Lampiran 4
[KOP MADRASAH]
SURAT PERYATAAN KESANGGUPAN
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BOS
PERIODE JULI-DESEMBER 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

NIP / NUPTK :

.........................................
...............................

NIK

:

Jabatan

:

Kepala Madrasah

Unit Kerja

:

Madrasah ......................................

Dengan ini menyatakan sanggup dan bersedia mengunakan dana BOS dan
mengumpulkan laporan BOS paling lambat pada akhir bulan Desember 2017.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
......................, .................... 2017
Yang menyatakan,

Materai Rp 6000
Tanda Tangan
Stempel Basah

Nama

Catatan:
1. Surat Pernyataan ini dikumpulkan bersamaan dengan pengumpulan kelengkapan
berkas pencairan
2. Hapuslah tulisan warna merah ini sebelum mencetak surat pernyataan ini

Lampiran 5
[KOP MADRASAH]
SURAT PERYATAAN KETIDAKSANGGUPAN
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BOS
PERIODE JULI-DESEMBER 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

.........................................

NIP / NUPTK :

...............................

NIK

:

...............................

Jabatan

:

Kepala Madrasah

Unit Kerja

:

Madrasah ......................................

Dengan ini menyatakan: (silakan pilih salah satu opsi di bawah ini, dan hapuslah opsi yang
tidak dipilih)
•

Sanggup menggunakan dan membuat laporan BOS sesuai SK PPK Nomor ...
untuk MI, 11 untuk MTs, 12 untuk MA)

Tahun 2017 sebesar Rp........................

pemotongan anggaran pada bulan September)

(diisi 10

(diisi nominal setelah

yang belum/sudah (hapus yang tidak perlu) cair, namun tidak

bersedia menerima, menggunakan, dan membuat laporan Pemenuhan Alokasi
(Tambahan) BOS sesuai SK PPK Nomor ...

(diisi 13 untuk MI, 14 untuk MTs, 15 untuk MA)

Tahun

2017 sebesar Rp..................... (diisi nominal alokasi tambahan sebagaimana kolom 7 pada lampiran surat ini).
•

Tidak sanggup menggunakan dan membuat laporan BOS sesuai:
a) SK PPK Nomor...

(diisi 10 untuk MI, 11 untuk MTs, 12 untuk MA)

Tahun 2017 sebesar

Rp........................ (diisi nominal setelah pemotongan anggaran pada bulan September); dan
b) SK PPK Nomor...

(diisi 13 untuk MI, 14 untuk MTs, 15 untuk MA)

Tahun 2017 sebesar

Rp........................ (diisi nominal alokasi tambahan sebagaimana kolom 7 pada lampiran surat ini).
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terdapat kelebihan
bayar atau terdapat nominal yang terlanjur tercairkan saat surat pernyataan ini belum
dibuat, maka saya akan menyetorkan ke kas negara sejumlah nominal tersebut.

......................, .................... 2017
Yang menyatakan,

Materai Rp 6000
Tanda Tangan
Stempel Basah

Nama
PERHATIAN:
1. Isilah titik-titik di atas sesuai petunjuk pengisian (tulisan warna merah)
2. Setelah diisi, hapuslah petunjuk pengisian tersebut dan pastikan semua tulisan sudah berwarna hitam
3. Jangan lupa, tulisan ini juga ikut dihapus sebelum mencetak pada printer

