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Lampiran
Hal

: Satu berkas
: Addendum Petunjuk Teknis Bantuan Sarana
dan Prasarana Kursus dan Pelatihan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia
Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas
sarana pembelajaran kursus dan pelatihan serta untuk meningkatkan mutu pembelajaran kursus
dan pelatihan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
memberikan bantuan sarana dan prasarana pembelajaran. Untuk keperluan tersebut, Direktorat
Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah menerbitkan Petunjuk Teknis Bantuan Sarana dan
Prasarana Pembelajaran Kursus dan Pelatihan yang telah disebarluaskan dalam bentuk cetak
maupun elektronik melalui website www.infokursus.net.
Mengingat adanya perubahan, kami sampaikan perubahan (addendum) atas petunjuk teknis
bantuan sarana dan prasarana kursus dan pelatihan sebagaimana terlampir. Selanjutnya kami
mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan addendum ini, kepada Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berada di wilayah kerja Saudara.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 3 Juni 2016
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan,

Dr. Yusuf Muhyiddin, M.Pd.
NIP 19590105 198602 1 001
Tembusan:
1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

LAMPIRAN
ADDENDUM PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KURSUS DAN PELATIHAN
NO. HALAMAN
ISI DALAM PETUNJUK TEKNIS
1. Hal. 11, Romawi I I. Sektor barang dan jasa
dalam tabel
1. Pertanian
2. Elektronik
3. Otomotif: mobil, sepeda motor
4. Perikanan
5. Pertukangan
6. Industri Berbasis Karet
7. Tekstil, Garmen, Tata Busana/Menjahit
Hal. 11, Romawi II
2. dalam tabel
II. Sektor Jasa
1. Transportasi Udara: Penerbangan, Pramugara/i
2. Kesehatan : Akupunktur, Akupressure, Perawat
Kesehatan, dll.
3. Teknologi : Komputer desain grafis, video editing
animasi atau web design
4. Pariwisata : Spa, Tata Kecantikan Kulit,
Tata Kecantikan Rambut, Bahasa, Perhotelan,
Tata Boga
5. Teknologi : Komputer desain grafis, video
editing, animasi atau web design
3 Hal 10, huruf D no. Dana bantuan sarana dan prasarana pembelajaran untuk
meningkatkan kapasitaspenyelenggaran kursus dan
pelatihan bersumber pada anggaran tahun 2016,dengan
besaran bantuan per lembaga rata-rata Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah). Besarnya bantuan akan
ditetapkan oleh tim penilai berdasarkan kelayakan bantuan
sarana dan prasarana yang diusulkan.
Hal 16, no. 11 huruf Setelah menerima barang, lembaga harus segera menyusun
4 a
dan menyampaikan laporan awal, serta menyelenggarakan
pembelajaran kepada peserta didik secara gratis senilai 75%

ADDENDUM/PERUBAHAN
Semua jenis kursus dan pelatihan keterampilan yang lulusannya
dapat berwirausaha atau bekerja.

Semua jenis kursus dan pelatihan keterampilan yang lulusannya
dapat berwirausaha atau bekerja.

Dana bantuan sarana dan prasarana pembelajaran untuk
meningkatkan kapasitas penyelenggaran kursus dan pelatihan
bersumber pada anggaran tahun 2016,dengan besaran bantuan
per lembaga rata-rata Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta
rupiah). Besarnya bantuan akan ditetapkan oleh tim penilai
berdasarkan kelayakan bantuan sarana dan prasarana yang
diusulkan
Setelah menerima/membeli barang, lembaga harus menyusun
dan menyampaikan laporan awal, serta menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran.

dari jumlah dana yang diterima (format dan ketentuan laporan Laporan awal ditembuskan kepada Dinas Pendidikan
terlampir). Laporan awal ditembuskan kepada Dinas
Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi
Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi.

Wajib membelajarkan peserta didik sesuai dengan jenis
5 Hal 18, huruf I no. 1
keterampilan yang diajukan senilai 75% dari nilai bantuan
yang diterima (jika lembaga menerima bantuan sebesar
Rp. 50.000.000, maka lembaga harus membelajarkan
warga masyarakat senilai Rp.37.500.000.
Jika biaya kursus per paket/level Rp. 2.500.000, maka
jumlah peserta didik yang harus dibelajarkan adalah
37.500.000/2.500.000 = 15 peserta didik)

6 Hal 40, lampiran 5 sanggup memberikan pembelajaran gratis untuk warga tidak
Surat Pernyataan
Kesanggupan
mampu atau putus sekolah, senilai 75% dari jumlah dana
no. 2
yang diterima sebagai bentuk tanggung jawab sosial/
corporate social responsibility (CSR);

Wajib membelajarkan peserta didik secara gratis sesuai dengan
jenis keterampilan yang diajukan minimal senilai 20% dari nilai
bantuan yang diterima.
Contoh:
Jika lembaga menerima bantuan sebesar Rp40.000.000,maka lembaga harus membelajarkan warga masyarakat senilai
Rp8.000.000.
Jika biaya kursus per paket/level Rp750.000,- maka
jumlah peserta didik yang harus dibelajarkan adalah
8.000.000/750.000 = 11 peserta didik)
sanggup memberikan pembelajaran gratis untuk warga tidak
mampu atau putus sekolah, senilai 20% dari jumlah dana
yang diterima sebagai bentuk tanggung jawab sosial/
corporate social responsibility (CSR);

