
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 177 TAHUN 2012 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR  18   TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 
NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SUBSIDI, HIBAH DAN 

BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun  1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah  Tingkat  I  Bali,  Nusa  Tenggara  Barat  dan  Nusa 
Tenggara  Timur  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
1958  Nomor  115,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara   Yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan 
Nepotisme  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 
Nomor  75,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan 
Pengelolaan  dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Menimban
g

: a. bahwa untuk  tertib  administrasi   pengelolaan  keuangan 
daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka 
Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor   32  Tahun 
2011  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Subsidi,  Hibah  dan 
Bantuan  Sosial  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat 
perlu diubah;

  b. bahwa  perubahan  dilakukan  dalam  rangka  memenuhi 
kondisi  saat  ini  dan memberikan jaminan kepastian hukum 
dalam melaksanakan Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan 
Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan 
Gubernur tentang  Perubahan Atas Peraturan Gubernur  Nusa 
Tenggara  Barat  Nomor  32  Tahun  2011  tentang  Pedoman 
Pengelolaan  Subsidi,  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  Pemerintah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2005  tentang  Hibah 
Kepada  Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2005  Nomor  139,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4577);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah 
beberapa kali  terakhir  dengan Peraturan Menteri  Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  168/PMK.07/2008  tentang 
Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  169/PMK.07/2008  tentang 
Hibah Daerah

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 
2007  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Inventasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN 
GUBERNUR  NUSA  TENGGARA  BARAT  NOMOR  32  TAHUN  2011 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal  I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Subsidi, Hibah dan 
Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah 
Tahun 2011 Nomor 147), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan  dalam Pasal  1  ditambah  1  (satu)  angka  yaitu  angka  30, 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
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Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Sekretariat  Daerah  adalah  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Nusa 

Tenggara Barat.
4. Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah 

dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
tersebut.

5. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  yang  selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah 
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah  perangkat  daerah  pada  pemerintah  daerah  selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  yang  selanjutnya 
disingkat  SKPKD  adalah  perangkat  daerah  pada  pemerintah 
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala  satuan kerja  pengelola  keuangan daerah 
yang  selanjutnya  disebut  dengan  kepala  SKPKD  yang 
mempunyai  tugas  melaksanakan  pengelolaan  APBD  dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 
daerah.

10. Pengguna  Anggaran  yang  selanjutnya  disingkat  PA  adalah 
pejabat  pemegang  kewenangan  penggunaan  anggaran  untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

11. Pengguna  Barang  adalah  pejabat  pemegang  kewenangan 
penggunaan barang milik daerah.

12. Kuasa  Pengguna  Anggaran  yang  selanjutnya  disingkat  KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan  pengguna  anggaran  dalam  melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi SKPD

13. Kuasa  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  yang  selanjutnya 
disingkat Kuasa PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan  sebagian  kewenangan  PPKD  dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPKD.

14. Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  SKPD  yang  selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada SKPD.

15. Pejabat  Pelaksana Teknis  Kegiatan yang selanjutnya disingkat 
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan 
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan 
bidang tugasnya.

16. Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  PPKD  yang  selanjutnya 
disingkat  DPA-PPKD  adalah  dokumen  pelaksanaan  anggaran 
Biro Keuangan selaku BUD.

17. Tim Anggaran  Pemerintah  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat 
TAPD  adalah  tim  yang  dibentuk  dengan  keputusan  kepala 
daerah dan dipimpin oleh sekretaris  daerah yang mempunyai 
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah 
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri  dari 
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pejabat  perencana  daerah,  PPKD  dan  pejabat  lainnya  sesuai 
dengan kebutuhan.

18. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat 
RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro 
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
RKA-SKPD  adalah  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran 
yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

20. Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  PPKD  yang  selanjutnya 
disingkat  DPA-PPKD  merupakan  dokumen  pelaksanaan 
anggaran  badan/dinas/biro  keuangan/bagian  keuangan  selaku 
Bendahara Umum Daerah. 

21. Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  SKPD  yang  selanjutnya 
disingkat  DPA-SKPD  merupakan  dokumen  yang  memuat 
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah 
daerah  kepada  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  lainnya, 
perusahaan  daerah,  masyarakat  dan  organisasi 
kemasyarakatan,  yang  secara  spesifik  telah  ditetapkan 
peruntukannya, bersifat  tidak wajib dan tidak mengikat, serta 
tidak secara terus  menerus  yang bertujuan untuk  menunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

23. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang 
dari  pemerintah  daerah  kepada  individu,  keluarga,  kelompok 
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus 
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 
terjadinya resiko sosial.

24. Resiko  sosial  adalah  kejadian  atau  peristiwa  yang  dapat 
menimbulkan  potensi  terjadinya  kerentanan  sosial  yang 
ditanggung  oleh  individu,  keluarga,  kelompok  dan/atau 
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis 
politik,  fenomena  alam  dan  bencana  alam  yang  jika  tidak 
diberikan  belanja  bantuan  sosial  akan  semakin  terpuruk  dan 
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

25. Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  selanjutnya  disingkat  NPHD 
adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  antara  pemerintah  daerah 
dengan penerima hibah.

26. Organisasi  kemasyarakatan  adalah  organisasi  yang  dibentuk 
oleh anggota masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat secara 
sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, 
dan  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  untuk 
berperan  serta  dalam pembangunan dalam rangka  mencapai 
tujuan  nasional  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non 
pemerintahan  yang  bersifat  nasional  dibentuk  berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan.

27. Subsidi adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan 
untuk  membantu  biaya  produksi  kepada  perusahaan/lembaga 
tertentu  agar  harga  jual  produksi/jasa  yang  dihasilkan  dapat 
terjangkau oleh masyarakat banyak.

28. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah 
daerah  kepada  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  lainnya, 
perusahaan  daerah,  masyarakat  dan  organisasi 
kemasyarakatan,  yang  secara  spesifik  telah  ditetapkan 
peruntukannya, bersifat  tidak wajib dan tidak mengikat, serta 
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tidak secara terus  menerus  yang bertujuan untuk  menunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

29. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang 
dari  pemerintah  daerah  kepada  individu,  keluarga,  kelompok 
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus 
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 
terjadinya resiko sosial.

30. Surat  keterangan  pendirian  lembaga/perusahaan  daerah/ 
organisasi  kemasyarakatan   adalah  surat  keterangan  yang 
dikeluarkan oleh SKPD/ Instansi berwenang  yang menyatakan 
bahwa  lembaga/  perusahaan  daerah/  organisasi 
kemasyarakatan  yang  bersangkutan  telah  terdaftar  pada 
Pemerintah Daerah.  

2. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (6) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i, 
sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Gubernur  menetapkan  daftar  penerima  hibah  beserta  besaran 
uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan 
Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD 
dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.

(2)Daftar  penerima  hibah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3)Penyaluran/penyerahan  hibah dari  pemerintah  daerah  kepada 
penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4)Pencairan  Hibah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) 
disampaikan oleh Kuasa PPKD kepada Gubernur dalam rangkap 3 
(tiga)  melalui  PPKD dengan persyaratan yang lengkap dan sah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. 

(5)Persyaratan yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) terdiri dari :
a. persyaratan umum; dan
b. persyaratan khusus.

(6)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 
adalah sebagai berikut :
a. usulan tertulis  yang   diajukan oleh   calon  penerima hibah kepada 

Gubernur;
b. fotokopi  akte  pendirian  atau  surat  keterangan  pendirian 

lembaga/perusahaan  daerah/organisasi  kemasyarakatan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup ditandatangani 
dan distempel;

d. berita  acara  pembayaran  yang  mencantumkan  rekening 
penerima  hibah  dan  besaran/jumlah  uang  barang  yang 
dihibahkan;

e. fotokopi  KTP  pimpinan  lembaga/perusahaan 
daerah/masyarakat/organisasi kemasyarakatan;

f. fotokopi  keputusan  pengangkatan dalam  jabatan dan/atau 
susunan kepengurusan;

g. fotokopi  rekening Bank Umum  yang masih aktif  (diutamakan 
Bank Pemerintah atas nama penerima hibah/bukan rekening 
pribadi  dan  untuk  mempercepat  proses  pencairan  dana 
disarankan menggunakan PT Bank NTB);
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h. pakta integritas dari penerima hibah yang sekurang-kurangnya 
memuat  kesanggupan  untuk  melaksanakan  belanja  tersebut 
dan bertanggungjawab atas dana yang diterimanya;

i. surat  keterangan  ijin  operasional  terhadap  pemberian  hibah 
kepada sekolah dan perguruan tinggi dari SKPD/instansi terkait.

(7)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b 
adalah sebagai berikut :
a. Keputusan Gubernur tentang penerima hibah; dan
b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

(8)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 
terhadap  pemberian  hibah  kepada  Pemerintah  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. usulan  tertulis  yang  dilengkapi  dengan  rincian  dan  alokasi 

kegiatan  serta  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  dari  calon 
penerima hibah kepada Gubernur;

b. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup ditandatangani 
dan distempel;

c. fotokopi  rekening  Bank  Umum  yang  disertai  dengan 
persetujuan pembukaan rekening oleh Menteri Keuangan;

d. pakta integritas dari penerima hibah yang sekurang-kurangnya 
memuat  kesanggupan  untuk  melaksanakan  belanja  tersebut 
dan bertanggungjawab atas dana yang diterimanya;

(9)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b 
terhadap  pemberian  hibah  kepada  Pemerintah  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21    ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Keputusan Gubernur tentang penerima hibah;dan
b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

(10)Format  Pakta  integritas  sebagaimana dimaksud pada ayat  (6) 
huruf  g tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini.

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

3. Ketentuan  dalam  Pasal  43    ditambah  1(satu)  ayat  yaitu  ayat  (5), 
sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1)Anggota/kelompok  masyarakat menyampaikan  usulan  tertulis 
kepada Gubernur.

(2)Gubernur  menunjuk  SKPD  terkait  dan/atau  Tim  evaluasi  untuk 
melakukan evaluasi  usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

(3)Kepala  SKPD terkait  dan/atau  Tim  evaluasi  sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (2) menyampaikan  hasil  evaluasi  berupa 
rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.

(4)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
keuangan daerah.

(5)Dikecualikan  dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 
(1),  yaitu  terhadap  bantuan  sosial  kepada  perorangan/individu 
yang bersifat insidentil, seperti Bantuan Siswa Miskin, Guru Tetap 
Yayasan, Bantuan Tali Asih, Santunan Duka Wafat, Marbot Masjid, 
Korban Bencana, Orang Jompo/Lanjut Usia, Orang terlantar, Cacat 
Berat/Tetap, Pengobatan/Berobat Lanjut dan Petugas Kebersihan.
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3. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 48 disisipkan 1 (satu) ayat 
yaitu ayat (5a), dan ditambah 3 (ayat) yaitu ayat (8), ayat (9) dan 
ayat (10), sehingga Pasal 48 berbunyi  sebagai berikut :

Pasal 48

(1) Gubernur  menetapkan  daftar  penerima  dan  besaran  bantuan 
sosial  dengan  Keputusan  Gubernur  berdasarkan  peraturan 
daerah  tentang  APBD  dan  peraturan  Gubernur  tentang 
penjabaran APBD.

(2) Penyaluran/penyerahan  bantuan  sosial  didasarkan  pada  daftar 
penerima  bantuan  sosial  yang  tercantum  dalam  Keputusan 
Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pencairan Bantuan sosial  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan oleh Kuasa PPKD kepada Gubernur dalam rangkap 3 
(tiga) melalui  PPKD dengan persyaratan yang lengkap dan sah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

(4) Persyaratan yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) terdiri dari :

a. persyaratan umum; dan
b. persyaratan khusus.

(5) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
adalah sebagai berikut :

a. Usulan tertulis yang dilengkapi RAB;
b. Kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup ditandatangani 

dan distempel;
c. Berita acara pembayaran yang mencantumkan nomor rekening 

penerima bantuan serta besaran uang bantuan sosial;
d. Fotokopi KTP penerima bantuan sosial; dan
e. Surat  Keterangan  tidak  mampu dari Desa/Kelurahan/ 

Lingkungan/Dusun/Lembaga  Pendidikan  terhadap  bantuan 
sosial kepada anggota masyarakat/perorangan.

(5a) Dikecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf  a  dan  huruf  e  bagi  penerima  bantuan  sosial  untuk 
pemberian bantuan sosial kepada:
a. Bantuan Siswa Miskin;
b. Guru Tetap Yayasan; 
c. Marbot Masjid; 
d. Orang Jompo/Lanjut Usia; 
e. Orang terlantar
f. Cacat Berat/Tetap; 
g. Santunan Petugas Kebersihan.
h. Santunan Duka Wafat;
i. Tali Asih/Pemberdayaan;
j. Korban Bencana; dan
k. Pengobatan/Berobat Lanjut.

(6) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5)  huruf  d  bagi  penerima  bantuan  sosial  untuk  pemberian 
bantuan sosial penanggulangan bencana.

(7) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
adalah sebagai berikut :

a. Surat permohonan bantuan sosial; dan
b. Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial.
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(8) Untuk penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5a) huruf a sampai dengan huruf g, surat permohonan bantuan 
sosial diajukan oleh SKPD/Instansi teknis terkait.

(9) Untuk penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5a) huruf h,  surat permohonan bantuan sosial diajukan oleh ahli 
waris.

(10) Untuk penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5a) huruf i, huruf j dan huruf k surat permohonan bantuan sosial 
diajukan oleh yang bersangkutan.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

          Ditetapkan di  Mataram
          pada tanggal 14 Mei 2012  

                                                                   GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

               ttd.

           H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal  15 Mei 2012               

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

                   ttd.

             H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI  NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 177

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

     H .  M a h d i  
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