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Lampiran l: contoh biaya-biaya yang tidak diperkenankan (inerigihre crst)

Biaya-biaya yang tidak diperkenankan (ineligiblecosl) meliputi:

l Perjamuan

2. Hadiah atau pemberian

3. Barang ataujasa dari negara komunis

4. Tanda penghargaan ataujasa

5. Kerugian atas hibah lain

6. Pajak atau cukai negara tuan rumah

7. Gaji untuk pejabat RI Eselon pengambil keputusan

8. Gaji untuk pegawai RI selain yang dituliskan diatas yang belum atau
tidak nrendapat persetujuan direllur USAID

9. Per Diem untuk kegiatan yang sama dengan alamat kantor pegarvar

l0 Jumlah per Diem yang melebihi ketentuan per Diem BAPPENAS
USAiD

Honorarium yang tidak mendapat persetu.luan Direktur USAID
Pernbayaran atas barang atau iasa yang tidak didukung bukti-bukti
pernbelian
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Hutang piutang

Pengeluaran tak terduga

Denda atau penalti

Bunga

Biaya untuk mencari dana

Biaya untuk mana.jemen

i P it ''' '

\uo i t " t t : ' " "
i  B i l

. r . r i io l i l

. A

r ,,' ,if1l i

B A E A

1 . 4

Tiket pesarvat udara kelas I, kecuali ada persetujuan dari USAID

Biaya pelayanan informasi masyarakat sebagai biaya tidak langsung

Biaya relokasi atau perpindahan

Biaya profesional dalam kaitan litigasi terhadap pemerintah Amerika
Serikat

Biava organisasi dan reorganisasi

Perjamuan
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26. Hadiah atau pembenan

27. Barang atau jasa dari negara komunis

28. Tanda penghargaan ataujasa

29. Kerugian atas hibah lain

30. Pajak atau cukai negara tuan rumah

31 Gaji untuk pejabat RI Eselon pengambil keputusan

32. Gqii unt'k pegau'ai RI selain yang dituliskan diatas yang berurn atau
tidak rnendapat persetujuan direktur USAID

33. Per Diem untuk kegiatan yang sama dengan alamat kantor pega*ai
34 Jumlatr per Diem yang melebihi ketentuan per Diem BAPPENAS
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Honorarium yang tidak mendapat persetujuan Direktur USAID
Pembayaran atas harang atau jasa yang tidak didukung bukti-bul1i
pembelian

Iklan

Hutang piutang

Pengeluaran tak terduga

Denda atau penalti

Bunga

Biaya untuk mencari dana

Biaya untuk manajemen

Tiket pesawat udara kelas I, kecuali ada persetujuan dari USAID

Biaya pelayanan infcrrmasi masyarakat sebagai biaya tidak langsung

Biaya relokasi atau perpindahan

Biaya profesional dalam kaitan litigasi terhadap pemerintah Amerika
Serikat

48. Biaya organisasi dan reorganisasi
49. Biaya lain yang tidak diperkenankan oleh pemberi dana
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