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Pada Hari iniTanggalpSBulan Juli Tahun 2012 Bertempat di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Probolinggo
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. ASY'ARISH. MSi. : Kepala dinas pendidikan Kabupaten probolinggo yang berkedudukan di Jl.

Panglima Besar Sudirman No L28 Kraksaan Kabupaten Probolinggo sebagai
Penanggung jawab Program Bantuan Penyelenggara pendidikan Diniyah dan

Guru Swasta{ BPPDGS)Tingkat Kabupaten Dalam hal ini Ber"tintak untuk dan atas
nama pemerintah Kabupaten Probolinggo selanjutnya disebut Pihak pertama
Kepala MTs.Raudlatul lslam yang berkedudukan di Jl. Sendiwan Sebagai
penanggung jawiib Program bntuan Penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan

Guru Swasta(BPPDGSlTingkat Madarasah dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama MTs.Raudlatul lslam selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan pihak kedua setuju dan sepakat untuk melakukan Program Bantuan Penyelenggaraan
Pendidikan Diniyah dan Guru swasta{ BPPDGS) di MTs.Raudlatul lslam dengan alamat Dusun Bagur Desa Seneng
Kecamatan Krucil Kabupaten
L. Maksud perjanjian

2.. Ruang Lingkup

i 
Pembiayaan

4 . Waktu Pelaksanaan

5. Tata Cara Pembayaran

Probolinggo dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak pertama memberi tugas kepada pihak untuk melaksanakan program

2. DTa.KASIYATUN

6. Kewajiban

7- Sanksi

administrasi dana

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Probolinggo

BPPDGS di MTs Raudlatul lslam
Pihak kedua melaksanakan dan mengelola program dan
BPPDGS di MTs.Raudlatul lslam.
Pihak pertama menyediakan anggaran sebesar Rp.5.400.0AQ( Lima Juta Empat
Ratus Ribu Rupiah luntuk rnelaksanakan Program BPPDGS di MTs.Raudlatul
tslam.J1ra' -./*Nam$<r e.bt\ , hil; _*ulr,,ef,
Bulan i;"-"-r.*i-2o12 (6 Bulan , # Wo ,l
Pihak pertama membayar pihak kedua dengan cara mentransfer dana BPPDGS ke

rekening Madrasah berdasarkan Surat Keputusn Penerima bantuan yang

diterbitkan oleh Tim pengelola BPPDGS tingkat Kabupaten yang telah
ditandatangani pihak pertama dan diverifikasi oleh Tim Pengelola BPPDGS tingkat
provinsi.
- Pihak pertama berkewajiban untuk menyediakan anggaran untuk

pelaksanaan BPPDGS

- Pihak pertama berkewajiban untuk melaksanakan sosialisasi,
koordinasi,mengendalikan,memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
program BPPDGS.

- Pihak kedua berkewajiban untuk melaksanakan dan mengelola program dan
administrasi dana BPPDGS secara transparan,akuntabel dan bertanggung
jawab sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan dan melaporkan
pelaksanaan kegiatan kepada pihak Pertama.

- Pihak kedua wajib bersedia untuk dimonitor,dievaluasi dan diaudit oleh
lembaga yang berwenang.

Jika berdasarkan hasil audit,pemantauan dan evaluasi ternyata pihak kedua tidak
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan,maka pihak
kedua akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan perundangan yang
berlaku.
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