-1-

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/SJ TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
SARANA/PRASARANA NIAGA GARAM TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2
Tahun

2021

Penyaluran

Bantuan

Pemerintah

di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu
menetapkan

Petunjuk

Teknis

Penyaluran

Bantuan

Sarana/Prasarana Niaga Garam Tahun 2022;
Mengingat

:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2
Tahun 2021 tentang tentang Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
20);

-2MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
SARANA/PRASARANA NIAGA GARAM TAHUN 2022.

KESATU

:

Menetapkan

Petunjuk

Sarana/Prasarana
sebagaimana

Teknis

Niaga

tercantum

Penyaluran

Garam
dalam

Bantuan

Tahun
Lampiran

2022
yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.
KEDUA

:

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU

sebagai

pedoman

dalam

penyelenggaraan

Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam Tahun 2022.
KETIGA

:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2022
a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
ANTAM NOVAMBAR
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 10/SJ TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK

TEKNIS

PENYALURAN

BANTUAN

SARANA/PRASARANA NIAGA GARAM TAHUN 2022

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
SARANA/PRASARANA NIAGA GARAM TAHUN 2022
NO

NAMA BAB

PENJELASAN

BAB I. PENDAHULUAN
1.

Dasar Hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2
Tahun 2021

tentang tentang Penyaluran

Bantuan

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
2.

Latar

Usaha

Belakang

dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman, yang
meliputi

Pergaraman

merupakan

praproduksi,

produksi,

kegiatan

yang

pascaproduksi,

pengolahan, dan pemasaran, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang

Nomor

7

Tahun

2016

tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya
Ikan, dan Petambak Garam. Program Pengembangan
Usaha Garam Rakyat, yang selanjutnya disebut PUGaR
merupakan program nasional untuk mengembangkan
bisnis pergaraman milik Petambak Garam melalui
kegiatan pemberdayaan dan perlindungan.
Kondisi saat ini, pasokan garam produksi petambak
belum seluruhnya diserap oleh pengguna garam karena
masih berupa bahan baku, sedangkan mayoritas yang
dibutuhkan adalah garam yang telah diolah. Persoalan
pemasokan kebutuhan garam nasional tidak sekedar
pasokan dan kebutuhan atas komoditas garam, tetapi
tidak bisa dipisahkan dari tata niaganya yang memiliki
fungsi untuk membawa komoditas garam dari produsen
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hingga konsumen. Berbagai inovasi teknologi produksi
telah dan terus diterapkan di berbagai daerah seperti
penerapan teknologi geomembrane dan rumah garam
yang dapat mendukung niaga garam. Di dalamnya
termasuk juga memberikan sarana/prasarana yang
mendukung peningkatan kapasitas petambak garam.
Selain kegiatan produksi, di pascaproduksi petambak
garam

juga

perlu

difasilitasi

sarana/prasarana

pengolahan garam agar dapat menciptakan nilai tambah
(value added) bagi produk garamnya. Sehubungan
dengan

hal

penyaluran

tersebut,
bantuan

pemerintah

pemerintah

melaksanakan

berupa

bantuan

sarana/prasarana niaga garam.
3.

Tujuan

a.

Tujuan
menyediakan dan menyalurkan Bantuan Sarana/
Prasarana Niaga Garam untuk memberikan nilai
tambah komoditas garam dan memperkuat usaha
pergaraman.

b.

Sasaran
kelompok masyarakat.

c.

Indikator keberhasilan
1)

output
tersalurkannya

Bantuan

Sarana/Prasarana

Niaga Garam berupa:
a) unit

pengolah

garam

(washing

plant)

kapasitas 7.500 ton/tahun;
b) Gudang Garam Nasional (GGN) kapasitas
2.000 ton;
c) rumah garam;
d) gedung

pusat

pembelajaran

bisnis

pergaraman (learning business center) dan
peralatan/furniture kelengkapannya; dan
e) sarana/prasarana dalam proses kristalisasi
garam.
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2)

outcome
a) meningkatnya nilai tambah garam produksi
petambak garam; dan
b) meningkatnya kapasitas petambak garam.

4.

Pengertian

a. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak
memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan
oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok
masyarakat

atau

lembaga

pemerintah/non

pemerintah.
b. Garam adalah senyawa kimia yang komponen
utamanya

berupa

mengandung

Natrium

unsur

lain,

Klorida dan
seperti

dapat

magnesium,

kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan
atau tanpa bahan tambahan iodium.
c. Petambak

Garam

adalah

setiap

orang

yang

melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
d. Usaha

Pergaraman

adalah

kegiatan

yang

dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman
yang

meliputi

praproduksi,

produksi,

pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
e. Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam adalah
Bantuan Pemerintah yang berupa sarana/prasarana
untuk meningkatkan kualitas atau memberikan
nilai tambah komoditas Garam sesuai dengan
kebutuhan konsumen.
f.

Unit

Pengolah

Garam

(Washing

Plant)

adalah

rangkaian mesin berikut tempat dan peralatannya
untuk mencuci dan memurnikan garam, dengan
komponen paling sedikit meliputi alat pencucian,
alat penirisan, alat penggilingan, alat pengeringan/
pembakaran, alat pengayakan, alat iodisasi dan alat
pengepakan.
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g. Gudang Garam Nasional, yang selanjutnya disingkat
GGN adalah gudang penyimpanan garam dengan
kapasitas paling sedikit 1.000 (seribu) ton.
h. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan

kegiatannya

berdasarkan

prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas kekeluargaan.
i.

Kuasa

Pengguna

Anggaran

yang

selanjutnya

disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian
kewenangan

dan

tanggung

jawab

penggunaan

yang

selanjutnya

anggaran pada Kementerian.
j.

Pejabat

Pembuat

disingkat

PPK

Komitmen
adalah

pejabat

yang

diberi

kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil
keputusan

dan/atau

tindakan

yang

dapat

mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
k. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat
KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang
ditunjuk

oleh

menggunakan

Pengguna
barang

Barang

yang

berada

untuk
dalam

penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
l.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
menyelenggarakan

tugas

teknis

di

bidang

pengelolaan ruang laut.
m. Direktur adalah Direktur yang menyelenggarakan
tugas teknis di bidang jasa kelautan.
n. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah unit kerja pelaksana teknis Direktorat
Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
o. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota
yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
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p. Standar

Nasional

Indonesia

yang

selanjutnya

disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh
Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
q. Penyuluh
negara

Perikanan
Indonesia

adalah
yang

perorangan

melakukan

warga

kegiatan

penyuluhan.
BAB II. PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA,
TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN USAHA
PERGARAMAN
5.

Pemberi

a.

Bantuan
Pemerintah

Satuan

Kerja

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut; dan
b.

Satuan Kerja Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir
dan Laut (LPSPL) Serang.

6.

Bentuk
Bantuan
Pemerintah

a. Jenis

Bantuan

Pemerintah

berupa

Bantuan

Sarana/Prasarana Niaga Garam.
b. Bentuk Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam
berupa barang.
c. Spesifikasi barang:
1) Unit Pengolah Garam (Washing Plant) Kapasitas
7.500 ton/tahun
a) komponen yang paling paling sedikit 7 (tujuh)
bagian meliputi alat pencucian, penirisan,
penggilingan/penghancur
pengeringan,

(crusher),

pengayakan,

iodisasi,

dan

pengepakan (packing).
b) material
(1) komponen utama yang kontak langsung
dengan

bahan

baku

menggunakan

stainless steel tipe 316L dengan ketebalan
minimal 3 (tiga) milimeter, kecuali bak
penampungan
milimeter;

akhir

minimal

2

(dua)
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(2) Komponen pendukung: baja karbon tahan
karat, karet/bahan lain yang foodgrade
sesuai kebutuhan; dan
(3) kaki-kaki mesin menggunakan baja tahan
karat dengan ketebalan minimal 6 (enam)
milimeter.
c) solar, listrik, dan/atau gas (LPG) sesuai jenis
perangkatnya.
d) input berupa Garam bahan baku sesuai SNI
4435:2017 (minimal Kualitas 2).
e) output berupa minimal NaCl 94% sesuai SNI
3556:2016
Standar

(Penyedia

wajib

Operasional

menyediakan

Prosedur

(SOP)

pengoperasian mesin guna mencapai output
dimaksud).
f)

lahan yang dibutuhkan: Minimal 500 m² (lima
ratus meter persegi) untuk bangunan (dimensi
ukuran menyesuaikan lahan yang ada), belum
termasuk area/lahan parkir dan diutamakan
dekat dengan lokasi GGN.

g) bangunan dengan ilustrasi gambar kerja,
layout, dan spesifikasi mengikuti standar SNI
dan BPOM.
2) Gudang Garam Nasional (GGN) kapasitas 2.000
ton mengacu pada kriteria Kelas A SNI 8446:2017
tentang Ketentuan Gudang Komoditas Garam.
3) Rumah Garam berupa tunnel, prisma, atau
rumah kaca
4) Rumah

Tunnel

merupakan

petakan

tambak

garam yang diberi atap berbentuk setengah
lingkaran dengan spesifikasi
a) Ukuran minimal (p x l x t ):21 m x 4 m x 2 m
b) Bahan kerangka: Bambu atau kayu PVC atau
besi/baja coating;
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c) Bahan lapis kedap/lantai: Geomembrane High
Density Polyethylene (HDPE) dan/atau (Low
Density Polyethylene (LDPE) tebal minimal 250
mikron, hitam kedua sisi.
d) Bahan atap: Plastik ultraviolet

ketebalan

minimal 0.2mm dan kandungan UV minimal
14%, warna bening, jalan produksi dan alat
produksi lainnya.
5) Rumah Prisma merupakan

petakan

tambak

garam yang diberi atap berbentuk prisma.
a)

ukuran prisma: Menyesuaikan dengan luas
lahan dan kebutuhan;

b)

bahan kerangka berupa Bahan kerangka:
Bambu atau kayu PVC, atau besi/baja
coating;

c)

bahan lapis kedap/ lantai: Geomembrane
High Density Polyethylene (HDPE) dan/atau
(Low

Density

Polyethylene

(LDPE)

tebal

minimal 250 mikron, hitam kedua sisi;
d)

bahan

atap

berupa

plastik

ultraviolet

ketebalan minimal 0.2mm dan kandungan
UV minimal 14%, warna bening; dan
e)

Perlengkapan berupa meja kristalisasi, jalan
produksi, dan alat produksi lainnya.

6) Rumah Kaca
a)

ukuran menyesuaikan dengan luas lahan
dan kebutuhan;

b)

bahan kerangka berupa beton bertulang
dan/atau Baja/logam tahan karat;

c)

bahan lapis kedap/ lantai berupa
tanah,

atau

menyesuaikan

Lantai
dengan

kebutuhan;
d)

bahan atap dan dinding: Kaca warna bening;
dan
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e)

perlengkapan berupa meja kristalisasi, jalan
produksi, dan alat produksi lainnya.

7) Pusat Pembelajaran Bisnis Pergaraman (Learning
Business Center)
a)

lahan yang dibutuhkan minimal 1.000 m²
(seribu

meter

persegi)

untuk

bangunan

(dimensi ukuran menyesuaikan lahan yang
ada).
b)

bangunan paling sedikit meliputi fasilitas
utama:

c)

(1)

ruang kelas;

(2)

ruang uji kompetensi;

(3)

ruang inkubasi bisnis;

(4)

ruang akomodasi;

(5)

ruang uji kualitas; dan

(6)

ruang ibadah.

peralatan/Furniture berupa sesuai dengan
fungsi fasilitas utama.

8) penataan lahan kristalisasi
a)

lahan yang dibutuhkan merupakan lahan
integrasi PUGaR;

b)

sarana utama berupa Kolam air tua/brine
tank, perluasan meja kristalisasi berlapis
geomembran,

dan

penampungan/saluran

pembuangan bittern.
c)

peralatan

sesuai

dengan

fungsi

sarana

utama.
9) Rumah Niaga Garam
a)

Ukuran menyesuaikan dengan luas lahan
dan kebutuhan

b)

Bangunan paling sedikit meliputi fasilitas
utama:
(1)

Ruang penyimpanan;

(2)

Ruang Pajang;
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c)

Peralatan/Furniture: sesuai dengan fungsi
fasilitas utama.

d.

Foto/gambar (ilustrasi)*

*layout menyesuaikan kondisi lapangan

Desain Unit Pengolah Garam (Washing Plant)
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Desain Gudang Garam Nasional (GGN)

Rumah Tunnel

Rumah Prisma
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Rumah Kaca

-14NO

NAMA BAB

PENJELASAN
Pusat Pembelajaran Bisnis Pergaraman (Learning
Business Center)

Sumber: https://earth.google.com/web/search/taepyong+salt

Penataan Lahan Kristalisasi
7.

Rincian

Rincian jumlah Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam

Jumlah

sebagai berikut:

Bantuan

a. 2

Pemerintah

(dua)

unit

pengolah

garam

plant)

(washing

kapasitas 7.500 ton/tahun;
b. 1 (satu) unit Gudang Garam Nasional (GGN) kapasitas
2.000 ton;
c. 2 (dua) paket rumah garam;
d. 1

(satu)

gedung

Pusat

Pembelajaran

Bisnis

Pergaraman dan peralatan/furniture; dan/atau
e. 2 (dua) lokasi penataan lahan kristalisasi.
8.

Persyaratan

a.

Kriteria penerima Bantuan Sarana/Prasarana Niaga

Penerima

Garam

Bantuan

persyaratan:

Pemerintah

1) terdaftar di laman satu data; dan
2)

b.

adalah

kelompok

masyarakat

dengan

berbadan hukum.

Persyaratan administrasi:
1) proposal (Form 1);
2) dokumen

legalitas

penerima

Bantuan

Sarana/Prasarana Niaga Garam berupa Izin
Usaha Koperasi;
3) surat

pernyataan

memanfaatkan,

kesanggupan

memelihara,

dan

menerima,
mengelola

Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam; dan
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4) surat

pernyataan

bersedia

memberikan

keterangan yang benar terhadap aparat pengawas
internal dan eksternal pemerintah
c.

Persyaratan teknis lokasi:
1) surat keterangan status lahan dari kepala desa
atau sebutan lainnya atau kejelasan status lahan
yang dibuktikan dengan surat penguasaan/
kepemilikan lahan, seperti Sertifikat Hak Milik
(SHM), Akta Jual Beli (AJB), surat girik, surat
keterangan lainnya yang sah ditandatangani
pejabat

berwenang

sehingga

dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum;
2) surat pernyataan dukungan dari pemerintah
daerah (Form 2); dan
3) surat pernyataan penyerahan lahan (Form 3).
9.

Tata Kelola
Bantuan

a. Direktorat, mempunyai tugas:
1)

Pemerintah

menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan
Sarana/Prasarana Niaga Garam;

2)

mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan,
dan

monitoring

Sarana/Prasarana

pemberian
Niaga

Bantuan

Garam,

termasuk

berkoordinasi dengan Dinas setempat;
3)

menerima dan memverifikasi usulan/proposal
dari calon penerima bantuan;

4)

menetapkan

penerima

Bantuan

Sarana/Prasarana Niaga Garam;
5)

melaksanakan pengadaan barang/jasa;

6)

melakukan

serah

terima

Bantuan

Sarana/Prasarana Niaga Garam;
7)

melakukan

pendampingan

pemanfaatan

Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam;
8)

melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan
Sarana/Prasarana Niaga Garam;

9)

menyampaikan pelaporan perkembangan (Form
7)

dan

pemanfaatan

(Form

8)

Bantuan
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Sarana/Prasarana Niaga Garam sesuai dengan
ketentuan;
10) menginput seluruh proses penyaluran Bantuan
Sarana/Prasarana

Niaga

Garam

ke

laman

https://satudata.kkp.go.id;
11) memberikan peringatan dan/atau sanksi dalam
hal penerima bantuan melanggar kewajiban,
larangan, dan/atau memberikan informasi tidak
benar; dan
12) mengkompilasi
seluruh

dan

Bantuan

mendokumentasikan

Sarana/Prasarana

Niaga

Garam yang dilaksanakan.
b. UPT mempunyai tugas:
1)

mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan,
dan

monitoring

Sarana/Prasarana

pemberian
Niaga

Bantuan

Garam,

termasuk

berkoordinasi dengan Dinas setempat;
2)

menerima dan memverifikasi usulan/proposal
dari calon penerima bantuan;

3)

menetapkan

penerima

Bantuan

Sarana/Prasarana Niaga Garam;
4)

melaksanakan pengadaan barang/jasa;

5)

melakukan

serah

terima

Bantuan

Sarana/Prasarana Niaga Garam;
6)

melakukan

pendampingan

pemanfaatan

Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam;
7)

melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan
Sarana/Prasarana Niaga Garam;

8)

menyampaikan pelaporan perkembangan (Form
7)

dan

pemanfaatan

(Form

8)

Bantuan

Sarana/Prasarana Niaga Garam sesuai dengan
ketentuan;
9)

menginput seluruh proses penyaluran Bantuan
Sarana/Prasarana

Niaga

https://satudata.kkp.go.id;

Garam

ke

laman
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10) memberikan peringatan dan sanksi; dan
11) mengkompilasi
seluruh

dan

Bantuan

mendokumentasikan

Sarana/Prasarana

Niaga

Garam yang dilaksanakan.
c. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tugas
1)

dapat

mengusulkan

kelompok

masyarakat

personil

sebagai

penerima bantuan;
2)

mengkoordinasikan
pendamping kegiatan;

3)

memfasilitasi komunikasi antara pelaksana
pekerjaan dengan masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya; dan

4)

melakukan

pendampingan

pekerjaan

dan

melaporkannya kepada Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
d. Penyuluh perikanan mempunyai tugas:
1)

dapat membantu memberikan pendampingan
dalam penyusunan proposal; dan

2)

dapat membantu melakukan monitoring dan
evaluasi.

e. Penerima bantuan mempunyai tugas:
1)

mengajukan
proposal

permohonan

dan

membuat

Bantuan Sarana/Prasarana Niaga

Garam

secara

online

melalui

laman

https://satudata.kkp.go.id ;
2)

dalam hal calon penerima bantuan tidak mampu
mengakses laman satu data, permohonan dan
proposal

disampaikan

melalui

Direktorat

dan/atau UPT untuk dilakukan input data
dalam laman https://satudata.kkp.go.id;
3)

membuat

surat

pernyataan

menerima,

memanfaatkan,

kesanggupan

memelihara

dan

mengelola Bantuan Sarana/Prasarana Niaga
Garam,

tidak

fungsinya

membongkar

dan

yang

merubah

kegiatan-kegiatan

yang
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bertentangan

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan (Form 4);
4)

menerima Bantuan Sarana/Prasarana Niaga
Garam yang dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST) (Form 6);

5)

menyampaikan laporan Pemanfaatan Bantuan
Sarana/Prasarana

Niaga

Garam

kepada

Pemberi Bantuan (Form 8); dan
6)

membuat Berita Acara (BA) apabila Bantuan
Sarana/Prasarana Niaga Garam yang diberikan
rusak berat atau hilang akibat bencana alam,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

1.

Penyaluran

Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam

Bantuan

dilakukan

Pemerintah

https://satudata.kkp.go.id.

dan

dicatat

pada

laman

a. Usulan calon penerima bantuan
1)

calon

penerima

Bantuan

Sarana/Prasarana

Niaga Garam menyusun proposal bantuan,
dapat dengan pendampingan dan fasilitasi dari
Dinas atau Penyuluh Perikanan;
2)

usulan surat dan proposal ditujukan kepada
Direktur Jenderal, dapat disampaikan melalui
Direktur/Kepala UPT.

b. Verifikasi usulan bantuan
1)

verifikasi usulan Bantuan Sarana/Prasarana
Niaga Garam dilaksanakan oleh Direktorat atau
UPT; dan

2)

hasil verifikasi dituangkan kedalam Berita Acara
Verifikasi (Form 5);

c. Penetapan penerima bantuan
Penetapan
Niaga

penerima

Garam

Bantuan

dilakukan

oleh

Sarana/Prasarana
Pejabat

Pembuat

Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).
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d.

Pengadaan barang/jasa
Pengadaan dilakukan melalui mekanisme pengadaan
barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e. Distribusi bantuan
Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam
selanjutnya diserahterimakan dari Kuasa Pengguna
Barang

(KPB)

kepada

penerima

bantuan

yang

dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah
Terima (BAST) (Form 6).
f.

Pendampingan pemanfaatan bantuan
1)

pendampingan

pemanfaatan

bantuan

dapat

melibatkan UPT, Dinas, Penyuluh Perikanan,
atau pihak lain yang bergerak dibidang kelautan
dan perikanan;
2)

pendampingan diarahkan untuk keberlanjutan
kegiatan Usaha Pergaraman.

g. Monitoring dan Evaluasi:
Direktur melakukan monitoring dan evaluasi:
1) monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
a) kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran
Bantuan

Sarana/Prasarana

Niaga

Garam

dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan
serta

seuai

dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan terkait lainnya,
b) kesesuaian antara target capaian dengan
realisasi;
c) pemanfaatan

Bantuan Sarana/Prasarana

Niaga Garam; dan
d) kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan
Sarana/Prasanaa Niaga Garam.
2) monitoring dan evaluasi dapat dibantu oleh
Dinas, UPT, dan Penyuluh Perikanan untuk
mengetahui

perkembangan

pemanfaatan

Bantuan Sarana/ Prasarana Niaga Garam dan
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permasalahan yang dihadapi serta mengambil
langkah tindak lanjut upaya penyelesaiannya.
3) monitoring

pemanfaatan

Prasarana Niaga

Bantuan

Garam

Kegiatan

Sarana/
dilakukan

terhadap aspek:
a)

status dan kondisi barang bantuan;

b)

pemenuhan

kewajiban

dari

kelompok

penerima barang;
c)

manfaat

dari

penerima

bantuan

barang,

peningkatan

untuk

termasuk

kualitas

kegiatan
evaluasi

Garam

yang

dihasilkan.
4) hasil monitoring sebagai bahan evaluasi untuk
perbaikan

terhadap

pemberian

Bantuan

pelaksanaan

kegiatan

Sarana/Prasarana

Niaga

Garam kepada masyarakat baik yang sedang
berjalan maupun untuk masa yang akan datang.
Evaluasi

dimaksudkan

untuk

menilai

dan

mengetahui hal-hal sebagai berikut:
a)

pencapaian target kinerja pelaksanaan dan
penyaluran

Bantuan

Sarana/Prasarana

Niaga Garam;
b)

transparansi pelaksanaan dan penyaluran
Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam;
dan

c)

akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran
Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam.
Bagan Penyaluran Bantuan
Sarana/Prasarana Niaga Garam
USULAN CALON PENERIMA BANTUAN

Proposal permohonan bantuan ditujukan kepada
Direktur Jenderal cq. Direktur/Kepala UPT

VERIFIKASI USULAN
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Verifikasi usulan bantuan oleh Tim Verifikasi
Direktorat atau UPT, dituangkan kedalam Berita
Acara Verifikasi

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Calon penerima bantuan ditetapkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

PENGADAAN BARANG/JASA

Panitia/Pejabat Pengadaan melakukan pengadaan
Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

DISTRIBUSI BANTUAN

Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam yang
sudah selesai diserahterimakan dari Kuasa
Pengguna Barang (KPB) kepada penerima
bantuan

PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN
PEMANFAATAN BANTUAN
SARANA/PRASARANA NIAGA GARAM

pendampingan dilakukan Pemberi Bantuan dan
dapat melibatkan UPT, Dinas, Penyuluh
Perikanan, dan/atau pihak lain yang bergerak di
bidang kelautan dan perikanan; pendampingan
diarahkan untuk keberlanjutan kegiatan Usaha
Pergaraman

MONITORING DAN EVALUASI

Pemberi bantuan sesuai kewenangannya
melakukan monitoring dan evaluasi, dapat
dibantu oleh UPT, Dinas, dan/atau Penyuluh
Perikanan

BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN
1.
Pertanggung
Alur pertanggungjawaban Bantuan Sarana/Prasarana
jawaban

Niaga Garam dilakukan dengan tahapan

Bantuan

a.

perencanaan;

Pemerintah

b.

pelaksanaan;

c.

pengawasan; dan/atau

d.

serah terima hasil pekerjaan.
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Ketentuan

Ketentuan

mengenai

Perpajakan

Sarana/Prasarana

perpajakan

Niaga

terkait

Garam

ini

Bantuan
dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.
3.

Sanksi

Dalam hal penerima Bantuan Sarana/Prasarana Niaga
Garam melakukan pelanggaran terhadap larangan akan
dikenakan sanksi sebagai berikut
a.

tidak diikutsertakan kembali dalam program yang
dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b.

Bantuan

Sarana/Prasarana

Niaga

Garam

akan

dialihkan

atau dipindahtangankan ke penerima

bantuan lain yang memenuhi persyaratan dan
kriteria oleh pemberi bantuan yang diketahui oleh
Dinas sesuai kewenangannya; dan
c.

bertanggung

jawab

dalam

proses

hukum

atas

penyalahgunaan Bantuan Sarana/Prasarana Niaga
Garam.
4.

Monitoring

a.

dan Evaluasi

Monitoring

dan

evaluasi

pada

saat

tahun

pelaksanaan penyaluran dilaksanakan paling lambat
31 Desember; dan
b.

Monitoring

dan

evaluasi

tahun

berikutnya

dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, paling lambat 30
September.
5.

Pelaporan

a. Laporan

perkembangan

pelaksanaan

pemberian

Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam
1) Direktur menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan Bantuan Sarana/Prasarana Niaga
Garam kepada Direktorat Jenderal setiap 3 (tiga)
bulan paling lambat tanggal 1 (satu) setelah
triwulan berakhir (form 8).
2) Direktur menyampaikan laporan pemanfaatan
Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam setiap 1
(satu) tahun paling lambat setiap tanggal 5
September

pada

tahun

berikutnya

kepada

Direktur Jenderal selama dalam kurun waktu 2
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(dua) tahun (form 9).
3) Direktur mengunggah laporan perkembangan
penyaluran

dan

Sarana/Prasarana

pemanfaatan
Niaga

Garam

Bantuan
ke

laman

https://satudata.kkp.go.id.
b.

Penerima Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam
menyampaikan

laporan

pemanfaatan

Bantuan

Sarana/Prasarana Niaga Garam setiap 1 (satu) tahun
dalam kurun waktu 2 (dua) tahun paling lambat
setiap tanggal 30 Agustus pada tahun berikutnya
kepada pemberi bantuan (form 9).
BAB IV. PENUTUP
Petunjuk teknis Bantuan Sarana/Prasarana Niaga
Garam merupakan program pemberdayaan masyarakat
melalui bantuan sarana/prasarana niaga garam yang
diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomis
bagi masyarakat.

-24Form 1. Proposal

PROPOSAL KEGIATAN

PEMBERIAN BANTUAN SARANA/PRASARANA
NIAGA GARAM TAHUN 2022
........

(JUDUL KEGIATAN)
………………………

Diajukan oleh :
”XXXXXXXX”
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KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
I.

PENDAHULUAN
minimal memuat latar belakang usulan, permasalahan, tujuan usulan,
dan sasaran usulan

II.

KONDISI UMUM CALON PENERIMA BANTUAN
minimal memuat profil administratif lokasi, kondisi fisik lokasi, demografi,
koordinat calon lokasi bantuan, serta aset dan jumlah masyarakat pesisir
yang diberdayakan.
2.1. Profil Calon Penerima
berisi uraian singkat profil kelompok yang meliputi nama kelompok,
susunan pengurus, lokasi, serta contact person yang bertanggung
jawab atas usulan bantuan.
2.2. Sarana/prasarana yang dimiliki
berisi uraian singkat mengenai sarana/prasarana produksi atau
niaga garam yang pernah dan saat ini dimiliki, asal dan kondisi
terakhir.
2.3. Jenis kegiatan yang telah dan atau akan dilakukan
Uraian singkat mengenai jenis kegiatan, sumber pendanaan dan
tahun pelaksanaan kegiatan.
2.4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Uraian singkat mengenai rencana pelaksanaan kegiatan pasca
menerima bantuan, contoh: Unit Pengolah Garam (Washing plant)
akan digunakan untuk mengolah garam rakyat sepanjang tahun dan
seterusnya.

III.

USULAN KEBUTUHAN
3.1.

Jenis dan Kebutuhan Kelompok (menguraikan rencana penggunaan
jenis bantuan)

IV.

3.2.

Spesifikasi dan desain model bantuan (jika sudah ada)

3.3.

Rencana Anggaran Biaya

PENUTUP

-26Lampiran:
1. Daftar nama anggota kelompok disertai nomor alamat, telpon, dan fotokopi
KTP.
2. Dokumen legalitas calon penerima bantuan
3. Dokumen pendukung:
a. Foto kopi KTP pengurus dan anggota yang akan mengelola bantuan;
b. Surat pernyataan bersedia memberikan keterangan yang benar kepada
Aparat Pengawas Intern dan Ekstern Pemerintah di atas materai,
diketahui oleh kepala desa setempat
c. lampiran hal-hal lain yang terkait.
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Nomor

:

…………., tanggal bulan tahun

Lampiran

:

Perihal

: Dukungan Kegiatan Usaha Pergaraman

Yth. Direktur/Kepala UPT
Di
Tempat
Sehubungan dengan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana
Niaga Garam Tahun 2022 di wilayah Kabupaten ......, kami selaku Pemerintah
Kabupaten/ Kota …. menyatakan dukungan penuh kegiatan dimaksud dengan
usulan kegiatan sebagai berikut :
No.

Kabupaten Kecamatan Desa/

Calon

/Kota

Penerima kepemilikan Bantuan

Kelurahan

Bantuan

Status

Usulan

Lahan

1.
2.
dst.
Untuk menunjang tabel di atas kami lampirkan data dukung berupa …...
Selanjutnya kami merekomendasikan ........ (calon penerima bantuan) yang akan
menerima dan memanfaatkan bantuan tersebut dengan maksimal.Demikian
surat dukungan dan usulan ini kami buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Kepala Dinas ........
Kabupaten/Kota ……………

(…………………………………………)
NIP. ……………………………………….
Tembusan:
1.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2.
Bupati/Walikota ….
3.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi....
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SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama*)
:
Alamat
:
NIK
:
Status
: Pemilik/Penyewa**)
No. Sertifikat
:
Bukti Sewa (apabila menyewa):
Dengan ini menyatakan bahwa lahan tersebut saya serahkan sepenuhnya
kepada .......................(kelompok calon penerima) sebagai lahan …….. (misal:
pembangunan dan pengoperasian Washing Plant kapasitas (7.500 ton/tahun
selama tenggat waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya
Surat Pernyataan ini.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa
tekanan oleh siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
........,....................... 20…
Yang membuat pernyataan
Materai

(………………………….)

Saksi 1

Saksi 2

Ketua ….. (kelompok calon penerima

Kepala Desa ...............

bantuan)

(...............................)

(................................)

Keterangan :
*) Jika dimiliki koperasi maka yang bertanda tangan adalah pejabat yang
sah/sesuai SK Ketetapan. Jika lahan tersebut merupakan milik
pemerintah/pemerintah daerah maka yang bertanda tangan adalah pejabat
pemerintah/pemerintah daerah dengan dilampiri surat perjanjian
pemanfaatan.
**) Coret yang tidak perlu atau ketik dengan pilihan yang sesuai
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dan Mengelola Bantuan Pemerintah
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Nama ….(kelompok masyarakat)
Jabatan
Pekerjaan
Alamat
Desa
Kecamatan
Kab/Kota

:
:
:
:
:
:
:
:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama …………(kelompok masyarakat),
menyatakan bahwa saya bersedia untuk:
1. menerima, memanfaatkan, memelihara, dan mengelola Bantuan
Sarana/Prasarana Niaga Garam yang diserahkan dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. tidak menyalahgunakan, menjual, memindahtangankan sebagian atau
seluruh bantuan, atau melakukan hal–hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
terhadap
Bantuan
Sarana/Prasarana Niaga Garam;
3. bersedia mendapatkan evaluasi dari instansi pemberi bantuan dan Dinas
setempat, serta bertanggung jawab dalam proses hukum atas
penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
4. memberikan laporan setiap 1 (satu) tahun sekali dalam kurun waktu 2
(dua) tahun kepada pemberi bantuan yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut cq. Direktur Jasa Kelautan/UPT …… *)
Demikian surat
semestinya.

pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan

Menyaksikan
Direktur/Kepala UPT …
............
.............................

.............., .......... 20…
Ketua
........... (nama kelompok penerima)
Materai
..........................
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BERITA ACARA
Verifikasi Usulan Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam
…………………………..(Calon Penerima Bantuan)
Kabupaten/Kota …………………………..
Pada Hari ini ………. Tanggal ………. Bulan …………. Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu yang bertempat di:
Desa

:

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

Kecamatan

:

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

Kabupaten

:

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

Provinsi

:

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

Telah dilaksanakan kegiatan verifikasi usulan Bantuan Sarana/Prasarana Niaga
Garam dengan hasil sebagai berikut :
No

Dokumen

Sesuai/tidak

Ket

sesuai
1.

Proposal

2.

Surat Pernyataan Dukungan Dinas
Kab/Kota
Dokumen Legalitas calon penerima
bantuan
Surat Pernyataan penyerahan lahan

3.
4.
5.

Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Menerima, Memanfaatkan, Memelihara
dan Mengelola Bantuan Pemerintah

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap usulan....... (calon
penerima bantuan) dinyatakan sesuai/tidak sesuai*) dengan syarat administrasi
dalam petunjuk teknis Bantuan Sarana/Prasarana Niaga Garam.
Demikianlah Berita Acara ini kami buat, untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
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Ketua Tim Verifikasi

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

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

Ketua

19751110 200912 1 002
Mengetahui

Kepala Dinas......

Direktur/Kepala

Kabupaten/Kota

……………………………………….

……………………………………….

NIP.

NIP.
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BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN SARANA/PRASARANA NIAGA GARAM
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : .........................
Pada

hari

ini

…………

tanggal

………………

bulan

……………..

tahun

Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama

: ..............

Jabatan

: Kuasa Pengguna Barang.......

Alamat

: ..............

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku
Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16,
Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. Nama

:

………………………….....................................................

Jabatan

:

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

Alamat

:

……….……………………..................................................

yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan sebagai berikut:
1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah
dari

Pejabat Pembuat Komitmen Satuan

barang/jasa

kepada

Kerja

………

berupa

PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita
Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima barang dengan baik,
hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui

kewajiban

memelihara

dan

mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK

KESATU

sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang
diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak
sanggup memelihara, mengoperasionalkan, dan memanfaatkan bantuan
pemerintah.
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Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh

Para

Pihak

pada

hari

ini

dan

tanggal

tersebut

di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Kuasa Pengguna Barang,

.................................................,

Materai
Cap basah dan tanda tangan

Cap basah dan tanda tangan

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

….............................................

NIP. .................................
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BARANG/JASA BANTUAN SARANA/PRASARANA NIAGA GARAM TAHUN 2022
Nomor
Tanggal

: ..........
: ..........

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No

Nama Barang/
Merk/Spesifikasi

Volume

Satuan

Harga Perolehan
(Rp)

1
2
3
.....
dst.
TOTAL HARGA PEROLEHAN

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang
...................
Cap basah dan tanda tangan

………………………………………..
NIP. …………………………………

PIHAK KEDUA
.................................................,

Cap basah dan tanda tangan

…..............................................
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LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BANTUAN SARANA/PRASARANA NIAGA GARAM TAHUN 2022

No

Nama
Bantuan

Vol

Satuan

Anggaran

Unit Kerja

:

Periode pelaporan

: Triwulan I/Triwulan II/Triwulan III/Triwulan IV

Jenis

Petunjuk

Bantuan

Teknis
No

Tgl

Prov

Kab

Kec

Desa

Identifikasi

Verifikasi

Penetapan

Nama

Pengadaan

penerima

Kelompok

Barang

No

Tgl

Nilai

BAST
No

Tgl

Kendala

Koordinat
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Form 8. Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah dari Penerima kepada
Pemberi Bantuan
A. LAPORAN PEMANFAATAN BANTUAN SARANA/PRASARANA NIAGA GARAM:
PERKEMBANGAN USAHA OPERASIONAL WASHING PLANT GARAM
BULAN ….s.d ….. Tahun …….
Pengelola Washing Plant
Alamat usaha
Status permodalan saat
ini
Kegiatan Usaha

:
:
:

Informasi Usaha

:

Luas Lahan Pabrik
Status Lahan

:
:

:

…………..
1) Maklone
2) Produksi Garam Konsumsi Beriodium
3) Produksi Garam Aneka Pangan (Non
Iodium)
4) Produksi Garam Lainnya
1) SIUP No …….
2) Status SNI ……..
3) Status Izin Edar BPOM…….
4) Sertifikasi halal ……
5) Status Merek ……
6) Nama Merek Dagang …….
Milik /Non Milik …… a.n …….

No

PERIHAL

A.
1.

PRODUKSI
Bahan Baku dan Olahan
a. Input bahan baku (ton)
b. Harga bahan baku
(Rp/ton
c. NaCl bahan baku (%)
d. Output hasil olahan (ton)
e. Harga output olahan
(Rp/ton)
f. NaCl olahan (%)
Biaya Operasional
a. Tenaga kerja
b. Air
c. Listrik
d. BBM
e. Transportasi dan bongkar
muat

2.

URAIAN
Bulan ….

Bulan ….

Bulan …..
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No

3.

B.

C.

D.

PERIHAL

URAIAN
Bulan ….

Bulan ….

Bulan …..

f. Kantong plastik
g. Karung
h. Biaya operasional lainnya
(sebutkan)
Biaya Lain - lain
a. Perizinan
b. Pemeliharaan/perbaikan
c. lainnya
PENDAPATAN
a. Maklone
1) Penjualan/Pengiriman
ke PT. A…….sesuai
PO No…….. dengan
harga Rp/ton….. (ton)
2) Penjualan/Pengiriman
ke PT. B…..sesuai PO
No……. dengan harga
Rp/ton ……… (ton)
3) Dst.
b. Penjualan Sendiri
1) Garam konumsi
beriodium (ton)
dengan harga Rp/ton
…….. (ton)
2) Garam aneka pangan
dengan harga Rp/ton
……… (ton)
3) Garam lainnya
dengan harga
Rp/ton….. (ton)
KENDALA DAN
PERMASLAAHAN
a. (misalnya kesulitan
bahan baku di bulan
Januari)…
b. Dst
TINDAK
LANJUT/PENYELESAIAN
Tempat, tanggal Pelaporan
Ttd
Perwakilan Penerima Bantuan
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B. LAPORAN PEMANFAATAN BANTUAN SARANA/PRASARANA NIAGA GARAM
(GUDANG GARAM ATAU SARANA PENDUKUNG*)
BULAN ….s.d ….. Tahun …….

1
2
3

: …………………………………………………………..
: …………………………………………………………..
: …………………………………………………………..

4

Nama
Jabatan
Nama Kelompok/
Penerima
Alamat

5
6
7
8

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Nomor Telepon
Tahun Bantuan
Nilai Bantuan
BAST

:
:
:
:
:
:
:
:

: …………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
No ……………………………………………………….
Tanggal …………………………………………………

9
Tanggal Pelaporan :
10 Kontak Person
: Nama ……………………………………………………
No HP / Telp …………………………………………..

No

Diuraikan

Bentuk
Pemanfaatan
Bantuan
Diuraikan

Diuraian

Diisi dengan

bantuan

kondisi

apakah barang

permasalahan

dokumentasi

dan

bantuan

bantuan

yang ada,

antara lain

jumlahnya

apakah

dimanfaatkan,

rencana tindak

bentuk

baik /

kegiatan yang

lanjut, serta

pemanfaatan

rusak

dilakukan, dan

solusi yang

bantuan dan

manfaatnya

telah dilakukan

kondisi barang

Item
Bantuan

Kondisi
Bantuan

Spesifikasi

Permasalahan
dan Solusi

Keterangan

bantuan

Tempat, Tanggal Pelaporan
Ttd Penerima
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Form 9. Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah dari Pemberi Bantuan
kepada Direktur Jenderal
OUTLINE LAPORAN PEMANFAATAN BANTUAN SARANA/PRASARANA
NIAGA GARAM

I.
II.
III.
IV.
V.

SAMPUL
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN (Latar Belakang, Tujuan dan Metode Monitoring dan
Evaluasi)

VI.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI, menyajikan paling tidak:
a. Informasi umum penerima bantuan
b. Kondisi terkini bantuan (kondisi baik/rusak, jumlah, jenis dan
spesifikasi bantuan)
c. Pemanfatan bantuan yang mendukung kegiatan
d. Manfaat terhadap lingkungan atau ekonomi masyarakat
e. Data atau Time series data jika ada yang dapat menunjukkan
manfaat/outcome secara terukur
f. Rekomendasi/Solusi dari permasalahan atas bantuan

VII.

PENUTUP (Kesimpulan dan Saran)

VIII. LAMPIRAN:
a. dokumentasi barang bantuan saat pelaporan;
b. dokumentasi kegiatan pemanfaatan bantuan;
c. surat pernyataan barang hilang/rusak di atas materai, diketahui
oleh dinas kab/kepala desa setempat dan/atau
d. dokumen lain yang relevan dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan

a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
ANTAM NOVAMBAR

