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SAMBUTAN 

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) hadir untuk melayani warga 
masyarakat yang karena sesuatu hal belum terlayani dan/atau tidak mungkin terlayani 
melalui pendidikan formal. Keberadaan PNFI menjadi makin penting bagi setiap warga 
negara Indonesia, terutama yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan 
layanan pendidikan formal karena faktor usia, ekonomi, geografis, dan lainnya. 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas wilayahnya, merupakan 
potensi yang sangat menguntungkan bagi kejayaan bangsa. Namun, potensi tersebut 
hanya mungkin dapat diwujudkan manakala didukung oleh sumber daya manusia yang 
berkualitas. Oleh karena itu perlu ada kebijakan afirmatif (kebijakan yang memihak) dari 
pemerintah dalam hal layanan pendidikan nonformal terhadap masyarakat di 
daerah yang secara geografis sulit terjangkau oleh pendidikan formal. 

Berkenaan dengan hal tersebut, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2010 Pemerintah mengalokasikan sejumlah 
anggaran untuk mendukung pelaksanaan program PNFI di wilayah 
perbatasan (tertinggal, terisolir, dan/atau terpencil). Program PNFI yang ditawarkan 
untuk daerah tersebut meliputi pendidikan anak usia dini jalur nonformal, pendidikan 
keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan 
perempuan dan berbagai program pendidikan nonformal lainnya. Untuk jelasnya 
semua program PNFI yang ditawarkan untuk wilayah perbatasan (tertinggal, 
terisolir, dan/atau terpencil) dimaksud dapat dibaca dalam buku petunjuk teknis ini. 

Melalui kesempatan ini says menyampaikan penghargaan dan terimakasih 
kepada  t im  penyusun  buku  Petunjuk  Teknis  Pember ian  Bantuan 
untuk  Penye lengaraan  Pendid ikan  Nonformal  dan  In formal  d i  
Wi layah  Perba tasan  (Ter t inggal ,  Ter isol i r ,  dan/a tau  Terpenci l )  ini. 
Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. 

Jakarta,  8 September 2010 
Direktur Jenderal, 

 
Hamid Muhammad, Ph.D 
NIP.195905121983111001 
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KATA PENGANTAR 

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, melalui Anggaran Pendapatan 
dan Be lan ja  Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2010 Pemer intah te lah 
mengalokasikan sejumlah anggaran belanja tambahan untuk mendukung pelaksanaan 
program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) di wilayah perbatasan (tertinggal, 
terisolir, dan/atau terpencil). Program PNFI yang dimaksud di sini meliputi pendidikan 
anak usia dini jalur nonformal, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, 
pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan berbagai 
program pendidikan nonformal lainnya. 

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan untuk Penyelenggaraan Pendidikan 
Nonformal dan informal di Wilayah Perbatasan (Tertinggal, Terisolir, dan/atau 
Terpencil) ini disusun agar anggaran belanja tambahan ini dapat dimanfaatkan sebaik 
mungkin, tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan efektif. Isi petunjuk teknis ini 
mencakup: persyaratan penerima bantuan, mekanisme pengajuan bantuan, penilaian 
proposal, penetapan penerima bantuan, mekanisme penyaluran bantuan, monitoring 
dan pengendalian pelaksanaan program, serta pelaporan pelaksanaan 
program kegiatan. Kami mengharapkan bantuan semua pihak untuk dapat 
membantu menginformasikan petunjuk teknis ini kepada mereka yang memerlukan. 

Walaupun petunjuk teknis ini sudah disiapkan sedemikian rupa, namun kami 
sadar bahwa masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu segala masukan, 
kritik atau saran untuk penyempurnaan petunjuk teknis ini sangat kami harapkan. 

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut 
andil dalam penyusunan petunjuk teknis ini. 

Jakarta,  8 September 2010 

Sekretaris Direktorat Jenderal PNFI, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A.  Latar Belakang 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pendidikan merupakan tanggung 
jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, meskipun keduanya 
memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Peran dan fungsi pemerintah adalah 
menganalisis; merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, 
pedoman, prosedur teknis; membina; melaksanakan kontrol dan penjaminan 
mutu, serta memberikan fasilitasi sumber daya penyelenggaraan program 
pendidikan. Sedangkan peran dan fungsi masyarakat adalah menyeleng-
garakan, melaksanakan, dan memanfaatkan layanan program pendidikan 
sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Sejalan dengan itu, peran 
dan fungsi masyarakat harus ditingkatkan secara terencana, terarah, dan 
berkesinambungan. 

Peningkatan peran dan fungsi masyarakat sesuai dengan prinsip penye-
lenggaraan program pendidikan nonformal dan informal dari, oleh, dan untuk 
masyarakat. Peningkatan peran dan fungsi masyarakat diharapkan dapat 
mendorong terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, 
dan kepastian akses layanan program pendidikan nonformal dan informal. 
Namun dalam kenyataannya, peran dan fungsi masyarakat masih rendah 
utamanya di wilayah perbatasan (tertinggal, terisolir, dan/atau terpencil) belum 
dapat direalisasikan secara optimal.  

Kenyataan di atas berkaitan dengan berbagai kendala yang dihadapi 
masyarakat, seperti: (i) rendahnya kapasitas dan kapabilitas masyarakat, (ii) 
terbatasnya sumberdaya masyarakat, (iii) terbatasnya kemampuan dukungan 
dana dari pemerintah daerah, dan (iv) terbatasanya akses dan keterjangkauan 
wilayah.  Untuk mengatasi kendala tersebut, maka pemberian bantuan kepada 
lembaga penyelenggara dan pelaksana layanan program pendidikan nonformal 
dan informal di wilayah perbatasan (tertinggal, terisolir, dan/atau terpencil) 
merupakan salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan 
informal (Ditjen PNFI) yang tepat.  

Pemberian bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan 
kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan layanan program pendidikan 
nonformal dan informal. Dengan demikian, layanan program pendidikan 
nonformal dan informal yang merata, bermutu, dan berkeadilan dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan, dan pelayanan 
prima di wilayah perbatasan (tertinggal, terisolir, dan/atau terpencil) dapat 
ditingkatkan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.   

Berkaitan dengan pemberian bantuan kepada lembaga penyelenggara program 
pendidikan nonformal dan informal tersebut, maka penerbitan petunjuk teknis ini 
diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan, terutama dalam mewujudkan 
pemberian bantuan yang efisien, efektif, transparan, demokratis, berkeadilan, 
akuntabel, terpadu, dan  pemberdayaan. Selain dari itu dapat memperlancar 
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pelaksanaan pemberian bantuan, sehingga lebih berhasil dan berdaya guna 
sesuai dengan tujuan dan sasarannya. 

B.  Dasar Hukum Pelaksanaan  

Dasar pelaksanaan pemberian bantuan kepada lembaga penyelenggara 
pendidikan nonformal dan informal di wilayah perbatasan (tertinggal, terisolir, 
dan terpencil) adalah sebagai berikut:  
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara; 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2008 tentang 

Wilayah Negara; 
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2009 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010;  

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Peme-rintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 31 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan 
informal Departemen Pendidikan Nasional; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 7 Tahun 2009 tentang 
Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal. 

C.  Batasan Pengertian 

 Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan: 
1. Bantuan adalah pemberian sejumlah uang kepada lembaga, organisasi, 

satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan nonformal dan 
informal di wilayah perbatasan (tertinggal, terisolir, dan/atau terpencil).  

2. Program pendidikan nonformal dan informal meliputi Pendidikan Anak Usia 
Dini; Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C); Pendidikan 
Keaksaraan; Pendidikan Pemberdayaan Perempuan; Kursus dan Pendi-
dikan Kecakapan Hidup; Peningkatan Budaya Baca; dan Pengarusutamaan 
Gender. 

3. Lembaga, organisasi, satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan 
nonformal dan informal dapat berbentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, 
lembaga kursus dan pelatihan, kelompok bermain, taman penitipan anak, 
taman bacaan masyarakat, majelis taklim, yayasan, unit pelaksana teknis 
daerah, atau satuan pendidikan sejenis lainnya. 

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Kantor Satuan Kerja yang 
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional selaku Pengguna Anggaran 
(PA). 

5. Satuan kerja pelaksana pemberi bantuan adalah Direktorat Jenderal 
Pendidikan Nonformal dan Informal. 
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6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah suatu dokumen 
pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta 
disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri 
Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembayaran serta 
dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 

D.  Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis 

Tujuan penerbitan petunjuk teknis ini adalah:  
1. Sebagai acuan dalam pengelolaan dana bantuan, proses penilaian usulan 

bantuan, penetapan lembaga penerima bantuan, pemantauan, dan 
pelaporan pemberian bantuan. 

2. Sebagai acuan bagi lembaga, organisasi, satuan pendidikan di wilayah 
perbatasan (tertinggal, terisolir, dan/atau terpencil) untuk mendapatkan dana 
bantuan dari pemerintah guna menunjang penyelenggaraan dan 
pelaksanaan layanan program pendidikan nonformal dan informal. 

3. Sebagai acuan bagi lembaga, organisasi, satuan pendidikan di wilayah 
perbatasan (tertinggal, terisolir, dan/atau terpencil) dalam mempertanggung-
jawabkan penggunaan dana bantuan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal 
Pendidikan Nonformal dan Informal. 

4. Untuk memperlancar dan meningkatkan transparansi pelaksanaan 
pemberian bantuan kepada lembaga, organisasi, satuan pendidikan 
penyelenggara program pendidikan nonformal dan informal di wilayah 
perbatasan (tertinggal, terisolir, dan/atau terpencil). 
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BAB II 

RUANG LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN 
 
 
A. Tujuan Pemberian Bantuan 

Pemberian bantuan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, 
keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian adanya layanan pendidikan 
nonformal dan informal, sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan 
(tertinggal, terisolir, dan/atau terpencil) terhadap pendidikan nonformal dan 
informal dapat terlayani, terutama masyarakat yang tidak terlayani melalui 
pendidikan formal.  

B. Sasaran  

Sasaran pemberian bantuan adalah lembaga, organisasi, atau satuan 
pendidikan penyelenggara pendidikan nonformal dan informal di wilayah 
perbatasan (tertinggal, terisolir, dan/atau terpencil) yang berbentuk: 
a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 
b. Lembaga Kursus dan Pelatihan; 
c. Taman Penitipan Anak; 
d. Majelis Taklim; 
e. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar; 
f. Sanggar Kegiatan Belajar; 
g. Yayasan; 
h. Taman Bacaan Masyarakat; atau 
i. Satuan Pendidikan Nonformal Lainnya. 
 

C. Alokasi Anggaran 

1. Sumber anggaran 
Anggaran pemberian bantuan untuk penyelenggaraan program pendidikan 
nonformal dan informal di wilayah perbatasan (tertinggal, terisolir, dan/atau 
terpencil) bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Tahun 2010. 

2. Pagu anggaran 
Anggaran pemberian bantuan penyelenggaraan program pendidikan 
nonformal dan informal di wilayah perbatasan (tertinggal, terisolir, dan/atau 
terpencil) sebesar-besarnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bagi 
setiap lembaga, organisasi, atau satuan penyelenggara pendidikan 
nonformal dan informal. 

3. Penggunaan dana bantuan  
Penggunaan dana bantuan harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan 
yang telah disusun dalam rencana program pendidikan, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
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NO. KOMPONEN BIAYA 
PROPORSI 
ANGGARAN 

1. Biaya Manajemen 
- biaya penyusunan proposal 
- biaya honor pengelola 
- biaya transport pengelola 
- biaya rapat-rapat 
- biaya lain yang menunjang kelancaran penye-

lenggaraan program pendidikan nonformal. 

Maksimal 10% 

2. Biaya Operasional 
- biaya rekruitmen calon peserta didik 
- biaya honorarium pendidik 
- biaya transport pendidik 
- biaya pembelian buku pelajaran 
- biaya pembelian alat tulis untuk peserta didik 
- biaya pembelian alat tulis operasional lembaga  
- biaya pembelian alat pembelajaran 
- biaya evaluasi hasil belajar 
- biaya daya dan jasa 
- biaya lain yang menunjang pembelajaran  

Minimal 80% 

3. Bantuan untuk peserta didik 
-    biaya transport peserta didik 
-    biaya kebutuhan peserta didik yang menunjang  
     pembelajaran 
 

 Maksimal  10% 

 
 

D. Persyaratan Penerima Bantuan  
Setiap lembaga, organisasi, satuan pendidikan penyelenggara program 
pendidikan nonformal di wilayah perbatasan (tertinggal, terisolir, dan terpencil) 
dapat mengajukan dan memperoleh bantuan apabila memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
1. Mempunyai izin penyelenggaraan program pendidikan nonformal dan 

informal dari pejabat yang berwenang atau surat penetapan sebagai unit 
pelaksana teknis daerah; 

2. Memiliki Rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama 
lembaga, organisasi, satuan pendidikan yang masih aktif; 

3. Mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota 
setempat;  

4. Pada tahun yang sama tidak sedang menerima bantuan untuk program dan 
sasaran yang sama; 

5. Sanggup menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 
sesuai dengan program pendidikan yang diusulkan; 

6. Sanggup menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan 
program pendidikan yang diusulkan; 
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7. Sanggup melaksanakan penyelenggaraan program pendidikan nonformal 
dan informal di wilayah perbatasan (tertinggal, terisolir, dan/atau terpencil). 

8. Lembaga, organisasi, satuan pendidikan penerima bantuan berlokasi di 
tempat atau di sekitar pelaksanaan program pendidikan. 
 

E. Mekanisme Pengajuan Permohonan Bantuan 
1. Lembaga, organisasi, satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan 

nonformal dan informal di wilayah perbatasan (tertinggal, terisolir, dan/ atau 
terpencil) yang berkeinginan mendapat bantuan harus mengajukan 
permohonan bantuan dengan dilampiri proposal kegiatan di bidang 
pendidikan nonformal dan informal. 

2. Surat permohonan bantuan dan lampirannya dikirimkan kepada: 
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal 
Kementerian Pendidikan Nasional  
Komplek Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai 3 
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan – Jakarta 10270 

3. Tembusan surat permohonan bantuan dikirim kepada Kepala Dinas 
Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tempat 
penyelenggaraan program pendidikan nonformal dan informal masing-
masing 1 (satu) eksemplar. 

4. Proposal pengajuan permohonan bantuan harus sudah diterima oleh 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan informal 
selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2010. 
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BAB III 

PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PROPOSAL  
 

A. Penyusunan Proposal 
1. Setiap lembaga, organisasi, satuan pendidikan penyelenggara program 

pendidikan nonformal dan informal di wilayah perbatasan (tertinggal, 
terisolir, dan/atau terpencil) yang berminat mengajukan permohonan 
bantuan wajib menyusun proposal.  

2. Sistematika penyusunan proposal harus sesuai dengan format seperti pada 
Lampiran 1 petunjuk teknis ini. 

3. Proposal harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diper-syaratkan 
sebagaimana diatur dalam Bagian D Bab II petunjuk teknis ini. 
  

B. Tim Penilai  
1. Tim Penilai dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal 

Pendidikan Nonformal dan informal Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.  
2. Tugas Tim Penilai adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan Penilaian Proposal, baik secara teknis administratif maupun 
substanstif; 
� Penilaian proposal secara administratif terdiri dari: 

• Fotokopi Izin penyelenggaraan pendidikan nonformal dan 
informal atau fotokopi surat penetapan sebagai unit pelaksana 
teknis daerah (UPTD); 

• Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 

• Fotokopi Rekening atas nama lembaga yang masih aktif; 

• Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi atau 
Kabupaten/Kota. 

� Penilaian proposal secara substanstif terdiri dari: 

• Melakukan penilaian terhadap kelayakan program pendi-dikan 
yang diusulkan dalam proposal; 

• Melakukan penilaian terhadap kelayakan sumber daya pendidik 
dan tenaga kependidikan yang diusulkan dalam proposal; 

• Melakukan penilaian terhadap kelayakan sarana dan prasarana 
pembelajaran yang diusulkan dalam proposal; 

• Melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana anggaran yang 
diusulkan dalam proposal. 

b. Melakukan visitasi/verifikasi  terhadap lembaga untuk memastikan: 

• Keabsahan dan kelayakan lembaga, organisasi, satuan pendidikan 
nonformal dan informal, dan  

• Kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran yang dimiliki 
lembaga, organisasi, satuan pendidikan nonformal dan informal 
pemohon bantuan sebagai penyelenggara program pendidikan 
nonformal dan informal di wilayah perbatasan (tertinggal, terisolir, 
dan/atau terpencil).  
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3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai berpedoman pada petunjuk 
teknis dan instrumen penilaian. 

4. Menyusun Berita Acara (BA) hasil penilaian proposal dan visitasi lembaga. 
Khusus untuk berita acara visitasi lembaga  ditandatangani oleh Ketua 
Lembaga/Satuan Pendidikan yang divisitasi. 

5. Tim Penilai melaporkan hasil penilaian proposal dan hasil visitasi lembaga 
kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal 
melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

6. Hasil penilaian proposal dan visitasi lembaga yang diberikan oleh Tim 
Penilai tidak dapat diganggu gugat. 

 
C. Penetapan Penerima Bantuan  

1. Tim Penilai Proposal menyampaikan hasil penilaian proposal dan laporan 
visitasi/verifikasi yang dituangkan dalam berita acara penilaian proposal 
kepada Sekretaris Ditjen PNFI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
melalui PPK untuk diusulkan/ ditetapkan sebagai lembaga, organisasi, 
satuan pendidikan nonformal dan informal calon penerima bantuan. 

2. Berdasarkan usulan yang diajukan oleh Tim Penilai Proposal  melalui PPK, 
Sekretaris Ditjen PNFI selaku KPA menetapkan Surat Keputusan Sekretaris 
Direktorat Jenderal PNFI tentang Lembaga, Organisasi, Satuan Pendidikan 
sebagai Penerima Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan 
Nonformal dan Informal di Wilayah Perbatasan (tertinggal, terisolir, dan/atau 
terpencil) Tahun 2010. 

3. Surat Keputusan Sekretaris Ditjen PNFI selaku KPA disampaikan kepada 
lembaga/organisasi kemasyarakatan calon penerima dana bantuan 
pendidikan nonformal dan informal di wilayah perbatasan (tertinggal, 
terisolir, dan/atau terpencil) dengan tembusan disampaikan kepada Kepala 
Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota tempat penyelenggaraan 
program pendidikan nonformal dan informal. 

 
D. Penyaluran Dana Bantuan  

1. Penyaluran dana bantuan akan dilakukan dengan cara pengajuan surat 
permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung  (SPM-LS) 
oleh Pejabat Penerbit SPM yang ditujukan kepada Kepala Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III selaku Kuasa 
Bendahara Umum Negara (BUN).  

2. Berdasarkan SPM-LS, Kepala KPPN Jakarta III menerbitkan SP2D 
Langsung.  

3. KPPN Jakarta III menyalurkan langsung kepada lembaga penerima dana 
bantuan kepada lembaga melalui rekening yang dituangkan dalam akad 
kerja sama antara PPK dengan Pimpinan Lembaga. 

4. Lembaga mencairkan dana bantuan yang sudah masuk kedalam 
rekeningnya untuk membiayai program/kegiatan yang telah direncanakan. 

5. Lembaga melakukan pembayaran dari dana bantuan sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
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BAB IV 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
 
 
A. Laporan Pelaksanaan Program  

1. Selambat-lambatnya, 1 (satu) minggu setelah  ketua lembaga, organisasi, 
satuan pendidikan nonformal dan informal  mengetahui dana bantuan 
masuk ke dalam rekening, wajib menyampaikan laporan secara tertulis 
kepada Sekretaris Ditjen PNFI, baik melaui pos maupun melalui media 
elektronik, dengan alamat: 
Komplek Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai 3 
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan–Jakarta 10270   
Telp.  : (021) 5725491 
Fax.  : (021) 5725491 
Email : sai_pls@yahoo.com atau caraka_ilmu@yahoo.com 

2. Pada akhir kegiatan, setiap lembaga, organisasi, satuan pendidikan 
nonformal dan informal penerima dana bantuan penyelenggaraan program 
pendidikan nonformal dan informal di wilayah perbatasan (tertinggal, 
terisolir, dan/atau terpencil) wajib menyusun dan menyampaikan laporan 
pelaksanaan program/kegiatan dan laporan pertanggungjawaban 
penggunaan dana bantuan kepada:  
Sekretaris Direktorat Jenderal PNFI 
Komplek Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai 3 
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan–Jakarta 10270   

3. Pengiriman atau penyerahan laporan pada butir 2, selambat-lambatnya 2 
(dua) minggu setelah program selesai dilaksanakan. 

 
B. Laporan Penggunaan Dana Bantuan 

1. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan dan aturan 
sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan petunjuk teknis yang 
telah ditetapkan.  

2. Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus disertai dengan bukti 
pengeluaran yang sah (sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam 
penggunaan uang yang bersumber dari APBN).  

3. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan 
sebagai berikut. Lembar Pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga 
penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan 
akhir ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. 

4. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan dan mengadministrasikan semua 
bukti penerimaan dan bukti pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku minimal 5 (lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan oleh 
aparat pengawas baik internal maupun eksternal (Inspektorat Jenderal 
Kemdiknas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan 
Pemeriksa Keuangan, dan lain-lainnya).  

5. Dana bantuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya 
harus disetor kembali ke kas negara melalui bank pemerintah mitra kerja 
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KPPN setempat dan bukti setoran dilampirkan dalam laporan 
pertanggungjawaban setelah dilegalisir oleh KPPN setempat. 

6. Pengembalian sisa dana bantuan langsung dengan menggunakan formulir 
surat setoran pengembalian belanja (SSPB) jika penyetoran dilakukan pada 
tahun 2010, sedangkan setoran menggunakan formulir surat setoran bukan 
pajak (SSBP) jika setoran dilakukan setelah tahun 2010 (SSPB/SSBP 
terlampir). 

 
C. Pengelolaan Administrasi Keuangan 
      Laporan Pengelolaan/Penggunaan dana bantuan dilaksanakan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
1. Lembaga penerima dana bantuan wajib melakukan pembukuan setiap bukti 

penerimaan maupun bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

2. Pembayaran pengadaan barang/jasa: 
a. Pembelian barang 

Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa kwitansi 
yang di tandatangani penjual dan dibubuhi stempel perusahaan/toko 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

• dilengkapi dengan meterai Rp.6.000,- untuk pembelian 
Rp.1.000.000,- ke atas dan materai Rp.3.000,- untuk pembelian 
senilai Rp.250.000,- s.d Rp.999.999,-. Pembelian kurang dari 
Rp.250.000,- tidak menggunakan materai. 

• dilampiri faktur/nota pembelian; 

• faktur pajak dan surat setoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak 
yang menurut ketentuan harus melakukan kewajiban penyetoran 
pajak; 

• Ditandatangani/disahkan oleh Pimpinan dan Bendahara Lembaga.  
b. Pembayaran Jasa 

Setiap pembayaran jasa seperti, sewa ruang sidang dan sejenisnya 
mengikuti ketentuan seperti  pembelian barang.  

3. Pembayaran Honorarium/upah 
Setiap pembayaran honorarium harus disertai:  

• Daftar hadir (untuk kegiatan setiap pertemuan);  

• Kwitansi penerimaan dari yang bersangkutan;  

• Surat Keputusan Pimpinan Lembaga; 

• Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. Ps. 21/25 dari wajib pajak yang menurut 
ketentuan harus membayar pajak. 

4. Pembayaran Transport 
Setiap pembayaran transport harus disertai Surat Tugas dari Pimpinan 
Lembaga. 

5. Ketentuan Perpajakan 
Setiap wajib pajak, baik pribadi maupun badan yang menurut ketentuan 
perpajakan harus melakukan pembayaran pajak dengan ketentuan dan tarif 
seperti  daftar terlampir 
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6. Pergeseran pembiayaan yang berbeda dengan yang dicantumkan dalam 
proposal harus memperoleh persetujuan tertulis dari Sekretaris Direktorat 
Jenderal PNFI selaku KPA. 

 
D. Hak, Kewajiban, dan Sanksi 

1. Hak 
a. Setiap lembaga, organisasi, satuan pendidikan nonformal dan informal 

yang mengajukan permohonan bantuan dan memenuhi persyaratan 
administratif maupun teknis berhak mendapatkan dana bantuan yang 
akan disalurkan melalui rekening lembaga, organisasi, satuan 
pendidikan yang bersangkutan, sepanjang anggaran masih tersedia. 

b. Setiap lembaga, organisasi, satuan pendidikan nonformal dan informal 
yang mengajukan permohonan bantuan, tetapi tidak memenuhi 
persyaratan berhak mengambil kembali proposal yang diajukan. 

2. Kewajiban 
a. Setiap lembaga, organisasi, satuan pendidikan nonformal dan informal 

yang mendapatkan bantuan berkewajiban menggunakan dana bantuan 
tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan dan pelaksanaan layanan 
program pendidikan nonformal sesuai proposal yang diajukan.  

b. Setiap lembaga, organisasi, satuan pendidikan nonformal dan informal 
yang mendapatkan bantuan berkewajiban menyusun dan 
menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan dan 
pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Sekretaris 
Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan informal sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

c. Setiap lembaga, organisasi, satuan pendidikan nonformal dan informal 
yang mendapatkan bantuan berkewajiban meminta wajib pajak untuk 
menyerahkan bukti setor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

d. Setiap lembaga, organisasi, satuan pendidikan nonformal dan informal 
yang mendapatkan bantuan berkewajiban menerima dan memberikan 
informasi yang diperlukan Tim Visitasi yang ditugaskan oleh Sekretaris 
Direktorat Jenderal PNFI secara terbuka dan objektif. 

3. Sanksi 
a. Setiap lembaga, organisasi, satuan penyelenggaran pendidikan 

nonformal dan informal yang mendapatkan dana bantuan dan tidak 
dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan butir 2 akan 
dikenakan sanksi, yaitu harus mengembalikan seluruh dana bantuan ke 
rekening kas negara; 

b. Lembaga penerima dana bantuan bertanggungjawab atas penggunaan 
dana bantuan yang diterima dan yang telah digunakan. 
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BAB V 

PENUTUP 
 
 
Dengan ditetapkannya petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan dan 
pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan. Apabila ada pihak-pihak yang 
kurang atau belum jelas dengan petunjuk teknis ini, dapat menghubungi Sekretariat 
Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal dengan Nomor Telpon 
(021) 5725491 Fax (021) 5725491 dan jika dalam petunjuk teknis ini masih ada 
hal-hal yang dianggap belum mengatur seluruh ketentuan yang berkaitan dengan 
pemberian bantuan, maka akan diatur dalam perjanjian/akad kerja sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Penyelenggara Program PNFI 

13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 
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Lampiran 1 

SISTEMATIKA PROPOSAL 

HALAMAN JUDUL 

• Judul Program 

• Diajukan Kepada Sekretaris Ditjen PNFI 

• Nama Lembaga 
IDENTITAS LEMBAGA 

• Nama Lembaga 

• Alamat Lengkap (Jalan, Kota, Kabupaten, Provinsi, Telpon, Fax, dan Email 
REKOMENDASI DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA 
BAB I  PENDAHULUAN 

• Latar Belakang  

• Tujuan Program 

• Hasil yang Diharapkan 

• Kelompok Sasaran (Calon Peserta Didik) 
BAB II  SUMBER DAYA LEMBAGA 

• Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

• Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

• Pengalaman Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal 
BAB III RENCANA ANGGARAN 

• Jumlah Bantuan yang Diajukan 

• Rincian Anggaran dan Peruntukannya  
BAB IV RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM 

• Waktu Pelaksanaan Program  

• Kurikulum Program 

• Metode Pembelajaran 

• Evaluasi Hasil Belajar 
BAB V  PENUTUP 
LAMPIRAN  

• Fotokopi izin penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal atau 
fotocopi surat penetapan sebagai unit pelaksana teknis (UPTD)  

• Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 

• Fotokopi Rekening Bank atas nama lembaga yang masih aktif; 

• Rekomendasi dari Dinas Pendidikan provinsi atau Kabupaten/Kota (Asli). 

• Daftar Nama Calon peserta didik; 

• Fotokopi Ijazah Pendidikan tenaga pendidik 
       
       
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Penyelenggara Program PNFI 

15

 

Lampiran 2 

CONTOH HALAMAN JUDUL PROPOSAL 
 

 

HALAMAN JUDUL 

 

 

PROPOSAL 

JUDUL RENCANA PROGRAM PEN`DIDIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Kepada 

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal  

Kementerian Pendidikan Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama dan Alamat Lembaga Pengusul 
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Lampiran 3 

CONTOH  IDENTITAS LEMBAGA 
 
 
 

 

IDENTITAS LEMBAGA 

 

 

Nama Lembaga    : ............................................................................. 

Nama Ketua Lembaga  :  ............................................................................ 

Nomor Rekening   :  ............................................................................. 

Nomor Pokok Wajib Pajak  :  ............................................................................. 

Nomor Izin Penyelenggaraan Program:............................................................................. 

Alamat Lembaga   : ............................................................................... 

 

      ...................,                                2010 

      Ketua, 

 

 

      Nama, tanda tangan, dan cap 
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Lampiran 4 

 

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 
 

HALAMAN JUDUL 

• Judul Program 

• Disusun oleh Penanggung Jawab Pelaksana Program  

• Nama dan Alamat Lembaga 
IDENTITAS LEMBAGA 

• Nama Lembaga 

• Alamat Lengkap (Jalan, Kota, Kabupaten, Provinsi, Telpon, Fax, dan Email 

• Nama Ketua Lembaga 

• Tim Pengelola Program 
PROGRAM KEGIATAN 

• Nama Program  

• Jumlah Peserta Didik 
o Pada awal kegiatan 
o Pada akhir kegiatan 

• Kurikulum dan Modul/Bahan Ajar yang Digunakan 

• Sarana dan Prasarana yang Digunakan 

• Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
PROSES PELAKSANAAN PROGRAM 

• Persiapan (uraikan langkah-langkah persiapan) 

• Pelaksanaan (uraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan) 

• Evaluasi (uraikan sistem evaluasi yang dilaksanakan) 

• Tindak Lanjut (uraikan kelanjutan pelaksanaan program) 

• Mitra Kerja (uraian peranan mitra kerja) 

• Hambatan dan permasalahan pelaksanaan program 

• Solusi pemecahan masalah 
HASIL YANG DICAPAI 

• Peserta Didik yang Berhasil Menyelesaikan Program 

• Kemampuan Peserta Didik 

• Dampak Pelaksanaan Program bagi Peserta Didik 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

• Kesimpulan 

• Rekomendasi 
LAMPIRAN 

• Daftar Hadir Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik 

• Bukti Pengeluaran Biaya 

• Dokumen Lain yang Dibutuhkan 
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Lampiran 5 

CONTOH LEMBAR REKOMENDASI 
 
 

KOP LEMBAGA 
 

REKOMENDASI 
Nomor: .................................... 

 
Berdasarkan hasil verifikasi dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami 
memberikan rekomendasi kepada: 
 
Nama Lembaga  : ............................................................................ 
Alamat Lembaga  : ............................................................................ 
      ............................................................................ 
      Telp. ............................. Fax .............................. 
 
Untuk ikut berkompetisi sebagai calon penerima bantuan penyelenggaraan 
program pendidikan nonformal dalam rangka pelaksanaan layanan program 
..................................... 
 
Apabila permohonan bantuan lembaga tersebut di atas disetujui, kami bersedia 
ikut membina dan memantau pelaksanaan program yang diusulkan. 
 
Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai-mana 
mestinya. 
 
      Dibuat di : ............................. 
      Pada tanggal: ............................. 
      Kepala, 
 
 
 
 
      ................................................... 
      Nama, NIP, tanda tangan, dan cap 
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Lampiran 6 

KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan di baeah ini: 

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

Jabatan   :  Ketua ............ (sebutkan nama lembaga) 

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

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

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

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup melaksanakan program pendidikan  

nonformal dan informal (sebutkan program pendidikan sesuai rencana dalam judul 

proposal) dan menggunakan dana bantuan sesuai dengan perencanaan yang 

tertuang dalam proposal yang saya susun. Apabila dikemudian hari, ternyata saya 

tidak dapat melaksanakan program pendidikan nonformal dan informal dan 

menggunakan dana bantuan tidak sesuai dengan perencanaan, maka saya 

sanggup mengembalikan seluruh dana bantuan kepada negara sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 

Demikian surat pertanyataan ini, saya buat dengan penuh kesadaran dan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dimohon maklum adanya. 

...................,                                2010  

      Ketua, 

 

      Nama, tanda tangan, dan cap 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Penyelenggara Program PNFI 

20

 
Lampiran 7 

 

TARIF PAJAK DAN PENGHITUNGANYA 
 
1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan, 10 % dari Dasar Perhitungan 

Pajak (DPP). DPP dihitung dari 100/110 X Harga Jual; 
2. PPh Pasal 21 yang bersifat final, 15 % dari jumlah pembayaran yang diterima, 

yang bersifat non final kena PPh. Ps. 17 dengan tarif bertingkat setelah 
dikurangi PTKP; 

3. PPh Pasal 22, 1,5% dari Harga Jual setelah dikurangi PPN; 
4. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
 
 
TABEL DAN TARIF PAJAK YANG WAJIB DIBAYARKAN OLEH WAJIB PAJAK 
 

No Subjek Pajak Objek Pajak Tarif dan Dasar 
Perhitungan 

1 Honorarium (bersifat final 
berlaku bagi Pegawai 
Negeri Sipil golongan III 
dan IV) 

PPh, Ps. 21 15% dari jumlah 
pembayaran 

2 Honoraium, Jasa, keg 
(bersifat final) bagi Wajib 
Pajak Luar Negeri 

PPh, Ps. 26 20% dari jumlah 
pembayaran 

3 Pengadaan barang/jasa 
bernilai di atas         Rp. 
1.000.000,- 

PPN; dan PPh, 
Ps. 22 

10% dari DPP 1,5% 
dari DPP 

 

 

 


