MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURANMENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191

jPMK.05j2011

TENTANG
MEKANISME PENGELOLAANHIBAH
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

bahwa untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 74 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tate.
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan
Hibah, perlu menetapkan
Peraturan
Menteri Keuangan
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

Mengingat

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. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5202);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME
PENGELOLAANHIBAH.
BAB I
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan
dengan:

Menteri

Keuangan

ini yang

dimaksud

1. KementerianjLembaga
yang selanjutnya
disingkat
adalah keinenterian
negarajlembaga
pemerintah
kementerian negarajlembaga negara.

KjL
non
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- 22. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintab.
Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/ atau surat
berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak
perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau
luar negeri, yang atas pendapatan
hibah tersebut.
pemerintah
mendapat manfaat secara langsung yang
digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau
diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
3. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima
langsung
oleh K/L, dan/ atau
pencairan
dananyCl
dilaksanakan
tidak
melalui
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara yang pengesahannya
dilakukan
oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum
Negara.
4. Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran yang selanjutnyCl
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan
anggaran
yang disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa PenggullCl
Anggaran yang disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran
atau
Kepala
Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
atas nama Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara.
5. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam
negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepadc)
Pemerintah Pusat.
6. Catatan
atas Laporan
Keuangan
yang selanjutnYcl
disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari
laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan
pas-pas laporan keuangan
dalam rangkCl
pengungkapan yang memadai.
7. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
adalah Menteri Keuangan.

disingkat BUl'l

8. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut
Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan
pada tingkat Pusat, dan Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara pada tingkat Daerah.
9. Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara
yan!!
selanjutnya
disingkat
KPPN adalah instansi
vertika]
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
yang memperolelJ
kewenangan selaku Kuasa BUN Daerah yang bertanggunE
jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
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Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya
disingkat DJPU adalah unit eselon I pada Kementerian
Keuangan
yang bertindak
sebagai
Unit Akuntansi
Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelola Hibah.

11. Rekening Hibah adalah rekening pemerintah lainnya yang
dibuka oleh K/L dalam rangka pengelolaan hibah langsung
dalam bentuk uang.
12. Surat
Perintah
Pengesahan
Hibah
Langsung
yang
selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau
pejabat
lain yang
ditunjuk
untuk
mengesahkan
pembukuan
hibah langsung danl atau belanja yang
bersumber dari hibah langsung.
13. Surat Pengesahan
Hibah Langsung yang selanjutnya
disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN
selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan Penclapatan Hibah
Langsung danl atau belanja yang bersumber dari hibah
langsung.
14. Surat Perintah Pengesahan
Pengembalian
Pendapatan
Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah
surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan
Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
15. Surat
Pengesahan
Pengembalian
Pendapatan
Hibah
Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat
yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk
mengesahkan
pengembalian
hibah
langsung
kepada
Pemberi Hibah.
16. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat
BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai
bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan
atas
barangl jasal surat berharga dari Pemberi Hibah kepada
penerima hibah.
17. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang
selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan
tanggung jawab penuh atas Pendapatan Hibah Langsung
dapl atau belanja yang bersumber dari hibah langsungl
belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah,
belanja modal untuk pencatatan aset tetapl aset lainnya
dari
hibah,
dan
pengeluaran
pembiayaan
untuk
pencatatan surat berharga dari hibah.
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18. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung
Bentuk BarangjJasajSurat
Berharga yang selanjutnya
disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh
Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan
Pendapatan Hibah Langsung bentuk barangjjasajsurat
berharga ke DJPU.
19. Memo
Pencatatan
Hibah
Langsung
Bentul,
Barangj Jasaj Surat Berharga yang selanjutnya disingkat
MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna
AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain
yang ditunjuk untuk mencatatj membukukan Pendapatan
Hibah Langsung bentuk barangjjasaj surat berharga dan
belanja barang untuk pencatatan
persediaan dari
hibahjbelanja modal untuk pencatatan aset tetapj aset
lainnya dari hibahjpengeluaran
pembiayaan untul,
pencatatanan surat berharga dari hibah.
20. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentu},
BarangjJasajSurat
Berharga yang selanjutnya disebul
Persetujuan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleb
KPPN selaku Kuasa BUN Daerah sebagai persetujuan
untuk mencatat Pendapatan Hibah Langsung bentul,
barangjjasaj surat berharga dan belanja barang untul,
pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untu},
pencatatan aset tetap j aset lainnya dari hibah, dan
pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharge)
dari hibah.
21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak yan!~
selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan
yang dibuat oleh Pengguna AnggaranjKuasa PengguneJ
Anggaran yang menyatakan bertanggungjawab penuh ata::
pengelolaan seluruh Pendapatan
Hibah Langsung/
pengembalian Pendapatan Hibah Langsung dan belanjeJ
yang bersumber dari hibah langsungjbelanja baran!~
untuk pencatatan persediaan dari hibahjbelanja moda!
untuk pencatatan aset tetapj aset lainnya dari hibah/
pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berhargeJ
dari hibah.
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BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan
Menteri
Keuangan ini adalah:
a. mekanisme pengelolaan hibah terencana;
b. tata cara pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang;
dan
c. tata cara pengesahan hibah langsung dalam bentuk
barangj jasaj surat berharga.
BABIII
KLASIFIKASIDAN MEKANISME
Pasal 3
Klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk hibah,
mekanisme pencairan hibah, dan sumber hibah.
(2) Berdasarkan bentuknya, hibah dibagi menjadi:
a. hibah uang, terdiri diri:
1) uang tunai; dan
2) uang untuk membiayai kegiatan.
b. hibah barangjjasa; dan
c. hibah surat berharga
(3) Berdasarkan
mekanisme
pencairannya,
hibah dibagi
menjadi:
a. hibah terencana; dan
b. hibah langsung.
(4) Berdasarkan sumbernya, hibah dibagi menjadi:
a. hibah dalam negeri; dan
b. hibah luar negeri.

(1)

Pasa14
Mekanisme perencanaan,
penganggaran,
dan pelaksanaan
atas pendapatan
hibah terencana
mengikuti ketentuan
peraturan perundang- undangan.

,

.
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BABIV
TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
DALAMBENTUK UANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsunJ~
dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hiballangsung, dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUNj Kuasc:
BUN.

Pasal 6
Pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksuc
dalam Pasal 5, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. pengajuan permohonan nomor register;
b. pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Hibah;
c. penyesuaian pagu hibah dalam DIPA; dan
d. pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentu]·
uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung.
Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Nomor Register
Pasal 7
(1) Menterijpimpinan
lembagajkepala kantorjSatuan
Kerj::
(Satker)
selaku
Pengguna
Anggaran
(PA)jKuas::
Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan
permohonar
nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepad::
Direktur Jenderal
Pengelolaan Utang c.q. Direktu]
Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.
(2) Permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pad;:
ayat (1) dilampiri:
a. perjanjian hibah (grant agreement) atau dokumen lair
yang dipersamakan; dan
b. ringkasan hibah (grant summary).
(3) DJPU memberikan nomor register kepada KjL dengar
tembusan kepada Direktorat Jenderal. Perbendaharaar
(DJPB) .
(4) DJPU menyampaikan rekapitulasi nomor register kepad;:
DJPB setiap triwulan.
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disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Rekening Hibah
PasalS
(1) Menterijpimpinan
lembaga selaku
PA mengajukan
permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah
kepada BUNjKuasa BUN dalam rangka pengelolaan
hibah langsung dalam bentuk uang.
(2) Dalam hal hibah langsung dalam bentuk uang diterima
oleh BUNjKuasa BUN, maka BUNjKuasa BUN membuka
dan menetapkan rekening tersebut sebagai Rekening
Hibah.
(3) Permohonan
persetujuan
pembukaan
rekening
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri surat
pernyataan
penggunaan
rekening
sesuai ketentuan
Peraturan
Menteri Keuangan mengenai pengelolaan
rekening milik KjLjkantorjSatker.
(4) Atas dasar persetujuan
pembukaan
rekening dari
BUNjKuasa BUN, Menterijpimpinan
lembagajkepala
kantorjSatker selaku PAjKPA membuka Rekening Hibah
untuk
mendanai
kegiatan
yang disepakati
dalam
Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
(5) Pengelolaan
Rekening
Hibah
dilaksanakan
oleh
Bendahara Pengeluaran Satker berkenaan yang dapat
dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(6) Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya
Peraturan Menteri Keuangan ini wajib dilaporkan dan
dimintakan persetujuan kepada BUNjKuasa BUN sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
mengenai
Pengelolaan Rekening Milik KjLjkantorjSatker.
(7) KjL dapat langsung menggunakan uang yang berasal
dari hibah
langsung
tanpa
menunggu
terbitnya
persetujuan pembukaan Rekening Hibah.
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Pasal9
(1)

(2)

(3)

Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai
dengan tujuan pembukaannya
wajib ditutup
oleh
menterijpimpinan
lembagajkepala
kantorjSatker
dan
saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN),
kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau
dokumen yang dipersamakan.
Tata cara penyetoran dan pencatatan penyetoran saldo
Rekening Hibah ke RKUN diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan.
Jasa girojbunga yang diperoleh dari Rekening Hibah
disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP), kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian
Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
Pasal 10

BUNjKuasa BUN PusatjKuasa BUN Daerah dapat melakukan
monitoring atas pengelolaan Rekening Hibaho
Bagian Keempat
Penyesuaian Pagu Hibah Dalam DIPA
Pasal 11
PAjKPA
pada KjL melakukan penyesuaian pagu belanja
yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang
dalam DIPA KjLo
(2) DJPU melakukan penyesuaian pagu Pendapatan Hibah
dalam DIPA Bagian Anggaran 999.02 berdasarkan
rencana penarikan hibah.
(3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui revisi DIPA yang diajukan
kepada
Direktur
Jenderal
PerbendaharaanjKepala
Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB untuk disahkan sesuai
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi
anggaran.
(4) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebesar yang direncanakan
akan
dilaksanakan
sampai dengan akhir tahun anggaran
berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau
dokumen yang dipersamakano

(1)
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(5) Penyesuaian pagu pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan melalui revisi DIPA yang
diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
untuk disahkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(6) Revisi sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) dan ayat (4)
menambah pagu DIPAtahun anggaran berjalan.
(7) Hibah langsung yang sudah diterima tetapi belum
dilakukan penyesuaian pagu DIPA diproses melalui
mekanisme revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) pada kesempatan pertama.
(8) K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal
dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya revisi
DIPA.
Pasal 12
(1) Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber
dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk
membiayai kegiatan pada DIPA K/L tahun anggaran
berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran
berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun
anggaran berikutnya.
(2) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang
bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan.
(3) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui mekanisme revisi yang
diajukan oleh PA/KPA kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan/Kepala Kanwil DJPB sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Untuk Pendapatan Hibah Langsung yang bersifat tahun
jamak (multiyears), pelaksanaan revisi penambahan pagu
DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari
rencana penerimaan hibah langsung tahun berikutnya.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10 Bagian Kelima
Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang
Dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah langsung
Pasal 13
(1) PA/KPA mengajukan SP2HL atas seluruh Pendapatan
Hibah Langsung yang bersumber dari luar negeri dalam
bentuk uang sebesar yang telah diterima dan belanja
yang bersumber dari hibah langsung yang bersumber
dari luar negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada
tahun anggaran berjalan kepada KPPN Khusus Jakarta
VI.

(2) PA/KPA mengajukan SP2HL atas seluruh Pendapatan
Hibah Langsung yang bersumber dari dalam negerj
dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima dan
belanja yang bersumber
dari hibah langsung yan!~
bersumber
dari dalam negeri sebesar yang telab
dibelanjakan
pada tahun anggaran berjalan kepada
KPPN mitra kerjanya.
(3) Batas waktu penyampaian surat perintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(4)

Atas Pendapatan Hibah Langsung bentuk uang dan/ atalJ
belanja yang bersumber dari hibah langsung, PA/KPA
membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan
dilampiri:
a. copy Rekening atas Rekening Hibah;
b. SPTMHL;
c. SPTJM; dan
d. copy surat persetujuan pembukaan rekening untu}<
pengajuan SP2HL pertama kali.
(5) Atas dasar SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (4J:
KPPN menerbitkan SPHL dalam rangkap 3 (tiga) dengaJ,
ketentuan:
a. lembar ke-1, untuk PA/KPA;
b. lembar ke-2, untuk DJPU dengan dilampiri COp!~
SP2HL; dan
c. lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
(6) Atas dasar SPHL, KPPN membukukan Pendapatan Hibal~
Langsung dan belanja yang bersumber
dari hibal~
langsung serta saldo kas di K/L dari hibah.
(7) Atas dasar SPHL yang diterima dari KPPN, DJPC
membukukan Pendapatan Hibah Langsung.
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membukukan
belanja yang bersumber
dari hibah
langsung dan saldo kas di KjL dari hibah.
Bagian Keenam
Pengesahan

Pengembalian Pendapatan
Langsung Bentuk Uang

Hibah

Pasal 14
(1) Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dalam
bentuk uang, dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah
sesuai perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
(2) Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PAjKPA mengajukan SP4HL kepada KPPN Khusus Jakarta
VI dalam hal hibah berasal dari luar negeri.
(3) Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PAjKPA mengajukan SP4HL kepada KPPN mitra kerjanya
dalam hal hibah berasal dari dalam negeri.
(4) Batas waktu penyampaian surat perintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(5) Atas pengembalian Pendapatan Hibah Langsung bentuk
uang, PAjKPA membuat dan menyampaikan
SP4HL ke
KPPN dengan dilampiri:
a. copy rekening atas Rekening Hibah;
b. copy bukti pengirimanjtransfer
kepada Pemberi Hibah;
dan
c. SPTJM.
(6) Atas dasar SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
KPPN menerbitkan SP3HL dalam rangkap 3 (tiga) dengan
ketentuan:
a. lembar ke-1, untuk PAjKPA;
b. lembar ke-2, untuk DJPU dengan dilampiri copy SP4HL;
dan
c. lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
(7) Atas dasar SP3HL, KPPN membukukan
pengembalian
·Pendapatan Hibah Langsung dan mengurangi saldo kas di
KjL dari hibah.
(8) Ata·s dasar SP3HL yang diterima dari KPPN untuk
pendapatan
hibah tahun berjalan, DJPU .membukukan
pengembalian
Pendapatan
Hibah
Langsung
sebagai
pengurang realisasi pendapatan hibah.
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pendapatan hibah tahun yang lalu, DJPU tidak melakukan
pencatatan, namun diungkapkan dalam CaLK.
(10) Atas dasar SP3HL yang diterima dari KPPN, PAjKPA
membukukan pengurangan saldo kas di KjL dari hibah.
(11) Saldo kas di Kj L dari hibah tidak boleh bernilai negatif.
BABV
TATACARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAMBENTUK
BARANGjJASAjSURAT BERHARGA
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 15
(1) Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas Pendapatar
Hibah Langsung
bentuk
barangjjasajsurat
berharg;:
dilaksanakan melalui pengesahan oleh DJPU.
(2) Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas belanja baran~
untuk pencatatan persediaan dari hibahjbelanja
mod a
untuk pencatatan
aset tetap atau aset lainnya da]"
hibahjpengeluaran
pembiayaan untuk pencatatan sura
berharga dari hibah dilaksanakan melalui pencatatan olel
BUNjKuasa BUN.
Pasal 16
Pengesahan pendapatan dan pencatatan belanjaj pengeluarar
12.
pembiayaan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. penandatanganan
BAST dan penatausahaan
dokumer
pendukung lainnya;
b. pengajuan permohonan nomor register;
c. pengesahan
Pendapatan
Hibah
Langsung
bentu1
barangfjasaj surat berharga ke DJPU;
d. pencatatan hibah bentuk barangjjasaj surat berharga k(
KPPN.
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Penandatanganan
Penatausahaan

Berita Acara Serah Terima dan
Dokumen Pendukung Lainnya
Pasal 17

(1) Pimpinan KjLjSatker yang menerima hibah dalam bentuk
barangj jasaj surat
berharga
membuat
dan
menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.
(2) BAST sebagaimana
memuat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dimaksud dalam ayat (1) paling kurang

tanggal serah terima;
pihak pemberi dan penerima hibah;
tujuan penyerahan;
nilai nominal;
bentuk hibah; dan
rincian harga per barang.

(3) Dokumen pendukung lain terkait penerimaan
ditatausahakan oleh penerima hibah.

hibah harus

Bagian Ketiga
Pengajuan Permohonan Nomor Register
Pasal 18
(1) Menterijpimpinan lembagajkepala kantorjSatker selaku
PAjKPA mengajukan surat permohonan nomor register
kepada DJPU c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan
Setelmen.
(2) Surat permohonan nomor register dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi
bagian
tidak terpisahkan
dari Peraturan
Menteri
Keuangan ini.
(3) Permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri:
a. perjanjian
hibah
atau
dokumen
lain
yang
dipersamakan; dan
b. ringkasan hibah.
(4) Dalam hal tidak terdapat
dokumen
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), permohonan nomor register
dilampiri dengan:
a. Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH); dan
b. SPTMHL.

jl
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BAPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling
kurang memuat:
a. tanggal serah terima;
b. pihak Pemberi dan Penerima;
c. tujuan Penyerahan;
d. nilai nominal;
e. bentuk hibah; dan
f. rincian harga per barang.

Bagian Keempat
Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Dalam
Bentuk BarangjJasajSurat Berharga ke DJPU
Pasal 19
(1) Menterijpimpinan lembagajkepala kantorjSatker selaku
PAjKPA mengajukan SP3HL-BJS dalam rangkap 3 (tiga)
kepada DJPU c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan
Setelmen dengan dilampiri:
a. BAST;dan
b. SPTMHL.
(2) Dalam SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, telah mencantumkan nilai barangjjasajsurat
berharga yang diterima dalam satuan mata uang Rupiah.
(3) Nilai barangjjasaj surat berharga sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diperoleh dari BASTj dokumen pendukung
hibah lainnya.
(4) Apabila nilai barangjjasaj surat berharga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam mata uang asing,
dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs
tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST.
(5) Apabila dalam BAST atau dokumen pendukung hibah
lainnya tidak terdapat nilai barangjjasaj surat berharga,
menterijpimpinan lembagajkepala kantorjSatker selaku
PAjKPA penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar
atas barangjjasaj surat berharga yang diterima.
Pasal20
(1) DJPU mengesahkan SP3HL-BJS dalam rangkap 3 (tiga)
dengan ketentuan:
a. lembar ke-1, untuk PAjKPA;
b. lembar ke-2, untuk PAjKPA guna dilampirkan pada
pengajuan MPHL-BJS;dan
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c. lembar ke-3, untuk pertinggal DJPU.
(2) SP3HL-BJS dibuat sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Bagian Kelima
Pencatatan Hibah Dalam Bentuk BarangjJasaj
Surat Berharga ke KPPN
Pasal 2 1
(1) PAjKPA mengajukan MPHL-BJS atas seluruh belanja
barang untuk pencatatan persediaan dari hibahjbelanja
modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya
dari hibahjpengeluaran pembiayaan untuk pencatatan
surat berharga dari hibah dan Pendapatan Hibah
Langsung bentuk barangjjasaj surat berharga baik dari
luar negeri maupun dari dalam negeri sebesar nilai
barangjjasaj surat berharga seperti yang tercantum
dalam SP3HL-BJS pada tahun anggaran berjalan kepada
KPPNmitra kerjanya.
(2) Batas
waktu
penyampaian
memo
pencatatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Direktur J enderal Perbendaharaan.
(3) Atas belanja barang untuk pencatatan persediaan dari
hibahjbelanja modal untuk pencatatan aset tetap atau
aset lainnya dari hibah, PAjKPA membuat dan
menyampaikan MPHL-BJSke KPPNdengan dilampiri:
a. SPTMHL;
b. SP3HL-BJS lembar kedua; dan
c. SPTJM.
(4) Atas dasar MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS dalam
rangkap 3 (tiga)dengan ketentuan:
a. lembar ke-1, untuk PAjKPA;
b. lembar ke-2, untuk DJPU c.q. Direktorat Evaluasi
Akuntansi dan Setelmen dengan dilampiri copy
MPHL-BJS;dan
c. lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
(5) Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS, KPPN membukukan
belanja barang untuk pencatatan persediaan dari
hibahjbelanja modal untuk pencatatan aset tetap atau
aset lainnya dari hibah dan Pendapatan Hibah.
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belanja barang untu.
KPPN, PAjKPA membukukan
pencatatan persediaan dari hibahjbelanja
modal untu :
pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah.
Pasal22
(1) Apabila
menterijpimpinan
lembagajkepa i
kantorjSatker
selaku PAjKPA penerima hibah tid:,
dapat
menghasilkan
estimasi
nilai
wajar
at< s
barangjjasaj surat berharga yang diterima sebagaima:r
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), atas Pendapat:"l
Hibah Langsung tidak diajukan permohonan
nom r
register dan tidak dilakukan pengesahan baik ke DJJ: )
maupun ke KPPN.
(2) Atas
Pendapatan
Hibah
Langsung
sebagaima 2
dimaksud pada ayat (1), diungkapkan secara memac: 1
pada CaLK.
<:

,1.

BAB VI
SANKSI
Pasal23
(1) KjL yang menerima hibah dalam bentuk uang, bara: g,
jasa dan surat berharga yang tidak mengajukan regis e r
danj atau pengesahan diberikan sanksi administrasi.
(2) Hibah yang diterima langsung oleh KjL dan tic:l'~
dikelola sesuai Peraturan Menteri Keuangan ini menj ci
tanggung jawab penerima hibah ..
BAB VII
PENDAPATANHIBAH YANG INELIGIBLE
Pasal24
(1)

Apabila terjadi ineligible atas Pendapatan Hibah y; ng
tidak diajukan register danj atau pengesahan oleh E '1."
negara
tidak menanggung
atas jumlah
inelig J:e
Pendapatan Hibah yang bersangkutan.

(2)

Apabila terjadi ineligible atas Pendapatan Hibah y r.g
Kj L, neE ITa
telah diajukan register dan pengesahanoleh
dapat menanggung atas jumlah yang ineligible mel. lui
DIPA KjL yang bersangkutan.
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KETENTUANPERALIHAN
Pasa125
(1) Terhadap Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk
barangjjasajsurat
berharga yang telah diterima sebelum
ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini serta telah
disahkan
oleh DJPU, tidak diperlukan
pengesahan
kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2) Pendapatan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan
pencatatan
oleh KPPN dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasa126
Terhadap
Pendapatan
Hibah Langsung
dalam bentuk
barangjjasaj surat berharga yang telah diterima sebelum
ditetapkannya
Peraturan
Menteri Keuangan ini namun
belum disahkan oleh DJPU, dilakukan pengesahan dan
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan ini.
BABIX
KETENTUANPENUTUP
Pasa127
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku,
Peraturan
Menteri Keuangan
Nomor 255jPMK.05j2010
tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan Dan
Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar NegerijDalam
Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian jLembaga
Dalam Bentuk Uang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasa128
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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setiap
pengundangan
penempatannya

orang
mengetah uinya,
memerin tahkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
ini dengan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan
di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011
MENTERI HUKUMJDAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 763
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

LAMPIRAN I
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAN
NOMOR 1 9 1 /PMK.OS /2011 TENTANG
MEKANISME
PENGELOLAAN
PENERIMAAN HIBAH

MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(KOP SURAT)
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
Yth.

: Permohonan

Permintaan Nomor Register Hibah

Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Kementerian Keuangan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
.jPMK.05/2011
ten tang
, dengan
ini kami mengajukan
permohonan permintaan nomor register hibah untuk proyek / kegiatan
...... (1)
yang berasal dari donor
(2)
.
Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan :
1. Dokumen Perjanjian
dipersamakan;

Hibah

(Grant

Agreement) / dokumen

lain

yang

2. Ringkasan Hibah (Grant Summary).
Untuk memudahkan dalam penyampaian
persetujuan
terse but
dapat
..........................

(3)

persetujuan nomor register,
disampaikan
kepada

.

Demikian disampaikan
untuk dapat ditindaklanjuti
sebagaimana
mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih .
......... (4)
.........

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

NIP
Tembusan:
....... (8)

.

,
.. (6)

(7)

(5)

.
.

.

.
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(5)
(6)
(2)
(4)
(7)
(8)
(3)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH
Diisi
dan
alamat
Instansi
beserta
teleponjfax
nomornama
register
proyekjkegiatan
hibah,
termasuk
hibah
kepada
sesuainomor
Unit
Perjanjian
pada
Hibah Pemohon
atau
NIP Pejabat
penandatangan
surat
permohonan
Uraian
Pemberi
Hibah
NomorDiisi
hibah,nama
lokasi
tanggal
dapatNegarajLembaga
Pemohon
surat
diisi Sekretaris
permohonan
nomor register
Jenderal
nomor
hibah
KementerianjLembaga
register hibah
atau
register
hibah
nomor
Kepala
pihak-pihak
Satuan
Kerja
yang
penerima
mendapat
hibah
tembusan
suratfungsi
permohonan
KementerianjLembaga
Laporan
dokumen
Keuangan
yangpenandatangan
dipersamakan
KementerianjLembaga.
yang
memiliki
tugas dan
menyusun
Diisi
jabatan
surat
permohonan
nomor
register

MENTERI KEUANGAN,
ttd,
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LAMPIRAJ

I[

METER!
KEUANC In
PERATURAN
NOMOR 1 9 1 /PMK.05/2011 TENT! ,e
PENGELOU ,r J
MEKAN!SME
PENERIMAAN HIBAH
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RINGKASANHIBAH (GRANT SUMMARY)
1.
2.
3.
4.
5.

Nama Hibah/ Grant
Nilai Hibahl Grant
Mata Uang
Nomor Hibahl Grant
Nomor Referensi lain
6. Tanggal Penandatanganan
7. Kementrian Lembaga Penerima I Excecuting Agency:
Kode Satker :
8. Implementing Agency / Beneficiary dan Kode Satker (bisa lebih dari satu)
a. Nama
b. Alamat
c. Kode Satker
I
d. Nomor Telepon I Faximile :
e. E-mail
9. Donor / Pemberi Hibah
a. Negara
b. Alamat
I
c. Nomor Telepon I Faximile :
d. E-mail
o Lembaga Bilateral
o Lembaga Multilateral
10. Sumber Pembiayaan
o Perorangan
o Lembaga Swasta
o Lainnya
l1.Jenis Pembiayaan (Grant Purpose)
o Langsung
l2.Jenis Hibah
: 0 Terencana
13.Penarikan Hibah
o PL
o Reksus
a. Tatacara Penarikan
: 0 PP
0 L/C
b. Rencana Penarikanl Disbursement Plan:

6.
3.
4.
5.

No
seterusnya

I,
I
Dan
Penarikan
m
IV
V
II
TgI/Bln/ThnNilai

II

c. Diterushibahkan
Kepada
1.

~o2.

14. Sektor Pembiayaan

Nilai
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15. Lokasi j Alokasi Proyek

~

Lokasi

I

Alokasi

16.Tanggal Efektifj Effective Date
17.Tanggal Batas Waktu Pengefektifan j
Date Effective Limit
18.Tanggal Batas Penarikanj Closing Date:
19.Tanggal Penu tu pan Rekeningj
Date of Closing Account

Tanggal

Bulan

Tahun

Tanggal
Tanggal

Bulan
Bulan

Tahun
Tahun

Tanggal

Bulan

Tahun

20. Biaya :
III
V
IV I
Uraian
Besar
enis II
No. JJatuh
3.
2.
biaya
tempo

21. Keten tuan pengiriman NoD
22. Persyaratan Pengefektifanj
Conditions Precedent for Effectiveness
23. Nomor Registrasi GrantjHibah
24.DMFAS Grant ID

DAda

o

Tidak ada

:
( Diisi oleh Direktorat EAS )
( Diisi oleh Direktorat EAS )

Tempat, tanggal, bulan, tahun
J abatan

Nama
NIPj NRP
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PENJELASAN & PETUNJUK PENGISIAN
RINGKASANHIBAHj GRANT SUMMARY
I
dan
tertulis
seSUal
eselon
tertulis
Diisi
Diisi
a.
mata
nama
Jelas.
dibiayai
yang
Iyang
dalam
dalam
misal
JJelas.
Jdengan
elas
elas
sektor
Penjelasan
uang
dengan
jumlah
nama
tanggal
jenis
KementerianjLembaga
peruntukkan
hibahj
penandatangan
grant
pembiayaan
sesuai
hibahj
yang
penerima
grant
tertulis
daridate
hibahj
hibahj
dalam
signing.
grant,
grant.
Perjanjian
misal
dalam
Perjanjian
penenma
Dalam
Diisi
Diisi
dengan
dengan
hal
proyek
tanggal
nomor
tanggal
diberbagai
referensi
reference
efektif
penetapan
hibahj
lainnya
dari
lokasi,
penutupan
donor
grant
Uika
disebutkan
tersebut
ada)
rekeningj
lokasi
account
dan
alokasi
sesuai
dengan
dengan
nama
seSUal
proyek
yang
NojSatker
Perjanjian
hibahj
grant,
pengelola
10 c. bantuan
11
13
18
2
3
4
9
16
19
12
tahun.
5
15
17
Diisi
nama
LembagajPemdajBUMN
penerimaper
penerusan
hibahSchedule
b.
Dilampirkan
dengan
Disbursement
14
6
7
8
dengan
ketentuan
pemberi
dari
executing
agency,
termasuk
alokasi
jenis kategori
dan per
j hibah.
kota
Hibahj
program,
Agreement.
bantuan
proyek, Penarikanj
technical
assistance.
dana
perGrant
propinsi
dan
kabRencana
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22
24
21 23

NoD
ketentuan
ketentuman
tuan
aIel
J1.
elas
Diisi
dengan
jenis-jenis
biayaj Perjanjian
fee.
20 .J
j belun
Diisi
penjelasan
bahwa persyaratan-persyaratan
dalam
Hibah yang
telah harus
diaturdipenub
dengan
keterangan
penglnman
pencan
2.
dengan
besarnya
yang
telah
dalam
rate
yang
Perjanjian
ditetapkan
Oika Perjanjian
ada).
Hibab
Grant
tersebut
Oikadalam
ada).
ten Diisi
tangpengefektifan
3.
dengandisepakati
saat Hibahj
jatuh
tempo
yaitu Hibah
saat
pembayarannya
sesucl
untuk
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AGUS D.W. MARTOW ARDO]C:

LAMPI RAN IIJ:
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAI,
NOMOR191
/PMK.OS/2011 TENTAN<
PENGELOLAAJ,
MEKANISME
PENERIMAAN HIBAH
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KOP SURAT (1)
SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATANHIBAH LANGSUNG
BENTUK BARANGjJASAjSURAT BERHARGA
TANGGAL.
NOMOR.
.

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang - Kementerian Keuangan RI
Cq. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah
Langsung Bentuk BarangjJasajSurat
Berharga
sebagai dasar untuk
mengesahkan
dan
membukukan
hibah
yang
diterima
berupa
BarangjJasajSurat
Berharga dengan rincian sebagai berikut :
Penerima Hibah
Bagian AnggaranjEselon I
: (2)
Kode dan Nama Satker
: (3)
Pemberi Hibah
Negara Donor
Nama Donor
Nama Proyek
Nomor & Tgl Perjanjian Hibah
Nilai Hibah
Rincian Pendapatan Hibah
Nomor register
Nilai realisasi Hibah
Bentuk Hibah
Akun

Telah disahkanj dibukukan
Tanggl.
(17)

:
:
:
:
:

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10) equivalen Rp (11)
Barang
Jasa

o

0

0

Surat Berharga (12)

( 13)

(14), (15)

PAjKPA

TTD

TTD

NAMA(18)
NIP(19)

(16)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATANHIBAH LANGSUNG
BENTUK BARANGjJASAjSURAT BERHARGA
lembaga
internasional
nasional
Nama
Pemberi
dari
dalam
dari
Hibah.
luar
negeri
negeri
diisi'lembaga
diisi
lembaga
nasional.
internasional,
clan
Satker
Penerima
Hibah.
' sesuai
Keterangan
valas
(bila
ada)
Berita
Acara
Nilai
Komitmenjnilai
proyek
yang
diperjanjikan
sesuai
nilai
realisasi
hibah
dalam
rupiah
sesuai
Berita
Acara
Serah
Diisikan
Kode
dan
Uraian
Bagian
Anggaran
dan
Eselon
1.Pendapatan
Diisikan
Kop
Surat
Kementerianj
Lembaga
yang
mengajukan
Diberi proyekjkegiatan
tanda
silang
pada
salah
satu
kotak
sesuai
bentuk
hibah
yang
Negara
Pemberi
hibah.
Nama
Nomor
dan
nomor
tanggal
register
Perjanjian
yang
dari
DJPU.
dibiayai
Hibah
(Grant
hibah.
Agreement).
Diisikan
tanggal
kode
kota
penerbit
akun
penerbitan
pendapatan
Surat
Surat
Perintah
hibah
Perintah
Pengesahan
yang
Pengesahan
diterima
Pendapatan
(dapat
dilihat
Hibah
pada
No.
11
13
•ModuljBagan
12
239
10
Serah
14
diterima.
5 15
8647 • Terima.
Dalam Terima.
hal Bentuk
Pemberi
Hibah
merupakan:
AkunBarangj
Standar).
perjanjian
hibah.
Langsung
Jasaj Surat Berharga.
pengesahan.
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Diisi
olehLangsung
DJPU.clanBentuk
Diisikan
Nama
NIPjNRP
PAjKPA.
Hibah
Barangj
J asaj Surat Berharga.
19
18
17
16

\''',
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ttd,
ENTERIAN

AGUS D.W. MARTOW ARDO]O

