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PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN MELALUI PENINGKATAN 

KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERBASIS ZONASI 

 

A. Tujuan  

Pemberian bantuan pemerintah ini bertujuan untuk Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi 

Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi.   

 

B. Pemberi Bantuan Pemerintah 

Pemberi bantuan pemerintah adalah Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan melalui: 

1. Direktorat Teknis : 

a. Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

b. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar; 

c. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan 

Khusus; 

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) : 

a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PPPPTK); dan  

b. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Kelautan dan Perikanan, Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (LPPPTK KPTK). 
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C. Penerima Bantuan Pemerintah 

Penerima bantuan pemerintah adalah Dinas Pendidikan 

Provinsi/Kab./Kota yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

 

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah 

Persyaratan Penerima bantuan pemerintah untuk biaya PKB melalui PKP 

berbasis zonasi sebagai berikut: 

1. Memiliki rekening yang masih aktif pada bank pemerintah atas nama 

dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota; 

2. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Dinas 

pendidikan provinsi/kabupaten/kota; dan 

3. Nomor telepon dan/atau handphone kontak person serta alamat Surat 

Elektronik (surel) yang aktif. 

 

E. Bentuk dan Sifat Bantuan Pemerintah 

Bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk uang dan bersifat:  

1. terbatas dan sementara, artinya bantuan pemerintah diberikan 

berdasarkan kebutuhan, dan tidak berlangsung terus menerus; dan   

2. stimulan, karena penerima bantuan pemerintah harus memberikan 

dukungan untuk keberlangsungan kegiatan PKB melalui PKP berbasis 

Zonasi.   

 

F. Jumlah Bantuan Pemerintah 

Jumlah bantuan pemerintah untuk setiap penerima bantuan pemerintah 

ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dalam DIPA tahun anggaran 

berjalan Direktorat Teknis/UPT di lingkungan Ditjen GTK dengan jumlah 

bantuan sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai 

dengan Format 1.  

 

G. Tata Kelola Pencairan 

1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memverifikasi daftar 

bantuan pemerintah melalui SIM PKB. 
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2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Teknis/UPT menetapkan 

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan berupa 

Surat Keputusan (SK) penetapan penerima bantuan pemerintah. 

Penetapan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota penerima 

bantuan pemerintah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

Direktorat Teknis/UPT. 

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Teknis/UPT dan Kepala 

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota menandatangani 

Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah untuk PKB melalui PKP 

Berbasis Zonasi. 

4. Kepala Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyerahkan 

dokumen pendukung pencairan dana ke PPK Direktorat Teknis/UPT 

berupa: 

a. Surat Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh kedua 

belah pihak sesuai dengan Format 1 dengan melampirkan rincian 

anggaran dan biaya (RAB) dengan format yang dapat diunduh 

melalui SIM PKB sesuai dengan Format 2. Perjanjian Kerja Sama 

antara pemberi bantuan dan penerima bantuan dibuat 3 (tiga) 

rangkap, 2 (dua) rangkap menggunakan materai dengan posisi 1 

(satu) materai di Pihak Kedua dan 1 (satu) materai di Pihak 

Pertama. Penerima dana bantuan pemerintah mendapatkan 1 

(satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama yang bermaterai yang telah 

ditandatangani para pihak. Perjanjian paling sedikit memuat 

komponen: 

1) hak dan kewajiban kedua belah pihak; 

2) jumlah bantuan pemerintah; 

3) tata cara dan syarat penyaluran; 

4) kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk 

menggunakan bantuan pemerintah untuk Melaksanakan 

Pekerjaan, yang selanjutnya dibuktikan dengan 

menandatangani pernyataan tersebut sesuai dengan Format 3; 

5) kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk 

menggunakan bantuan pemerintah dan menyetorkan sisa dana 

ke kas Negara, yang selanjutnya dibuktikan dengan 

menandatangani pernyataan tersebut sesuai dengan Format 4; 

6) sanksi; dan 
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7) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada 

PPK Direktorat Teknis/UPT. 

b. Fotokopi rekening yang masih aktif pada bank pemerintah atau 

bank mitra pemerintah atas nama dinas pendidikan 

provinsi/kabupaten/kota; 

c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama dinas 

pendidikan provinsi/kabupaten/kota; 

d. Kuitansi yang harus ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan 

provinsi/kabupaten/kota penerima bantuan pemerintah sebanyak 

3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) rangkap bermaterai Rp6.000,- 

sesuai pada Format 5. 

5. Direktorat Teknis/UPT menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya 

disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan 

6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menyalurkan 

pencairan dana bantuan pemerintah yang berasal dari Direktorat 

Teknis dilakukan melalui bank penyalur yang ditunjuk, sedangkan 

penyaluran dana bantuan pemerintah dari UPT dilakukan dengan 

mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima bantuan 

pemerintah. 

 

H. Penyaluran Bantuan Pemerintah 

Penyaluran dana bantuan pemerintah oleh Direktorat Teknis/UPT ke 

rekening Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan 

pemerintah dilakukan secara sekaligus (satu tahap). 

Dana bantuan pemerintah untuk PKB melalui PKP Berbasis Zonasi 

disalurkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada Rincian Anggaran dan 

Belanja (RAB) yang disusun oleh dinas pendidikan 

provinsi/kabupaten/kota penerima bantuan pemerintah berdasarkan 

Format 4. RAB merupakan rincian anggaran pembiayaan per komponen 

kegiatan PKB melalui PKP Berbasis Zonasi yang akan dilaksanakan. RAB 

berisi rincian biaya seluruh kegiatan, volume kegiatan, sasaran, harga 

satuan, dan total biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan 

kegiatan PKB melalui PKP berbasis Zonasi. Standar satuan biaya 

pelaksanaan PKB melalui PKP berbasis Zonasi mengacu pada peraturan 

perundang-undangan. 
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I. Pertanggungjawaban 

1. Dana bantuan pemerintah harus digunakan dan 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan RAB yang diajukan. 

2. Pertanggungjawaban bagi pemberi bantuan pemerintah berupa 

dokumen bukti penyaluran bantuan pemerintah.  

3. Pertanggungjawaban dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi 

penerima bantuan pemerintah menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai 

dengan Format 6 dan foto kegiatan PKB melalui PKP Berbasis Zonasi  

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai.  

4. Penerima bantuan pemerintah wajib menyusun laporan pelaksanaan 

kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan 

melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah setelah kegiatan 

selesai. Dokumen tersebut disimpan di masing-masing dinas 

pendidikan provinsi/kabupaten/kota penerima bantuan pemerintah 

dan jika diperlukan dapat disampaikan kepada pemberi bantuan 

pemerintah. 

5. Dalam hal terdapat sisa dana, kelebihan atas pembayaran, dan/atau 

kesalahan pembayaran yang menyebabkan kerugian negara 

sebagian/seluruhnya, penerima bantuan pemerintah harus 

menyetorkan ke Kas Negara melalui sistem dalam jaringan yang 

disiapkan oleh Kementerian Keuangan (Sistem Informasi PNBP 

Online/SIMPONI) dengan mekanisme sebagai berikut: 

a. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota penerima bantuan 

pemerintah menyampaikan informasi jumlah sisa dana bantuan 

pemerintah kepada narahubung masing-masing Direktorat 

Teknis/UPT sebagaimana tercantum dalam Pejanjian Kerja Sama; 

b. Direktorat Teknis/UPT membuatkan billing (bukti setor) sisa dana 

bantuan pemerintah melalui SIMPONI yang selanjutnya 

disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota 

penerima bantuan pemerintah; 

c. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota penerima bantuan 

pemerintah menyetorkan sisa dana bantuan pemerintah ke bank 

dengan membawa billing (bukti setor) tidak melampaui batas 

waktu yang tercantum dalam billing (bukti setor); dan 



-6- 

 

  

d. Selanjutnya dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota penerima 

bantuan pemerintah melampirkan bukti setor dalam laporan 

keuangan. 

6. Penerima bantuan pemerintah diwajibkan membayar pajak yang 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Bukti setor pajak dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban 

penggunaan dana. 

 

J. Monitoring dan Evaluasi 

Pengendalian dan pengawasan penggunaan Bantuan Pemerintah untuk 

PKB melalui PKP berbasis Zonasi dilakukan melalui kegiatan monitoring 

dan evaluasi.  

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara 

pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan pedoman umum 

dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta peraturan terkait lainnya. 

Dan kesesuaian antara target capaian dengan realisasi. Hasil monitoring 

dan evaluasi akan dijadikan bahan pengambilan keputusan dan 

perencanaan program ke depan.  

 

K. Ketentuan Perpajakan 

Penerima Bantuan Pemerintah wajib memungut/memotong pajak sesuai  

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Penerima bantuan 

pemerintah sebagai wajib pajak harus menyetorkan ke kas negara melalui 

tempat pembayaran yang ditentukan. 
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L. Sanksi 

1. Apabila penerima bantuan pemerintah tidak memenuhi semua atau 

sebagian kewajiban seperti yang tercantum dalam perjanjian, maka 

penerima bantuan pemerintah wajib mengembalikan seluruh/sebagian 

dana bantuan ke Kas Negara sesuai dengan hasil audit aparat 

pemeriksa. 

2. Apabila terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN 

TENAGA KEPENDIDIKAN, 

 

TTD.    

 

SUPRIANO 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian,  
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  

 
 

TTD. 
 

 
Temu Ismail 
NIP. 197003072002121001 



 
 

 

 
 
 
 
 

FORMAT  
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Format 1: Perjanjian Kerja Sama  

 

 

PERJANJIAN KERJASAMA 

PEMBERIAN BANTUAN ....................................................... 

 

TAHUN ANGGARAN 2019 

ANTARA 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT TEKNIS/UPT*) 

DENGAN 

…………………………………………………………………….. 

NOMOR  : 

NOMOR : 

 

Pada hari ini ………………….. tanggal ………… bulan ………………….. tahun 

………………………. telah diadakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan 

Pemerintah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara : 

1. Nama : ...................................................... 

 NIP : ...................................................... 

 Jabatan : ...................................................... 

 Alamat : ...................................................... 

Bertindak untuk dan atas nama ...... (Direktorat Teknis/UPT) Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang selanjutnya 

disebut PIHAK PERTAMA. 

 

2. Nama : ................................................................... 

 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan ……...................... 

 Alamat : ................................................................... 

Bertindak untuk dan atas nama ...... (Dinas Pendidikan 

Provinsi/Kabupaten/Kota), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.  
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Ruang Lingkup  

Pasal 1 

Pemberian bantuan pemerintah untuk kegiatan PKB melalui PKP berbasis 

Zonasi. 

 

Tanggung Jawab 

Pasal 2 

(1) PIHAK KEDUA Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggunaan 

dana bantuan yang diterima dari PIHAK PERTAMA. 

(2) Apabila terjadi penyalahgunaan dana bantuan pemerintah yang diterima 

dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA 

Bertanggung jawab terhadap konsekuensi hukum yang berlaku. 

 

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA  

Pasal 3 

(1) PIHAK PERTAMA berhak: 

a. Menetapkan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota penerima 

bantuan; 

b. Menetapkan jumlah dana bantuan; dan 

c. Menerima laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan Juknis dari 

PIHAK KEDUA. 

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban: 

a. Melakukan pengecekan kelengkapan data dan verifikasi terhadap 

kelengkapan persyaratan permohonan; 

b. Menyalurkan dana bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan 

ketentuan; 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan oleh 

PIHAK KEDUA; dan 

d. Memberikan teguran dan atau sanksi kepada PIHAK KEDUA, baik 

secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan 

dan penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan surat 

perjanjian kerjasama. 
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Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA 

Pasal 4 

(1) PIHAK KEDUA berhak: 

a. Menerima dana bantuan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan surat 

perjanjian kerjasama; dan 

b. Menggunakan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis 

pemberian bantuan pemerintah dan RAB yang disepakati. 

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban: 

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati dalam 

Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; 

b. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang telah 

diterima sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan 

tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun 

yang terkait dengan penerimaan dana bantuan; 

c. Menyusun dan menyimpan laporan pertanggungjawaban penggunaan 

keuangan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah. 

d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa BAST dan foto 

kegiatan kepada PIHAK PERTAMA; 

e. Menyusun dan menyimpan laporan  pelaksanaan kegiatan, yang jika 

diperlukan oleh PIHAK PERTAMA harus disampaikan. 

f. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk 

penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan dana 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

g. Mentaati teguran/peringatan/sanksi yang disampaikan oleh PIHAK 

PERTAMA, baik secara lisan maupun tertulis. 

 

 

Jenis Pekerjaan 

Pasal 5 

PIHAK KEDUA menerima dana bantuan pemerintah dari PIHAK PERTAMA 

melalui jenis bantuan lainnya untuk melaksanakan pekerjaan berupa PKB 

melalui PKP berbasis Zonasi. 
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Nilai dan Dana Bantuan 

Pasal 6 

(1) Nilai dana bantuan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK 

KEDUA sebesar Rp…............…......,- terbilang (……………………….......) 

dengan rincian sebagaimana terdapat dalam lampiran contoh format 6. 

(2) Nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 

pelaksanaan kegiatan PKB melalui PKP berbasis Zonasi. 

 

 

Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan 

Pasal 7 

(1) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama…....(..........................) hari 

kalender terhitung sejak dana diterima. 

(2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang atas 

persetujuan PIHAK PERTAMA, didasarkan pada surat permohonan 

perpanjangan dari PIHAK KEDUA dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

 

Penyaluran Dana Bantuan 

Pasal 8 

(1) Penyaluran dana bantuan akan dilakukan setelah semua persyaratan 

dipenuhi dan surat perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PIHAK 

PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 

(2) Penyaluran dana bantuan pada ayat (1), dilakukan melalui: 

Proses pemindah bukuan secara langsung melalui Bank/KPPN** 

…………… ke rekening PIHAK KEDUA 

Nama Bank :  ………………………………………… 

Cabang/Unit :  ………………………………………… 

Nomor Rekening :  ………………………………………… 

Atas Nama :  ………………………………………… 
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Pengembalian Sisa Dana 

Pasal 9 

(1) Apabila terdapat sisa dana wajib disetor ke kas negara; 

(2) Pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan mekanisme:  

a. PIHAK KEDUA menyampaikan informasi terkait nilai dana yang 

dikembalikan ke kas negara kepada PIHAK PERTAMA melalui surat 

elektronik (email) ...... atau dapat menghubungi nama ....... No. HP 

..........; 

b. PIHAK PERTAMA membuatkan kode billing melalui aplikasi Simponi 

sebagai dasar pengembalian dana ke kas negara dan disampaikan 

kepada PIHAK KEDUA; 

c. Berdasarkan kode billing yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, 

selanjutnya PIHAK KEDUA menyetorkan ke kas negara melalui 

bank/pos; dan 

d. Bukti setor pengembalian sisa dana disimpan oleh PIHAK KEDUA. 

 

Sanksi 

Pasal 10 

(1) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 

PIHAK PERTAMA atau temuan aparat pengawas, ternyata PIHAK KEDUA 

terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan dalam melaksanakan 

kegiatan/program yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA akan 

menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK 

KEDUA. 

(2) Teguran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berisi permintaan untuk 

memperbaiki/menyelesaikan segala bentuk kesalahan/ kekeliruan yang 

telah dilakukan. 

(3) Apabila PIHAK KEDUA terbukti menggunakan dana tidak sesuai 

sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini dan/atau 

digunakan untuk kepentingan pribadi, maka penerima bantuan wajib 

mengembalikan dana bantuan yang telah diterima ke Kas Negara. 

(4) Pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

dengan mekanisme sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) 

tentang pengembalian sisa dana. 
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(5) Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu mengembalikan dana bantuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PIHAK KEDUA tidak akan 

diberikan bantuan lagi oleh PIHAK PERTAMA pada tahun-tahun 

berikutnya. 

 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 11 

(1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari setelah pekerjaan selesai berupa BAST dan foto kegiatan. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaima dimaksud pada ayat (1) harus 

dilampiri: 

a. Berita Acara Serah Terima; 

b. Bukti surat setoran sisa dana (apabila ada);dan 

c. Dokumentasi kegiatan yang diselesaikan. 

(3) Bukti-bukti yang sah (kuitansi pengeluaran bermaterai, pembelian 

material, dan bukti penyetoran pajak (bila ada), serta bukti-bukti lainnya 

disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai dokumen pemeriksaan. 

(4) Menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan PKB melalui 

PKP berbasis zonasi, dan disimpan di masing-masing Dinas Pendidikan 

Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan serta jika diperlukan dapat 

disampaikan kepada pemberi bantuan. 

 

Penanggungan Resiko 

Pasal 12 

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membebaskan PIHAK PERTAMA beserta 

instansinya terhadap akibat yang timbul atas semua konsekuensi hukum dan 

biaya sehubungan dengan ditandatanganinya perjanjian ini. 

 

Keadaan Memaksa (Force Majeure) 

Pasal 13 

(1) Yang dimaksud keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa 

seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, 

perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang 

secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian 

pekerjaan. 
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(2) Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) di atas, maka kedua belah pihak setuju untuk merevisi surat 

perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan. 

 

Lain-lain 

Pasal 14 

(1) Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah 

pihak. 

(2) Biaya materai dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada 

PIHAK KEDUA. 

(3) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas 

persetujuan kedua belah pihak. 

(4) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua 

masing-masing dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah). 

(5) Dokumen ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama. 

 

 

 

..........., …………………2019 
PIHAK PERTAMA        PIHAK KEDUA 

              

 

  

 

..................................                   ………………….....…… 

NIP 

 

Keterangan : 

Dibuat rangkap 2 

1 (satu) untuk disimpan oleh PIHAK PERTAMA (bermaterai), 

1 (satu) untuk disimpan oleh PIHAK KEDUA (bermaterai).  

materai 
Rp6.000,- 

dan stempel 
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Format 2 : Rincian Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO
Harga 

Satuan
Jumlah PAJAK

DIKLAT PKP       30,000,000 

Belanja Bahan/Konsumsi 4,360,000           

 - Snack Pagi dan Sore 24 Org x 1 Kali x 5 hari 8,000          960,000               

 - Makan Siang 24 Org x 1 Kali x 5 hari 25,000        3,000,000                   PPh. 2%

 - Konsumsi Rapat Koordinasi 2 Kali 200,000      400,000               

Honor Kepanitiaan 1,100,000           

- Honor Penjab 1 Org x 1 Keg (1 Siklus) 450,000      450,000               

- Honor Ketua 1 Org x 1 Keg (1 Siklus) 350,000      350,000               Potong PPh. 21 Final

- Honor Anggota 1 Org x 1 Keg (1 Siklus) 300,000      300,000               Gol. III, 5%

III Belanja Barang 1,970,000           

- ATK dan bahan 1 kls x 1 Keg 760,000      760,000               

- Fotokopi Materi 20 Org x 1 Keg 50,000        1,000,000                            PPN

- STTP 21 Org x 1 Keg 10,000        210,000               

Belanja Honor dan Transport 21,900,000         

- Honor Narasumber 1 Org x 2 JPL x 1 Keg 300,000      600,000               Pot.PPh. 21 Final

- Honor Instruktur 1 Org x 48 JPL x 1 Keg 50,000        2,400,000           Go. IV. 15%

- Transport Pengawas 1 Org x 5 Kali 150,000      750,000               

- Transport Narasumber 1 Org x 1 Kali x 1 Keg 150,000      150,000               

- Bantuan Transport Instruktur 1 Org x 5 Kali x 1 Keg 150,000      750,000               

- Bantuan Transport Peserta 20 Org x 5 Kali x 1 Keg 150,000      15,000,000         Tergantung jarak ke lokasi

- Bantuan Transport Panitia 3 Org x 5 Kali x 1 Keg 150,000      2,250,000           

Belanja Jasa Lainnya 670,000               Nilai SPJ < 1 Juta

- Surat Menyurat Dokumentasi dll 1 Dok x 1 Keg *) 370,000      370,000               *) T idak Kena Pajak

- Penyusunan Laporan 1 Dok x 1 Keg **) 300,000      300,000               **) 1 Kwitansi

30,000,000 

……………………,………………………….2019

Menyetujui/Mengetahui Kepala

a.n. Kuasa Penguna Anggaran Dinas Kab/Kota........................

Pejabat Pembuat Komitmen,

(………………………………………………….) (………………………………………………….)

NIP. NIP.

Catatan :

1 1 Modul 3 kali pertemuan (2 modul = 6 kali pertemuan) Kegiatan yg 1 hari untuk Diklat Literasi TIK 

2 Kata narasumber harus menyesuaikan dengan PMK (penceramah)

3 Kata Instruktur harus menyesuaiakn dengan PMK (Pengajar)

4 Apabila jumlah peserta per rombel kurang dari 20 orang, maka harga satuan banpem per individusesuai dengan tabel terlampir.

II

IV

V

Jumlah Total

Rencana Anggaran Biaya Bantuan Pemerintah PKB melalui PKP 

Sekolah Penerima Bantuan : …………….

Kab/Kota…………….  Provinsi…………....

URAIAN

I

CONTOH RAB DK

KELAS/ROMBEL/MAPEL
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Tabel Harga Unit Satuan untuk Peserta kurang dari 20 per rombel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO
JUMLAH 

PESERTA

HARGA SATUAN 

PER ORANG

1 5 3,075,000                   

2 6 2,725,000                   

3 7 2,475,000                   

4 8 2,288,000                   

5 9 2,142,000                   

6 10 2,025,000                   

7 11 1,930,000                   

8 12 1,850,000                   

9 13 1,783,000                   

10 14 1,725,000                   

11 15 1,675,000                   

12 16 1,632,000                   

13 17 1,593,000                   

14 18 1,559,000                   

15 19 1,528,000                   
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Format 3: Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan 

 

<KOP SURAT> 

 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini :  

1. Nama : …………………………………  

2. Jabatan : …………………………………  

3. Dinas Pendidikan  : ………………………………… 

4. Alamat : ………………………………… 

5. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah lainnya untuk kegiatan 

  PKB melalui PKP Berbasis Zonasi   

 

Dengan ini saya menyatakan sanggup melaksanakan program PKB melalui 

PKP Berbasis Zonasi selama … (hari) terhitung mulai tanggal …………… sampai 

dengan …………….. 

Apabila dalam proses pelaksanaan program tersebut terjadi kesalahan dan 

melanggar aturan, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan 

dari pihak manapun. 

    ….…………………,………………..  

   

 

  

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

 

 

 

 

 

 

  

materai 
Rp6.000,- 

dan stempel 
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Format 4 : Pernyataan Kesanggupan Menggunakan Bantuan Pemerintah dan 

Menyetorkan Sisa Dana 

 

<KOP SURAT> 

 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGGUNAKAN BANTUAN 

PEMERINTAH DAN MENYETORKAN SISA DANA 

 

Yang bertandatangan di bawah ini :  

1. Nama : …………………………………  

2. Jabatan : …………………………………  

3. Dinas Pendidikan  :  ………………………………… 

4. Alamat : ………………………………… 

5. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah lainnya untuk kegiatan   

  PKB melalui PKP Berbasis Zonasi   

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penerimaan Bantuan 

Pemerintah untuk biaya PKB melalui PKP berbasis Zonasi Tahun 2019, dan 

apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pembayaran atau kerugian negara 

atas penerimaan Bantuan Pemerintah tersebut, saya bersedia untuk menyetor 

kelebihan pembayaran/kerugian Negara tersebut ke Rekening Kas Negara. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. 

       

 ….…………………,………………..  

   

 

  

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

  

materai 
Rp6.000,- 

dan stempel 
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Format 5: Kuitansi  

 
 
 
 
 
 

 Tahun Anggaran : 2019 
 Mata Anggaran : ……. 526312 (*) 
 
 
 

KUITANSI 
 4004.033.522151 

  

 

 2353.0013.512112 
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat.../UPT ......................... 

Jumlah Uang : Rp. ......................,- 

Terbilang : ...................................................... rupiah 

Untuk Pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah Peningkatan Kompetensi 
dalam Rangka PKB melalui PKP berbasis Zonasi Tahun 
2019 di 1. Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten / 
Kota ...... (**) 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Kab./Kota .... ………………. 2019 
 Pejabat Pembuat Komitmen,      Kepala Dinas Pendidikan 
           
 

 
 
 

 ....................................................            ..................................................... 
 NIP. ...........................................            NIP. ............................................ 

 
 

    
   

* Kode mata anggaran masing-masing satker 
** menuliskan nama sekolah 

  

Materai 
6000 
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Format 6: Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan 

 

<KOP SURAT> 

 

BERITA ACARA SERAH TERIMA…………………………………………. 

NOMOR …………………………… 

 

Pada hari ini ……….. tanggal ………… bulan ……………………. Tahun ………… 

yang bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama : ………………………………………… 

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota 

……………………………………….. 

Alamat : ………………………………………… 

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 

2. Nama : ………………………………………… 

NIP : ………………………………………… 

Jabatan : PPK Direktorat/UPT …....................... 

Alamat : Jl. ..................................................... 

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

 

dengan ini menyatakan sebagai berikut: 

1. PIHAK PERTAMA melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa kegiatan 

PKB melalui PKP Berbasis Zonasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja 

Sama nomor…………………… 

2. PIHAK PERTAMA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan 

telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Jumlah dana yang telah diterima :…………...,-(...…………….....rupiah) 

b. Jumlah dana yang dipergunakan :……………,-(……………….....rupiah) 

c. Sisa dana (a-b)         :………...….,-(……………….....rupiah) 
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3. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana 

Bantuan kegiatan PKB melalui PKP Berbasis Zonasi sebesar 

Rp………………… (………….rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan 

untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat 

pengawas fungsional.  

4. PIHAK PERTAMA telah menyetorkan sisa dana bantuan kepada Bank/POS 

……………… dengan nomor register setor ……………..…. sebesar 

Rp………..…………(………………………….rupiah) sebagaimana bukti setoran 

terlampir.*) 

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) ini dibuat dengan sebenarnya dan 

ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

PIHAK PERTAMA      PIHAK KEDUA 

Kepala DInas Pendidikan    PPK Direktorat/UPT ............, 

tanda tangan dan Stempel 

 

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

NIP. ...........................................  NIP. ........................................... 

 

      

 

Catatan:  

   

*) Apabila ada sisa dana yang disetorkan 

 

 

 

 

 


