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Lampiran : 1 (satu) file 
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Yth. Kepala RA, MI, MTs, MA 
Se-Kabupaten Sleman 
 
 
 Bersama ini kami informasikan bahwa penyaluran dana STF-GBPNS periode : Januari - Mei 
2016 telah dilaksanakan. Untuk itu kami minta kepada Saudara agar menginformasikan kepada guru 
Non PNS penerima STF-GBPNS (file terlampir) untuk segera mengecek ke rekening masing-masing. 
 
Selanjutnya kepada guru yang bersangkutan diminta untuk segera mengirimkan laporan penerimaan 
tunjangan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut : 
1.  Setiap guru diminta untuk mem-printout-kan buku rekening penerimaan dana di Bank BRI 

terdekat, untuk mendapatkan halaman tanggal penerimaan dana, kemudian difotokopi. Dimana 
data yang difotokopi adalah halaman identitas dan halaman tanggal penerimaan dana di 
rekening [atau bisa menggunakan printout rekening koran via internet banking dalam versi utuh 
bukan hasil edit/cropping gambar].  

2. Fotokopi halaman identitas dan halaman tanggal penerimaan dana di rekening dibuat dalam 1 
(satu) lembar. Dengan kertas mendatar, sebelah kiri halaman identitas dan sebelah kanan 
halaman tanggal penerimaan dana. Bagian dana masuk, distabilo warna bebas. 

3. Kepala RA/Madrasah menyusun laporan penerimaan dana yang dikumpulkan secara kolektif dan 
dijilid rapi. Dengan susunan : 
a. Halaman muka/cover, diberi judul : Laporan Penerimaan Dana STF-GBPNS RA/Madrasah 

............... [sebutkan], periode : Januari - Mei 2016. Ketentuan warna cover : RA (hijau), MI 
(kuning), MTs (merah), MA (biru). 

b. Daftar guru penerima STF-GBPNS (file terlampir) dimana masing-masing guru sudah 
menandatangani pada nama masing-masing. Kemudian ditandatangani Kepala 
RA/Madrasah dan di stempel Madrasah. 

c. Fotokopi rekening masing-masing guru yang diurutkan sesuai daftar (poin 3.b). 
 
 Laporan penerimaan dana harap dikirim ke Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Sleman paling lambat hari Jumat tanggal 29 Juli 2016. 
 
 Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 
                      

     An.  Kepala 
     Kepala Seksi Pendidikan Madrasah 
   
      
 
 
        
  Abdul Haris Nufika 
   
Tembusan : 
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman 



 
 
 
Keterangan tambahan : 
 

1. Laporan dijilid dengan sederhana saja, dengan penjelasan : 
a. Cover cukup menggunakan kertas HVS berwarna. 
b. Penjilidan cukup dengan klip pinggirannya, tidak harus di lakban. 
c. Tidak perlu menyertakan stofmap lagi. 

2. Pada file Excel, printout hanya pada bagian RA/Madrasah yang bersangkutan. Kemudian 
pada bagian yang kosong di bawah kolom daftar guru tambahkan (ketik komputer atau tulis 
tangan) penandatanganan oleh Kepala RA/Madrasah dan distempel. 

3. Nomor urut baik pada kolom A maupun kolom tandatangan jangan dirubah. 
4. Pada kolom D & E, isikan dengan kondisi yang sebenarnya, dengan penjelasan : 

a. Mapel yang diampu : pilih mapel utama yang paling sesuai. 
b. Total JTM : isikan jumlah total JTM dari mapel utama, mapel tambahan, tugas 

tambahan, maupun mengajar di tempat tugas tambahan. 
5. Penandatangan penerimaan dana dilakukan oleh guru yang bersangkutan pada kolom yang 

bersangkutan, setelah memastikan seluruh data di kolom segaris namanya sudah terisi 
lengkap dan benar. 

 
 

Terima kasih 
 


