
PETUNJUK TEKNIS

LAPORAN KEUANGAN

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Bantuan Operasional sekolah (BOS) mulai tahun 2011 akan dilakukan perubahan dart dana APBN
menjadi dana pertmbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana
Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2010 tentang APBN.

Sekolah sebagai sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BOS secara profesional untuk
mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BOS yang diterima oleh sekolah dikelola secara
mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dari sisi manajemen keuangan, MBS menuntut
pengelola sekolah mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan
mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara baik dan transparan. Pengelolaan dana yang baik tidak
terlepas dart prinsip ekonomis, eflslensl, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam
pengelolaan dan pengendalian.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional menyusun Petunjuk Teknis Keuangan.
Petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan untuk pelaksanaan program agar para pengelola Tim BOS di
seluruh tingkatan dapat memenuhi tugasnya dengan mudah. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan fungsi
Tim Manajemen BOS dapat dijalankan dengan baik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk teknis keuangan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sarna dan sebagai pedoman
bagi Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,Sekolah, dan pihak terkait lain.

2. Tujuan

Petunjuk Teknis Keuangan bertujuan agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib
administrasi, transparan, akuntabel, efisiensi dan efektifitas, tepat waktu, serta terhindar dari
penyimpangan.
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BAB II
PEMANFAATAN DANA

A. Penggunaan Dana

Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS akan diuraikan untuk setiap komponen yang
diperbolehkan didanai oleh BOS.

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak. Buku teks
yang boleh dibeli adalah buku teks yang telah dinilai kelayakannya oleh Pemerintah.
~ Pengadaan buku terse but tidak dikenakan PPN dan PPh Pasal 22 (lihat sub bab B tentang

Perpajakan).

2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru
~ Digunakan untuk biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran

ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan
kegiatan tersebut termasuk di dalamnya pengeluaran untuk alat tulis, fotocopy, honor/uang lembur,
dan konsumsi panitia pendaftaran siswa baru dan pendaftaran ulang siswa lama.

~ Lihat Sub-Bab B. tentang Perpajakan.

3. Membiayai kegiatan pembelaiaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian,
olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja; pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS) dan sejenisnya.
~ Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut seperti pengeluaran alat tulis, bahan dan

penggandaan materi termasuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi
dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, membeli alat olah raga, alat kesenian,
perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.

~ Lihat Sub-Bab B. tentang Perpajakan.

4. Membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa
~ Dapat digunakan untuk membayar honor pengawas ulangan/ujian, penulis soal ujian, pengoreksi hasil

ujian, panitia ujian, honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa, membeli bahan dan
penggandaan soal, dll yang relevan dengan kegiatan tersebut.

~ Lihat Sub-Bab B. tentang aturan perpajakan.

5. Membeli bahan-bahan habis pakai
~ Digunakan untuk pembelian bahan pendukung proses belajar mengajar seperti buku tulis, kapur tulis,

pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris. Dana BOS dapat juga
digunakan untuk membayar langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk
kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.

~ Untuk pembelian bahan-bahan habis pakai dalam mendukung proses belajar mengajar (Iihat Sub bab
B: tentang Perpajakan).

6. Membayar langganan daya dan jasa
~ Untuk membayar langganan listrik, air, telepon dan internet yang ada di sekolah.
~ Bila terdapat jaringan telepon dan Iistrik di sekitar sekolah dan sekolah belum berlangganan daya dan

jasa tersebut, diperkenankan untuk memasang sambungan teleponllistrik ke sekolah.
~ Tidak diperkenankan untuk pembelian handphone dan membayar pulsa handphone.
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~ Jika tidak ada jaringan ISlrik dan dirasakan diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar, maka
diperkenankan untuk membeli genset.

~ Untuk pembayaran langganan daya dan jasa tidak dikenakan PPN dan PPh Pasal 22 (lihat KMK
254/KMK.03/2001 dan perubahan terakhir PMK nomor 154/PMK.03/2010).

7. Membayar biaya perawatan sekolah
~ Digunakan untuk keperluan biaya perawatan ringan sekolah seperti pengecetan, perbaikan atap bocor,

perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai
ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

~ Perawatan ringan dilakukar dengan swakelola.
~ Pembayaran honor pekerja berdasarkan upah ke~a harian sesuai kehadiran dibuktikan dengan daftar

hadir. Honor pekerja dikenakan PPh Pasal 21 (lihat Sub bab B: Perpajakan).
~ Pengadaan bahan perawatan ringan (lihat Sub bab B: Perpajakan).

8. Membayar honorarium bulan an guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
~ Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BaS.
~ Bagi guru PNS di sekolah negeri yang mengajar di sekolah swasta di luar kewajiban jam mengajar di

sekolah negeri, diperlakukan sebagai tenaga pendidik honorer oleh sekolah swasta terse but. Guru
PNS yang ditugaskan oleh pemerintah di sekolah swasta, diperlakukan sebagaimana PNS di sekolah
negeri.

~ Tambahan insentif rutin bagi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan ditanggung sepenuhnya
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

~ Honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer dikenakan PPh Pasal 21 (lihat
Sub bab B: Perpajakan).

9. Pengembangan Profesi Guru
~ Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk

sekolah yang memperoleh hibah/blok grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun
anggaran yang sarna tidak diperkenankan menggunakan dana BaS untuk peruntukkan yang sarna.
Pengeluaran untuk kegiatan tersebut seperti honorarium nara sumber, penulis naskah materi paparan,
pengadaan alat tulis, bahan, penggandaan materi, transport, dan konsumsi dapat menggunakan dana
BaS.

~ Pengadaan alat tulis/bahan/penggandaan materi (lihat Sub bab B: Perpajakan).
~ Pembayaran honorarium narasumber, penulis naskah materi paparan, dikenakan PPh Pasal 21 (lihat

Sub bab B: Perpajakan).

10. Memberi bantu an biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan
ke sekolah
~ Dipergunakan untuk meringankan biaya transport dari dan ke sekolah bagi siswa miskin. Bantuan

biaya transportasi tidak dikenakan pajak. Bantuan diberikan hanya kepada siswa yang karena biaya
transportasi sehingga terarcam tidak masuk sekolah. Komponen ini juga dapat berbentuk pembelian
alat transportasi bagi siswa yang tidak mahal, misalnya sepeda, perahu penyeberangan dll. Alat ini
menjadi inventaris sekolah.

11.Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan BaS, seperti:
~ Alat Tulis Kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat menyurat, insentif

bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BaS dan biaya transporasi dalam rangka
pengambilan dana BaS di BanklPT Pos Indonesia (Persero).

~ Untuk pembelian Alat Tulis Kantor dan penggandaan (lihat Sub bab B: Perpajakan).
~ Untuk insentif penyusunan laporan dikenakan PPh Pasal 21 (lihat Sub bab B: Perpajakan).
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12. Pembelian komputer (desktop/work station) untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 unit dan pembelian
1 unit printer dalam satu anggaran.
> Lihat Sub bab B: Perpajakan.

13.Bila seluruh komponen 1 s.d. 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa
dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran,
mesin ketik, mebeler sekolah. Bagi sekolah yang telah menerima OAK, tidak diperkenankan menggunakan
dana BOS untuk peruntukan yang sarna.
> Lihat Sub bab B: Perpajakan.

Catatan:

Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS digunakan juga untuk:

1. Kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses belajar mengajar, meliputi
kegiatan:
a. Supervisi oleh Kepala Sekolah, diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.
b. Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka, diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.
c.Kegiatan tatap muka di Sekolah Induk oleh Guru Bina, diberikan rata-rata maksimal sebesar Rp
150.000,-/bulan tetapi secara proporsional perlu disesuaikan dengan beban mengajarnya.

d. Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong, diberikan masing-masing maksimal sebesar Rp
150.000,-/bulan.

e. Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas Tata Usaha (1 orang), diberikan maksimal sebesar
Rp 100.000,-/bulan.

f. Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri diberikan maksimal sebesar Rp
150.000,-/bulan.

Pembayaran honorarium tersebut dikenakan PPh Pasal 21 (Iihat butir B. tentang aturan perpajakan).

2. Biaya transportasi Guru Bina dan Guru Pamong dari SMP Induk ke TKB dan sebaliknya disesuaikan
dengan kondisi geografis dan sarana transportasi, yaitu:
a. Transportasi Guru Bina ke TKB.
b. Transportasi Guru Pamong ke Sekolah Induk.
c.Transportasi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala SMP Terbuka dalam rangka supervisi ke TKB.
d. Transportasi Pengelola TKB Mandiri ke Sekolah Induk dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan
pelaporan.

B. Perpajakan

Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BOS diatur sebagai berikut.

1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pembelian
ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain pada kegiatan penerimaan siswa baru; kesiswaan; ulangan harian,
ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa; pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti
buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum; pengembangan profesi guru; pembelian bahan-bahan
untuk perawatan/perbaikan ringan gedung sekolah
a. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Negeri atas penggunaan dana BOS
sebagaimana terse but di atas adalah:
i. Tidak perlu memungut PPh Pasal22 sebesar 1,5%1
ii. Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1.000.000,- (satu
juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena
Pajak Rekanan Pemerintah. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak
melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah,

I Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan
dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain pasal3 butir (1)h.
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PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku urnums, Pemungut PPN dalam hal ini bendaharawan
pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan
oleh bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP)3.

b. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri adalah tidak termasuk
bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut
PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola
dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait atas penggunaan dana BOS untuk belanja barang
sebagaimana tersebut diatas adalah:
i. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang
ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.

ii. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak).

2. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pembelian/penggandaan buku
teks pelaiaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak.
a. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada sekolah negeri atas penggunaan dana BOS untuk
pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah:
i. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, tidak
perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% 1.

ii. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang
terutang dibebaskan.

iii. Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1.000.000,- (satu
juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa buku-buku yang bukan buku pelajaran
umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya
jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang
dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan
Pemerintah.

b. Bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri adalah tidak termasuk
bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut
PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawanl pengelola
dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait dengan pembelian/penggandaan buku teks
pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah:
i. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang
ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.

ii. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang
terutang dibebaskan.

iii. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak) atas pembelian buku
yang bukan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.

3. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor pada kegiatan penerimaan siswa baru,
kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BOS dan kegiatan pembelajaran pada SMP
Terbuka. Semua bendaharawan/penanggung jawab dana BOS baik pada sekolah negeri maupun sekolah
bukan negeri :
a. Atas pembayaran honor kepada guru non PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh Pasal21
dengan menerapkan tarif Pasal17 UU PPh sebesar 5 % dari jumlah brute honor.

b. Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan IliA ke atas harus dipotong PPh Pasal 21 yang
bersifat final sebesar 15% dari jumlah honor.

2 Undang-undang Republlk Indonesia nomor 8 tahun 1983 terakhlr dengan Undang·undang nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga alas Undang Undang
nomor 8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM serta KMKl563/2003 tentang penunjukkan bendaharawan pemerintah untuk
memnungut, menyetor. dan melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya.

3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEp·382/PJ/2002 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPNBm
bagi pemungut PPN dan Pengusaha Kena Pajak f1ekanan
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c.Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan liD ke bawah tidak dilakukan pemotongan PPh
Pasal 21. Namun atas honor terse but wajib dilaporkan dan dihitung PPh-nya dalam SPT Tahunan PPh
Orang pribadi dari guru terse but.

4. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana 80S dalam rangka membayar honorarium
guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai dari Pemerintah Pusat dan atau
Daerah yang dibayarkan bulanan diatur sebagai berikut:
a. Penghasilan rutin setiap bulan untuk guru tidak tetap (GH), Tenaga Kependidikan Honorer, Pegawai
Tidak Tetap (PH), untuk jumlah sebulan sampai dengan Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh
ribu rupiah) tidak terhutang PPh Pasal 21.

b. Untuk jumlah lebih dari ltu, PPh Pasal 21 dihitung dengan menyetahunkan penghasilan sebulan.
Dengan perhitungan sebagai berikut:
i. Penghasilan sebulan........................................................................................................... XX
ii. Dikurangi biaya jabatan 5%, maks Rp 500.000 sebulan (XX)
iii. Penghasilan netto sebulan XX
iv. Penghasilan netto setahun (x 12) XX
v. Dikurangi PTKP*) (XX)
vi. Penghasilan Kena Pajak XX
vii. PPh Pasal 21 terutang setahun 5% (iurnlah s.d. Rp 50 juta) dst XX
viii.PPh Pasal21 sebulan (:12) XX
*) 8esarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), adalah:

a. Status sendiri Rp 15,84 juta
b. Tambahan status kawin Rp 1,32 juta
c. Tambahan tanggungan keluarga, maksimal3 orang @ Rp 1,32 juta

5. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana 80S, baik pada Sekolah Negeri, Sekolah
Swasta, untuk membayar honor kepada tenaga kerja lepas orang pribadi yang melaksanakan kegiatan
perawatan atau pemeliharaan sekolah harus memotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi Rp 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan
belum melebihi Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), maka tidak ada PPh Pasal
21 yang dipotong;

b. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi Rp 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah), namun jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan
telah melebihi Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), maka pada saat jumlah
seluruh upah telah melebihi Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) harus dipotong
PPh Pasal 21 sebesar 5% atas jumlah bruto upah setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) yang sebenarnya;

c. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dari Rp 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan belum
melebihi Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), maka harus dipotong PPh Pasal 21
sebesar 5% dari jumlah upah harian atau rata-rata upah harian di atas Rp 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);

d. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dari Rp 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan telah
melebihi Rp 1.320.000,· (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), maka pada saat jumlah seluruh
upah tetah rnelebihi Rp 1.320.000,· (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), harus dihitung kernbali
jurnlah PPh Pasal21 yang harus dipotong dengan rnenerapkan tarif 5% atas jurnlah bruto upah setelah
dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.
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BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan
penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas
penggunaan dana.

A. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Laporan realisasi penyaluran dana BOS paling
lambat:
1. Triwulan pertama pada akhir bulan maret 2011;
2. Triwulan kedua pada akhir bulan juni 2011;
3. Triwulan ketiga pada akhir bulan september 2011;
4. Triwulan keempat pada akhir bulan Desember 2011.
Format laporan realisasi penyaluran dana BOS dapat dilihat seperti pada Format BOS-K7 di bawah ini :

Fonnal B05-K7
Dibual oleh TIm Manajamen BOS KabiKota

Disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Pusal

8ANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (80S)
LAPORAN KEUANGAN TRIWULANAN

KABUPATEN/KOTA .
PROPINSI .

Periode: •.•.•...................... s.d ••.••.•.•.•••...............•... 20 .•

A10kasi Anggaran
Jumlah dana yang dicairkan KabupatenIKota Sisa Anggaran

No Jenjang (Rp) Triwulan Total Sampai dangan (Rp)
sebelumnya (Rp)

No SP2D Tanggal Jumlah (Rp) saatini (Rp)

1 SO .
Neaeri
Swaste

2 SMP -
Neaeri
Swasta

Total - - . -
Kepala Dlnas Pendldikan
KabupatenIKata ••••.••••

ManagerBOS
KabupatenIKota •••••••••

Ttd Ttd

........, ,.................• ...'••....•........................••....
NiP •••••••••.•.•.•••••••••••••••••••• NiP ••.••.•••••••••••••••••••••••••.••

B. Tingkat Sekolah

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS) harus memuat rencana penerimaan dan rencana penggunaan uang dari semua sumber
dana yang diterima sekolah.
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RKAS atau RAPBS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan, khusus untuk sekolah
swasta, Ketua Yayasan. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim
Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

RKAS/RAPBS dibuat setahun sekali pada awal tahun ajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada
semester kedua. Oleh karena itu Sekolah dapat membuat RKAS atau RAPBS tahunan yang dirinei tiap
semester. Format RKAS/RAPBS dapat dilihat seperti pada tFormat BOS-K1 dibawah ini

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
TAHUN AJARAN •••••

Fonnat B05-Kl
OIlsi oleh sekolah

D1k1r1mke TIm IIanajemen BOS KabKota

PENERlIAAN PENGELUARANIBElANJA
No. No. Ullian .hJmIah No. N. UIIlan .ltInIah
Urul KDde Urul Kode
1 2 3 4 5 6 7 8
I 1 SlSA TAHUNlAlU I 1 PROGRAI SEKOLAH

1.1 Pengentillgll Kimpelensi W_ (IjdaIg Oleml dal noo '*adenik)
I 2 PEtIlAPATAN RUTIN 12 PengentiIIgIl kldUtInIKTSP

2.1 G/liPNS 1.3 PengembalIJill iJOSlISpenIJeIljll1l1
22 G/li Pegarli lidak Tetap 1.4 I'engemba1IJi11sislem penilUI
2.3 llelaIja 8nlg dill Jasa 1.5 Pengentillgll penddk dal Eriaga kependlikal
2.4 llelaIja I'emell1nan 1.6 PengembaIglrI SlI1IIil dallJ1Slllll8 sekoIa1
2.5 llelaIjallill-lain' 1.7 Pengemba1glIImanilemen sekoIah

1.8 Prii18i11kesisw~
01 3 BANTUANOPERASIONALSEKOLAH (BOS) 1.9 Budaya dillliliMIlll sekoIa1

3.1 80SPusal 2.0 PenlIIanllllaraktlr (bud pUbl
32 8OSPn1'Ii1si 0 2 NONPROGRAMSEKOLAH
3.3 80S KiIupalenlKola 2.1 IlelaIjaPegartai

2.2 llelaIja Bn1g dal Jasa
IV 4 BANTUAN

4.1 OlIIadelioosenl'asi
42 0lIIa Tugas I'embaUI
4.3 OlIIaAlokasiKlmJs
4.4 l.airHain {ba1Iua1 kill' negeMibah)'

y 5 PEIIlAPATAN ASU SEKOLAH
5.1
52

.hInIIh Pemnun JulUhPtngeIuIIIJI

• 5ebulbn jIU Ida

NiP.•..•.......... NiP.••..•....•.•...

RKAS atau RAPBS perlu dilengkapi dengan Reneana Penggunaan seeara rinei, yang dibuat tahunan dan
tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah (Format BOS-K1A).

63



RENCANAANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJASEKOLAH (RAPBS)
TAHUN AJARAN .....

Nama Sekolah
DesalKecamatan
KabupatenlKota
Provinsi
Triwulan

Format BOS-K1 A
Dlisi oleh Sekolah

Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

Sumberdana BOS

Jumlah Triwulan
i

No. Urut No. Kode Uraian ldalam RDI I " III IV

1 2 3 4 5 6 7 8

, ,

Mengetahui,
Kelua Komile sekolah

Menyelujui,
Kepala sekolah

Dibuat
BendaharaIPenanggungjawab kegiatan

NIP . NiP .

2, Realisasi penggunaan dana per sumber dana

Merupakan bentuk laporan keuangan yang terintegrasi dan singkatlpadat (condensed) yang berisi
penerimaan dana dari semua sumber dana di sekolah, penggunaan dana dari semua sumber dana di
sekolah dan sisa dana yang terdapat di sekolah.
Sumber informasi untuk penyusunan laporan ini adalah Buku Kas Umum dari semua sumber dana yang
dikelola oleh sekolah pada periode yang sama, Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh
Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Model laporan dapat dilihat seperti pada tabel Format
BOS-K2 di bawah ini :
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REAUSASI PENGGUNAAN DANA llAP JENIS ANGGARAN
TAHUN AJARAN ••••••••••••••

PERIODE TANGGAL : •••••••••••••••••••••• sid •••••••••.•••••••••••••••• ( Trlwulan ke •••.• )
Nama Sekolah
KaclJllllan
KabupatenIKota
Provlnsl

FormatB0S-K2
DiI1l oIeh Sekolah

Dldrlm ke Tun llwiemen 80S KabKola

No.
Penoounaan dana oer sumber dana

Urul
No. Kolle Uralan Keglatan JllIIIlah

Rutin I
Bantuan Onoraslonal Sekolah BOS Bantuan Pendapatan AsU

Pusal I Provlnsl I KabIKota I lain Sekolah
1 2 3 4 5
I PENERIMAAN

II PENGELUARANIBELANJA :

1 PROGRAM SEKOLAH :
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan (bidang akademik dan non akademik)
12 Pengembangan kurikulumn<TSP
1.3 Pengembangan proses pembelajaran
1.4 Pengembangan sistem penllaian
1.5 Pengembangan pendidik dan lenaga kependidik?n
1.6 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
1.7 Pengembangan manajemen sekolah
1.8 Pembinaan kesiswaanlekstrakurikuler
1.9 Budaya dan lingkungan sekolah
2.0 Penanaman karakter (budi pekerll)

Sub total Proaram Sekolah

2 NON PROGRAM SEKOLAH :
2.1 Belanja Pegawai

2.2 Belania barana dan iasa
Sub total Non Proaram Sekolah

Total PenaeluaranJBelanJa f II = 1 + 2)

01 SISA DANA = I-II

Komle Sekalah
Mengelahui
Kepala Sekalah

.................., 20 .
Bendahara

NIP. NIP.

3. Pembukuan

Sekolah diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah, untuk program
BOS, pembukuan yang digunakan dapat dengan tulis tangan atau menggunakan komputer, buku yang
digunakan adalah sebagai berikut :

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum mempunyai fungsi untuk mencatat seluruh penerimaan dana dari BOS, pungutan
pajak serta jasa giro maupun seluruh pengeluaran baik yang berbentuk tunai maupun giral.

Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing sumber dana secara terpisah, kecuali apabila
sekolah hanya mempunyai satu rekening tabungan yang berfungsi untuk menampung seluruh sumber
penerimaan sekolah maka Buku Kas Umum yang dibuat oleh sekolah hanya satu.

Pembukuan dalam Buku Kas Umum meliputi semua transaksi ekstemal, yaitu yang berhubungan
dengan pihak ketiga:
i. Kolom Penerimaan: dari Penyalur Dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari

pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank.
ii. Kolom Pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil

dari jasa giro dan setoran pajak.
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BKU harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul
satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat didalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku
pembantu (buku pembantu kas atau buku pembantu bank atau buku pembantu pajak) dan format yang
telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.
Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim Manajeman BOS
Kabupaten. dan para pemeriksa lainnya apabila dipertukan.

Format Buku Kas Umum (BKU) dapat dilihat seperti Format BOS·K3 di bawah ini :

BUKU KAS UMUM

Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

FonnatB08-K3
DUsloleh Bendahara
Dlsimpan di sekolah

Tanggal No. Kode No. Buktl Uralan Penerimaan Pengeluaran Saldo
IDeblt\ IKredit\

1 2 3 4 5 6 7

Mengetahui
Kepala Sekolah

Oi buat oleh,
Bendahara

( )
NIP

( )
NIP

b. Buku Pembantu Kas

Buku pembantu kas (Format BOS-K4) mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi
penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai.

Buku ini harus dibukukan per transaksi dan ,ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.
Dokumen ini disimpan di sekolah dan dipertihatkan kepada pengawas. Tim Manajeman BOS
Kabupaten, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
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BUKU PEMBANTU KAS
Bulan:

Nama Sekolah
DesalKecamatan
Kabupaten
Provinsi

Format B05-K4
Dlisl oleh BendaharaiGuru

Disimpan dl sekolah

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Debitl (Kreditl

1 2 3 4 5 6 7

Mengetahui
Kepala 5ekolah

...... , 20 .
Bendahara

( )
NIP

( )
NIP

c. Buku Pembantu Bank
Buku pembantu bank mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran yang
dilaksanakan khusus melalui bank dengan cara antara lain penerbitan cek, penarikan cek, penerimaan
pembayaran dengan cek.
Sumber informasi untuk penyusunan Buku Pembantu Bank adalah semua transaksi eksternal baik
penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan melalui bank dan transaksi internal yang berupa
pengambilan uang kas di bank dan penyetoran uang kas untuk disimpan di Bank.
Buku ini harus dibukukan per transaksi dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.
Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim Manajeman BaS
Kabupaten, dan para perneriksa lainnya apabila diperlukan. Format Buku Pembantu Bank dapat dilihat
pada Format BOS-K5 dibawah ini.

BUKU PEMBANTU BANK
Bulan: .

Nama Sekolah
DesalKecamatan
Kabupaten
Provinsi

Format BOS·K5
Dilsi oleh BendaharaiGuru

Disimpan di sekolah

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Debitl IKredit)

1 2 3 4 5 6 7

Mengetahui
Kepala Sekolah

...... , 20 .
BendaharalGuru

( )
NIP

( )
NIP
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d. Buku Pembantu Pajak
Buku pembantu pajak (Format BOS-K6) mempunyai tungsi untuk mencatat semua transaksi yang
harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib
pungut pajak.

BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan:

Fonnat808-1<6Nama Sekolah
DesalKecamatan
Kabupaten
Provinsl

DUslolehBendehara
Dlslmpandi sekolah

Tanggal No. Kode No. Buldl Uralan Penerimaan Debit Pengeluaran Saldo
PPN PPh21 PPh22 PPh23 (Kredit)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Mengetahui
Kepala Sekolah

Dibuat oleh,
Kepala Sekolah

NIP NIP

e. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tang an atau
menggunakan kornputer.!

t. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak BKU dan Buku-buku
pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan BKU dan
buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah.

g. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu
yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.

h. Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta.

i. Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas
Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran tidak boleh dibawa dan harus disimpan di
kantornya.

4. Bukti pengeluaran

a. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;

b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan
ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,· tidak dikenai bea meterai,
sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,· sampai dengan Rp 1.000.000,· dikenai bea
meterai dengan tarit sebesar Rp 3.000,· dan transaksi dengan nilai nominallebih besar Rp 1.000.000,·
dikenai bea meterai dengan tarit sebesar Rp 6.000,·

c. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukkannya;

3 PeraturanMenlenKeuangannomor73/PMK.05/2008dan PeraturanDireklurJenderalPerbendaharaannomorPER-47/PB/2009.
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d. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran
kuitansi;

e. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara;

f. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpanoleh sekolah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

5. Pelaporan

Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS. Untuk itu
laporan pertanggungjawaban harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya.
b. Laporan penggunaan dana BOS dari Penanggungjawab/ pengelola dana BOS di tingkat sekolah

kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Kota meliputi Laporan realisasi penggunaandana per
sumber dana, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu
Pajak beserta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bondari
vendor/toko/supplier) dan sekolah juga wajib mengarsipkan untuk bahan audit.

c. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-Iaporan keuangan maupun dokumen
pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya,serta
disimpan di suatu tempat yang aman dan mudalr untuk ditemukan setiap saat.

6. Waktu Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut disampaikan kepada Tim Manajemen . BOS
Kabupaten/Kota setiap triwulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya triwulan
tersebut.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TID.

MOHAMMAD NUH
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