
 

 

 

NOTULEN 

Acara Rapat : Rapat Inventarisasi Hibah dan Bantuan Sosial APBD                    

TA. 2020 (Bahan Musrenbang Tahun 2020) 

Hari, Tgl, Pukul : Rabu, 06 Maret 2019, 08.30 WIB s.d. selesai. 

  PimpinanRapat : Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan 

  dan Analisa Data Biro Administrasi Pembangunan Daerah  

    Setda Provinsi Banten. 

Tempat : Ruang Rapat Gedung SKPD Terpadu Lantai 5 

Peserta : Unsur OPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Banten. 

 

Disampaikan risalah rapat sebagai berikut: 

Rapat Invetarisasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 

dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan 

Analisa Data Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten, 

dengan peserta dari Unsur OPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Banten. 

1. Kepala Bagian Perencanaan Administrasi Pembangunan Pelaksanaan 

Pembangunan    dan Analisa Data, menyampaikan : 

- Pembahasan rapat terfokus pada inventarisasi usulan Hibah dan 

Bansos pada Tahun Anggaran 2020; 

2. Kasubag Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Administrasi 

Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi 

Banten, menyampaikan; 

a. Tujuan diadakannya Rapat Kordinasi sebagai perencanaan hibah 

dan bansos pada Tahun Anggaran 2020. 

b. Telah meminta OPD untuk mengusulkan hibah yang akan 

dianggarkan sebagai bahan musrenbang yang akan dilaksanakan 

pada pertengahan Tahun ini; 

c. Menjelaskan rangkaian tanggal 18 mei adalah batas OPD menerima 

usulan hibah, dan pada akhir Mei adalah batasan kepada TAPD; 

d. Didalam aplikasi Ehibahbansos sudah terdapat rekapan untuk 

masing-masing OPD ; 

e. Sudah terdapat progres sampai dengan 4x revisi kepada Biro 

Hukum dengan berbagai tanggapan dari Biro Hukum. Pembahasan 



sudah sampai 3x dalam rapat TAPD, dan direncanakan jumat 

tanggal 8 maret untuk finalisasi RAPERGUB; 

f. Selama PERGUB belum ditandatangani, masih mengacu kepada 

PERGUB yang lama tentang system Aplikasi E-hibahBansos ini;  

g. Tingkatkan alur koordinasi dengan Biro Umum agar tidak 

terlambat dalam penyampaian usulan pemohon tersebut kepada 

Biro Kesra; 

h. Saat ini terdapat kewajiban untuk menginput secara online, baru 

dibarengi dengan usulan bentuk fisiknya untuk para pemohon; 

i.     Sifat Bansos adalah menunggu bagi Pemerintah jika ada 

masyarakat yang butuh, pemerintah provinsi siap untuk 

membantu; 

j.     Untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan usulan dapat 

dibebankan melalui Surat Perjalanan Dinas; 

k. Apabila belum terakomodir keseluruhan usulan pemohon dari        

tiap-tiap OPD, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda 

Provinsi Banten dapat menunggu sampai tanggal 25 Maret dan 

akan dibuatkan berita acara yang baru; 

l.      Hibah bansos dan aplikasi tidak disosialisasikan kepada masyrakat 

karena sifatnya yang tidak wajib, dapat dibuka di EhibahBansos 

dan didalam aplikasi tersebut terdapat berbagai persyaratan yang 

harus dipenuhi; 

m.      Masyarakat dalam menginput data terdapat manual book  atau 

buku pedoman pengisan secara online didalam aplikasi tersebut; 

n. Menjelaskan sistem alur aplikasi EHIBAHBANSOS secara real 

melalui media laptop; 

o.      Menjelaskan alur teknis dalam sudut pandang PERGUB yang 

akan ditanda tangani; 

p. Untuk cut off data usulan pemohon dari OPD adalah tanggal                     

25 Maret; 

 

3. Bapak Walidan dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten 

menyampaikan : 

a. Musrenbang membutuhkan data dari OPD beberapa yang sudah masuk 

baik yang sudah diverifikasi maupun belum; 

b. PERGUB belum diketahui sudah ditandatangani atau belum; 

c. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten melalui Biro Umum 

dalam hal penyampaian usulan pemohon hibah, dan ini yang 

menjadi kendala. Alurnya lama untuk sampai kepada Biro 



Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten ini menjadi permaslahan 

lewat dari bulan Mei untuk dapat mencari solusi atas alur ini; 

d. Dapat mendapatkan complain dari pemohon, karena tidak 

tersampaikannya usulan proposal dari Biro Umum Setda Provinsi 

Banten; 

e. Batasan belum jelas karena PERGUB belum ditanda tangani; 

f. Dari 470 diajukan 2018 hanya 196 yang dapat dicairkan, sisanya 

tidak dapat menemukan jalan keluarnya; 

g. Saat ini sudah ada 231 usulan permohonan, apakah ada batasan 

tentang jumlah; 

h. Perlu membuat regulasi yang jelas serta efektif dan efisien dalam 

hal teknis alur Hibah dan Bansos tersebut; 

 

4. Dinas Pertanian, menyampaikan: 

-      Akan disesuaikan usulan yang ada dari 4 lembaga secara dinas 

dan surat dari kepala Dinas Sosial untuk disampaikan pada Rapat 

Koordinasi usulan pada tanggal 25 Maret.  

 

 
Demikian disampaikan untuk menjadi periksa dan petunjuk lebih lanjut. 

 

Notulis, 

 

 

 

Dani Lukman Rinjani, SE 

NIP. 19820705 200604 1 009 
 

 


