat 
ditangguhkan untuk yang bersangkutan, hingga penerima manfaat  
dapat memenuhinya. 

 
IV. Pembukuan dan pelaporan Keuangan 
 

4.1. Umum 

KPP sebagai penerima bantuan harus dapat menunjukkan bahwa 
kepercayaan yang diberikan kepadanya telah digunakan secara benar 
dan dipertanggung-jawabkan secara terbuka. Untuk itu KPP harus 
dapat mengelola dana tersebut secara benar, transparan dan akuntabel. 

Pembukuan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk 
mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan KPP, dengan demikian 
semua transaksi keuangan harus dicatat dengan benar agar dapat 
disusun suatu Laporan  Keuangan Bulanan.  

Secara sederhana pembukuan dapat diartikan sebagai pencatatan 
transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis. Adapun tujuan 
dari pembukuan itu sendiri adalah agar tersedia informasi pemasukan 
dan pengeluaran dana KPP yang transparan dan akuntabel. Untuk itu 
pelaksanaan pembukuan didasarkan pada prinsip kronologis (menurut 
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urutan waktu), sistematis (menurut cara-cara tertentu), informative 
(dapat dimengerti/dipahami/logis), auditable (dapat diperiksa atau di 
audit). 

 
4.2. Jenis Buku Yang Harus Dipersiapkan 

 
KPP sebagai unit yang mengelola bantuan memiliki kewajiban untuk 
melaksanakan pencatatan administrasi keuangan. Pada tingkat KPP 
pembukuan tersebut terdiri dari 2 (dua) yaitu Buku Bank dan Buku 
Kas;  

 
4.2.1. Buku Bank  

Digunakan untuk mencatat penerimaan transfer dana dari 
rekening induk ke rekening KPP, penarikan tunai dari rekening 
bank dan saldo di bank. 

4.2.2. Buku Kas  

Digunakan untuk mencatat penerimaan uang di kas (dapat 
berasal dari penarikan uang tunai dari bank atau sumbangan 
tunai lain) serta pengeluaran untuk belanja material dan upah 
tenaga kerja dan saldo Kas. Setiap pemasukkan dan 
pengeluaran uang kas harus ada bukti transaksi dan diberi 
penomoran bukti. (Form 14) 

 
4.3. Laporan Keuangan 

Digunakan untuk melaporkan/merekapitulasi kegiatan keuangan 
bulanan, yang mencatat saldo awal Kas dan Bank, mencatat pemasukan 
dana, pengeluaran-pengeluaran dana dan mencatat saldo akhir Kas dan 
Bank. Laporan ini harus dibuat setiap akhir bulan dan diumumkan di 
papan pengumuman di tempat-tempat strategis. (Form 15) 

Secara skematis alur pencatanan dalam pembukuan di tingkat KPP dapat 
digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut: 
 

Gambar 2 : Diagram Alur Proses Pembukuan Di Tingkat KPP 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  

 
5.1. Umum 

Langkah ideal yang seharusnya dilakukan pelaksana pekerjaan setelah 
berakhirnya suatu kegiatan adalah melakukan evaluasi yang bertujuan 

Laporan Keuangan Bulanan 

Buku Bank 

Buku Kas 
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untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah mencapai 
tujuan dan sasaran yang diharapkpan  serta mengetahui kekurangan-
kekurangan yang ada. Kemudian hasil evaluasi ini dituangkan dalam 
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan. 
 

5.2. Tujuan Penyusunan LPJ 

Adapun tujuan dari pembuatan LPJ ini adalah : 

1. Sebagai pengukur kemampuan serta untuk mempertanggung 
jawabkan hasil kerja pelaksana. 

2. Menjelaskan secara rinci kronologis kegiatan, pra kegiatan, saat 
pelaksanaan dan akhir pelaksanaan. 

3. Mengetahui kendala-kendala serta kekurangan-kekurangan yang 
dihadapi oleh pelaksana. 

4. Menjadi masukan atau saran untuk pelaksana kegiatan berikutnya 
agar dapat meningkatkan kualitas kegiatan serta tidak mengulangi 
kesalahan, kekurangan yang pernah dilakukan. 

5. Mempertangggung jawabkan keuangan kegiatan sehingga dana 
masuk dan keluar dapat diketahui secara rinci. 

 
5.3. Ketentuan Umum 

 

1. Apabila kegiatan setiap termin sudah selesai dilaksanakan, maka 
KPP wajib membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk 
Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) yang berisikan laporan 
kemajuan teknis dan laporan keuangan. LKP merupakan syarat 
wajib untuk dapat mengajukan pencairan termin berikutnya. (Form 
13) 

2. Apabila kegiatan sudah selesai dilaksanakan secara keseluruhan, 
maka KPP wajib membuat laporan pertanggungjawaban akhir (LPJ 
Akhir) secara tertulis untuk disampaikan kepada Kepala Pelaksana 
BPBD Kabupaten Karo. LPJ Akhir terdiri dari laporan akhir teknis 
dan laporan akhir keuangan. 

3. LPJ Akhir disusun paling lambat 2 minggu setelah pekerjaan 
dinyatakan selesai 100%. 

4. LKP dan LPJ Akhir harus diverifikasi oleh fasilitator dan Tenaga Ahli 
serta Dinas Teknis terkait, kemudian mendapat pengesahan dari 
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo. 

5. LKP dan LPJ Akhir dibuat minimal rangkap 4 (empat), yaitu satu 
dokumen asli LKP dan LPJ Akhir untuk Kepala Pelaksana BPBD 
Kabupaten Karo, satu fotocopy dokumen LKP dan LPJ Akhir untuk 
pelaksana pekerjaan (KPP), satu fotocopy dokumen LKP dan LPJ 
Akhir untuk Dinas Teknis terkait dan satu fotocopy dokumen LKP 
dan LPJ Akhir untuk arsip di Tim Pendamping. 

 
5.4. Lingkup Pelaporan 

Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan meliputi : 

1. Laporan Pertanggungjawaban Teknis : Dalam laporan 
pertanggungjawaban teknis beberapa hal pokok yang perlu 
disampaikan adalah mengenai rencana dan realisasi terkait dengan 
lokasi pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, rencana pekerjaan 



Lampiran Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah | 16  

 

dan RAB. Apabila terdapat perbedaan antara rencana dan realisasi 
maka dalam LPJ ini perlu disampaikan justifikasinya. 
 

2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan : Sedangkan dalam 
pertanggunjawaban keuangan, hal pokok yang harus disampaikan 
adalah laporan keuangan konsolidasi sehingga dapat menunjukkan 
berapa besar dana yang diterima dan berapa besar yang 
dimanfaatkan serta berapa sisa dana yang ada di brankas dan bank. 
Sumber data yang digunakan adalah buku bank dan buku kas.  

 
5.5. Sistematika Pelaporan 

Sistematika laporan antara lain meliputi: 

1. Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan latar belakang 
dilaksanakannya pekerjaan, permasalahan yang hendak ditangani 
melalui pekerjaan terkait, tujuan dan sasaran pekerjaan, rencana 
pendanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. 
 

2. Organisasi Pelaksana, pada bagian ini diuraikan mengenai struktur 
lembaga atau organisasi yang akan melaksanakan pekerjaan, yaitu 
KPP, beserta tugas-tugas dari masing-masing bagian terkait dengan 
pelaksanaan pekerjaan. 
 

3. Capaian Pelaksanaan Pekerjaan, pada bagian ini diuraikan 
mengenai capaian pelaksanaan pekerjaan baik secara teknis 
maupun keuangan. Dari aspek teknis diuraikan tentang 
perbandingan antara rencana dan realisasi terkait dengan lokasi 
pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, anggaran pekerjaan dan 
gambar desain. Apabila terjadi perbedaan dari rencana, maka pada 
masing-masing item diuraikan justifikasinya. Sedangkan dari aspek 
keuangan diuraikan tentang laporan penggunaan dana yang 
terangkum dalam laporan keuangan konsolidasi, serta diberikan 
penjelasan pada masing-masing pos penerimaan dan atau 
pengeluaran sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 
 

4. Kesimpulan dan Rekomendasi, pada bagian ini disampaikan 
kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari pelaksanaan 
pekerjaan dan rekomendasi yang diberikan untuk tahap 
selanjutnya. 
 

5. Lampiran-lampiran, bagian ini merupakan wadah dari dokumen-
dokumen pendukung yang terkait dengan bagian-bagian 
sebelumnya. 
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Form 1 : Sampul Dokumen Pencairan Dana Dari RKUD Ke Rekening KPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOKUMEN PENCAIRAN DANA 
DARI RKUD KE REKENING KPP 

 
 

(Lampiran Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan 
Dari Kepala Pelaksana BPBD Kepada Bupati Karo  

c.q. Kepala SPKAD Kabupaten Karo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KPP   : ........................................... 
 DESA  : ........................................... 
 KECAMATAN : ........................................... 
 KABUPATEN  : ........................................... 
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Form 2 : Lembar Pengendalian dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana  
               Dari RKUD Ke Rekening KPP 

 
 

LEMBAR PENGENDALIAN DAN VERIFIKASI  
DOKUMEN PENCAIRAN DANA DARI RKUD KE REKENING KPP 

 
 

KPP  : ............................................................................. 
Desa  : ............................................................................. 
Kecamatan  : ............................................................................. 
Kabupaten  : ............................................................................. 
 

A. Verifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen 
 

No. Jenis Dokumen Tahap 
Kelengkapan 

Kebenaran  
Pengisian Data 

Ada Tidak Benar Salah 

1 
Surat Permohonan Pencairan Dana 
Bantuan dari KPP 

     

2 
Naskah Pemberian Hibah Daerah 
(NPHD) 
 

     

3 
Berita Acara Penarikan/ 
Penggunaan Dana (BAPPD) 

     

4 Kuitansi Bukti Pembayaran      

5 Foto Copy Rekening KPP      
6 Foto Copy NPWP       

7 
Daftar Anggota KPP (Fotocopy Surat 
Keputusan KPP) 

     

 

B. Rekomendasi Verifikator 
 

No Level Nama 

Tanda Tangan 
dan Cap 

Lembaga/ 
Instansi 

Tanggal Keterangan 

1 Senior Fasilitator     

2 Tenaga Ahli Keuangan      

3 
Kabid RR BPBD 
Kabupaten Karo  
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Form 3 : Surat Permohonan Penyaluran Dana Dari RKUD Ke Rekening KPP 
 

 
KOP SURAT BPBD 

 
 

Nomor   : ........................................   Kepada Yth. 
Lampiran : Dokumen Pencairan    Bupati Karo c.q. Kepala SPKAD  
Hal  : Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Kabupaten Karo 
    Dari RKUD ke Rekening KPP   Di Tempat 
      
    
 
Pada Hari ini .............  tanggal ........ bulan  ............ tahun .......................... kami yang 
bertandatangan dibawah ini: 

 
Nama  :   ............................................................................................. 

 Jabatan   : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo  

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bupati Karo c.q. Kepala Satuan Kerja Pengola 
Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Karo untuk dapat menyalurkan dana BDR dan BDLUT kepada 
penerima bantuan relokasi mandiri melalui Kelompok Petani/Pemukim (KPP) dengan rincian 
kebutuhan sebagai berikut : 
 

No KPP 
Nomor 

Rekening 

Jumlah Penerima 
Bantuan 

Jumlah Bantuan (Rp) Total 
Bantuan 

(Rp) BDR BDLUT BDR BDLUT 

        

        

        

∑        

Keterangan : Nilai satuan BDR Rp. 59.400.000/KK dan BDLUT Rp. 50.600.000/KK 

 
Dalam permohonan ini kami sertakan dokumen pencairan yang berisikan berkas-berkas persyaratan 
sebagai berikut :  
1. Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHD).  
2. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD) 
3. Kuitansi Bukti Pembayaran  
4. Fotocopy Buku Rekening KPP. 
5. Daftar Anggota dan Pengurus KPP (Fotocopy SK KPP).  
6. Fotocopy KTP/KK Anggota KPP. 
 
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
 

 
Kabanjahe, ................................ 2018 
 
KEPALA PELAKSANA BPBD 
KABUPATEN KARO 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
NIP :  
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Form 4 : Naskah Perjanjian hibah Daerah (NPHD) 
 

 
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK UANG 

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KARO DENGAN KELOMPOK PETANI/PEMUKIM (KPP) 
TAHUN 2018 

Nomor :                         2018 
Nomor :                         2018 

 

Pada hari ini          tanggal        Bulan          Tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan 

dibawah ini : 

I.  Nama :  TERKELIN BRAHMANA, SH 

 Jabatan : BUPATI KARO 

 Instansi : Pemerintah Kabupaten Karo  

 Alamat : Jl. Jamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe 

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karoyang selanjutnya disebut 

PIHAK PERTAMA. 

 

II. Nama :  

 Jabatan :   Ketua KPP  

 Alamat :   Desa ……………………….. Kecamatan …………………………… Kabupaten Karo 

Yang bertindak untuk dan atas nama KPP ............................................................ Yang 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

Kedua Belah Pihak sepakat untuk melakukan perjanjian hibah daerah berupa uang dengan 

ketentuan sebagai berikut :  

Pasal 1 

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH 

(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan Dana Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang 

sebesar Rp. 21.725.261.000 (terbilang). 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk ………………………………….. 

(3) Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini. 

Pasal 2 

PENYALURAN HIBAH 

(1) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sekaligus (100%) untuk 

masing-masing KPP. 

(2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan 

dari Rekening PIHAK PERTAMA ke Rekening PIHAK KEDUA. 

Pasal 3 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 

1) PIHAK PERTAMA berhak meminta persyaratan dan kelengkapan kelengkapan berkas 

pengajuan dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menunda pencairan 

dana hibah apabila PIHAK KEDUA belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
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2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA setelah 

seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi 

oleh PIHAK KEDUA 

Pasal 4 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

(1) PIHAK KEDUA berhak menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA 

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan memenuhi ketentuan penggunaan dana 

sebagaimana dimaksud dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini  

(3) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang- undangan 

yang berlaku. 

(4) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah 

kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh 

kegiatan serta bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang 

diterima. 

(5) Menyetorkan kembali sisa dana hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 5 

TATA CARA PENYALURAN 

(1) Hibah Daerah berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016. 

(2) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan penyediaan dana hibah daerah kepada PIHAK 

PERTAMA. 

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK PERTAMA memberikan 

persetujuan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menerbitkan Surat Penyediaan 

Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan Hibah. 

(4) Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK 

KEDUA mengajukan permohonan permintaan pencairan dana hibah kepada PIHAK PERTAMA 

dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 

a. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 

b. Fotocopy KTP An. Ketua/pimpinan organisasi; 

c. Fotocopy SK pengangkatan sebagai Ketua/pimpinan; 

d. Fotocopy Nomor Rekening Bank yang masih aktif atas nama Ketua/pimpinan; 

e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

f. Kuitansi Tanda Terima dibuat Rangkap 5 (lima) bermaterai cukup, ditandatangani dan 

dibubuhi cap instansi serta dicantumkan Nama Lengkap Pimpinan Instansi tersebut; 

g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; 

h. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan 

digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

(5) Berdasarkan permohonan permintaan pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), PIHAK PERTAMA memerintahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menerbitkan 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung 

(SPM-LS). 

(6) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar 

Langsung (SPM-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuasa Bendahara Umum Daerah 

(BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada PIHAK 

KEDUA. 
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Pasal 6 

PERTANGGUNGJAWABAN 

(1) Pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA selaku pemberi hibah meliputi : 

a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah; 

b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah; 

c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 

d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan 

digunakan sesuai dengan NPHD; dan 

e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima 

barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. 

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. Laporan penggunaan belanja hibah; 

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah 

digunakan sesuai NPHD; dan 

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

bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi 

penerima hibah berupa barang/jasa; 

(3) Format laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 

sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini . 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan 

oleh PIHAK KEDUA selaku penerima hibah dan obyek pemeriksaan. 

Pasal 7 

LAIN-LAIN 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kabanjahe Pada Tanggal 

tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-

masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hokum sama. 

 

PIHAK KEDUA, 

 

 

 

(...............................................) 

PIHAK PERTAMA, 

 

 

 
TERKELIN BRAHMANA, SH 
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Form 5 : Persyaratan Umum NPHD 

 

PERSYARATAN UMUM NPHD 

(Naskah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NPHD) 

Umum 

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah hanya dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak apabila 
KPP telah menyerahkan Proposal/Usulan Teknis, yang telah dinilai kelayakannya oleh Tim 
Pendamping yang dinyatakan dengan tanda tangan menyetujui.  

2. KPP dalam melaksanakan Kegiatan Relokasi Mandiri harus mematuhi berbagai ketentuan yang 
berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Teknis. 

 
Kewajiban Kelompok Petani Pemukim (KPP) 

1. Menyusun dokumen perencanaan (proposal) dan menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan 
sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis dan NPHD didampingi oleh Tim Pendamping. 

2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakandan membuat laporan pekerjaan 
didampingi oleh Tim Pedamping. 

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun 
administrasi pekerjaan swakelola didampingi oleh Tim Pendamping. 

4. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan Relokasi Mandiri yang dituangkan dalam Dokumen 
Perencanaan Teknik yang diajukan dan kemudian dinilai kelayakannya serta disetujui Tim 
Pendamping, adalah :  

 usulan-usulan yang didasarkan hasil kesepakatan warga 
 tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. 
 senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai serta ketentuan yang berlaku. 
 dalam pelaksanaan kegiatan relokasi mandiri, KPP memutuskan cara pelaksanaan sesuai 

dengan tata cara yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.  

5. Menjamin pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan secara bertanggungjawab, transparan dan 
akuntabel. 

6. Menyerahkan laporan kemajuan secara rutin kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Karo, Selain 
itu memberikan kesempatan juga kepada Dinas Teknis dan lainnya untuk mendapatkan salinan 
laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. 
Pada akhir pekerjaan, KPP berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian Kegiatan 
kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Karo Kab Karo yang telah disetujui oleh Dinas Teknis 
melalui Tim Pendamping. 

7. Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, maupun 
pemeriksa keuangan independen yang diundang Pemerintah. Jika hasil pemeriksaan 
menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana, seperti untuk keperluan di luar 
rencana, maka KPP wajib bertanggungjawab danmengembalikan dana dimaksud, sejumlah 
perhitungan penyimpangan yang telah terjadi.  

8. KPP wajib menyerahkan catatan dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran berkaitan dengan 
pelaksanaan kegiatan yang ditanganinya kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Karo dan Dinas 
Teknis untuk diarsipkan.  

9. KPP wajib memasang papan proyek yang isinya telah diatur dalam tata cara yang telah 
ditetapkan. 

10. KPP wajib didampingi oleh Tim Pendamping. 
 

Penangguhan dan Pembatalan Penyaluran Dana 

1. Apabila berdasarkan penilaian  dariDinas Teknis, KPP dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja 
sesuai dgn ketentuan yang ditetapkan, maka pembayaran dana tahap selanjutnya dapat 
ditangguhkan hingga KPP telah dapat memenuhi syarat yang ditetapkan proyek. 

2. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya, dengan difasilitasi oleh 
Fasilitator, ternyata KPP dinilai masih tidak mampu menunjukkan kinerja pengelolaan dana dan 
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kegiatan sebagaimana yang diharapkan, maka Tim Pendamping dan Dinas Teknis berhak 
melaksanakan ketentuan Pembatalan Pembayaran Dana Bantuan. 

3. Pembatalan Pembayaran Dana Bantuan;KPP/Pihak Kedua menyerahkan hak otorisasi kepada 
Tim Pedamping dan Dinas Teknis untuk membatalkan pembayaran dana bantuan, sebagian atau 
seluruhnya, jika, menurut penilaian Tim Pendamping dan Dinas Teknis, KPP tidak 
membutuhkan dana dimaksud, dan/atau gagal mencapai target kegiatan dan/atau gagal 
memenuhi prinsip dan nilai serta ketentuan dalam proyek, dengan pertanda atau indikator-
indikator sebagai berikut : 

a. KPP terbukti tidak efektif mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan relokasi mandiri;  
b. Dokumen Perencanaan Teknis tidak disusun secara partisipatif dengan melibatkan anggota 

KPP dan/atau bertentangan dengan kebijakan Pemerintah setempat; 
c. Pencapaian kemajuan dan perkembangan tidak memuaskan dalam kurun waktu tiga bulan 

pelaksanaan kegiatan;  
d. Ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan dana bantuan;  
e. Terdapat indikasi bahwa visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai-nilai dasar yg melandasi 

pelaksanaan kegiatan tidak mungkin dapat dilaksanakan secara taat asas dan konsisten; 
 
Dalam kondisi salah satu atau lebih pertanda di atas terpenuhi, maka SPPB ini berlaku sebagai 
Surat Kuasa atau otorisasi dari KPP kepada Tim Pendamping dan Dinas Teknis untuk 
melaksanakan sanksi. Keduanya akan memberitahukan sanksi tersebut kepada anggota 
kelompok yang bersangkutan. 

 
Pengecualian 

Pengecualian-pengecualian dalam pelaksanaan kegiatan relokasi mandiri oleh KPP: 

1. Terjadi force majeure, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar 
kemampuan pengendalian pelaksana kegiatan (KPP). Dalam keadaan demikian, KPP wajib 
melaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Karo dalam batas waktu 3 hari kalender 
setelah Rapat Anggota KPP dimaksud dan keputusan harus diambil Kepala Pelaksana BPBD 
Kab.Karo dalam batas waktu selambat-lambatnya 10 hari kalender; 

2. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam 
keadaan demikian, maka keputusan dimaksud harus dilaporkan kepada Kepala Pelaksana 
BPBD Kab.Karo dalam batas waktu 3 hari kalender dan keputusan diambil dalam batas waktu 
selambat-lambatnya10 hari kalender; 

 
Untuk berbagai kasus di atas, pencairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. Peninjauan 
kembali pencairan dana dapat juga terjadi jika KPP atau masyarakat pelaksana kegiatan melalaikan 
kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam keadaan demikian, maka Tim Pendamping harus 
mempelajari dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Uang yang telah diterima mungkin 
harus dikembalikan segera oleh masyarakat pelaksana kegiatan dan diserahkankembali Oleh KPP 
kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo. 

 
Kabanjahe, ............................ 2018 

 
 
 

PIHAK KEDUA, 

 

 

 

(...............................................) 

PIHAK PERTAMA, 

 

 

 
TERKELIN BRAHMANA, SH 
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Form 6 : Berita acara penarikan/penggunaan dana (BAPPD)  
 

 
BERITA ACARA PENARIKAN/PENGGUNAAN DANA (BAPPD) 

 
Pada hari ini .................., tanggal ...............bulan .................. tahun................................., kami 
yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama  : ......................................................................................... 

Jabatan  : Kepala SKPAD Kabupaten Karo  
 Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat   
 keputusan Bupati Karo   
 Nomor:……………..Tanggal…………........................................ 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 
2.    Nama  :....................................................................................... 
 Alamat  : ....................................................................................... 
 Jabatan  : Ketua KPP ……………  berdasarkan  penetapan rembug warga  

  Tanggal………………………..dan Surat Keputusan Kepala  
Desa .............. Nomor...........Tanggal .............. dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas  nama Kelompok 
Petani/Pemukim……...Desa………………….Kecamatan…………. 
Kabupaten............................ 

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, 
 
Dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa penarikan/penggunaan dana kegiatan relokasi 
mandiri yang telah dan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
 

No Uraian Jumlah 
1 Total bantuan yang disetujui (a) Rp. 
2 Penarikan sampai dengan tahap lalu/sebelumnya (b) Rp. 

3 Dana yang telah dipergunakan (c) Rp. 
4 Sisa dana yang belum digunakan (b-c) Rp. 
5 Penarikan (d) Rp. 

6 Sisa bantuan yang belum ditarik (a-b-d) Rp. 
 
Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka KPP bertanggung jawab untuk mengelolanya 
sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati. 
 
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
 

Kabanjahe, ............................... 2018 
 

PIHAK PERTAMA, 
Kepala SKPAD 

Kabupaten Karo 
 
 
 

(..........................................) 
NIP : .............................. 

  
PIHAK KEDUA, 

Kelompok Petani/Pemukim 
................................. 

 
 
 

(..................................) 
Ketua 
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Form 7 : Kwitansi Bukti Pembayaran  
 
 

 
KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN 

PENCAIRAN DANA BANTUAN DARI RKUD KE REKENING KPP 
 

Nomor : ..................................... 
 
Telah terima dari :   Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran 

Anggaran Belanja SPKAD Kabupaten Karo   
Jumlah Uang : Rp.......................................................................... 
Terbilang  :   .............................................................................. 
Untuk Pembayaran :   .............................................................................. 
 

Kabanjahe, ................................. 2018 
 

Setuju Bayar 
Kepala SPKAD Kabupaten Karo 

 
 
 
 
 
 

(________________) 
NIP. .................................. 

Lunas Bayar 
Bendahara 

Pengeluaran SPKAD 
Kabupaten Karo 

 
 
 

 
(________________) 
NIP. .................... 

Yang Menerima 
 

KPP.................................. 
 
 
 
 
 

(.................................) 
Ketua KPP 

 
Mengetahui, 

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo 
 
 
 
 

(.............................................) 
NIP.................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materai 
Cukup 
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Form 8 : Sampul Berkas Dokumen Pencairan Dana dari Rekening KPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOKUMEN PENCAIRAN DANA 
DARI REKENING KPP KE PENERIMA BANTUAN 

 
(Lampiran Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Bantuan 

Dari KPP Kepada Kepala Pelaksana BPBD Kepada Bupati Karo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NAMA  : ...........................................  
 KPP   : ........................................... 
 DESA  : ........................................... 
 KECAMATAN : ........................................... 
 KABUPATEN  : ........................................... 
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Form 9 : Lembar Pengendalian dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana 
               Dari Rekening KPP Kepada Penerima Bantuan 

 
 

LEMBAR PENGENDALIAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN DANA  
DARI REKENING KPP KEPADA PENERIMA BANTUAN 

 
 

Nama Penerima Bantuan  : ............................................................................. 
KPP  : ............................................................................. 
Desa  : ............................................................................. 
Kecamatan  : ............................................................................. 
Kabupaten  : ............................................................................. 
 

C. Verifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen 
 

No. Jenis Dokumen Tahap 
Kelengkapan 

Kebenaran  
Pengisian Data 

Ada Tidak Benar Salah 
1 Surat Permohonan Pencairan Dana      

2 
Naskah Pemberian Hibah Daerah 
(NPHD) 

     

3 Dokumen Perencanaan (Proposal)       

4 Rencana Penggunaan Dana      
5 Kuitansi Bukti Pembayaran      

6 
Fotocopy Buku Rekening Anggota 
KPP 

     

 Fotocopy KTP dan KK      

7 
Dokumen Hasil Verifikasi dan 
Evaluasi Tim Pendamping dan Pokja 
Teknis 

     

8 Dokumen Kontrak Sosial      
9 Pernyataan Pilihan Lokasi       

10 

Surat Kesepakatan Bersama 
Tentang Pembelian Lahan antara 
Pembeli (Penerima bantuan) dengan 
Penjual (Pemilik Lahan) 

     

11 
Bukti Kepemilikan Lahan yang 
dikeluarkan oleh instansi terkait. 

     

 

D. Rekomendasi Verifikator 
 

No Level Nama 

Tanda Tangan 
dan Cap 

Lembaga/ 
Instansi 

Tanggal Keterangan 

1 Senior Fasilitator     

2 Tenaga Ahli Keuangan      

3 
Kabid RR BPBD 
Kabupaten Karo  
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Form 10 : Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Bantuan  
 

KOP SURAT KPP 
 

Nomor   : ........................................   Kepada Yth. 
Lampiran : Dokumen Pencairan    Kepala Pelaksana BPBD 
Hal  : Permohonan Persetujuan Pencairan  Kabupaten Karo 
        Di Tempat 
 
Pada Hari ini....................... tanggal.................. bulan..................... tahun......................... kami yang 
bertandatangan dibawah ini: 

 
Nama  : .......................................................................................................... 

 Jabatan  : Ketua KPP ...................................................... Desa .......................... 
    Kecamatan …………………….. Kabupaten Karo 

Sesuai dengan rencana kegiatan relokasi mandiri sebagaimana tertuang dalam Dokumen 
Perencanaan (Proposal) terlampir,  maka dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan 
pencairan dana bantuan untuk masing-masing anggota KPP .............................. sebagai berikut : 
 

No 
Nama 

Anggota 
KPP 

Nomor 
Rekening 

Tahap 
(Termin) 

Nilai Bantuan Yang Diajukan (Rp) 

Jumlah 
Bantuan 

BDR Untuk 
Pembangunan 

Rumah 

BDR Untuk 
Kompensasi 
Rumah Milik 

Sendiri 
(Rumah Jadi) 

BDLUT 
Untuk 

Pembelian 
Lahan 

BDLUT 
Untuk 

Kompensasi 
Lahan Milik 

Sendiri 

         

 
Sebagai dasar pertimbangan berikut kami lampirkan dokumen pencairan dari masing-masing 
anggota KPP yang terdiri dari :  
1. Lembar Pengendalian dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencairan 
2. Surat Permohonan Pencairan Dana  
3. Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHD) 
4. Dokumen Perencanaan (Proposal) 
5. Rencana Penggunaan Dana 
6. Kuitansi Bukti Pembayaran 
7. Foto copy buku rekening anggota KPP 
8. Fotocopy KTP dan KK 
9. Pernyataan Pilihan Lokasi  
10. Dokumen Hasil Verifikasi dan Evaluasi Tim Pendamping dan Pokja Teknis 
11. Dokumen Kontrak Sosial 
12. Surat Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Lahan antara Pembeli (Penerima bantuan) dengan 

Penjual (Pemilik Lahan) 
13. Bukti Kepemilikan Lahan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. 

 
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima 
kasih. 

 
Kabanjahe, ................................ 2018 

 
KELOMPOK PETANI/PEMUKIM (KPP) 

………………………………….. 
 
 

(…………………………………..) 
Ketua 

Mengetahui : 
 

KEPALA DESA  
Desa ................................. 

 
 

(..........................................) 

 
CAMAT 

Kecamatan ........................ 
 
 

(..........................................) 
NIP : ..................................... 
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Form 11 : Rencana Penggunaa Dana (RPD) 
 
 

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) 
KEGIATAN RELOKASI MANDIRI 

 
 
Termin Pencairan  : …………………………………………………………………………………………… 
KPP  : ………………………………….……………………………………………………….. 
Desa  : ………………………………….……………………………………………………….. 
Kecamatan  : ………………………………..………………………………………………………….. 
Kabupaten  : Karo 
 
 

No 
Anggota 

KPP 
Nomor 

Rekening 

Kegiatan Relokasi Mandiri 

Termin 
Pencairan 

Nilai Bantuan 
Yang Diajukan 

(Rp) 
Membangun 

Rumah 

Kompensasi 
Rumah Milik 

Sendiri 
(Rumah 

Jadi) 

Pembelian 
LUT 

Kompensasi 
LUT Milik 
Sendiri 

         

         

         

         

         

 
 
Kabanjahe, …………………………….. 2018 

 
Diajukan Oleh : 

Kelompok Petani/Pemukim (KPP) 
…………………………………………. 

 
 
 

(……………………………………….) 
Ketua 

 
 

Mengetahui : 
Senior Faslitator, 

 
 
 

(……………………………….) 

Tenaga Ahli Keuangan, 
 
 
 

(……………………………….) 
 

Menyetujui : 
 

Team Leader, 
 
 
 

(……………………………….) 
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Form 12 : Kwitansi Bukti Pembayaran  
 
 

 
KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN  

PENCAIRAN DANA DARI KPP KEPADA PENERIMA BANTUAN 
 

Nomor : ..................................... 
 
Telah terima dari :   Ketua KPP ............................................ Desa ..................................... 
  Kecamatan ........................................... Kabupaten Karo  
Jumlah Uang : Rp........................................................................................................ 
Terbilang  :   ............................................................................................................. 
Untuk Pembayaran :   ............................................................................................................. 
Termin   :   ............................................................................................................. 
 

Kabanjahe, ................................. 2018 
 

Setuju Bayar 
Ketua KPP 

 
 
 
 
 

(________________) 
 

Lunas Bayar 
Bendahara KPP 

………………………… 
 
 
 

 
(________________) 

 

Yang Menerima, 
 
 
 
 
 
 

(.................................) 
 

 
Mengetahui, 

Tim Pendamping 
 
 
 
 

(.............................................) 
Team Leader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materai 
Cukup 
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Form 13 : Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) 
 

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN 
(LKP) 

 
KPP   : .................................................................................... 
Desa   : ....................................................................................... 
Kecamatan   : ........................................................................................ 
Kabupaten  : .......................................................................................... 
Propinsi  : ........................................................................................ 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua KPP............................ bertindak untuk dan atas nama 
kelompok dengan ini menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah/penyiapan 
lahan usaha tani*) termin I yang didanai dengan APBD-P Tahun 2017 telah mencapai kemajuan 
.....% dari total nilai pekerjaan dengan uraian terinci sebagai berikut: 
 

No Uraian Kegiatan 
Volume Rupiah 

% 
Rencana Realisasi Rencana Realisasi 

       
       

       
 
Dengan telah dicapainya kemajuan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka bersama ini diajukan 
permohonan pembayaran dana pembangunan rumah/penyiapan lahan usaha tani*) termin I sebesar 
…… % untuk menyelesaikan pekerjaan tahap berikutnya. 
 
 
    Kabanjahe, ............................... 2018 

 
Senior Fasilitator 

 
 
 

(..........................................) 

 
Ketua KPP 

 
 
 

(..........................................) 
 
 
 

Dinas ........................... 
Kabupaten Karo 

 
 
 

(..............................................) 
NIP. .................... 

 
Mengetahui 

 
 
 

 

 
 
 

Tenaga Ahli 
................................... 

 
 
 

(..........................................) 

 
*) coret yang tidak perlu 
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Form 14 : Buku Kas 
 

BUKU KAS 
 

Nama KPP  : ................................................................................................. 
Alamat   : ................................................................................................. 
Pagu Dana  : ................................................................................................. 
 

Tanggal Uraian No Bukti 
Masuk 

Rp. 
Keluar 

Rp. 
Saldo 
Rp. 

1 2 3 4 5 6 

      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

      
      
      

 
 

Kabanjahe, ……………………… 2018 
 

Mengetahui 
Ketua KPP 

 
 

(……………………….) 
 

 Disusun Oleh 
Bendahara KPP 

 
 

(…………………….) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Verifikasi Tim Pendamping 

Senior Fasilitator 
 
 

(………………………) 
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Form 15 : Buku Bank  
 

FORMAT PELAPORAN KEUANGAN 
KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH/PENYIAPAN LAHAN USAHA TANI*) 

LAHAN USAHA TANI 
 
1. Buku Bank (BK-1) 
 

Nama KPP  : ......................................................................... 
Alamat   : ........................................................................ 
Jenis Kegiatan  : ........................................................................... 
Pagu Dana  : ......................................................................... 

 
BUKU BANK (BK-1) 

(Contoh) 
 

TANGGAL URAIAN 
NO. 

BUKTI 
MASUK (RP) 

KELUAR 
(RP) 

SALDO (RP) 

1 2 3 4 5 6 
01/12/15 Setoran awal  0  0 

08/12/15 
Terima transfer Dana Termin 
(100%) 

01/PB 60.000.000  60.000.000 

08/12/15 Pencairan RPD -1 01/UM  20.000.000 40.000.000 
17/12/15 Pencairan RPD -2 02/UM  15.500.000 24.500.000 
27/12/15 Pencairan RPD -3 03/UM  10.000.000 14.500.000 
Dst….      

 
 

Kabanjahe, ……………………… 2018 
 

Mengetahui 
Ketua KPP 

 
 

(……………………….) 

 Disusun Oleh 
Bendahara KPP 

 
 

(…………………….) 
 
 

Keterangan Cara Pengisian : 
 

1. Kolom – 1 (tanggal) : diisi dengan tanggal  transaksi (Harus Urut); 
2. Kolom 2 (uraian) : diisi dengan penjelasan tentang transaksi, misalnya transfer dari BANK, atau 

penarikan tunai oleh Ketua/Bendahara, dsb; 
3. Kolom-3 (nomor bukti) : Diisi dengan nomor bukti transaksi. Untuk transaksi masuk penomoran 

bukti adalah nomor urut/PB. Untuk penarikan tunai, penomoran bukti adalah : nomor 
urut/UM; 

4. Kolom 4 (Transaksi Masuk) : Diisi dengan nilai rupiah yang masuk ke rekening bank; 
5. Kolom 5 (Transaksi Keluar) : Diisi dengan nilai rupiah yang ditarik dari rekening bank;  
6. Kolom 6 (Saldo) : Diisi dengan saldo yang merupakan penjumlahan dari saldo sebelumnya 

ditambah uang masuk dikurangi uang keluar.  Jumlah saldo pada buku bank harus selalu 
sesuai dengan saldo rekening bank. 

 
*) coret yang tidak perlu 
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Form 16 : Kas Keluar dan Kas Masuk 
 

No. Bukti Transaksi:   01/UK-BP 
 
 

BUKTI  KAS  KELUAR 
 
Telah terima dari  : ...................................................................................... 
Untuk pembayaran  : ...................................................................................... 
Jumlah pembayaran  : ...................................................................................... 
Terbilang   : ...................................................................................... 
           
 

..........................., Tanggal .................. 
 

Setuju Bayar 
Ketua KPP 

..................... 
 
 
 

(________________) 
 

Lunas Bayar 
Bendahara KPP 
........................ 

 
 

 
(________________) 

 

Yang Menerima 
 
 
 
 
 

(.................................) 

 
 
 
 

No. Bukti Transaksi:   01/UM 
 

BUKTI  KAS  MASUK 
 
Telah terima dari  : BRI Unit .....….………………………………… 
Keterangan   : Penarikan RPD I Termin II …….……………………... 
Jumlah    : Rp …………………,-……….………………..……………... 
Terbilang   :#Dua puluh  juta dua ratus lima puluh ribu rupiah# 
          

..........................., Tanggal .................. 
 

Mengetahui 
Ketua KPP 

 
 
 

(……………………….) 

 Bendahara KPP 
 
 
 
 

(…………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materai 
Cukup 


