
KEMENTERIAN AGAMA 
KANTOR WILAYAH PROPINISI JAWA TIMUR 

JL. Raya Bandara Juanda NO.26 Kec. Gedangan 

Telp. (031) 8686014  Fax.( 031) 8674213 

e-mail : kanwiljatim@kemenag.go.id 

             SIDOARJO 
 

Nomor : Kw.15.1/1/KU.00.2/  5785  /2015 Sidoarjo,  25  September 2015 

Sifat : Penting 

Lampiran : 5 (lima) lembar 

Perihal : Koordinasi dan Evaluasi Rencana Penyusunan  

           Program Kerja dan Anggaran 2016 di lingkup 

           Satker MIN, MTsN, dan MAN se Jawa Timur  

 

Kepada 

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

se - Jawa Timur  

 

Dalam rangka persiapan Penyusunan Pagu Definitif Tahun Anggaran 

2016,   diminta Saudara menugaskan 1 (satu) orang Fungsional Perencana dan 

1 (satu) orang Operator masing-masing Satker Madrasah yang ada di lingkup 

wilayah satuan kerja Saudara,  untuk menghadiri kegiatan sebagaimana perihal 

tersebut diatas.  

Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada : 

Hari : Selasa  s.d Jum’at 

Tanggal  : 6 - 9 Oktober 2015 

Tempat : Hotel Oval Surabaya 

  Jl. Diponegoro No. 23 Surabaya 

Check in : Selasa, 6 Oktober 2015 pukul  13.00 - 15.00 WIB 

Acara       : Koordinasi dan Evaluasi Rencana  Penyusunan Program 

  Kerja dan Anggaran 2016 dilingkup Satker MIN, MTsN,  

  dan MAN se Jawa Timur  
 

Adapun  ketentuan  yang   HARUS  dibawa   oleh masing-masing   peserta  antara 

lain : 

1.   Surat Tugas dari masing-masing Satker 

2.  Surat Pernyataan kebenaran data yang ditandatangani oleh penanggungjawab 

masing-masing satker (KPA) sesuai form terlampir. (PDF file dan hard copy) 

3.  TOR dan RAB per OUTPUT (soft copy dan Hard Copy) 

4.   Ps. DJA terakhir semua unit eselon dan satker madrasah (Soft Copy) 

5.  ADK RKA-KL 2016  yang telah dvalidasi  (d01_00501_00_40XXXX_2.s15) 

6.  Berkas yang diserahkan akan ditelaah oleh masing-masing petugas. Apabila 

berkas yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah pagu sebaran, TOR dan 

RAB serta kelengkapan data dukung lainnya, maka berkas akan dikembalikan 

hingga sesuai dengan pagu sebaran dan data pendukung yang telah 

ditetapkan. Dan harus segera diserahkan kembali sebelum acara kegiatan 

tersebut berakhir. 

7.  Apabila pada sebaran   pagu anggaran 2016 untuk belanja pegawai & tukin, 

belanja operasional, tunjangan profesi pendidik (TPP) on going 2016 dari 

hasil daftar rekap laporan validasi data, BOS, KIP  terdapat pagu anggaran 

yang berlebih atau  kurang, maka agar disampaikan melalui surat usulan 

yang dilampiri dengan data pendukung antara lain :  
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a) Belpeg dan tukin membawa bukti antara lain SP2D dan SPM 3 (tiga) 

bulan terakhir/triwulan ke 2 serta laporan hasil realisasi anggaran 

(LRA) bulan terakhir. 

b) Belanja operasional membawa bukti rekening listrik, air, telpon, internet  

(PDF file) 

c) TPP menyerahkan bukti daftar per by name , per by address (PDF file)  

d) BOS dan KIP membawa bukti daftar per by name (PDF file) 

8. Adapun teknik penyampaian data harap di kelompokkan menjadi 1 folder 

pada kabupaten/kota, dengan rincian sub folder masing-masing masing-

masing satker madrasah. 

9. Pada kegiatan ini, panitia penyelenggara menyediakan akomodasi dan 

konsumsi, uang harian serta  biaya transportasi sesuai jumlah undangan 

peserta yang ditetapkan (sebagaimana daftar peserta terlampir). Apabila 

terdapat tambahan jumlah peserta, maka segala biaya dan keperluannya 

ditanggung oleh masing-masing satker. 

10. Diminta pada para fungsional perencana untuk menyampaikan daftar nama 

yang akan mengikuti kegiatan Penyusunan Pagu Definitif 2016 baik peserta 

maupun tambahan peserta (bila ada) sebagaimana form terlampir untuk 

dikirimkan melalui alamat email perencanaanjatim@yahoo.co.id paling lambat 

tanggal 30 September 2015.  

 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih. 

 
 

Kepala, 

      
 
 

Drs. H. MAHFUDH SHODAR, M.Ag 
        NIP. 19620130 198703 1 014 
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