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KATA PENGANTAR

Program Kerja Sama Pemerintah RI dan UNFPA Siklus 9 (2016-2020) diresmikan melalui 
penandatanganan Rencana Aksi Program Kerja Sama/Country Programme Action Plan 
(CPAP) periode 2016-2020 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Kepala Bappenas dan perwakilan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa Bangsa 
(United Nations Population Fund/UNFPA) di Indonesia pada tanggal 29 Maret 2016. 
Program kerja sama ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam 
melaksanakan komitmen internasional di bidang kependudukan sebagai tindak lanjut 
Konferensi Internasional untuk Kependudukan dan Pembangunan (International 
Conference on Population and Development/ICPD) 1994, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta untuk mendukung pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030.  Pemerintah 
Indonesia dan UNFPA berkomitmen untuk melanjutkan program kerja sama di bidang 
kesehatan seksual dan reproduksi, remaja dan kaum muda (Adolescents and Youth), 
kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan (Gender Equality and Women 
Empowerment), serta dinamika kependudukan (Population Dynamics), sebagaimana 
tercantum di dalam Dokumen Program Kerja Sama (Country Programme Document/
CPD) 2016-2020, dan di dalam CPAP.

Program kerja sama ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah, masyarakat 
sipil termasuk remaja dan sektor swasta.  Dalam pelaksanaannya, Kementerian PPN/
Bappenas, di bawah koordinasi Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan 
Kebudayaan, sebagai Government Coordinating Agency/GCA, akan mengkoordinasikan 
dan memfasilitasi pelaksanaan program kerja sama dengan kementerian/lembaga dan 
mitra kerja terkait.

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kerja Sama RI-UNFPA Siklus 9 (2016-2020)/
Pedum disusun bersama oleh Pemerintah Indonesia dan UNFPA, dengan mengacu pada 
peraturan pemerintah mengenai pengelolaan hibah di Indonesia dan prosedur yang 
berlaku di UNFPA. Pedoman umum ini merupakan pedoman bagi pelaksana program 
kerja sama di semua tingkatan dalam mengelola hibah mulai dari proses perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan sampai dengan penutupan program 
kerja sama.

Jakarta, 29 Maret 2016

Perwakilan United Nations Population Fund/
UNFPA

Annette Sachs Robertson
Perwakilan UNFPA di Indonesia

Perwakilan Pemerintah Indonesia,

Subandi Sardjoko
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, 

Masyarakat, dan Kebudayaan 
Kementerian PPN/Bappenas
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan komitmen internasional di bidang kependudukan sebagai 
tindak lanjut dari Konferensi Internasional untuk Kependudukan dan Pembangunan 
(International Conference on Population and Development/ICPD) 1994, Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), dan sejalan dengan 
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan 
United Nations Partnership for Development Framework/UNPDF (2016-2020), Pemerintah 
Indonesia dan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations 
Population Fund/UNFPA) telah berkomitmen untuk melanjutkan program kerja sama 
di bidang kesehatan seksual dan reproduksi, remaja dan kaum muda (Adolescents and 
Youth), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Gender Equality and Women 
Empowerment), serta dinamika kependudukan (Population Dynamics), sebagaimana 
tercantum di dalam Dokumen Program Kerja Sama (Country Programme Document/
CPD) 2016-2020 Siklus 9, dan Rencana Aksi Program Kerja Sama (Country Programme 
Action Plan/CPAP).  Dokumen CPAP ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, yang 
diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia.

Untuk	 operasionalisasi	 program	 kerja	 sama	 dan	 memastikan	 efektifitas	 bantuan	
sebagaimana tercantum dalam Komitmen Jakarta dibutuhkan pedoman umum (Pedum) 
pelaksanaan program. Penyusunan Pedum dilakukan melalui serangkaian diskusi 
mendalam dengan Bappenas dan kementerian/lembaga terkait dengan mengacu pada 
peraturan pemerintah yang terkait, peraturan PBB tentang Harmonisasi Mekanisme 
Penyaluran Dana (Harmonized Approach to Cash Transfer/HACT), serta peraturan UNFPA 
terkait akuntabilitas keuangan dan pengelolaan program dan Pedoman Sistem Program 
UNFPA (UNFPA Global Programme System/GPS Guideline). 

Bantuan dana UNFPA dikategorikan sebagai Dana Hibah Langsung yang dikelola 
sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman 
Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Petunjuk Kebijakan dan Prosedur (Policies and 
Procedures Manual/PPM Guideline) di UNFPA. 

1.2 Tujuan
Sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan (UNFPA, Mitra Pelaksana, Koordinator) di 
semua tingkatan dalam melaksanakan, mengelola, dan mengkoordinasikan pelaksanaan 
program/kegiatan sesuai dengan CPAP dan Rencana Kerja Multi Tahun (Multi Years Work 
Plan/MYWP).
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1.3 Ruang Lingkup Kerja
Ruang lingkup kerja yang dibahas di dalam Pedum mencakup:

1) Pendahuluan dan Ikhtisar Program: menjelaskan latar belakang pelaksanaan Program 
Kerja Sama Pemerintah RI- UNFPA Siklus 9, tujuan dan hasil yang diharapkan;

2) Pengelolaan Program: menjelaskan operasionalisasi program kerja sama, pengelolaan 
sumber daya manusia, perencanaan tahunan dan pelaksanaan, pemantauan dan 
penelaahan, serta pelaporan;

3) Pengelolaan Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan: menjelaskan 
akuntabilitas keuangan dan prosedur pelaporan yang diharapkan dari Mitra 
Pelaksana dan UNFPA;

4) Kegiatan Audit dan Jaminan (Assurance): menjelaskan bagaimana Audit HACT dan 
kegiatan jaminan lainnya memberi kepastian tentang penggunaan dana secara tepat 
yang dikelola oleh Mitra Pelaksana sesuai dengan kebijakan dan prosedur UNFPA 
serta ketentuan Perjanjian Kerja Sama Mitra Pelaksana (IP Agreement) dan MYWP;

5) Pengadaan Barang dan Jasa: menjelaskan prosedur pengadaan barang dan jasa, 
penggunaan dan pemeliharaan, penghapusbukuan barang dan jasa, dan prosedur 
yang harus diselenggarakan pada saat penutupan program kerja sama sesuai dengan 
peraturan pemerintah dan UNFPA; dan 

6) Prosedur Revisi Pedoman Umum: menjelaskan prosedur yang harus dilaksanakan 
jika isi Pedum harus direvisi.
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IKHTISAR PROGRAM
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BAB 2 IKHTISAR PROGRAM

2.1 Ikhtisar
Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mendukung pencapaian 
tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, rencana strategis UNFPA 
tahun 2014-2017 serta adanya perubahan status Indonesia menjadi kelompok negara 
berpendapatan menengah (lower-middle income country), fokus dukungan program 
kerja sama siklus 9 ke pemerintah Indonesia beralih dari pemberi layanan menjadi 
dukungan kebijakan. Program kerja sama siklus 9 dilaksanakan selama 5 (lima) tahun 
dari tahun 2016 sampai 2020, berfokus pada empat area program yaitu (a) kesehatan 
seksual dan reproduksi terintegrasi, mencakup di dalamnya kesehatan ibu, pencegahan 
HIV, dan keluarga berencana; (b) remaja dan pemuda, termasuk kesehatan reproduksi 
remaja; (c) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan termasuk pencegahan 
terhadap kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya; serta (d) dinamika 
kependudukan dan data. UNFPA akan mendukung mitra nasional untuk mencapai hasil 
yang diinginkan melalui penyediaan data dan bukti untuk kebijakan, saran ahli untuk 
penguatan kebijakan melalui dialog-dialog kebijakan dan advokasi, serta pengelolaan 
produk hasil kerja sama Pemerintah RI dengan UNFPA.

Program kerja sama siklus 9 merupakan penyempurnaan dari program kerja sama siklus 
sebelumnya (siklus 8) yang meliputi antara lain: (a) memperkuat koordinasi nasional 
dan lintassektoral untuk meningkatkan keterkaitan antar-output dan penggunaan 
data yang lebih baik dalam perumusan kebijakan; (b) meningkatkan kapasitas internal 
dalam penyampaian program yang berfokus pada kebijakan, advokasi dan manjemen 
pengetahuan;	 (c)	 mengidentifikasi	 area	 program	 kesehatan	 ibu,	 keluarga	 berencana,	
remaja dan pemuda, kesetaraan gender dan dinamika kependudukan yang mencerminkan 
keunggulan kemitraan UNFPA dengan kementerian/lembaga terkait dalam menyusun 
arah kebijakan yang jelas berhubungan dengan agenda pembangunan nasional; dan 
(d)	 menyebarkan	 isu-isu	 pemuda	 yang	 berdampak	 terhadap	 bonus	 demografi	 dan	
pemberdayaan pemuda.

Untuk memastikan keselarasan program kerja sama siklus 9 dengan prioritas 
pembangunan nasional, program kerja sama siklus 9 berpedoman pada RPJMN 2015-
2019, dokumen strategis kementerian/lembaga, serta dokumen United National 
Partnership for Development Framework/UNPDF (dokumen yang menjadi dasar United 
Agencies bekerja di Indonesia). Proses pengembangan program kerja sama siklus 9 
dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas secara konsultatif intensif 
dengan kementerian/lembaga terkait, dan melibatkan pakar nasional dan internasional 
dalam pengembangan dokumen-dokumen perencanaan seperti CPD, CPAP, MYWP, dan 
reviu proses pelaksanaan program.
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2.2 Hasil yang Diharapkan 
Empat outcome dan lima output yang akan dicapai dari program kerja sama siklus 9 
adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Outcome dan Output Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus 9 (2016-
2020)

Outcome Output Mitra Pelaksana (MP)/ 
Mitra Strategis (MS)

Outcome 1:
Meningkatnya ketersediaan dan 
pemanfaatan pelayanan kesehatan 
seksual dan reproduksi (KSR) yang 
terintegrasi, termasuk keluarga 
berencana, kesehatan ibu, dan HIV, 
yang responsif gender dan sesuai 
dengan HAM dalam hal kualitas 
pelayanan dan persamaan akses

Output 1 (IDN09MHH):
Perbaikan kebijakan dan program 
untuk menghilangkan hambatan-
hambatan dalam memastikan 
kesehatan ibu yang berbasis hak dan 
keterkaitan HIV-KSR, termasuk dalam 
situasi bencana

MP: Kementerian Kesehatan

MS: IBI, BKKBN, Kementerian Kesehatan, 
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 
LSM, lembaga lainnya

Output 2 (IDN09RFP):
Penguatan kebijakan nasional tentang 
program KB yang komprehensif, 
berbasis hak, berkeadilan dan 
berkualitas, dengan memanfaatkan 
kerja sama regional dan internasional 
termasuk kerja sama selatan-selatan

MP: 
1.  BKKBN
2.  Kementerian PPN/Bappenas

MS: Kemendagri, BPS, Kementerian 
Kesehatan, IBI, POGI, Organisasi Berbasis 
Keagamaan dan Tokoh Agama, Kornas 
KSST, ASEANSEC, Perguruan Tinggi, LSM, 
Lembaga lainnya

Outcome 2:
Meningkatnya komitmen 
terhadap remaja, terutama remaja 
perempuan pada usia yang sangat 
muda, dalam kebijakan dan 
program pembangunan nasional, 
khususnya dalam peningkatan 
ketersediaan pendidikan seksual 
dan layanan kesehatan reproduksi 
yang komprehensif

Output 3 (IDN09YPD):

Penguatan kebijakan dan program 
untuk memenuhi hak dan kebutuhan 
remaja dan pemuda, termasuk dalam 
situasi bencana

MP: 
1.  Kementerian PPN/Bappenas
2.  Kementerian Kesehatan

MS: Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Sektor Swasta, Kementerian Agama, 
BKKBN, Organisasi dan Jaringan Pemuda, 
Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga lainnya

Outcome 3:

Meningkatnya kesetaraan gender, 
pemberdayaan perempuan 
dan remaja perempuan, serta 
pemenuhan hak reproduksi, 
termasuk yang berada pada 
kelompok rentan dan marginal.

Output 4 (IDN09GEN)

Penguatan kebijakan dan program 
untuk mengatasi hambatan-
hambatan dalam upaya pencegahan 
dan penanganan kekerasan berbasis 
gender dan praktik-praktik berbahaya 
bagi perempuan, termasuk dalam 
situasi bencana

MP: 
1.  Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak
2.  Komnas Perempuan
3.  Kementerian Kesehatan

MS: BNPB, Perguruan Tinggi, LSM, 
Lembaga lainnya

Outcome 4:

Menguatnya kebijakan dan agenda 
pembangunan nasional melalui 
integrasi analisis berbasis bukti 
tentang dinamika kependudukan 
dan keterkaitannya dengan 
pembangunan berkelanjutan, 
kesehatan seksual dan reproduksi 
serta hak reproduksi, HIV dan 
kesetaraan gender

Output 5 (IDN09PDA)

Peningkatan ketersediaan data 
kependudukan yang berkualitas 
dan analisa yang kuat tentang 
dinamika kependudukan dan 
keterkaitannya dengan kebijakan dan 
program nasional terkait kesehatan 
seksual dan reproduksi, kesetaraan 
gender, penanganan bencana, dan 
pembangunan berkelanjutan

MP: 
1.  BPS
2.  Kementerian PPN/Bappenas
3.  BKKBN

MS: BNPB, Kementerian Kesehatan, 
Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi 
Jurnalis, Setneg, Parlemen, Organisasi 
Berbasis Keagamaan/ Tokoh Agama, 
Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga lainnya

Penjelasan selengkapnya tentang hasil/keluaran (outcome dan output) dapat dilihat pada 
MYWP masing-masing Mitra Pelaksana.

STRUKTUR ORGANISASI 
DAN MEKANISME 

KOORDINASI
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STRUKTUR ORGANISASI 
DAN MEKANISME 

KOORDINASI
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BAB III STRUKTUR ORGANISASI 
DAN MEKANISME KOORDINASI

3.1 Struktur Organisasi
Country Programme Action Plan (CPAP) ditandatangani bersama oleh Menteri PPN/
Kepala Bappenas dan Kepala Perwakilan UNFPA. Dokumen CPAP tersebut merupakan 
Grant Agreement/Perjanjian Hibah antara kedua pihak, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian 
PPN/Bappenas) selaku Government Coordinating Agency/GCA berwenang atas nama 
Pemerintah Indonesia untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program 
Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA, serta memastikan pencapaian output dan outcome 
program kerja sama.

Struktur organisasi Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus 9 terdiri dari Tim 
Pengarah (Steering Committee), Tim Teknis (Technical Team), dan Kelompok Kerja yang 
dibagi berdasarkan output (Working Group/WG).

  

3.1.1 Government Coordinating Agency/GCA

Kementerian PPN/Bappenas sebagai GCA bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Program Kerja Sama Pemerintah RI 
- UNFPA Siklus 9 di bawah koordinasi Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat 
dan Kebudayaan. Untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai GCA, Kementerian PPN/
Bappenas didukung oleh National Programme Coordinating Unit/NPCU. UNFPA akan 
menyediakan dana operasional untuk NPCU, termasuk sumber daya manusia terdiri dari 
National Programme Manager, Programme Budget Management Associate, Finance and 
Administrative Assistant dan seorang sekretaris yang didanai melalui APBN Bappenas. 
Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas akan mendapatkan dukungan berupa tenaga 
teknis (sesuai dengan kebutuhan) untuk mendukung fungsi Kementerian PPN/Bappenas 
sebagai “think tank” dalam penyusunan dan koordinasi kebijakan.

Tugas dan tanggung jawab GCA adalah sebagai berikut:

1) Menandatangani CPAP bersama dengan UNFPA, Prodoc/MYWP program kerja sama 
bersama dengan Mitra Pelaksana terkait dan UNFPA;

2) Sebagai ketua Tim Pengarah;
3) Memberikan arahan untuk pelaksanaan program kerja sama;
4) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana program kerja sama;
5) Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pencapaian output program kerja 

sama dan kontribusinya terhadap pencapaian target RPJMN 2015-2019 dan UNPDF 
2016-2020;
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6) Mengkoordinasikan reviu tahunan (Annual Review), reviu tengah (Mid Term Review) 
dan reviu akhir (Country Programme Evaluation) bersama Mitra Pelaksana dan UNFPA 
sebagaimana dijelaskan dalam Tabel Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi CPAP;

7) Menyediakan bantuan teknis bersifat substantif dan dukungan manajemen guna 
mengidentifikasi	 tantangan/hambatan	 dan	 alternatif	 solusi	 dalam	 pelaksanaan	
program kerja sama;

8) Melaporkan pencapaian pelaksanaan program kerja sama kepada Menteri PPN/
Kepala Bappenas dan Representative UNFPA.

Bagan 1.  Organisasi Program Kerja Sama Siklus 9

Tim Pengarah (TP)
Diketuai bersama:

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas 
(sebagai Government Coordinating Agency/GCA)

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas
Representative UNFPA 

Anggota: Eselon I kementerian/lembaga terkait atau setara

UNFPA

NPCU

Mitra Strategis: 
Perguruan 

Tinggi, LSM dan 
Lembaga lain

GCA
(Deputi Bidang 
Pembangunan 

Manusia, 
Masyarakat, dan 

Kebudayaan)

Tim Teknis (TT)
Diketuai bersama:

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas dan
 Assistant Representative UNFPA

Anggota Ketua Pokja, Eselon II Bappenas yang bertanggung jawab terhadap 
substansi terkait, Eselon II terkait di BPS, dan Wakil Ketua Komnas Perempuan

Kelompok Kerja (Pokja) 
POKJA: (1) Kesehatan Ibu, (2) Keluarga Berencana, (3) Pemuda, (4) 

Kekerasan Berbasis Gender, (5) Dinamika Kependudukan dan Analisa Data
Ketua: Eselon II dari K/L penanggung jawab output dan NPO UNFPA

Anggota: Eselon II/III terkait output di K/L Mitra Pelaksana dan Bappenas, Mitra 
Strategis, NPCU 

Mitra Pelaksana
BAPPENAS, Kementerian Kesehatan, BKKBN, KPPPA, BPS, Komnas Perempuan
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3.1.2 Tim Pengarah (Steering Committee)

Tim Pengarah diketuai bersama oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat 
dan Kebudayaan (Bappenas), Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Bappenas), 
dan Representative UNFPA. Anggota Tim Pengarah adalah para Eselon I kementerian/
lembaga (K/L) terkait atau setara yang menandatangani MYWP.  Anggota Tim Pengarah 
terdiri dari Sekretaris Jenderal (Kementerian Kesehatan/Kemkes), Direktur Jenderal 
Kesehatan Masyarakat (Kemkes), Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit /P2P (Kemkes), Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan/PPSDMK (Kemkes), Sekretaris Utama (BKKBN), Sekretaris 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), 
Deputi Bidang Statistik Sosial (BPS), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan (Komnas Perempuan). Susunan Tim Pengarah akan ditetapkan melalui surat 
Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Peran Tim Pengarah pada tataran strategis dan kebijakan adalah memberikan arah 
kebijakan dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian program secara keseluruhan 
serta mengarahkan kontribusi program kerja sama siklus 9 terhadap pencapaian RPJMN 
2015-2019.  Tim Pengarah juga bertanggung jawab untuk memastikan program kerja 
sama	siklus	9	terlaksana	sejalan	dengan	prinsip–prinsip	yang	efektif,	efisien,	dan	akuntabel	
serta memastikan manfaat yang optimal dalam mendukung program pembangunan 
nasional.

Tugas dan tanggung jawab dari Tim Pengarah mencakup:

1) Memberikan arahan secara menyeluruh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi Program Kerja sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-9;

2) Memberikan arahan yang bersifat strategis untuk pelaksanaan program kerja sama, 
yang meliputi kesehatan reproduksi, remaja dan kaum muda, kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan, serta dinamika kependudukan;

3) Memberikan arahan kepada Tim Teknis terkait pelaksanaan program kerja sama;

4) Menyetujui hasil dan memberi arahan atas rekomendasi hasil reviu tahunan (Annual 
Review), reviu tengah (Mid Term Review) dan reviu akhir (Country Programme 
Evaluation);

5) Menyetujui laporan hasil pencapaian pelaksanaan program kerja sama yang akan 
disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Representative UNFPA; dan 
ditembuskan ke menteri atau kepala lembaga terkait;

6) Melaksanakan pertemuan minimal dua kali dalam setahun dalam melaksanakan 
tugas tersebut di atas; dan

7) Memastikan terlaksananya tindak lanjut hasil pertemuan Tim Pengarah.
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3.1.3 Tim Teknis

Tim Teknis diketuai secara bersama oleh Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda 
dan Olahraga (KPAPO) Kementerian PPN/Bappenas dan Asisten Representative UNFPA.  
Anggota Tim Teknis adalah Pejabat Eselon II dari Mitra Pelaksana K/L terkait, Eselon II 
Kementerian PPN/Bappenas yang bertanggung jawab terhadap substansi terkait dan 
wakil ketua Komnas Perempuan. Susunan Tim Teknis ditetapkan secara resmi melalui 
surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Tim Teknis bertanggung jawab dalam memastikan keterpaduan perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan proses pelaporan serta hasil progra, kerja sama, 
baik lintas output/program yang dilaksanakan baik oleh Mitra Pelaksana maupun yang 
dilaksanakan langsung oleh UNFPA, termasuk program kegiatan yang bersumber dari 
pendanaan lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis adalah:

1) Mengkoordinasikan penyusunan MYWP dan memastikan kegiatan yang akan 
dilakukan berkontribusi untuk pencapaian output dan outcome program kerja sama 
serta berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional;

2) Memastikan sinergi kegiatan antaroutput untuk mencapai outcome program kerja 
sama;

3) Memastikan kegiatan dalam MYWP bersinergi dengan program/kegiatan yang 
didanai oleh APBN dan mitra pembangunan lainnya;

4) Mendokumentasikan dan mendiseminasikan produk program kerja sama (hasil 
kajian, policy brief, monograph, data, dll);

5)	 Mengidentifikasi	 isu-isu	 kebijakan	 dan	 tantangan	 dalam	 pelaksanaan	 program	
kerja sama yang bersifat lintasoutput/outcome dan menyampaikannya kepada Tim 
Pengarah;

6)	 Mereviu	efektifitas	mekanisme	pengelolaan,	pelaksanaan,	dan	koordinasi	program;

7) Melaksanakan reviu tahunan, reviu tengah dan reviu akhir;

8) Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program tiap output secara 
berkala (kuartalan) dalam bentuk Laporan Kemajuan Rencana Kerja (Work Plan 
Report/WPR);

9) Mengadakan pertemuan rutin Tim Teknis minimal 4 (empat) kali dalam setahun 
untuk memantau perkembangan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh 
Mitra Pelaksana dan UNFPA;

10) Secara berkala melaporkan kemajuan pelaksanaan program kerja sama perkuartal 
(draf akan dibuatkan oleh NPCU) kepada GCA dan UNFPA; dan

11) Mengadakan pertemuan untuk membahas hal–hal yang bersifat mendesak. 
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 3.1.4 Kelompok Kerja

Kelompok Kerja/Pokja dibagi berdasarkan output (Working Group/WG) sesuai dengan 
kelima output di dalam perjanjian dokumen hibah yaitu: 1) Kelompok Kerja Kesehatan 
Ibu (IDN09MHH); 2) Kelompok Kerja Keluarga Berencana (IDN09RFP); 3) Kelompok Kerja 
Pemuda (IDN09YPD); 4) Kelompok Kerja Kekerasan Berbasis Gender (IDN09GEN); dan 5) 
Kelompok Kerja Dinamika Kependudukan dan Analisis Data (IDN09PDA).

Kelompok Kerja diketuai bersama oleh Eselon II selaku koordinator program output terkait 
yang ditunjuk dan disepakati bersama oleh Mitra Pelaksana terkait dan NPO UNFPA. 
Anggota Pokja adalah Eselon II/III terkait output di K/L Mitra Pelaksana, Kementerian PPN/
Bappenas yang bertanggung jawab terhadap substansi terkait, Mitra Strategis dan NPCU.

Pokja berperan dalam memastikan kesatuan antara perencanaan, pelaksanaan dan 
pencapaian output oleh Mitra Pelaksana dan UNFPA.

Tugas dan tanggung jawab Pokja meliputi:

1) Menyusun MYWP output terkait dengan mempertimbangkan: a) kontribusi terhadap 
pencapaian target pembangunan nasional; b) sinergi dengan program atau kegiatan 
yang didanai APBN; c) hasil evaluasi, audit, dan rekomendasi dari pelaksanaan tahun 
sebelumnya; dan d) masukan dari Mitra Strategis;

2) Melaksanakan MYWP dan memantau pencapaian output program, serta memberikan 
rekomendasi untuk penyempurnaan program/kegiatan tahun berikutnya;

3) Membahas aspek substantif setiap output,	mengidentifikasi	tantangan	dan	hambatan,	
serta merumuskan langkah perbaikan untuk penyempurnaan program dan kegiatan;

4) Menyiapkan dan memberi dukungan atas pelaksanaan reviu tahunan, reviu tengah, dan 
reviu akhir;

5) Mereviu laporan perkembangan pelaksanaan program tiap output secara berkala 
(kuartalan) dalam bentuk Laporan Kemajuan Rencana Kerja (Work Plan Report/WPR); 
dan

6) Mengadakan pertemuan rutin pokja minimal 4 (empat) kali dalam setahun untuk 
memantau perkembangan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Mitra 
Pelaksana dan UNFPA.

3.1.5 Mitra Pelaksana

Mitra Pelaksana/Implementing Partner adalah kementerian/lembaga yang disepakati 
dan ditunjuk sesuai dengan CPAP untuk melaksanakan kegiatan program sesuai 
dengan MWYP.  Mitra Pelaksana adalah K/L atau institusi yang mendapatkan 
hibah UNFPA yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama hibah. Mitra Pelaksana 
diwajibkan memberikan komitmen yang kuat dan bertanggung jawab sepenuhnya atas 
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perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pencapaian hasil Program 
Kerja sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus 9.  Mitra Pelaksana juga bertanggung jawab 
untuk	memastikan	agar	kegiatan	hibah	terlaksana	dengan	efektif,	efisien,	dan	akuntabel	
serta memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung program pembangunan 
nasional. Mitra Pelaksana yang tercantum di dalam dokumen program kerja sama 
meliputi: 1) Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, 
Kementerian PPN/Bappenas; 2) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemkes; 3) 
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemkes; 4) 
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kemkes; 5) BKKBN; 6) 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7) Badan Pusat Statistik; 
dan 8) Komnas Perempuan.

Tugas dan tanggung jawab Mitra Pelaksana meliputi:

1) Menandatangani Prodoc/MYWP dan IP Agreement bersama dengan UNFPA dan 
memberikan salinannya kepada Bappenas;

2) Berperan aktif dalam penyusunan MYWP dengan memperhatikan: a) kontribusi 
terhadap pencapaian target pembangunan nasional; b) sinergi dengan program 
atau kegiatan yang didanai APBN; c) hasil evaluasi, audit, dan rekomendasi dari 
pelaksanaan tahun sebelumnya; dan d) masukan dari Mitra Strategis;

3) Mencantumkan pendapatan hibah ke dalam DIPA

4) Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) bersama dengan UNFPA, untuk kegiatan 
yang dieksekusi oleh UNFPA, dan selanjutnya melaporkan kepada Kementerian 
Keuangan;

5) Melakukan pengesahan pendapatan dan belanja hibah dan dana yang dikembalikan 
kepada Kementerian Keuangan

6) Menyiapkan laporan tahunan, tengah periode, dan akhir periode program kerja 
sama;

7)	 Mengidentifikasi	tantangan	dan	hambatan	pelaksanaan	kegiatan,	serta	merumuskan	
tindakan korektif sesuai kebutuhan;

8) Mereviu secara berkala mekanisme pengelolaan program, pelaksanaan, dan 
koordinasi program kerja sama;

9) Memberikan dukungan teknis dalam pengumpulan data untuk evaluasi pencapain 
output dan outcome	terkait,	serta	mengidentifikasi	praktik	–	praktik	terbaik	program	
kerja sama;

10) Berpartisipasi aktif dan berkontribusi terhadap pokja dan Tim Teknis;

11) Melakukan koordinasi dengan K/L dan Mitra Strategis terkait secara intensif; dan
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12) Menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program tiap output secara berkala 
(kuartalan) dalam bentuk Laporan Kemajuan Rencana Kerja (Work Plan Report/WPR).

Dalam melaksanakan tugasnya, Mitra Pelaksana dibantu oleh seorang staf keuangan dan 
administrasi (Finance and Administrative Assistant).

3.1.6 National Programme Coordinating Unit (NPCU)

National Programme Coordinating Unit (NPCU) mendukung Kementerian PPN/Bappenas 
dalam melaksanakan peranannya selaku GCA dan Mitra Pelaksana (Kedeputian Bidang 
Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, dan Kedeputian Bidang 
Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas). National Programme Coordinating Unit 
terdiri dari 1 (satu) National Programme Manager, 1 (satu) Programme Budget Management 
Associate (bertanggung jawab terhadap manajemen program dan keuangan, 1 (satu) 
orang Finance and Administrative Assistant (bertanggung jawab terhadap keuangan dan 
administrasi), dan 1 (satu) orang sekretaris (bertanggung jawab terhadap kesekretariatan, 
administrasi dan logistik).

Tugas dan tanggung jawab NPCU:

Membantu Kementerian PPN/Bappenas selaku GCA, dengan tugas sebagai berikut:

1) Mendukung Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugasnya sebagai GCA, 
Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Teknis serta sebagai anggota kelompok kerja;

2) Sebagai penghubung antara Kementerian PPN/Bappenas, KL/Mitra Pelaksana dan 
UNFPA melalui komunikasi yang efektif;

3) Mempersiapkan materi dan bahan presentasi pertemuan Tim Pengarah dan Tim 
Teknis, membuat dan mendistribusikan laporan notulensi pertemuan;

4) Memantau perkembangan pelaksanaan program kerja sama yang dieksekusi oleh 
Mitra Pelaksana dan UNFPA serta menganalisa laporan program Mitra Pelaksana 
dan UNFPA perkuartal untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PPN/
Bappenas (GCA) dan UNFPA;

5) Memastikan dokumen yang diperlukan seperti Laporan Kemajuan Rencana Kerja 
(Work Plan Report/WPR), Funding Authorization and Certificate of Expenditure/FACE 
dan Perencanaan Kerja perkuartal disampaikan tepat waktu dan berkualitas oleh 
Mitra Pelaksana kepada Kementerian PPN/Bappenas (GCA) dan UNFPA;

6) Menganalisa Laporan Kemajuan Rencana Kerja (Work Plan Report/WPR) dari Mitra 
Pelaksana dan menyampaikannya pada saat pertemuan Tim Teknis;

7) Melakukan koordinasi dengan Mitra Pelaksana melalui pertemuan dan kunjungan 
lapangan (jika  diperlukan);
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8) Berkoordinasi dengan Mitra Pelaksana untuk memastikan ketepatan waktu dan 
efektifitas:	 perencanaan,	 pelaksanaan,	 pemantauan	 dan	 evaluasi	 MYWP;	 Proses	
pencantuman pendapatan hibah ke dalam DIPA

9) Memberi masukan, saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam memperbaiki 
rumusan dan pelaksanaan program kerja sama khususnya mengenai kontribusi 
pemerintah terhadap pencapaian target RPJMN, SDGs dan ICPD PoA untuk 
selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan UNFPA;

10) Menilai perkembangan dan kinerja program, termasuk memantau pelaksanaan hasil 
dan	rekomendasi	audit	dari	Mitra	Pelaksana	program	kerja	sama,	mengidentifikasi	
masalah dan jalan keluar serta melaporkannya kepada Kementerian PPN/Bappenas 
dan UNFPA; dan

11) Mengkoordinasikan reviu tahunan, reviu tengah dan reviu akhir program kerja sama.

Mendukung Kementerian PPN/Bappenas selaku Mitra Pelaksana, dengan tugas sebagai 
berikut:

1) Mendukung Bappenas dalam memfasilitasi diskusi dialog kebijakan mengenai 
Keluarga Berencana, Gender, Pemuda dan Dinamika Kependudukan;

2) Membantu penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program 
kerja sama di Kementerian PPN/Bappenas dan mendiskusikan perkembangannya 
secara berkala; dan

3) Memastikan semua rencana kegiatan tahunan di bawah eksekusi Kementerian PPN/
Bappenas akan dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah disetujui 
bersama.

3.1.7 Peran dan Tanggung Jawab UNFPA

Peran dan tanggung jawab UNFPA dalam program kerja sama adalah sebagai berikut:

1) Menandatangani CPAP, Prodoc/MYWP, dan IP Agreement bersama Bappenas dan 
Mitra Pelaksana;

2) Memberikan bantuan teknis untuk memastikan tercapainya output dan outcome 
program kerja sama, dan berkontribusi terhadap pencapaian target-target RPJMN 
dan UNPDF;

3) Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan MYWP yang telah disetujui;
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4) Memfasilitasi dialog kebijakan melalui mekanisme Policy Dialogue Round Table 
(PDRT) dalam rangka mendukung Kementerian PPN/Bappenas sebagai “think tank”;

5) Memastikan tersusunnya dan terlaksananya diseminasi produk hasil program kerja 
sama untuk penyusunan kebijakan;

6) Memastikan terlaksananya dokumentasi pembelajaran dan praktik-praktik terbaik 
program kerja sama;

7) Mereviu dokumen yang dihasilkan oleh Mitra Pelaksana dengan melibatkan tim 
internal (Internal Review Comitee/IRC), GCA, dan Mitra Strategis terkait;

8) Memberikan dukungan teknis di bidang administrasi dan pelaporan keuangan 
melalui pemeriksaan mendadak (spot check) dan kegiatan penguatan kapasitas;

9) Melakukan pemantauan berkala bersama dengan GCA ke masing-masing Mitra 
Pelaksana minimal satu kali perkuartal dalam rangka memantau pencapaian dan 
pelaksanaan rencana kerja tahunan;

10) Menjadi Ketua Tim Teknis bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas;

11) Menjadi Ketua Pokja bersama dengan Mitra Pelaksana terkait; 

12) Melaporkan kegiatan yang dieksekusi oleh UNFPA secara berkala (per kuartal) pada 
saat pertemuan Pokja; dan

13) Menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dieksekusi UNFPA secara 
berkala (perkuartal) dalam bentuk Laporan Kemajuan Rencana Kerja (Work Plan 
Report/WPR) dan format BAST.

3.2  Mekanisme Koordinasi
Dalam upaya memastikan koordinasi yang baik antara mitra terkait dalam pelaksanaan 
program kerja sama CP-9, perlu disepakati mekanisme koordinasi antara UNFPA, 
Mitra Pelaksana, dan Mitra Strategis (pihak–pihak yang terkait lainnya seperti Menteri 
Keuangan, K/L yang bukan sebagai Mitra Pelaksana, LSM, pihak swasta maupun pihak 
luar negeri).  Bagan mekanisme koordinasi setiap output dapat dilihat di bawah ini, 
Struktur Manajemen dan Koordinasi

Mitra Strategis adalah: Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, universitas dan atau institusi 
nasional/internasional, akan berkoordinasi di dalam forum kelompok kerja/Pokja yang 
selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas (GCA) dan UNFPA.

Apabila LSM adalah Mitra Strategis yang disetujui oleh Mitra Pelaksana, maka Kementerian 
PPN/Bappenas sebagai GCA harus diinformasikan. Semua LSM yang akan menjadi Mitra 
Strategis dari kementerian lembaga terkait akan melaporkan dan berkoordinasi dengan 
Mitra Pelaksana terkait sesuai arahan Kementerian PPN/Bappenas.
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Jika pelaksanaan kegiatan dalam program kerja sama akan melibatkan koordinasi dengan 
pemerintah daerah sebagai penerima manfaat, Mitra Pelaksana akan berkoordinasi 
langsung dengan BAPPEDA provinsi dan kabupaten, serta SKPD terkait.  Koordinasi 
tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan sebagai berikut:

1) Memastikan masukan dari daerah akan dipertimbangkan di dalam perencanaan 
program hingga evaluasi kegiatan;

2) Memfasilitasi komunikasi ke BAPPEDA provinsi dan kabupaten termasuk SKPD 
(berupa surat kepada Bappeda dan SKPD) apabila ada kunjungan ke daerah maupun 
apabila ada kegiatan yang melibatkan SKPD terkait ke pusat; dan

3) Mengirimkan tembusan laporan kegiatan dan laporan kuartalan (narasi program/
kegiatan) kepada BAPPEDA agar Pemerintah daerah mengetahui kegiatan yang ada 
di daerahnya.
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PJOK/PUMK, FAA

PJOK/PUMK, FAA

PJOK/PUMK, FAA

PJOK/PUMK, FAA

PJOK/PUMK, FAA PJOK/PUMK, FAA PJOK/PUMK, FAA PJOK/PUMK, FAA

Tim Pengarah (TP)
Diketuai bersama:

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas 
(sebagai Government Coordinating Agency/GCA)

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas
Representative UNFPA 

Anggota: Eselon I kementerian/lembaga terkait atau setara

UNFPA

NPCU
Terdiri dari:
1 NPM
1 PBMA
1 FAA
1 Secretary 
(didanai oleh 
APBN)

GCA
(Deputi Bidang 
Pembangunan 

Manusia, 
Masyarakat, dan 

Kebudayaan)

POKJA 
Kesehatan Ibu
(IDN09MHH)

Mitra Strategis 
: Perguruan 
Tinggi, LSM, 

Lembaga 
lainnya Keterangan Gambar:

Garis Instruksi
Garis Konsultasi
Garis Koordinasi dan Konsultasi
Koordinasi

POKJA Keluarga 
Berencana 
(IDN09RFP)

Kementerian 
Kesehatan

Ditjen 
Kesehatan 
Masyarakat

BPPSDMK

Ditjen P2P

BAPPENAS KPPPABKKBN BPS Komnas 
Perempuan

POKJA Dinamika 
Kependudukan  

dan Analisa Data 
(IDN09PDA)

POKJA 
Pemuda

(IDN09YPD)

POKJA 
Kekerasan 

Berbasis Gender 
(IDN09GEN)

Tim Teknis (TT)
Diketuai bersama:

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas dan
 Assistant Representative UNFPA

Anggota Ketua Pokja, Eselon II Bappenas yang bertanggung jawab terhadap 
substansi terkait, Eselon II terkait di BPS, dan Wakil Ketua Komnas Perempuan

Kelompok Kerja (Pokja) 
Ketua: Eselon II dari K/L penanggung jawab output dan NPO UNFPA

Anggota: Eselon II/III terkait output di K/L Mitra Pelaksana dan Bappenas, Mitra 
Strategis, NPCU 

Bagan 2. Mekanisme Koordinasi
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BAB IV PERENCANAAN, PELAKSANAAN, 
PEMANTAUAN, DAN MEKANISME PELAPORAN 
PROGRAM

4.1 Pendahuluan
Kementerian PPN/Bappenas sebagai GCA, memimpin proses perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan pelaporan program kerja sama yang dilaksanakan oleh Mitra Pelaksana 
kementerian/lembaga bersama dengan UNFPA.

Mitra Pelaksana adalah kementerian/lembaga yang menandatangani Prodoc/MYWP 
bersama dengan UNFPA, dan bertanggung jawab atas pengelolaan MWYP termasuk 
pemantauan dan evaluasi kegiatan untuk mencapai output. Mitra Pelaksana adalah: 1) 
Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (Kementerian 
PPN/Bappenas); 2) BPS; 3) BKKBN; 4) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 
(Kemkes); 5) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kemkes); 6) 
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (Kemkes); 7) KPPPA; dan 8) 
Komnas Perempuan.

Executing Agency (EA) adalah Mitra Strategis yang tidak menandatangani MYWP bersama 
dengan UNFPA tapi melaksanakan kegiatan dengan menerima dana dari Mitra Pelaksana 
atau UNFPA, kemudian melaksanakan BAST kepada Mitra Pelaksana yang ditunjuk.

Pelaksanaan program kerja sama menerapkan pendekatan kemitraan terpadu dan 
berorientasi pada hasil (output).  Pendekatan kemitraan terpadu adalah perencanaan 
program secara bersama antara Mitra Pelaksana dengan UNFPA, yang dilaksanakan 
secara terpadu dengan melibatkan Mitra Pelaksana dan Mitra Strategis terkait.

Penyusunan MYWP dikoordinasikan oleh GCA, dan setiap tahun akan dicantumkan 
di dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Mitra Pelaksana. Dokumen Acuan 
dalam menyusun MYWP adalah RPJMN, Renstra K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 
PP 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 
Hibah, CPAP, UN Harmonized Unit Cost.

4.2 Perencanaan Program
Perencanaan adalah proses menentukan tujuan, strategi, proses pelaksanaan kegiatan, 
dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan 
dari proses perencanaan adalah agar keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dapat 
bersinergi dengan baik dan harmonis sesuai dengan Rencana Prioritas Pembangunan 
Nasional dalam RPJMN 2015-2019 serta dapat berkontribusi terhadap pencapaian 
tujuan dan target SDGs pada tahun 2030.
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4.2.1 Perjanjian yang mengikat

Sebelum melaksanakan kegiatan program kerja sama, diperlukan perjanjian yang mengikat 
antara Mitra Pelaksana dan UNFPA (IP Agreement). IP Agreement harus ditandatangani 
pada awal pelaksanaan program kerja sama sesuai ketentuan dan ditandatangani bersama 
oleh pejabat Eselon I Mitra Pelaksana kementerian/lembaga dan Kepala Perwakilan UNFPA.

Mitra Pelaksana akan menunjuk seorang koordinator program dari tataran Eselon 2, seorang 
manajer program (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan/PJOK) dari tataran Eselon 
3, dan seorang bendahara program (Penanggung Jawab Uang Muka Kegiatan/PUMK) 
setidaknya dari tataran Eselon 4 atau staf yang mempunyai kemampuan dan pengalaman 
di bidang keuangan. Nama-nama penanggung jawab tersebut akan dicantumkan di dalam 
IP Agreement berikut sampel tanda tangannya untuk keperluan prosedur administrasi 
pelaksanaan program (Lampiran II). PJOK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang 
ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh pejabat setingkat Eselon I untuk bertanggung 
jawab atas teknis pelaksanaan kegiatan program kerja sama. PUMK adalah Bendahara 
Pengeluaran yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh pejabat setingkat Eselon I 
untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana program kerja sama.

4.2.2 Perumusan dan Persetujuan Multi Years Work Plan/Rencana 
Kerja Multi Tahun

4.2.2.1	 Definisi	Multi Years Work Plan/Rencana Kerja Multi Tahun

Multi Years Work Plan adalah perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Mitra 
Pelaksana dan UNFPA beserta anggarannya untuk 2 (dua) tahun anggaran dalam rangka 
mencapai output program kerja sama.  Rencana Kerja Multi Tahun berisi penjelasan mengenai 
hubungan antara RPJMN, SDGs, outcome UNPDF, dan outcome program kerja sama serta 
penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, proses pengelolaan dan mekanisme 
akuntabilitas setiap output. Selain itu di dalam MYWP juga terdapat informasi tentang hasil 
yang akan dicapai, indikator keberhasilan, target tahunan, rencana kegiatan dan kebutuhan 
dana perkuartal, termasuk anggaran yang diperlukan dalam satu tahun anggaran. Perkiraan 
jumlah kebutuhan sumber dana tahun berikutnya dimasukkan dalam rencana kerja sebagai 
indikasi biaya dan rincian anggaran tahunan (Lampiran V).

Mitra	Pelaksana	bekerja	sama	dengan	UNFPA	dalam	mengidentifikasi	kegiatan-kegiatan	
spesifik	yang	akan	dilakukan	oleh	Mitra	Pelaksana	dan	UNFPA	dan	diusulkan	ke	dalam	
rancangan MYWP. Rancangan MYWP tersebut direviu oleh Kementerian PPN/Bappenas 
sebagai GCA bersama Mitra Pelaksana dan UNFPA melalui pertemuan trilateral dan 
MYWP disempurnakan untuk disepakati dan ditandatangani.
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4.2.2.2 Unsur-unsur MYWP

MYWP sebaiknya memiliki unsur-unsur seperti di bawah ini:

a. Informasi tentang outcome, output, indikator, target, kegiatan-kegiatan yang akan 
dilaksanakan;

b. Hasil dan keluaran (output) yang diharapkan harus mendukung pencapaian outcome. 
Tingkat kendali perencana dan pelaksana program sangat tinggi pada level output, oleh 
karena itu hasil/output harus tecapai dalam jangka waktu tahunan berdasarkan target 
yang ditetapkan;

c. Indikator atau target yang ditetapkan harus mengikuti prinsip SMART; Simple: informasi 
sederhana jelas dan mudah dimengerti; Measurable: dapat diukur secara objektif; 
Attainable: dapat tercapai; Relevant/relevan; dan Time- bound: dapat dicapai dalam 
periode waktu yang sudah ditentukan;

d. Pemantauan, evaluasi, dan perencanaan pengelolaan resiko-resiko;

e. Kegiatan dan subkegiatan harus mendukung pencapaian hasil atau output, sesuai 
dengan prioritas K/L, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang didanai APBN;

f. Jadwal waktu: waktu mulai yang dijadwal, waktu akhir, dan durasi yang diharapkan;

g. Pihak penanggung jawab pelaksanaan; dan

h. Anggaran yang terperinci dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
kegiatan.

4.2.2.3 Mekanisme Penyusunan MYWP

Perencanaan program kerja sama siklus 9 diselaraskan dengan mekanisme penyusunan 
pagu APBN, di mana pagu APBN tahun depan akan ditetapkan sekitar Bulan April tahun 
berjalan. Oleh karena itu rancangan MYWP program kerja sama tahun berikutnya sudah 
mulai	 diidentifikasi	 dan	 dikembangkan	 oleh	 Mitra	 Pelaksana,	 UNFPA	 dan	 Kementerian	
PPN/Bappenas sebagai GCA, di Bulan April sampai dengan Bulan Oktober tahun berjalan.  
Perubahan dalam MYWP, dapat dilakukan melalui Mekanisme Perubahan MYWP (lihat butir 
4.4).
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4.2.3 Persiapan MYWP

4.2.3.1 Persiapan MYWP oleh Mitra Pelaksana dan UNFPA

Rancangan MYWP yang diusulkan oleh Mitra Pelaksana dan UNFPA untuk tahun 
berikutnya	akan	diidentifikasi	dan	dikembangkan	di	Bulan	April	tahun	berjalan	oleh	Mitra	
Pelaksana bersama UNFPA melalui pertemuan trilateral di bawah koordinasi Kementerian 
PPN/Bappenas sebagai GCA. Final draf MYWP tahun berikutnya akan dipresentasikan 
dalam pertemuan Tim Teknis (Eselon 2 K/L) pada kuartal ke-4 (September–Desember).  
Kepala perwakilan UNFPA, Kementerian PPN/Bappenas dan pejabat Mitra Pelaksana 
yang ditunjuk akan menandatangani MYWP tahun berikutnya selambat- lambatnya 
pada Bulan November tahun berjalan.

Dokumen MYWP terdiri dari halaman depan yang mencakup ringkasan naratif tentang 
bagaimana MYWP akan mencapai output program, perkiraan total rencana kerja, sumber 
biaya, dukungan biaya yang disepakati, jadwal dan tanda tangan Mitra Pelaksana 
bersama Perwakilan UNFPA. Halaman depan tersebut juga terdiri dari tabel MYWP 
dengan penjelasan rinci tentang kegiatan, anggaran, dan kebutuhan dana perkuartal, 
indikator dan sasaran tahunan yang sesuai untuk setiap output guna mengukur kemajuan 
program.

Halaman depan dan detail tabel MYWP harus ditandatangani oleh Pejabat Eselon I 
(seperti disebut di dalam IP Agreement) dan Kepala Perwakilan UNFPA. Setiap MYWP 
akan ditandatangani dalam dua rangkap, satu salinan disimpan oleh UNFPA dan satu 
salinan disimpan oleh Mitra Pelaksana sebagai instrumen untuk pengelolaan Rencana 
Kerja Tahunan/RKT.

UNFPA tidak dapat mengeluarkan dana sebelum MYWP ditandatangani oleh pejabat 
yang berwenang dari Mitra Pelaksana dan UNFPA, begitu juga sebaliknya Mitra 
Pelaksana tidak dapat melaksanakan kegiatan atau mengeluarkan dana sebelum MYWP 
ditandatangani oleh kedua belah pihak.

4.2.3.2 Persiapan Rencana Kegiatan oleh Mitra Strategis di bawah Eksekusi 
UNFPA

Mitra Strategis yang bekerja sama dengan Mitra Pelaksana terkait melalui eksekusi 
UNFPA akan memasukkan rencana kegiatan mereka ke dalam MYWP Mitra Pelaksana 
terkait dan UNFPA dengan tembusan kepada Bappenas sebagai GCA.  Dukungan untuk 
Mitra Strategis akan diprioritaskan ke area program yang memiliki persoalan yang belum 
tertangani secara optimal atau tidak didanai oleh pemerintah.
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4.2.3.3 Rancangan dan Persetujuan Rencana Kerja

Bagan 3.  Persiapan dan Pengelolaan MYWP
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Langkah Pertama:	Mitra	Pelaksana	dan	UNFPA	mengidentifikasi	dan	menyepakati	output	
yang	akan	dikerjakan	selama	program	kerja	sama	siklus	9,	termasuk	mengidentifikasikan	
kontribusi/komitmen Mitra Pelaksana guna mencapai output.

Langkah Kedua:	 Mitra	 Pelaksana	 dan	 NPO	 UNFPA	 terkait	 mengidentifikasi	 kegiatan	
sesuai dengan rincian kebutuhan dana yang diminta. Kegiatan yang diajukan harus 
selaras dengan output yang ingin dicapai. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Mitra 
Strategis	harus	diidentifikasi	dan	disebutkan	dalam	detail	kegiatan	tersebut.
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Langkah Ketiga: Di bawah koordinasi Bappenas, Mitra Pelaksana bersama dengan NPO 
UNFPA mengembangkan rencana kerja tahunan (MYWP) dengan rancangan anggaran 
yang diperlukan, serta menentukan waktu pelaksanaan kegiatan.

Langkah Keempat: MYWP yang sudah dikembangkan oleh Mitra Pelaksana dan UNFPA 
akan direviu oleh bagian keuangan/operation UNFPA bersama dengan Programme 
Management Unit (PMU) untuk meninjau rancangan rencana kerja dan kelayakan semua 
biaya.

Langkah Kelima: Kementerian PPN/Bappenas selaku GCA akan melakukan reviu akhir 
untuk rencana kerja tahunan/MYWP yang sudah dikembangan.

Langkah Keenam: Di bawah koordinasi Bappenas, Mitra Pelaksana dan UNFPA, 
mempersiapkan	 dokumen	 final	 rencana	 kerja	 tahunan/MYWP	 untuk	 ditandatangani.	
Dokumen akhir MYWP ini akan dimasukkan ke dalam Global Programme System (GPS) 
UNFPA.

Langkah Ketujuh: Penandatanganan rencana kerja dilakukan secara bersama oleh Mitra 
Pelaksana terkait dan UNFPA serta diketahui oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku 
GCA. Penandatangan MYWP adalah pejabat Eselon I Mitra Pelaksana, Representative 
UNFPA dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan 
Bappenas.

Langkah Kedelapan: UNFPA akan melakukan input detail anggaran ke dalam GPS dan 
melakukan validasi ke dalam sistem, semua anggaran akan dimasukkan dalam mata 
uang USD.

Langkah Kesembilan: Pelaksanaan rencana kerja.

4.2.4   Mekanisme Perubahan MYWP

Jika diperlukan, Mitra Pelaksana atau UNFPA dapat mengusulkan perubahan kegiatan 
dalam periode MYWP, sepanjang kegiatan tersebut untuk mencapai keluaran (output) 
yang telah ditetapkan. Semua perubahan harus disetujui oleh kedua belah pihak terlebih 
dahulu dan diketahui oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku GCA. Surat menyurat 
untuk di tembuskan kepada Bappenas dan NPCU.

Tabel 2.  Mekanisme Perubahan MYWP

Syarat Revisi Jenis Revisi Dokumen pendukung yang 
diperlukan

Pertukaran dana inter dan 
antarkegiatan (ACTIVITY ID) tanpa 
merubah total anggaran

Rencana kerja dan 
budget
- Kurang dari 5%
- Lebih dari 5%

- Persetujuan Manajer 
output/NPO

- Surat perubahan antara 
Mitra Pelaksana dan Ketua 
Perwakilan UNFPA
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Pertukaran dana antar kegiatan 
(ACTIVITY ID) antaroutput

Rencana kerja dan 
budget
- Kurang dari 5%
- Lebih dari 5%

- Persetujuan Manajer 
output/NPO

- Surat perubahan antara 
Mitra Pelaksana dan Ketua 
Perwakilan UNFPA

Penambahan atau pengurangan 
kegiatan di dalam jumlah total 
rencana kerja

Rencana kerja dan 
budget

Surat menyurat mengenai 
perubahan

Penghapusan/penambahan 
kegiatan dengan perubahan dana 
di rincian anggaran

Rencana kerja dan 
budget

Perpanjangan rencana kerja Hanya rencana kerja 
(jika perpanjangan tidak 
melebihi tahun berjalan)

Perubahan kegiatan di dalam 
activity ID yang sama yang 
menyebabkan perubahan akun 
(contoh: di bawah satu aktivitas ID, 
dana dipindahkan akun travel ke 
printing)

Perubahan budget   Persetujuan Manajer output

Perubahan antar Output antar 
Mitra Pelaksana

Rencana kerja dan 
Perubahan budget

Persetujuan tertulis mitra 
pelaksana terkait dan Manajer 
output

4.3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program
Mitra Pelaksana dapat melaksanakan kegiatan kuartalan sesuai dengan MYWP yang 
sudah ditandatangani oleh Mitra Pelaksana dan UNFPA. Mitra Pelaksana mengajukan 
permohonan dana untuk pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme FACE dan Quarterly 
Work Plan (lihat bab 5, Manajemen Keuangan dan Pelaporan). Mitra Pelaksana akan 
mengelola dana yang diterima dari UNFPA sesuai dengan peraturan, ketentuan dan 
prosedur keuangan yang disepakati.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) dikembangkan bersama oleh Mitra Pelaksana dan manajer 
output/NPO UNFPA degan menggunakan format KAK sepert tertuang dalam Lampiran 
IV dan disusun bersamaan dengan saat pengembangan MYWP tahun berikutnya. 
Kerangka Acuan Kerja tersebut disempurnakan oleh Mitra Pelaksana dan disetujui oleh 
PJOK sebelum dana dikeluarkan oleh PUMK Mitra Pelaksana tersebut.

Laporan kegiatan harus disiapkan selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan 
selesai.
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Tabel 3.  Komitmen Mitra Pelaksana dan UNFPA

Komitmen Mitra Pelaksana Komitmen UNFPA 

Memastikan semua kegiatan yang disepakati 
dilaksanakan sebagaimana mestinya 
sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan 
akuntabilitas keuangan dalam IP Agreement

Menyelesaikan semua tanggung jawab yang 
ditetapkan untuk UNFPA di dalam MYWP 

Menetapkan penyelenggaraan operasional 
untuk pengelolaan dan akuntabilitas 
keuangan

Melakukan transfer dana, perlengkapan 
dan peralatan sesuai dengan IP Agreement, 
apabila semua laporan dan dokumen yang 
diperlukan tersedia

Menetapkan penyelenggaraan operasional 
untuk pengelolaan dan akuntabilitas 
keuangan

Melakukan pemantauan, evaluasi dan 
pengawasan atas MYWP.

Memastikan audit, pemantauan dan evaluasi 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam Pedum

Menghubungkan sesuai keperluan dengan 
pemerintah, United Nations Country Team, 
donor, dan lainnya

Memimpin penyelenggaraan Annual Review 
Meeting
dengan dukungan dan partisipasi UNFPA

Bersama Mitra Pelaksana menyelenggarakan
Annual Review Meeting

Menyelenggarakan reviu MYWP secara 
tahunan dan akhir masa MYWP

Memberikan bantuan teknis, sesuai 
kesepakatan dan permintaan (karena sifatnya 
‘kemitraan’)

4.4 Standard Unit Biaya
Standar unit biaya ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Pemerintah RI dan UNFPA 
dalam rangka memfasilitasi penyusunan anggaran kegiatan. Sesuai dengan prinsip kerja 
sama program, satuan biaya yang digunakan oleh dukungan dana UNFPA semaksimal 
mungkin disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Namun, mengingat adanya 
perbedaaan unit biaya dari satu daerah ke daerah yang lain maka unit biaya maksimum 
ditentukan dan disepakati bersama.  Apabila dianggap perlu, maka UNFPA dan Mitra 
Pelaksana dapat merumuskan unit biaya sendiri yang tidak boleh melebihi unit biaya 
maksimum. 

Satuan unit biaya dapat berubah sewaktu-waktu atas persetujuan Pemerintah RI dan UN 
Agencies. 
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a. Tarif Biaya

(1) Tarif Perdiem 

Tabel 4.  Tarif Perdiem

Tempat Perdiem
Maksimum per hari (dalam IDR)

Jakarta 1.000.000

Papua dan Papua Barat 1.100.000

Provinsi lain/Kabupaten 900.000

Kecamatan Mengikuti PMK tentang SBM tahun berjalan

Catatan: Rincian panduan pembayaran per diem akan merujuk pada Bagian C dan D.

(2) Transportasi dalam kota
 “Transportasi dalam kota” adalah tunjangan untuk staf Mitra Pelaksana yang 

diundang ke suatu aktivitas resmi/acara resmi (misalnya lokakarya/seminar/
pelatihan) yang diselenggarakan di kota dalam kaitannya dengan program/proyek 
yang didanai oleh PBB; selama aktivitas/acara tersebut tidak diselenggarakan di 
kantor/bangunan yang sama.

Tabel 5.  Biaya Paket Pertemuan/Pelatihan dalam Kota

Lokasi Transportasi dalam kota (per hari) - Total

Biaya transport (IDR) Makanan (IDR)

Jakarta 200.000 100.000

Ibukota Provinsi 150.000 100.000

Selain Jakarta dan Ibukota Provinsi 125.000 75.000

Kecamatan (misalnya puskesmas, kelompok 
sekolah, dll) 100.000 50.000

*transport dari  dan ke luar kota jakarta (Bekasi, Bandung, Depok) mengikuti PMK tentang SBM tahun berjalan

(3) Transport dari dan ke Bandara
 Transport dari dan ke bandara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) tahun berjalan.

(4) Transport Perjalanan Kegiatan Luar Kota (Tiket) 
 Transport perjalanan kegiatan luar kota menggunakan kelas ekonomi dengan 

biaya nyata.
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(5) Tunjangan untuk Kontributor
 Tunjangan untuk kontributor adalah tunjangan yang dibayarkan kepada 

pembicara, narasumber, moderator, notulis (pencatat), pelatih, fasilitator dan 
penerjemah dalam kaitannya dengan kontribusi mereka terhadap aktivitas proyek 
yang didanai oleh PBB, termasuk pertemuan/lokakarya/seminar/ pelatihan.

Tabel 6.  Biaya Tunjangan Kontributor

Kontributor Tunjangan dalam IDR
Pakar/profesional (lihat “biaya profesional” 
pada Bagian A
dari Lampiran)

1,400,000

per sesi

Pembicara/Nara Sumber
- Menteri 1,700,000
- Eselon I/Gubernur 1,400,000
- Eselon II/Bupati/Walikota 1,000,000
- Pembicara 600.000
Moderator 500.000
Pelatih/Fasilitator 325,000
Notulis 300,000 Per hari
Persiapan Modul (hanya untuk pelatih) 450.000 per orang/hari

Biaya penyusunan laporan kegiatan/keuangan
300,000 Per orang/laporan (pusat)
250,000 Per orang/laporan (provinsi)

200,000 Per orang/laporan (kab/kota)

Biaya ATK Jakarta 50,000; Regional 30,000
Biaya Administrasi jika diperlukan Biaya Nyata/real
Penerjemah Berdasarkan kontrak yang telah disetujui

Catatan: Konsultan kontrak PBB/pakar tidak berhak menerima tunjangan sebagai kontributor.

(6) Hotel dan Paket Pertemuan 

Tabel 7.  Biaya Hotel dan Paket Pertemuan  

Pertemuan
Biaya (IDR)

Pertemuan Setengah 
Hari (Halfday meeting)

Pertemuan Sehari                     
(Fullday meeting)

High Level Meeting (HLM) for National and 
International Seminar

500.000 – 600.000 610.000 – 750.000

Medium meeting (invited by Echelon 1 atau 2) 410.000 – 500.000 510.000 – 600.000
Coordination and regular meeting (< Echelon 
3)

300.000 – 400.000 410.000 – 500.000
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b. Catatan Untuk Harmonisasi Tarif Biaya dengan Mitra Pelaksana

(1) Jenis-jenis Butir Anggaran untuk Kegiatan Pertemuan/Seminar/Lokakarya

Tabel 8.  Jenis-Jenis Butir Anggaran Kegiatan Pertemuan/Seminar/Lokakarya

Kategori Butir Anggaran Catatan

1. Non-lokal Perdiem Diberikan kepada peserta, panitia, 
narasumber, moderator dan notulis dari luar 
kota.

Biaya transport luar kota
Biaya transport dari dan ke 
bandara (apabila berlaku)
Biaya perwakilan (sesuai 
dengan SBM)

Khususnya untuk Eselon 1 dan Eselon 2

2. Lokal Paket Pertemuan Dikelola oleh panitia

Transportasi dalam kota Diberikan kepada staf Mitra Pelaksana, 
panitia, narasumber, moderator dan notulis 
dari kota yang sama untuk aktivitas diluar 
kantor.

3. Umum Narasumber/Pembicara Diberikan kepada narasumber lokal dan non- 
lokal yang menyiapkan bahan presentasi

Moderator Diberikan kepada moderator lokal dan non-
lokal per sesi.

Notulis Diberikan kepada notulis lokal dan non-lokal 
per hari.

Biaya Profesional Hanya untuk para profesional dari 
kementerian/lembaga/ perorangan dari tim 
Mitra Pelaksana.

Biaya profesional dari kementerian/lembaga 
dapat diberikan jika peserta kegiatan terdiri 
dari berbagai kementerian/lembaga   lain 
(bukan dari kementerian/lembaga itu 
sendiri).

Alat- tulis Diberikan kepada peserta dalam bentuk 
map, pensil/bolpen, buku notes, dll.

Administrasi Dikelola oleh panitia untuk pembelian kertas 
dan alat-alat tulis serta biaya korespondensi, 
komunikasi, dokumentasi, CD, fotokopi, 
spanduk, kebersihan ruang pertemuan, 
penyewaan ruang pertemuan.
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(2) Jenis-jenis Butir Anggaran untuk Kegiatan Pelatihan/Orientasi

Tabel 9.  Jenis-jenis Butir Anggaran Kegiatan Pelatihan/Orientasi

Kategori Butir Anggaran Catatan
1. Non-lokal Perdiem Diberikan kepada peserta, panitia, para 

pelatih/fasilitator dari luar kota.Biaya transport luar kota
Biaya transport dari dan ke Bandara

2. Lokal Transportasi dalam kota Diberikan kepada staf Mitra Pelaksana, 
peserta, panitia, narasumber, moderator 
dan notulis dari kota yang sama untuk 
aktivitas diluar kantor.

Biaya paket pelatihan Dikelola oleh panitia
3. Umum Fasilitator/ Pelatih Diberikan kepada para pelatih/fasilitator 

lokal dan nonlokal yang memberikan 
pelatihan, dengan unit biaya per sesi per 
orang.

Biaya persiapan modul Diberikan kepada para pelatih lokal dan 
non- lokal per subyek.

Alat tulis Diberikan kepada peserta dalam bentuk 
map, pensil/bolpen, buku notes, dll.

Administrasi Dikelola oleh panitia untuk pembelian 
kertas dan alat-alat tulis serta 
biaya korespondensi, komunikasi, 
dokumentasi, CD, fotokopi, spanduk, 
kebersihan ruang pertemuan, sewa 
ruang pertemuan.

Penjelasan untuk biaya yang dikeluarkan untuk perdiem, paket pertemuan dan transport 
lokal untuk peserta, panitia, fasilitator lokal dan nonlokal adalah sama dengan penjelasan 
untuk pertemuan/seminar/workshops.

(3) Pengaturan untuk Kategori Nonlokal
•	 Kategori	 nonlokal	 akan	 diberlakukan	 untuk	 peserta,	 panitia,	 narasumber,	

moderator dan notulis yang bekerja di luar kota di mana aktivitas tersebut 
diselenggarakan.

•	 Lokasi	aktivitas	adalah	tempat	di	mana	aktivitas	tersebut	diselenggarakan.
•	 Jumlah	yang	dibayarkan	untuk	perdiem	akan	sebanding	dengan	persentase	

berikut ini:
- Akomodasi: 50%
- Makanan: 30% (kecuali dinyatakan lain oleh Lembaga PBB terkait), 

proporsinya akan mengikuti persentase berikut ini yaitu makan pagi: 6%; 
makan siang: 12%; dan makan malam: 12% dari perdiem.

- Biaya transportasi lokal dan tunjangan pribadi: 20% dari perdiem.
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•	 Jika	hotel	disediakan	panitia	pada	hari	pertama	maka	perdiem	yang	diberikan	
adalah 50%, Jika hotel tidak disediakan panitia maka perdiem yang diberikan 
adalah 100%

•	 Jika	kegiatan	hari	terakhir	selesai	di	bawah	jam	12.00	maka	perdiem	yang	
diberikan adalah 50%. Jika kegiatan hari terakhir selesai di atas jam 12.00 
maka perdiem yang diberikan adalah 100%. Untuk peserta dari daerah 
yang memerlukan perjalanan lebih dari 1 hari, pemberian perdiem akan 
ditentukan berdasarkan persetujuan dengan UNFPA.

•	 Untuk	peserta	dari	 lembaga	pemerintah,	perdiem	hanya	dapat	dibayarkan	
kepada peserta, panitia narasumber, moderator, dan notulis yang memiliki 
Surat Perintah Tugas (SPT) 

•	 Apabila	 panitia	 mengelola	 pembayaran	 untuk	 akomodasi	 dan	 makanan	
kegiatan tersebut, maka uang perdiem untuk peserta, panitia, narasumber, 
moderator, dan notulis akan dikurangi dengan jumlah biaya riil yang 
dikeluarkan oleh panitia. Tetapi apabila jumlah total biaya per orang lebih 
dari 80%, peserta akan tetap menerima 20% dari perdiem. Ketentuan ini 
harus dinyatakan secara jelas dalam surat undangan.

•	 Prinsip	yang	sama	juga	akan	diberlakukan	apabila	panitia	hanya	menyediakan	
makanan dan minuman.  Peserta, panitia, narasumber, moderator, dan 
notulis dari luar kota akan menerima selisih perdiem setelah dikurangi biaya 
untuk makanan dan minuman tersebut. Apabila biaya makanan perorang 
yang harus dibayarkan oleh panitia ke hotel 30% lebih besar dari biaya 
perdiem, maka peserta, panitia, narasumber, moderator, dan notulis akan 
tetap menerima 70% dari perdiem.

•	 Apabila	 perjalanan	 dari	 kota	 asal	 ke	 kota	 tujuan	 dan	 sebaliknya	 dapat	
dilakukan pada hari yang sama, maka peserta, panitia, narasumber, 
moderator dan notulis dari luar kota akan menerima 50% dari perdiem. 
Apabila mendapat makan, maka orang tersebut akan menerima 20% dari 
perdiem.

•	 Apabila	panitia	hanya menyediakan akomodasi saat berlangsungnya acara, 
peserta, panitia, narasumber, moderator dan notulis dari luar kota akan 
menerima uang perdiem sebesar 50%.

•	 Apabila	 panitia	 tidak	 menyediakan	 akomodasi	 dan	 makanan	 pada	 hari	
berlangsungnya acara, peserta, panitia, narasumber, moderator, dan notulis 
dari luar kota akan menerima uang perdiem sebesar 100%.

•	 Jumlah	hari	 perdiem	yang	dapat	didanai	 akan	 sesuai	 dengan	 jumlah	hari	
aktivitas ditambah hari kedatangan apabila peserta, panitia, narasumber, 
moderator dan notulis dari luar kota harus datang sehari sebelumnya dan 
ditambah hari keberangkatan apabila mereka harus kembali pada hari 
berikutnya.

•	 Biaya	transportasi	peserta,	panitia,	narasumber,	moderator	dan	notulis	dari	
luar kota dihitung berdasarkan biaya yang sesungguhnya.
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•	 Transport	lokal	adalah	tunjangan	transportasi	yang	diberikan	untuk	menuju	
tempat pertemuan dan tujuan-tujuan pribadi.

•	 Mitra	Pelaksana	harus	secara	jelas	memasukkan	ke	dalam	Rencana	Anggaran	
Biaya (RAB), peningkatan anggaran biaya yang masing-masing diakibatkan 
oleh porsi biaya konsumsi yang melebihi 30% dan biaya akomodasi yang 
melebihi 50% dari biaya perdiem.

•	 	 Akuntabilitas	 keuangan	 untuk	 biaya	 akomodasi	 dan	 konsumsi	 ke	 hotel	
adalah kwitansi dan dokumen tanda terima yang dikeluarkan oleh hotel/ 
penginapan terkait, dan bukan tanda terima yang dibuat oleh panitia dan 
kemudian ditandatangani dan distempel oleh hotel tersebut.

•	 Akuntabilitas	 keuangan	 untuk	 pembayaran	 sisa	 perdiem	 adalah	 kwitansi/	
dokumen pembayaran asli yang ditandatangani oleh masing-masing 
peserta, panitia, narasumber, moderator, dan notulis.

•	 Untuk	 menghindari	 penyalahgunaan	 tiket	 pesawat	 udara,	 maka	 apabila	
dimungkinkan semua pembelian tiket pesawat udara pulang pergi harus 
dilakukan oleh panitia penyelenggara dengan pembelian melalui sistem 
e-ticket dan kemudian panitia akan mengirimkan melalui email kepada 
setiap peserta, anggota panitia, narasumber, moderator dan notulis yang 
akan menghadiri kegiatan tersebut.

•	 Akuntabilitas	keuangan	untuk	tiket	pesawat	udara	harus	menyertakan	invoice 
dan dokumen pembayaran dari biro perjalanan apabila dibeli melalui agen 
perjalanan, atau sesuai dengan jumlah total yang tercantum pada e-ticket 
yang dibeli melalui internet. Jika invoice dan e-ticket tidak tersedia maka 
dibuat surat pernyataan dari yang bersangkutan.

•	 Apabila	tiket	pesawat	udara	dibeli	sendiri	oleh	peserta,	panitia,	narasumber,	
moderator dan notulis dari luar kota, maka selain menyerahkan dokumen 
tiket, peserta, panitia, narasumber, moderator dan notulis tersebut juga 
harus menyertakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) agar 
dapat memperoleh penggantian biaya tiket.

•	 Peserta	dari	 luar	kota	akan	diminta	untuk	mengirimkan	bukti	berupa	tiket	
kembali ke kota asal, boarding pass dan bukti pembayaran airport tax setelah 
melakukan perjalanan.

(4)  Pengaturan untuk Kategori Lokal
•	 Kategori	 ini	 berlaku	 bagi	 peserta,	 panitia,	 narasumber,	 moderator,	 dan	

notulis yang bekerja di kota yang sama dengan tempat diselenggarakannya 
kegiatan.

•	 Biaya	 transportasi	 hanya	 dapat	 diberikan	 kepada	 peserta,	 penyelenggara,	
panitia, narasumber, moderator dan notulis dari kota untuk aktivitas-
aktivitas yang diselenggarakan di luar kantor, termasuk aktivitas yang 
diselenggarakan di hotel atau balai pertemuan (convention hall).
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•	 Biaya	konsumsi	akan	dikelola	oleh	panitia	dan	tidak	akan	dibagikan	kepada	
peserta, panitia, narasumber, moderator dan notulis.

•	 Apabila	kegiatan	tersebut	berlangsung	sampai	tengah	malam	dan	peserta,	
panitia, narasumber, moderator dan notulis harus menginap di hotel 
tempat berlangsungnya kegiatan, maka biaya akomodasi dan makan akan 
dibayarkan ke hotel oleh panitia. Sementara peserta, panitia, narasumber, 
moderator, dan notulis lokal hanya akan menerima biaya transport. Perdiem 
tidak dapat dibagikan kepada peserta, panitia, narasumber, moderator, dan 
notulis lokal.

(5) Lain-lain
•	 Seorang	moderator	hanya	dapat	diajukan	apabila	memang	dibutuhkan	dan	

disesuaikan dengan sifat pertemuan.
•	 Apabila	 dibutuhkan	 lebih	 dari	 satu	 fasilitator	 untuk	 menjalankan	 suatu	

sesi, maka masing-masing fasilitator akan menerima honorarium sebagai 
fasilitator untuk setiap sesinya.

•	 Apabila	 seseorang	 memiliki	 dua	 atau	 lebih	 fungsi	 dalam	 suatu	 acara,	
misalnya sebagai anggota panitia dan juga sebagai peserta, maka biaya 
perdiem/penggantian biaya atau biaya transportasi hanya dapat diberikan 
kepada satu fungsi saja.

•	 Jumlah	anggota	panitia	pertemuan/seminar/lokakarya	yang	dapat	didanai	
oleh program atau proyek PBB adalah maksimum 20% dari jumlah peserta, 
dan tidak lebih dari 10 orang. Segala bentuk perbedaan dari angka ini harus 
mendapat persetujuan dari Lembaga PBB terkait.

(6) Pengawasan Kegiatan
 Berikut ini adalah jenis-jenis pengeluaran untuk aktivitas pemantauan dan 

pengawasan yang dapat didanai, yaitu:
•	 Transportasi	 darat/laut/sungai/udara	 ke	 tempat	 yang	 akan	 dipantau	 atau	

diawasi;
•	 Perdiem;	dan
•	 Lain-lain,	sebagaimana	diperlukan.

(7) Biaya untuk Menyusun Modul/Jurnal/Manual/Panduan/Instruksi
 Meskipun banyaknya anggota dalam tim penyusun dan lamanya waktu 

penyusunan laporan akan ditentukan secara khusus oleh lembaga PBB dan 
penyelenggara	secara	efektif	dan	efisien	sesuai	dengan	kebutuhan.	Hasil	akhir	
dari modul/jurnal/manual/panduan/instruksi tersebut harus diserahkan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban.



38 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI – UNFPA SIKLUS-9

(8) Operasional Sekretariat 
•	 Apabila	 MP	 tidak	 mendapat	 biaya	 pendukung	 lumpsum	 sebagaimana	

dise butkan dalam IP Agreement, maka UNFPA akan mendukung biaya 
operasional. 

•	 Biaya	 administrasi	 bulanan	 sekretariat	 di	 tingkat	 pusat	 dan	 provinsi	 (jika	
ada) di dukung oleh UNFPA, diharapkan biaya tersebut dapat mendukung 
aktivitas yang diselenggaran oleh pemerintah.

•	 Biaya	administrasi	 sekretariat	kerja	sama	dengan	UNFPA	dapat	digunakan	
untuk biaya perbankan, korespondensi, duplikasi dokumen, fotokopi, alat 
tulis kantor, kertas komputer, tagihan telepon, dan lain-lain

(9) Studi, Pengembangan Komunikasi, Informasi, Pendidikan (KIE) dan 
Penelitian

 Proposal untuk mengadakan pertemuan/seminar, pelatihan dan monitoring 
yang merupakan bagian dari kegiatan studi, pengembangan KIE dan penelitian 
harus mengacu pada satuan unit biaya yang sudah disepakati. Sedangkan biaya 
enumerator dan biaya pengolahan data yang dikumpulkan oleh penelitian akan 
secara khusus ditentukan oleh UNFPA dan kementerian/lembaga sesuai dengan 
kebutuhan penelitian.

 Laporan keuangan terdiri dari :
•	 FACE	form
•	 Laporan	Pengeluaran	per	barang
•	 Rekonsiliasi	Bank
•	 Buku	Kas
•	 Pembukuan	lainnya

(10)	Justifikasi	Anggaran	Kegiatan
 Anggaran kegiatan terdiri dari berbagai jenis biaya/pengeluaran. Jenis anggaran 

dikelompokkan menurut jenis anggaran seperti yang tercatat dalam daftar 
Standar Satuan Biaya, yaitu:
•	 Perdiem	
•	 Transportasi	lokal	
•	 Transportasi	nonlokal	
•	 Biaya	Paket	meeting	
•	 Biaya	Narasumber	
•	 Biaya	Moderator
•	 Biaya	persiapan	modul/materi	biaya	trainer
•	 Biaya	profesional	biaya	notulen
•	 Biaya	pembuatan	laporan	kegiatan/laporan	keuangan	
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•	 Biaya	administrasi
•	 Alat	tulis	kantor

	 Justifikasi	atas	anggaran	perkegiatan	yang	telah	disetujui	masih	dimungkinkan	
(dengan persetujuan Programme Manager UNFPA), jika perubahan tidak 
melebihi 5 % dari jenis kegiatan (Activity ID) dalam 1 (satu) tahun yang telah 
disepakati di atas dengan tidak merubah tujuan kegiatan tersebut.

 Jika ada indikasi bahwa akan ada perubahan anggaran kegiatan lebih dari 5% dari 
total jenis kegiatan (Activity ID), maka kementerian/lembaga harus mengajukan 
permohonan tertulis kepada Representative UNFPA untuk perubahan anggaran 
kegiatan tersebut. Persetujuan tertulis dari UNFPA harus tersedia sebelum 
kegiatan dilaksanakan.

 Staf UNFPA berwenang untuk menyetujui perubahan anggaran adalah:
(i) Program Manager UNFPA, untuk kegiatan yang dikoordinasikan oleh 

UNFPA Jakarta (perubahan dana di bawah 5% dari jenis kegiatan (Activity 
ID) dalam setahun)

(ii) Representative UNFPA, untuk kegiatan yang dikoordinasikan oleh UNFPA 
(perubahan dana di atas 5% dari jenis kegiatan (Activity ID) dalam setahun)

(11) Program Kerja Sama Teknis
•	 UNFPA	menyediakan	dukungan	secara	teknis	dalam	program	kerja	sama	di	

semua daerah (jika ada) di Indonesia sesuai dengan kebutuhan.
•	 Secara	keseluruhan,	UNFPA	mempekerjakan	staf	yang	kompeten	terhadap	

dukungan teknis program dalam pengembangan program di periode 
2016-2020.

•	 Dukungan	teknis	dapat	diberikan	oleh	staf	UNFPA	seperti	halnya	staf	dari	
UN agency lainnya yang didanai atau diminta oleh UNFPA untuk membantu 
program secara teknis di daerah tertentu.

•	 Permintaan	 untuk	 dukungan	 teknis	 program	 dapat	 diminta	 ke	 UNFPA	
Indonesia di Jakarta atau di salah satu provinsi (jika ada). Biaya dukungan 
teknis tersebut didanai oleh UNFPA.

4.5 Pemantauan Program
Monitoring atau pemantauan adalah proses untuk mengumpulkan dan menganalisa 
informasi dari hasil pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan menuju suatu 
output dan indikator tertentu dengan menunjukkan adanya kemajuan, perkembangan 
dan pencapaian, serta mengukur penggunaan sumber daya. Pemantauan “rutin” adalah 
kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memantau semua kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Mitra Pelaksana dan UNFPA secara langsung.

Tujuan utama pemantauan program adalah menyediakan data dan informasi 
perkembangan dan pelaksanaan program secara periodik agar pemangku kepentingan 
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bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar serta melakukan perbaikan-perbaikan 
untuk periode berikutnya dalam mencapai tujuan pembangunan yang berbasis hasil.

Pemantauan program secara berkala dan konsisten adalah bagian yang penting dari 
manajemen program untuk melakukan kajian secara periodik guna mengetahui tingkat 
efisiensi	dan	efektifitas	dalam	mencapai	tujuan	program.	Pemantauan	berkala	diarahkan	
untuk memastikan tercapainya indikator kinerja sesuai dengan yang tertuang dalam 
MYWP.

Pemantauan program secara berkala selama program kerja sama diselenggarakan melalui 
sejumlah kegiatan pemantauan, yaitu: reviu dan analisa laporan kegiatan dan laporan 
keuangan, reviu dan anlisa kemajuan kegiatan kuartalan, reviu dan analisa kemajuan 
kegiatan tahunan, review tengah periode, reviu CPAP akhir periode, evaluasi eksternal 
akhir	periode,	pemantauan	 lapangan	bersama,	dan	evaluasi	final	kegiatan	dalam	satu	
tahun sebelum tahun terakhir di siklus program.

Mitra Pelaksana, Manajer program UNFPA, dan NPCU bertanggung jawab untuk 
menindaklanjuti rekomendasi dan menindaklanjuti hasil pertemuan atau kunjungan 
lapangan yang telah dilaksanakan.

Tabel 10.  Frekuensi Kegiatan Pemantauan dan Pelaporan 

Jenis Monitoring/Pelaporan Frekuensi Penanggung Jawab
Pemantauan Berkelanjutan Keseluru-

han
UNFPA dengan Mitra Pelaksana, dan 
GCA/NPCU

Perkembangan Rencana Kerja Kuartalan UNFPA dengan Mitra Pelaksana dan 
GCA/NPCU

FACE form Kuartalan Mitra Pelaksana
Pertemuan Review Tahunan Tahunan Bappenas-GCA, UNFPA dan Mitra 

Pelaksana
Update Tabel Perencanaan M&E 
CPAP

Tahunan Bappenas-GCA dan Kantor UNFPA 
Indonesia

4.6 Pemantauan Lapangan
Kunjungan pemantauan lapangan adalah cara yang penting untuk mendapatkan 
data/informasi kualitatif dan kuantitatif primer tentang proses dan hasil pelaksanaan 
program. Kunjungan pemantauan lapangan minimal dilakukan satu kali dalam satu 
kuartal oleh manajer output/NPO, Bappenas-GCA/NPCU dan tidak dapat diwakilkan. 
Hasil	yang	diharapkan	dari	kunjungan	tersebut	adalah:	mengidentifikasi	tantangan	dan	
kesempatan/peluang yang berhubungan dengan pelaksanaan; mengatasi hambatan 
pada proses pelaksanaan; mengkaji MYWP perkuartal dan/atau memvalidasi kemajuan 
pencapaian hasil.

Kunjungan pemantauan lapangan harus direncanakan sebelumnya secara seksama. 
Sebelum melakukan kunjungan lapangan, staf Mitra Pelaksana/UNFPA/GCA-NPCU harus 
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menentukan permasalahan yang akan dikaji selama kunjungan dan telah dituangkan 
di dalam KAK yang disetujui. Kerangka acuan harus dibuat untuk setiap kunjungan 
pemantauan minimal dua minggu sebelum kunjungan pemantauan lapangan dimulai. 
Pelaksana kunjungan pemantauan lapangan harus menelaah MYWP, penanggung jawab, 
dan anggaran serta melihat kembali Laporan Perkembangan Rencana Kerja dan laporan 
kunjungan lapangan sebelumnya dan dokumen lainnya, termasuk notulensi rapat dan 
laporan pendampingan teknis.

Rencana pemantauan lapangan yang terperinci akan dikembangkan setiap tahun oleh 
Mitra Pelaksana, NPO UNFPA dan GCA-NPCU.

Laporan Kunjungan Pemantauan Lapangan (Lampiran VII) harus dibuat untuk setiap 
kunjungan pemantauan. Laporan pemantauan harus diserahkan ke UNFPA dan Bappenas 
paling lambat dua minggu setelah kunjungan lapangan selesai. NPO dan Mitra Pelaksana 
terkait serta GCA - NPCU bertanggung jawab untuk semua rencana aksi tindak lanjut 
yang disarankan dari kunjungan pemantauan permasalahan atau temuan besar yang 
muncul dari kunjungan pemantauan lapangan juga diangkat dan dipertimbangkan di 
dalam proses Penelaahan Tahunan MYWP serta CPAP.

4.7 Pelaporan Program
Pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan disusun 
oleh kementerian/lembaga terkait sebagai pelaksana dan pengelola program kerja sama 
dibantu oleh PJOK dan FAA pada masing–masing kementerian/lembaga tersebut.

4.7.1 Laporan Kegiatan
- penggunaan dana hibah; dan (ii) untuk memantau kemajuan pelaksanaan 

program di unit Mitra Pelaksana terkait. 
- Laporan Kegiatan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah 

pelaksanaan kegiatan, dikirimkan kepada PJOK Mitra Pelaksana terkait.
- Substansi laporan kgiatan harus memasukkan hal-hal sebagai berikut:

o Latar belakang kegiatan
o Tujuan, kegunaan, hasil yang diinginkan
o Informasi tentang peserta: disagregat (gender, instansi, posisi)
o Penjelasan mengenai kegiatan tersebut
o Hasil, rekomendasi dan tindak lanjut
o Pembelajaran dari pelaksanaan
o Laporan keuangan
o Lampiran – lampiran yang mendukung laporan kegiatan; seperti notulensi, 

agenda, presentasi dan materi
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4.7.2 Laporan Perkembangan Rencana Kerja (Workplan Progress 
Report/WPR)

- Laporan Perkembangan Rencana Kerja/Workplan Progress Report (WPR) 
bertujuan untuk melaporkan pelaksanaan kuartalan Rencana Kerja Tahunan/
RKT. Rancangan WPR disusun oleh Mitra Pelaksana dengan bantuan manajer 
output/NPO UNFPA sesuai format WPR pada   Lampiran VI. Laporan WPR harus 
diserahkan bersama dengan FACE form diawal kuartal Januari, April, Juli dan 
Oktober. WPR harus ditandatangan bersama oleh pihak berwenang (PJOK dan 
NPO UNFPA) dan dikirimkan ke UNFPA dan NPCU di Bappenas. Kegiatan yang 
dieksekusi oleh UNFPA juga harus dilaporkan dalam WPR dan ditanda tangani 
bersama oleh PJOK dan NPO UNFPA, dan diserahkan ke Mitra Pelaksana dan 
NPCU di Bappenas. FACE form dan permintaan lainnya untuk pembayaran per 
kuartal tidak akan di proses tanpa disertai WPR.

- WPR berisi informasi tentang monitoring yang kualitatif, yang tidak dapat 
diperoleh dari laporan keuangan. Di dalam WPR sebaiknya ada penjelasan 
mengenai tantangan, kesempatan/peluang, hambatan dan pembelajaran dari 
pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga harus menjelaskan mengapa kegiatan 
hanya tercapai sebagian atau tidak terlaksana, penjelasan mengenai penyerapan 
berlebih atau kurang dari yang terencana, kualitas dari hasil kegiatan, atau 
mengapa kegiatan harus dilaksanakan di kuartal berikutnya.

- Hasil dari WPR dipresentasikan dalam pertemuan Tim Teknis yang dilakukan 
setiap kuartal, untuk memahami perkembangan dan tantangan dari pelaksanaan 
kegiatan perkuartal serta untuk menentukan perbaikan-perbaikan pada kuartal 
berikutnya.

- WPR untuk kegiatan yang dieksekusi oleh UNFPA diserahkan ke Mitra Pelaksana 
sebagai lampiran BAST tiap kuartalnya. Lihat format BAST pada Lampiran IX.

- WPR dapat juga digunakan sebagai bahan untuk laporan kegiatan dan 
pengeluaran rutin ke Bappenas dan Kementerian Keuangan

Bagan 4.  Skema Pelaporan

Laporan 
Kegiatan

Laporan 
Keuangan

Perubahan MYWP 
(jika diperlukan) 
tahun berikutnya

Rencana 
kerja 

pemantauan

WPR 
Q1- Q4

Perubahan Matriks 
Perencanaan M&E/

Perubahan CPAP

WP
Progress 
Report

Q1

Q3

Q2

Q4

Review 
Tahunan
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4.8 Mekanisme Pelaporan dan Penelaahan Kemajuan 
Tahunan

Penelaahan program tahunan merupakan unsur yang penting di dalam siklus pengelolaan 
program. Penelaahan program tahunan memberi kesempatan kepada semua 
pemangku kepentingan untuk mengkaji kemajuan pelaksanaan program kerja sama.  
Di bawah koordinasi Bappenas sebagai GCA, UNFPA harus melaksanakan pertemuan 
reviu tahunan bersama dengan Mitra Pelaksana. Pengkajian yang seksama terhadap 
kemajuan pelaksanaan program kerja sama hanya bisa dilakukan jika hambatan dan 
kendala di dalam pelaksanaan program dibahas bersama untuk kemudian dirumuskan 
rekomendasi untuk mengatasi kendala dan tindak lanjut ke depan. Penelaahan tersebut 
juga harus mencermati tingkat efektivitas program, yaitu sampai mana program telah 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan menentukan upaya yang dilakukan untuk 
mempercepat pencapaian tujuan, baik dari sisi program maupun manajemen.

Pelaporan yang disusun di akhir tahun meliputi:

Per kuartal keempat, Mitra Pelaksana dan UNFPA diminta untuk mengumpulkan dan 
menyiapkan dokumen-dokumen terkait persiapan Annual Review Meeting/ARM, yang 
terdiri dari:

- Laporan AWPR Q1 sampai dengan Q4;
- FACE Q1 sampai dengan Q4;
- Rencana Kegiatan Kuartal (RKK)/QWP Q1 sampai dengan Q4;
- Laporan spot check dan laporan rencana kerja lapangan Q1 sampai dengan Q4; 

dan
- Dokumen administrasi/penyelenggaraan kegiatan terkait lainnya.

Selama pertemuan reviu tahunan, UNFPA bersama dengan Mitra Pelaksana dan GCA-
NPCU akan melakukan telaah atas pelaksanaan kegiatan rencana kerja, pengeluaran dan 
diskusi perkembangan guna mencapai hasil program dengan menggunakan indikator 
rencana kerja berdasarkan target yang ditetapkan. Mitra Pelaksana bersama UNFPA 
akan menyarankan perubahan beberapa hal pada tahun berikutnya termasuk kegiatan, 
anggaran, data, target tahunan (jika ada).

Hasil dari pertemuan reviu tahunan dan laporan lainnya serta dokumen akhir tahun akan 
digunakan sebagai dasar untuk proses perencanaan tahun berikutnya. Melalui fasilitasi 
dan koordinasi Bappenas sebagai GCA, reviu tahunan akan divalidasi oleh Tim Pengarah

4.9  Update Matrik Perencanaan CPAP untuk Pemantauan 
dan Evaluasi

Matrik perencanaan CPAP untuk pemantauan dan evaluasi di-update berdasarkan reviu 
perkembangan tahunan atas capaian dan persetujuan dalam pertemuan reviu tahunan 
bersama dengan Mitra Pelaksana. Update matrik perencanaan CPAP termasuk antara 
lain penambahan data baru dan merubah data yang sudah ada disesuaikan dengan 
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perkembangan. Perubahan harus mencerminkan pencapaian target yang sebenarnya, 
kegiatan pemantauan dan evaluasi selesai pada tahun berjalan, data yang dikumpulkan 
relevan, dan rencana untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi di tahun depan. Update 
Matrik perencanaan untuk pemantauan dan evaluasi akan disampaikan kepada Bappenas 
sebagai GCA.

4.10 Pelaporan Tahunan
Pelaporan Tahunan akan diperoleh dari hasil pertemuan reviu tahunan program dan 
analisa WPR selama 4 quartal, UNFPA akan melakukan penelaahan internal untuk 
mengetahui pencapaian program dan melaporkannya di dalam mekanisme pelaporan 
UNFPA. Laporan ini akan menjelaskan pencapaian hasil dari target perencanaan yang 
diharapkan. Laporan tahunan dari pemerintah akan dianalisa dari keseluruhan WPR.

4.11 Evaluasi Program
Dengan berakhirnya program kerja sama siklus 9, perlu dilakukan Evaluasi Akhir Program 
yang bertujuan untuk memahami hasil-hasil dan capaian program kerja sama. Sesuai 
dengan prosedur, sebelum dilakukan CPE perlu dilakukan penelaahan program kerja 
sama tengah periode (Mid Term Review).

4.11.1 Penelaahan Program Tengah Periode atau Mid Term Review 
Meeting

Di pertengahan program (Juni 2018) akan diselenggarakan Penelaahan Program tengah 
periode (Reviu program tengah periode) untuk mereviu kembali relevansi dan validitas, 
efisiensi,	efektivitas,	dampak,	keberlanjutan,	dan	keandalan	berbagai	prakarsa	program	
kerja sama. Reviu ini berbeda dengan evaluasi karena dilaksanakan di pertengahan 
siklus dan bertujuan untuk memberikan dasar berbasis bukti untuk perbaikan program/
kegiatan selama sisa periode program kerja sama.

4.11.2 Evaluasi Country Programme Akhir Periode (CPE)

Evaluasi Program Kerja Sama Akhir Periode/Country Program Evaluation (CPE) 
dilaksanakan	untuk	mengkaji	 tingkat	 relevansi,	 efektifitas,	 efisiensi,	 keberlanjutan	dan	
dampak (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD Evaluation 
Criteria) dan berupaya untuk memahami hal-hal yang berhasil maupun yang tidak. CPE 
tersebut bertujuan untuk mengambil pembelajaran dan praktik-praktik terbaik dari 
program kerja sama siklus 9, dan untuk memperkaya proses pengembangan strategi 
program kerja sama di masa mendatang.
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Penyelenggaraan CPE juga dapat memperkuat kapasitas nasional untuk mengevaluasi 
program kerja sama secara partisipatif dan inklusif.  Oleh karena itu, pelibatan Mitra 
Pelaksana dan pemangku kepentingan adalah penting untuk memastikan bahwa hasil 
evaluasi bermanfaat untuk kepentingan lokal dan dapat memberi masukan terhadap 
rancangan program kerja sama ke depan.

Sesuai dengan Policies Procedures Manual (PPM) UNFPA, PEDUM dan kebijakan evaluasi 
UNFPA (DP/FPA/2009/4) [2]2, evaluasi akhir program kerja sama dilaksanakan pada tahun 
keempat dari program.  Dalam hal ini dijadwalkan di 2019. Rancang waktu ini sangat 
penting karena hasil dari CPE akan menjadi masukan terhadap dokumen-dokumen 
strategis program kerja sama untuk siklus berikutnya, yang akan dikembangkan antara 
tahun 2019-2020. CPE akan berfokus pada pencapaian, tantangan, praktik-praktik terbaik 
dan hikmah pembelajaran dari pelaksanaan di 4 (empat) tahun sebelumnya. Hasil dari 
CPE akan dipresentasikan dan divalidasi dalam pertemuan tim pengarah yang dipimpin 
oleh Bappenas sebagai GCA.

4.12 Pemberhentian Perjanjian Mitra Pelaksana
UNFPA mempunyai hak untuk memberhentikan perjanjian dengan Mitra Pelaksana 
dengan memberikan jangka waktu 30 hari jika (a) Mitra Pelaksana tidak mematuhi dan 
tidak menjalankan peraturan sesuai dengan perjanjian di dalam rencana kerja, dan (b) 
Mitra Pelaksana tidak dapat memenuhi hal-hal yang terdapat dalam perjanjian kerja 
sama (IP Agreement) yang telah disetujui.

4.13 Penutupan Rencana Kerja
Dalam penyelesaian seluruh kegiatan rencana kerja, pertemuan terakhir sangat perlu 
untuk diselenggarakan bersama oleh UNFPA dan Mitra Pelaksana serta GCA, guna 
pengumpulan semua dokumen yang terkait dengan kerja sama antara Pemerintah 
Indonesia dan UNFPA Siklus 9 serta diskusi mengenai pembelajaran dan praktik-praktik 
terbaik yang bisa diambil dari kerja sama tersebut.
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BAB V MANAJEMEN KEUANGAN, PENCATATAN 
DAN PELAPORAN

5.1 Definisi danPrinsip
Pada prinsipnya, manajemen keuangan hibah UNFPA mengacu ke peraturan perundangan 
Pemerintah Indonesia yang berlaku, yang terkait dengan manajemen keuangan dan 
anggaran.  Manajemen keuangan diharapkan tidak menghambat pelaksanaan program 
dan sejalan dengan peraturan dan kebijakan keuangan UNFPA dan Harmonisasi 
Mekanisme Penyaluran Dana/Harmonized Approach to Cash Transfer (HACT) PBB.  
Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan hibah berupa uang yang bersumber 
dari UNFPA dimasukkan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).  

Untuk program kerja sama siklus 9, nomor register tidak bisa lagi menggunakan 1 
(satu) nomor register yang diajukan oleh Bappenas selaku GCA. Hal tersebut sesuai 
dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan No.191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme 
Pengelolaan Penerimaan Hibah yang menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/
Kepala Kantor/Satuan Kerja (Satker) selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk 
uang kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan 
Setelmen, Kementerian Keuangan.  Nomor register tersebut diperlukan untuk membuka 
rekening program kerja sama sesuai dengan PMK No.252/PMK.05/2014 tentang 
Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja. Setiap Mitra Pelaksana dalam 
mengajukan permohonan permintaan nomor register hibah tahun 2016-2017 kepada 
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, 
Kementerian Keuangan, dengan melampirkan: a) kopi Country Programme Action Plan 
Siklus 9 yang dilegalisir oleh Bappenas; b) kopi MYWP tahun 2016-2017 yang dilegalisir 
oleh masing-masing Mitra Pelaksana; dan c) Ringkasan hibah di masing-masing Mitra 
Pelaksana. Setelah MYWP tahun 2018-2020 selesai disusun akan dilakukan amandemen 
terhadap nomor register hibah yang sebelumnya berlaku tahun 2016-2017 menjadi 
tahun 2016-2020. Amandemen nomor register tersebut diajukan kepada Direktur 
Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Kementerian 
Keuangan (Lampiran XXII).
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5.2 Rekening Bank dan Penandatanganan
Sesuai dengan PMK No.252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian/Lembaga/
Satuan Kerja, maka setiap Mitra Pelaksana mengajukan permohonan persetujuan 
pembukaan rekening kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan, dengan melampirkan: a) 
surat pernyataan mengenai penggunaan rekening; b) surat kuasa dari Kuasa Pengguna 
Anggaran/KPA; c) surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran 
dana, dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa; d) surat pernyataan kesanggupan 
untuk memasukkan dana hibah dalam DIPA; dan e) salinan surat penerbitan nomor 
register hibah (Lampiran XXII).

Berdasarkan persetujuan membuka rekening dari Kementerian Keuangan, setiap Mitra 
Pelaksana dapat membuka rekening khusus untuk pengelolaan dana hibah UNFPA. 
Mitra Pelaksana yang meneruskan pelaksanaan kegiatan program dari program kerja 
sama terdahulu dapat menggunakan rekening bank yang sama.

Cek ditandatangani oleh dua pejabat yang berwenang seperti yang disebutkan di IP 
Agreement untuk melakukan pembayaran atau pengeluaran uang dari rekening bank. 
Para penandatangan cek bertanggung jawab secara menyeluruh untuk memastikan 
bahwa pembayaran adalah sah dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

5.3 Pencantuman Dana Hibah dalam DIPA
Mitra Pelaksana harus mencantumkan dana hibah ke dalam DIPA K/L masing-masing, 
melalui revisi DIPA (penambahan pagu DIPA) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB untuk disahkan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran. Penyesuaian pagu DIPA oleh Mitra 
Pelaksana adalah sebesar MYWP tahun anggaran berjalan.

Proses pencantuman dana hibah ke dalam DIPA, perlu berkoordinasi dengan Biro 
Perencanaan pada masing- masing K/L untuk mendapatkan informasi terkait mekanisme 
internal K/L proses pencantuman kegiatan hibah ke dalam DIPA. Dalam proses 
pencantuman hibah ke dalam DIPA, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Besaran hibah yang dicantumkan ke dalam DIPA adalah besaran hibah satu tahun 
berjalan dan bukan nilai total MYWP;

b. Jumlah Hibah yang dicantumkan ke dalam DIPA adalah hibah yang dilaksanakan 
langsung oleh Mitra Pelaksana, bukan yang dieksekusi oleh UNFPA; dan

c. Pada saat mencantumkan dana hibah ke dalam DIPA, perlu dilakukan penyesuaian/
konversi antara account code dalam Annual Work Plan menjadi kode akun standar 
DIPA.
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Tabel 11 : Contoh penyesuaian kode akun

Annual Work Plan (AWP) UNFPA 
Account Code

disesuaikan
menjadi

Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Kode Akun DIPA

71305 Local Consult.-Sht Term-Tech 522151 Belanja Jasa Profesi
71450 Salaries Implementing 

Partners
522191 Belanja Jasa Lainnya

71605 Travel Tickets-International 524111 Belanja Perjalanan Biasa
71610 Travel Tickets-Local 524114 Belanja Perjalanan Dinas 

Paket Meeting dalam Kota
71615 Daily Subsistence Allow-Intl 524119 Belanja Perjalanan Dinas 

Paket Meeting Luar Kota
72420 Land Telephone Charges 522112 Belanja Langganan 

Telephone
73120 Utilities 522111 Belanja Langganan Listrik

Etc Dst.

5.4 Permohonan Dana dan Prosedur Pencairan

5.4.1 Prosedur Permohonan Dana

Permohonan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Mitra Pelaksana akan 
diserahkan ke UNFPA berdasarkan MYWP yang telah disetujui.

Dana/Uang muka yang diajukan tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk tiga 
bulan ke depan. Prosedur pencairan uang muka sebagai berikut:

a) Mitra Pelaksana menyerahkan permohonan dana kegiatan untuk periode tiga bulan 
ke UNFPA, dengan menggunakan formulir FACE. FACE adalah suatu formulir yang 
berfungsi sebagai lembar otorisasi permintaan dana baru sekaligus pelaporan 
pengeluaran periode sebelumnya;

b) Sebelum menyerahkan FACE untuk permohonan dana ke UNFPA, personel UNFPA 
yang	 terkait	 melakukan	 pemeriksaan,	 verifikasi,	 dan	 klarifikasi	 atas	 permohonan	
untuk memastikan bahwa:
•	 Permohonan	benar	dari	segi	aritmatika/perhitungan;
•	 Permohonan	sesuai	dengan	MYWP	yang	telah	disetujui;
•	 Dana	tersedia/alokasi	dalam	MYWP;
•	 Uang	muka	yang	diajukan	sejalan	dengan	rencana	kerja	kuartal	(QWP);
•	 FACE	telah	ditandatangani	oleh	pejabat	yang	ditunjuk	dalam	IP Agreement; dan
•	 Rencana	kerja	kuartal	berikutnya	 (permintaan	dana	baru),	diserahkan	bersama	

dengan laporan kemajuan kegiatan kuartal sebelumnya (Workplan Progress 
Report/WPR).



52 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI – UNFPA SIKLUS-9

5.4.2 Prosedur Pencairan Dana

Dana tunai akan ditransfer sesuai dengan HACT PBB. 

Bagan 5.  Prosedur Penyaluran Dana

PROSEDUR PENYALURAN DANA

UNFPA CO

Permintaan penyaluran dana menggunakan 
FACE form dari

Dana akan ditransfer ke K/L setelah proses 
verifikasi	dan	klarifikasi	dari	UNFPA

KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L) sebagai Mitra Pelaksana

K/L menyalurkan dana ke Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Pelaksana Daerah dengan menggunakan 
meknaisme Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
Keterangan:  

Proses permintaan dan penyaluran dana di tingkat pusat

Proses permintaan dan penyaluran dana dari K/L ke Pemerintah Daerah

Pembiayaan untuk kegiatan program sebagaimana disebutkan di dalam AWP bisa 
dilakukan melalui 3 modalitas:

1) Mitra Pelaksana mengajukan permohonan uang muka kegiatan dan melaporkan 
pengeluaran dengan menggunakan formulir FACE (Direct Cash Transfer);

2) Mitra Pelaksana mengajukan permohonan reimbursement/penggantian pengeluaran 
yang sudah disepakati akan ditalangi oleh Mitra Pelaksana terlebih dahulu dengan 
menggunakan FACE for Reimbursement; dan

3) Mitra Pelaksana mengajukan permohonan untuk pembayaran vendor secara 
langsung oleh UNFPA untuk barang dan jasa yang diadakan oleh Mitra Pelaksana 
dengan menggunakan FACE for Direct Payment (FACE untuk pembayaran langsung 
ke vendor).

UNFPA mengotorisasi penarikan dana oleh Mitra Pelaksana sebagaimana telah disepakati 
di IP agreement sesuai dengan MYWP dan anggaran terkait yang telah disetujui.
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Tabel 12.  Jadwal Pengajuan dan Pelaporan Dana Perkuartal

Periode

Tanggal akhir 
penerimaan FACE 
dan Kegiatan dari 
Mitra Pelaksana

Tanggal akhir 
UNFPA melakukan 

telaah dan 
persetujuan dana

/kegiatan
WP Kuartal 1 (Jan 1 – Apr 30) & Pengeluaran 
Kuartal (1 Okt – 31 Des) periode sebelumnya 15 Januari 22 Januari

WP Kuartal 2 (1 Apri – 31 Juli) & Pengeluaran 
Kuartal 1 (1 Jan – 31 Mar) 15 April 22 April

WP Kuartal 3 (1 Juli – 31 Okt) & 
Pengeluaran kuartal (1 April – 30 
Juni)

15 Juli 22 Juli

WP Kuartal 4 (1 Okt – 31 Jan) & Pengeluaran 
kuartal 3 (1 Juli – 30 Sept) 15 Oktober 22 Oktober

5.5 Pembayaran Dana Program
Setelah Mitra Pelaksana menerima dana dari UNFPA, pembayaran akan dilakukan oleh 
Mitra Pelaksana dalam bentuk:

(i) Pembayaran Melalui Transfer Bank
a. Kapan saja memungkinkan, metode pembayaran dengan transfer bank akan 

dipakai untuk melakukan pembayaran. Jika tidak bisa dilakukan lewat transfer 
bank, dan hanya jika perlu, maka pembayaran dilakukan dengan cek atau 
penarikan tunai dari bank. Untuk pembayaran dengan cek, nama yang ditulis 
pada cek adalah pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh vendor/pihak terbayar 
secara tertulis;

b. Semua pembayaran dana dari rekening bank Mitra Pelaksana harus didukung 
oleh voucher pengeluaran yang diberi nomor secara berurutan, dibuat untuk 
individu/ lembaga yang akan menerima pembayaran;

c. Mata anggaran yang terbeban dan perincian cek harus disebutkan secara jelas 
pada transaksi voucher;

d. Penggunaan uang muka untuk kegiatan bisa dilakukan melalui transfer bank, cek 
atau jika perlu dengan uang tunai;

e. Setiap pembayaran cek atau tunai harus disertai dengan dokumen asli (tanda 
terima, invoice, dll.). Contoh bukti – bukti pengeluaran dan dokumen pendukung 
diuraikan di Lampiran XII; dan

f. Cek yang tidak terpakai dikarenakan dibatalkan penarikannya atau terjadi 
kesalahan penulisan, dicoret “BATAL” dan disimpan. 
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(ii) Pembayaran Kas Kecil
a. Penggunaan kas kecil ditujukan untuk pengeluaran operasional kantor yang 

jumlahnya kecil dan dibayar secara tunai. Setiap pembayaran tunggal yang 
melebihi Rp 500.000 harus dibayar dengan transfer bank atau cek, jika layanan 
bank tersedia;

b. Batas maksimum kas kecil adalah Rp 5.000.000. Transaksi kas kecil direkam di 
dalam buku kas kecil yang terpisah, yang secara berkala dan setidaknya satu 
bulan	sekali	akan	direkonsiliasi	dengan	saldo	tunai	fisik;

c. Pengisian jumlah dana di sistem kas kecil dengan dana impress (imprest system) 
adalah sama dengan jumlah dana yang sebelumnya dibayarkan. Sebagai contoh, 
jika jumlah kas kecil adalah Rp 5.000.000 per bulan dan dalam satu bulan, 
misalnya, hanya Rp 3.500.000 yang dibayarkan dari kas kecil, maka pengisian 
kembali untuk periode berikutnya sejumlah Rp 3.500.000;

d. Dokumen bukti transaksi pembayaran kas kecil disahkan oleh PJOK dalam bentuk 
Laporan Rekapitulasi penggunaan dana kas kecil setiap bulan; dan

e. Prosedur Standar Operasional (Standard Operating Procedure/SOP) dan formulir-
formulir yang diperlukan untuk pembentukan, pencatatan dan pengisian kembali 
imprest fund petty cash, diuraikan di Lampiran XIV pedoman pembukuan. 

5.6 Akuntansi Keuangan dan Pencatatan

5.6.1 Sistem Akuntansi

Mitra Pelaksana bertanggung jawab menyelenggarakan sistem akuntansi dengan aspek-
aspek di bawah ini:

(i) Memuat buku, catatan informasi, dan kontrol yang memadai untuk memastikan 
keakuratan dan keandalan informasi dan pelaporan keuangan program/proyek;

(ii) Memastikan bahwa penerimaan dan pembayaran dana UNFPA tercatat dengan baik, 
distempel “PAID from UNFPA” dan tidak terdapat kelebihan pengeluaran pada tiap 
alokasi anggaran yang telah disetujui untuk setiap kategori;

(iii) Kode akun seperti yang terdapat pada lampiran XVI untuk digunakan dalam 
memastikan keseragaman dan konsistensi penggolongan pengeluaran;

(iv) Menelusuri pembayaran langsung ke vendor yang dilakukan oleh UNFPA (Direct 
Payment) atas nama permintaan Mitra Pelaksana;

(v) Semua catatan informasi keuangan diperbarui mengikuti jurnal umum dan buku 
besar dan ditutup pada akhir setiap bulan;
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(vi) Jumlah uang yang disetorkan ke rekening bank dicatat di kolom penerimaan buku 
bank di hari yang sama dan harus didukung oleh slip deposit bank; dan

(vii) Menyelenggarakan sistem penelusuran/penilaian aging untuk semua uang muka 
kegiatan dan memastikan bahwa uang muka dilikuidasi/dilaporkan dalam waktu 30 
hari.

5.6.2 Transfer Bank

Giro diterbitkan secara berurutan dan dicatat di kolom pengeluaran buku bank. Giro 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Salinan Giro dilampirkan pada voucher 
pembayaran.

5.6.3 Rekonsiliasi Bank

Staf yang ditunjuk menyiapkan rekonsiliasi bank harus memastikan bahwa saldo di buku 
bank sesuai dengan saldo di rekening koran pada setiap akhir bulan. Laporan rekonsiliasi 
bank	 yang	 telah	 ditelaah	 oleh	 PUMK	 dan	 disertifikasi	 oleh	 PJOK	 dilampirkan	 pada	
rekening koran asli. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara saldo buku bank dan saldo 
rekening koran, maka hal tersebut dapat disebabkan, antara lain:

(i) Penerimaan telah dicatat pada buku bank tetapi belum tercatat oleh bank (Setoran 
dalam perjalanan/deposit in transit);

(ii) Cek/giro telah diterbitkan tetapi belum tercatat oleh bank karena belum dicairkan 
atau transfer belum terjadi (Cek beredar/Outstanding check);

(iii) Terjadi pendebetan atau pengkreditan oleh bank (misalnya biaya administrasi bank, 
bunga bank) belum dicatat di buku bank; dan

(iv) Kesalahan pencatatan oleh Bank atau dalam mencatatkan transaksi di buku bank 
Mitra Pelaksana.

Buku bank bertujuan untuk memberikan informasi secara kronologis untuk semua dana 
yang disetorkan ke dan dibayarkan dari rekening bank program (fund in-flow dan fund 
out-flow). Buku bank diperbarui, ditutup, dan direkonsiliasi dengan laporan rekening 
koran secara berkala setiap bulan sekali Format rekonsiliasi terdapat pada lihat Lampiran 
XV).

Laporan rekonsiliasi bank per kuartal yang disusun untuk periode tertentu 
didokumentasikan dengan Laporan Keuangan yang akan dipergunakan sebagai dasar 
dalam penyusunan formulir FACE.



56 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI – UNFPA SIKLUS-9

5.7 Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Kuartalan

(i) Mitra Pelaksana menyampaikan laporan keuangan kuartal ke UNFPA beserta rencana 
kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan format FACE dalam waktu 
15 hari setelah akhir kuartal;

(ii) Pada akhir tahun, Mitra Pelaksana akan melakukan tutup buku laporan keuangan, 
mempersiapkan laporan keuangan kuartal keempat; dan melakukan pengembalian 
sisa Operating Fund Account/OFA akhir tahun kepada UNFPA;

(iii) UNFPA membuat BAST Barang/Jasa untuk kegiatan yang dilaksanakan langsung 
oleh UNFPA dengan masing-masing Mitra Pelaksana dan selanjutnya dilakukan 
pengesahan sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan

(iv) Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) adalah tabel yang berisi tentang rekonsiliasi 
pengeluaran (dana yang dibelanjakan serta barang dan jasa yang diterima) antara 
satu institusi dengan institusi lainnya (dalam hal ini Mitra Pelaksana dan UNFPA). 
BAR dibuatkan oleh Mitra Pelaksana terkait (Eselon 2) untuk ditelaah oleh UNFPA, 
dan ditembuskan ke Direktorat Jenderal Pengelola Utang (Kementerian Keuangan). 
Setelah proses telaah/reviu, BAR akan di kembalikan ke Mitra Pelaksana (dikompilasi 
oleh Mitra Pelaksana Eselon 1) untuk selanjutnya dilaporkan kepada DJPU 
Kementerian Keuangan. Untuk beberapa Mitra Pelaksana, seperti BKKBN, Eselon 
1 Mitra Pelaksana terkait untuk memintakan persetujuan dari Sestama/Sekretaris 
Utama sebelum dilaporkan ke Kementrian Keuangan. Laporan BAR dibuat secara 
akumulatif (tidak kuartalan), artinya pada kuartal 1 BAR harus melaporkan rekonsiliasi 
pengeluaran sejak Bulan Januari sampai Bulan Maret, Kuartal 2 BAR harus melaporkan 
rekonsiliasi pengeluaran sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juli, Kuartal 3 
BAR harus melaporkan rekonsiliasi pengeluaran sejak Bulan Januari sampai dengan 
Bulan September, dan kuartal ke 4 di dalam BAR harus melaporkan rekonsiliasi 
pengeluaran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember (Jika diperlukan sesuai 
dengan kebijakan Mitra Pelaksana terkait).

Laporan Keuangan yang disampaikan ke UNFPA:
 FACE Kuartal
 Form C – Annual Non-Expendable Property Report (Laporan Tahunan AktivaTetap)
 Form D – Annual Status of Fund Report
 Form E – Annual Disbursement Report
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5.8 Pengesahan Hibah
Sebagai salah satu bentuk pencatatan dan pembukuan hibah dalam sistem akuntansi 
dan keuangan negara, Pemerintah Indonesia mengharuskan agar kementerian/lembaga 
sebagai Mitra Pelaksana melakukan proses pengesahan pendapatan dan belanja yang 
bersumber dari hibah. Proses pengesahan untuk hibah UNFPA tersebut dilakukan 
dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.05/2011 tentang 
Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Pengesahan dan pencatatan yang harus dilakukan antara lain:

(1) Pengesahan hibah dalam bentuk uang yaitu Surat Pengesahan Hibah Langsung 
(SPHL);

(2) Pengesahan sisa dana hibah yang dikembalikan kepada UNFPA yaitu Surat 
Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL); dan

(3) Pengesahan dan pencatatan hibah dalam bentuk barang/jasa.

Prosedur pengesahan dan pencatatan hibah dapat dilihat pada Lampiran XXII.

5.9 Akuntabilitas Keuangan
Bappenas sebagai GCA mengkoordinasikan dan memastikan setiap Mitra Pelaksana 
telah mempunyai nomor register program kerja sama; pelaporan pengesahan BAST ke 
Kementerian Keuangan dan melaporkan pengeluaran secara tahunan untuk program 
kerja sama Pemerintah RI dan UNFPA.

Seluruh Mitra Pelaksana bertanggung jawab atas pengelolaan dana hibah UNFPA yang 
dialokasikan ke program bantuan UNFPA yang berada di bawah wewenang mereka.

Seluruh Mitra Pelaksana menyelenggarakan prosedur kontrol internal yang memadai 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan keuangan UNFPA yang bertujuan untuk 
menghasilkan informasi dan laporan keuangan yang akurat, mutakhir, dan handal.

Mitra Pelaksana harus memastikan terselenggaranya mekanisme kontrol, akuntansi, 
dan memantau status akuntansi, catatan informasi, pengeluaran, inventori, persediaan 
barang, peralatan, dan aset lainnya.
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5.10 Pengendalian Internal
Pengendalian internal diselenggarakan dengan tujuan untuk pengamanan aset, 
memastikan	 keandalan	 data	 akuntansi,	 meningkatkan	 efisiensi,	 dan	 mendorong	
ditaatinya kebijakan manajemen.

Syarat-syarat pengendalian internal:

(i) Pemisahan fungsi yang jelas dalam organisasi:

Tabel 13.  Pemisahan Fungsi yang Jelas dalam Organisasi 

Fungsi Penugasan
1. Otorisasi (pemberi persetujuan) PJOK dan atau Koordinator Program
2. Penyimpanan (kebendaharaan) PUMK
3. Pencatatan (Akuntansi) FAA
4. Pelaksanaan Staff	Program,	Bagian	Pengadaan
5. Pengawasan Internal Audit, PUMK terhadap laporan keuangan yang 

disusun oleh FAA

Secara prinsip, untuk mencapai pengendalian internal yang memadai, fungsi-fungsi di atas 
tidak dirangkap oleh orang yang sama. Misalnya: fungsi penyimpanan/kebendaharaan 
tidak dirangkap oleh fungsi pencatatan/ akuntansi.  Dalam hal terdapat keterbatasan 
personel, setidaknya 3 (tiga) fungsi pertama dilakukan oleh orang yang berbeda. 

(ii) Praktik – praktik yang sehat

Praktik yang sehat dapat dilaksanakan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1)	 Penghitungan	fisik	mendadak	atas	kas,	penerimaan	kas	yang	belum	disetor	ke	bank,	
dan aktiva tetap;

2)	 Penyimpanan	fisik	uang	dalam	cash box yang bisa dikunci dan kunci disimpan oleh 
pejabat yang berwenang; dan

3) Uang kas tidak dipegang dalam jumlah besar dan dalam waktu kurang dari 30 hari 
sudah harus disetor ke bank.
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5.11 Penelaahan Kapasitas dalam Manajemen Keuangan

5.11.1 Harmonisasi Mekanisme Penyaluran Dana/Harmonized 
Approach to Cash Transfer 

Dalam hal pelaksanaan HACT dan pengiriman dana melalui mekanisme FACE oleh Badan 
PBB (UNFPA, UNICEF, UNDP), UNFPA bersama Badan PBB yang lain akan melakukan 
penelaahan mikro untuk melihat kapasitas manajemen keuangan institusi terkait yang 
akan menerima dana dari UNFPA, dan jika diperlukan bersama badan PBB akan melakukan 
penelaahan makro untuk memastikan kesepahaman pengelolaan keuangan secara 
umum. Penelaahan makro dan mikro ini adalah bagian dari HACT yang dijelaskan dalam 
kerangka kerja HACT. Kerangka kerja HACT adalah dokumen yang dapat diperbaharui 
di mana setiap perubahan yang akan dilakukan akan di beritahukan kepada Pemerintah 
Indonesia

5.12 Penutupan Rekening Bank di Akhir Periode Program
Segera setelah operasional program selesai, rekening bank ditutup. Saldo tunai yang 
tidak terpakai oleh Mitra Pelaksana ditransfer ke UNFPA sebelum penutupan rekening 
bank tersebut. Penutupan rekening bank harus dilaporkan kepada Kementerian Keuangan 
dengan tembusan ke UNFPA merujuk pada ketentuan yang berlaku.  Rekening bank juga 
dapat digunakan untuk siklus program selanjutnya apabila Mitra Pelaksana melanjutkan 
kerja sama dengan UNFPA. 
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BAB VI KEGIATAN JAMINAN/ASSURANCE

6.1 Definisi
Kegiatan jaminan/assurance dilaksanakan dengan mengacu kepada kerangka HACT. 
Harmonisasi dalam konteks kerangka HACT bermakna bahwa badan-badan PBB yang 
berpartisipasi dalam HACT menerapkan kerangka operasional umum dengan perangkat 
yang sama, konsisten, dan pendekatan yang standar. HACT assurance adalah kegiatan 
verifikasi	yang	berkelanjutan	yang	berbasis	risiko	di	mana	risiko	tidak	hanya	yang	dinilai	
tetapi juga dikelola.  

Bagan 6.  Diagram Alur Kegiatan HACT Assurance

HACT mendukung kepemilikan nasional terhadap program kemitraan dan memungkinkan 
UNFPA untuk mendukung Mitra Pelaksana dalam meningkatkan pembangunan kapasitas 
sebagai komponen inti dari pengelolaan risiko.

Kegiatan	jaminan/verifikasi	(Jaminan	dalam	konteks	ini	juga	bermakna	kegiatan	verifikasi	
untuk meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan) untuk setiap Mitra 
Pelaksana ditentukan oleh peringkat risiko hasil laporan micro assessment dan jumlah 
transfer kas yang diterima dari UNFPA. Hasil kegiatan jaminan dapat mempengaruhi 
perubahan dalam prosedur dan modalitas transfer dana tunai serta frekuensi kegiatan 
jaminan selama periode program.

Kombinasi, frekuensi dan skala kegiatan assurance untuk setiap Mitra Pelaksana akan 
ditentukan oleh UNFPA dengan mempertimbangkan tingkat risiko Mitra Pelaksana. 
Semakin tinggi risiko (yang dikarenakan kelemahan manajemen keuangan), semakin 
sering kegiatan assurance dilaksanakan.

Menelaah ulang
Mengubah Prosedur

Mengelola Risiko
Temuan Audit

Spot checks
Monitoring Program

Penelaahan Risiko
(Mikro dan Makro)

Mengurangi Risiko
Penguatan Kapasitas
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6.2 Jenis Kegiatan Jaminan/Assurance

Kegiatan Jaminan/assurance mencakup: 1) Macro Assessment; 2) Micro Assessment; 3) 
Spot check; 4) Programme Monitoring; dan 5) Audit. 

1) Macro Assessment / Penelaahan Makro

Macro Assessment adalah reviu laporan sistem Manajemen Keuangan Publik (MKP) untuk 
mendapatkan pemahaman sistem MKP di mana badan PBB melakukan transfer tunai 
kepada Mitra Pelaksana.

Dalam	 kerangka	 HACT,	 MKP	 didefinisikan	 secara	 luas	 untuk	 mencakup	 berbagai	
pertimbangan dalam beroperasi di suatu negara. Hal ini tidak terbatas pada lingkup 
keuangan tetapi juga mencakup kapasitas nasional dalam pengadaan, anggaran tahunan, 
manajemen aset, sistem keuangan, dll.

Macro Assessment dilakukan secara bersama oleh badan-badan PBB yang menerapkan 
HACT, di bawah koordinasi Resident Coordinator PBB, bersamaan dengan pengembangan 
UNPDF dan CPAP. Hasil utama dari assessment tersebut adalah temuan yang bermanfaat 
mengenai sistem pemerintah yang terkait dengan desain dan pelaksanaan program 
dan kesimpulan apakah institusi audit pemerintah dapat melakukan audit dan penilaian 
untuk PBB.

2) Micro Assessment/Penelaahan Mikro

Micro Assessment menilai kapasitas manajemen keuangan yang meliputi akuntansi, 
pengadaan, pelaporan, pengawasan internal, dll, untuk menentukan peringkat risiko 
keseluruhan dan kegiatan assurance. Peringkat risiko, bersama dengan informasi lain 
yang tersedia, dipertimbangkan ketika menentukan modalitas transfer dana yang sesuai, 
berdasarkan model bisnis masing-masing Mitra Pelaksana.  Penilaian ini berlaku untuk 
kedua Mitra Pelaksana pemerintah dan non-pemerintah. Micro assessment merupakan 
komponen penilaian keseluruhan yang standar, di samping sumber-  sumber informasi 
lain yang tersedia seperti riwayat kerja sama dengan badan PBB, laporan audit 
sebelumnya, dll, dan hasil dari macro assessment.

3) Spotcheck

Spot check - tinjauan lapangan secara berkala dilakukan untuk menilai akurasi catatan 
keuangan atas transfer tunai yang diterima Mitra Pelaksana dan status pelaksanaan 
program melalui reviu informasi keuangan, dan untuk menentukan apakah telah terjadi 
perubahan	yang	signifikan	dalam	internal control. Spot check bukan audit, dan memberikan 
kesempatan untuk meningkatkan kapasitas Mitra Pelaksana dalam pelaksanaan program 
untuk menjamin akuntabilitas. Frekuensi spot check didasarkan pada peringkat risiko dari 
MP sebagai hasil micro assessment dan faktor lain seperti jumlah transfer tunai yang 
direncanakan.
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Di dalam spot check akan diperiksa hal-hal sebagai berikut:
•	 Memeriksa	 internal control/pengendalian internal Mitra Pelaksana sehubungan 

dengan pengelolaan keuangan, pengadaan dan/atau kontrol lain yang diperlukan 
untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja; dan

•	 Meninjau	 sampel	 pengeluaran	 yang	 dilaporkan	 di	 formulir	 FACE	 untuk	
mengkonfirmasi	dokumentasi	yang	mendukung	pengeluaran	dan	pengeluaran	
telah sesuai dengan rencana kerja, pedoman dan ketentuan dalam IP Agreement.

Setelah spot check selesai, draf laporan yang mencakup hasil temuan dan rekomendasi 
akan dikirimkan oleh UNFPA kepada Mitra Pelaksana untuk ditelaah dan ditanggapi.  
Laporan spot check kemudian ditandatangani oleh UNFPA dan Mitra Pelaksana.

4) Programme Monitoring/ Pemantauan program

Pemantauan program merupakan bagian dari mekanisme assurance yang akan menelaah 
pencapaian program sesuai dengan RKT yang disetujui dan tingkat pelaksanaannya 
(implementation rate); program sebaiknya dipantau minimal sekali dalam setiap kuartal 
oleh Mitra Pelaksana dan UNFPA output managers. Pemantauan program dilakukan 
untuk memastikan program/kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kegiatan.

5) Audit

Audit merupakan bagian dari mekanisme assurance sebagaimana dijelaskan pada butir 
6.3. Scheduled Audit/Audit yang dijadwalkan untuk Mitra Pelaksana sesuai dengan tingkat 
resiko, hasil audit sebelumnya, dan jumlah dana yang digunakan.

Tabel 14.   Frekuensi Kegiatan Jaminan dalam Satu Siklus Program

Macro assessment Semua programme countries Satu kali dalam siklus program 
atau 5 tahun

Micro assessment Semua MP >USD 100,000/
programme cycle

Satu kali dalam siklus program atau 
5 tahun

Spot checks Semua MP Satu kali dalam satu tahun

Pemantauan Program Semua MP dan UNFPA Minimal sekali dalam setiap kuartal

Audit
MP dengan Low/ moderate risk Minimal sekali dalam 1 siklus 

program

MP dengan High/significant risk Sekali dalam 1 tahun/ tahunan

Kegiatan jaminan dijadwalkan dalam rencana kegiatan jaminan/assurance
Risiko ditentukan oleh micro assessment dan jumlah dana hibah
Ambang batas jumlah dana hibah berbeda diantara badan-badan PBB
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6.3 Audit
Audit HACT sebagai bagian dari kegiatan jaminan dilakukan sesuai peringkat risiko dari 
hasil micro assessment dan hasil audit sebelumnya. Audit HACT untuk mitra pemerintah 
dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan 
surat mandat yang dikeluarkan oleh Kantor Resident Representative PBB.  UNFPA akan 
memberikan informasi mengenai pelaksanaan audit melalui surat kepada Bappenas 
selaku GCA dilengkapi dengan Kerangka Acuan Audit untuk kemudian diteruskan ke 
Mitra Pelaksana. Untuk Mitra Pelaksana organisasi non-pemerintah/NGO, audit dilakukan 
oleh auditor independen yang ditugaskan oleh UNFPA.

6.3.1 Rencana dan tujuan audit

Tujuan utama audit adalah untuk menentukan apakah dana hibah telah digunakan sesuai 
dengan	 rencana	 kerja	 dan	 menilai	 efektifitas	 pengendalian	 internal	 Mitra	 Pelaksana	
dalam penerimaan, pencatatan, dan penyaluran transfer dana melalui peninjauan sistem 
keuangan dan pengujian sampel pengeluaran yang dilaporkan dalam formulir FACE dan 
laporan CDR (Combined Delivery Report). Laporan CDR adalah laporan yang dihasilkan 
oleh sistem akuntansi UNFPA untuk pengeluaran yang telah dilakukan oleh Mitra 
Pelaksana melalui formulir FACE. Laporan CDR akan disampaikan oleh UNFPA kepada 
Mitra Pelaksana pada kuartal pertama.

Audit juga ditujukan untuk:
•	 Memberikan	 kepastian	 kepada	 UNFPA	 bahwa	 dana	 yang	 diberikan	 telah	

dibelanjakan dan dikelola oleh Mitra Pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam 
CPAP, RKT atau IP Agreement;

•	 Sistem	pengendalian	internal	Mitra	Pelaksana	cukup	memadai	dan	sesuai	dengan	
standar nasional dan internasional;

•	 Mengidentifikasi	segala	risiko	nyata	yang	dapat	mengancam	pencapaian	program	
dan operasional serta membuat rekomendasi untuk memperkuat pengendalian 
internal Mitra Pelaksana terhadap risiko semacam itu; dan

•	 Memeriksa	 kegiatan	 dan	 pengeluaran	 Mitra	 Pelaksana,	 pengelolaan	 sumber	
daya, dan revisi anggaran, jika ada, serta laporan rekonsiliasi rekening dana 
operasional (OFA).

6.3.2 Persiapan Audit dan Dokumen Checklist

Persiapan audit meliputi persiapan reviu ulang akurasi pembukuan dan kelengkapan 
dokumen.  UNFPA akan melakukan pendampingan kepada Mitra Pelaksana dalam 
persiapan audit melalui spot check rutin ataupun secara khusus mengunjungi Mitra 
Pelaksana untuk tujuan persiapan audit ini.

a. Reviu Akurasi Pembukuan
 Pada dasarnya, akurasi pembukuan dipastikan dalam setiap pelaporan keuangan 

dalam bentuk FACE. Mitra Pelaksana melakukan reviu dengan menelusuri catatan 
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laporan keuangan dari jurnal, buku besar sampai dengan ikhtisar laporan di dalam 
FACE.  Posisi akhir kas dan bank juga direkonsiliasi dengan saldo akhir FACE, apabila 
ada selisih, penelusuran dilakukan disertai bukti-buktinya.

b. Kelengkapan Dokumen

 Dokumen baik keuangan maupun non-keuangan seperti laporan kegiatan, TOR, 
surat undangan, terarsip rapi secara kronologis.  Setiap perubahan pengeluaran 
harus mendapat persetujuan sebelumnya. 

Tabel 15.  Daftar Kelengkapan Dokumen untuk Audit

DOCUMENT UNFPA IP ARSIP
Annual work plan, original and revised √ √
IP Agreement, and amendments signed and dated √ √
Letter of Representation (for audit by audit firm) √
Country Programme Action Plan √
All budget revisions √ √
Standard progress report (SPR) √
AWP progress report √ √
Quarterly Fund Advance and Certification of Expense (FACEs) √ √
Original disbursements and payment vouchers with supporting 
documentation

√ √

List of IP officials with specimen signatures, authorized to sign 
financial reports

√ √

Combined Delivery Report/CDR signed by UNFPA √ √

OFA report from Atlas (from cognos report page) √ √
Schedule of direct payments if not on FACE √ √
CDR – FACE reconciliation √
OFA Reconciliation √
Bank statement √
Bank reconciliation √
Supplier’s invoices for: direct payment for: IP payment √ √

Contract with suppliers √
Procurement documents (i.e. TORs; tenders; evaluation reports) √
Evidence of work performed by subcontractors √
Airlines boarding passes √
Payroll records √
Pay slips √
Time sheets √
Personnel employment contracts √
Attendance records for seminar/training courses √

Previous year audit report √ √

UNFPA policy on Support vs. Direct cost √
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6.4 Pertimbangan Pengendalian Internal Mitra Pelaksana
Kelemahan	Pengendalian	Internal	yang	Signifikan:

Auditor akan melaksanakan tugas tertentu yang menghasilkan penilaian keseluruhan 
tentang berfungsi atau tidaknya pengendalian intern Mitra Pelaksana, dengan penekanan 
pada:

a) Efektivitas sistem dalam memberikan informasi yang bermanfaat dan tepat 
waktu kepada manajemen Mitra Pelaksana untuk pengelolaan AWP yang baik; 
dan

b) Efektivitas umum sistem pengendalian intern dalam melindungi aset dan sumber 
daya yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan AWP.

Pengendalian internal Mitra Pelaksana yang relevan meliputi:
a) Akuntansi dan pencatatan informasi uang muka dan pengeluaran;
b) Penyiapan dan pengesahan lembar isian FACE yang diserahkan ke UNFPA;
c) Penyimpanan dan pengamanan dana yang diterima dari UNFPA;
d) Pengadaan barang dan jasa;
e) Penggajian;
f) Otorisasi dan dokumentasi pendukung untuk penggunaan dana;
g) Penyelarasan penggunaan dana dengan kegiatan yang di dalam AWP dan 

anggaran yang disetujui serta revisi anggaran;
h) Penyimpanan dan pengamanan aset aktiva tetap;
i) Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta kemajuan pencapaian 

hasil yang diharapkan; dan Pelaksanaan rekomendasi audit sebelumnya secara 
tepat waktu dan efektif;

Pengambilan sample audit dapat melalui: 

Pengeluaran yang dilaporkan oleh Mitra Pelaksana dalam FACE form:
a) Sesuai dengan barang dan jasa yang diadakan untuk melaksanakan kegiatan 

yang tercakup di dalam AWP;
b) Didukung secara memadai oleh dokumentasi yang tepat yang membuktikan 

validitas transaksi yang dilaporkan dan bahwa barang dan jasa yang diadakan 
telah diterima dan digunakan untuk melaksanakan kegiatan di dalamAWP;

c) Telah direkonsiliasi dengan pengeluaran yang dilaporkan di dalam catatan 
informasi pembukuan Mitra Pelaksana dan di dalam lembar isian FACE yang 
diterima oleh UNFPA atau dengan laporan pembayaran langsung yang diberikan 
oleh UNFPA; dan

d) Disajikan secara baik sesuai dengan persyaratan akuntansi dan pelaporan UNFPA 
atau standar akuntansi dan pelaporan lainnya yang diterima.
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Dana/Uang Muka Kegiatan
a) Dana/Uang muka kegiatan yang dilaporkan oleh Mitra Pelaksana adalah sesuai 

dengan uang muka yang dibayarkan oleh UNFPA dalam lembar isian FACE terkait;
b) Saldo awal dan akhir OFA di dalam CDR yang dilaporkan oleh Mitra Pelaksana 

adalah	sesuai	dengan	saldo	yang	dikonfirmasikan	oleh	UNFPA	di	 lembar	 isian	
FACE; dan

c) Saldo uang tunai yang dilaporkan oleh Mitra Pelaksana di lembar isian FACE adalah 
sesuai dengan saldo OFA di dalam CDR dan catatan informasi pembukuan Mitra 
Pelaksana. Apabila Mitra Pelaksana mempunyai rekening bank yang terpisah, 
maka saldo uang tunai juga harus sesuai dengan saldo laporan rekening koran.

6.5 Pelaksanaan Audit
Tahapan pelaksanaan audit sebagai berikut:

(1) Entrance Meeting: Di bawah koordinasi GCA/Bappenas, entrance meeting akan 
diselenggarakan dengan mempertemukan auditor, inspektorat Bappenas dan Mitra 
Pelaksana. Pertemuan ini pada dasarnya untuk membahas lingkup kerja audit dan 
kesepakatan jadwal pelaksanaan audit;

(2) Audit fieldwork yang akan berlangsung 2-3 minggu; 

(3) Penyampaian draft temuan hasil audit dari auditor kepada Mitra Pelaksana. Dalam 
masa penyampaian draf ini, Mitra Pelaksana dapat merespon secara keseluruhan dan 
tepat waktu temuan-temuan auditor. Setelah respon diterima, laporan akhir audit 
baru	dapat	difinalisasi;

(4)	 Penyampaian	laporan	final	audit	kepada	Mitra	Pelaksana	dan	UNFPA;	dan

(5) Penyampaian management response dan audit follow up action plan dari Mitra 
Pelaksana kepada UNFPA untuk kemudian dilaporkan kepada kantor pusat UNFPA.

Pelaksanaan audit secara rinci diuraikan dalam contoh terms of reference/TOR HACT 
Audit (Internal Control dan Financial Audit). TOR audit merupakan living document yang 
setiap tahun dapat berubah sejalan dengan dinamika pelaksanaan HACT dan UNFPA 
akan menginformasikan mandate letter disertai dengan TOR yang terbaru.
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BAB VII PENGADAAN BARANG/JASA 
DAN PENGELOLAAN ASET

7.1 Pendahuluan
Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagai Mitra 
Pelaksana mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015.

7.1.1 Penerapan Peraturan

Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh UNFPA berdasarkan permintaan Mitra 
Pelaksana mengacu pada ketentuan yang ditetapkan di dalam peraturan pengadaan 
UNFPA. Khusus untuk pengadaan kontrasepsi, farmasi, dan peralatan medis hanya dapat 
dilakukan oleh UNFPA dengan pertimbangan:

a. UNFPA adalah badan utama PBB dalam pengadaan kontrasepsi; dan

b. Untuk memenuhi jaminan standar kualitas sesuai peraturan UNFPA.

7.1.2 Definisi-Definisi

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

b. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi kementerian/lembaga yang 
berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat 
berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;

c.	 Pejabat	 Pengadaan	 adalah	 personil	 yang	 memiliki	 Sertifikat	 Keahlian	 Pengadaan	
Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;

d. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara 
menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa;

e. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia 
barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung;

f. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan 
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang bertugas memeriksa dan 
menerima hasil pekerjaan.
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7.2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Mitra Pelaksana menyusun rencana kerja tahunan (Lihat Bab IV) yang dapat berisikan 
antara lain rencana pengadaan barang/jasa. Mitra Pelaksana dapat menetapkan PPK, 
Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tersendiri untuk kegiatan UNFPA 
atau Mitra Pelaksana menggunakan personil organisasi pengadaan barang/jasa yang 
ada di kementerian/lembaga.

Mitra Pelaksana menyediakan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
yang meliputi:

a. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima 
Hasil Pekerjaan;

b. Biaya pengumuman pengadaan barang/jasa;
c. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
d. Biaya lainnya yang diperlukan.

Biaya pendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa bersumber dari anggaran 
kementerian/lembaga. Apabila biaya pendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
diajukan untuk dibiayai UNFPA melalui AWP, maka sesuai peraturan UNFPA, honorarium 
pejabat pengadaan tidak dapat dibiayai oleh UNFPA.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, Koordinator Program melakukan koordinasi dengan 
PPK dan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan 
di kementerian/lembaga. Apabila Mitra Pelaksana meminta pengadaan barang/jasa 
dilakukan UNFPA, maka Mitra Pelaksana melakukan koordinasi dengan Kantor Perwakilan 
UNFPA di Jakarta. 

7.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan melakukan pemantauan proses pengadaan 
barang/jasa sesuai rencana kerja pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa 
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.	 Efisien;
b. Efektif;
c. Transparan;
d. Terbuka;
e. Bersaing;
f. Adil/tidak diskriminatif; dan
g. Akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan

Berdasarkan hasil pengadaan barang/jasa, PPK, PJOK dan Koordinator Program 
menandatangani surat perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/ jasa yang sudah 
ditetapkan.
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Penyedia barang/jasa melaksanakan penyediaan barang/jasa sesuai perjanjian/
kontrak dan hasilnya diserahkan kepada pengguna barang/jasa melalui panitia/pejabat 
penerima hasil pekerjaan, yang telah disetujui oleh PJOK dan Koordinator Program.  
Pejabat penerima hasil pekerjaan dapat berkonsultasi dengan unit teknis terkait dalam 
hal memeriksa kualitas/kesesuaian barang dan jasa yang di hasilkan. PJOK melakukan 
koordinasi dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam hal pemeriksaan 
dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam perjanjian/kontrak.

 Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh UNFPA untuk mendukung program kerja 
sama dengan Mitra Pelaksana, harus dicantumkan dalam work plan dan akan dilaporkan 
dalam BAST yang disepakati oleh Mitra Pelaksana dan UNFPA untuk dilaporkan ke 
Kementerian Keuangan.

7.4 Pajak
Sesuai dengan the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 
Art. II, Section 7(a), yang	sudah	diratifikasi	oleh	Pemerintah	RI	pada	tanggal	24	Juni	1969,	
Perserikatan Bangsa Bangsa (termasuk lembaga di dalamnya seperti UNFPA) dikecualikan 
dari pajak langsung. Oleh karena itu seluruh pembelian harus bebas dari pajak langsung.

7.5 Pengelolaan Aset
Aset adalah barang yang dibeli oleh UNFPA atau Mitra Pelaksana menggunakan dana 
UNFPA dan dalam penguasaan Mitra Pelaksana yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Biaya perolehannya sama dengan atau lebih besar dari USD 1.000 (atau nilai 
setara dalam Rupiah) dan memiliki umur ekonomis tiga tahun atau lebih;

b. Atau barang yang atraktif (barang yang terlepas dari harga dan umur 
ekonomisnya, mudah dipindahkan dan bernilai bagi individu untuk digunakan 
atau dijual) seperti laptop, scanner, printer, kamera, dan lain-lain; serta

c. Tercatat dalam Formulir C (Form C).

7.5.1 Pemeliharaan  Aset

Aset yang disetujui untuk dibeli akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan 
pelaksanaan program sesuai dengan dokumen proyek. Pengadaan perlengkapan baru 
dan/atau penghapusbukuan perlengkapan untuk tahun berjalan harus dicantumkan di 
Formulir C, termasuk perincian harga barang dan lokasi mereka.

Seluruh aset harus diberi nomor aset menggunakan label dengan penomoran sebagai 
berikut: UNFPA/CP9/[Nama Mitra Pelaksana]/[No Urut].
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Apabila terjadi kerusakan permanen, Mitra Pelaksana harus menyampaikan secara 
tertulis paling lambat dalam satu minggu ke UNFPA disertai keterangan atau bukti 
pendukungnya untuk mendapatkan persetujuan penghapusbukuan barang dari Formulir 
C.

Apabila terjadi kehilangan, Mitra Pelaksana harus menyampaikan secara tertulis paling 
lambat dalam 1 (satu) minggu ke UNFPA berikut kronologis kejadian dilengkapi dengan 
surat kehilangan resmi dari kepolisian untuk mendapatkan persetujuan penghapusbukuan 
barang dari Formulir C.

7.5.2 Pemeriksaan Fisik

Mitra	Pelaksana	melakukan	pemeriksaan	fisik	dan	fungsi	atas	aset	setiap	Bulan	November	
untuk memastikan bahwa Formulir C benar dan akurat.  Hasil pemeriksaan mencakup 
penambahan/pengurangan pada tahun berjalan dan perincian harga dan lokasi harus 
dilaporkan di Formulir C terkait dengan prosedur laporan akuntabilitas dan laporan 
keuangan.

Bukti/dokumentasi	 atas	 pemeriksaan	 fisik	 dan	 rekonsiliasi	 aset	 ditandatangani	 oleh	
personil	 yang	 melakukan	 pemeriksaan	 fisik	 dan	 PJOK.	 Dokumen	 ini	 harus	 disimpan	
dengan baik untuk diperiksa oleh auditor apabila diperlukan.

7.5.3 Serah Terima  Aset 

Dalam hal kepemilikan aset, Mitra Pelaksana menjadi pemilik perlengkapan dan 
peralatan ketika menerimanya.  Apabila UNFPA setuju untuk menyimpan perlengkapan 
dan peralatan untuk Mitra Pelaksana atau menahannya atas nama Mitra Pelaksana, 
maka Mitra Pelaksana akan menjadi pemilik perlengkapan dan peralatan itu sesuai 
kesepakatan antara UNFPA dan Mitra Pelaksana. UNFPA dapat memutuskan bahwa 
perlengkapan dan peralatan harus diserahkan kepada pelaksanaan RK yang lain, yang 
mungkin dilaksanakan oleh Mitra Pelaksana atau Mitra Pelaksana UNFPA yang lain. 
Dalam kasus yang kedua, berdasarkan instruksi tertulis oleh UNFPA, Mitra Pelaksana akan 
mengalihkan kepemilikan perlengkapan dan peralatan tersebut kepada Mitra Pelaksana 
lain yang menerimanya. Dalam situasi tertentu, UNFPA dapat memutuskan secara tertulis 
bahwa UNFPA tetap menjadi pemilik perlengkapan dan peralatan. Mitra Pelaksana harus 
menerapkan standar penanganan tertinggi ketika memakai dan mengelola perlengkapan 
dan peralatan tersebut, dan Mitra Pelaksana harus menempelkan tanda UNFPA atas 
perlengkapan dan peralatan tersebut atas konsultasi dengan UNFPA.

Pada akhir program kerja sama, Mitra Pelaksana mengirimkan surat penutupan program 
kepada UNFPA yang memberitahukan bahwa program telah selesai dan seluruh sisa 
dana telah dikembalikan serta meminta agar barang dihibahkan kepada Mitra Pelaksana.

Setelah barang dihibahkan kepada Mitra Pelaksana maka berlaku sistem akuntansi 
Pemerintah Indonesia mengikuti ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah 
No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

PROSEDUR REVISI 
PEDOMAN UMUM
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PROSEDUR REVISI 
PEDOMAN UMUM
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BAB VIII PROSEDUR REVISI PEDOMAN UMUM

Pedoman umum merupakan panduan yang bersifat dinamis dan dapat mengakomodasi 
kebutuhan semua pihak terkait aspek pelaksanaan program kerja sama siklus 9. Apabila 
dibutuhkan penyesuaian atau perubahan maka usulan tersebut akan dibahas dan 
direkomendasikan oleh Tim Teknis (tingkat Eselon 2 dan UNFPA) untuk selanjutnya 
disampaikan kepada seluruh Mitra Pelaksana. Rekomendasi atas penyesuaian atau 
perubahan tersebut menjadi bagian dari Lampiran Perubahan pada Pedum.
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LAMPIRAN
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LAMPIRAN
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LAMPIRAN I. Tim Koordinasi Strategis
Program Kerjasama Pemerintah RI - UNFPA Siklus 9 
(2016-2020)

Tim Pengarah

Ketua Bersama:
1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas 
2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas 
3. UNFPA Representative 

Anggota: 
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan 
6. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan 
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan, Kementerian Kesehatan 
8. Sekretaris Utama, BKKBN 
9. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

KPPPA 
10. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS 
11. Ketua Komnas Perempuan, Komnas Perempuan 

Tim Teknis 

Ketua Bersama:
1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga (KPAPO)
2. UNFPA Assistant Representative 

Anggota: 
3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan 
5. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian 

Kesehatan 
6. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, BPPSDMK 
7. Kepala Biro Perencanaan, BKKBN 
8. Kepala Biro Perencanaan dan Data, KPPPA 
9. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bappenas 
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10. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan  Sosial, Bappenas
11. Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas
12. Diektur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas 
13. Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas
14. Direktur Otonomi Daerah, Bappenas 
15. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS 
16. Wakil Ketua Komnas Perempuan 

Kelompok Kerja Kesehatan Ibu dan HIV

Ketua Bersama:
1. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan 
2. NPO Reproductive Health, UNFPA 

Anggota: 
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian 

Kesehatan 
4. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan  
5. Sekretaris KPAN 
6. Mitra Strategis (LSM, PT, Swasta, dll) 
7. NPO HIV, UNFPA 
8. NPO Humanitarian, UNFPA 
9. NPM NPCU 

Kelompok Kerja Keluarga Berencana

Ketua Bersama:
1. Kepala Biro Perencanaan, BKKBN 
2. NPO Reproductive Health, UNFPA 

Anggota: 
3. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Bappenas
4. Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah, BKKBN 
5. Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, 

BKKBN 
6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS, BKKBN
7. Mitra Strategis (LSM, PT, Swasta, dll) 
8. NPO Advokasi, UNFPA 
9. NPM NPCU 
10. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional  Kependudukan dan KB, 

BKKBN
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Kelompok Kerja Pemuda

Ketua Bersama:
1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Bappenas 
2. NPO Youth dan ASRH, UNFPA 

Anggota: 
3. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan 
4. Asdep Kemitraan dan Penghargaan Pemuda – Kemenpora 
5. Asdep Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda – Kemenpora 
6. Mitra Strategis (LSM, PT, Swasta, dll) 
7. NPO Humanitarian, UNFPA 
8. Youth Advisory Panel, UNFPA
9. NPM NPCU 

Kelompok Kerja Gender

Ketua Bersama:
1. Kepala Biro Perencanaan dan Data, KPPPA
2. NPO Gender Equality

Anggota: 
3. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, BAPPENAS 
4. Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

KemenPPPA 
5. Asdep Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan, KemenPPPA 
6. Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, 

KemenPPPA 
7. Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, KemenPPPA 
8. Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan 

Keluarga, KemenPPPA 
9. Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan, 

KemenPPPA 
10. Asdep Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan, KemenPPPA 
11. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, KemenPPPA 
12. Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

KemenPPPA 
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13. Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA , Sekretariat Deputi 
Bidang Perlindungan Hak Perempuan  KemenPPPA, Sekretariat Deputi Bidang 
Perlindungan Anak  KemenPPPA, Sekretariat Deputi BidangTumbuh Kembang 
Anak  KemenPPPA, Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, KemenPPPA 

14. Komas Perempuan 
15. Direktur Kesehatan Keluarga, Kemenkes 
16. Mitra Strategis (LSM, PT, Swasta, dll) 
17. NPO Humanitarian
18. NPM NPCU 

Kelompok Kerja Dinamika Kependudukan

Ketua Bersama:
1. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bappenas 
2. NPO PD, UNFPA

Anggota:
3. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga, Bappenas
4. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Bappenas
5. Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas
6. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS 
7. Direktur Diseminasi Statistik, BPS 
8. Direktur Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, BKKBN 
9. Direktur Bina Hubungan Antar Lembaga, BKKBN 
10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan –BKKBN (PUSDU)
11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga 

Sejahtera (PUSNA) – BKKBN
12. Direktur Pengelolaan informasi Adminstratsi Kependudukan - Kemendagri
13. Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, BKKBN
14. Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat (Pusdatinmas), BNPB
15. Mitra Strategis (LSM, PT, Swasta, dll)
16. NPO Humanitarian, UNFPA
17. NPO Advokasi, UNFPA 
18. NPM NPCU
19. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional  Kependudukan dan KB, 

BKKBN
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LAMPIRAN II. Perjanjian dengan Mitra Pelaksana/
IP Agreement

Page 1 of 27 
 

PERJANJIAN MITRA PELAKSANA 
ANTARA 

 
KEDEPUTIAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, 

MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN, 
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
(BAPPENAS) 

 
DAN 

 
UNITED NATIONS POPULATION FUND 

 
UNTUK 

 
PELAKSANAAN RENCANA KERJA  

PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK 
INDONESIA - UNFPA 2016-2020 

 
 
Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan 
Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Bappenas dan the United Nations Population Fund, secara 
bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan masing-masing 
secara terpisah disebut sebagai “Pihak”, dengan ini menyetujui hal-
hal sebagai berikut: 
 
 

PASAL I 
DEFINISI 

 
Dalam Perjanjian ini, istilah: 
 
1. “United Nations Population Fund” atau “UNFPA” adalah badan di 

bawah Perserikatan Bangsa Bangsa yang dibentuk oleh Majelis 
Umum sesuai dengan resolusi 3019 (XXVII) tanggal 18 Desember 
1972. 

 
2. “Mitra Pelaksana” atau “MP” adalah Kedeputian Bidang 

Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 
yang beralamat di Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat. 

 
3. “Program” adalah Program Kerjasama Pemerintah Republik 

Indonesia - UNFPA, yang disetujui oleh Dewan Eksekutif dari the 
United Nations Population Fund untuk periode2016-2020. 

 
 
4. “Rencana Kerja” atau “RK” adalah dokumen resmi (dalam format 

baku) yang melengkapi Perjanjian ini, yang disepakati oleh Para 
Pihak dan menunjukkan kegiatan, jadwal dan anggaran yang 
terperinci, dan output yang akan dicapai. RK tersebut menjadi 
dasar untuk permintaan, penetapan dan pencairan dana untuk 
pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan pelaporannya.  

 
 
 
 
 

IMPLEMENTING PARTNER AGREEMENT 
BETWEEN 

 
DEPUTY MINISTER FOR HUMAN & SOCIETAL 

DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS 
MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING/ 

NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY 
(BEPPENAS) 

 
AND THE 

 
UNITED NATIONS POPULATION FUND 

 
FOR THE 

 
IMPLEMENTATION OF UNFPA-FUNDED WORKPLANS 

RELATING TO THE 2016-2020 UNFPA COUNTRY 
PROGRAMME FOR REPUBLIC INDONESIA  

 
 
Deputy Minister for Human & Societal Development and 
Cultural Affairs, Ministry of National Development 
Planning/Bappenas and the United Nations Population Fund, 
referred to jointly as the “Parties” and each separately as a 
“Party”, hereby agree as follows: 
 
 
 

ARTICLE I 
DEFINITIONS 

 
In this Agreement, the expression: 
 
1. “United Nations Population Fund” or “UNFPA” means the 

subsidiary organ of the United Nations established by the 
General Assembly pursuant to resolution 3019 (XXVII) of 18 
December 1972. 

 
2. “Implementing Partner” or “IP” means Deputy Minister for 

Human & Societal Development and Cultural Affairs, 
Ministry of National Development Planning/Bappenas, 
address at Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat. 

 
3. “Programme” means the UNFPA Country Programme for 

the Republic of Indonesia, approved by the Executive 
Board of the United Nations Population Fund for the 
period 2016-2020. 

 
4. “Workplan” or “WP” means the formal document (in 

standard format) supplementary to this Agreement, which 
is concluded by the Parties and reflects detailed activities, 
timeframes and budget, and defines what is to be 
accomplished. The WP is the basis for requisitioning, 
committing and disbursing funds to carry out planned 
activities and for their monitoring and reporting. 
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5. “Laporan Kemajuan RK” adalah laporan baku kemajuan rencana 
kerja, yang tersedia di 
https://drive.google.com/file/d/0BzrC9ALCReCvY0c1dFdlRkFqSDg
/edit?usp=sharing atau pada URL lain yang diputuskan oleh 
UNFPA dari waktu ke waktu. 

 
6. “HACT” adalah Harmonized Approach to Cash Transfer (Februari 

2014) dari United Nations Development Group (“UNDG”), yang 
tersedia di http://www.undg.org/index.cfm?P=255 atau pada URL 
lain yang diputuskan oleh UNDG dari waktu ke waktu. 

 
 
7. “Formulir FACE” adalah formulir baku Funding Authorization and 

Certificate of Expenditure dari UNDG, yang salinannya tersedia di 
http://www.undg.org/index.cfm?P=255 atau pada URL lain yang 
diputuskan oleh UNDG dari waktu ke waktu. 
 

 
8. “FACET” adalah FACE Tool, fasilitas input data UNFPA untuk 

informasi yang terdapat pada formulir FACE, yang tersedia di 
https://www.myunfpa.org/Apps2/FACET/ atau di URL lain yang 
diputuskan oleh UNFPA dari waktu ke waktu.  

 
9. “Biaya pendukung” adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh MP 

yang tidak dapat secara spesifik didistribusikan ke aktivitas 
tertentu yang dilaksanakan oleh MP menurut Perjanjian ini, 
termasuk RK. “Tarif biaya pendukung” menunjukkan jumlah yang 
disepakati bersama yang dapat diganti oleh UNFPA berkenaan 
dengan biaya-biaya operasional rutin MP yang terdapat dalam 
Perjanjian atau RK ini dan dianggap wajar oleh Para Pihak, dan 
harus diperkirakan sebagai persentase dari biaya-biaya langsung 
yang benar-benar dikeluarkan oleh MP dalam pelaksanaan 
kegiatan berdasarkan RK dan Perjanjian ini. Menurut aturan 
keuangan UNFPA, MP yang merupakan badan Pemerintah tidak 
berhak untuk mendapatkan pembayaran atau penggantian biaya 
pendukung. 

 
10. “Pejabat Berwenang” adalah pejabat-pejabat berikut dari Mitra 

Pelaksana: 
 

(a) Nama lengkap: drg. Theresia Ronny Andayani 
Jabatan: Koordinator Program 
 Plt. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

 
 

 
Contoh tandatangan: ____________________________ 

(b) Nama lengkap: Ir. Destri Handayani, ME 
Jabatan: Penanggung Jawab Operasional Programme (PJOK) 
Kasubdit Pemberdayaan Perempuan, Direktorat 
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

 
 
 

Contoh tanda tangan: ____________________________ 
 

5. “WP Progress Report” means UNFPA’s standard form of 
Workplan progress report, available at 
https://drive.google.com/file/d/0BzrC9ALCReCvY0c1dFdlRk
FqSDg/edit?usp=sharing or at such other URL as may be 
decided from time to time by UNFPA. 

 
6. “HACT” means the  Harmonized Approach to Cash Transfer 

(February 2014) of the United Nations Development Group 
(“UNDG”), available at 
http://www.undg.org/index.cfm?P=255   or at such other 
URL as UNDG may from time to time decide. 

 
7. “FACE form” means the UNDG’s standard Funding 

Authorization and Certificate of Expenditure Form, a copy 
of which is available at http://www.undg.org/ 
index.cfm?P=255 or at such other URL as UNDG may from 
time to time decide. 

 
8. “FACET” means FACE Tool, UNFPA’s electronic data entry 

facility for the information contained in FACE forms, which 
is available at https://www.myunfpa.org/Apps2/FACET/ or 
at such other URL as UNFPA may from time to time decide. 

 
9. “support costs” means those costs incurred by the IP which 

cannot be unequivocally attributed to a specific activity 
implemented by the IP in accordance with this Agreement, 
including any WP. The “support cost rate” represents the 
mutually agreed amount reimbursed by UNFPA towards 
the IP’s regular operating expenses as provided in this 
Agreement and the WPs and considered by both Parties to 
be fair, and shall be estimated as a percentage of the direct 
costs actually incurred by the IP in the implementation of 
activities in accordance with this Agreement and the WPs. 
In accordance with UNFPA’s financial rules, an IP that is a 
Government entity shall not be entitled to the payment or 
reimbursement of any support costs. 

 
10. “Authorized Officer” means one of the following officers of 

the Implementing Partner: 
 

(a) Full name: drg. Theresia Ronny Andayani 
Title: Programme Coordinator 
Acting Person Director for Population, Women 
Empowerment, and Child Protection 

 
 

 
Sample signature: ____________________________ 

 
(b) Full name: Ir. Destri Handayani, ME 

Title: Project Officer  
Deputy Director for Women Empowerment, 
Directorate for Population, Women Empowerment, 
and Child Protection 

 
 

 
Sample signature: ____________________________  
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(c) Nama lengkap: [tulis nama] 
 

Jabatan: Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) 
Kasubdit…………….., Direktorat Kependudukan, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 
 
 
 

Contoh tandatangan: ____________________________ 
  
  

Telah dipahami bahwa, untuk mencegah adanya keragu-raguan, 
setiap penghapusan atau perubahan terhadap (daftar) Pejabat 
Berwenang yang disebutkan di atas memerlukan addendum 
tertulis atas Perjanjian ini sesuai dengan bagian 19.0 dalam 
Syarat dan Ketentuan Umum untuk Perjanjian Mitra Pelaksana 
terlampir 

 
11. “peralatan tidak habis pakai” adalah segala barang yang 

berharga  US$1.000 atau lebih, termasuk biaya pengiriman dan 
penanganan awal, dan yang memiliki masa manfaat paling 
sedikit tiga tahun.  
 

12. “formulir permintaan Pembayaran Langsung UNFPA” adalah 
formulir yang tersedia di: 
https://docs.google.com/file/d/0BzrC9ALCReCvN2ZudTF0NGY1b
G8/edit  atau URL lain yang diputuskan oleh UNFPA dari waktu 
ke waktu.  

 
13. “Surat Representasi” adalah formulir yang tersedia di 

https://docs.google.com/a/unfpa.org/file/d/0BzrC9ALCReCvRXc
5Ukd5cDFUS1U/edit atau URL lain yang diputuskan oleh UNFPA 
dari waktu ke waktu.  

  
14. “Pemerintah” adalah Pemerintah Republik Indonesia. 
 
 
 

PASAL II 
DOKUMEN PERJANJIAN 

1. Perjanjian Mitra Pelaksana ini terdiri dari dokumen-dokumen 
berikut: 

  
(a) Perjanjian ini; 
(b) Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Mitra Pelaksana 

sebagaimana terlampir; 
(c) RK yang telah disepakati. 

 
 

PASAL III 
TUJUAN DAN LINGKUP 

1. Perjanjian ini mengatur pelaksanaan Program yang tercantum 
dalam satu atau beberapa RK oleh MP. Perjanjian ini menjelaskan 
hubungan dan tanggungjawab antara Para Pihak, tanpa 
mengabaikan perjanjian lain yang relevan antara Pemerintah 
dan UNFPA (sebagaimana yang berlaku). 

 
 

(c) Full name: [enter name] 
 

Title: Programme Treasurer  
Deputy Director..........Directorate for Population, 
Women Empowerment, and Child Protection 

 
 
 
 

Sample signature: ____________________________ 
    
   

It is understood, for the avoidance of doubt, that any 
removals from or amendments to the (list of) Authorized 
Officer(s) identified above shall require a written 
amendment to this Agreement in accordance with section 
19.0 of the General Terms and Conditions for 
Implementing Partner Agreements appended hereto. 

 
11. “non-expendable equipment” means any item that cost 

US$1,000 or more, including costs of initial delivery and 
handling, and which has a service lifetime of at least three 
years. 

 
12. “UNFPA Direct Payment request form” means the form 

available at: 
https://docs.google.com/file/d/0BzrC9ALCReCvN2ZudTF0
NGY1bG8/edit or at such other URL as UNFPA may from 
time to time decide. 

 
13. “Letter of Representation” means the form available at 

https://docs.google.com/a/unfpa.org/file/d/0BzrC9ALCReC
vRXc5Ukd5cDFUS1U/edit or at such other URL as UNFPA 
may from time to time decide. 

  
14. “Government” means the Government of the Republic of 

Indonesia. 
 
 

ARTICLE II 
AGREEMENT DOCUMENTS 

1. This Implementing Partner Agreement consists of the 
following documents: 
(a) This Agreement; 
(b) The General Terms and Conditions for Implementing 

Partner Agreements appended hereto; 
(c) Any WPs concluded hereunder. 

 
 
 

ARTICLE III 
PURPOSE AND SCOPE 

1. This Agreement shall govern the implementation by the IP 
of the relevant parts of the Programme through one or 
several WPs. It describes the relationship between the 
Parties and the Parties’ responsibilities, the relevant 
provisions of other agreements entered into between the 
Government and UNFPA notwithstanding (as applicable). 
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2. Perjanjian ini adalah “Perjanjian” sebagaimana yang dimaksud 
dalam regulasi keuangan UNFPA no. 9.4 dan “Nota 
Kesepahaman” sebagaimana dimaksud dalam aturan keuangan 
UNFPA no. 109.3(c). 

 
 

PASAL IV 
TANGGUNG JAWAB UMUM PARA PIHAK 

1. Para Pihak setuju untuk menjalankan tanggung jawab mereka 
masing-masing sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk 
RK.  

 
2. Para Pihak akan saling memberikan informasi terkait 

pelaksanaan RK dan akan melakukan konsultasi apabila 
dianggap perlu, termasuk setiap keadaan yang dapat 
mepengaruhi pencapaian sasaran Program dan RK/MYWP.  

 
 
 
3. Para Pihak akan menahan diri dari tindakan-tindakan yang 

dapat merugikan kepentingan Pihak lain dan akan memenuhi 
komitmen dengan mengacu sepenuhnya kepada syarat dan 
ketentuan Perjanjian ini serta prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa 
Bangsa.   

 
 

PASAL V 
TANGGUNG JAWAB MP 

1. MP akan berkontribusi pada pelaksanaan RK dengan melakukan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam Perjanjian ini, 
dengan kerjasama penuh dengan UNFPA, dan akan 
melaksanakan hal tersebut sesuai dengan anggaran, jadwal, dan 
rincian lainnya yang diatur dalam RK, termasuk dengan:   

 
(a) Memulai perkerjaan yang menjadi tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya dalam RK segera setelah 
penandatanganan RK (namun tidak boleh dilakukan sebelum 
penandatanganan Perjanjian ini) dan, sesuai ketentuan, 
menerima termin pertama uang tunai, perlengkapan dan 
peralatan yang akan diberikan kepadanya oleh UNFPA; 

 
(b) Memberikan kontribusi yang diharapkan untuk bantuan 

teknis, jasa, perlengkapan dan peralatan bagi pelaksanaan RK 
sebagaimana yang ditetapkan oleh Perjanjian ini, termasuk 
RK; 

 
(c) Menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik dan efisien, 

dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam RK 
(termasuk dalam hal jadwal dan anggaran); 

 

(d) Memberikan laporan yang disyaratkan menurut Perjanjian ini 
secara tepat waktu dan memuaskan bagi UNFPA, dan 
menyampaikan semua informasi lain yang berkaitan dengan 
RK dan penggunaan uang tunai, perlengkapan dan peralatan 
yang diberikan kepadanya oleh UNFPA yang akan sewajarnya 
diminta oleh UNFPA; 

 
 

2. This Agreement constitutes the “Agreement” within the 
meaning of UNFPA financial regulation 9.4 and the “Letter 
of Understanding” as referred to in UNFPA financial rule 
109.3(c). 

 
 

ARTICLE IV 
GENERAL RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES 

1. The Parties agree to carry out their respective 
responsibilities in accordance with the provisions of this 
Agreement, including the WPs. 

 
2. The Parties shall keep each other informed of all relevant 

activities pertaining to the implementation of the WPs, and 
shall hold consultations when either Party considers it 
appropriate, including any circumstance that may affect 
the achievement of the objectives of the Programme and 
the WPs. 

 
3. The Parties shall refrain from any action that may adversely 

affect the interests of the other Party and shall fulfill their 
commitments with the fullest regard for the terms and 
conditions of this Agreement and the principles of the 
United Nations. 

 
 

ARTICLE V 
RESPONSIBILITIES OF THE IP 

1. The IP will contribute to the implementation of the WPs by 
undertaking the responsibilities allocated to it in this 
Agreement, in full cooperation with UNFPA, and will do so 
in accordance with the budget, schedule, and other details 
set out in the WPs, including by:  

 
(a) Commencing work on the responsibilities allocated to it 

in the WP promptly upon signing the WP (but in no 
case prior to signing this Agreement) and, as 
applicable, receipt of the first installment of the cash, 
supplies and equipment to be transferred to it by 
UNFPA; 

 
(b) Making its designated contributions of technical 

assistance, services, supplies and equipment towards 
the implementation of the WPs as provided for under 
this Agreement, including the WPs; 

 
(c) Completing its responsibilities with diligence and 

efficiency, and in conformity with the requirements set 
out in the WPs (including in connection with the 
schedule and budget); 

 
(d) Providing the reports required under this Agreement in 

a timely manner and satisfactory to UNFPA, and 
furnishing all other information covering the WPs and 
the use of any cash, supplies and equipment 
transferred to it by UNFPA that UNFPA may reasonably 
ask for; 
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(e) Menerapkan standar tertinggi dalam pengelolaan dan 
pencatatan uang tunai, persediaan dan peralatan yang 
diberikan kepadanya oleh UNFPA, dan memastikan bahwa 
para pegawainya bekerja dengan standar integritas dan 
penanganan tertinggi dalam penatalaksanaan aset publik 
termasuk uang. 
 
 

PASAL VI 
TANGGUNG JAWAB UNFPA 

 
1. UNFPA akan berkontribusi dalam pelaksanaan RK dengan 

melakukan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam 
Perjanjian ini, termasuk dengan:   

 
(a) Memulai dan menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya dalam RK secara tepat waktu, dengan syarat 
bahwa semua laporan dan dokumen lain yang diperlukan 
telah tersedia;  

 
(b) Melakukan transfer uang tunai, perlengkapan dan peralatan 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini; 
 
(c) Melakukan dan menyelesaikan monitoring, evaluasi dan 

pengawasan terhadap RK; 
 
(d) Berkoordinasi secara berkesinambungan, sesuai kebutuhan, 

dengan Pemerintah (apabila diperlukan), anggota-anggota 
lain dari Country Team Perserikatan Bangsa Bangsa, para 
donor, dan para pemangku kepentingan lainnya; dan  

 
(e) Memberikan bimbingan, pengawasan, bantuan teknis dan 

kepemimpinan menyeluruh, sesuai keperluan bagi 
pelaksanaan RK, dan bersedia untuk melakukan konsultasi 
apabila diminta 

 
 
(f) MP tidak berhak atas penggantian biaya pendukung dari 

UNFPA 
 

 
 
 

PASAL VII 
RENCANA KERJA 

 
1. Para Pihak akan menyertakan satu atau beberapa RK sesuai 

keperluan. RK tersebut harus ditandatangani oleh perwakilan 
resmi dari para Pihak. 

 
2. RK hanya dapat diubah dengan persetujuan tertulis oleh para 

Pihak 
 
 
 
 
 
 
 

(e) Exercising the highest standard of care when handling 
and administering the cash, supplies and equipment 
provided to it by UNFPA, and ensuring that its 
personnel will conduct itself with the highest standards 
of integrity and care in the administration of public 
assets including money. 

 
 

ARTICLE VI 
RESPONSIBILITIES OF UNFPA 

 
1. UNFPA will contribute to the implementation of the WPs 

by undertaking the responsibilities allocated to it in this 
Agreement, including by:  

 
(a) Commencing and completing the responsibilities 

allocated to it in the WPs in a timely manner, provided 
that all necessary reports and other documents are 
available;  

 
(b) Making transfers of cash, supplies and equipment in 

accordance with the provisions of this Agreement; 
 
(c) Undertaking and completing monitoring, evaluation 

and oversight of the WPs; 
 

(d) Liaising on an ongoing basis, as needed, with the 
Government (as applicable), other members of the 
United Nations Country Team, donors, and other 
stakeholders; and  

 
 

(e) Providing overall guidance, oversight, technical 
assistance and leadership, as appropriate, for the 
implementation of the WPs, and making itself available 
for consultations as reasonably requested. 
 

(f) The IP shall not be entitled to the reimbursement by 
UNFPA of any support costs. 

 
 
 
 

ARTICLE VII 
WORKPLANS 

 
1. The Parties will conclude one or several WPs as the case 

may be. WPs shall be signed by duly authorized 
representatives of the Parties. 

 
2. WPs may be modified only by written agreement between 

the Parties.  
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PASAL VIII 
INPUT UNFPA UNTUK PELAKSANAAN RENCANA KERJA  

 
(A) Transfer Tunai dari UNFPA kepada/atas nama MP 
 
Ketentuan umum: 
 
1. UNFPA akan memberikan bantuan keuangan kepada MP untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan MP yang diatur dalam RK 
("Transfer Tunai"), tergantung pada ketersediaan dana dan 
ketentuan Perjanjian ini. Bantuan UNFPA kepada MP tidak akan 
melebihi jumlah yang disebutkan dalam RK. UNFPA akan 
memberikan bantuan keuangan tersebut kepada MP melalui tiga 
modalitas Transfer Tunai ("Modalitas-Modalitas Transfer Tunai" 
dan masing-masing "Modalitas Transfer Tunai":  

 
(a) Uang muka oleh UNFPA kepada MP (disebutkan dalam HACT 

sebagai “Transfer Tunai Langsung”);  
 
(b) Penggantian oleh UNFPA kepada MP (disebutkan dalam 

HACT sebagai “Penggantian”); dan  
 
(c) Pembayaran oleh UNFPA atas nama MP kepada rekanan 

atau pemasok (disebutkan dalam HACT dan Perjanjian ini 
sebagai “Pembayaran Langsung”). 

 
2. Transfer Tunai akan dilakukan secara bertahap sebagaimana 

yang tercantum dalam RK atau sesuai keputusan UNFPA 
("Termin-Termin Transfer Tunai" dan masing-masing secara 
terpisah sebagai "Termin Transfer Tunai"). Setiap Termin Transfer 
Tunai akan dilakukan mengikuti modalitas Transfer Tunai sesuai 
keputusan UNFPA 

  
 
Prosedur Transfer Tunai: 
3. Termin-Termin Transfer Tunai akan ditransfer kepada atau, 

apabila modalitas Pembayaran Langsung yang digunakan, atas 
nama MP semata-mata untuk berkontribusi pada pelaksanaan 
RK. MP setuju bahwa dana yang ditransfer akan digunakan 
sepenuhnya untuk pelaksanaan RK 

 
4. UNFPA akan memberikan Termin Transfer Tunai kepada atau, 

apabila modalitas Pembayaran Langsung yang digunakan, atas 
nama MP sebagai tanggapan atas permintaan tertulis dari MP, 
sesuai dengan prosedur sebagai berikut:   

 
(I) Prosedur untuk permintaan Termin Transfer Tunai menurut 
tiga modalitas Transfer Tunai: 

 
(a) Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak secara tertulis, setiap 

tiga bulam kalender dalam jangka waktu Perjanjian ini 
(“Periode Satu Kuartal” atau “Triwulan”), MP akan 
memberikan permintaan tertulis kepada UNFPA untuk Termin 
Transfer Tunai yang ditentukan dalam RK. MP akan membuat 
permintaan tertulis tersebut menggunakan formulir FACE. 
Permintaan tersebut harus ditandatangani oleh seorang 
Pejabat Berwenang.  

 
 

ARTICLE VIII 
INPUTS BY UNFPA TOWARDS IMPLEMENTATION OF WORKPLANS 

 
(A) Cash Transfer by UNFPA to/on behalf of IP 
 
General provisions: 
 
1. UNFPA will provide the IP with financial assistance for the 

IP’s activities as stipulated in the WPs (the “Cash Transfer”), 
subject to the availability of funds and the terms of this 
Agreement. UNFPA’s assistance to the IP will not exceed 
the amounts included in the WPs. UNFPA will provide such 
financial assistance to the IP following three Cash Transfer 
modalities (the “Cash Transfer Modalities” and each a 
“Cash Transfer Modality”:  

 
(a) Advance payment by UNFPA to IP (referred to in the 

HACT as “Direct Cash Transfer”);  
 
(b) Reimbursement by UNFPA to IP (referred to in the 

HACT as “Reimbursement”); and  
 
(c) Payment by UNFPA on IP’s behalf to IP’s vendor or 

supplier (referred to in HACT and in this Agreement as 
“Direct Payment”). 

 
2. The Cash Transfer shall be done in installments as 

identified in the WPs or as otherwise decided by UNFPA 
(the “Cash Transfer Installments” and each one of them 
separately a “Cash Transfer Installment”). Each Cash 
Transfer Installment will be done following such Cash 
Transfer modality as decided by UNFPA.  

 
 
Cash Transfer procedures: 
3. Cash Transfer Installments will be transferred to or, where 

the Direct Payment modality is used, on behalf of the IP 
solely to contribute to the implementation of the WPs. The 
IP agrees that the funds so transferred will be used 
exclusively for the implementation of the WPs. 

 
4. UNFPA will make each Cash Transfer Installment to or, 

where the Direct Payment modality is used, on behalf of 
the IP in response to a written request from the IP, in 
accordance with the following procedures:  

 
(I) Procedures for requests for Cash Transfer Installments 
under all three Cash Transfer Modalities: 

 
(a) Unless otherwise agreed between the Parties in 

writing, every three calendar months during the term 
of this Agreement (“Quarter Year Period” or “Quarter”) 
the IP will provide UNFPA with a written request for 
the Cash Transfer Installment specified in the WP. The 
IP will do so using the FACE form. The request shall be 
signed by an Authorized Officer. 
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(b) Permintaan tertulis pertama, menggunakan formulir FACE, 
dapat dibuat segera setelah Perjanjian dan RK ini 
ditandatangani oleh Para Pihak. Apabila permintaan tertulis 
tersebut menggunakan formulir yang tepat dan lengkap, 
UNFPA akan menentukan jumlah yang akan ditransfer dan 
akan mentransfer jumlah tersebut atau apabila modalitas 
Pembayaran Langsung yang digunakan, atas nama MP 
dalam waktu yang wajar. 

 
(c) Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak secara tertulis, 

permintaan tertulis kedua dan selanjutnya, dengan 
menggunakan formulir FACE, tidak boleh dibuat sebelum 
pengeluaran-pengeluaran dilaporkan kepada UNFPA, 
menggunakan formulir FACE, dan kemajuan kegiatan telah 
dilaporkan dengan menggunakan Laporan Kemajuan RK. 
Apabila permintaan kedua atau berikutnya itu diterima 
secara tepat waktu dan dalam formulir yang tepat dan 
lengkap, maka UNFPA akan menentukan jumlah yang akan 
ditransfer dan akan mentransfer jumlah tersebut ata, apabila 
modalitas Pembayaran Langsung yang digunakan, atas nama 
MP dalam waktu yang wajar. 

 
(II) Prosedur tambahan yang hanya berlaku untuk modalitas 
Pembayaran Langsung: 

  
(a) MP boleh tidak menggunakan formulir FACE dan 

menyampaikan permintaan tertulis untuk Pembayaran 
Langsung dengan menggunakan formulir permintaan 
Pembayaran Langsung UNFPA. Permintaan tertulis untuk 
Pembayaran Langsung itu dapat disampaikan oleh MP 
kepada UNFPA kapan saja sepanjang Periode Kuartal Tahun.  

 
(b) Permintaan tertulis untuk Pembayaran Langsung 

disampaikan dengan menggunakan formulir FACE atau 
formulir permintaan Pembayaran Langsung UNFPA, 
permintaan tertulis tersebut harus mencakup:  
i. Informasi mengenai bank dari rekanan; 
ii. Faktur asli oleh rekanan kepada MP;  
iii. Pernyataan tertulis oleh Pejabat Berwenang yang 

menyatakan bahwa rekanan telah mengirimkan barang 
dan/atau melaksanakan jasa secara memuaskan dan 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak antara MP 
dan rekanan.  

 
Syarat dan ketentuan khusus untuk Termin Transfer Tunai: 
 
5. Setiap permintaan Termin Transfer Tunai oleh MP harus 

memenuhi kriteria UNFPA, apabila tidak dipenuhi, maka UNFPA 
dapat memutuskan untuk tidak memenuhi sebagian atau seluruh 
permintaan: 

 
(a) Jumlah dan tujuan permintaan harus mengacu pada 

ketentuan-ketentuan dalam RK/MYWP, termasuk jadwal dan 
anggarannya; 

 
(b) Permintaan harus wajar dan dapat dibenarkan menurut 

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, terutama 
prinsip mengenai nilai uang dan efektivitas biaya; 

 

(b) The first written request, using the FACE form, may be 
made as soon as this Agreement and the WP have 
been signed by both Parties. If such written request is 
in proper form and complete, UNFPA will determine 
the amount to be transferred and will transfer that 
amount to or, where the modality of Direct Payment 
is used, on behalf of the IP within a reasonable time. 
 

(c) Unless otherwise agreed between the Parties in 
writing, the second and each subsequent written 
request, using the FACE form, may not be made 
before expenditures have been reported to UNFPA, 
using the FACE form, and activity progress has been 
reported using the WP Progress Report. If such 
second or subsequent request is received in a timely 
fashion and is in proper form and complete, UNFPA 
will determine the amount to be transferred and will 
transfer that amount to or, where the modality of 
Direct Payment is used, on behalf of the IP within a 
reasonable time. 

 
 

(II) Additional procedures applicable only to Direct 
Payment modality: 

  
(a) The IP may forgo the use of the FACE form and 

submit a written request for a Direct Payment using 
the UNFPA Direct Payment request form. The written 
request for Direct Payment may be submitted by the 
IP to UNFPA at any time during the course of any 
Quarter Year Period. 

 
(b) Regardless of whether the written request for a Direct 

Payment is submitted using the FACE form or the 
UNFPA Direct Payment request form, the written 
request shall in all cases include:  
i. Vendor’s banking information;  
ii. The original invoice(s) issued by vendor to the IP;  
iii. A written statement by an Authorized Officer 

certifying that the vendor delivered the goods 
and/or performed the services satisfactorily and in 
accordance with the terms of the contract 
between the IP and the vendor. 

 
Special terms and conditions for Cash Transfer Installments: 
 
5. Any request for a Cash Transfer Installment by the IP shall 

fulfill the following criteria to the satisfaction of UNFPA, 
failing which UNFPA may decide not to honor the request 
in whole or in part: 

 
(a) The amount and purpose of the request shall 

correspond to the provisions of the WP, including its 
schedule and budget; 

 
(b) The request shall be reasonable and justified under 

principles of sound financial management, in 
particular the principles of value for money and cost-
effectiveness; 
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(c) Tidak boleh ada pengeluaran yang bertentangan dengan 
Perjanjian ini, termasuk RK/MYWP; dan  

 
 

(d) Termin-Termin Transfer Tunai sebelumnya harus sudah 
dilaporkan secara tepat dan lengkap kepada UNFPA sesuai 
dengan Pasal X Perjanjian ini. 

 
6. UNFPA dapat memutuskan untuk menyesuaikan jumlah setiap 

Termin Transfer Tunai apabila memiliki alasan untuk 
melakukannya, termasuk: 
 
(a) Mempertimbangkan kemajuan program sampai tanggal 

tersebut berdasarkan RK/MYWP; 
 

(b) Menggunakan saldo yang belum terpakai atau belum 
dilaporkan oleh MP dari Termin Transfer Tunai sebelumnya; 
atau 

 
(c) Memperhitungkan bunga yang diperoleh oleh MP dari Termin 

Transfer Tunai sebelumnya.  
 
7. UNFPA hanya akan melakukan transfer atau apabila modalitas 

Pembayaran Langsung yang digunakan, atas nama MP sejumlah 
yang menurut UNFPA terutang sesuai dengan ketentuan dalam 
Perjanjian ini. MP setuju bahwa UNFPA tidak akan berkewajiban 
kepada MP atau pihak ketiga mana pun, termasuk rekanan atau 
pemasok MP, suatu jumlah yang menurut UNFPA tidak terutang 
menurut Perjanjian ini. 
 

8. Tata kelola MP atas Transfer Tunai harus dilakukan menurut 
regulasi keuangan, aturan dan prosedurnya sendiri apabila 
sesuai. Apabila UNFPA menentukan bahwa regulasi keuangan, 
peraturan dan prosedur MP tidak sesuai, maka UNFPA akan 
memberikan pemberitahuan tertulis kepada MP dan dalam kasus 
seperti ini UNFPA dapat memutuskan untuk melaksanakan RK 
atau bagian darinya (termasuk kegiatan pengadaan) secara 
langsung.  

 
9. Ketika MP membeli barang atau jasa dari Transfer Tunai, MP 

harus melakukan pertimbangan yang cermat atas prinsip-prinsip 
berikut: 

 
(a) Nilai terbaik dari uang; 
(b) Kewajaran, integritas dan transparansi; 
(c) Persaingan. 

 
10. Transfer Tunai selain Pembayaran Langsung harus dilakukan oleh 

UNFPA kepada rekening bank berikut: 
(a) Nama bank: [   ] 
(b) Alamat bank: [   ] 
(c) Pemilik rekening: [   ] 
(d) Nomor rekening: [   ] 
(e) Nama petugas bank: [   ] 
 
 
 
 

 

(c) There shall be no other grounds for believing the 
expenditure is in contravention of this Agreement, 
including the WP; and 

 
(d) Prior Cash Transfer Installments shall have been 

reported on to UNFPA’s satisfaction in accordance 
with Article X of this Agreement. 
 

6. UNFPA may decide to adjust the amount of any Cash 
Transfer Installment where it has reason to do so, 
including: 

 
(a)  To take into consideration the general progress made 

to date under the WPs; 
 
(b) To offset any unspent or unreported balance 

remaining with the IP from any previous Cash 
TransferInstallment; or 

 
(c) To account for interest earned by the IP from a 

previous Cash Transfer Installment.  
 
7. UNFPA will only be required to transfer to or, where the 

Direct Payment modality is used, on behalf of the IP the 
amount UNFPA determines is due under the terms of this 
Agreement. The IP agrees that UNFPA will not be liable to 
the IP or any third party, including the IP’s vendor or 
supplier, for any amounts that UNFPA determines are not 
owing under this Agreement. 

 
8. The administration by the IP of the Cash Transfer shall be 

carried out under its own financial regulations, rules and 
procedures to the extent that they are appropriate. Where 
UNFPA determines that the IP’s financial regulations, rules 
and procedures are not appropriate, UNFPA shall give 
written notice to the IP and in such case UNFPA may 
decide to implement the WP or any parts thereof 
(including any procurement activities) directly. 

 
9. Where the IP buys goods or services from the Cash 

Transfer, the IP shall do so giving due consideration to the 
following principles: 

 
(a) Best value for money; 
(b) Fairness, integrity and transparency; 
(c) Competition. 

 
10. The Cash Transfer other than Direct Payments shall be 

made by UNFPA to the following bank account: 
(a) Bank name: [   ] 
(b) Bank address: [   ] 
(c) Account title: [   ] 
(d) Account No.: [   ] 
(e) Bank contact person: [   ] 
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(B) Transfer perlengkapan/peralatan oleh UNFPA ke MP 
 
11. Perlengkapan dan peralatan yang diberikan kepada MP oleh 

UNFPA akan digunakan untuk pelaksanaan RK/MYWP, kecuali 
disetujui lain oleh UNFPA. 

 
12. MP akan menjadi pemilik perlengkapan dan peralatan ketika 

menerimanya. Apabila UNFPA setuju untuk menyimpan 
perlengkapan dan peralatan untuk MP atau menahannya atas 
nama MP, maka MP akan menjadi pemilik perlengkapan dan 
peralatan itu sesuai kesepakatan antara UNFPA dan MP.  

 
 
13. UNFPA dapat memutuskan bahwa perlengkapan dan peralatan 

harus diserahkan kepada pelaksanaan RK/MYWP yang lain, yang 
mungkin dilaksanakan oleh MP atau mitra pelaksana UNFPA 
yang lain. Dalam kasus kedua, MP mengalihkan kepemilikan 
perlengkapan dan peralatan tersebut kepada mitra pelaksana 
lain yang menerimanya secara tertulis oleh UNFPA . 
 

 
14. Pengecualian, UNFPA dapat memutuskan secara tertulis bahwa 

UNFPA akan tetap menjadi pemilik perlengkapan dan peralatan. 
MP harus menerapkan standar penanganan tertinggi ketika 
memakai dan mengelola perlengkapan dan peralatan tersebut, 
dan MP harus menempelkan tanda UNFPA atas perlengkapan 
dan peralatan tersebut atas konsultasi dengan UNFPA. 

 
 
 

 
PASAL IX 

PENCATATAN 
1. MP setuju untuk menyelenggarakan pembukuan dan  pencatatan 

yang akurat, lengkap dan mutakhir.  
 
Transfer Tunai: 
 
2. Pembukuan dan catatan MP akan secara jelas mengidentifikasi 

semua Termin Transfer Tunai yang diterima oleh MP serta 
pengeluaran yang dilakukan oleh MP berdasarkan Perjanjian ini, 
termasuk setiap jumlah dana yang belum terpakai. Tanpa 
membatasi hal tersebut, MP diwajibkan : 

 
(a) Membuat catatan yang menunjukkan transaksi yang tercatat 

dalam sistem akuntansinya yang merupakan pengeluaran 
yang harus dilaporkan untuk setiap baris dalam formulir 
FACE;  

 
(b) Dokumentasi aslii termasuk tagihan, faktur, kwitansi dan 

dokumen yang terkait lainnya, harus disimpan oleh MP untuk 
jangka waktu lima tahun setelah selesainya RK/MYWP 
terakhir atau berakhirnya Perjanjian ini, mana yang lebih 
akhir. Dokumentasi tersebut termasuk pesanan pembelian, 
faktur pemasok, kontrak, bukti pengiriman, sewa, voucher 
pembayaran, laporan bank, tiket pesawat, kupon bensin, 
daftar gaji, kontrak kerja, daftar hadir, biaya klaim, bukti-
bukti pengeluaran kas kecil, voucher jurnal dan setiap 
dokumentasi pendukung lainnya yang relevan. MP 

(B) Transfer of supplies/equipment by UNFPA to IP 
 
11. Supplies and equipment transferred to the IP by UNFPA 

will be used exclusively for the implementation of the WPs, 
unless UNFPA agrees otherwise. 

 
12. The IP will become owner of the supplies and equipment 

when it receives them. In the event that UNFPA agrees to 
store the supplies and equipment for the IP or hold them 
on the IP’s behalf, the IP will become owner of those 
supplies and equipment as agreed between UNFPA and 
the IP.  

 
13. UNFPA may decide that supplies and equipment should be 

reassigned towards the implementation of another WP, 
which may be implemented by the IP or by another 
implementing partner of UNFPA. In the latter case, the IP 
shall, upon written instructions by UNFPA, transfer 
ownership of the supplies and equipment to the 
implementing partner receiving them. 

 
14. Exceptionally, UNFPA may decide in writing that UNFPA 

shall remain the owner of the supplies and equipment. The 
IP shall exercise the highest standard of care when using 
and administering such supplies and equipment, and the IP 
shall place UNFPA markings thereon in consultation with 
UNFPA. 

 
 
 
 

ARTICLE IX 
RECORD KEEPING 

1. The IP agrees to maintain books and records that are 
accurate, complete and up-to-date.  

 
Cash Transfer: 
 
2. The IP’s books and records will clearly identify all Cash 

Transfer Installments received by the IP as well as 
disbursements made by the IP under this Agreement, 
including the amount of any unspent funds. Without 
limiting the foregoing, the IP is required to maintain: 

 
(a) Records showing which transactions recorded in its 

accounting system represent the expenditures 
reported for each line on the FACE forms; 

 
 

(b) Original documentation including bills, invoices, 
receipts and any other relevant documentation, which 
shall be kept by the IP for a period of five years after 
the completion of the last WP or the termination of 
this Agreement, whichever happens later. Such 
documentation further includes purchase orders, 
suppliers’ invoices, contracts, delivery notes, leases, 
payment vouchers, bank statements, airline tickets, 
gasoline coupons, payroll records, employment 
contracts, attendance lists, expenses claims, petty cash 
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memahami bahwa pernyataan tertulis oleh MP mengenai 
uang yang telah dibelanjakan tidak cukup sebagai bukti 
pertanggungjawaban dan tidak dapat menggantikan 
dokumen asli untuk mendukung pengeluaran.  

 
 
Perlengkapan/peralatan: 
 
3. MP akan melakukan pencatatan secara berkelanjutan atas 

perlengkapan dan peralatan yang dibeli dari Transfer Tunai atau 
ditransfer ke MP sesuai dengan Pasal VIII (B) dari Perjanjian ini. 
Pencatatan harus dimutakhirkan  oleh MP dan disimpan untuk 
jangka waktu lima tahun setelah selesainya RK/MYWP terakhir 
atau akhir Perjanjian ini, mana yang lebih akhir. 

 
 
 
 

PASAL X 
KEWAJIBAN LAPORAN  

1. MP harus menyampaikan laporan tersebut di bawah ini kepada 
UNFPA.  Laporan tersebut harus dibuat dalam Bahasa Inggris dan 
Bahasa Indonesia.. 

 
(A) Laporan keuangan 
 
Laporan keuangan harus menggunakan formulir FACE: 
 
2.   (a) MP akan menyerahkan laporan keuangan selambat-

lambatnya 15 hari kalender setelah berakhirnya setiap 
Triwulan, dengan menggunakan formulir FACE, kecuali 
disepakati lain di antara Para Pihak secara tertulis.  Formulir 
FACE tersebut harus: 

 
(i) Hanya mencakup pengeluaran yang dapat diidentifikasi 

dan diverifikasi. (Istilah "dapat diidentifikasi" termasuk 
bahwa pengeluaran tersebut dicatat dalam sistem 
akuntansi MP dan bahwa sistem akuntansi tersebut 
menunjukkan transaksi-transaksi yang mewakili 
pengeluaran yang dilaporkan untuk setiap baris pada 
formulir FACE. Istilah "dapat diverifikasi" termasuk 
bahwa pengeluaran-pengeluaran dapat dikonfirmasi 
melalui catatan-catatan dalam Pasal IX.) 

 
(ii) Hanya mencakup pengeluaran secara langsung 

dibebankan dalam pelaksanaan kegiatan yang termasuk 
dalam RK/MYWP; 

 
(iii) Hanya mencakup pengeluaran yang benar-benar telah 

terjadi dan ditanggung oleh MP; 
 

(iv) Tidak mencakup pengeluaran yang tidak memenuhi 
syarat untuk Transfer Tunai ("Pengeluaran Tidak 
Memenuhi Syarat", sebagaimana diatur dalam sub-ayat 
(c) Pasal X ini, di bawah); 

 
(v) Mencakup saldo dana yang belum terpakai dari setiap 

Termin Transfer Tunai sebelumnya; 
 

receipts, journal vouchers and any other relevant 
supporting documentation. The IP understands that a 
written statement by the IP that money has been 
spent is insufficient and cannot replace the original 
documentation to support expenditures. 

 
Supplies/equipment: 
 
3. The IP will maintain records of supplies and equipment 

purchased from the Cash Transfer or transferred to the IP 
in accordance with Article VIII (B) of this Agreement. 
Detailed inventories shall be taken by the IP and kept for a 
period of five years after the completion of the last WP or 
the termination of this Agreement, whichever happens 
later. 

 
 
 

ARTICLE X 
REPORTING REQUIREMENTS 

1. The IP shall submit to UNFPA the reports as provided 
below. Such reports shall be in English and Bahasa 
Indonesia. 

 
(A) Financial reporting 
 
Financial reporting using FACE form: 
 
2. (a) Unless otherwise agreed between the Parties in 

writing, the IP will submit financial reports no later than 15 
calendar days after the end of every Quarter, using the 
FACE form. The FACE form: 

 
(i) Shall only include expenditures that are 

identifiable and verifiable. (The term “identifiable” 
includes that the expenditures are recorded in the 
IP’s accounting system and that the accounting 
system shows which transactions represent the 
expenditures reported for each line on the FACE 
form. The term “verifiable” includes that the 
expenditures may be confirmed by the records in 
Article IX.) 

 
 

(ii) Shall only include those expenditures that are 
directly attributable to the implementation of the 
activities included in the WP; 
 

(iii) Shall only include expenditures that have actually 
been incurred and borne by the IP; 

 
(iv) Shall not include any expenditures that are 

ineligible for Cash Transfer (“Ineligible 
Expenditures”, as stipulated in sub-paragraph (c) 
of this Article X, below); 

 
(v) Shall include the balance of any unspent funds 

remaining from any previous Cash Transfer 
Installments; 
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(vi) Mencakup pengembalian uang atau penyesuaian yang 
diterima oleh MP terhadap setiap Termin Transfer Tunai 
sebelumnya; 

 
(vii) Mencakup bunga yang diperoleh atas setiap saldo yang 

belum terpakai dari setiap Termin Transfer Tunai 
sebelumnya. 

 
(b) UNFPA harus memiliki akses, berdasarkan permintaan, atas 

semua dokumen dan catatan yang mendukung atau 
dianggap mendukung informasi yang tercantum dalam 
formulir FACE. 

 
Pengeluaran yang tidak memenuhi syarat: 
 

(c) Berikut ini adalah Pengeluaran yang Tidak Memenuhi 
Syarat dan, oleh karenanya, tidak boleh dimasukkan ke 
dalam formulir FACE: 
 
(i). Pengeluaran yang tidak dibuat untuk kegiatan, atau 

tidak diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, termasuk 
dalam RK/MYWP; 

 
(ii). Pengeluaran untuk pajak pertambahan nilai ("PPN") 

kecuali MP dapat menunjukkan secara memuaskan 
kepada UNFPA bahwa ia tidak dapat mengkreditkan 
PPN itu; 

 
(iii). Pengeluaran yang dicakup oleh atau berhubungan 

dengan RK/MYWP lain; 
 

(iv). Pengeluaran yang dibayarkan atau diganti kepada MP 
oleh donor atau lembaga lain; 

 
(v). Pengeluaran dalam hal mana MP telah menerima 

kontribusi dalam bentuk barang dari donor atau 
lembaga lain; 

 
(vi). Biaya pendukung, apabila ada, yang melebihi tarif biaya 

pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal VI, ayat 
2, dari Perjanjian ini; 

 
(vii). Pengeluaran selain biaya pendukung, apabila ada, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal VI, ayat 2 dari 
Persetujuan ini, yang tidak dapat diverifikasi oleh 
catatan sebagaimana diatur dalam Pasal IX Perjanjian 
ini;  
 

(viii). Gaji karyawan MP melebihi skala gaji atau upah MP 
yang berlaku untuk fungsi yang sebanding, dan dalam 
kasus mana pun tidak boleh melebihi yang dibayarkan 
oleh UNFPA untuk fungsi sebanding yang dilakukan 
oleh anggota staf yang direkrut secara lokal dalam pos 
tugas yang relevan; 

 
(ix) Pengeluaran sehubungan dengan biaya konsultan 

individu yang digunakan oleh MP yang melebihi tarif 
yang dibayarkan oleh UNFPA untuk jasa sebanding 
yang diberikan oleh konsultan individu; 

(vi) Shall include any refunds or adjustments received 
by the IP against any previous Cash Transfer 
Installments; 

 
(vii)Shall include interest earned on any unspent 

balance remaining from any previous Cash 
Transfer Installments. 

 
(b) UNFPA shall have access, upon request, to all 

documents and records that support or may be 
deemed to support the information contained in the 
FACE form. 
 

Ineligible Expenditures: 
 

(c) The following are Ineligible Expenditures and, 
therefore, shall not be included in the FACE form: 
 
 
(i). Expenditures not made for activities, or not 

necessary for the implementation of the activities, 
included in the WP ; 

 
(ii). Expenditures for value added tax (“VAT”) unless 

the IP can demonstrate to the satisfaction of 
UNFPA that it is unable to recover the VAT; 

 
 

(iii). Expenditures covered by or relating to another 
WP; 

 
(iv). Expenditures paid or reimbursed to the IP by 

another donor or entity; 
 

(v). Expenditures in relation to which the IP has 
received an in-kind contribution from another 
donor or entity; 

 
(vi). Support costs, if any, exceeding the support cost 

rate referred to in Article VI, paragraph 2, of this 
Agreement; 

 
(vii). Expenditures other than support costs, if any, 

referred to in Article VI, paragraph 2 of this 
Agreement, that are not verifiable by records as 
provided in Article IX of this Agreement;  
 
 

(viii). Salaries for IP’s employees exceeding the 
established salary or pay scale rates of the IP for 
comparable functions, and in no case exceeding 
the rates payable by UNFPA for comparable 
functions performed by locally recruited staff 
members at the relevant duty station; 

 
(ix) Expenditures in respect of fees for individual 

consultants retained by the IP exceeding the rates 
payable by UNFPA for comparable services 
rendered by individual consultants; 
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(x) Pengeluaran untuk biaya perjalanan, keperluan harian 

dan tunjangan terkait untuk karyawan atau konsultan 
MP yang melebihi tarif yang dibayarkan oleh UNFPA 
kepada anggota staf atau konsultannya; 

 
 
(xi) Pengeluaran untuk kegiatan MP saat pelaksanaan 

kegiatan belum selesai. (Penggunaan akuntansi berbasis 
kas oleh MP, sebagai kasus yang mungkin terjadi, 
meskipun demikian, MP mengakui bahwa UNFPA 
menggunakan akuntansi berbasis akrual dan, oleh 
karenanya, pengeluaran untuk kegiatan MP merupakan 
Pengeluaran yang Tidak Memenuhi Syarat dan tidak 
dapat dilaporkan pada formulir FACE sebelum 
selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun, 
pengeluaran oleh MP untuk rekanan atau subkontraktor 
memenuhi syarat untuk Transfer Tunai dan dapat 
dilaporkan pada formulir FACE apabila kontrak yang 
mendasari menentukan jadwal pembayaran dan 
pengiriman yang mendukung pengeluaran itu); 

 
(xii) Pengeluaran yang hanya mewakili transfer keuangan 

antar unit administratif atau lokasi dari MP;  
 
 
(xiii) Pengeluaran yang tidak wajar dan dapat dibenarkan 

menurut prinsip-prinsip manajemen keuangan yang 
sehat, khususnya prinsip nilai uang dan efektivitas biaya; 

 
 
(xiv) Pengeluaran yang berhubungan dengan kewajiban yang 

terjadi setelah RK terkait berakhir;  
 
 
(xv) Utang dan beban provisi utang; 
 
(xvi) Pengeluaran yang bertentangan dengan ketentuan 

dalam Perjanjian ini. 
 
3. Seluruh pelaporan keuangan untuk UNFPA akan disajikan oleh 

MP dalam mata uang di mana Transfer Tunai dilakukan. MP 
tidak perlu mengkonversi transaksi ke dalam dolar Amerika 
Serikat atau mata uang lainnya.  

 
Penggunaan FACET: 
 
4. Selain menggunakan formulir FACE, MP dapat memasukkan 

informasi yang terkandung dalam formulir FACE ke dalam FACET 
apabila disepakati antara UNFPA dan MP.  

 
(B) Pelaporan kemajuan 
 
5. MP akan menyerahkan laporan kemajuan kegiatan RK/MYWP 

triwulanan kepada UNFPA (APR). Kecuali disepakati lain oleh 
Para Pihak secara tertulis, tenggat waktu laporan ini adalah 15 
hari kalender setelah berakhirnya setiap Triwulan dan akan 
disampaikan bersama-sama dengan formulir FACE. 

 

 
(x) Expenditures for travel, daily subsistence and 

related allowances for the IP’s employees or 
consultants exceeding the rates payable by 
UNFPA to its staff members or consultants, as 
applicable; 

 
(xi) Expenditures for the IP’s activities if the 

implementation of the activity has not been 
concluded. (The IP’s use of cash-based 
accounting, as the case may be, notwithstanding, 
the IP recognizes that UNFPA uses accrual-based 
accounting and, therefore, the expenditures for 
the IP’s activities constitute Ineligible Expenditures 
and may not be reported on the FACE form prior 
to the conclusion of the implementation of the 
activity. However, expenditures by the IP to its 
vendors or subcontractors are eligible for Cash 
Transfer and may be reported on the FACE form if 
the underlying contract specifies a payment and 
delivery schedule that supports the expenditure); 

 
(xii) Expenditures that merely represent financial 

transfers between administrative units or locations 
of the IP; 

 
(xiii) Expenditures that are not reasonable and justified 

under principles of sound financial management, 
in particular the principles of value for money and 
cost-effectiveness; 

 
(xiv) Expenditures that relate to obligations that were 

entered into after the end date of the relevant 
WP;  

 
(xv) Debt and debt service charges; 
 
(xvi) Expenditures made in contravention of any of the 

terms of this Agreement. 
 
3. All financial reporting to UNFPA will be performed by the 

IP in the currency in which the Cash Transfer was made. 
The IP is not required to convert transactions into United 
States Dollars or any other currency. 

 
Use of FACET: 
 
4. In addition to using the FACE form, the IP may enter the 

information contained in the FACE form into FACET if so 
agreed between UNFPA and the IP. 

 
(B) Progress reporting 
 
5. The IP will submit to UNFPA quarterly narrative progress 

reports against the planned activities contained in the WP, 
using the WP Progress Report. Unless otherwise agreed 
between the Parties in writing, these reports are due 15 
calendar days after the end of every Quarter and will be 
provided together with the FACE form. 
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PASAL XI 
PENUTUPAN KEGIATAN MP BERDASARKAN RK/MYWP  

 
1.  Dalam rangka pelaksanaan RK/MYWP terakhir, apabila 

modalitas Pembayaran Langsung yang digunakan, Para Pihak 
harus berkonsultasi mengenai penempatan seluruh properti tak 
habis pakai yang disediakan oleh UNFPA atau diperoleh dari 
Transfer Tunai kepada atau atas nama MP. UNFPA dapat 
memutuskan bahwa properti tak habis pakai tersebut akan 
dialihkan untuk digunakan oleh mitra pelaksana lain. Dalam hal 
ini, MP mengalihkan kepemilikan properti tersebut kepada mitra 
pelaksana sesuai dengan surat UNFPA. 

 
 
2.  (a) Dalam penutupan kegiatan RK/MYWP terakhir, MP harus 

mengembalikan kepada UNFPA seluruh sisa uang yang tidak 
terpakai, termasuk: 

 
i. Setiap dana yang tidak terpakai, harus dilaporkan pada 

formulir FACE terakhir yang disampaikan oleh MP; 
ii. Setiap bunga, harus dilaporkan pada formulir FACE 

terakhir yang  disampaikan oleh MP. 
 

(c) Pengembalian uang tersebut harus dilakukan selambat-
lambatnya 90 hari kalender setelah tanggal WP terakhir 
atau tanggal efektif berhentinya kegiatan, mana yang 
terjadi lebih awal.  
 
 

PASAL XII 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 
1. Perselisihan antara UNFPA dan MP yang timbul dari atau 

berkaitan dengan Perjanjian ini akan ditangani sesuai dengan 
ketentuan perjanjian yang disepakati oleh Pemerintah dan 
UNFPA.  

 
2. Jika terdapat perselisihan antara UNFPA dan MP yang timbul 

dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini yang tidak dapat 
diselesaikan dengan negosiasi, atau mode penyelesaian lain yang 
disepakati, harus disampaikan kepada arbitrase atas permintaan 
salah satu Pihak.  

 
3. Setiap Pihak wajib menunjuk seorang arbitrator, dan kedua 

arbitrator yang ditunjuk harus menunjuk abritrator ketiga, yang 
akan menjadi ketua. Apabila dalam waktu tiga puluh hari dari 
permintaan arbitrase salah satu Pihak belum menunjuk 
arbitrator atau apabila dalam waktu lima belas hari dari 
penunjukan dua arbitrator belum ditunjuk arbitrator ketiga, salah 
satu Pihak dapat meminta Presiden Mahkamah Internasional 
untuk menunjuk seorang arbitrator. Prosedur arbitrase harus 
ditetapkan oleh para arbitrator, dan biaya arbitrase akan 
ditanggung oleh Para Pihak sesuai perhitungan para arbitrator. 
Putusan arbitrase harus memuat pernyataan alasan yang 
mendasari dan harus diterima oleh Para Pihak sebagai putusan 
akhir dari sengketa. 

 
 
 

ARTICLE XI 
WINDING UP OF IP’S ACTIVITIES UNDER WORKPLANS 

 
1.  In the course of the implementation of the last WP, the 

Parties shall consult as to the disposition of all non-
expendable property provided by UNFPA or acquired from 
the Cash Transfer to or, insofar as the Direct Payment 
modality was used, on behalf of the IP. UNFPA may decide 
that such non-expendable property shall be transferred for 
use by another implementing partner. In that case, the IP 
shall, upon written instructions by UNFPA, transfer 
ownership of such property to the implementing partner 
designated by UNFPA. 

 
2.  (a) On winding up of the IP’s activities under the last WP, 

the IP shall refund to UNFPA all amounts of money it is not 
entitled to, including: 

 
ii. Any unspent funds, which shall be reported on the 

final FACE form submitted by the IP; 
iii. Any interest, which shall be reported on the final 

FACE form submitted by the IP. 
 

(b) Such refunds shall be effected no later than 90 
calendar days after the end date of the final WP or the 
effective date activities have ceased, whichever 
occurred earlier. 

 
 

ARTICLE XII 
RESOLUTION OF DISPUTES 

 
1. Any disputes between UNFPA and the IP arising out of or 

relating to this Agreement shall be dealt with in 
accordance with the provisions of the basic agreement 
concluded between the Government and UNFPA.  

 
2. Absent the conclusion of any basic agreement, any 

disputes between UNFPA and the IP arising out of or 
relating to this Agreement which is not settled by 
negotiation or other agreed mode of settlement shall be 
submitted to arbitration at the request of either Party.  

 
3. Each Party shall appoint one arbitrator, and the two 

arbitrators so appointed should appoint a third, who shall 
be the chairman. If within thirty days of the request for 
arbitration either Party has not appointed an arbitrator or 
if within fifteen days of the appointment of two 
arbitrators the third arbitrator has not been appointed, 
either Party may request the President of the 
International Court of Justice to appoint an arbitrator. The 
procedure of the arbitration shall be fixed by the 
arbitrators, and the expenses of the arbitration shall be 
borne by the Parties as assessed by the arbitrators. The 
arbitral award shall contain a statement of the reasons on 
which it is based and shall be accepted by the Parties as 
the final adjudication of the dispute. 
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4. Menghormati persyaratan dari hokum Indonesia, perjanjian ini 
dibuat dalam dua versi Bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa 
Indonesia. Dalam hal terjadi inkonsistensi atau sengketa, versi 
Bahasa Inggris dari perjanjian ini akan berlaku 

 
 
 

PASAL XIII 
KETENTUAN AKHIR 

 
1. Bagian 8.0 dari Kententuan Umum tentang Hak Cipta, Paten dan 

Hak Kepemilikan lain dengan ini dihapuskan secara keseluruhan 
dan diganti sebagai berikut: 

 
8.1 MP memiliki hak tunggal dan eksklusif, kepemilikan dan 

kepentingan atas kekayaan intelektual yang sudah ada. 
UNFPA memiliki hak tunggal dan eksklusif, kepemilikan dan 
kepentingan atas kekayaan intelektual yang sudah ada yang 
disediakan untuk MP untuk digunakan sebagai dalam 
Perjanjian MP ini dan RK. 

 
8.2 MP berhak atas semua kekayaan intelektual dan hak 

kepemilikan lainnya termasuk, namun tidak terbatas pada, 
hak paten, hak cipta, dan merek dagang, sehubungan 
dengan produk, proses, penemuan, ide, pengetahuan, atau 
dokumen dan bahan lainnya yang dibuat, diproduksi atau 
disiapkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian MP ini dan 
setiap RK, apakah dibuat, diproduksi atau dibuat oleh MP 
sendiri atau bersama-sama dengan UNFPA. 

 
 
8.3 MP memberikan UNFPA di seluruh dunia, hak non-eksklusif, 

untuk selamanya dan bebas royalti (termasuk sub-lisensi 
hak) untuk menggunakan laporan, data dan materi lain 
yang relevan yang dihasilkan dari pelaksanaan Persetujuan 
MP ini dan setiao RK. [Dalam setiap publikasi laporan dan 
manual yang disiapkan dalam rangka Perjanjian ini, baik itu 
dalam bentuk cetak, elektronik atau media lain, MP setuju 
untuk menyatakan UNFPA sebagai penyandang dana 
kegiatan tersebut]. 

   
2. Perjanjian ini berlaku pada tanggal ditandatanganinya oleh Para 

Pihak. Perjanjian ini akan berakhir pada hari terakhir Program, 
kecuali dihentikan lebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam 
Perjanjian ini.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Regarding the requirement of the law of Indonesia, this 
Agreement prepared in bilingual versions, i.e. English and 
Bahasa Indonesia. In the event of inconsistency or 
dispute, the English version of the Agreement shall 
prevail.  

 
 

ARTICLE XIII 
FINAL PROVISIONS 

 
1. Section 8.0 of the General Conditions on Copyright, 

Patents and other Proprietary Rights is herewith abolished 
in its entirety and replaced as follows: 

 
8.1  IP retains sole and exclusive right, title and interest in 

and to its pre-existing intellectual property. UNFPA 
retains sole and exclusive right, title and interest in and 
to its pre-existing intellectual property provided to IP 
for use in furtherance of this IP Agreement and the 
respective WP(s). 

 
8.2 IP shall be entitled to all intellectual property and other 

proprietary rights including, but not limited to, patents, 
copyrights, and trademarks, with regard to products, 
processes, inventions, ideas, know-how, or documents 
and other materials which are created, produced or 
prepared in the course of the performance of this IP 
Agreement and the respective WP(s), whether created, 
produced or prepared by IP alone or jointly with 
UNFPA. 

 
8.3 IP grants UNFPA a worldwide, non-exclusive, perpetual 

and royalty free right (including a sub-license right) to 
use the report, data and any other relevant material 
resulting from the implementation of this IP Agreement 
and the respective WP(s). [In any publication of the 
reports and manuals prepared in the course of this 
Agreement, be it in hard, electronic or any other media, 
IP agrees to credit UNFPA as the funder of the 
activity(ies)]. 

 
2. This Agreement shall enter into force on the date it is 

signed by both Parties. It shall expire on the last day of the 
Programme unless terminated earlier in accordance with 
the terms of this Agreement. 
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DEMIKIANLAH, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi 
kuasa oleh masing-masing Pihak, telah menandatangani 
Perjanjian ini.  

 
 

Untuk Mitra Pelaksana: 
 
Nama: DR. Ir. Subandi Sardjoko, MSc 
Jabatan: Deputi Bidang Pembangunan Manusia, 
Masyarakat, dan Kebudayaan 

 
Tanda tangan: _______________________ 
Tanggal: ………..2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized 
by the respective Parties, have signed this Agreement. 

 
 

For the United Nations Population Fund: 
 

Name: Dr. Annette Sachs Robertson 
Title: Representative 

 

 
Signature: _________________________ 

 
Date: ………..2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI – UNFPA SIKLUS-9

Page 16 of 27 
 

 
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM 

PERJANJIAN MITRA PELAKSANA 
 
1.0 STATUS HUKUM: Mitra Pelaksana (MP) dianggap sebagai MP 

yang memiliki status hukum kontraktor yang independen yang 
berhubungan langsung dengan UNFPA.  Para karyawan, 
personalia dan para sub-kontraktor dari MP tidak dianggap, 
dalam hal apapun, sebagai para karyawan atau para agen 
UNFPA. 

 
2.0 TANGGUNG JAWAB MP TERHADAP PARA KARYAWAN, 

PERSONALIA DAN PARA SUB-KONTRAKTOR: MP harus 
bertanggung jawab terhadap kompetensi tehnis para 
karyawan, personalia dan para sub-kontraktornya dan akan 
memilih, untuk bekerja dalam Perjanjian ini, orang-orang 
yang dapat dipercaya yang akan melaksanakan pelaksanaan 
Perjanjian ini secara efektif, menghormati kebiasaan setempat, 
dan memastikan memiliki standar moral dan kode etik yang 
tinggi. 

 
3.0  PENGALIHAN: MP tidak diperkenankan untuk mengalihkan, 

memindahkan, menjanjikan, atau membuat penyerahan-
penyerahan lainnya atas Perjanjian ini atau bagian-
bagiannya, termasuk rencana kerja (RK) atau hak-hak, klaim-
klaim atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini 
kecuali dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari 
UNFPA. 

 
4.0  PELAKSANAAN SUB-KONTRAK: MP dapat menggunakan 

jasa sub-kontraktor kecuali jika ijinnya ditarik kembali oleh 
UNFPA secara tertulis dalam kasus khusus. MP harus 
memastikan bahwa para sub-kontraktor MP tidak 
menggunakan sub-kontraktor berikutnya, termasuk para sub-
subkontraktor, kecuali sebelumnya UNFPA telah memberikan 
ijin secara tertulis untuk hal-hal yang bersifat khusus. Dalam 
hal UNFPA telah memberikan persetujuan tertulis 
sebagaimana tercantum dalam pasal diatas, penggunaan 
para subkontraktor oleh MP, atau penggunaan sub-kontraktor 
berikutnya, tidak melepaskan MP dari kewajiban-
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Ketentuan-
ketentuan atas setiap sub-kontrak, sub-subkontrak dan 
seterusnya harus tunduk, sesuai  dan memberlakukan 
sepenuhnya ketentuan dalam Perjanjian ini. 

 
5.0  PARA PEJABAT TIDAK MENGAMBIL KEUNTUNGAN: MP 

menjamin bahwa tidak ada pejabat UNFPA yang telah 
menerima atau yang akan diberi tawaran oleh MP, 
keuntungan langsung maupun tidak langsung atau 
penghargaan yang timbul dari Perjanjian ini. MP sependapat 
bahwa pelanggaran atas ketentuan ini merupakan 
pelanggaran yang esensial atas Perjanjian ini. 

 
6.0  PERLINDUNGAN: MP harus melindungi, menjaga dan 

berusaha untuk tidak merugikan, atas biayanya sendiri, 
UNFPA, para pejabatnya, para agennya, dan para 
karyawannya dari dan terhadap semua gugatan hukum, 
klaim, tuntutan, dan tanggung jawab dalam bentuk apapun, 
termasuk biaya dan pengeluaran, yang timbul dari tindakan 

 
GENERAL TERMS AND CONDITIONS  

FOR IMPLEMENTING PARTNER AGREEMENTS 
 
1.0 LEGAL STATUS: IP shall be considered as having the 

legal status of an independent contractor vis-à-vis 
UNFPA.  IP’s employees, personnel and sub-contractors 
shall not be considered in any respect as being the 
employees or agents of UNFPA. 
 

 
2.0 IP'S RESPONSIBILITY FOR EMPLOYEES, PERSONNEL 

AND SUBCONTRACTORS: IP shall be responsible for the 
professional and technical competence of its employees, 
personnel and subcontractors and will select, for work 
under this Agreement, reliable persons who will perform 
effectively in the implementation of this Agreement, 
respect the local customs, and conform to a high 
standard of moral and ethical conduct. 
 

 
3.0 ASSIGNMENT: IP shall not assign, transfer, pledge or 

make other disposition of this Agreement or any parts 
thereof, including any WPs, or any of IP’s rights, claims or 
obligations under this Agreement except with the prior 
written consent of UNFPA. 

 
 
 
4.0  SUB-CONTRACTING: IP may use the services of sub-

contractors unless permission is withdrawn by UNFPA in 
writing in any particular case. IP shall ensure that IP’s 
sub-contractors do not use further tiers of sub-
contractors, including sub-subcontractors, unless UNFPA 
has given prior written permission in each particular case. 
The use by IP of sub-contractors, or of further tiers of 
sub-contractors in the event that UNFPA has given prior 
written permission in accordance with the preceding 
sentence, shall not relieve IP of any of its obligations 
under this Agreement. The terms of any sub-contract, 
sub-subcontract and so forth shall be subject to, conform 
to and give full effect to the provisions of this 
Agreement. 

 
 
5.0 OFFICIALS NOT TO BENEFIT: IP warrants that no official 

of UNFPA has received or will be offered by IP any direct 
or indirect benefit arising from this Agreement or the 
award thereof.  IP agrees that breach of this provision is a 
breach of an essential term of this Agreement. 

 
 
 
6.0  INDEMNIFICATION: IP shall indemnify, hold and save 

harmless, and defend, at its own expense, UNFPA, its 
officials, agents, servants and employees from and 
against all suits, claims, demands, and liability of any 
nature or kind, including their costs and expenses, arising 
out of acts or omissions of IP, or IP's employees, officers, 
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atau kelalaian MP atau para karyawan, para pejabat, para 
agen, atau para sub-kontraktor MP, dalam pelaksanaan 
Perjanjian dan RK ini. Ketentuan ini harus mencakup, 
diantaranya, klaim-klaim dan pertanggungjawaban yang 
bersifat kompensasi keahlian, pertanggungjawaban produk-
produk dan pertanggungjawaban yang timbul dari 
penggunaan penemuan-penemuan atau peralatan-peralatan 
yang dipatenkan, barang-barang yang diberikan hak cipta 
atau kekayaan inteletual lainnnya oleh MP, para 
karyawannya, para pejabatnya, para agennnya, para 
pembantunya atau para sub-kontraktornya. Kewajiban-
kewajiban berdasarkan Pasal ini tidak berakhir setelah 
penghentian Perjanjian ini. 

 
7.0  PEMBEBANAN/HAK-GADAI: MP tidak diperkenankan untuk 

membuat atau memberikan ijin untuk hak gadai, penyitaan 
atau pembebanan lainnya oleh siapapun yang akan 
ditempatkan di dalam arsip atau tetap berada di dalam arsip 
kantor publik atas sejumlah dana yang jatuh tempo atau yang 
menjadi jatuh tempo karena pekerjaan yang dilakukan, jasa 
yang diberikan atau barang-barang, pasokan-pasokan atau 
perlengkapan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini, atau 
dengan alasan klaim-klaim atau tuntutan-tuntutan lainnya 
terhadap MP. 

 
8.0 HAK CIPTA, HAK PATEN DAN HAK-HAK KEKAYAAN 

LAINNYA: 
8.1 Kecuali secara tegas dinyatakan lain secara tertulis 

dalam Perjanjian ini, UNFPA memiliki hak atas seluruh 
hak kekayaan intelektual dan hak-hak kekayaan lainnya 
termasuk, namun tidak terbatas pada, hak-hak paten, 
hak cipta, dan merek dagang, yang berkenaan dengan 
produk-produk, pengolahan-pengolahan, penemuan-
penemuan, gagasan-gagasan, pengetahuan, atau 
dokumen-dokumen dan barang-barang lainnya yang 
telah dikembangkan oleh MP berdasarkan Perjanjian 
dan yang memberikan hubungan langsung terhadap 
atau yang diproduksi atau yang dipersiapkan atau yang 
dikumpulkan sebagai akibat dari, atau selama 
berlangsungnya, pelaksanaan Perjanjian, dan MP 
mengetahui dan menyetujui bahwa produk-produk, 
dokumen-dokumen dan barang-barang lainnya tersebut 
merupakan pekerjaan yang dilaksanaan untuk 
kepentingan penyewaan. 

 
8.2 Atas permintaan UNFPA, MP harus mengambil semua 

langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan semua 
dokumen-dokumen yang diperlukan dan membantu 
secara umum dalam menjaga hak-hak kepemilikan 
tersebut dan mengalihkan atau mengijinkannya kepada 
UNFPA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 
8.3  Tunduk pada ketentuan-ketentuan tesebut di atas, 

semua peta, gambar, foto, mosaik, rencana-rencana, 
laporan-laporan, perkiraan-perkiraan, rekomendasi-
rekomendasi, dokumen-dokumen, dan semua data 
lainnya yang disiapkan oleh atau yang diterima oleh MP 
berdasarkan Perjanjian ini harus merupakan kekayaan 
UNFPA, harus ada untuk penggunaan atau pemeriksaan 

agents or sub-contractors, in the performance of this 
Agreement and WPs. This provision shall extend, inter 
alia, to claims and liability in the nature of workmen's 
compensation, products liability and liability arising out 
of the use of patented inventions or devices, copyrighted 
material or other intellectual property by IP, its 
employees, officers, agents, servants or sub-contractors. 
The obligations under this Article do not lapse upon 
termination of this Agreement. 

 
 
 
 
 
7.0  ENCUMBRANCES/LIENS: IP shall not cause or permit any 

lien, attachment or other encumbrance by any person to 
be placed on file or to remain on file in any public office 
against any monies due or to become due for any work 
done, services rendered or materials, supplies or 
equipment furnished under this Agreement, or by reason 
of any other claim or demand against IP. 

 
 
 
 
8.0  COPYRIGHT, PATENTS AND OTHER PROPRIETARY      
       RIGHTS: 

8.1 Except as is otherwise expressly provided in writing in 
the Agreement, UNFPA shall be entitled to all 
intellectual property and other proprietary rights 
including, but not limited to, patents, copyrights, and 
trademarks, with regard to products, processes, 
inventions, ideas, know-how, or documents and other 
materials which IP has developed under the 
Agreement and which bear a direct relation to or are 
produced or prepared or collected in consequence of, 
or during the course of, the performance of the 
Agreement, and IP acknowledges and agrees that 
such products, documents and other materials 
constitute works made for hire. 

 
 
 
 
 
8.2 At the request of UNFPA, IP shall take all necessary 

steps, execute all necessary documents and generally 
assist in securing such proprietary rights and 
transferring or licensing them to UNFPA in 
compliance with the requirements of applicable law. 

 
 
8.3  Subject to the foregoing provisions, all maps, 

drawings, photographs, mosaics, plans, reports, 
estimates, recommendations, documents, and all 
other data compiled by or received by IP under this 
Agreement shall be the property of UNFPA, shall be 
made available for use or inspection by UNFPA at 
reasonable times and in reasonable places, shall be 
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yang dilakukan oleh UNFPA pada saat yang wajar dan 
di tempat-tempat yang layak, harus diperlakukan secara 
rahasia, dan harus diberikan hanya kepada pejabat-
pejabat resmi UNFPA dalam penyelesaian pekerjaan 
berdasarkan Perjanjian. 

 
9.0 PENGGUNAAN NAMA, LOGO DAN LAMBANG UNFPA 

DAN MP: Masing-masing Pihak diperbolehkan untuk 
menggunakan nama, logo dan lambang-lambang pihak 
lainnya, sesuai ketentuan, hanya yang berhubungan dengan 
Perjanjian ini dan pelaksanaan RK, kecuali ijinnya ditarik 
kembali dalam hal-hal yang bersifat khusus oleh salah satu 
Pihak dan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya. 

 
10.0 KEADAAN KAHAR; PERUBAHAN KEADAAN LAINNYA: 

10.1 Dalam hal dan segera setelah terjadinya suatu kejadian 
yang merupakan keadaan kahar, MP harus 
menyampaikan pemberitahuan dan keterangan-
keterangan lengkap secara tertulis kepada UNFPA, atas 
kejadian atau perubahan keadaan-keadaan tertentu jika 
MP dengan hal ini tidak dapat, baik seluruhnya atau 
sebagiannya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya 
dan memenuhi tanggung jawab-tanggung jawabnya 
berdasarkan Perjanjian ini. MP juga harus 
menyampaikan pemberitahuan kepada UNFPA atas 
setiap perubahan-perubahan keadaan lainnya atau 
terjadinya peristiwa yang mempengaruhi atau ancaman 
yang akan memengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini. 
Setelah menerima pemberitahuan yang disyaratkan 
berdasarkan Pasal ini, UNFPA harus mengambil 
langkah-langkah tertentu yang menurut 
pertimbangannya, atas kebijakannya sendiri, dianggap 
layak atau diperlukan dalam keadaan-keadaan tersebut, 
termasuk pemberian kepada MP penambahan waktu 
yang wajar di mana MP dapat melaksanakan 
kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. 

 
10.2 Jika MP tidak dapat secara permanen, baik seluruhnya 

maupun sebagiannya, oleh alasan keadaan kahar, 
melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan memenuhi 
tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini, UNFPA 
memiliki hak untuk menghentikan sementara atau 
menghentikan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan yang sama sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 11, "Penghentian", kecuali jika 
jangka waktu pemberitahuan adalah tujuh (7) hari 
bukannya tiga puluh (30) hari. 

 
10.3 Keadaan kahar sebagaimana yang digunakan dalam 

Pasal ini berarti setiap bencana alam yang tidak dapat 
diperkirakan dan tidak dapat dihindari, perang (baik 
yang dinyatakan maupun tidak), penyerbuan, revolusi, 
pemberontakan, terorisme, atau setiap tindakan 
kekuatan atau peristiwa alam sejenis lainnya, dengan 
ketentuan bahwa kejadian-kejadian tersebut timbul dari 
sebab-sebab yang berada di luar kendali dan tanpa 
kesalahan atau kelalaian Pihak yang bersangkutan. 

 
 

treated as confidential, and shall be delivered only to 
UNFPA authorized officials on completion of work 
under the Agreement. 

 
 

 
9.0 USE OF UNFPA’s AND IP’s NAME, LOGO AND EMBLEM: 

Each of the Parties is permitted to use the other’s name, 
logo, and emblem, as applicable, solely in connection with 
this Agreement and the implementation of the WPs, unless 
permission is withdrawn in any particular case by any of 
the Parties and notified in writing to the other Party. 

 
 
10.0 FORCE MAJEURE; OTHER CHANGES IN CONDITIONS: 

10.1 In the event of and as soon as possible after the 
occurrence of any cause constituting force majeure, IP 
shall give notice and full particulars in writing to 
UNFPA, of such occurrence or change if IP is thereby 
rendered unable, wholly or in part, to perform its 
obligations and meet its responsibilities under this 
Agreement. IP shall also notify UNFPA of any other 
changes in conditions or the occurrence of any event 
that interferes or threatens to interfere with its 
performance of this Agreement. On receipt of the 
notice required under this Article, UNFPA shall take 
such action as it considers, in its sole discretion, to be 
appropriate or necessary in the circumstances, 
including the granting to IP of a reasonable extension 
of time in which to perform its obligations under this 
Agreement. 

 
 
 
 
 
 
10.2 If the IP is rendered permanently unable, wholly or in 

part, by reason of force majeure to perform its 
obligations and meet its responsibilities under this 
Agreement, UNFPA shall have the right to suspend or 
terminate this Agreement on the same terms and 
conditions as are provided for in Article 11, 
"Termination", except that the period of notice shall 
be seven (7) days instead of thirty (30) days. 

 
 
 
10.3 Force majeure as used in this Article means any 

unforeseeable and irresistible act of nature, any act of 
war (whether declared or not), invasion, revolution, 
insurrection, terrorism, or any other acts of a similar 
force or nature, provided that such acts arise from 
causes beyond the control and without the fault or 
negligence of the Party concerned. 
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10.4  MP mengetahui dan setuju bahwa, berkenaan dengan 
setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini bahwa MP 
harus melaksanakan di atau untuk wilayah-wilayah 
tertentu di mana UNFPA terlibat di dalamnya, atau 
mempersiapkan diri untuk melaksanakan, atau 
membebaskan diri dari penjagaan perdamaian, operasi 
kemanusiaaan atau hal-hal sejenisnya, setiap 
penundaan atau kegagalan untuk melaksanakan 
kewajiban-kewajiban yang timbul dari atau yang 
berkaitan dengan kondisi-kondisi sulit yang terjadi di 
dalam wilayah-wilayah tersebut atau terhadap setiap 
kejadian kerusuhan warga yang terjadi di dalam 
wilayah-wilayah tersebut, adalah bukan, baik di dalam 
maupun atas dirinya, merupakan keadaan kahar. 

 
11.0 PENGHENTIAN: 

11.1 Salah satu Pihak dapat menghentikan Perjanjian ini 
dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis tiga 
puluh (30) hari kalender sebelumnya kepada Pihak lain 
dalam setiap keadaan berikut ini:  

 
a.  Jika disimpulkan bahwa Pihak lain telah melanggar 

kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini 
atau setiap RK dan belum memperbaiki pelanggaran 
tersebut setelah diberikan pemberitahuan untuk 
melaksanakan hal tersebut secara tertulis empat 
belas (14) hari kalender terhitung sejak tanggal 
pemberitahuan tersebut; dan  

 
b. jika diputuskan bahwa Pihak lain tidak dapat 

memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan 
Perjanjian ini.  

 
11.2 UNFPA juga dapat memberhentikan sementara atau 

menghentikan Perjanjian ini dengan segera dalam 
setiap keadaan berikut:  

 
a. jika pelaksanaan RK belum dimulai dalam jangka 

wanktu yang wajar;    
 
b. jika diputuskan bahwa MP atau salah satu 

karyawannya atau personalianya terlibat dalam 
tindakan korupsi, penipuan, persekongkolan, 
pemaksaan atau penghambatan (sebagaimana 
istilah-istilah tersebut diartikan dalam pasal 13.3 b.) 
yang berhubungan dengan Perjanjian ini;  

 
c. Jika pendanaan UNFPA dikurangi, dipersingkat atau 

dihentikan; atau 
 
d. Jika MP diputuskan bangkrut, atau dilikuidasi atau 

menjadi pailit, atau jika MP membuat pengalihan 
untuk keuntungan para krediturnya, atau jika 
ditunjuk seorang Kurator atas dasar keadaan pailit 
dari MP, dimana dalam keadaan tersebut MP harus 
segera menginformasikan kepada UNFPA atas 
terjadinya keadaan-keadaan di atas. 

 
 

10.4 The IP acknowledges and agrees that, with respect to 
any obligations under this Agreement that the IP 
must perform in or for any areas in which UNFPA is 
engaged in, preparing to engage in, or disengaging 
from any peacekeeping, humanitarian or similar 
operations, any delays or failure to perform such 
obligations arising from or relating to harsh 
conditions within such areas or to any incidents of 
civil unrest occurring in such areas shall not, in and of 
itself, constitute force majeure. 

 
 
 
 
 
11.0 TERMINATION: 

11.1 Either Party may terminate this Agreement by giving 
thirty (30) calendar days’ written notice to the other 
Party in each of the following situations:  

 
 

a. if it concludes that the other Party has breached its 
obligations under this Agreement or any WP and 
has not remedied that breach after having been 
given not less than fourteen (14) calendar days’ 
written notice to do so with effect from a date 
specified in such notice; and  

 
 
b. if it concludes that the other Party cannot meet its 

obligations under this Agreement.  
 
 

11.2 UNFPA may also suspend or terminate this 
Agreement forthwith in each of the following 
situations:  

 
a. if implementation of any WP has not commenced 

within a reasonable time;    
 
b. if it decides that IP or any of its employees or 

personnel has engaged in any corrupt, fraudulent, 
collusive, coercive or obstructive practice (as such 
terms are defined in clause 13.3 b.) in connection 
with this Agreement;  

 
 

c. should UNFPA’s funding decrease, be curtailed or 
terminated; or 

 
d. should IP be adjudged bankrupt, or be liquidated or 

become insolvent, or should IP make an assignment 
for the benefit of its creditors, or should a Receiver 
be appointed on account of the insolvency of IP, in 
which case IP shall immediately inform UNFPA of 
the occurrence of any of the above events. 
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11.3 Pihak yang menerima pemberitahuan pemberhentian 
sementara atau penghentian akan mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk memberhentikan 
sementara atau menghentikan (sebagaimana yang 
dapat terjadi) kegiatan-kegiatannya dengan secara 
teratur sehingga biaya pengeluaran selanjutnya dapat 
ditekan seminimal mungkin. 

 
11.4  Segera setelah adanya pengiriman atau penerimaan 

pemberitahuan penghentian, UNFPA akan 
menghentikan pencairan dana berdasarkan Perjanjian 
ini dan MP tidak akan membuat komitmen-komitmen 
lebih lanjut lainnya, keuangan-keuangan atau hal-hal 
lainnya, yang berhubungan dengan Perjanjian ini. 

 
11.5  Atas adanya penghentian Perjanjian ini, MP akan 

mengembaiikan kepada UNFPA maupun sesuai dengan 
petunjuk-petunjuk UNFPA, sisa dana yang belum 
dikeluarkan yang dipegang oleh MP dan pasokan serta 
perlengkapan yang belum digunakan yang disediakan 
oleh UNFPA berdasarkan Perjanjian ini. 

 
11.6  Apabila UNFPA melaksanakan haknya untuk 

menghentikan Perjanjian ini, UNFPA akan memiliki hak 
untuk mensyaratkan MP untuk membayar kembali kepada 
UNFPA, jumlah uang tertentu, sampai dengan jumlah total 
yang dibayarkan kepada MP oleh UNFPA sebelum tanggal 
pemberitahuan penghentian, sebagaimana yang 
ditentukan oleh UNFPA. Disepakati bahwa biaya-biaya 
pengeluaran oleh MP berdasarkan Perjanjian ini sebelum 
tanggal pemberitahuan penghentian tidak akan 
disyaratkan untuk dibayar kembali. Pembayaran yang 
terutang oleh MP akan dilaksanakan dengan segera 
setelah mendapat penerimaan pemberitahuan untuk 
membayar dari UNFPA. 

 
11.7  Apabila UNFPA melaksanakan haknya untuk 

menghentikan Perjanjian ini dan memutuskan bahwa RK 
harus dilaksanakan oleh organisasi lainnya, MP akan 
segera memberikan kerjasama sepenuhnya kepada 
UNFPA dan organisasi lainnya dengan pemindahan secara 
terartur kepada organisasi atas pasokan-pasokan dan 
perlengkapan-perlengkapan yang belum digunakan yang 
disediakan oleh UNFPA untuk MP dan ketentuan ayat 11.5 
diatas akan berlaku. 

 
12.0 EVALUASI: Evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini harus tunduk pada 
ketentuan Kebijakan Evaluasi UNFPA sebagaimana yang dari 
waktu ke waktu disetujui atau diubah oleh Badan Pelaksana 
UNFPA. 
 

13.0 KEGIATAN-KEGIATAN JAMINAN:  
13.1 Audit: 

 
a. Atas permintaan dan waktu tertentu sebagaimana yang 

ditentukan sendiri oleh UNFPA, kegiatan-kegiatan MP 
berdasarkan Perjanjian ini akan diaudit. Audit akan 
dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan baku, ruang 

11.3 The Party receiving a notice of suspension or 
termination will immediately take all necessary steps 
to suspend or terminate (as the case may be) its 
activities in an orderly manner so that continued 
expenses are kept to a minimum. 

 
 

11.4 Immediately upon sending or receiving a notice of 
termination UNFPA will cease disbursement of any 
funds under this Agreement and IP will not make any 
forward commitments, financial or otherwise, in 
connection with this Agreement. 

 
 
11.5 On termination of this Agreement, IP will transfer 

either to UNFPA or in accordance with UNFPA’s 
instructions the unexpended balance of the Cash 
Transfer held by IP and the unused supplies and 
equipment provided by UNFPA under this Agreement. 

 
 
 
11.6 If UNFPA exercises its right to terminate this 

Agreement, UNFPA will have the right to require IP to 
repay to UNFPA such amount of money, up to the total 
amount paid to IP by UNFPA prior to the date of the 
notice of termination, as UNFPA shall determine. It is 
understood that expenditures by the IP in compliance 
with this Agreement prior to the date of the notice of 
termination will not be required to be repaid. The 
payment owing by IP will be made promptly upon 
receipt of UNFPA’s notice to pay. 

 
 
 
 
11.7 If UNFPA exercises its right to terminate this Agreement 

and decides that the WP is to be implemented by 
another organization, IP will promptly provide full 
cooperation to UNFPA and the other organization in 
the orderly transfer to the other organization of all 
unused supplies and equipment provided to IP by 
UNFPA and the provisions of paragraph 11.5 above will 
apply. 

 
 
12.0 EVALUATION:The evaluation of the activities performed 

under this Agreement shall be subject to the provisions 
of the UNFPA Evaluation Policy as from time to time 
approved or amended by UNFPA’s Executive Board. 

 
 
13.0 ASSURANCE ACTIVITIES:  

13.1 Audit: 
 
a. At the request of and at such times as determined 

solely by UNFPA, IP will have its activities under this 
Agreement audited. Audits will be performed subject to 
such standards, scope, frequency and timing as decided 
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lingkup, kekerapan dan pemakaian waktu sebagaimana 
yang ditentukan oleh UNFPA (dan dapat mencakup 
transaksi-transaksi keuangan dan pengendalian internal 
yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan oleh MP). Dengan adanya permintaan dari 
UNFPA, MP harus melengkapi untuk UNFPA, sebelum 
dimulainya audit, Surat Pernyataan yang harus 
ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang. 

 
b. Audit sebagaiamana yang diatur berdasarkan ayat 1 

Pasal ini akan dilaksanakan oleh auditor perseorangan 
atau perusahaan yang akan ditunjuk oleh UNFPA, seperti, 
misalnya, perusahaan audit atau akunting. Namun 
demikian, jika MP adalah merupakan badan Pemerintah, 
UNFPA, atas permintaan Pemerintah, dapat menyetujui 
bahwa audit akan dilaksanakan oleh lembaga audit 
tertinggi Pemerintah. MP harus memberikan 
kerjasamanya penuh dan tepat waktu dalam setiap audit. 
Kerjasama tersebut harus termasuk, namun tidak terbatas 
pada, kewajiban MP untuk menyediakan personalianya 
dan dokumentasi dan pencatatan yang berkaitan dengan 
tujuan tersebut pada waktu yang cukup dan dalam 
keadaan yang layak dan memberikan akses kepada para 
auditor terhadap kantor MP pada waktu yang tepat dan 
dalam keadaan yang wajar yang berhubungan dengan 
akses tersebut terhadap para personalia dan dokumentasi 
dan catatan yang bersangkutan dari MP. MP harus 
meminta agar para agennya, termasuk namun tidak 
terbatas pada, para kuasa hukum, para akuntan, atau 
para penasihat MP lainnya dan para sub-kontraktornya 
untuk bekerjasama dengan baik pada setiap audit yang 
dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini. 

 
c. Dalam hal audit dilaksanakan oleh para auditor yang 

ditentukan oleh UNFPA, UNFPA atau para auditornya 
akan memberikan salinan laporan audit akhir kepada MP 
dengan tepat waktu. Dalam hal audit dilaksanakan oleh 
lembaga audit tertinggi Pemerintah, MP akan 
memberikan salinan laporan audit akhir kepada UNFPA 
dengan tepat waktu. MP menyetujui pengungkapan oleh 
UNFPA atas laporan audit kepada pihak ketiga yang 
memberikan pembiyaan atau pembiyaan bersama kepada 
UNFPA terhadap pelaksanaan bagian-bagian Program 
yang bersangkutan, setelah adanya permintaan tertulis 
dari pihak ketiga kepada UNFPA untuk pengungkapan 
tersebut. 

 
13.2  Pemeriksaan Di Tempat: 

MP setuju bahwa, dari waktu ke waktu, UNFPA dapat 
melaksanakan peninjauan lapangan (“pemeriksaan di 
tempat”), dengan tunduk pada ketentuan baku, ruang 
lingkup, kekerapan dan waktu sebagaimana yang 
ditentukan oleh UNFPA. MP harus memberikan 
kerjasamanya secara penuh dan tepat waktu atas setiap 
pemeriksaan di tempat, termasuk kewajiban MP untuk 
menyediakan para personalianya dan setiap dokumentasi 
dan catatan yang bersangkutan untuk tujuan-tujuan 
tersebut pada waktu yang tepat dan dalam keadaan yang 
wajar dan memberikan akses kepada UNFPA untuk 

by UNFPA (and may cover financial transactions and 
internal controls related to the activities implemented 
by IP). Upon request by UNFPA, IP shall furnish to 
UNFPA, prior to the start of the audit, a Letter of 
Representation to be signed by an Authorized Officer. 

 
 
 
 

b. Audits as provided under paragraph 1 of this Article 
shall be conducted by individual or corporate auditors 
to be designated by UNFPA, such as, for example, an 
audit or accounting firm. However, insofar as IP is a 
Government entity, UNFPA, at the request of the 
Government, may agree that the audit shall be 
conducted by the Government’s supreme audit 
institution. IP shall provide its full and timely 
cooperation with any audits. Such cooperation shall 
include, but shall not be limited to, IP’s obligation to 
make available its personnel and any relevant 
documentation and records for such purposes at 
reasonable times and on reasonable conditions and to 
grant the auditors access to IP’s premises at reasonable 
times and on reasonable conditions in connection with 
such access to IP’s personnel and relevant 
documentation and records. IP shall require its agents, 
including, but not limited to, IP’s attorneys, accountants 
or other advisers, and its subcontractors to reasonably 
cooperate with any audits carried out hereunder. 

 
 
 

 
c. In the event that the audit is conducted by auditors 

designated by UNFPA, UNFPA or the auditors will 
provide a copy of the final audit report to IP without 
delay. In the event that the audit is conducted by the 
Government’s supreme audit institution, IP will provide 
a copy of the final audit report to UNFPA without delay. 
IP consents to the disclosure by UNFPA of the audit 
report to any third party that provided financing or co-
financing to UNFPA towards the implementation of the 
relevant parts of the Programme, upon that third 
party’s written request to UNFPA for such disclosure. 

 
 
 
13.2 Spot checks: 

IP agrees that, from time to time, UNFPA may conduct 
on site reviews (“spot checks”), subject to such 
standards, scope, frequency and timing as decided by 
UNFPA. IP shall provide its full and timely cooperation 
with any such spot checks, which shall include IP’s 
obligation to make available its personnel and any 
relevant documentation and records for such purposes 
at reasonable times and on reasonable conditions and 
to grant to UNFPA access to IP’s premises at 
reasonable times and on reasonable conditions. IP shall 
require its agents, including, but not limited to, IP’s 
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memasuki kantor MP pada waktu yang tepat dan dalam 
keadaan yang wajar. MP harus mensyaratkan para 
agennya, termasuk namun tidak terbatas pada, para kuasa 
hukum, para akuntan, atau para penasihat MP liannya, dan 
para sub-kontraktornya untuk bekerjasama dengan baik 
terhadap setiap pemeriksaan di tempat yang dilaksanakan 
oleh UNFPA berdasarkan perjanjian ini. Disepakati bahwa 
UNFPA dapat, atas kebijaknnya sendiri, mengadakan 
kontrak untuk jasa perseorangan atau perusahaan untuk 
melaksanakan pemeriksaan di tempat, atau UNFPA dapat 
melaksanakan pemeriksaan di tempat dengan para staf, 
para karyawan dan para agennya sendiri. 

 
13.3 Penyelidikan: 

a.MP setuju bahwa UNFPA dapat melaksanakan 
penyelidikan, pada waktu tertentu sebagaimana yang 
ditentukan sendiri oleh UNFPA, yang berkaitan dengan 
setiap aspek Perjanjian ini atau penghargaannya, 
kewajiban-kewajibanya yang dilaksanakan berdasarkan 
Perjanjian, dan pelaksanaan-pelaksanaan MP yang 
berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. Hak 
UNFPA untuk melaksanakan penyelidikan tidak berakhir 
setelah berakhirnya atau penghentian lebih awal 
Perjanjian ini. MP harus memberikan kerjasamanya secara 
penuh dan tepat waktu dalam penyelidikan tersebut. 
Kerjasama tersebut harus termasuk namun tidak terbatas 
pada, kewajiban MP untuk menyediakan para 
personalianya dan setiap dokumentasi dan catatan yang 
bersangkutan pada waktu yang tepat dan dalam keadaan 
yang wajar dan memberikan kepada UNFPA akses ke 
kantor MP pada waktu yang tepat dan dalam keadaan 
yang wajar. MP harus mensyaratkan para agennya, 
termasuk, namun tidak terbatas pada, para kuasa hukum, 
para akuntan, atau para penasihat MP lainnya, dan para 
sub-kontraktornya untuk bekerjasama dengan baik 
terhadap setiap penyelidikan yang dilaksanakan oleh 
UNFPA berdasarkan perjanjian ini. Dapat dimengerti 
bahwa UNFPA dapat, atas kebijakannya sendiri, 
mengadakan kontrak untuk layanan jasa penyelidikan 
atas perseorangan atau perusahaan, atau UNFPA dapat 
melaksanakan penyelidikan dengan staf, para karyawan 
dan para agennya sendiri. 

 
b. MP setuju untuk membawa dugaan praktik korupsi, 

penipuan, persengkokolan, pemaksaan atau 
penghambatan yang timbul yang berkaitan dengan 
Perjanjian ini, dimana MP telah diberi informasi atau 
dengan hal lain telah menyadarinya, segera 
menyampaikannya kepada Direktur, Kantor Layanan Jasa 
Audit dan Penyelidikan UNFPA. Untuk tujuan Perjanjian 
ini, pengertian-pengertian berikut berlaku: 

 
(i). “praktik korupsi” berarti penawaran, pemberian, 

penerimaaan, atau pengupayakan untuk 
mendapatkan, secara langsung maupun tidak 
langsung, hal yang berharga  yang memengaruhi 
tindakan yang tidak wajar pada  pejabat publik; 
 

 

attorneys, accountants or other advisers, and its 
subcontractors to reasonably cooperate with any spot 
checks carried out by UNFPA hereunder. It is 
understood that UNFPA may, at its sole discretion, 
contract for the services of an individual or corporate 
person to conduct spot checks, or UNFPA may conduct 
spot checks with its own staff, employees and agents. 

 
 
 
 
 

 
13.3 Investigation: 

a. IP agrees that UNFPA may conduct investigations, at 
such times as determined solely by UNFPA, relating 
to any aspect of this Agreement or the award 
thereof, the obligations performed under the 
Agreement, and the operations of the IP relating to 
performance of this Agreement. The right of UNFPA 
to conduct investigations shall not lapse upon 
expiration or prior termination of this Agreement. IP 
shall provide its full and timely cooperation with any 
such investigations. Such cooperation shall include, 
but shall not be limited to, IP’s obligation to make 
available its personnel and any relevant 
documentation and records at reasonable times 
and on reasonable conditions and to grant to 
UNFPA access to the IP’s premises at reasonable 
times and on reasonable conditions. IP shall require 
its agents, including, but not limited to, IP’s 
attorneys, accountants or other advisers, and its 
subcontractors to reasonably cooperate with any 
investigations carried out by UNFPA hereunder. It is 
understood that UNFPA may, at its sole discretion, 
contract for investigation services of an individual or 
corporate person, or UNFPA may conduct 
investigations with its own staff, employees and 
agents. 

 
 

 
 
b. IP agrees to bring allegations of corrupt, fraudulent, 

collusive, coercive or obstructive practices arising in 
relation to this Agreement, of which IP has been 
informed or has otherwise become aware, promptly 
to the attention of the Director, Office of Audit and 
Investigation Services, UNFPA. For purposes of this 
Agreement, the following definitions shall apply: 

 
 

(i). “corrupt practice” means the offering, giving, 
receiving, or soliciting, directly or indirectly, of 
anything of value to influence improperly the 
actions of a public official; 
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(ii). “praktik penipuan” berarti setiap tindakan atau 
kelalaian, termasuk penyajian yang salah, yang 
dengan sengaja atau dengan sewenang-wenang 
telah menyesatkan, atau berusaha untuk 
menyesatkan salah satu pihak untuk menerima 
keuntungan finansial atau keuntungan lainnya, atau 
menghindari kewajiban; 

 
(iii). “praktik persengkongkolan” berarti sebuah 

pengaturan antara satu atau lebih para pihak yang 
dirancang untuk mendapatkan tujuan yang tidak 
benar, termasuk memengaruhi dengan tidak wajar 
tindakan-tindakan pihak lainnya; 

 
(iv). “Praktik pemaksaan” berarti melemahkan atau 

merugikan, atau mengancam untuk melemahkan 
atau merugikan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, salah satu pihak atau kekayaan salah satu 
pihak untuk memengaruhi secara tidak wajar 
tindakan-tindakan salah satu pihak; 

 
(v). “praktik yang menghambat” berarti tindakan-

tindakan yang dimaksudkan untuk benar-benar 
menghambat pelaksanaan hak-hak audit, 
penyelidikan dan akses UNFPA terhadap informasi, 
termasuk perusakan, pemalsuan, pengubahan atau 
penyembunyian barang bukti untuk kepentingan 
penyelidikan UNFPA terhadap dugaan-dugaan 
penggelapan dan korupsi. 

 
14.0 PENILAIAN: MP setuju bahwa UNFPA dapat, dari waktu ke 

waktu, melaksanakan penilaian atas MP, termasuk kapasitas 
dan kerangka kerja pengendalian internal MP (“penilaian”). 
UNFPA dapat melaksanakan penilaian tersebut sesuai dengan 
standar, ruang lingkup, kekerapan dan pemberian waktu yang 
tepat sebagaimana yang ditentukan oleh UNFPA. MP harus 
memberikan kerjasamanya penuh dan tepat waktu atas 
penilaian tersebut. Kerjasama tersebut harus termasuk namun 
tidak terbatas pada, kewajiban MP untuk menyediakan para 
personalianya dan setiap dokumentasi dan catatan yang 
bersangkutan pada waktu yang tepat dan dalam keadaan 
yang wajar dan memberikan akses kepada UNFPA untuk 
memasuki kantor MP pada waktu yang tepat dan dalam 
keadaan yang wajar. MP harus mensyaratkan para agennya, 
termasuk namun tidak terbatas pada, para kuasanya, para 
akuntannya atau para penasihat MP lainnya, serta para sub-
kontraktornya untuk bekerjasama dengan baik atas 
pengujian-pengujian tersebut yang dilaksanakan oleh UNFPA 
berdasarkan perjanjian ini. Dapat diipahami bahwa UNFPA 
dapat, atas kebijakannya sendiri, mengadakan kontrak untuk 
jasa perseorangan atau perusahaan untuk melaksanakan 
pengujian, atau UNFPA dapat melaksanakan pengujian 
dengan para stafnya, para karyawannya dan para agennya 
sendiri. 

 
 
 
 
 

(ii). “fraudulent practice” means any act or omission, 
including misrepresentation, that knowingly or 
recklessly misleads, or attempts to mislead, a 
party to obtain a financial or other benefit, or to 
avoid an obligation; 

 
 

 
(iii). “collusive practice” means an arrangement 

between two or more parties designed to 
achieve an improper purpose, including 
influencing improperly the actions of another 
party; 

 
(iv). “coercive practice” means impairing or harming, 

or threatening to impair or harm, directly or 
indirectly, any party or the property of the party 
to influence improperly the actions of a party; 

 
 

 
(v). “obstructive practice” means acts intended to 

materially impede the exercise of UNFPA’s 
contractual rights of audit, investigation and 
access to information, including destruction, 
falsification, alteration or concealment of 
evidence material to a UNFPA investigation into 
allegations of fraud and corruption. 

 
 

14.0 ASSESSMENTS: IP agrees that UNFPA may from time to 
time conduct assessments of IP, including IP’s capacity 
and internal control framework (“assessment”). UNFPA 
may conduct such assessments subject to such 
standards, scope, frequency and timing as decided by 
UNFPA. IP shall provide its full and timely cooperation 
with any assessments. Such cooperation shall include, but 
shall not be limited to, IP’s obligation to make available 
its personnel and any relevant documentation and 
records at reasonable times and on reasonable 
conditions and to grant to UNFPA access to IP’s premises 
at reasonable times and on reasonable conditions. IP 
shall require its agents, including, but not limited to, IP’s 
attorneys, accountants or other advisers, and its 
subcontractors to reasonably cooperate with any 
assessments carried out by UNFPA hereunder. It is 
understood that UNFPA may, at its sole discretion, 
contract for services of an individual or corporate person 
to conduct any assessment, or UNFPA may conduct the 
assessment with its own staff, employees and agents. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



109PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI – UNFPA SIKLUS-9

Page 24 of 27 
 

15.0 PENGEMBALIAN/PENGGANTIAN: UNFPA berhak untuk 
mendapatkan pengembalian dari MP atau melaksanakan 
penggantian  atas jumlah tertentu yang harus dibayarkan 
kepada MP: untuk jumlah yang dibayarkan oleh UNFPA atau 
yang digunakan oleh oleh MP selain dari yang sesuai dengan 
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, 
termasuk jumlah yang ditunjukkan oleh audit, pemeriksaan di 
tempat atau penyelidikan yang telah dibayarkan atau yang 
digunakan tersebut; untuk setiap jumlah yang dibayarkan oleh 
UNFPA atau yang digunakan oleh MP sebagai akibat dari MP 
atau para karyawannya atau para personalianya yang telah 
terlibat dalam praktik korupsi, penipuan, persekongkolan, 
pemaksaan atau penghambatan (sebagaimana istilah-istilah 
tersebut diartikan dalam klausul 13.3 b.); untuk setiap jumlah 
yang belum dikeluarkan; untuk setiap jumlah yang dipindah-
bukukan oleh UNFPA kepada MP tetapi tidak dimasukkan 
atau yang digambarkan secara wajar dalam setiap laporan 
keuangan (yang menggunakan formulir FACE) atau yang 
didukung oleh dokumentasi dan catatan yang layak; untuk 
setiap jumlah yang dibayarkan oleh UNFPA yang berkaitan 
dengan pengeluaranyYang tidak memenuhis syarat; atau 
untuk setiap jumlah yang dalam hal lain tunduk pada 
ketentuan pembayaran kembali sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Perjanjian ini. 

 
16.0 HAK-HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN: Tidak ada 

ketentuan dalam atau yang berhubungan dengan Perjanjian 
ini yang harus dianggap suatu pengabaian hak, yang 
dinyatakan atau yang diisyaratkan, hak-hak istimewa dan 
imunitas dari Perserikatan Bangsa Bangsa, termasuk UNFPA. 

 
17.0 KEPATUHAN HUKUM: MP harus mematuhi semua hukum, 

ordonansi, ketentuan-ketentuan, dan peraturan-peraturan 
yang mengatur pelaksanaan kewajiban-kewajibannya 
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. 

 
18.0 EXPLOITASI GENDER: MP harus memastikan bahwa para 

karyawannya, para personalianya telah mematuhi ketentuan-
ketentuan ST/SGB/2003/13 yang berjudul “Langkah-Langkah 
Khusus untuk Perlindungan atas Exploitasi Seksual dan 
Kekerasan Seksual”, yang terdapat dalam 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ST/SGB/2003/
13. 

 
19.0KEWENANGAN UNTUK MENGUBAH: Tidak ada modifikasi 

atau perubahan dalam Perjanjian ini yang valid dan yang 
dapat diberlakukan terhadap UNFPA kecuali yang ditentukan 
dengan perubahan secara tertulis terhadap Perjanjian ini yang 
ditandatanagni sepenuhnya oleh pejabat UNFPA dan Pejabat 
yang berwenang dari MP. 

 
20.0TIDAK ADA BANTUAN UNTUK TERORISME: MP setuju untuk 

menerapkan standar uji tuntas yang tertinggi untuk memastikan 
bahwa uang tunai, pasokan dan perlengkapan yang 
dipindahbukukan oleh UNFPA kepada MP: (a) tidak digunakan 
untuk memberikan dukungan terhadap setiap individu atau 
badan yang berkaitan dengan terorisme; (b) tidak 
dipindahbukukan oleh MP kepada setiap individu atau badan 
yang terdaftar dalam daftar yang dibuat oleh Komite Dewan 

15.0  REFUNDS/OFFSETS: UNFPA shall be entitled to a refund 
from IP or to make an offset against any amounts 
payable to IP: for any amounts paid by UNFPA or used by 
IP other than in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement, including any amounts 
shown by audits, spot checks or investigations to have 
been so paid or used; for any amounts paid by UNFPA or 
used by IP as a result of IP or any of its employees or 
personnel having engaged in any corrupt, fraudulent, 
collusive, coercive or obstructive practice (as such terms 
are defined in clause 13.3 b.); for any unspent amounts; 
for any amounts transferred by UNFPA to IP but not 
included or properly reflected in any financial report 
(using the FACE form) or supported by appropriate 
documentation and records; for any amounts paid by 
UNFPA in relation to an Ineligible Expenditure; or for any 
amounts otherwise subject to a refund in accordance 
with the terms of this Agreement. 

 
 
 
 
 

 
 

16.0  PRIVILEGES AND IMMUNITIES: Nothing in or relating 
to this Agreement shall be deemed a waiver, express or 
implied, of any of the privileges and immunities of the 
United Nations, including UNFPA. 

 
 

17.0  OBSERVANCE OF THE LAW: IP shall comply with all 
laws, ordinances, rules, and regulations bearing upon the 
performance of its obligations under the terms of this 
Agreement. 

 
18.0  SEXUAL EXPLOITATION: IP shall ensure that all its 

employees and personnel comply with the provisions of 
ST/SGB/2003/13 entitled “Special Measures for 
Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse”, 
which is available at 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ST/SGB/
2003/13. 

 
19.0  AUTHORITY TO MODIFY: No modification or change in 

this Agreement shall be valid and enforceable against 
UNFPA unless provided by a written amendment to this 
Agreement signed by a duly authorized officer of UNFPA 
and an Authorized Officer of IP. 

 
 
20.0  NO SUPPORT TO TERRORISM: IP agrees to apply the 

highest reasonable standard of diligence to ensure that 
cash, supplies and equipment transferred by UNFPA to 
IP: (a) are not used to provide support to individuals or 
entities associated with terrorism; (b) are not transferred 
by the IP to any individual or entity on the list maintained 
by the Security Council Committee established pursuant 
to resolution 1267 (1999), available at 
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Keamanan yang dibentuk sesuai dengan resolusi 1267 
(tahun1999), yang terdapat dalam http://www.un.org/ 
Docs/sc/committees/1267; dan (c) tidak digunakan, dalam hal 
uang yang diberikan oleh UNFPA, untuk tujuan pembayaran 
kepada setiap individu atau badan, atau untuk setiap pemasukan 
barang, jika pembayaran atau pemasukan barang tersebut 
dilarang berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa 
Bangsa keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa 
Bangsa. 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267; and (c) are 
not used, in the case of money provided by UNFPA, for 
the purpose of any payment to persons or entities, or for 
any import of goods, if such payment or import is 
prohibited by a decision of the United Nations Security 
Council taken under Chapter VII of the Charter of the 
United Nations. 
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LAMPIRAN III.  Amandement IP Agreeement

AMANDEMEN NO. 1
PERJANJIAN MITRA PELAKSANA

ANTARA
(nama mitra pelaksana)

DAN
UNITED NATIONS POPULATION FUND

Surat keterangan ini di buat untuk Perjanjian Mitra Pelaksana tertanggal (dd-mm-yyyy) 
yang di tanda tangani antara (nama Mitra Pelaksana) dan United Nations Population 
Fund dalam hal pelaksanaan Rencana Kerja Multi Tahun di bawah dana UNFPA yang 
berkaitan dengan Program Kerjasama UNFPA untuk Indonesia tahun 2016 – 2020.

Amandemen No. 1 ini dikeluarkan dengan perubahan-perubahan di bawah ini:

Tanggal Berlaku : dd/mm/yyyy

Article I – Paragraf 10, berbunyi sebagai berikut:

“Pejabat Berwenang” adalah pejabat-pejabat berikut dari Mitra Pelaksana:

Nama Lengkap  :

Jabatan   :  

Contoh Tandatangan :

Pejabat Berwenang lainnya, paragraf dan lampiran yang terkait dengan Mitra Pelaksana, 
apabila tidak sesuai dengan keterangan di atas adalah tetap, tidak berubah dan dengan 
seluruh wewenangnya,

Untuk Mitra Pelaksana: 

(Nama)
(Jabatan)

Untuk United Nations Population Fund:

Dr. Annette Sachs Robertson   
UNFPA Representative
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LAMPIRAN IV. Kerangka Acuan Kerja (Kak) 
Standar

Sebuah Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah sebuh dokumen kontrak dimana kontraktor, 
konsultan dan para ahli harus bekerja.  Dokumen tersebut dijadikan sebagai patokan 
yang mana kesuksesan dari sebuah misi atau kegiatan akan diukur. Mereka membentuk 
suatu keterikatan kontrak untuk para konsultan dan kontraktor yang dipilih untuk 
melakukan suatu misi atau tugas.

Tujuan dari dokumen KAK adalah untuk:

1. Menyediakan penjelasan untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang individu, 
kelompok atau perusahaan swasta ataupun LSM; 

2. Rinci kegiatan yang diperlukan dan output yang diharapkan serta skala waktu dimana 
kegiatan/ tugas tersebut harus diselesaikan; dan

3. Rincian tentang persyaratan profesional individu, kelompok atau perusahaan.  

Nama Program/Proyek:  ...............................................................................................................................

No Program/Proyek: ......................................................................................................................................

Nama Posisi:  .................................................................................................................................................... .

Durasi Kegiatan:   ............................................................................................................................................

Lokasi Kerja: .......................................................................................................................................................

Remunerasi: .......................................................................................................................................................

Tugas dan Tanggung Jawab: ......................................................................................................................

Kualifikasi: ..........................................................................................................................................................

Pengalaman:  ....................................................................................................................................................

Persyaratan/ informasi  lain yang Relevan ............................................................................................
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LAMPIRAN V. Format PRODOC dan Rencana 
Kerja Tahunan

PROGRAMME DOCUMENT

Country:   Implementing Partner:  

Other Partners (Contractees):  

RPJMN, SDGs, UNPDF Outcome(s)

RPJMN
_____________________________________________________________________________

SGDs
_____________________________________________________________________________

UNPDF Outcome(s)
_____________________________________________________________________________

Country Programme Outcome
_____________________________________________________________________________

Expected Programme Output(s)
_____________________________________________________________________________
Indicators:
1.
2.

Baseline:  
_____________________________________________________________________________
Target 2016:

1. 1. 
1. 2. 

Target 2017:

1. 1. 
1. 2.

 
Indicators:
1.
2.
3.
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Baseline:  
_______
Target 2016:
2.1. 

Target 2017:
2.1.  

Programme Cycle:  ID09

Start Date:  End Date:  2017-12-31

Brief Summary of Activities

Strategic Intervention 1:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Estimated Total WP Budget (all years):  ……. USD  IDR ……

Regular: …….. Allocated Resources by Year*
Government: 0  2016:  …… IDR …..,-

 2017:  …… IDR ……,-Other:

* Amounts for subsequent years are 
subject to the availability of funds.

The Name of IP will manage the fund on behalf of all partners in Name of IP  and will report to UNFPA through quarterly FACE 
and other reports as per the IP Agreement. In 2016-2017, Name of IP  will executeIDR  xxxxxxxxxx,-  UNFPA will execute  IDR 
xxxxxxxx  and will be reported using BAST to the Name of IP

Agreed by:
Name of Echelon 1 IP Date Dr. Annette Sachs Robertson Date
Title of Echelon 1 IP UNFPA Representative

________________________ _________ _________________________ _________

Acknowledged by:

Dr. Ir. Subandi, MSc
Deputy Minister for Human 
and Societal Development 
and		Cultural	Affairs,	
BAPPENAS as Government 
Coordinating Agency

Date
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LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN

Dilaporkan oleh: Nama staff yang mengajukan 
laporan

Tanggal: Tuliskan tanggal 
pengajuan 
laporan

Tanda Tangan: Tanda tangan staff yang 
mengajukan laporan

Mitra Pelaksana:

Project	Officer	
Mitra Pelaksana 
(PJOK):

Diajukan kepada: Pembaca atau pengguna utama laporan (Representative, Operations 
Manager, Mitra Pelaksana, dll)

 
Tujuan 
pemantauan:

Tuliskan tujuan dari kegiatan pemantauan. Sebutkan juga jika 
pemantauan ini merupakan bagian dari program bersama.

Tipe pemantauan: Sebutkan pendekatan yang digunakan: kunjungan ke lokasi proyek atau 
kantor mitra pelaksana, dll.

 
Lokasi pemantauan: Tanggal 

pemantauan:

Tim Pemantau
Nama Jabatan/Organisasi

Orang yang ditemui (yang tidak termasuk dalam tim)
Nama Jabatan/Organisasi

Uraikan kegiatan pemantauan
Sebutkan secara spesifik metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan 
pemantauan termasuk orang-orang yang terlibat dan lokasi, diskusi, wawancara, observasi, 
peninjauan dokumen, dll. Masukkan juga pertanyaan/kuesioner yang digunakan untuk 
wawancara, jika ada.

LAMPIRAN VII.  Laporan Kunjungan Lapangan
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Temuan, rekomendasi dan tindak lanjut dari pemantauan rencana kerja tahunan
Permasalahan Temuan Rekomendasi Penanggung-

jawab untuk 
tindak lanjut

Batas waktu 
tindak lanjut

Ringkasan singkat 
dari kemajuan 
terhadap 
permasalahan yang 
terindentifikasi 
pada pemantauan 
yang lalu.

Tuliskan ringkasan 
temuan terhadap 
perkembangan dari 
permasalahan yang 
teridentifikasi pada 
pemantauan yang 
lalu, jika ada.

Tuliskan 
tindakan yang 
rekomendasikan

Kemajuan dari 
pencapaian 
indikator rencana 
kerja

Berikan ringkasan 
penilaian terhadap 
target dan indikator 
rencana kerja serta 
kemungkinan 
bahwa hasil akan 
dicapai tepat waktu

Tuliskan 
hal yang 
dibutuhkan 
untuk mencapai 
hasil yang 
direncanakan 
secara tepat 
waktu, atau 
sarankan revisi

Pelaksanaan 
kegiatan

Secara sistematis, 
berikan penilaian 
terhadap status 
pelaksanaan 
kegiatan. Sebutkan 
juga penggunaan 
indikator, baseline 
dan target 
tambahan, jika ada. 

Tuliskan 
hal-hal yang 
dibutuhkan 
untuk 
menyelesaikan 
kegiatan-
kegiatan yang 
direncanakan 
secara tepat 
waktu

Hambatan atau 
tantangan terhadap 
pelaksanaan 
kegiatan
Penilaian 
terhadap kegiatan 
pemantauan yang 
dilakukan oleh 
mitra pelaksana

Berikan penilaian 
pada bagaimana 
mitra pelaksana 
secara tepat dan 
efisien mengelola 
dan memantau 
kinerjanya sendiri 
termasuk meninjau 
dokumen yang 
relevan 
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Penilaian terhadap 
dokumen 
pendukung mitra 
pelaksana untuk 
pengeluaran yang 
didanai UNFPA 
dan mengecek 
audit trail yang 
berasal dari catatan 
mitra pelaksana 
untuk mengajukan 
formulir FACE.

Jika tim pemantau 
meninjau dokumen-
dokumen yang 
relevan, tuliskan 
ringkasan 
penilaian dengan 
mendaftarkan 
temuan-temuan 
utama.

Observasi lainnya

Distribusi:

Lampiran (jika ada):
Daftar lampiran, jika ada:
Tulis hanya judul dokumen yang dilampirkan
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LAPORAN KEGIATAN

Program/Proyek                          : …………………………………………………………………………...........

Nama Kegiatan                           : …………………………………………………………………………...........

No. acuan pengiriman dana       : No. FC……….. No. PA ………… tanggal…………………..........

Jumlah dana                               :   Rp. ……………….

Pelaksanaan                                : Lokasi ……………………………………………………………...............

Tanggal ……………………………………………………………............
Proses                                         : …………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………............

Keluaran                                      :
…………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………............

Rencana tindak lanjut                   : …………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………............

……………..,…….-20….

                                                                           dittd oleh

PJOK
Kementerian/lembaga

LAMPIRAN VIII. Format Laporan Kegiatan
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LAMPIRAN XI A  
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

HIBAH BERUPA JASA
PELAKSANAAN PROGRAM UNFPA
PERIODE TAHUN ANGGARAN xxxx

Pada hari ini ……, (tanggal)…., yang bertanda tangan dibawah di bawah ini:

I. Nama : (UNFPA)
 Jabatan :
 Alamat : Menara Thamrin Lantai 7 Jl. MH. Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi hibah yaitu UNFPA untuk kegiatan 
hibah program UNFPA, Output ……….. untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama  : (IP)
 Jabatan :
 Alamat : 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (IP) untuk selanjutnya disebut sebagai 
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA 
PIHAK bersepakat untuk mengadakan serah terima hibah senilai Rp……..setara dengan 
US$ ………, dengan perjanjian hibah nomer ………..yang telah diregistrasi ke Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Utang dengan nomer …….. sebagaiman dijelaskan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan dan melaksanakan kegiatan 
hibah yaitu berupa jasa sebagai berikut:

LAMPIRAN IX. Format BAST
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No Kegiatan Nilai
Dalam USD Dalam Rp

1. XXXX xxx xxxxx
2. XXXX xxx xxxxx
3. XXXX xxx xxxxx
TOTAL

b. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah sebagaimana tabel dimaksud 
pada butir (a) yang dilampiri dengan laporan hasil kegiatan.

c. Bukti-bukti/Dokumen/Kuitansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana butir a disimpan oleh PIHAK PERTAMA serta tanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Berita 
Serah Terima ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA.

d. Kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada (tanggal) yaitu 
US$1 = Rp ……

Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dan dapat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya.

Pihak Pertama       Pihak Kedua

UNFPA        IP (Nama lengkap dan 
jabatan)

    Mengetahui,

   Kuasa Pengguna Anggaran IP
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LAMPIRAN
HIBAH BARANG TAHUN …….

Perjanjian Hibah Nomor:

Nama : (Nama program/Output)

No. Jenis Barang yang 
diserahterimakan

Tipe Harga per 
unit

Banyaknya 
Barang

Nilai
Dalam US$ Dalam Rp
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LAMPIRAN XII.  Bukti Pengeluaran dan Dokumen 
Pendukung

Rapat/ Lokakarya/ Pelatihan

Rapat/ Lokakarya 	Kerangka Acuan Kegiatan Rapat/ Lokakarya termasuk didalamnya 
anggaran yang telah disetujui

	Daftar hadir yang telah ditandatangani oleh peserta.
	Notula Rapat/ Lokakarya
	Dokumen pengadaan tempat kegiatan (sewa ruang dan catering)
	Faktur/ Tagihan/ Tanda Terima/ Bukti Pembayaran (yang telah 

dibubuhi tanda tangan, tanggal, nama pihak pembayar, jumlah 
unit, harga per unit dan total pembayaran). Untuk penggantian 
tiket pastikan bahwa tiket yang diserahkan valid.

Honorarium untuk
Narasumber/ 
Fasilitator/
Penterjemah/ 
Notulis dsb

	Kerangka Acuan Kegiatan Rapat/ Lokakarya termasuk didalamnya 
anggaran yang telah disetujui

	Curriculum Vitae/ Daftar Riwayat Hidup Narasumber/ Fasilitator/ 
Penterjemah/

	Faktur/ Tagihan/ Tanda Terima/ Bukti Pembayaran (yang telah 
dibubuhi tanda tangan, tanggal, nama pihak pembayar, jumlah 
unit, harga per unit dan total pembayaran)

Upah/ Gaji 	Dokumentasi proses perekrutan, termasuk iklan lowongan, 
daftar pelamar, wawancara dan hasil test tertulis sesuai dengan 
persyaratan (diarsip)

	Kontrak staf yang telah ditandatangani yang menyebut jangka 
waktu penugasan, besarnya gaji dan tunjangan (jika ada)

	Daftar	hadir	bulanan	yang	telah	ditandatangani	staff	dan	
atasannya.

	Tanda terima pembayaran/ slip gaji yang telah ditandatangani 
oleh	staff,	menyebut	tanggal,	nama	staff,	jabatan,	jumlah	
pembayaran dan jumlah hari kerja (dalam hal upah harian).

	Besaran upah/ gaji harus sesuai dengan kontrak kerja yang telah 
ditandatangani dan masih berlaku.
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Perjalanan Semua harus dilampiri TOR dan atau undangan

Transportasi umum 	Surat tugas yang telah mendapat persetujuan dari atasan untuk 
perjalanan dinas ke luar kota.

	Laporan perjalanan yang menyebut lokasi, waktu,tujuan dan hasil 
kegiatan.

	Faktur/ Tagihan/ Tanda Terima/ Bukti Pembayaran dari perusahaan 
transportasi (yang telah dibubuhi tanda tangan, tanggal, 
nama pihak pembayar, jumlah unit, harga per unit dan total 
pembayaran)

Sewa Kendaraan 
(Jangka Panjang)

	Dokumentasi seleksi perusahaan penyedia kendaraan (penawaran 
harga, rangkuman hasil seleksi dsb)

	Perjanjian sewa menyewa
	Faktur/ Tagihan/ Tanda Terima/ Bukti Pembayaran dari penyedia 

kendaraan (yang telah dibubuhi tanda tangan, tanggal, 
nama pihak pembayar, jumlah unit, harga per unit dan total 
pembayaran)

Sewa Kendaraan 
(Jangka Pendek)

	Surat tugas yang telah mendapat persetujuan dari atasan.
	Laporan perjalanan yang menyebut lokasi, jarak, waktu, tujuan 

dan hasil kegiatan.
	Faktur/ Tagihan/ Tanda Terima/ Bukti Pembayaran dari perusahaan 

transportasi (yang telah dibubuhi tanda tangan, tanggal, 
nama pihak pembayar, jumlah unit, harga per unit dan total 
pembayaran)

Perjalanan Udara 	Surat tugas yang telah mendapat persetujuan dari atasan
	Laporan perjalanan yang menyebut lokasi, waktu, tujuan dan hasil 

kegiatan.
	Tiket bekas perjalanan,boarding pass dan bukti pembayaran pajak 

bandara (airport tax)
	Faktur/ Tagihan/ Tanda Terima/ Bukti Pembayaran dari perusahaan 

transportasi (yang telah dibubuhi tanda tangan, tanggal, nama 
pihak pembayar,jumlah unit, harga per unit dan total pembayaran)

Uang Perjalanan 
Dinas (Perdiem)

	Besaran uang perjalanan dinas sesuai dengan standard unit cost 
yang berlaku.

	Surat tugas yang telah mendapat persetujuan dari atasan
	Laporan perjalanan yang menyebut lokasi, waktu, tujuan dan hasil 

kegiatan.
	Bukti tanda terima perdiem oleh pelaku perjalanan dinas.

BBM (Kendaraan 
pribadi dan 
kendaraan sewa)

	Surat tugas yang telah mendapat persetujuan dari atasan. Untuk 
pemakaian kendaraan pribadi disebutkan dalam tugas.

	Laporan perjalanan yang menyebut lokasi, jarak, waktu, tujuan 
dan hasil kegiatan.

	Tanda terima pembelian BBM dari SPBM, termasuk tanggal dan 
diberi tanda tangan penerima pembayaran, nomer kendaraan 
yang diisi BBM, jarak tempuh.
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Peralatan danPerlengkapan Kantor

Sewa Kantor 	Dokumentasi proses seleksi (setidaknya 3 bangunan)
	Surat perjanjian sewa menyewa dengan pemilik sah yang telah 

ditandatangani dan dibubuhi materai.
	Faktur/ Tagihan/ Tanda Terima/ Bukti Pembayaran dari perusahaan 

tranportasi (yang telah dibubuhi tanda tangan, tanggal, 
nama pihak pembayar, jumlah unit, harga per unit dan total 
pembayaran)

Pembelian barang 
tahan lama dan 
furnitur

	Dokumentasi proses pengadaan sesuai dengan peraturan 
pengadaaan MP. 

	Faktur/ Tagihan/ Tanda Terima/ Bukti Pembayaran dari perusahaan 
penyedia barang (yang telah dibubuhi tanda tangan, tanggal, 
nama pihak pembayar, jumlah unit, harga per unit dan total 
pembayaran)

	Peralatan dan serial number untuk alat-alat elektronik dan 
informasi (computer dsb) harus didokumentasikan dalam daftar 
inventaris yang akan dilampirkan dalam laporan keuangan.

Sewa Peralatan 
Komputer

	Faktur/ Tagihan/ Tanda Terima/ Bukti Pembayaran dari perusahaan 
tranportasi (yang telah dibubuhi tanda tangan, tanggal, 
nama pihak pembayar, jumlah unit, harga per unit dan total 
pembayaran)

	Hindari pembayaran terlambat karena denda tidak akan 
ditanggung oleh dana hibah, kecuali apabila terjadi keterlambatan 
penerimaan dana kegiataan.

Utilitas (Listrik, Air, 
Telepon)

	Faktur/ Tagihan/ Tanda Terima/ Bukti Pembayaran dari perusahaan 
tranportasi (yang telah dibubuhi tanda tangan, tanggal, 
nama pihak pembayar, jumlah unit, harga per unit dan total 
pembayaran)

	Hindari pembayaran terlambat karena denda tidak akan 
ditanggung oleh dana hibah, kecuali apabila terjadi keterlambatan 
penerimaan dana kegiataan.
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LAMPIRAN XIV. Prosedur Pengendalian Internal

PROSEDUR KEUANGAN

Prosedur ini disusun sebagai referensi dasar untuk mitra pelaksana. Implementasinya 
disesuaikan dengan kebijakan masing-masing mitra pelaksana terkait dengan mekanisme 
pengendalian internalnya.

• Pemisahan Fungsi dan Wewenang
• Authorization/Otorisasi: Review dan menyetujui transaksi.
•	 Custody/Penyimpanan:	 Memiliki	 akses	 atau	 kontrol	 atas	 asset	 fisik	 seperti	

kas,cek,peralatan kantor,perlengkapan/ATK atau barang persediaan. 
• Record Keeping/Pencatatan: Mencatat penerimaan,pengeluaran, persediaan dan 

transaksi yang berhubungan dengan personnel. 
•	 Reconciliation/Rekonsiliasi:	Verifikasi	proses	dan	pencatatan	untuk	memastikan	

bahwa semua transaksi valid, diotorisasi dan dicatat tepat waktu. termasuk 
menindaklanjuti apabila terdapat perbedaan/selisih.

Pengendalian Internal

1.  Setiap pengeluaran harus mempunyai otorisasi tertulis terlebih dahulu dari PjOK 
dalam Voucher Pengeluaran

2. Pengeluaran sesuai workplan yang disetujui.

3.  Rekening bank resmi atas nama institusi bukan perorangan.

4. Pengeluaran didukung bukti-bukti lengkap, seperti tagihan,kwitansi/tanda 
terima,tiket,daftar hadir,kontrak dsb.

5.  Buku Kas ditutup setiap bulan dan direkonsiliasi dengan Hasil Perhitungan Kas Kecil.

6.  Buku Bank ditutup setiap bulan dan direkonsiliasi dengan rekening koran dari bank.

7.  Pengeluaran tidak boleh melebihi anggaran yang telah disetujui untuk tiap mata 
anggaran dan total anggaran/uang muka yang diterima. Dalam hal terjadi perubahan 
anggaran, IP meminta persetujuan terlebih dahulu dari UNFPA.

8.  Advance/uang muka kegiatan dimonitor dan dilaporkan paling lambat 15 hari 
setelah kegiatan selesai.
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Tugas Pokok dan Fungsi Staff Terkait

Programme Coordinator

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan / PJOK

1.  Merupakan pemegang otorisasi pengeluaran dan pembelian barang dan jasa.

2.  Memberikan supervisi atas pekerjaan PUMK dan FAA dalam pengelolaan keuangan.

3.  Memeriksa dan menandatangani dokumen-dokumen pembukuan: bukti pengeluaran 
Bank/Kas, Bukti Penerimaan Bank/Kas. 

4.  Memeriksa laporan keuangan dan FACE sebelum ditandatangani.

Penanggung Jawab Uang Muka Kegiatan / PUMK

1.  Merupakan pemegang asset dalam bentuk kas, bank (cek) dan aktiva, dan 
bertanggungjawab terhadap penyimpanan asset tersebut.

2.  Memeriksa dan menandatangani dokumen-dokumen pembukuan: bukti pengeluaran 
Bank/Kas, Bukti Penerimaan Bank/Kas, jurnal umum, buku besar dan rekonsiliasi 
bank.

3.  Merealisasi pembayaran dengan mengeluarkan cek dan pembayaran kas berdasarkan 
instruksi sah dari pejabat yang berwenang.

4.  Memeriksa laporan keuangan dan FACE sebelum ditandatangani.

5.		 Melakukan	perhitungan	fisik	kas	kecil	secara	mendadak/surprise	petty		cash	count.

Finance	and	Administrative	Assistant	/	Staff	Keuangan	Mitra	Pelaksana	(FAA)

1.  Memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen-dokumen pembukuan yang 
diterima.

2.  Menyiapkan bukti penerimaan bank/kas dan bukti pengeluaran bank/kas.

3.		 Memeriksa/verifikasi	laporan	pertanggungjawaban	uang	muka.

4.  Memonitor penggunaan uang muka termasuk didalamnya jangka waktu uang muka 
beredar.

5.  Melakukan pencatatan semua transaksi keuangan sesuai dengan prosedur akuntansi.

6.  Membuat laporan keuangan dan rekonsiliasi bank.

7.  Memegang kas kecil yang terbatas dipergunakan untuk operasional kantor.

8.  Mengarsipkan semua bukti/dokumen pembukuan secara rapi dan teratur.
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1.  Prosedur Penerimaan Uang

No Cara Pengendalian Tujuan
1. IP membuka rekening khusus untuk 

penerimaan hibah UNFPA.
Memudahkan monitoring dan 
pertanggungjawaban dana.

2. Penerimaan dana harus disetorkan 
sebelum 30 hari ke rekening bank IP.

1.  Mencegah terjadinya penggunaan dana 
oleh pihak yang tidak berkepentingan.

2.		 Meningkatkan	efisiensi	pengelolaan	dana	
yang diterima.

3.  Memudahkan pertanggungjawaban 
transaksi penerimaan dana.

3. Voucher dibuat/disipakan oleh FAA Menjaga independensi fungsi pengawasan atau 
penghindari pertentangan kepentingan dalam 
berjalannya kegiatan pengawasan transaksi 
penerimaan dana.

4. Dana kas yang diterima disimpan 
dalam cash box yang bisa dikunci dan 
terbatas aksesnya.

1.  Mencegah tercampurnya dana program 
dengan dana pribadi.

2.  Menjamin keamanan dana.
5. Perhitungan kas (cash count) secara 

periodic mendadak (surprise petty 
cash count).

Memastikan pengelolaan dana kas kecil 
berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan 
yang telah ditetapkan.

6. Membuat Rekonsiliasi Bank 1.  Menyesuaikan saldo bank atas transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh bank sebagai 
pihak external.

2.  Memeriksa akurasi pencatatan transaksi 
bank.
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FLOW 01
FLOWCHART PENERIMAAN UANG

Pelaksana: FAA

   

Keterangan:
Rp : Uang Tunai
BPnB : Bukti Penerimaan Bank
BB : Buku Bank
JU : Jurnal Umum

Depositor

Rp

Bukti Setoran 
Bank, 

BANK

Nota Kredit

BPnB

JU, Buku 
Besar

   BPnB

BBMinta otorisasi PJOK 
dan PUMK

Bukti Setoran 
Bank, FACE yg 

disetujui

Jika merima uang tunai Jika menerima dana via transfer 

1

2

3

4
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Narasi 01: Narasi Penerimaan Uang
Pelaksana:  FAA

No. Rincian Kegiatan Keterangan
1 Jika menerima dana berupa uang tunai/Bilyet Giro 

(BG) atau Cek (Cheque), menyiapkan Bukti Setoran 
Bank, dan menyetorkan dana ke bank.

Tidak perlu menunggu BG/Cheque 
jatuh tempo

2. Menyiapkan bukti Penerimaan Bank (BPnB) dalam 
satu rangkap dan mencatatnya di Buku Bank (BB)

3. Meminta Otorisasi dari PJOK dan PUMK.
4. Membukukan BPnB yang telah diotorisasi dan 

dilampiri Nota Kredit atau Bukti Setoran Bank di 
Jurnal Umum (JU) dan lanjut ke Buku Besar

2.  PROSEDUR PENGELUARAN UANG dari BANK 

Penerapan Sistem Pengendalian Internal atas Pengeluaran Uang dari Bank adalah sebagai 
berikut:

No. CARA PENGENDALIAN TUJUAN
1. Voucher yang digunakan diberi nomer Untuk memudahkan akses dan 

penelusuran  ke arsip.
2. Voucher disiapkan oleh FAA, dan disetujui 

oleh PUMK
Menjaga pemisahan wewenang dan 
menghindari	konflik	kepentingan	dalam	
implementasi kegiatan pengawasan 
transaksi pengeluaran uang dari bank.

3. Seluruh kolom tandatangan formulir harus 
diisi sesuai prosedur dan kebijakan

1. Mencegah terjadinya pengeluaran 
dana yang tidak sah.

2. Memastikan keabsahan transaksi 
pengeluaran dana dari bank.

4. Kolom penerima dana pada setiap Bilyet Giro 
(dan terutama Cek) yang dikeluarkan harus 
diisi atas nama penerima dana, tidak boleh 
dibiarkan kosong, dan dicoret “atas nama 
pembawa”.

Memastikan dana yang dikeluarkan dari 
bank diterima oleh pihak yang berhak.

5. Pengeluaran dana harus melalui persetujuan 
kombinasi (minimal) 2 orang, seperti yang 
tercantum dalam LoU.

Memastikan adanya pemeriksaan silang 
untuk setiap pengeluaran dana dari 
bank.

6. Cek dibubuhi nilai nominal sebelum 
ditandatangani.

Mencegah pengeluaran uang dari bank 
melebihi jumlah yang seharusnya.

7. Stempel “LUNAS” pada formulir dan bukti 
pendukung pembayaran untuk setiap 
pengeluaran dana yang telah dibayarkan.

Mencegah terjadinya dua kali 
pembayaran untuk satu transaksi 
pengeluaran dana bank yang sama.
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FLOW 02
FLOWCHART PENGELUARAN UANG DARI BANK

PELAKSANA : FAA

KETERANGAN:
BPgB : Bukti Pengeluaran Bank
BB : Buku Bank
JU : Jurnal Umum

PEMOHON

Bukti Transaksi

Bilyet Giro/
Cheque

PEMOHON JU, Buku 
Besar

Minta otorisasi cheque & BPgB:
1. PJOK
2. PUMK

   BPgB

   BPgB

Bilyet Giro/
Cheque

Bukti 
Transaksi, 

copy cheque

BB

1

2

3

4



136 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI – UNFPA SIKLUS-9

Narasi 02: Narasi Pengeluran Uang dari BANK
Pelaksana:  FAA

No. Rincian Kegiatan Keterangan
1. Menerima Bukti Transaksi dari Pemohon Bukti transaksi dapat berupa 

kuitansi, nota/faktur pembelian, 
pengajuan dana kegiatan dsb. 

2. Menyiapkan Bukti Pengeluaran Bank (BPgB) dalam 
1 (satu) rangkap, dan mencatatnya pada Buku Bank 
(BB)

3. Menyerahkan BPgB dan meminta cek kepada 
PUMK. Cjeque dan BPgB diotorisasi oleh PJOK dan 
PUMK.

Pejabat yang berhak 
menandatangani BG/Cheque 
minimal kombinasi 2 orang seperti 
tercantum di LoU

4. Menyerahkan cheque yang sudah ditandatangani 
kepada pemohon, pastikan membuat copy dan 
tanda terima cheque (bisa dicantumkan di BPgB)

4. Membukukan BPgB yang telah diotorisasi dan 
dilampiri bukti-bukti transaksi yang telah dicap 
“LUNAS” , copy Cheque di Bank di Jurnal Umum 
(JU) dan lanjut ke Buku Besar
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3.  PROSEDUR KAS KECIL

Penerapan prosedur kas kecil adalah sebagai berikut:

No. CARA PENGENDALIAN TUJUAN
1. Voucher yang digunakan diberi nomer Untuk memudahkan akses dan penelusuran  

ke arsip.
2. Voucher disiapkan oleh FAA, dan 

disetujui oleh PUMK
Menjaga pemisahan wewenang dan 
menghindari	konflik	kepentingan	dalam	
implementasi kegiatan pengawasan transaksi 
pengeluaran uang dari bank.

3. Seluruh kolom tandatangan formulir 
harus diisi sesuai prosedur dan 
kebijakan

1. Mencegah terjadinya pengeluaran dana 
yang tidak sah.
2. Memastikan keabsahan transaksi 
pengeluaran dana dari bank.

4. Penerapan system imprest fund Meminimalisasi risiko kehilangan dana yang 
terlalu besar
Memudahkan monitoring dana kas kecil
Memudahkan pencatatan/jurnal pembukuan.

5. Batas pengeluaran per transaksi kas 
kecil Rp 500,000

Mencegah risiko kehilangan dana yang terlalu 
besar.

6. Pemisahan dana kas kecil dengan dana 
kas lain.

Mempermudah pertanggungjawaban dana 
masing-masing.

7. Dana kas kecil disimpan dalam cash 
box yang bisa dikunci dan terbatas 
aksesnya (hanya pemegang kas kecil 
dan PUMK)

1. Penyimpanan dana ke dalam media yang 
terjamin keamanannya.
2. Mencegah tercampurnya dana kas kecil 
dengan dana kas lainnya.
3. Memudahkan pertanggungjawaban dana 
kas kecil.

8. Kelengkapan bukti-bukti pendukung 
sebagai lampiran.

Menyulitkan terjadinya penagihan atas 
transaksi	fiktif.

9. Stempel “LUNAS” pada voucher dan 
bukti pendukung pembayaran untuk 
setiap pengeluaran dana Kas Kecil yang 
telah dibayarkan. 

Mencegah terjadinya dua kali pembayaran 
untuk satu transaksi Kas Kecil yang sama.
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FLOW 03a
FLOWCHART PEMBENTUKAN KAS KECIL

PELAKSANA : FAA

KETERANGAN 
BPgB: Bukti Pengeluaran Bank
BB: Buku Bank  

Programme 
Coordinator

SK (Surat 
Keputusan)

Cheque

Rp (Uang 
tunai)

CASH BOX

Melakukan prosedur 
pengeluaran Uang dari Bank

   BPgB
Cheque BB

1

2

3

4
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Narasi 03a – NARASI PEMBENTUKAN KAS KECIL
PELAKSANA: FAA

 
No. Rincian Kegiatan Keterangan
1. Menerima Surat Keputusan (SK) dari Programme 

Coordinator mengenai pembentukan Kas Kecil.
SK memuat besarnya saldo 
imprest yang ditetapkan, batas 
maksimal pengeluaran, dan saldo 
minimal pengisian kembali.

2. Menyiapkan bukti Pengeluaran Bank (BPgB) dalam 
1 (satu) rangkap, Cheque, dan mencatatnya pada 
Buku Bank (BB)

3. Melakukan prosedur pengeluaran uang dari Bank 
dan mencairkan cheque.

4. Menyimpan dana hasil pencairan Cheque ke dalam 
Cash Box.

Narasi 03c: Narasi PENGISIAN KAS KECIL
Pelaksana:  FAA

No. Rincian Kegiatan Keterangan
1. Pada saat dana Kas Kecil mencapai saldo minimal 

pengisian kembali, semua Bukti Pengeluaran Kas 
Kecil (BPKK) dikeluarkan dari arsip dan dirangkum.

2. Menyiapkan rekap pengeluaran Kas Kecil (RPKK) 
dalam 2 (dua) rangkap. Rekap pengeluaran 
direview oleh PUMK dan disetujui oleh PjOK.

3. Meminta persetujuan tertulis dari PUMK.
4. Melakukan prosedur pengeluaran uang dari Bank.
5. Mencairkan Cheque dan menyimpan uang dalam 

cash box.
Mengarsipkan RPKK-2
Membukukan RPKK-1 ke dalam jurnal umum dan 
lanjut ke Buku Besar
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FLOW 03b
FLOWCHART PENGELUARAN KAS KECIL

PELAKSANA : FAA

KETERANGAN:
BPKK: Bukti Pengeluaran Kas Kecil
BKKc: Buku Kas Kecil

PEMOHON

Bukti Transaksi

Rp

PEMOHON

Minta otorisasi:
1. PJOK
2. PUMK

   BPKK

Mengarsipkan BPKK dan 
Bukti Transaksi sampai 

dengan Pengisian kembali 
dana Kas Kecil

Bilyet Giro/
Cheque

BKKc

1

2

3

4



141PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI – UNFPA SIKLUS-9

4.  UANG MUKA dari BANK 

Penerapan Sistem Pengendalian Internal atas uang Muka dari Bank adalah sebagai 
berikut:

No. CARA PENGENDALIAN TUJUAN
1. Penetapan Kebijakan

a.  Pembatasan pemberian uang muka 
terhadap Pemohon yang belum 
mempertanggungjawabkan uang muka 
sebelumnya.

b.  Adanya batas waktu pertanggungjawaban 
uang muka (maksimal 2 minggu)

a.  Mencegah terjadinya penundaan 
pertanggungjawaban uang muka 
yang berlarut-larut.

b.  Mencegah terjadinya 
penyalahgunaan uang muka.

2. Penunjukan pejabat yang berwenang 
menyetujui pengeluaran uang muka dari 
bank.

1.  Mencegah terjadinya pengeluaran 
dana yang tidak sah.

2.  Memastikan keabsahan transaksi 
pengeluaran uang muka dari bank.

3. Keharusan menyiapkan Laporan 
Pertanggungjawaban Uang Muka oleh 
Pemohon (SPJ)

1.  Memudahkan proses pemeriksaan 
kegiatan pemakaian uang muka.

2.  Sebagai bukti pembukuan 
akuntansi.

4. Kelengkapan bukti-bukti pendukung sebagai 
lampiran.

Menghindari terjadinya penagihan atas 
transaksi	fiktif.

5. Stempel “LUNAS” pada voucher dan bukti 
pendukung pembayaran untuk setiap 
pengeluaran yang berkaitan dengan uang 
muka.

Mencegah terjadinya dua kali 
pembayaran untuk satu transaksi uang 
muka yang sama.
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FLOW – 04a
PROSEDUR UANG MUKA melalui BANK

PELAKSANA: FAA

KETERANGAN
BUM: Bon Uang Muka
BPgB: Bukti Pengeluaran Bank

PEMOHON

BUM (ttd)
 1-2

Rp/Bilyet Giro/
Chequee

PEMOHON Mengarsipkan BUM s/d 
pertanggungjawaban 

uang muka

JU, Buku Besar, 
Buku Kontrol Uang  

Muka

Melakukan prosedur 
Pengeluaran Uang 

dari Bank

BPgB

BUM 2

BB

   BPgB
BUM 2
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Narasi 04-a. Narasi Permohonan Uang Muka dari Bank
Pelaksana : FAA

No. Rincian Kegiatan Keterangan
1. Menerima Bon Uang Muka (BUM) dalam 2 rangkap 

dari Pemohon, setelah BUM disetujui oleh PJOM & 
PUMK

Dilampirkan TOR dan budget

2. Menyiapkan bukti Pengeluaran Bank (BPgB) dalam 
1 (satu) rangkap, dan mencatatnya dalam Buku 
Bank.

3. Melakukan pengeluaran uang dari Bank
4. •	 Menyerahkan	uang	tunai	kepada	Pemohon

•	 Membukukan	BPgB	dan	BUM-2	dalam	Jurnal	
Umum dan Lanjut ke Buku Besar

•	 Mengarsipkan	BUM-1	sampai	dengan	
pertanggungjawaban Uang Muka.
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FLOW – 04b.
PROSEDUR UANG MUKA melalui BANK

B. PERTANGGUNGJAWABAN

KETERANGAN
SPJ: 
BUM: Bon Uang Muka
BT: Bukti Transaksi

PEMOHON

   SPJ

   SPJ

Bukti 
Transaksi (BT)

Bukti 
Transaksi (BT)

BUM  1

BT<BUM

PEMOHON

PEMOHONRp 
(uang tunai)

Rp 
(uang tunai)

Melakukan prosedur 
Penerimaan Uang

Melakukan prosedur 
Pengeluaran Uang sesuai 

nilai yang masih harus 
dibayarkan

Pembukuan ke Jurnal Umum, 
Buku Besar dan Buku control 

uang muka

BT=BUM BT>BUM
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Narasi 04b. NARASI Pertanggungjawaban Uang Muka dari Bank
Pelaksana : FAA

No. Rincian Kegiatan Keterangan
1. •	 Menerima	Pertanggungjawaban	Uang	Muka	

(SPJ) dalam 1 (satu) rangkap dan Bukti Transaksi 
(BT) dari Pemohon

•	 Memeriksa	kesesuaian	BUM-1	dengan	SPJ	dan	
BT dari Pemohon

2. •	 Jika	BT<BUM,	menerima	saldo	uang	muka	dari	
Pemohon dan melakukan prosedur penerimaan 
uang.

•	 Jika	BT=BUM,	langsung	ke	no.3
•	 Jika	BT>BUM,	melakukan	prosedur	pengeluaran	

uang sesuai nilai yang masih harus dibayarkan 
dan menyerahkan uang tunai kepada pemohon.

3. Membukukan SPJ dan BUM-1 ke jurnal umum, 
buku besar dan control uang muka. 
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LAMPIRAN XV.  Contoh Format dan Petunjuk 
Pembukuan

Petunjuk Pembukuan

Siklus	 akuntansi	 adalah	 proses	 bertahap	 dalam	 pencatatan,	 klasifikasi	 atau	
pengelompokan dan ikhtisar transaksi keuangan. Hasil dari proses ini, dapat digunakan 
dalam penyusunan FACE form dan laporan lainnya seperti Form D dan E. 

Siklus akuntansi untuk program UNFPA mengikuti sikulus FACE yaitu per kuartal. 
Sehingga pada akhir kuartal, semua buku ditutup dan dibuat ikhtisar dari jurnal umum, 
buku besar, FACE. Saldo buku bank, buku kas, OFA dan Uang Muka dilanjutkan untuk 
periode kuartal berikutnya. 

Tahapan dalam siklus akuntansi

A. Analisa dan pencatatan transaksi ke jurnal umum. Jurnal menggunakan 
spreadsheet jurnal umum dibawah ini:

IP :  B iro P us at S tatis tik Jurnal Umum
P eriode P elaporan:  1 J anuary - 31 Maret 2014 (kuartal 1)

T anggal Payee K eterangan
C ara 

Pembayaran
No. ref. 

Voucher
Project ID Activity K ode Akun B ank K as K ecil OFA Uang Muka B iaya K egiatan K ontrol S aldo

Dokumen 
Pendukung

(a) (b) (c) (d) (e) a+b+c+d+e=0

Note 1 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6

T otal 0 0 0 0 0 0

C ek B eredar 0 

S etoran dalam perjalanan 0 

B unga B ank

Saldo 0 0 0 0 0 0

Notes : 
[Note 1] S emua voucher dinomeri s ecara berurut 
[Note 2] Gunakan kode mata anggaran
[Note 3] Jumlah total harus  s ama dengan s aldo bank di rekening koran/ buku tabungan
[Note 4] Total s ama dengan s aldo kas  aktual 
[Note 5] uang muka tidak diperhitungkan s ebagai biaya  
[Note 6] P engeluaran yang tidak bers ifat uang muka

Untuk transaksi penerimaan advance dari UNFPA dan pengembalian sisa OFA ke UNFPA, 
dipergunakan double entry dengan :

Penerimaan advance 

 Debit Bank 

  Kredit OFA
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Pengembalian sisa OFA 

 Debit OFA

  Kredit Bank 

Contoh Jurnal:
1. 5 January 2014 : Pengembalian sisa OFA 2013 Rp 49,000,000.
2. 15 January 2014: Penerimaan advance Q12014 (kuartal 1 2014) Rp 100,000,000

IP :  B iro P us at S tatis tik Jurnal Umum
P eriode P elaporan:  1 J anuary - 31 Maret 2014 (kuartal 1)

T anggal Payee K eterangan
C ara 

Pembayaran
No. ref. 

Voucher
Project ID Activity K ode Akun B ank K as K ecil OFA Uang Muka B iaya K egiatan K ontrol S aldo

Dokumen 
Pendukung

(a) (b) (c) (d) (e) a+b+c+d+e=0

Note 1 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6

01-Jan-14 S aldo Awal 50,000,000 0 (50,000,000) 0 0 0 

05-Jan-14 UNF P A P engembalian S is a O F A 
2013

Trans fer B P gB 01/14 16005 (49,000,000) 49,000,000 0 
F AC E  form dan 
Q W P  yg s dh 
dis etujui

15-Jan-14 UNF P A Advance Q 114 Trans fer B P nB 01/14 16005 100,000,000 (100,000,000) 0 
F AC E  form dan 
Q W P  yg s dh 
dis etujui

T otal 101,000,000 0 -101,000,000 0 0 0

C ek B eredar 0 

S etoran dalam perjalanan 0 

B unga B ank

Saldo 101,000,000 0 -101,000,000 0 0 0

Notes : 
[Note 1] S emua voucher dinomeri s ecara berurut 
[Note 2] Gunakan kode mata anggaran
[Note 3] Jumlah total harus  s ama dengan s aldo bank di rekening koran/ buku tabungan
[Note 4] Total s ama dengan s aldo kas  aktual 
[Note 5] uang muka tidak diperhitungkan s ebagai biaya  
[Note 6] P engeluaran yang tidak bers ifat uang muka

Untuk pengeluaran baik melalui bank,kas kecil ataupun sebagai bentuk pertanggung-
jawaban Uang Muka, dicatat dengan double entry. Contoh:

3. 16 January 2014 : Pencairan Uang Muka kegiatan no. 1 untuk output IDN8U717 
activity 73 Pelatihan Database  Rp 50,000,000. Dicatat ke kode akun 74605 
(Prepaid Project Expenses) dan masuk ke kolom (d) Uang Muka.

 Jurnal:  Dr uang Muka no.1  50,000,000
    Cr Bank    50,000,000

4. 17 January 2014: Pembentukan petty cash Rp 5,000,000. 

 Jurnal:  Dr  Kas Kecil    5,000,000
    Cr Bank    5,000,000
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5. 17 January 2014 : Pembelian ATK Rp 300,000 dengan petty cash, dicatat ke 
activity 02, akun 72505.

 Jurnal: Dr ATK    300,000
    Cr. Kas Kecil   300,000

6. 25 January 2014: Pertanggungjawaban uang muka kegiatan no. 1 , total biaya 
utk pelatihan Database Rp 45,000,000, sisa uang muka Rp 5,000,000 ditransfer ke 
bank.Dicatat ke kode akun 75709 untuk biaya. 

 Jurnal:  Dr Bank    5,000,000
   Dr Biaya Training database 45,000,000
    Cr Uang Muka no. 1  50,000,000

7. 31 January 2014: Pembayaran gaji FAA Rp 4,500,000  (kode akun 71405)

 Jurnal:   Dr. Gaji FAA   4,500,000
    Cr Bank    4,500,000

Jurnal untuk transaksi tersebut seperti dibawah ini:

Catatan:
Pencatatan pertanggungjawaban uang muka dengan kredit uang muka terlebih dahulu, 
kemudian mencatat realisasi biaya. Selisih dari pertanggungjawaban uang muka langsung 
disetor ke bank dan menjadi satu kesatuan dengan jurnal pertanggungjawab tersebut. 

IP :  B iro P us at S tatis tik Jurnal Umum
P eriode P elaporan:  1 J anuary - 31 Maret 2014 (kuartal 1)

T anggal Payee K eterangan
C ara 

Pembayar
an

No. ref. Voucher Project ID Activity
K ode 
Akun

B ank K as K ecil OFA Uang Muka B iaya K egiatan K ontrol S aldo Dokumen Pendukung

(a) (b) (c) (d) (e) a+b+c+d+e=0
Note 1 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6

01-Jan-14 S aldo Awal 50,000,000 0 (50,000,000) 0 0 0 

05-Jan-14 UNF P A
P engembalian S is a 
O F A 2013 Trans fer B P gB 01/14 16005 (49,000,000) 49,000,000 0 F AC E  form dan Q W P  yg s dh dis etujui

15-Jan-14 UNF P A Advance Q 114 Trans fer B P nB 01/14 16005 100,000,000 (100,000,000) 0 F AC E  form dan Q W P  yg s dh dis etujui

16-Jan-14 Ibu S us i (P j kegiatan) Uang Muka no. 1 
(T raining Baseline)

Cek B P gB 02/14 IDN8U717 73 74605 (50,000,000) 50,000,000 0 F orm P ermintaan UM,Anggaran

17-Jan-14 Andry P embentukan P etty 
C as h

C ek B P gB 03/14 (5,000,000) 5,000,000 0 permohonan pembentukan kas  kecil

17-Jan-14 F ina ATK kas  kecil B P gK K 01/14 IDN8U717 2 72505 (300,000) 300,000 0 

25-Jan-14 Ibu S us i (P j kegiatan)
S P J  UM no.1 Training 
B as eline Trans fer B P nB 02/14 IDN8U717 73 74605 5,000,000 (50,000,000) (45,000,000)

Training B as eline IDN8U717 73 75709 45,000,000 45,000,000 bukti-bukti pembayaran dan dokumen 
pendukung utk kegiatan training 

31-Jan-14 Andry Gaji bulan January 14 Trans fer B P gB 4/14 IDN8U717 1 71405 (4,500,000) 4,500,000 0 times heet

T otal 46,500,000 4,700,000 -101,000,000 0 49,800,000 0

C ek B eredar 0 

S etoran dalam 
perjalanan 0 

B unga B ank

Saldo 46,500,000 4,700,000 -101,000,000 0 49,800,000 0

Notes : 
[Note 1] S emua voucher dinomeri s ecara berurut 
[Note 2] Gunakan kode mata anggaran
[Note 3] Jumlah total harus  s ama dengan s aldo bank di rekening koran/ buku tabungan
[Note 4] Total s ama dengan s aldo kas  aktual 
[Note 5] uang muka tidak diperhitungkan s ebagai biaya  
[Note 6] P engeluaran yang tidak bers ifat uang muka
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B. Posting atau memindahkan transaksi di jurnal umum ke buku besar sesuai 
dengan kode akun nya.

Tiap transaksi dikelompokkan menurut kode akun dan activitynya sesuai format di 
workplan dan FACE,sehingga akan memudahkan penyusunan FACE. 

Berikut hasil posting dari jurnal umum ke buku besar: 

 

Proyek : IDN8U717
Activity :
Account : BANK

Tanggal Ref. No. Payee Keterangan Debit Kredit Saldo
1-Jan-14 50,000,000.00     
5-Jan-14 BPgB01/14 UNFPA Pengembalian Sisa OFA 2013 49,000,000.00   1,000,000.00        

15-Jan-14 BPnB01/14 UNFPA Advance Q114 100,000,000.00 101,000,000.00   
16-Jan-14 BPgB02/14 Susi Uang Muka no. 1 (Training Baseline) 50,000,000.00   51,000,000.00     
17-Jan-14 BPgB03/14 Andry Pembentukan Petty Cash 5,000,000.00     46,000,000.00     
25-Jan-14 BPnB02/14 Susi SPJ UM no.1 Training Baseline 5,000,000.00     51,000,000.00     
31-Jan-14 BPgB04/14 Andry Gaji bulan January 14 4,500,000.00     46,500,000.00     

46,500,000.00     
46,500,000.00     
46,500,000.00     

Total 105,000,000.00 108,500,000.00 46,500,000.00     

Proyek : IDN8U717
Activity :
Account : 74605 Uang Muka 

Tanggal Ref. No. Payee Keterangan Debit Kredit Saldo
1-Jan-14 0
16-Jan-14 BPgB02/14 Susi Uang Muka no. 1 (Training Baseline) 50,000,000.00   50,000,000.00     
25-Jan-14 BPnB02/14 Susi SPJ UM no.1 Training Baseline 50,000,000.00   -                          

-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          

Total 50,000,000.00   50,000,000.00   -                          

Proyek : IDN8U717
Activity : OFA
Account : 16005

Tanggal Ref. No. Payee Keterangan Debit Kredit Saldo
1-Jan-14 (50,000,000.00)    
5-Jan-14 BPgB01/14 UNFPA Pengembalian Sisa OFA 2013 49,000,000.00   (1,000,000.00)      

15-Jan-14 BPnB01/14 UNFPA Advance Q114 100,000,000.00 (101,000,000.00) 
(101,000,000.00) 
(101,000,000.00) 
(101,000,000.00) 
(101,000,000.00) 
(101,000,000.00) 

Total 49,000,000.00   100,000,000.00 (101,000,000.00) 
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Proyek : IDN8U717
Activity :
Account : Petty Cash

Tanggal Ref. No. Payee Keterangan Debit Kredit Saldo
1-Jan-14 0
4-Jan-14 BPgB03/14 Andry Pembentukan Petty Cash 5,000,000.00     5,000,000.00        

17-Jan-14 BPgKK01/14 Fina ATK 300,000.00         4,700,000.00        
4,700,000.00        
4,700,000.00        
4,700,000.00        
4,700,000.00        
4,700,000.00        
4,700,000.00        

Total 5,000,000.00     300,000.00         4,700,000.00        

Proyek : IDN8U717
Activity : 2
Account : 72505

Tanggal Ref. No. Payee Keterangan Debit Kredit Saldo
1-Jan-14 0
4-Jan-14 BPgB03/14 Andry ATK 300,000.00         300,000.00           

300,000.00           
300,000.00           
300,000.00           
300,000.00           
300,000.00           
300,000.00           
300,000.00           

Total 300,000.00         -                        300,000.00           

Proyek : IDN8U717
Activity : 73
Account : 75709

Tanggal Ref. No. Payee Keterangan Debit Kredit Saldo
-                          

25-Jan-14 BPnB02/14 Susi SPJ UM no.1 Training Baseline 45,000,000.00   45,000,000.00     
45,000,000.00     
45,000,000.00     
45,000,000.00     
45,000,000.00     
45,000,000.00     
45,000,000.00     

Total 45,000,000.00   -                        45,000,000.00     

Proyek : IDN8U717
Activity : 1
Account : 71405 (Salary)

Tanggal Ref. No. Payee Keterangan Debit Kredit Saldo
-                          

31-Jan-14 BPgB04/14 Andry Gaji bulan January 14 4,500,000.00     4,500,000.00        
4,500,000.00        
4,500,000.00        
4,500,000.00        
4,500,000.00        
4,500,000.00        
4,500,000.00        

Total 4,500,000.00     -                        4,500,000.00        

Jumlah ini yg 
dipindahkan ke FACE
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C. Ikhtisar saldo masing-masing akun, untuk biaya-biaya dengan kode akun 
7xxxx selain 74605, saldo per kuartal dijumlah dan ditutup. Jumlah saldo akhir 
dipindahkan dari buku besar ke FACE sehingga : 

Total kolom E di GL (biaya kegiatan) = Total Kolom B di FACE (Actual Project Expenditures)

D. Menutup buku besar khusus untuk kode akun yang behubungan dengan biaya 
kegiatan (kolom E) di tiap kuartal untuk dipakai pada periode selanjutnya. 
Contoh penutupan buku besar:

Funding Authorization and Certificate of Expenditures UNFPA Coding Date: 5-Apr-14

Country/Division : Indonesia Dept. ID: 61500 Type of Request:

Programme Code & Title (as appropriate) : Data Avalability & Analysis Around Population Dynamics Implementing Agency Code: PGID05 x  Direct Cash Transfer (DCT)

Project ID and Description : IDN8U717 Vendor ID: 160836 □  Reimbursement

Responsible Officer of UNFPA : Richard Makalew □  Direct Payment
Implementing Partner : BPS Statistics Indonesia
 

Currency:  IDR

Authorised Amount
Actual Project 
Expenditure

Expenditures 
accepted by Agency

Balance
New Request Period & 

Amount
Authorised Amount

Outstanding 
Authorised Amount

Date Date Date Date Date Date Date 

1 January - 31 Maret 2014 1 January -31 Maret 2014 31 Maret 2014 1 April-30 Juni 2014 1 April - 30 June 2014 1 April 2014

Activity ID Fund Account A B C D = A - C E F G = D + F

1 FPA90 71405 13,500,000 4,500,000

2 FPA 90 72505 2,000,000 300,000
2 FPA90 74525 1,000,000

73 FPA90 75709 50,000,000                                  45,000,000                      
73 FPA90 74210 33,500,000                                  

100,000,000 49,800,000 0

CERTIFICATION

The undersigned authorized officer of the above-mentioned implementing institution hereby certifies that:

□
□

Date Submitted: Authorized Officer of IP: Title:  

* Shaded areas to be completed by  the UN Agency  and non-shaded areas to be completed by  the counterpart.

FOR AGENCY USE ONLY:
FOR UNFPA USE ONLY

Approved by: Reviewed by,
ATLAS Activity ID Fund Amount

  Name:   Name :

  Title:   Title : 

  Date: ________________________________________________   Date : ________________________________________

NOTES:

FOR UNFPA
New Funding Release

Activity 2 Programme management

Service Contract - Individual

Stationery and other Office Supplies
Sundry

         Total

The funding request shown above represents estimated expenditures as per AWP/CPAP and itemized cost estimates attached.

The actual expenditures for the period stated herein has been disbursed in accordance with the AWP/CPAP and previously approved itemized cost estimates. The detailed accounting documents for these expenditures can be made available for examination, when required, for the period of five years from the date of the provision of funds.

Activity 73 - Development of Disaster 
preparedness profile book based on pre-
disaster baseline data
Learning - T raining of Counterparts
Printing and Publications

REPORTING REQUESTS /  AUTHORIZATIONS

Activity and duration

   UNFPA coding

ACTIVITY 1: Salary Cost

Proyek : IDN8U717
Activity : 2
Account : 72505

Tanggal Ref. No. Payee Keterangan Debit Kredit Saldo
1-Jan-14 0
4-Jan-14 BPgB03/14 Andry ATK 300,000.00         300,000.00           

31-Mar-14 Penutupan buku kuartal 1 300,000.00         -                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          

Total 300,000.00         300,000.00         -                          
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Demikian juga jurnal umum juga ditutup dibagian kolom E, saldo di nolkan untuk dibuat 
pelaporan ke periode selanjutnya: 

Proyek : IDN8U717
Activity : 73
Account : 75709

Tanggal Ref. No. Payee Keterangan Debit Kredit Saldo
-                          

25-Jan-14 BPnB02/14 Susi SPJ UM no.1 Training Baseline 45,000,000.00   45,000,000.00     
31-Mar-14 Penutupan buku kuartal 1 45,000,000.00   -                          

-                          
-                          
-                          
-                          
-                          

Total 45,000,000.00   45,000,000.00   -                          

Proyek : IDN8U717
Activity : 1
Account : 71405 (Salary)

Tanggal Ref. No. Payee Keterangan Debit Kredit Saldo
-                          

31-Jan-14 BPgB04/14 Andry Gaji bulan January 14 4,500,000.00     4,500,000.00        
31-Mar-14 Penutupan buku kuartal 1 4,500,000.00     -                          

-                          
-                          
-                          
-                          
-                          

Total 4,500,000.00     4,500,000.00     -                          

IP :  B iro P us at S tatis tik Jurnal Umum
P eriode P elaporan:  1 J anuary - 31 Maret 2014 (kuartal 1)

T anggal Payee K eterangan
C ara 

Pembayar
an

No. ref. Voucher Project ID Activity
K ode 
Akun

B ank K as K ecil OFA Uang Muka B iaya K egiatan K ontrol S aldo Dokumen Pendukung

(a) (b) (c) (d) (e) a+b+c+d+e=0
Note 1 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6

01-Jan-14 S aldo Awal 50,000,000 0 (50,000,000) 0 0 0 

05-Jan-14 UNF P A
P engembalian S is a 
O F A 2013 Trans fer B P gB 01/14 16005 (49,000,000) 49,000,000 0 F AC E  form dan Q W P  yg s dh dis etujui

15-Jan-14 UNF P A Advance Q 114 Trans fer B P nB 01/14 16005 100,000,000 (100,000,000) 0 F AC E  form dan Q W P  yg s dh dis etujui

16-Jan-14 Ibu S us i (P j kegiatan) Uang Muka no. 1 
(T raining Baseline)

Cek B P gB 02/14 IDN8U717 73 74605 (50,000,000) 50,000,000 0 F orm P ermintaan UM,Anggaran

17-Jan-14 Andry P embentukan P etty 
C as h

C ek B P gB 03/14 (5,000,000) 5,000,000 0 permohonan pembentukan kas  kecil

17-Jan-14 F ina ATK kas  kecil B P gK K 01/14 IDN8U717 2 72505 (300,000) 300,000 0 

25-Jan-14 Ibu S us i (P j kegiatan)
S P J  UM no.1 Training 
B as eline Trans fer B P nB 02/14 IDN8U717 73 74605 5,000,000 (50,000,000) (45,000,000)

Training B as eline IDN8U717 73 75709 45,000,000 45,000,000 bukti-bukti pembayaran dan dokumen 
pendukung utk kegiatan training 

31-Jan-14 Andry Gaji bulan January 14 Trans fer B P gB 4/14 IDN8U717 1 71405 (4,500,000) 4,500,000 0 times heet

0 

0 

31 Maret 14
P enutupan buku 
kuartal 1 (49,800,000) biarkan kontrol s aldo kos ong

T otal 46,500,000 4,700,000 -101,000,000 0 0 0

C ek B eredar 0 

S etoran dalam 
perjalanan 0 

B unga B ank

Saldo 46,500,000 4,700,000 -101,000,000 0 0 0

Notes : 
[Note 1] S emua voucher dinomeri s ecara berurut 
[Note 2] Gunakan kode mata anggaran
[Note 3] Jumlah total harus  s ama dengan s aldo bank di rekening koran/ buku tabungan
[Note 4] Total s ama dengan s aldo kas  aktual 
[Note 5] uang muka tidak diperhitungkan s ebagai biaya  
[Note 6] P engeluaran yang tidak bers ifat uang muka
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LAMPIRAN XVB. Contoh Format dan Petunjuk  
Pembukuan

Implementing P artner : 

Voucher Penerimaan

Nomor Proyek:

Nomor Voucher: Tanggal:
Nama Penerima:
Jumlah : Rp.

Tujuan transaksi    Uang Muka    Pembayaran Barang & Jasa

   Pertanggungjawaban Uang Muka

Cara Pembayaran    Cek No.: 

   Transfer No.:

   Kas/tunai

No. Account Activity Jumlah

TOTAL -                   

Disiapkan:
FAA

Diperiksa & Diterima:
PUMK

Disetujui : *
PJOK

Dibayar :

Keterangan
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Implementing P artner : 

Voucher Pembayaran

Nomer Proyek:

Nomer Voucher: Tanggal:
Nama Penerima Pembayaran:
Jumlah: Rp.

Tujuan Transaksi    Uang Muka    Pembayaran Barang & Jasa

   Pertanggungjawaban Uang Muka

Cara Pembayaran    Cek No.:

   Transfer No.:

   Kas/Tunai

No. Account Activity Jumlah

TOTAL -                      

Disiapkan:
FAA

Diperiksa & Dibayar :
PUMK

Disetujui : *
PJOK

Diterima :

Keterangan
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Implementing P artner : 

Voucher Pembayaran Kas Kecil

Nomer Proyek:

Nomer Voucher: Tanggal:
Nama Penerima Pembayaran:
Jumlah: Rp.

No. Account Activity Jumlah

TOTAL -                      

Disiapkan :
FAA

Diperiksa :
PUMK

Diterima:

Keterangan
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Funding Authorization and Certificate of Expenditures UNFPA Coding Date:

Country/Division : Indonesia Dept. ID: Type of Request:

Programme Code & Title (as appropriate) : Implementing Agency Code: □  Direct Cash Transfer (DCT)

Project ID and Description : Vendor ID: □  Reimbursement

Responsible Officer of UNFPA : □  Direct Payment
Implementing Partner : 
 

Currency:  IDR

Authorised Amount
Actual Project 
Expenditure

Expenditures 
accepted by Agency

Balance
New Request Period & 

Amount
Authorised Amount

Outstanding 
Authorised Amount

Date Date Date Date Date Date Date 

1 January - 31 Maret 2014 1 January -31 Maret 2014 31 Maret 2014 1 April-30 Juni 2014 1 April - 30 June 2014 1 April 2014

Activity ID Fund Account A B C D = A - C E F G = D + F

0 0 0

CERTIFICATION
The undersigned authorized officer of the above-mentioned implementing institution hereby certifies that:

□
□

Date Submitted: Authorized Officer of IP: Title:  

* Shaded areas to be completed by  the UN Agency  and non-shaded areas to be completed by  the counterpart.

FOR AGENCY USE ONLY:
FOR UNFPA USE ONLY

Approved by: Reviewed by,

ATLAS Activity ID Fund Amount

  Name:   Name :

  Title:   Title : 

  Date: __________________________________   Date : ________________________________________

New Funding Release

         Total

The funding request shown above represents estimated expenditures as per AWP/CPAP and itemized cost estimates attached.

The actual expenditures for the period stated herein has been disbursed in accordance with the AWP/CPAP and previously approved itemized cost estimates. The detailed accounting documents for these expenditures can be made available for examination, when required, for the period of five years from the date of the provision of funds.

NOTES:

FOR UNFPA

REPORTING REQUESTS /  AUTHORIZATIONS

Activity and duration

   UNFPA coding
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IP :  Jurnal Umum
P eriode P elaporan:  

T anggal Payee K eterangan
C ara 

Pembayaran
No. ref. 

Voucher
Project ID Activity K ode Akun B ank K as K ecil OFA Uang Muka B iaya K egiatan K ontrol S aldo

Dokumen 
Pendukung

(a) (b) (c) (d) (e) a+b+c+d+e=0

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7

T otal 0 0 0 0 0 0

C ek B eredar 0 

S etoran dalam perjalanan 0 

B unga B ank

Saldo 0 0 0 0 0 0

Notes : 
[Note 1] S emua voucher dinomeri s ecara berurut 
[Note 2] Gunakan kode mata anggaran
[Note 3] Jumlah total harus  s ama dengan s aldo bank di rekening koran/ buku tabungan
[Note 4] Total s ama dengan s aldo kas  aktual 
[Note 5] S aldo normal O F A kredit, O F A = total bank + K as  K ecil + Uang Muka + B iaya K egiatan  
[Note 6] uang muka tidak diperhitungkan s ebagai biaya  
[Note 7] P engeluaran yang tidak bers ifat uang muka

Proyek :
Activity :
Account :

Tanggal Ref. No. Payee Keterangan Debit Kredit Saldo

Total -                         -                                -                       
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Tanggal Pelaporan:

IP: 

Nomer Poyek.:

Nama Proyek :

Per Buku Bank

Saldo Buku Bank

Penambahan : Bunga Bank
: Kesalahan pencatatan buku bank

Pengurangan : Biaya Adm bank
: Pajak bunga bank
: Kesalahan pencatatan buku bank

Saldo Buku Banksetelah  rekonsiliasi -                           

(BANK)

Saldo rekening bank 

Penambahan : Setoran dalam perjalanan -                                   
: Kesalahan pencatatan bank

Pengurangan : Cek beredar -                                   
: Kesalahan pencatatan bank

Saldo Bank setelah rekonsiliasi -                           

Disiapkan Oleh: Diperiksa: Disetujui:

(                                             ) (                                                  ) (                      )

Ter lampir  buku bank yang memper lihatkan transaks i selama per iode pelaporan

Rekonsiliasi Bank
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Buku Kas Kecil

Implementing Partner :
Periode :

No. Tanggal Deskripsi Ref. No. Account Proyek Activity Debit Kredit Saldo

Total

Saldo Akhir Kas Kecil  : Rp 

Dihitung Oleh

FAA PUMK
Pemegang Kas Kecil
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Hal-hal Penting dalam Laporan Keuangan

DOKUMEN PENDUKUNG TRANSAKSI KEUANGAN

•	 Semua laporan harus diberi judul (jenis form),instansi pelaksana,mata uang yang 
digunakan,periode pelaporan,nama dan nomer proyek dan tanggal penyerahan 
laporan. 

•	 Mencantumkan	kode	akun	dan	kode	aktifitas	yang	benar.

•	 Pengeluaran/Penerimaan yang dilaporkan harus sesuai/terrekonsiliasi dengan catatan 
di pembukuan.

•	 Pengeluaran/Penerimaan (termasuk jasa giro/bunga bank) harus aktual,tidak kurang 
atau melebihi dokumen pendukung. IP wajib mengembalikan ke UNFPA pengeluaran 
yang tidak memiliki dokumen pendukung yang sah. 

•	 FACE	form,Form	C,Form	D,	dan	Form	E	disertifikasi	sesuai	dengan	kalimat	standard	
UNFPA.

•	 Laporan ditandatangani PUMK,PjOK, Programme Coordinator dan UNFPA

•	 Apabila ada perubahan pejabat yang berwenang seperti yang tercantum dalam LoU, 
IP memberitahukan secara tertulis kepada UNFPA. Amendemen LoU akan dilakukan 
dengan memasukkan spesimen tandatangan pejabat yang baru.

PENGARSIPAN

•	 File rekening koran lengkap dan rekonsiliasi bank.

•	 Voucher-voucher transaksi keuangan dan dokumen pendukungnya.Dikelompokan 
per	aktifitas	per	kuartal/bulanan.

•	 File FACE Form,Form C,Form D dan Form E, dan Workplan yang disetujui setiap tahun 
dan kuartal/bulanan/kegiatan.

•	 File Laporan Audit dan Follow up action setiap tahunnya.

•	 File Personnel : proses seleksi,kontrak kerja,PAF/evaluasi,individual workplan , daftar 
hadir bulanan dsb.

•	 LoU,surat pengangkatan (SK) dan perubahan-perubahannya.

•	 Laporan-laporan kegiatan.

•	 Arsip-arsip tersebut disimpan selama masa minimal 10 tahun.
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SPJ

•	 Uang muka kegiatan disalurkan dari IP ke SKPD TOR yg disetujui diterima

•	 Pelaporan SPJ 5-10 hari kerja  setelah kegiatan selesai

•	 Menggunakan form SPJ

REKAPITULASI SPJ RAPAT/TRAINING/WORKSHOP/SEMINAR

•	 Bukti pembayaran honor narasumber/moderator/fasilitator

•	 Daftar hadir dan daftar tanda terima penerima uang transport untuk peserta

•	 Tiket dan boarding pass asli

•	 Bukti transaksi utk pembayaran refreshment  (snack,makan siang), sewa ruangan dsb.

•	 Bukti transaksi pembelian ATK lengkap dengan rincian jenis ATK

•	 Bukti transaksi untuk biaya penggandaan/fotokopi makalah/bahan rapat/training/
workshop/seminar
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KODE AKUN CP9
Berlaku sejak  October 2014

Account 
Code Description Purpose

71205 Intl Consultants-
Sht Term-Tech

Akun untuk mencatat mencatat biaya konsultan internasional 
termasuk didalamnya fee,travel,DSA dan semua biaya 
langsung konsultasi.

71305 Local Consult.-Sht 
Term-Tech

Akun untuk mencatat biaya konsultan lokal (dengan kontrak); 
juga untuk mencatat honorarium notulen/moderator/
narasumber (perorangan)

71450
Salaries 
Implementing 
Partners 

Akun untuk mencatat gaji/honorarium untuk personel 
program UNFPA yang dikontrak oleh IP. 

71605 Travel Tickets-
International

Akun untuk mencatat tiket internasional untuk perjalanan 
dinas ke luar negeri yang bukan bertujuan untuk training.

71610 Travel Tickets-Local

Akun untuk mencatat biaya tiket lokal/domestik untuk 
perjalanan dalam negeri yan gbukan bertujuan untuk 
training/kegiatan terkait dengan penguatan kapasitas; 
transportasi lokal untuk peserta/moderator/notulen untuk 
suatu kegiatan. Biaya untuk transport dalam kota dalam 
rangka operasional harian proyek juga dicatat dengan 
menggunakan akun ini. 

71615 Daily Subsistence 
Allow-Intl

Akun untuk mencatat DSA/tunjangan perjalanan dinas k eluar 
negeri yang bukan merupakan training/pelatihan.

71620 Daily Subsistence 
Allow-Local

Akun untuk mencatat DSA/tunjangan perjalanan dinas dalam 
negeri yang bukan merupakan training/pelatihan. 

71635 Travel - Other
Akun untuk mencatat transport bandara, visa dan biaya yang 
terkait lainnya, dan biaya insidental lainnya untuk perjalanan 
dinas yang bukan merupakan training/pelatihan.

72125 Svc Co-Studies & 
Research Serv

Akun untuk mencatat jasa konsultan pendidikan yang 
diberikan oleh perusahaan/badan/instansi; seperti 
penelitian pendidikan, strategi pengembangan pendidikan, 
pengembangan kurikulum, dsb. Aku ini tidak digunakan 
untuk biaya yang berhubungan dengan training staf UNFPA. 
SC-s dan SSA-a. Juga biaya yang berhubungan dengan 
training mitra (IPs, penerima manfaat, pemerintah yang 
dicatat dengan kode 75710).

72145 Svc C-Training and 
Educ Serv

Akun untuk mencatat biaya dalam penelitian yang 
dilaksanakan oleh perusahaan/lembaga; biaya pengumpulan 
data, pengembangan database, monitoring dan evaluasi, 
biaya notulen/moderator/narasumber (berlaku jika layanan 
ini diberikan oleh perusahaan/badan/instansi).

LAMPIRAN XVI. Kode Akun CP9
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72165 Svc Co-Social Svcs, 
Social Sci

Akun untuk mencatat layanan sosial dan ilmu sosial yang 
berhubungan dengan jasa konsultan yang diberikan oleh 
perusahaan/badan/instansi seperti analisis ekonomi, layanan 
masyarakat, advokasi, pembangunan sosial, dan lain-lain.

72205 Office	Machinery Akun untuk mencatat pembelian generator, AC,proyektor dan 
mesin fotokopi.

72220 Furniture Akun	untuk	mencatat	pembelian	furniture	seperti	kursi,	filing	
cabinet, meja, rak buku dsb.

72405 Acquisition of 
Communic Equip

Akun untuk mencatat pembelian alat komunikasi seperti 
PABX, Mobile Phone, VSAT, audio- & video-conferencing alat, 
mesin fax , telepon satelite, HF / VHF radio dsb.

72410 Acquisition of 
Audio Visual Eq

Akun untuk mencatat pembelian kamera/video, 
perlengkapan foto, televisi, dsb.

72415 Courier Charges Akun untuk mencatat biaya layanan kurir.

72420 Land Telephone 
Charges Akun untuk mencatat biaya pemakaian telepon kabel.

72425 Mobile Telephone 
Charges

Akun untuk mencatat biaya mobile phone dan telepon 
satelite.

72435 E-mail-Subscription Akun untuk mencatat biaya layanan email.

72440 Connectivity 
Charges Akun untuk mencatat biaya berlangganan internet.

72505 Stationery & other 
Office	Supp

Akun untuk mencatat biaya non-IT berhubungan dengan ATK 
dan peelengkapan kantor yang tidak masuk dalam jumlah 
minimum untuk dikapitalisasi.

72510 Publications
Akun untuk mencatat biaya pembelian buku,majalah dan 
publikasi lain. Tidak digunakan untuk biaya produksi(seperti 
percetakan, desain dsb) buku,majalah dan publikasi lain.

72520 Electronic Media Akun untuk mencatat biaya media elektronik seperti 
langganan majalah online.

72635 Grant by IP 
toSubGrantee

Akun untuk mencatat biaya hibah yang disalurkan oleh IP ke 
sub-grantee.

72805
Acquis of 
Computer 
Hardware

Akun untuk mencatat pembelian peralatan IT seperti server, 
UPS, Printer,Laptop,Desktop.

72810 Acquis of 
Computer Software Akun untuk mencatat pembelian software IT.

72815 Inform Technology 
Supplies

Akun untuk mencatat biaya pembelian perlengkapan IT 
seperti aksesoris komputer, perangkat input data, tampilan 
komputer yang nilainya dibawah minimum kapitalisasi oleh 
UNFPA.

73105 Rent
Akun untuk mencatat penyewaan/biaya sewa gedung, akun 
tidak dapat digunakan untuk mencatat biaya sewa tempat 
yang dikelola oleh UNFPA.
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73107 Rent - Meeting 
Rooms

Akun untuk mencatat biaya rental dan katering/paket 
meeting pertemuan/konferensi atau kegiatan yang bukan 
merupakan training/pelatihan. Biaya-biaya sehubungan 
dengan persiapan ruang meeting misalnya dekorasi, instalasi 
sistem audio dan pemindahan furniture juga dicatat dengan 
kode akun ini.

73110 Custodial & 
Cleaning Services

Akun untuk mencatat biaya perawatan gedung dan layanan 
kebersihan.

73120 Utilities Akun untuk mencatatbiaya utilitas (air, listrik, pemanas, dsb).

73305 Maint & Licensing 
of Hardware

Akun untuk mencatat perbaikan dan perawatan peralatan ITC 
(laptop, desktop, mesin fotokopi, mesin fax, telepon satelite, 
VSAT, dsb).

73310 Maint & Licencing 
of Software Akun untuk mencatat perawatan software IT.

73315 Leasing of 
Hardware

Akun untuk mencatat biaya rental/sewa perlengkapan ITC 
(desktop, laptop, printer, mesin fax, mesin fotokopi, dsb).

73405 Rental & Maint-
Other	Office	Eq

Akun  untuk mencatat biaya rental / sewa peralatan non-ITC 
dan furnitur (e.g. generator, AC, kursi, meja,dsb).

73406 Maintenance of 
Equipment

Akun yang digunakan untuk mencatat biaya perbaikan dan 
perawatan peralatan non-ITC dan furnitur (AC, generator, 
dsb).

73410 Maint, Oper of 
Transport Equip

Akun untuk mencatat biaya perbaikan dan perawatan 
perlengkapan transportasi.

73420 Leased Vehicles Akun untuk mencatat biaya sewa mobil.

74205 Audio Visual 
Productions

Akun untuk mencatat biaya pembuatan dan penyiaran 
produk audio & video seperti TV documentaries, iklan, lagu, 
program radio, dsb; biaya untuk media digital termasuk 
pengembangan dan hosting website serta pembuatan dan 
publikasi iklan online juga menggunakan akun ini.

74210 Printing and 
Publications

Akun  untuk mencatat biaya desain, cetak dan publikasi 
termasuk cetak material promosi dan kartu nama, biaya iklan 
(bukan lowongan pekerjaaan) atau artikel di media.

74215 Promotional 
Materials and Dist

Akun  untuk mencatat biaya produksi dan distribusi material 
promosi yang tidak bisa dicatat dengan menggunakan 74205 
atau 74210, yaitu material yang bukan audio,video dan cetak 
misalnya Tshirt, mug, billboard, sign, banner dll.

74220 Translation Costs Akun untuk mencatat biaya jasa terjemahan.

74225 Other Media Costs

Mayoritas biaya media harus dicatat dalam akun 74205 (TV, 
radio & biaya media digital) atau 74210 (untuk biaya media 
cetak); Oleh karena itu, penggunaan akun 74225 adalah 
diluar kebiasaan untuk biaya media non-promosi yang tidak 
dapat dicatat dalam akun 74205, 74210 atau 74215.

74510 Bank Charges Akun untuk mencatat pengeluaran biaya bank non-investasi.
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74520 Storage

Akun untuk mencatat biaya penyimpanan barang (misal: 
persediaan statis) seperti sewa gudang, tetapi biaya sewa 
tempat untuk barang dalam perjalanan (goods in transit) 
dicatat menggunakan akun 74725.

74525 Sundry

Akun untuk mencatat biaya barang/jasa yang tidak bisa 
diklasifikasikan	di	akun	manapun.	Penggunaan	akun	74525	
harus seminimal mungkin, untuk biaya Sundry IP maksimal 
adalah 1% dari total biaya selama satu tahun.

74560 Non-Catering 
hospitality

Akun untuk mencatat biaya katering/refreshment untuk 
meeting. Akun ini tidak digunakan untuk kegiatan training/
pelatihan atau kegiatan yang berhubungan dengan 
pengembangan kapasitas di IP.

75709 Learning - training 
of counter

Akun untuk mencatat untuk biaya yang berhubungan dengan 
travel dalam rangka training untuk mitra (IP, pemerintah, 
penerima manfaat)seperti tiket pesawat, DSA, visa dsb.

75710 Participation of 
counterparts

Akun untuk mencatat biaya non-travel sehubungan dengan 
training untuk mitra (IP-s, pemerintah, penerima manfaat) 
- seperti biaya pelatih, sewa tempat, katering, bahan-bahan 
pelatihan, dsb.
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LAMPIRAN XVIII. Formulir Penilaian Kinerja Staff 
Program

FORMULIR PENILAIAN KINERJA (PAF)
(Hanya berlaku untuk staf dalam proyek)

(Apendiks A memberikan panduan prosedur pengisian formulir penilaian kinerja)

Nama Anggota Staf:   Jabatan Fungsional: 

Tingkat/Golongan:   Nama Proyek/ Nomor:

Tempat Penugasan:    Periode yang dicakup oleh laporan: 

Bagian 1: Rencana Kinerja (Anggota staf membuat daftar tugas-tugas utama dan 
tujuan-tujuan yang direncanakan untuk periode yang sedang dievaluasi):

Tugas-tugas utama Tujuan
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Bagian 2: Evaluasi kinerja anggota staf sesuai dengan rencana kinerja (Anggota 
staf mengevaluasi kinerja dengan mengindikasikan apakah tujuan yang 
hendak diraih telah dicapai seluruhnya, telah dicapai sebagian, atau tidak 
tercapai, dan menambahkan penjelasan singkat sebagaimana diperlukan).

Tugas-tugas Utama
SStatus

Catatan
C PC NC

Bagian 3: Pilihan: Anggota staf mungkin ingin memberikan komentar mengenai 
rencananya sesudah menyelesaikan penugasannya saat ini.

Bagian 4: Penyelia=Evaluasi penyelia berdasarkan rencana kinerja (Penyelia 
hendaknya juga memberikan komentar mengenai (a) pengetahuan/ 
kompetensi teknis; (b) produktivitas dalam kaitannya dengan kuantitas 
dan kualitas pekerjaan; (c) kontribusi terhadap masukan kelompok kerja; 
(d) hubungan kerja; (e) ketrampilan manajerial dan pengawasan, apabila 
relevan):
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Bagian 5: Peringkat kinerja secara keseluruhan oleh penyelia:

Kontribusi yang luar biasa; jauh melebihi harapan yang diuraikan dalam Uraian 
Pekerjaan dan Rencana Kinerja.

Luar biasa; sering kali melebihi harapan yang diuraikan dalam Uraian Pekerjaan dan 
Rencana Kinerja.

Sangat memuaskan; memenuhi harapan yang diuraikan dalam Uraian Pekerjaan dan 
Rencana Kinerja.

Memerlukan beberapa perbaikan; kinerja memenuhi harapan yang diuraikan dalam 
Uraian Pekerjaan dan Rencana Kinerja, tetapi masih membutuhkan perbaikan.

Tidak memuaskan; tidak memenuhi tuntutan dasar Uraian Pekerjaan atau Rencana 
Kinerja.

Tanda tangan Penyelia: ___________________________ Tanggal: ______________________

Bagian 6: Komentar Anggota Staf (Anggota staf memiliki pilihan untuk 
mengomentari evaluasi dan peringkat yang diberikan penyelia).

Tanda tangan Anggota Staf: __________________________ Tanggal: ____________________
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Bagian 7: Evaluasi dan komentar dari pejabat pelaporan kedua (second reporting 
officer) (Komentar mengenai (a) pemahaman akan pekerjaan anggota staf; 
(b) konsistensi dan kewajaran dari peringkat yang diberikan oleh penyelia; 
dan	(c)	pernyataan	signifikan	yang	dibuat	oleh	anggota	staf	pada	formulir	
ini):

Tanda tangan pejabat pelaporan kedua:    Tanggal:

Bagian 8: Evaluasi akhir oleh anggota staf:

Tandatangan Anggota Staf: __________________________ Tanggal: _____________________
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Lampiran XXI.  Kerangka Acuan Staff di Mitra 
Pelaksana CP9

A. National Programme Manager (NPM) – GCA BAPPENAS

Tempat Penugasan: Bappenas, Jakarta 

Bertanggung Jawab kepada: Direktur Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan, 
dan Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, BAPPENAS dan 
Assistant Representative UNFPA.

Tugas Utama: Mendukung National Programme Coordinating Unit (NPCU) dalam 
merencanakan, memantau, mengevaluasi, melaporkan, dan mengawasi pelaksanaan 
kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNFPA pada siklus ke Sembilan/CP-9 (2016-2020), 
serta memberikan bantuan secara teknis maupun manajerial terhadap kegiatan program 
yang ada. 

Tipe Kontrak:  Kontrak Pemerintah

Durasi Kontrak : satu tahun 

Tugas dan Tanggung Jawab:

Bappenas sebagai GCA, memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Pembangunan 
Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan: 

1. Mendukung Kementerian PPN/BAPPENAS dalam menjalankan tugasnya sebagai 
GCA , Ketua Tim Pengarah, dan Ketua Tim Teknis serta sebagi anggota kelompok 
kerja.

2. Mempersiapkan materi dan bahan presentasi yang berkualitas dalam pertemuan 
diskusi kebijakan Tim Pengarah dan Tim Teknis, membuat dan mendistribusikan 
laporan notulensi pertemuan.

3. Memberikan bantuan teknis dan manajerial untuk CP9 guna memastikan proses 
koordinasi, integrasi, pelaksanaan, dan pemantauan semua program. 

4. Memantau perkembangan pelaksanaan progam kerja sama CP-9 yang dilaksanakan 
oleh Mitra Pelaksana dan UNFPA, menganalisa laporan kuartalan program Mitra 
Pelaksana dan selanjutnya disampaikan kepada GCA/BAPPENAS 
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5. Memastikan dokumen yang diperlukan seperti Laporan Kemajuan Rencana Kerja 
(Work Plan Report/WPR), Funding Certification Authorized Expenditure/FACE dan 
Perencanaan Kerja per kuartal disampaikan tepat waktu dan berkualias oleh Mitra 
Pelaksana kepada GCA/BAPPENAS  dan UNFPA

6. Berkoordinasi dengan Mitra Pelaksana untuk  memastikan ketepatan waktu dan 
efektifitas:	 	 (a)	 perencanaan,	 pelaksanaan,	 pemantauan	 dan	 evaluasi	 MYWP,	 	 (b)	
menyiapkan proses pengesahan hibah dan penggesahan Berita Acara Serah Terima/ 
BAST.

7. Memantau perkembangan pelaksanaan program kerjasama CP9 oleh Nasional 
(Mitra	Pelaksana)	dan	UNFPA	serta	memastikan	efektivitas	dan	efisiensi	NPCU	dalam	
menyiapkan laporan:
a) Laporan perkembangan  kinerja Mitra Pelaksana per kuartal dalam melaksanakan 

dan mengelola program, akuntanbilitas keuangan kepada BAPPENAS sebagai 
GCA 

b) Analisa pencapaian target dan indikator yang di dapat dari Laporan Kemajuan 
Rencana Kerja (WPR) Mitra Pelaksana dan UNFPA, untuk disajikan dalam 
pertemuan Tim Teknis.

c) Laporan kinerja tahunan NPCU sebagai unit pendukung BAPPENAS sebagai GCA 

8. Memberi masukan, saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam memperbaiki 
perumusan dan pelaksaksanaan CP-9 khususnya mengenai kontribusi pemerintah 
terhadap pencapaian target RPJMN, SDGs dan ICPD PoA untuk selanjutnya dilaporkan 
kepada BAPPENAS dan UNFPA

9. Mendukung BAPPENAS dalam membangun hubungan kerjasama dan koordinasi 
dengan Kementerian bukan Mitra Pelaksana: Kementerian Keuangan, Divisi 
Multilateral BAPPENAS, secretariat UN agency di BAPPENAS. 

10. Menilai perkembangan dan kinerja program, termasuk menindaklanjuti hasil audit, 
mengidentifikasi	 masalah	 dan	 mengambil	 langkah	 terbaik	 dalam	 memecahkan	
masalah serta melaporkannya ke BAPPENAS dan UNFPA. 

11. Berkoordinasi dengan NPO M&E UNFPA, mengkoordinasikan review tahunan, 
review tengah dan evaluasi program kerjasama CP-9 sebagaimana dijelaskan dalam 
Country Programme Action  Plan/CPAP. 

12. Sebagai penghubung antara GCA BAPPENAS dan UNFPA. 

13.	Mengidentifikasi,	 menyiapkan	 dukungan	 dan	 diseminasi	 pengelolaan	 produk	
sebagai masukan dalam Policy Briefs. 
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BAPPENAS sebagai Mitra Pelaksana, memberi dukungan kepada Deputi Bidang 
Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan dan Deputi Kependudukan 
dan Ketenagakerjaan: 

1. Mengikuti perkembangan terbaru isu-isu Keluarga Berencana, Gender, Pemuda, dan 
Dinamika Kependudukan agar sejalan dengan Pemerintah dan UNFPA dalam dialog 
kebijakan serta menyampaikan perkembangan ini ke Deputi Bidang Pembangunan 
Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Deputi Bidang Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan Bappenas dan Representative UNFPA di Indonesia.  

2. Meriview rencana kerja tahunan BAPPENAS dan mendiskusikan perkembangannya 
secara teratur. 

14. Memastikan pelaksanaan semua rencana program yang telah disetujui oleh 
BAPPENAS dan UNFPA terkait isu: Keluarga Berencana, Gender, Pemuda dan 
Dinamika Kependudukan 

15. Menganalisa dan melaporkan perkembangan program Keluarga Berencana, Gender, 
Pemuda dan Dinamika Kependudukan dibawah eksekusi BAPPENAS 

Persyaratan:

1. Master Bidang Kesehatan, Sosial, Pembangunan atau bidang lainnya yang sejenis. 

2.    Minimum 6 tahun berpengalaman di bidang kependudukan dan pembangunan, hak 
kesehatan reproduksi, dan gender di Indonesia.

3. Memiliki pengalaman dalam proyek/manajemen di tingkat nasional.  

4. Memiliki pengalaman dalam mengelola sumber daya manusia, dan memiliki 
kemampuan bekerja dalam tim dan lingkungan multi culture. 

5. Berpengalaman bekerja dengan lembaga pemerintah dan organisasi donor. 

6. Memahami  isu-isu bindang Kependudukan, Kesehatan Reproduksi dan isu Gender 
Indonesia.  

7. Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. 

8.   Mampu untuk dapat bekerja di bawah tekanan. 

9.   Memiliki kemampuan berkomunikas kerjasama tim yang baik 
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B. Programme and Budget Management Associate (PBMA) - 
BAPPENAS

Tempat Penugasan: Bappenas, Jakarta

Bertanggung Jawab kepada: National Programme Manager (NPM), NPCU Bappenas-
UNFPA

Tugas Utama:

Di bawah koordinasi NPM di National Programme Coordination Unit (NPCU), PBMA 
akan mendukung BAPPENAS sebagai Government Coordinating Agency (GCA) untuk 
memastikan kualitas pengelolaan program dan keuangan program kerjasama Pemerintah 
Indonesia dan UNFPA/CP-9. Melakukan kegiatan administratif dan tugas keuangan untuk 
membantu pelaksanaan kegiatan BAPPENAS di bawah Direkotrat KP3A dan BAPPENAS 
sebagai GCA. 

Tipe Kontrak:  Kontrak Pemerintah

Durasi Kontrak:  Satu tahun   

Tugas dan Tanggung Jawab:

Bappenas sebagai GCA, mendukung kinerja NPM:

1. Memastikan ketepatan waktu penyampaian laporan kemajuan rencana kerja  
(workplan progress report - WPR) sebagai hasil laporan kuartalan Mitra Pelaksana, 
untuk proses analisa selanjutnya oleh National Programme Manager/NPM.

2. Memastikan terlaksananya pertemuan Kelompok Kerja kuartalan Mitra Pelaksana 
program kerjasama CP-9 guna merivieu program dan menyiapkan laporan kuartalan 
serta mengembangkan rencana kerja untuk selanjutnya diberikan kepada GCA dan 
UNFPA.

3. Memberikan tanggapan mengenai pengelolaan program dan keuangan program 
kerjasama CP-9.

4.	 Memastikan	 ketepatan	 waktu	 dan	 efektifitas	 dari:	 (a)	 perencanaan,	 pelaksanaan,	
pemantauan dan evaluasi MYWP, (b) proses pendaftaran dana hibah dan 
pengembangan serta persetuan Berita Acara Serah Terima/BAST dari semua Mitra 
Pelaksana di CP-9.

5. Melakukan konsolidasi dan memantau rekomendasi hasil audit Mitra Pelaksana dan 
melaporkan perkembangannya kepada NPM 

6. Bekerja sama dengan Finance Admin Assistant/FAA di Mitra Pelaksana dalam 
memastikan pelaksanaan MYWP Mitra Pelaksana terkait
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Bappenas sebagai Mitra Pelaksana, mendukung kinerja NPM:

1. Merivieu dan memberikan masukan perkembangan rencana kerja BAPPENAS 
termasuk penggunaan anggaran kegiatannya  

2. Mereview dan memastikan qualitas pelaporan dan permintaan keuangan [Funding 
Certification Authorized Expenditure/FACE] Deputi Bidang Pembangunan Manusia, 
Masyarakat dan Kebudayaan, BAPPENAS, dan Deputi Bidang Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan Bappenas sebagai Mitra Pelaksana untuk selanjutnya diserahkan 
kepada UNFPA tepat waktu, dan memastikan form tersebut sudah ditanda tangani 
secara resmi oleh pejabat terkai. 

3. Mengelola dana yang dialokasikan kepada GCA untuk kebutuhan perencanaan, 
review tahunan, reviu tengah dan akhir tahun dan melaporkan dana ini secara teratur 
kepada Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
BAPPENAS

Persyaratan:

1.	 Sarjana	 bidang	 Kependudukan,	 Kesehatan,	 Demografi,	 Ilmu	 Kependudukan,	
Manajemen dan bidang lainnya yang terkait dengan pengalaman minimal 5 tahun 
bekerja

2. Berpengalaman dalam pengelolaan program/projek tingkat nasionall. 

3. Memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan hibah, operasional dan memiliki 
kemampuan bekerja dalam tim dan lingkungan multi culture. 

4. Berpengalaman bekerja dengan lembaga pemerintah khususnya dengan kementerian 
keuangan dan organisasi donor.  

5. Memahami  isu-isu bindang Kependudukan, Kesehatan Reproduksi dan isu Gender 
Indonesia. 
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C. TOR Finance & Administrative Assistant (FAA) – LINE MINISTRY

Tempat Penugasan: Kementerian Terkait, Jakarta (BAPPENAS, Kesehatan Keluarga MOH, 
BPPSDM MOH, P2P MOH,  BKKBN, MOWECP, BPS, NCVAW)

Bertanggung Jawab kepada: Project	Officer/PJOK	,	Kementerian	terkait

Tugas Utama:  Bertanggung jawab untuk kegiatan pengelolaan keuangan, logistic 
dan administrasi dalam membantu pelaksanaan program UNFPA. Tugas tersebut 
meliputi:	 menyiapkan	 pelaporan	 keuangan	 secara	 periodik,	 memverifikasi	 anggaran/
data akunting, dan menyediakan bantuan teknis dalam pengelolaan keuangan. FAA juga 
bertanggung jawab dalam menyiapkan pertemuan, menghubungi narasumber, peserta, 
melakukan	filling	dokumen	dengan	baik	termasuk	publikasi,	bahan-bahan	pertemuan,	
dan peralatan kantor. 

Tipe Kontrak:  Kontrak Pemerintah

Durasi Kontrak: Satu tahun

Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas Keuangan:

1. Mendukung Mitra Pelaksana dalam mengelola dana program kegiatan termasuk 
dana operasional yang telah dialokasikan dalam rencana kerja tahunan Mitra 
Pelaksana 

2. Membuat laporan keuangan secara rutin untuk dilaporkan kepada Projek Direktur 
(Eselon 2) Mitra Pelaksana 

3. Berkoordinasi dengan pemerintah dalam menyiapkan laporan keuangan, memastikan 
bahwa laporan tersebut sudah dikirimkan secara resmi dan tepat waktu;  

4. Menyiapkan petty cash dan pembukuan voucher; 

5. Meyiapkan laporan rekonsiliasi biaya per bulan, perubahannya dan menyiapkan 
Status Allocation Report; 

4. Memastikan semua pengeluaran kantor/program di dukung dengan dokumen yang 
diperlukan, pembayaran tepat waktu, persetujuan telah direcord dan invoice sudah 
dinomori sesuai urutan kedatangan; 

5.	 Membantu	Mitra	 Pelaksana	 dalam	hal	menyiapkan	 dokumen	 justifikasi	 dan	 revisi	
anggaran;

6. Memantau status keuangan projek dan program serta melaporkannya per bulan 
kepada	Project	Officer	/PJOK	Mitra	Pelaksana	terkait;	
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7. Mendukung mitra pelaksana dalam menyiapkan laporan keuangan Mitra Pelaksana 
terkait dalam bentuk format Funding Certification Authorized Expenditure/FACE,  
untuk selanjutnya diserahkan kepada UNFPA sesuai jadwal yang sudah ditentukan, 
dan memastikan akurasi perhitungan keuangan, form tersebut sudah ditanda tangani 
secara resmi oleh pejabat terkait sesuai dengan nama yang tertera di IP Agreement

8. Memastikan jumlah dana yang tertera di dalam FACE sesuai dengan alokasi rencana 
kerja yang dimintakan oleh Mitra Pelaksana dan telah disetujui oleh UNFPA

9. Memantau pengadaan barang/logistik, melengkapi perijinan formal dan memastikan 
tujuan pengiriman; 

10. Memastikan semua peralatan kantor telah diberi label dan di rawat dengan baik. 

Tugas Administrasi:

1. Memelihara peralatan kantor tidak habis pakai, dan menyiapkan form inventory bila 
diperlukan; 

2. Memastikan bahwa prosedur pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor telah 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait;  

3. Membuat dan memperbaharui system dokumentasi, termasuk dokumentasi surat 

4. Memastikan informasi terlah tercatat dan tersimpan dengan baik; 

5. Mengelola operasional kantor, dan memastikan perlengkapan kantor telah 
terpelihara dengan baik dan alat-alat tulis tersedia; 

Persyaratan:

1. S1 Bidang Keuangan/Akunting atau Manajemen Bisnis, atau Manajemen atau bidang 
lainnya yang terkait

2. Berpengalaman di bingan administrasi dan manajemen keuangan;  

3. Berpengalaman bekerja dengan pemerintah atau LSM sangat diutamakan;  

4. Minimal 3 tahun bekerja.   

5. Dapat berbahasa Inggris baik lisan dan tulisan.   
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D. TOR Secretary and Administrative Assistant 

Tempat Penugasan: Bappenas, Jakarta (di bawah mekanisme dana APBN BAPPENAS)

Bertanggung Jawab kepada: National Programme Manager, NPCU Bappenas-UNFPA

Tugas Utama:

Di bawah koordinasi NPM di National Programme Coordination Unit (NPCU), Secretary 
and Administrative Assistant menyediakan dukungan administrasi kepada NPCU, 
termasuk persiapan dan dukungan logistik pelaksanaan kegiatan yang dieksekusi oleh 
BAPPENAS. Secretary and Administrative Assistant akan mendukung kinerja koordinasi 
CP9 secara efektif dalam sekretariat dan administrasi.

Tipe Kontrak: Kontrak Pemerintah

Durasi Kontrak: Satu tahun

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Mengatur kegiatan harian National Programme Manager, Projek Direktur BAPPENAS 
terkait dengan kegiatan  program kerja sama CP9

2. Mengatur jadwal pertemuan untuk supervisor, menerima tamu, tempat dan log 
telepon, memantau agenda pertemuan, menanggapi permintaan informasi untuk 
kegiatan program CP9.

3. Memantau dan memproses semua keluar dan masuk dokumen korespondensi, 
internal memo, surat, email dan fax yang berhubungan dengan pelaksanaan 
kerjasama program CP9

4. Mencatat, mengontrol dan menjadwalkan pertemuan yang berkaitan dengan CP9

5. Menseleksi telepon masuk, memastikan para pihak menerima informasi yang tepat 
terekait pelaksanaan CP9

6. Mengkoordinasikan alur informasi dengan BAPPENAS dan NPCU serta mematikan 
adanya tindak lanjut dari waktu ke waktu

7.	 Bertanggung	jawab	dalam	membuat	sistem	filling	dokumen	CP9

8. Memantau dan mengingatkan tim NPCU untuk menindaklanjuti adanya masalah 
yang tertunda

9. Mencatat surat masuk dan keluar, draft surat, penomoran surat, pendistribusian dan 
memastikan surat tersebut telah sampai ke tujuan, gelar dan dokumen, penomoran 
surat	 telah	 sesuai	dengan	nomor	urut,	 file	dan	penomoran	 sesuai	dengan	 subjek	
terkait. 
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10.	Menyimpan	 semua	 dokumen	 (sistem	 filling)	 yang	 terkait	 dengan	 CP9	 dengan	
memberikan referensi subjek, penomoran, indeks, dan distribusi surat masuk dan 
lainnya terkait CP9

11. Menyediakan dukungan logistik dalam acara koordinasi (pertemuan, workshop, 
seminar dan pameran) secara internal dan external yang melibatkan pejabat tinggi

12. Memperbaharui dan memastikan semua perlengakapan kantor terlabeli dan di rawat 
dengan baik.

13. Berfungsi sebagai resepsionis

14. Melaksanakan tugas sekretaris dan administrasi lainnya sesuai dengan permintaan 
supervisor. 

Persyaratan:

1. Diploma Bidang Sekretaris

2. Minimal berpengalaman kerja 2 tahun di bidang administrasi dan lainnya yang 
terkait 

3. Berpengalaman bekerja dengan pemerintah atau LSM sangat diutamakan;  

4. Dapat berbahasa Inggris baik lisan dan tulisan.   

5. Mampu mengoperasikan Ms Word dan Ms Excel

6. Mampu bekerja dalam tim atau secara individu
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Lampiran XXIII.  Surat Keterangan UN Bebas 
Pajak_25 July
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The United Nations Population Fund:

Delivering a world where every pregnancy is wanted, 

every childbirth is safe and 

every young person’s potential is fulfilled

UNFPA - because everyone counts



Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 10310
Telp: (021) 3160 159
Fax: (021) 3193 4203
http://www.Bappenas.go.id

UNFPA
7th Floor Menara Thamrin Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 
Telp: +6221 2980 2300
Fax: +6221 3192 7902
http://indonesia.unfpa.org


