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KATA PENGANTAR 

 

 

Perluasan akses pendidikan Madrasah dilakukan sejalan dengan peningkatan 

mutu pendidikan. Kebijakan pengembangan Madrasah terus menerus dilakukan 

oleh Kementeran Agama, baik dari sisi penguatan regulasi, penataan kelembagaan, 

penganggaran pendidikan dan pembenahan sarana dan prasarananya. Hal ini 

untuk mewujudkan pendidikan madrasah yang berkualitas. 

Kini madrasah telah dipandang sebagai pendidikan yang bermutu oleh banyak 

kalangan, utamanya masyarakat pengguna pendidikan (user). Lambat laun 

pandangan minor terhadap madrasahpun hilang sejalan dengan upaya eksistensi 

dan kiprahnya ditengah-tengah masyarakat. Tidak heran jika dari tahun ke tahun 

jumlah masyarakat yang menitipkan putra-putrinya belajar di Madrasah 

meningkat.  

Madrasah dirasa telah berhasil mencetak anak-anak menguasai dua kapasitas 

sekaligus. Satu sisi menjadikan anak Indonesia cerdas intelektualnya tetapi juga 

bermoral (berakhlakul karimah). Kurikulum madrasah mengintegrasikan nilai-nilai 

agama di satu sisi dan mengembangkan sains dan teknologi yang dirangkum 

dalam mata pelajaran umum.Karena kedudukan madrasah dalam undang-undang 

adalah pendidikan umum ber cirikhas Islam. 

Dampak dari berjibunnya masyarakat menyekolahkan anak-anaknya ke 

madrasah, tentu diperlukan ketersediaan prasarana pembelajaran berupa ruang 

kelas yang cukup dan representatif. Sehingga dapat menampung anak-anak 

dengan jumlah yang besar. Pada gilirannya Proses Belajar Mengajar (PBM) 

berlangsung dengan baik, kondusif dan menyenangkan.  

Pada Tahun Anggaran 2014 Direktorat Pendidikan Madrasah, Ditjen 

Pendidikan Islam, Kementerian Agama kembali memberikan dukungan berupa 

Bantuan Sosial Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk Madrasah Ibtidaiyah 

(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Diharapkan dengan 

Bantuan RKB tersebut dapat mengatasi salah satu kendala yaitu kurangnya ruang 

kelas untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu diharapkan dapat 

memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa/i dalam menjalani proses 

belajar mengajar. 

Agar bantuan pembangunan ruang kelas baru Madrasah terlaksana dengan 

baik dan benar, perlu adanya Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengatur mekanisme 

pelaksanaan dan tata cara penggunaan bantuan. Dengan demikian Madrasah 

penerima bantuan dan pihak-pihak terkait dapat melaksanakan Bantuan RKB 

Madrasah dengan baik, tepat guna, tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan 

akuntabel.  

 Jakarta,   April2014 
  

 Direktur Jenderal, 

  

 

 

 

 Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia (human 

invesment)yang tak ternilai harganya. Perubahan suatu bangsa ditentukan oleh 

sejauhmana para pemimpinnya menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama. 

Dengan kata lain perubahan tanpa pendidikan adalah nonsent. Begitu pentingnya 

pendidikan, UUD 1945 dalam aline ke-4 menyebutkan salah satu tujuan 

pembentukan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pembentukan masyarakat Indonesia seutuhnya merupakan salah satu cita-

cita bangsa Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga kini. Upaya mewujudkan 

masyarakat seutuhnya diperlukan proses pendidikan dan pembelajaran dari usia 

dini hingga akhir hayat baik secara formal maupun informal. Dalam konteks ini, 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menyebutkanbahwa pemerintah harus 

menjamin setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 

Sementara itu komitmen membangun manusia Indonesia yang unggul dan 

berkualitas termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Agar pendidikan nasional berjalan secara baik dan bermutu sehingga sesuai 

dengan tujuan pendidikan di atas, maka pemerintah menetapkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal ini 

untuk menjamin mutu pendidikan seperti apa yang akan dihasilkan oleh 

pendidikan dan menjadi landasan operasional meningkatkan mutu pendidikan 

melalui 8 standarnya. Salah satu aspek dari standar nasional pendidikan adalah 

standar sarana dan prasarana. Landasan operasional tentang hal ini adalah 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar 

Sarana Prasarana SD/MI, SLTP/MTs, SMA/MA.  

Ruang Kelas merupakan salah satu aspek yang tercantum dalam 

Permendiknas Nomor 24/2007 tersebut. Di situ disebutkan bahwa ruang kelas 

merupakan sebuah tempat proses pembelajaran dan interaksi langsung antara 

tenaga pendidik dengan peserta didik. Proses belajar mengajar akan berjalan 

dengan baik apabila peserta didik akan merasakan aman dan nyaman dalam 

mengikuti pembelajaran, dan hal ini akan menghasilkan mutu pendidikan yang 

lebih baik. 

Sudah seharusnya lembaga pendidikan di Indonesia juga di lingkungan 

madrasah menyediakan ruang kelas yang berkualitas memenuhi standar 

pendidikan. Hal ini bisa ditempuh, salah satunya melalui program rehabilitasi 

ruang kelas dan juga pembangunan ruang kelas baru, tentu didukung dengan 

sarana dan prasarana pendidikan lainnya.   
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Dari dasar pemikiran tersebut di atas, Kementerian Agama RI melalui 

Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam,memprogramkan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB) untuk 

Madrasah dalam bentuk bantuan sosial. Pemberian Bantuan Sosial ini diharapkan 

dapat mendorong kreativitas Penyelenggara Pendidikan Madrasah dan partisipasi 

masyarakat untuk mengelola lembaga pendidikan menjadi lebih baik menuju 

tercapainya pendidikan yang ideal. Proses pembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan akan terwujud apabila didukung sarana prasarana yang 

menunjang. Diharapkan juga madrasah dapat melahirkan luluskan peserta didik 

yang berkualitas dan kompetitif, tidak kalah dengan siswa lainnya. 

Ikhtiar mulia dan strategis mewujudkan pendidikan madrasah yang 

berkualitas melalui Bantuan SosialRKB tersebut, perlu di susun Petunjuk Teknis 

(Juknis) agar bantuan yang diberikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 

yaitu tertib, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna, tepat waktu dan akuntabel. 

Petunjuk Teknis dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan 

sebagai acuan dalam melaksanakan bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru 

Tahun Anggaran 2014. 

 

B. Dasar Hukum 

Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun Anggaran 

2014 ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan dasar 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5462); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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4496);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5410); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturabn Presiden Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 

tentang   Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara; 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 

Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Eselon I 

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah); 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara di lingkungan Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 

2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama; 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang 

Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 
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18. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja 

Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara 

Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar 

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang 

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 

22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari 

Bencana; 

 

C. Pengertian 

Pengertian Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran yang berupa transfer 

uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada 

masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko 

sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat 

(PMK No. 81/PMK.05/2012). 

Pembangunan (construction) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berarti proses, cara atau perbuatan membangun. Sedangkan ruang kelas 

bermakna ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan 

peralatan khusus, dan baru berarti belum pernah ada, dilihat, didengar, dipakai 

dan lain-lain sebelumnya.  

Dengan demikian yang dimaksud dengan Bantuan Sosial Pembangunan 

Ruang Kelas Baru (RKB) untuk Madrasah adalah Bantuan Sosial yang 

dialokasikan untuk pembangunan Madrasah dengan tujuan untuk membangun 

ruang kelas atau tempat proses belajar mengajar (PBM) yang baru. 

 

D. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari Bantuan RKB adalah meningkatan akses/daya tampung 

dalam pemenuhan ruang belajar madrasah yang memenuhi standar, agar anak 

didik merasakan aman dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

menghasilkan lulusan yang bermutu, taat beragama, cerdas, mandiri, beriman, 

bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlakul karimah. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Penyediaan terhadap kekurangan ruang kelas belajar di Madrasah; 

b. Mendukung program pemerataan pendidikan pada Madrasah; 

c. Mendukung tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) terutama 

Satandar Sarana dan Prasarana; 

d. Menambah ruang kelas belajar pada Madrasah yang memilik jumlah siswa 

yang meningkat. 

E. Pemberi Bantuan 

Pemberi bantuan adalah Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam. Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia. 

 

F. Penerima Bantuan 

Penerima Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun Anggaran 

2014 adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah 

Aliyah (MA) swasta di seluruh Indonesia. 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Indikator untuk mengukur keberhasilan dari Bantuan Pembangunan Ruang 

Kelas Baruadalah: 

1. Terpenuhinya kebutuhan kekurangan ruang kelas belajar; 

2. Terciptanya suasana yang nyaman dan aman bagi siswa/i madrasah pada 

pelaksanaan proses belajar mengajar di ruang kelas;  

3. Tercapainya standar minimal prasarana madrasah sesuai dengan Standar 

Nasional Pendidikan (SNP); 

4. Meningkatnya minat masyarakat terutama anak-anak usia pendidikan dasar 

dan menengah untuk menempun pendidikan di madrasah.  

 

H. Bentuk dan Sifat Bantuan 

Bentuk Pembangunan Ruang KelasBaru adalahmadrasah swasta berbentuk 

Bantuan Langsung (Block Grant) dan bersifat Swakelola. Peraturan Presiden Nomor 

70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 

tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan 

bahwaBantuan Bersifat Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana 

pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I 

sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah dan/atau kelompok 

masyarakat. 
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H. Jenis Program 

Jenis layanan bantuan Pembangunan Ruang Kelas BaruTahun Anggaran 

2014 adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan Ruang Kelas Baru MI 

2. Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs 

3. Pembangunan Ruang Kelas Baru MA 
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BAB II 

ASAS PELAKSANAAN, PERSYARATAN 

DAN MEKANISME PROGRAM 

 

 

A. Asas Pelaksanaan 

Pelaksanaan Bantuan RKB harus didasarkan pada komitmen peningkatan 

mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan yang efektif dan efisien. Oleh 

karenanya harus memiliki asas yang harus menjadi pegangan. Adapun asas 

pelaksanaan program Pembangunan RKB Tahun Anggaran 2014 meliputi:   

1. Efisien, berarti pelaksanaan program Pembangunan Ruang Kelas Baru harus 

diusahakan dengan menggunakan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran 

yang ditetapkan dalam waktu yang telah ditentukan; 

2. Efektif, berarti pelaksanaan program Pembangunan Ruang Kelas Baru harus 

sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 

3. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan program Pembangunan Ruang Kelas 

Baru dapat dipertanggungjawabkan; 

4. Kepatutan, yaitu penjabaran kegiatan program Pembangunan Ruang Kelas 

Baru harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; 

5. Manfaat, berarti pelaksanaan kegiatan program Pembangunan Ruang Kelas 

Baru dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat pada 

umumnya dan peningkatan mutu pendidkan pada khususnya. 

 

B. Persyaratan 

Ketersediaan anggaran Bantuan RKB belum sebanding dengan banyaknya 

madrasah yang membutuhkan ruang kelas baru. Untuk itu perlu ditetapkan 

syarat-syarat sebagai kriteria sebuah lembaga pendidikan layak mendapatkan 

bantuan. Di samping itu pemberian bantuan harus didasarkan pada komitmen 

peningkatan mutu dan tata kelola. 

Adapun syarat-syaratcalon penerima bantuan adalah sebagai berikut: 

a. Berstatus madrasah swasta (lampirkan izin operasional); 

b. Sudah terdaftar dalam database EMIS (periksa di 

www.emispendis.kemenag.go.id bukti print screen dilampirkan) dan 

memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM); 

c. Mengajukan usulan/proposal(memuat : surat pengantar, profil dan data-

data pendukung sebagaimana dalam Juknis ini; 

d. Rekomendasi dari Kemenag Provinsi/Kab/Kota; 

e. Pada tahun anggaran 2014 tidak sedang menerima bantuan sejenis pada 

ruang yang sama baik dari sumber dana APBN maupun APBD; 

f. Bagi yang sudah terakreditasi melampirkan surat akreditasi; 

g. Memiliki potensi berkembang; 

h. Diprioritaskan untuk Madrasah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, 

tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan negara lainatau 

di daerah paska konflik dan paska bencana alam dan kebakaran; 

i. Kurangnya ruang kelas belajar yang tersedia dengan jumlah siswa yang ada; 

http://www.emispendis.kemenag.go.id/
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j. Madrasah dibangun di atas lahan milik sendiri (milik yayasan) yang 

dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat 

kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

k. Melampirkan foto disetiap sudut kerusakan; 

l. Bersedia untuk membuat Laporan Pertanggung-jawaban (format: lihat 

lampiran 2). 

 

C. Mekanisme Bantuan 

1. Direktorat Pendidikan Madrasah melakukan sosialisasi bantuan pembangunan 

ruang kelas baru kepada Kanwil Kemenag Propinsi/Kankemenag 

Kabupaten/Kota/Madrasah; 

2. Kanwil Kemenag Propinsi menyampaikan informasi bantuan pembangunan 

ruang kelas baru kepada Kankemenag Kab./Kota/Madrasah; 

3. Kankemenag Kab./Kota menyampaikan informasi bantuan pembangunan 

ruang kelas barumadrasah; 

4. Direktorat Pendidikan Madrasah/Kanwil Kemenag Propinsi/Kankemenag 

Kabupaten/Kota menyusun database madrasah yang membutuhkan 

pembangunan ruang kelas baru berdasarkan usulan/proposal dari madrasah.  

5. Kankemenag Kab./Kota melaporkan kepada Kanwil Kemenag Provinsi tentang 

Madrasah yang membutuhkan pembangunan ruang kelas baru; 

6. Kanwil Kemenag Provinsi melaporkan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah 

tentang Madrasah yang membutuhkan pembangunan ruang kelas baru; 

7. Direktorat Pendidikan Madrasah/Kanwil Kemanag Provinsi/Kankemenag 

Kab./Kota melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi; 

8. Direktorat Pendidikan Madrasah/Kanwil Kemanag Provinsi/Kankemenag 

Kab./Kota menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang madrasah 

swasta penerima bantuan pembangunan ruang kelas baru sesuai posisi 

anggaran berada; 

9. Kankemenag Kab./Kota melaporkan kepada Kanwil Kemenag Provinsi tentang 

Madrasah penerima bantuan pembangunan ruang kelas baru; 

10. Kanwil Kemenag Provinsi melaporkan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah 

tentang Madrasah penerima bantuan pembangunan ruang kelas baru; 

11. Direktorat Pendidikan Madrasah/Kanwil Kemenag Provinsi/Kankemenag 

Kab./Kota menyampaikan pemberitahuan kepada Madrasah swasta penerima 

bantuan pembangunan ruang kelas baru sesuai posisi anggaran berada; 

12. Direktorat Pendidikan Madrasah/Kanwil Kemenag Provinsi/Kankemenag 

Kab./Kota  memproses dan mempersiapkan pencairan dana 

bantuanpembangunan ruang kelas baru Madrasah swasta sesuai posisi 

anggaran berada; 
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13. Madrasah mengajukan permohonan bantuan RKB melalui proposal secara 

manual dan melalui aplikasi Sistem Sarana dan Prasarana (SIMSARPRAS) pada 

situs www.sarprasmadrasah.kemenag.go.id (untuk lebih lanjut pada BAB III 

Sistem Pengajuan Proposal Melalui Sistem Simsarpras; 

14. Madrasah swasta penerima bantuanpembangunan ruang kelas baru 

menyampaikan persyaratan program dan memproses pencairan dana; 

15. Madrasah penerima bantuan pembangunan ruang kelas barumerealisasikan 

program; 

16. Madrasah penerima bantuanpembangunan ruang kelas baru membuat laporan 

pertanggungjawaban kepadaDirektorat Pendidikan Madrasah, Kanwil Kemenag 

Propinsi dan Kankemenag Kab./Kota jika posisi anggaran berada pada 

Direktorat Pendidikan Madrasah; 

17. Madrasah penerima bantuanpembangunan ruang kelas baru membuat laporan 

pertanggungjawaban kepada Kanwil Kemenag Propinsi dan Kankemenag 

Kab./Kota jika posisi anggaran berada pada Kanwil Kemenag Propinsi; 

18. Madrasah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas membuat laporan 

pertanggungjawaban kepada Kankemenag Kab./Kota jika posisi anggaran 

berada pada Kankemenag Kab./Kota; 

19. Direktorat Pendidikan Madrasah/Kanwil Kemenag Provinsi/Kankemenag 

Kab./Kota dapat melakukan monitoring realisasi bantuanpembangunan ruang 

kelas baru. 

20. Kankemenag Kab./Kota melaporkan kepada Kanwil Kemanag Provinsi tentang 

pelaksanaan bantuan pembangunan ruang kelas barumadrasah; 

21. Kanwil Kemenag Provinsi melaporkan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah 

tentang pelaksanaan bantuan pembangunan ruang kelas baru  Madrasah; 

22. Direktorat Pendidikan Madrasah melaporkan kepada Direktorat Jenderal 

Pendidikan tentang pelaksanaan bantuan pembangunan ruang kelas 

baruMadrasah.  

 

  

http://www.sarprasmadrasah.kemenag.go.id/
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BAB III 

SISTEM PENGAJUAN PROPOSAL 

MELALUI SISTEM SIM-SARPRAS  

 

 

Untuk mengajukan bantuan RKB, Madrasah wajib menyampaiikan dokumen pengajuan 

melalui SIM-SARPRAS. Mekanisme pengajuannya adalah sebagai berikut : 

a. User madrasah yang bermaksud untuk mengajukan bantuan Ruang Kelas 

Baru (RKB) dapat mengakses situs aplikasi bantuan sarana dan prasarana 

(SIM-SARPRAS) di www.sarprasmadrasah.kemenag.go.id.  

b. Bila akses aplikasi berhasil, maka akan muncul tampilan sebagai berikut : 

 

 
 

c. Isi field di atas dengan : 

Login Code  : < No NSM Madrasah penerima bantuan > 

Password  : < No NSM Madrasah penerima bantuan >. User dapat 

mengubah password setelah berhasil masuk ke dalam 

aplikasi. 

Captcha : < isikan tampilan yang ada di bawahnya >. Bila 

tampilan kurang jelas, klik tombol  untuk 

mengganti tampilan. Hal tersebut dapat dilakukan 

berulang-ulang, hingga didapat tampilan yang 

dianggap cukup jelas. 

Setelah semua isian dianggap benar klik tombol “Login”. 

 

d. Bila otorisasi user berhasil, maka akan muncul tampilan sebagai berikut : 

http://www.sarprasmadrasah.kemenag.go.id/
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e. User dapat melakukan download petunjuk pengoperasian (User manual) cara 

melakukan pengajuan permohona bantuan sarana dan prasarana (RKB) 

melalui aplikasi dengan cara men-download di folder ” eOffice-Sarpras -> Area 

Publik -> User Manual “. 

 
 

f. Setelah itu simpan dokumen user manual di penyimpanan lokal. 

g. Untuk melakukan input pelaporan progress, silahkan ikuti petunjuk pada user 

manual. 
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BAB IV 

STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS  

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 

 

Umum 

 

Ruang kelas adalah fasilitas umum yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

Oleh karena itu, bangunan tersebut harus memenuhi persyaratan keselamatan, 

kenyamanan dan keamanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk 

SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta Pedoman Sekolah/Madrasah Aman dari 

bencana yang diterbitkan oleh BNPB. 

 

Standar dan spesifikasi teknis disusun untuk memberikan panduan 

kepadamadrasah penerima Bantuan Sosial Pembangunan Ruang Kelas Baru; dan 

pihak-pihak yang terkait dalam bantuan sosial tersebut seperti Direktorat 

Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab./Kota.  

 

Standar pembangunan ruang kelas baru mengikuti ketentuan dalam Keputusan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 441/LPTS/1988 tanggal 10 Nopember 1988 

tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. Keputusan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 468/KPTS/1998 tanggal 1 Desember 1998 tentang Persyaratan 

Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum Dan Lingkungan, dan Keputusan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 02/KPTS/1995 tanggal 2 Januari 1995 tentang 

Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung. 

 

Pelaksanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru dapat mencakup beberapa 

pekerjaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan persiapan meliputi pengkoordinasian dan mempersiapkan format-format 

pengendalian evaluasi pelaksanaan pembangunan antara lain: 

a. Pembersihan lahan pekerjaan terlebih dahulu dimulai dari menghilangkan 

pohon, rumput, alang-alang dan kotoran lainnya untuk mempermudah 

pengukuran dan penentuan pfeil lantai bangunan; 

b. Pekerjaan pemerataan muka tanah dimana bangunan harus berdiri di atasnya; 

c. Apabila dibangun di atas bangunan yang sudah ada harus dipastikan terlebih 

dahulu pondasi yang ada harus sudah siap untuk dua atau tiga lantai atau 

lebih; 

d. Penyediaan peralatan yang diperlukan dalam pengukuran dan pemasangan 

bouwplank (seperti waterpass, slang plastik, segitiga siku-siku dan lain 

sebagainya); 

e. Tempat kerja untuk melaksanakan pekerjaan persiapan dan perakitan 

komponen-komponen bangunan; 
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f. Fasilitas air bersih (disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi/kondisi 

setempat); 

g. Mengadakan dokumentasi pekerjaan mulai tahap awal sampai akhir. 

 

2. Pekerjaan Pondasi 

Apabila pondasi terdahulu diketahui tidak mampu menyangga struktur atas 

bangunan yang tahan gempa maka harus dilakukan perbaikan/peningkatan 

kekuatan pondasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan sepatu atau 

pondasi beton (foot plate) pada bagian-bagian tertentu yang diperlukan yaitu pada 

setiap bagian struktur kolom. 

 

3. Pekerjaan Dinding 

Dinding yang disyaratkan pada Pembangunan Ruang Kelas Baru adalah dinding 

batu bata. Namun pada daerah tertentu yang sulit dalam mendapatkan material 

batu bata maka dimungkinkan bahwa dinding dibuat dari bahan lain yang 

terdapat di sekitar lokasi yang akan dikerjakan, misalnya dari papan kayu atau 

bahan yang lainnya. Pada dasarnya apapun bahan/material yang digunakan 

untuk pembuatan dinding semaksimal mungkin dapat memberikan rasa aman 

dan nyaman bagi pengguna ruang tersebut. 

 

Di samping itu karena bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan belajar, 

hendaknya diupayakan dinding dapat meredam suara sehingga tidak 

menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu aktivitas pada masing-masing 

ruang kelas. 

 

1) Dinding pasangan bata 

Pekerjaan dinding pasangan bata meliputi: pekerjaan pasangan batu bata, 

pekerjaan plesteran dan benangan. Pekerjaan pasangan batu bata untuk dinding 

disesuaikan dengan kebutuhan. Pekerjaan plesteran meliputi plesteran trasraam 

(kedap air) pada kaki bangunan atau dinding lainnya yang berhubungan langsung 

dengan air, plesteran dinding bata serta benangan sudut tembok dan sudut beton. 

Komposisi campuran spesi (adukan) untuk masing-masing jenis pekerjaan 

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, berdasarkan pertimbangan fungsi dan 

kekuatan pasangan atau plesteran. Untuk pasangan atau plesteran trasraam dan 

beton digunakan spesi dengan campuran 1PC:3Ps sedangkan untuk pasangan dan 

plesteran biasa digunakan spesi dengan campuran 1PC:5Ps. 

 

Untuk memperoleh hasil pekerjaan pasangan dan plesteran yang baik harus 

dipenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Batu bata sebelum dipasang harus dibasahi sampai jenuh sehingga dapat 

melekat dengan sempurna. 

b. Batu bata pecah terpasang tidak lebih dari 20% dari jumlah batu utuh 

terpasang.   

c. Pasangan dinding bata dilaksanakan dengan hubungan verband siar/nat 

masing-masing lapisan tidak saling bertemu, tegak lurus, siku dan rata. 
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d. Seluruh permukaan yang akan diplester harus dibasahi dengan air bersih, 

baru kemudian di plester dengan rata, halus dan merupakan satu bidang 

tegak lurus dan siku. 

e. Pada bagian luar diberi lapisan acian dengan rata dan halus sehingga bebas 

dari keretakan ataupun cacat-cacat lainnya. 

2) Dinding papan kayu  

Apabila dinding bangunan dibuat dari papan kayu, maka papan–papan kayu 

tersebut harus disusun dengan rapi, rapat dan kuat sehingga dapat menciptakan 

rasa aman dan nyaman bagi pemakai ruang tersebut serta dapat mengurangi 

kebisingan atau gangguan suara sehingga aktivitas pada masing-masing ruang 

kelas tidak saling mengganggu. 

 

Jika menggunakan bahan dari kayu, diupayakan kayu yang kuat dan berkualitas 

serta dilindungi terhadap hama perusak kayu. Dalam hal ini banyak cara yang 

dapat dilakukan, misalnya dengan cara pencelupan, pengolesan bahan anti rayap 

dan sebagainya. 

 

4. Pekerjaan Beton  

Pekerjaan beton meliputi sloof, kolom, balok dan ringbalk dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan teknis yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor 

keamanan terhadap gempa. Untuk pekerjaan rehabilitasi agar dilakukan 

pemeriksaan dan analisis terhadap kemampuan struktur bangunan yang lama 

dalam menahan pengaruh gempa. Semua beton struktural maupun non struktural 

seperti kolom struktur, kolom praktis dan komponen struktur lainnya setidak-

tidaknya dibuat dengan mutu beton K175 atau dengan campuran 1PC:2Ps:3Kr 

dan baja tulangan U 24, dengan diameter, jumlah dan jarak pasang sesuai 

ketentuan yang diatur dalam SK SNI T-15.1919.03. 

 

Bekisting hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat dilakukan 

pengecoran cukup kuat, kedudukannya stabil, tidak bocor dan tidak terjadi 

perubahan bentuk ataupun ukuran. Pembongkaran bekisting hanya dapat 

dilakukan setelah beton mencapai kekerasan tertentu. Pembongkaran hendaknya 

dilakukan dengan hati-hati, yaitu pada saat melepas bagian-bagian/papan 

bekisting tidak dengan cara dipukul atau menggunakan alat yang tidak 

semestinya, misalnya menggunakan linggis untuk mencongkel bekisting yang 

dapat mengakibatkan kerusakan. 

 

5. Pekerjaan Kusen, Daun Pintu dan Jendela   

Pekerjaan kusen, daun pintu dan jendela meliputi membuat dan memasang serta 

pengecatan sesuai bentuk dan ukuran. Jumlah dan tata letak pintu, jendela dan 

ventilasi disesuaikan dengan kebutuhan cahaya dan aliran udara yang baik, yaitu 

dengan memasang ventilasi silang.  

 

Untuk kusen dan daun pintu/jendela atau ventilasi (angin-angin) dibuat dari kayu 

yang kuat dan berkualitas. Sambungan-sambungan kayu, baik untuk kusen 

maupun untuk daun pintu dan jendela dibuat sambungan lubang dan pen dan 

dikunci dengan nagel (pantek/pen) sehingga diperoleh sambungan yang kuat. 
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Dalam pengerjaannya harus memperhitungkan faktor iklim/cuaca yang dapat 

mempengaruhi konstruksi.  

 

Untuk memperoleh ikatan yang kuat terhadap dinding, kusen harus diberi angkur 

sebanyak yang diperlukan. Semua pekerjaan kayu yang menempel pada dinding 

tembok harus dimeni terlebih dahulu. 

 

6. Pekerjaan Atap 

Pekerjaan atap meliputi pembuatan dan pemasangan kuda-kuda, nok, gording, 

balok tembok, usuk dan reng, dan lisplank, serta pemasangan penutup atap. 

Bahan yang digunakan adalah kayu yang kuat dan berkualitas diberi lapisan 

pelindung hama perusak kayu. 

 

7. Pekerjaan Langit-langit (Plafon) 

Pekerjaan langit-langit meliputi pemasangan rangka dan penutup plafon. Untuk 

rangkadigunakan kayu yang kuat dan diberi lapisan pelindung hama perusak 

kayu serta bagian bawah diketam untuk mendapatkan bidang langit-langit yang 

datar dan rata. Penutup plafon dapat menggunakan asbes datar, kayu lapis, atau 

bahan lain yang tersedia di sekitar lokasi kegiatan rehabilitasi ruang kelas 

dilaksanakan.  

 

8. Pekerjaan Lantai dan Penutup Lantai   

Lantai bangunan yang terletak pada permukaan tanah dilapisi penutup lantai dari 

keramik. Bagian dalam ruangan dapat digunakan keramik polos sedangkan bagian 

luar dipilih keramik dof dengan warna lebih gelap. Pemilihan warna keramik agar 

dibuat yang serasi dengan warna cat/politur sehingga secara keseluruhan dapat 

menampilkan sebuah bangunan yang serasi, indah dan menarik. Sebelum 

dipasang keramik, bagian bawah harus diberi urugan pasir setebal 10cm dan 

dipasang rabat beton atau patahan bata. Pemasangan penutup lantai dilakukan 

dengan baik sehingga diperoleh garis nat yang lurus dan permukaan yang rata. 

 

Jika lantai terbuat dari papan kayu, maka pada bagian bawah lantai harus diberi 

balok melintang sebagai bahan penyangga dengan jarak yang diperhitungkan 

cukup kuat menyangga beban lantai dan beban-beban lain yang ada di atasnya. 

Pemasangan papan lantai disarankan dilakukan dengan sambungan alur dan 

lidah sehingga diperoleh permukaan lantai yang rata dan papan-papan lantai 

tersebut tidak baling atau melengkung. Kayu yang digunakan adalah kayu yang 

kuat dan berkualitas. 

 

9. Pekerjaan Penggantung, Pengunci, dan Kaca 

Pekerjaan ini meliputi pemasangan engsel, grendel, pengunci untuk pintu dan 

jendela, serta hak angin untuk jendela, pemasangan kaca pada daun jendela serta 

penyetelan daun pintu dan jendela. 

 

Semua bahan yang digunakan minimal harus memenuhi syarat kekuatan dan 

awet sehingga dapat menahan beban dan berfungsi dalam waktu cukup lama. 

Setiap daun pintu dipasang 3 (tiga) buah engsel dan jendela dipasang 2 (dua) buah 



17 | H a l a m a n  
 

engsel. Pada daun pintu dipasang pengunci lengkap dengan handelnya, sedangkan 

pada daun jendela dipasang grendel dan hak angin. Kaca yang digunakan harus 

memiliki permukaan yang halus dan rata. Semua pekerjaan harus dilakukan 

dengan rapi sehingga pintu dan jendela berfungsi dengan sempurna. 

 

10. Pekerjaan Instalasi Listrik 

Untuk pekerjaan instalasi listrik dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian 

tentang instalasi listrik. Pada prinsipnya pemasangan instalasi listrik harus 

memenuhi persyaratan teknis dan semua bahan yang digunakan harus 

berkualitas baik sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam waktu yang cukup 

lama. 

 

11. Pekerjaan Pengecatan/Politur 

Pekerjaan pengecatan/politur meliputi kayu kusen, daun pintu dan jendela, 

ventilasi, lisplank dan balok-balok kayu yang nampak serta pengecatan dinding 

dan plafon. Penggunaan jenis cat atau politur harus yang berkualitas baik dengan 

komposisi warna yang serasi. 

 

Untuk memperoleh hasil yang baik, pengecatan dinding baru dilakukan setelah 

bidang plesteran dinding tersebut benar-benar kering dengan terlebih dahulu 

dilapisi plamir untuk tembok. Sedangkan pengecatan kayu dilakukan setelah 

permukaan kayu yang akan dicat dimeni dan diplamir. Apabila permukaan kayu 

akan dipolitur, maka terlebih dahulu harus digosok sampai halus dan rata, 

apabila terdapat lubang-lubang pada kayu, harus ditutup dengan dempul kayu. 

Pengecatan atau politur hendaknya dilakukan minimal tiga kali pelapisan sehingga 

diperoleh hasil yang baik, halus, rata dan tidak luntur atau kusam. 

 

12. Pekerjaan Perapihan  

Pekerjaan perapihan merupakan pekerjaan penyempurnaan dan merapikan 

pekerjaan yang pada hakekatnya telah selesai dikerjakan namun masih perlu 

penyempurnaan. Sebagai contoh misalnya terdapat pintu yang tidak dapat 

dibuka/ditutup dengan sempurna, maka perlu disempurnakan, atau terdapat cat 

yang belum menutup permukaan bidang secara merata, maka perlu di cat ulang 

sehingga diperoleh permukaan bidang cat yang rata, dan sebagainya.  

 
Standar Ruang Kelas 

a. Memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak 
memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yangmudah 
dihadirkan. 

b. Rasio minimum luas ruang kelas 2 m2/peserta didik. Untuk rombongan belajar 
dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 
m2.Lebar minimum ruang kelas 5 m.  

c. Memiliki ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang akan menghubungkan 
ruang-ruang di dalam bangunan sekolah/madrasah. 

d. Memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk 
membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan. 
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e. Memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar 
ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak 
digunakan. 

f. Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini 
: 

NO JENIS RASIO DESKRIPSI 
1 PERABOT   

1.1 Kursi peserta 
didik 

1 buah/peserta 
didik 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 
dipindahkan oleh peserta didik. 
Ukuran memadai untuk duduk dengan 
nyaman. 
Desain dudukan dan sandaran membuat 
peserta didik nyaman belajar.  1.2 Meja peserta 

didik 
1 buah/peserta 
didik 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 
dipindahkan oleh peserta didik. 
Ukuran memadai untuk belajar dengan 
nyaman. 
Desain memungkinkan kaki peserta didik 
masuk dengan leluasa ke bawah meja. 1.3 Kursi guru 1 buah/guru Kuat, stabil, aman, dan mudah 
dipindahkan. 
Ukuran memadai untuk duduk dengan 
nyaman. 

1.4 Meja guru 1 buah/guru Kuat, stabil dan mudah dipindahkan. 
Ukuran memadai untuk bekerja dengan 
nyaman. 1.5 Lemari 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. 
Ukuran memadai untuk menyimpan 
perlengkapan yang diperlukan kelas 
tersebut. 
Tertutup dan dapat dikunci. 1.6 Papan pajang 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. 
Ukuran minimum 60 cm x 120 cm.  

3 MEDIA 
PENDIDIKAN 

  

3.1 Papan tulis 1 buah/ruang Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. 
Ditempatkan pada posisi yang 
memungkinkan seluruh peserta didik 
melihatnya dengan jelas. 4 PERLENGKAPAN 

LAIN 
  

4.1 Tempat sampah 1 buah/ruang  

4.2 Tempat cuci 
tangan 

1 buah/ruang  

4.3 Jam dinding 1 buah/ruang  

4.4 Kotak kontak 1 buah/ruang  
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BAB IV 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

 

A. Direktorat Pendidikan Madrasah 

1. Merencanakan dan menganggarkan bantuan pembangunan ruang kelas baru 

tahun anggaran 2014 melalui DIPA Direktorat Pendidikan Madrasah/Kanwil 

Kemenag Provinsi/Kankemenag Kab./Kota; 

2. Merancang pelaksanaan program kegiatan dengan Pedoman dan Petunjuk 

Teknis (Juknis) bantuan pembangunan ruang kelas baru tahun anggaran 

2014; 

3. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan pembangunan ruang kelas 

baru tahun anggaran 2014 kepada Bidang Pendidikan Islam/Bidang 

Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi/Kankemenag 

Kab/Kota/Madrasah; 

4. Menerima data Madrasah yang membutuhkan pembangunan ruang kelas baru 

dari Kanwil Kemenag Provinsi.   

5. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data RA dan Madrasah yang 

membutuhkan pembangunan ruang kelas baru; 

6. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Madrasah penerima 

bantuan pembangunan ruang kelas baru; 

7. Menyampaikan pemberitahuan kepada Madrasah tentang Madrasah penerima 

bantuan pembangunan ruang kelas baru; 

8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan pembangunan ruang kelas 

baru tahun anggaran 2014; 

9. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Islam/Bidang Pendidikan 

Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi dan Seksi Pendidikan Islam/Seksi 

Pendidikan Madrasah Kankemenag Kabupaten/Kota; 

10. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pelaksanaan 

bantuan pembangunan ruang kelas baru sebagai bahan masukan dalam 

rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut. 

 

B. Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Propinsi 

1. Melakukan pemberitahuan dan atau sosialisasi kepada Kankemenag 

Kabupaten/Kota dan Madrasah tentang dana bantuan pembangunan ruang 

kelas baru tahun anggaran 2014; 

2. Memberikan Rekomendasi kepada Madrasah swasta yang mengajukan 

permohonan bantuanpembangunan ruang kelas baru; 

3. Menerima data Madrasah yang membutuhkan pembangunan ruang kelas 

barudari Kankemenag Kab./Kota; 

4. Melaporkan kepada Direkorat Pendidikan Madrasah tentang Madrasah yang 

membutuhkan bantuan pembangunan ruang kelas baru. 
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5. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data Madrasahyang membutuhkan 

pembangunan ruang kelas barudari Kankemenag Kab/Kotadan atau dari 

tingkat satuan pendidikan; 

6. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Madrasah swasta 

penerima bantuan pembangunan ruang kelas baru; 

7. Menyampaikan pemberitahuan kepada Madrasah swasta tentang Madrasah 

swasta penerima bantuan pembangunan ruang kelas baru; 

8. Melaporkan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah tentang Madrasah 

penerima bantuan pembangunan ruang kelas baru; 

9. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kankemenag Kab./Kota tentang 

Madrasah penerima bantuan pembangunan ruang kelas baru; 

10. Memantau terhadap pelaksanaan bantuan; 

11. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendidikan Madrasah, Seksi 

Pendidikan Islam/Seksi Pendidikan Madrasah Kab./Kota dan/atau tingkat 

satuan pendidikan. 

12. Melaporkan kepada Direktur Pendidikan Madrasah tentang pelaksanaan 

bantuan rehabilitasi ruang kelas sebagai bahan masukan dalam rangka 

penyusunan kebijakan lebih lanjut. 

 

C. Seksi Pendidikan Madrasah/Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten/Kota 

1. Menerima usulan/pengajuan proposal dari Kepala Madrasah; 

2. Melakukan verifikasi dan validasi data Madrasah yang membutuhkan 

pembangunan ruang kelas barudari usulan/proposal madrasah; 

3. Memberikan rekomendasikepada Madrasahswasta yang mengajukan 

permohonan bantuan pembangunan ruang kelas baru; 

4. Melaporkan kepada Kanwil Kemenag Provinsi tentang Madrasah yang 

membutuhkanbantuan pembangunan ruang kelas baru; 

5. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data Madrasahyang membutuhkan 

pembangunan ruang kelas barudari tingkat satuan pendidikan; 

6. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Madrasah swasta 

penerima bantuan pembangunan ruang kelas baru; 

7. Menyampaikan pemberitahuan kepada Madrasah swasta tentang penerima 

Madrasah swasta bantuan pembangunan ruang kelas baru;  

8. Memproses dan mempersiapkan pencairan dana bantuanpembangunan ruang 

kelas baru;  

9. Memantau terhadap pelaksanaan bantuanpembangunan ruang kelas baru 

tahun anggaran 2014; 

10. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Islam/Bidang Pendidikan 

Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi dan/atau tingkat satuan pendidikan. 

11. Melaporkan kepada Kanwil Kemenag Propinsitentang pelaksanaan bantuan 

pembangunan ruang kelas baru sebagai bahan masukan dalam rangka 

penyusunan kebijakan lebih lanjut. 
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D. Madrasah Swasta 

1. Mengajukan usulan program pembangunan ruang kelas baru yang dilengkapi 

dengan rekomendasi dari Kanwil Kemenag Provinsi/Kakankemenag Kab./Kota 

2. Memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan terkait dengan 

proses penerimaan bantuan. 

3. Melaksankan bantuanpembangunan ruang kelas baru dengan sebaik-baiknya 

dan penuh tanggung jawab.  

4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

bantuanpembangunan ruang kelas baru kepada Kanwil Kemenag 

Propinsi/Kakankemenag Kabupaten/Kota. 

E. Pembentukan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Swasta 

Dalam merealisasikan program ini terlebih dahulu membentuk Panitia 

Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah dengan difasilitasi oleh Kepala  

Madrasah/Yayasan. Adapun susunan kepanitiaan adalah sebagai berikut: 

 

NO JABATAN 
UNIT 

KERJA/UNSUR 
KETERANGAN 

1 Penanggung 
jawab 

Kepala Madrasah  

2 Ketua 
Wakil Kepala 
Madrasah, Guru/ 
Komite  

Disepakati 
dalam rapat 

3 Sekretaris Guru/Komite  
Disepakati 
dalam rapat 

4 Bendahara 
Bendahara Rutin 
/ Guru Tetap 

Disepakati 
dalam rapat 

5 Pengawas 
Pmbangunan 

Berpendidikan 
minimal SMK 
yang mengerti 
Konstruksi 
bangunan 

Disepakati 
dalam rapat 

6 Bidang 
Teknis 

Komite 

Memiliki 
pengalaman dan 
kemampuan 
dalam bidang 
pembangunan 
fisik 

 

Dalam pemilihan PanitiaPembangunan RKB diwajibkan memiliki 

persyaratan dan memilih pada personel yang memiliki sifat: jujur, amanah, 

tanggungjawab, dapat dipercaya, professional di bidangnya, berdedikasi tinggi, 

integritas dan terbuka. 

Panitia Pembangunan RKB adalah warga madrasah yang dipilih dan 

dibentuk secara demokratis dalam forum rapat madrasah yang dipimpin oleh 

Kepala Madrasah dan dihadiri oleh unsur Yayasan, Komite Madrasah, para guru, 

wali murid dan unsur tokoh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian 

terhadap pembangunan pendidikan madrasah.  
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Adapun tugas dan tanggung jawab panitia Pembangunan RKB adalah 

sebagai berikut:  

1. Menggalang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ruang 

kelas baru untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam bidang 

pendidikan; 

2. Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru secara swakelola; 

3. Memilih dan menetapkan perencana/pengawas di tingkat madrasah; 

4. Memberikan arahan kepada perencana dan secara bersama-sama menyusun 

rencana dan waktu pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru; 

5. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya; 

6. Mencairkan dana bantuan langsung (Block Grant) pembangunan ruang kelas 

baru yang masuk ke rekening Madrasah dan menggunakan sesuai dengan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) (format RAB: lihat lampiran 3); 

7. Membuat Berita Acara Revisi Pekerjaan apabila dalam proses pelaksanaan 

program membutuhkan perubahan;  

8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan; 

9. Mengembalikan sisa dana bantuan ke kas negara apabila terdapat kelebihan 

anggaran; 

10. Menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan 

dana sesuai RAB. 

 

F. Prosedur Pembentukan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah 

Swasta 

Setelah Madrasah menerima pemberitahuan serta seluruh dokumen terkait 

dan buku Petunjuk Teknis (Juknis), kepala Madrasah bersama komite Madrasah 

dan Yayasan segera menyelenggarakan rapat umum dengan agenda untuk (i) 

sosialisasi program bantuan langsung (Block Grant)pembangunan ruang kelas 

baru, menginformasikan tentang penetapan Madrasah sebagai penerima (ii) 

pembentukan Panitia Pembangunan ruang kelas baru. 

Prosedur pemilihan personalia Panitia pembangunan ruang kelas baru 

dilakukan secara demokratis, dengan mengutamakan asas musyawarah untuk 

mufakat. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan  Pembentukan 

Panitia (format: lihat lampiran 4)  

 

G. Perencana/pengawas 

Perencana/pengawas bertanggungjawab kepada Panitia pembangunan 

ruang kelas baru dalam pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru. Kriteria 

perencana/pengawas adalah: 

a. Berpendidikan minimum STM/SMK jurusan bangunan atau berpengalaman di 

bidang konstruksi minimal 3 tahun 

b. Bukan dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), unsur birokrat, atau merangkap 

jabatan sebagai birokrat (eksekutif maupun legislatif), seperti anggota DPRD, 

DPD dan/atau pengurus Dewan Pendidikan, Pengurus Partai Politik, Komite 

Madrasah, LSM, LKMD/BPD;  

c. Sanggup bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh, dapat bekerjasama 

dengan seluruh anggota Panitia Pembangunan RKB, dan seluruh pekerja dalam 

kegiatan rehabilitasi ruang kelas. 
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Perencana/pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut 

(format: lihat lampiran 5): 

1. Tahap Persiapan: 

a. Membuat gambar desain dan struktur rencana bangunan yang terdiri dari: 

a) site plan/tata letak bangunan; b) denah, tampak, potongan bangunan; c) 

gambar detail pondasi; d) gambar detail kolom, balok, sloof; e) gambar detail 

kuda-kuda; f) gambar detail pintu dan jendela; g) gambar rencana plafon; h) 

gambar rencana lantai; dan i) gambar instalasi penerangan, tenaga listrik 

dan instalasi air. Gambar desain dan struktur harus memenuhi prinsip 

bangunan tahan gempa; 

b. Membuat perencanaan pembangunan ruang kelas yang dibahas bersama 

panitia; 

c. Menyusun analisis harga satuan pekerjaan berdasarkan harga bahan dan 

upah; 

d. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB); 

e. Membuat jadwal pelaksanaan pembangunan ruang kelas. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan : 

a. Secara periodik membantu kepala madrasah dan panitia pembangunan 

ruang kelas, mengarahkan dan membimbing pekerja dan tukang selama 

pekerjaan berlangsung; 

b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang dibeli; 

c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan; 

d. Membantu membuat laporan progress pelaksanaan pembangunan ruang 

kelas secara bulanan sampai dengan laporan pertanggungjawaban setelah 

penyelesaian seluruh pekerjaan. 
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BAB V 

TATA KELOLA PENDANAAN DAN PENGGUNAANNYA 

 

 

A. Sumber Dana  

Sumber dana Bantuan Pembangunan RKB berasal dari Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) disalurkan langsung ke rekening Madrasah. 

Penggunan dana adalahuntuk membangun ruang kelas baru dan dapat membeli 

meubelair/perabot ruang kelas (format: lihat lampiran 6).  

   

B. Mekanisme Pencairan Dana 

Pencairan dan penyaluran dana bantuan Pembangunan RKB Madrasah 

swasta dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah/Kanwil Kemenag 

Provinsi/Kankemenag Kab./Kota sesuai posisi anggaran berada melalui KPPN. 

Pengambilan dana bantuan pembangunan ruang kelas baru Madrasah swasta 

dilakukan oleh Madrasah penerima bantuan melalui Bank dengan rekening a.n 

Madrasah. 

Persyaratan pengambilan dana bantuan pembangunan ruang kelas baru 

Madrasah adalah sebagai berikut : 

1. Dana bantuan diambil di Kantor Bank terdekat oleh Kepala Madrasah dan 
Bendahara Madrasah dengan membawa dan menunjukkan SK Kepala 
Madrasah dan SK Bendahara Madrasah. 

2. Kepala Madrasah dan Bendahara Madrasah membawa surat yang 
ditandatangani Direktur Pendidikan Madrasah/Kakanwil/Kankemenag 
Kab./Kota sesuai posisi anggaran berada tentang Madrasah penerima 
bantuan block grantpembangunan ruang kelas baru Madrasah tahun 2014, 

kemudian mengambil dana tersebut di Bank. 
 

C. Ruang Lingkup dan Penggunaan Dana 

1. Dana digunakan untukbantuan pembangunan ruang kelas baru; 

3. Penggunaan dana dilakukan seefisien mungkin dan digunakan sesuai tingkat 

kebutuhan; 

4. Dana pembangunan ruang kelas baru tidak boleh digunakan untuk: 

a. Selain peruntukan alokasi bantuan RKB; 

b. Administrasi kegiatan; 

c. Penyiapan kegiatan fisik; 

d. Penelitian; 

e. Pelatihan; 

f. Perjalanan dinas; 

g. Biaya izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah, pematangan tanah, 

dan sebagainya; 

h. Diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya untuk modal beternak, 

berdagang, dan sebagainya; 

i. Dipinjamkan kepada siapapun dengan alasan apapun; 

j. Disimpan di bank dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh 

keuntungan; 
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k. Honor Tim Panitia, membayar uang lembur, bonus, pakaian, ataupun 

konsumsi sehari-hari bagi guru atau panitia. 

 

D. Pengelolaan Dana 

Pengelolaan dana menjadi tanggung jawab Kepala Madrasah penerima 

program. Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan dana mencakup pencatatan 

penerimaan dan pengeluaran sehingga memudahkan proses pelaporan dan 

pengawasan, antara lain sebagai berikut: 

 

1. Pembukuan 

a. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah sesuai RAB; 

b. Setiap pengeluaran  minimal Rp. 1.000.000,- harus dibubuhi materai 

Rp.6.000,-; 

c. Semua bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang 

dibayar, tanggal, dan nomor bukti; 

d. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan dalam 

buku penerimaan dan pengeluaran;  

e. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat 

sesuai urutan kejadiannya; 

f. Seluruh bukti pembelanjaan; 

g. Pada akhir pelaksanaan, buku tersebut ditutup, dihitung saldonya, 

dicocokkan dengan saldo uang yang ada, baik di Kas atau di Bank. 

 

Tata cara pengelolaan keuangan panitia secara garis besar yang meliputi: 

Pembukuan keuangan, pengelompokkan jenis pengeluaran, cara pengisian 

buku kas umum, rekapitulasi pengeluaran, laporan keuangan dan pengarsipan 

dokumen keuangan dapat dilihat pada lampiran buku ini (format: lihat 

lampiran 7). 

 

2. Dokumen Pendukung Pembukuan  

a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima 

pembayaran; 

b. Bukti transaksi lainnya;  

c. Semua dokumen yang ditandatangani Panitia Pembangunan Ruang Kelas 

Baru harus distempel Madrasah; 

d. Foto perkembangan saat pembangunan ruang kelas baru dan saat serah 

terima ruang kelas yang sudah dibangun. 
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BAB VI 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 

A. Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan 

Setelah menerima informasi sebagai penerima programpembangunan ruang 

kelas baru segera membentuk panitia pembangunan ruang kelas baru dengan 

prosedur sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya Kepala Madrasah bersama 

panitia pembangunan ruang kelas barumempersiapkan yang terkait dengan 

rencana pelaksanaan pekerjaan (format: lihat lampiran 8).Semua hal tersebut 

dikoordinasikan dengan Komite/Pengurus Yayasan, Panitia pembangunan ruang 

kelas baru segera melakukan persiapan pelaksanaan program dengan mempelajari 

buku Petunjuk Teknis (Juknis) pembangunan ruang kelas baru secara lebih 

seksama dan menyiapkan format-format administrasi, keuangan dan teknis 

pelaksanaan serta pelaporan. 

Dalam mempersiapkan yang terkait dengan pencairan perlu disusun 

terlebih dahulu Rencana Anggara Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan. 

Berikut dijelaskan bagaimana menyusun kedua dokumen tersebut. 

 

1. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya 

Untuk menghitung perkiraan biaya konstruksi atau Rencana Anggaran 

Biaya (RAB), Panitia pembangunan ruang kelas baru harus mempunyai data-data 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perkiraan volume setiap item pekerjaan panitia bisa membuat 

penyesuaian perhitungan berdasarkan kondisi maupun bahan-bahan yang 

dipakai di masing-masing lokasi pembangunan. 

2. Merinci seluruh jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan gambar 

dan spesifikasi teknis 

3. Mengelompokkan jenis pekerjaan berdasarkan kelompok pekerjaan sejenis, 

dimulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan galian pondasi, 

pekerjaan struktur, pekerjaan finishing (lantai, dinding, kusen, dan plafond), 

pekerjaan atap, pekerjaan M/E dan lain-lain. 

4. Memulai perhitungan jenis pekerjaan di atas dengan satuan m, m2, m3, kg, 

buah, unit dan lumpsum yang didasarkan jenis pekerjaan sesuai dengan 

gambar kerja. 

5. Daftar harga bahan/material yang dipakai dalam setiap item pekerjaan yang 

berlaku di sekitar wilayah dimana pekerjaan dilaksanakan. 

6. Rumus perhitungan harga satuan item pekerjaan, disajikan pada Tabel 

“Analisa Harga Satuan Pekerjaan. 

 

Analisa harga satuan pekerjaan adalah perhitungan harga satuan setiap 

jenis pekerjaan dalam satuan tertentu (m, m2, m3, kg, buah). Analisa harga satuan 

ini terdiri dari analisis harga bahan bangunan, harga upah dan harga alat bantu 

yang disesuaikan dengan banyaknya kebutuhan dalam satu satuan pekerjaan 
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tersebut. Banyaknya keperluan bahan, upah, dan alat dihitung berdasarkan pada 

formula SNI yaitu indeks atau faktor pengali pada masing-masing jenis satuan 

pekerjaan. 

Panitia bisa menambahkan item analisa disesuaikan dengan kondisi dan 

bahan-bahan yang dipakai di masing-masing lokasi pembangunan. Perhitungan 

anggaran biaya adalah hasil perkalian antara volume pekerjaan dengan harga 

satuan pekerjaan dari masing-masing jenis pekerjaan. Untuk lebih jelas, 

pengertian di atas dapat dijabarkan dalam rumus berikut : 

 

Rencana Anggaran Biaya = Volume Pekerjaan × Harga Satuan Pekerjaan 

 

Dengan format yang disediakan, Panitia dapat menyusun perkiraan biaya dalam 

format Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melaksanakan pekerjaan 

pembangunan. 

 

2. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 

Penjadwalan merupakan penerjemahan tahapan-tahapan pekerjaan 

konstruksi yang digambarkan dalam skala waktu. Dalam penyusunan jadwal perlu 

ditentukan kapan masing-masing kegiatan dimulai dan diselesaikan, sehingga 

pembiayaan dan pemakaian sumberdaya dapat diatur waktunya sesuai 

keperluannya. Selain itu penjadwalan ini dapat digunakan untuk pengendalian 

atau pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dari beberapa cara yang 

biasa digunakan untuk mengontrol dan memonitor kemajuan pekerjaan di 

lapangan, salah satu cara yang sederhana dan cukup dikenal adalah diagram 

balok (Bar Chart) seperti dicontohkan berikut. 
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TABEL 

JADWAL PELAKSANAAN PEMBANGUNA RUANG KELAS BARU 

Nama Madrasah : ………………………………………….. 
Desa   : …………………………………………... 
Kecamatan  : …………………………………………… 
Kabupaten/Kota : …………………………………………… 
Propinsi  : …………………………………………… 
 

NO URAIAN PEKERJAAN 

BULAN KE 

I II III 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I Pekerjaan Persiapan             

II Pekerjaan Galian dan 

Urugan 

            

III Pekerjaan Pondasi             

IV Pekerjaan Dinding             

V Pekerjaan Kusen, 

Pintu dan Jendela 

            

VI Pekerjaan Atap             

VII Pekerjaan Plafond             

VIII Pekerjaan Lantai             

IX Pekerjaan 

Penggantung dan 

Pengunci 

            

X Pekerjaan Instalasi 

Listrik 

            

XI Pekerjaan Instalasi 

Plumbing & Drainasi 

            

XII Pekerjaan Finishing 

dan Perapihan 

            

 

B. Pelaksanaan Pekerjaan 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Panitia pembangunan ruang 

kelas baru pada saat pelaksanaan pekerjaan antara lain: 

1. Mencairkan dana dari rekening RA/Madrasah melalui Kepala Madrasah sesuai 

dengan kebutuhan dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan 

jadwal kerja yang telah dibuat;  

2. Melaksanakan program sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) program; 

3. Mencatat pengeluaran dan pemasukan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU); 

4. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dengan 

mengikuti format-format yang tersedia dalam Petunjuk Teknis (Juknis) 

Program. 

5. Panitia wajib membayar pajak atas pekerjaan yang dilakukan, berdasarkan 

pada ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.  

6. Panitia wajib membuat dokumentasi progres selama masa pelaksanaan 

program berupa foto·foto pelaksanaan program (format; lihat lampiran 9), 

minimal: 

a. Foto kondisi sebelum pekerajaan dilakukan (0%); 

b. Foto pada saat pencapaian progres pekerjaan fisik 25%, 50%, dan 75%; 

c. Foto kondisi akhir setelah program selesai dikerjakan (100%). 
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7. Setelah dana pembangunan ruang kelas baru diterima, Panitia segera 

melaksanakan kegiatan pembangunan ruang kelas baru dalam sembilan puluh 

(90) hari kalender 

 

C. Revisi Pekerjaan 

Selama pelaksanaan pekerjaan, dimungkinkan terjadinya perubahan dari 

yang telah direncanakan, dan perubahan tersebut kemungkinan akan terkait 

dengan volume maupun biaya pekerjaan, dengan demikian setiap perubahan yang 

terjadi harus disertai dengan evaluasi dan dituangkan dalam Berita Acara 

Revisi(format; lihat lampiran 10). Hasil Revisi ini harus dicatat dan ditandatangani 

oleh Ketua Panitia dan Kepala Madrasah dan dikordinasikan dengan 

Komite/Yayasan.  

 

D. Pengendalian dan Pengawasan Pekerjaan 

Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. 

Pengawasan dilakukan oleh instansi resmi, diantaranya Inspektorat Jenderal 

Kemenag RI/BPK dan/atau BPKP serta instansi yang ditunjuk oleh Direktorat 

Pendidikan Madrasah. Oleh karenanya Panitia harus melaksanakan program ini 

secara transparan dan akuntabel. 
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BAB VII 
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

 

A. Monitoring 

Agar diperoleh informasi riil mengenai implementasi program Bantuan 

Sosial  Pembangunan Ruang Kelas Baru di lapangan, perlu dilakukan monitoring. 

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa dana bantuan tersebut diterima oleh 

yang berhak dalam jumlah yang sesuai, serta menjamin agar pelaksana dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya terlaksana dengan baik dan benar. Dengan 

demikian maka kegiatan yang perlu dipantau antara lain: 

1. Fungsi dan kinerja organisasi panitia pelaksana pada masing-masing 

madrasah; 

2. Proses penyerapan dan penggunaan dana pembangunan ruang kelas baru oleh 

madrasah; 

3. Tatalaksana penyelenggaraan kegiatan, administrasi dan pengelolaan keuangan 

oleh madrasah; dan 

4. Pemanfaatan sarana dan prasarana madrasah yang telah dibangun sesuai 

fungsinya. 

 

Direktorat Pendidikan Madrasah dapat memantau pelaksanaan program 

pembangunan ruang kelas baru, Bidang Pendidikan Islam/Bidang Pendidikan 

Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi dan Seksi Pendidikan Islam/Pendidikan 

Madrasah Kankemenag Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap  

madrasah penerima program pembangunan ruang kelas baru di wilayahnya 

masing-masing. 

 

B. Evaluasi 

Berdasar hasil monitoring yang dilakukan oleh berbagai pihak, Direktorat 

Pendidikan Madrasah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. 

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program dan 

bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru serta pemanfaatan program untuk 

mendukung tujuan utama, yaitu perluasan akses dan peningkatan mutu 

madrasah. 

 

C. Laporan Pertanggungjawaban 

 Laporan Pertanggungjawaban terhadap realisasi bantuan pembangunan 

ruang kelasbaru disusun oleh Panitia dengan mekanisme dan sistematika sbb: 

 

1. Laporan Deskriptif yang menggambarkan terhadap proses pelaksanaan 

bantuan dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga berakhirnya 

pelaksanaan program. 
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Laporan Deskriptif terdiri: 

Bab I. Pendahuluan, berisi gambaran umum pentingnya pelaksanaan 

pembangunan ruang kelas baru, tujuan dilaksanakannya program 

bantuan pembangunan ruang kelas baru sehingga memunculkan 

indikator-indikator perencanaan, pelaksanaan dan outcome  

pelaksanaan program.   

Bab II. Pelaksanaan Program dan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas 

Baru, berisikan proses pelaksanaan program dari pembentukan 

panitia, persiapan, pencairan, realisasi anggaran dan dokumentasi 

pelaksanaan, sesuai dengan contoh dalam buku Petunjuk Teknis 

(Juknis) program dan bantuan ini.   

Bab III.  Penutup, gambaran singkat output dari pelaksanaan program 

pembangunan ruang kelas baru madrasah, kendala dan 

rekomendasi dan harapan pengembangan ke depan. 

 

2. Laporan Realisasi Anggaran, berisikan bukti-bukti realisasi anggaran yang 

sah (kuitansi induk bermaterai, daftar pembayaran upah tukang) pelaksanaan 

program bantuan pembangunan ruang kelasbaru sesuai dengan ketentuan 

Petunjuk Teknis (Juknis). 
 

3. Laporan Dokumentasi, berisi foto-foto pelaksanaan kegiatan bantuan 

pembangunan ruang kelas baru. 
 

4. Laporan Pertanggungjawaban, dibuat rangkap 3 

a. Asli untuk Madrasah; 

b. Apabila anggaran berasal dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian 

Agama RI maka salinan laporan disampaikan kepada: (1). Direktorat 

Pendidikan Madrasah cq. Subdit Sarana dan Prasarana; (2). Kanwil 

Kementerian Agama Propinsi cq Bidang Pendidikan Islam/Bidang 

Pendidikan Madrasah; (3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. 

Kasi Pendidikan Madrasah.  

c. Apabila anggaran berasal dari DIPA Kanwil Kementerian Agama Propinsi 

maka salinan laporan disampaikan kepada: (1). Kanwil Kementerian Agama 

Propinsi cq. Bidang Pendidikan Islam/Bidang Pendidikan Madrasah; (2) 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kasi Pendidikan Madrasah.  
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BAB VIII 

KETENTUAN LAIN 

 

1. Disamping ketentuan dan kriteria dalam Petunjuk Teknis (Juknis) ini, Kanwil 

Kementerian Agama Propinsi/Kankemenag Kab./Kota juga mempertimbangkan 

usulan yang disampaikan langsung dari madrasah, maupun dari instansi lain 

yang relevan.  

2. Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan olehKanwil 

Kementerian Agama Propinsi/Kankemenag Kab./Kota ternyata madrasah yang 

bersangkutan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan usulan yang telah 

disepakati dan tanpa usulan revisi atau pekerjaan tidak diselesaikan sesuai 

dengan rencana, maka pihak madrasah wajib mengembalikan dana bantuan 

pembangunan ruang kelas barusebesar dana yang telah diterima madrasah ke 

Kas Negara. 

3. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut di atas sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab kepala madrasah sebagai penerima bantuan. 

 

Semoga bantuan pembangunan ruang kelas baru dapat memberikan out-put bagi 

pemberdayaan dan peningkatan mutu madrasah. Aamiin 
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Lampiran 1 Profil Madrasah 

 

KOP MADRASAH 

 

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

2. No Statistik   : ................................................ 

3. Akreditasi   : ................................................ 

4. Alamat Lengkap  :JI ...................................................... 

      Desa / Kecamatan ............................ 

      Kab/Kota .......................................... 

      Propinsi............................................. 

      No. Telp ............................................ 

5. NPWP   : .......................................................... 

6. Nama Kepala  : .......................................................... 

7. No. Tlp/HP   : .......................................................... 

8. Nama Yayasan  : .......................................................... 

9. Alamat Yayasan  : .......................................................... 

10. No Tlp Yayasan  : .......................................................... 

11. No Akte Pendirian Yayasan : ........................................................ 

12. Kepemilikan Tanah  : Pemerintah/Yayasan/Pribadi/ 

  Menyewa/Menumpang *) 

     Status tanah :. … (sertakan copy-nya) 

     Luas tanah   : ………m2 

13. Status Bangunan  :Pemerintah/Yayasan/ Pribadi 

                                              Menyewa/Menumpang *) 

14. Luas Bangunan  : ....................... m2 

 

15. Data siswa dalam tiga tahun terakhir (MTs dan MA)-untuk RA dan MI agar dikondisikan) 

 

TAHUN 

AJARAN 

KELAS I KELAS 2 KELAS 3 
JUMLAH 

(KELAS 1+2+3) 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

2009/2010 
 
 

       

2010/2011 
 

 

       

2011/2012 
 
 

       

         

 

16. Data Sarana Prasarana 

NO 
Jenis 

Prasarana 

Jmlah 

Ruang 

Jumlah 
Ruang 

Kondisi 
Baik 

Jumlah 
Ruang 

Kondisi 
Rusak 

Kategori Kerusakan 

Rusak 
Ringan 

Rusak 
Sedang 

Rusak 
Berat 

1 Ruang Kelas       

2 Perpustakaan       

3 R. Lab. IPA       

4 R. Lab. Biologi       

5 R. Lab. Fisika       

6 R. Lab. Kimia       

7 R. Lab. 

Komputer 

      

8 R. Lab. Bahasa       

9 R. Pimpinan       

10 R. Guru       

11 R. Tata Usaha       

12 R. Konseling       

13 Tempat 
Beribadah 

      

14 R. UKS       

15 Jamban       

16 Gudang       

17 R. Sirkulasi       
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NO 
Jenis 

Prasarana 
Jmlah 
Ruang 

Jumlah 

Ruang 
Kondisi 

Baik 

Jumlah 

Ruang 
Kondisi 

Rusak 

Kategori Kerusakan 

Rusak 
Ringan 

Rusak 
Sedang 

Rusak 
Berat 

18 Tempat 

Olahraga 

      

19 R. Organisasi 

Kesiswaan 

      

20 R. Lainnya       

 

17. Penghargaan Prestasi  

No Prestasi  Tahun Tingkat 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

18. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

NO KETERANGAN JUMLAH 

Pendidik 

1 Guru PNS diperbantukan Tetap 
 

 

2 Guru Tetap Yayasan 
 

 

3 Guru Honorer 

 

 

4 Guru Tidak Tetap 
 

 

Tenaga Kependidikan 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

 

19. Fotocopy NSM/Surat Izin Operasional (dilampirkan) 

20. Akreditasi (dilampirkan) 

21. Bukti Kepemilikan Tanah (dilampirkan) 

22. Fotocopy NPWP Atas Nama RA/Madrasah (dilampirkan) 
 
 

……………....................... 2014 
Mengetahui, 
Ketua Komite     Kepala  
 
 
 

(......................................)   (......................................) 
 
 
Keterangan: 
Jika diperlukan dapat ditambahkan data pendukung lainnya 
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Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesanggupan 

 

KOP MADRASAH 

 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  

MENYELESAIKAN PEKERJAAN DAN MEMBUAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

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

Tempat/Tgl. Lahir : ................................................................... 

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

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

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara satuan Pendidikan: 

Nama Madrasah : ................................................................... 

NSM   : ................................................................... 

Alamat RA/Madrasah : Jalan........................................................... 

     Kecamatan ................................................. 

     Kab./Kota ................................................... 

     Propinsi ...................................................... 

 

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kami setuju menerima  bantuan ……………………sebesar Rp………......................... dengan 

rincian kegiatan terlampir. 

2. Kami sanggup dan akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis program 

bantuan …………………………………... 

3. Kami sanggup untuk meningkatkan mutu belajar mengajar di Madrasah kami. 

4. Kami sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan standar pembakuan dan 

kualitas yang ditetapkan sampai batas maksimal 66 (enam puluh enam) hari kalender sejak 

menerima dana bantuan. 

5. Kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana bantuan. 

6. Kami sanggup membuat Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan pekerjaan sesuai juknis 

dengan batas waktu maksimal 72 (tujuh puluh dua) hari kalender sejak menerima dana 

bantuan. 

7. Kami bersedia untuk diaudit dan dituntut secara hukum sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku jika kami melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku.  

 

Demikian surat pernyataan kesediaan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggungjawab.  

 

………………..…………...2014 

 

        Kepala 

 

            

        (……………………..) 

Mengetahui, 

Komite Madrasah      Ketua Yayasan *) 

 

 

 

(…………………………..)      (………………………..) 
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*) Ketua Yayasan untuk madrasah swasta  

 

 

Lampiran 3 Contoh RAB 

KOP MADRASAH 
(ALAMAT LENGKAP) 

 

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN 
………………………………………………. 

TAHUN ANGGARAN 2014 

 

NO ITEM PEKERJAAN SATUAN VOL 
HARGA 

SATUAN 
JUMLAH 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 
DAN PEMBONGKARAN 

    

1      

2      

3      

 SUB TOTAL     

II PEKERJAAN DINDING 
DAN LANTAI 

    

1      

2      

3      

 SUB TOTAL     

III PEKERJAAN PLAFOND     

1      

2      

3      

 SUB TOTAL     

TOTAL     

dan seterusnya…………. 

 
………………………….. 2014 

 
 
Kepala Madrasah……….        Panitia 
 
 
 
(…………………………)      (……………………………..) 
 

 
Mengetahui, 
Perencana 

 
 
 

(…………………….) 
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Lampiran 4Berita Acara & SK Kepanitiaan 

 

KOP MADRASAH 

 

BERITA ACARA PEMBENTUKAN 

PANITIA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU MADRASAH 

 

Pada hari ini ......................... tanggal .................. bulan ................ tahun ..............kami yang 

bertanda tangan di bawah ini melalui musyawarah pembentukan ......................................... bahwa 

dalam rangka pelaksanaan pekerjaan: 

 

Madrasah  : ............................................................ 

Alamat  Lengkap  : ............................................................ 

 

dengan ini menyatakan bahwa kami sepakat menyusun Panitia ........................................................ 

yang dibentuk dari daftar calon yang diajukan, sesuai dengan hasil musyawarah mufakat dan 

dengan penuh tanggung jawab serta tanpa tekanan dari pihak manapun. 

 

Susunan Panitia dimaksud adalah sebagai berikut: 

NAMA DAN 

ALAMAT 
UMUR/ TGL LAHIR JABATAN 

  Penanggungjawab 

  Ketua 

  Sekretaris 

  Bendahara 

  Pengawas 

  Bidang Teknis 

 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh semua yang hadir dalam rapat. 

Penandatangan: 

NAMA JABATAN TANDATANGAN 

1. ................................ 1. ............................ 1. .......................... 

2. ................................. 2. ............................ 2. .......................... 

3. ................................. 3. ............................ 3. .......................... 

4. ................................. 4. ............................ 4. .......................... 
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Contoh Draft SK Kepanitiaan 

 

KOP MADRASAH 

 

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ...................  

NOMOR: .............................. 

TENTANG 

PENETAPAN PANITIA …………………………………  

MADRASAH ………………………..………..…………………… 

TAHUN ANGGARAN 2014 

 

Bismillahirrahmaanirrahim 

 

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Madrasah dan pemerataan pelayanan 

pendidikan, Pemerintah telah mengembangkan Program …………………………; 

  2. bahwa untuk menunjang kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan  Program 

dan Bantuan …………………………… perlu dibentuk Panitia Pembangunan 

Ruang Kelas Baru Madrasah; 

Mengingat :  1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang 

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;  

  3. Petunjuk Teknis Program dan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru, 

Direktorat Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama 

RI, dan;  

  4.  Hasil Rapat Pembentukan Panitia ……………… 

Memperhatikan : Hasil rapat Kepala Madrasah dengan..... pada tanggal ......................... 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  

Pertama  : Menetapkan Susunan Panitia ………..…..… Madrasah ....................... Tahun 

Anggaran 2014 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini. 

Kedua : Panitia sebagaimana butir pertama di atas berfungsi sebagai- pelaksana teknis 

Program Bantuan …………………………… Tahun Anggaran 2014, dengan tugas 

pokok sebagaimana dituangkan dalam Petunjuk  Pelaksanaan. 

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian 

hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya. 

 

………………, …………........... 

(Tempat, tgl/bln/th) 

 

Kepala  

 

(…………………………………) 
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Lampiran Surat Keputusan Kepala Madrasah ……….. 

Nomor : ………...............…. 

Tanggal : ………...............…. 

 

 

SUSUNAN PANITIA 

…………………………………………………..  

 TAHUN ANGGARAN 2014 

 

NO NAMA 
JABATAN DALAM 

KEPANITIAAN 

JABATAN DILUAR 

KEPANITIAAN 

1  
Penanggung jawab Kepala Sekolah 

2  
Ketua Panitia 

Wakil Kepala Madrasah,  

Guru/Komite/masyarakat  

3  
Sekretaris  Guru/Komite/masyarakat 

4  
Bendahara  

Bendahara Rutin / Guru 

Tetap 

5  

Pengawas 

Berpendidikan Minimal 

SMK pembangunan/ 

masyarakat  

6  
Bidang Teknis  Komite/masyarakat 

 

 

Kepala …….…….……. 

 

 

 

 

(...........................................) 
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Lampiran 5Surat Tugas Perencana  

 
KOP MADRASAH 

SURAT TUGAS PERENCANA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 

Tanggal : ………………………………. 

 

Ketua Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah ................................................ 

Kabupaten /Kota …………..………….. Provinsi ……..……..……………… 

Berdasarkan berita acara pemilihan dan pembentukan Panitia Pembangunan Ruang Kelas 

BaruMadrasah .................................., nomor 

…….......…................................,tanggal…….................................... 

 

Dengan ini menugaskan kepada 

 

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

Alamat : ……………………………….. 

 

Untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan ruang kelas baru, dengan uraian tugas 

sebagai berikut: 

 

1. Tahap Persiapan: 

a. Membuat gambar desain dan struktur rencana bangunan yang terdiri dari: a) site plan/tata 

letak bangunan; b) denah, tampak, potongan bangunan; c) gambar detail pondasi; d) gambar 

detail kolom, balok, sloof; e) gambar detail kuda-kuda; f) gambar detail pintu dan jendela; g) 

gambar rencana plafon; h) gambar rencana lantai; dan i) gambar instalasi penerangan, 

tenaga listrik dan instalasi air. Gambar desain dan struktur harus memenuhi prinsip 

bangunan tahan gempa; 

b. Membuat perencanaan pembangunan ruang kelas yang dibahas bersama panitia; 

c. Menyusun analisis harga satuan pekerjaan berdasarkan harga bahan dan upah; 

d. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB); 

e. Membuat jadwal pelaksanaan pembangunan ruang kelas. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan : 

a. Secara periodik membantu kepala madrasah dan panitia pembangunan ruang kelas, 

mengarahkan dan membimbing pekerja dan tukang selama pekerjaan berlangsung; 

b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang dibeli; 

c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan; 

d. Membantu membuat laporan progress pelaksanaan pembangunan ruang kelas secara 

bulanan sampai dengan laporan pertanggungjawaban setelah penyelesaian seluruh 

pekerjaan. 

 

Jangka waktu penugasan perencana adalah selama pelaksanaan pembangunan ruang kelasbaru 

yang tidak boleh melebihi tahun anggaran 2014. Besar imbalan perencana dan pengawas adalah 

sebesar 

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

 

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

 

Menyetujui     Ketua Panitia Pembangunan  Mengetahui 

Perencana     Madrasah    Kepala Madrasah 

 

 

  
......................    .....................................   .............................. 
nama jelas    NIP .............................    NIP ........................ 
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Lampiran 6Berita acara penyediaan meubelair/perabot ruang kelas   

KOP MADRASAH 

BERITA ACARA  

PENYEDIAAN MEUBELAIR/PERABOT RUANG KELAS  

 

Pada hari …….……….., tanggal …………………….. di Madrasah …….…………, pukul ………. s.d. 
……….. telah dilaksanakan pembahasan bersama antara Kepala Madrasah, Panitia Pelaksana 
Pembangunan Madrasah, Perencana/Pengawas, dan Komite Madrasah dalam rangka penyediaan 
meubelair/perabot ruang kelas, yang akan dibeli dengan menggunakan dana program dan bantuan 
pembangunan ruang kelasbaru tahun 2014 dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi ………… 
sebesar Rp. ….………………………( …….…………………)  

 

Hadir dalam rapat pembahasan ini adalah : 

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

    

    

    

    

    

    

 

Pada rapat pembahasan ini spesifikasi dan jumlah meubelair/perabot ruang kelas ditetapkan sesuai 

petunjuk pelaksanaan dan sesuai kebutuhan. 

Daftar meubelair/perabot ruang kelas yang akan diadakan terdapat dalam lampiran berita acara ini. 

 

       …..………., ………………….2014 

Mengetahui,      KetuaPanitia Pembangunan Madrasah 

Kepala Madrasah 

 

Cap/ttd 

……………………………..     …………………………………… 

NIP ………………………..     Nama Jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 | H a l a m a n  
 

 

Lampiran Berita Acara penyediaan meubelair/perabot ruang kelas 

 

DAFTAR MEUBELAIR/PERABOT RUANG KELAS YANG DIADAKAN 

Madrasah : …………………………  Kabupaten/Kota : ………………. 
Alamat   : …………………………Provinsi    : ….…………… 
Kecamatan  : ………………………… 
 

Jumlah biaya pengadaan meubelair/perabot ruang kelas :  

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

 

No Nama Meubelair/perabot 

ruang kelas 

Spesifikasi Jumlah Biaya Jumlah biaya 

(Rp) 
Bahan 

(Rp) 

Upah 

(Rp) 

  

 

 

 

 

 

 

    

JUMLAH  

 

       ……………, ………………..……2014 

 

Mengetahui,      KetuaPanitia PembangunanMadrasah 

Kepala Madrasah 

 

Cap/ttd 

 

……………………………..     …………………………………… 

NIP ………………………..     Nama Jelas 
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Lampiran 7Pentunjuk Pengelolaan Keuangan 

 

PETUNJUK 

PENGELOLAAN KEUANGAN 

(SECARA GARIS BESAR) 

 

1. Cara Pengisian Buku Kas Umum (BKU) 

a. Pada daftar penerimaan dana, cara pengisiannya adalah sebagai berikut: 

i. Kolom "Tanggal" diisi dengan tanggal/bulan/tahun pada saat uang diterima dari Direktur 

Pendidikan Madrasah. 

ii. Kolom "Uraian" diisi dengan jenis penerimaan dana, antara lain: penerimaan dana I, 

penerimaan dana II dan seterusnya. 

iii. Kolom "No. Bukti" diisi dengan nomor bukti kuitansi penerimaan dana. 

iv. Kolom "Jumlah" diisi dengan jumlah dana yang diterima secara akumulatif, sehingga bisa 

diketahui jumlah seluruh dana yang diterima. 

b. Pada daftar pengeluaran dana, cara pengisiannya adalah sebagai berikut: 

i. Kolom "Tanggal" diisi dengan tanggal bulan tahun pengeluaran/pembelian 

barang/alat/upah/biaya umum yang dilaksanakan. 

ii. Kolom "Uraian" diisi dengan jenis pengeluaran/pembelian barang/alat/upah 

iii. Kolom "No. Bukti" diisi dengan nomor bukti pembayaran/nota atau nomor bukti 

pembayaran upah. 

iv. Kolom "Jenis Biaya" diisi dengan nomor pengelompokkan biaya pengeluaran sesuai 

dengan yang tercantum pada bagian "Catatan" dari Buku Kas Umum. 

v. Kolom "Jumlah" diisi dengan jumlah pengeluaran/ pembayaran setiap jenis 

barang/alat/upah/biaya umum secara akumulatif, sehingga bisa diketahui seluruh 

pengeluaran yang sudah dilakukan setiap hari. 

c. Untuk setiap pencatatan keuangan tidak boleh dihapus, setiap kesalahan penulisan harus 

diparaf oleh Bendahara/Administrasi Keuangan. 

 

2. Daftar Rekapitulasi Pengeluaran 

Guna menghemat tempat/kolom dalam buku harian maupun BKU, semua pengeluaran yang 

sejenis dapat direkap lebih dahulu baru dicatat dalam buku pembantu. Berikut contoh membuat 

"Daftar Rekapitulasi" pengeluaran pembelian bahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 | H a l a m a n  
 

 
Lampiran 8 Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 

 

KOP MADRASAH 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN 

……………………………………………………. 

MADRASAH……………….. 

 

Sesuai dengan kondisi madrasah kami serta memperhatikan Petunjuk Teknis (Juknis), kami 

mengajukan usulan agenda/rencana  pelaksanaan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut: 

 

NO 
JENIS 

KEGIATAN 

VOLUME 

(%) 

BIAYA 

(RP.) 
MULAI SELESAI 

1      

2      

3      

JUMLAH     

 

Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih. 

 

 

…………………………..2014 

 

Mengetahui,       Hormat kami, 

Kepala Madrasah      Ketua Panitia  

 

 

 

(……………………….)      (…………………)  
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Lampiran 9 Foto Kondisi Proses Pelaksanaan Program dan Bantuan 

0% Hingga 100% 

 

KOP MADRASAH 

Nama Madrasah : …………………………………... 

Alamat   : …………………………………... 

     Kecamatan ……………………. 

     Kabupaten ……………………. 

     Propinsi ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Catatan: 

1. Gambar lebih dari 1 titik setiap kondisi 

2. Letakkan foto dan sesuaikan dengan ukuran kertas 

3. Setiap foto berikan penjelasan 
..........................2014 

 
Pengawas,        Ketua Panitia, 
 

 

(....................)        (........................) 

 
 

Lampiran 9Berita Acara Revisi Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Awal (0%) Kondisi Awal (25%) 

Kondisi Awal (50%) Kondisi Awal (75%) 

Kondisi Awal (90%) Kondisi Awal (100%) 
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Lampiran 10 Berita Acara Revisi Pekerjaan 

 

KOP MADRASAH 

BERITA ACARA REVISI PEKERJAAN 

…………………………………………………………………… 

MADRASAH………………………… 

TAHUN ANGGARAN 2014 

 

Pada hari ini, ………..… tanggal …..………. Bulan …………..…….. tahun dua ribu tiga belas, 

berdasarkan hasil musyawarah Panitia …………….…………… Madrasah ………..…….. telah dicapai 

permufakatan bahwa pekerjaan …………..……….….. akan dilaksanakan revisi sebagaimana tertuang 

dalam lampiran dokumen ini. 

Demikian Berita Acara Revisi ini dibuat di …….………. pada hari dan tanggal sebagaimana 

tersebut di atas, sebagai salah satu pedoman dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

dokumen pelaksanaan program ini. 
 

NO NAMA 
JABATAN DALAM 

KEPANITIAAN 
TANDA TANGAN 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

.........................2014 

Ketua Panitia  

 

 

 (……………………….) 

Mengetahui, 

Ketua Komite        Kepala Madrasah 

 

 

(…………………)        (……………………) 
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Lampiran Berita Acara Revisi Pekerjaan 

 

KOP MADRASAH 

 

Lampiran  : Berita Acara Revisi Pekerjaan …………………… 

Tanggal  : …………………….. 

 

NO 
JENIS 

PEKERJAAN 

LAMA BARU 

KET 
VOL 

BIAYA 

(RP) 
VOL 

BIAYA 

(RP) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

TOTAL      

 

……………..…… 2014 

Ketua Panitia  

Pengawas, 

 

(…………………) 

(..........................) 

 

Mengetahui, 

Ketua Komite        Kepala Madrasah 

  

 

(…………………)       (…………………) 
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Lampiran 11Daftar Hadir dan Upah 

 

KOP MADRASAH 

 

DAFTAR UPAH PEKERJA MINGGUAN 

 

 

Madrasah : ................................... 

Alamat  : ………………… 

NO NAMA ALAMAT JABATAN 

JUMLAH 
MASUK 

TIAP 
MINGGU 

JUMLAH 
UPAH 

TANDA 
TANGAN/             

CAP JEMPOL 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

………………………..……2014 

Ketua Panitia       Bendahara 

 

 

(…………………)       (………………………) 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah 

 

 

(……………………………)

Lampiran 

Minggu:…. 
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Contoh 

 

DAFTAR REKAPITULASI PEMBELIAN BAHAN 

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU ……………... 

 

NO TANGGAL URAIAN JUMLAH 

1 01-02-2014 Beli Semen ke toko AAA 150.000,- 

2 01-02-2014 Beli Besi ke Toko Sumber Besi 450.000,- 

3    

4    

JUMLAH 600.000,- 

 

……………………. 2014 

 

Mengetahui/Menyetujui, 

Ketua Panitia        Bendahara  

 

 

 

 

(……………………)       (……………………) 
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Lampiran 12 Buku Kas Umum 

 

BUKU KAS UMUM 

 
Bulan  : .................................  Nama Madrasah : .................................... 

 

Desa  : .................................  Kecamatan  : .................................... 

 

 

PENERIMAAN 

 

PENGELUARAN 

TGL URAIAN NO BUKTI 
JUMLAH 

(RP) 
TGL URAIAN NO BUKTI 

JUMLAH 

(RP) 

 

 

       

 

Bulan ini .................. Tanggal ........................., Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai 

berikut: 

 

SALDO BUKU KAS UMUM Rp. .......................... PERBEDAAN DISEBABKAN 

OLEH : 

Terdiri dari:  

1. Saldo Bank 

2. Saldo Kas Tunai 

3. Jumlah 

 

Rp. ........................... 

Rp. ........................... 

Rp. ........................... 

 

Perbedaan Rp. ........................... 

          

         .........................................2014 

 

Ketua Panitia       Bendahara Panitia 

 

 

 

 

(...................................)      (.................................) 

 

Catatan : Jenis Biaya : a = Upah   b = Bahan  c = Alat 
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Lampiran 13 Konfirmasi Bantuan Sosial 

 

KOP MADRASAH 

 

PERNYATAAN KONFIRMASI PENERIMAAN 

DANA BANTUAN SOSIAL 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 

 

Nama   : ………………………………………………… 

Tempat/Tgl. Lahir : ………………………………………………... 

Pangkat/Golongan : ………………………………………………… 

Jabatan  : ………………………………………………… 

Alamat   : ………………………………………………… 

Telp./HP  : ………………………………………………… 

 

Dengan ini menyatakan, sesungguhnya saya telah menerima dana bantuan sosial melalui Bank 

dengan uraian sebagai berikut: 

 

NO JENIS 

BANTUAN 

TAHUN 

ANGGARAN 

TANGGAL 

DITERIMA 

NILAI 

BANTUAN 

  

 

 

 

   

 

......................................2014 

Mengetahui,  

Kepala     

     

 

 

(………………………)  

 Ttd, nama jelas & Cap/Stempel 

     

 

 

 

 

 

 

 


