WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
OLA PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN
0 ERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN
MILIK PEMERINTAH KOTA BATAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
WALIKOTA BATAM,
Menimban1

Menginga1

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 327 UndangUndang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
menyebutkan
bahwa
semua
penerimaan
dan
pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang
dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, dalarn hal
penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dilakukan pencatatan
dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah;
b.

bahwa dalam rangka kelancaran, efektifitas dan tertib
administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait
dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan
operasional satuan pendidikan dasar dan ~ atuan
pendidikan menengah milik Pemerintah Daerah, perlu
diatur ketentuan tentang Pola Pengelolaan Keuangan
Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan
Pendidikan Milik Pemerintah Kota Batam;

c.

bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pola Pengelolaan Ke-c.angan
Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan
Pendidikan Milik Pemerintah Kota Batam;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tan1bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 ·~entang

Dasar

\Jegara

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran I\egara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran l\egara
Republik Indonesia Nomor 4286)

4.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ~~istem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 430 1);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga.rnana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Ur.dangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan :<.edua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t<:ntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re~)ublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Re~ublik
Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nom or 4864);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan
Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 05)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
80 Tahun 2015 ten tang Petunjuk Teknis Penggt:naan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan
Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan l\omor
16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Dana
Bantuan
Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indcnesia
Tahun 2016 Nomor 683);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nornor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100).
Memperhat ikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
06.B/LHP /XVIII.TJP /05/2016
ten tang
~istem
Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2015;
2. Bunga
Rampai
Komite
Standar
Akuntansi
Pemerintah Nomor S-23/K.1/KSAP/III/2016 tanggal
02 Maret 2016 Perihal Fatwa Terkait Pengganggaran
dan Pelaporan Dana BOS Pada Pemerintah;
3. Surat
Edaran
Menteri
Dalam
:'Jegeri
Nomor910/ 106/SJ tanggal 11 januari 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaar Dan
Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana
Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pend.dikan
Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/ Kota;
dan
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendat.araan
Nomor 85965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010
Perihal Pemanfaatan Bunga Yang Berasal Dari Dana
BOS di Rekening Satuan Pendidikan.
MEMUTUSKAN :
Menetapk~

n

PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN MILIK PEMERINTAH KOTA
BATAM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah rAenteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;

3.

Pemerintah Propinsi
Kepulauan Riau.

4.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

5.

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.

6.

Walikota adalah Walikota Batam.

7.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanj"Jtnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kota Batam.

8.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewc~iban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerin:ahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya
segala
ben tuk
kekayaan
yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah
terse but.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat
APBD
adalah
rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang diJahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9.

adalah

Pemerintah

Propinsi

10. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya
disebut
Dana
BOS
adalah
dana
·..1ntuk
penyelenggaraan program Pemerin tah yang pad a
dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi
non personalia bagi satuan pendidikan sebagai
pelaksana program wajib belajar dan dapat
dimungkinkan untuk mendanai beberapa ke5iatan
lain sesuai petunjuk teknis dari Menteri Pend.dikan
dan Kebudayaan.
11. Biaya Non Personalia adalah biaya untuk bahan atau
peralatan pendidikan habis pakai, dan bia:ya tak
langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lernbur,
transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain.
12. Pola
Pengelolaan
Keuangan
Dana
Bantuan
Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut
Pengelolaan
Dana
BOS
adalah
tata
cara
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan
pertanggungjawaban dana BOS yang diterima oleh
satuan pendidikan milik Pemerintah Kota Batam dari
Pemerintah Pusat dan/ a tau Pemerintah Provinsi yang
memiliki kekhususan dalam batas-batas tertentu
yang
dapat
dikecualikan
dalam
pengdolaan
keuangan daerah yang berlaku umum untuk
menjamin efektifitas penggunaan dana BOS dalam
mendukung program wajib belajar.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selarjutnya
disingkat OPD adalah Perangkat daerah pada
Pemerintah
Daerah
selaku
pengguna
anggaran / barang.

14. Kepala
Organisasi
Perangkat
Daerah
yang
selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala
Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna anggaran / barang.
15. Dinas Pendidikan Propinsi adalah Dinas Pendidikan
Propinsi Kepulauan Riau.
16. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota
Batam.
17. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi adalah Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
18. Kepala Dinas Pendidikan
Pendidikan Kota Batam.

adalah

Kepala

Dinas

19. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar
dan satuan pendidikan menengah milik Pemerintah
Daerah.
20. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan
Pendidikan Dasar dan Kepala Satuan Pendjdikan
Menengah.
21. Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar
Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri, Sekolah
Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa Negeri dan Sekolah Dasar 'Jegeri
serta Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap
milik Pemerintah Daerah yang menjalankan pr,Jgram
wajib belajar.
22. Kepala Satuan Pendidikan Dasar adalah Kepala
Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah Dasar Luar
Biasa Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama
Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama Luar
Biasa Negeri serta Kepala Sekolah Dasar Negeri dan
Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap milik
Pemerintah Daerah yang menjalankan program wajib
belajar.
23. Satuan Pendidikan Menengah adalah Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
milik pemerintah daerah yang menjalankan program
wajib belajar.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah.
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di~ingkat
BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
selaku Bendahara Umum Daerah.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat
RKUD
adalah
rekening
·:empat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Gubernur atau Walikota untuk menampung seluruh
penerimaan
daerah
dan
membayar
seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

27. Rekening Bendahara Dana BOS adalah rekening
tempat penyimpanan uang bantuan opera~;ional
sekolah yang digunakan untuk menampung seluruh
penerimaan dana BOS dan membayar seluruh
pengeluaran dana BOS pada bank yang ditetapkan.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang
selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan dan rencana belanja program dan
kegiatan satuan pendidikan dalam pengelolaan dana
BOS sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.
29. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanj~.tnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan
dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD
se bagai dasar penyusunan APBD.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen
yang memuat pendapatan dan belanja yang
digunakan se bagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.
31. Pengadaaan
Barang/ J a sa
Pemerin tah
yang
selanjutnya disebut dengan Pengadaan BarangjJasa
adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa
oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh BarangjJasa.

32. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejaba·: yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD dan ditetapkan melalui keputusan Kepala
SKPD.
33. Bendahara Dana BOS adalah pegawai yang ditunjuk
untuk menjalankan fungsi menerima, menyi11pan,
membayarkan,
menatausahakan,
dan
mempertanggungjawabkan dana BOS.
34. Jasa Giro adalah pendapatan Pemerintah Daerah
yang diperoleh atas dana yang disimpan pada bank
umum yang besarannya berdasarkan tingkat jasa
giro yang berlaku.
35. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang men1enuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
36. Pendapatan Dana BOS adalah semua penel'imaan
dana BOS yang diperoleh dari Pemerintah Pusat
dan/ a tau Pemerintah Provinsi dalam periode
anggaran bersangkutan yang tidak perlu c.ibayar
kembali.

37. Belanja Dana BOS adalah semua pengeluaran dari
rekening Dana BOS yang mengurangi ekuitas dana
lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kernbali
serta berpedoman kepada keten tuan pera turan
perundang-undangan.
38. Laporan
Keuangan
adalah
bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan s~lama
suatu periode tertentu.
39. Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah yang
selanjutnya
disingkat
LKPD
adalah
bentuk
pertanggungjawaban
pengelolaan
keua.ngan
Pemerintah Daerah selama suatu periode terten:u.
40. Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Caerah
yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan SKPD
adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan SKPD selama suatu periode tertentu.
41. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntans. yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan LKPD.
42. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota
Batam.
43. Peraturan
Batam.

Walikota

adalah

Peraturan

Walikota

44. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun yang
dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan
31 (tiga puluh satu) Desember.
45. Hibah BOS Propinsi adalah dana yang ditransfer dari
Rekening Kas U mum Daerah Provinsi ke Rekening
Dana BOS masing-masing satuan pendidikan.
46. Naskah Perjanjian Hibah BOS yang selan_jutnya
disebut NPH BOS adalah naskah perjanjian hibah
antara Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi atau pejabat yang ditunjuk atas nama
Gubernur dengan Pejabat yang mewakili satuan
pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota se bagai
penerima hibah BOS.
47. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatar dan
Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah
dokumen yang disampaikan oleh Kepala Dinas
Pendidikan kepada PPKD selaku BUD berda:;arkan
laporan realisasi pendapatan dan belanja serta Surat
Pernyataan Tanggung Jawab yang disampaikan oleh
Kepala Satuan Pendidikan dengan format sesuai
keten tuan peraturan perundang-undangan.
48. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang
selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPKD selaku BUD atas perrr.intaan
Kepala Dinas Pendidikan Kota sebagai dasar untuk
melakukan pembukuan pendapatan dan belanja
Dana BOS dengan format sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal2
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mdiputi
Pola Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Dana
Bantuan Operasional pada Satuan Pendidikan Milik
Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan program wajib
belajar.
BAB III
PI NGELOLAAN DANA BOS PADA SATUAN PENDIDIKAN
MILIK PEMERINTAH KOTA BATAM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal3
(1)

(2)

(3)

Pemerintah Pusat danjatau Pemerintah Pr•)pinsi
melakukan penyaluran Dana BOS kepada Satuan
Pendidikan milik Pemerintah Daerah.
Pembayaran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan per-triwulan danjatau persemester yang dibayar dimuka kepada Sa.tuan
Pendidikan berdasarkan pada jumlah peserta didik
dikalikan biaya satuan peserta didik ~;esuai
peraturan perundang-undangan.
Dana BOS sebagaimana dimaksud pada aya.t (1)
dibayarkan langsung oleh Pemerintah Pusat
dan/ atau Pemerintah Propinsi kepada Bend ahara
Dana BOS pada Satuan Pendidikan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya transfer
Dana BOS di Rekening Kas Umum Daerah Propinsi.
Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal4

(1)

Pendapatan dan Belanja Dana BOS pada ~atuan
pendidikan milik Pemerintah daerah diangE:arkan
dalam APBD Pemerintah Propinsi dan/atau APBD
Pemerintah
Daerah
setiap
tahun
anggaran
berdasarkan
alokasi
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah sesuai peraturan perundang-unda;1gan.

(2)

Rencana
pendapatan
Dana
BOS
yang
diselenggarakan
oleh
Pemerintah
Daerah
dianggarkan dalam kelompok Pendapatar. Asli
Daerah, Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah, Objek Dana Bos, Rincian Objek Dana Bo::; pada
Satuan Pendidikan sesuai kode rekening berkt naan.

(3)

Rencana belanja Dana BOS yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam
kelompok Belanja Langsung, Program Bas yang
diuraikan dalam kegiatan, jenis, objek dan r .ncian
objek belanja sesuai dengan kode rekening
berkenaan, yang pengelolaan dan pemanfaat:tnnya
mempedomani ketentuan peraturan perundangundangan.

(4)

Rencana pendapatan Dana BOS sebaga:.rnana
dimaksud pada ayat (2) mengacu pada jumlah
peserta didik dikalikan biaya satuan peserta didik
dan sisa lebih perhitungan anggaran atas realisasi
Dana BOS Tahun Anggaran sebelumnya ::;esuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(5)

Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dim:1ksud
pada ayat (3) disusun dengan berpedoman pada
ketentuan Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS
yang
ditetapkan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan.

(6)

Kepala Satuan Pendidikan menyusun RKAS Dana
BOS dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas
Pendidikan.

(7)

Berdasarkan RKAS Dana BOS sebagai1nana
dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas Pendidikan
menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana
pendapatan dan belanja Dana BOS.

(8)

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
di pergunakan se bagai bah an penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran APBD
sesuai peraturan
perundang-undangan.

(9)

Tata cara dan format penyusunan RKA -SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan
sesuai peraturan perundang-undangan dibidang
pengelolaan keuangan daerah.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 5

(1)

(2)

Kepala Dinas Pendidikan menyusun DPA-SKPD
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun
anggaran berkenaan dan Peraturan W:1likota
tentang
penjabaran
APBD
tahun
an5garan
berkenaan.
Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD
se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilc.kukan
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan keuangan daerah.

Pasal6
(1)

Pembayaran Dana BOS dari Pemerintah dan I a tau
Pemerintah Propinsi dilakukan melalui Rekening
Dana BOS pada Satuan Pendidikan dan c.iakui
sebagaipendapatan.

(2)

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat digunakan langsung untuk pelaksc:_naan
program wajib belajar peserta didik pada satuan
pendidikan.

(3)

Jasa Giro yang diperoleh atas pengelolaan Dana
BOS merupakan milik Satuan Pendidikan dan
digunakan untuk keperluan Satuan Pendidikar..

(4)

Dalam hal dana BOS tidak digunakan seluruhnya
pada tahun anggaran berkenaan, dana BOS tersebut
merupakan milik Satuan Pendidikan dan harus
digunakan untuk kepentingan Satuan Pendidikan
sesuai program Satuan Pendidikan pada ·:ahun
anggaran beriku tnya.

Bagian Keempat
Pengadaan Barang dan/ a tau Jasa dari Dana BOS
Pasal 7
Pengadaan barang danjatau jasa dalam rangka
pelaksanaan program BOS dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan tentang pengadasan baran:~ dan
jasa Pemerintah.
Bagian Kelima
Paragraf Pertama
Tim Manajemen BOS
Pasal8
(1)

(2)

(3)

Struktur Tim Manajemen BOS dibentuk clengan
mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan
Dana BOS.
Tim Manajemen BOS terdiri dari Tirn Manajemen
BOS Pemerintah Daerah dan Tim Manajemen BOS
Satuan Pendidikan.
Tim Manajemen BOS Pemerintah Daerah dite ~apkan
dengan Keputusan Walikota.

(4)

Tim Manajemen BOS Satuan Pendidikan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikc:.n atas
nama Walikota/ Kepala Dinas.

(5)

Sekretariat Tim Manajemen BOS Pemerintah Daerah
berada pada Kantor Dinas Pendidikan.

(6)

Sekretariat Tim Manajemen BOS Satuan Pendidikan
berada pada Kantor
masing-masing Satuan
Pendidikan.

Paragraf Kedua
Tim Manajemen BOS Pemerintah Daerah
Pasal9
(1)

Tim Manajemen BOS Pemerintah Daerah terdiri dari
Penanggungjawab dan Tim Pelaksana BOS.

(2)

Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Pendidikan.

(3)

Tim Pelaksana BOS, sekurang-kurangnya terdiri
dari:

(4)

a.

manajer dari unsur pendidikan;

b.

anggota dari unsur pengelola keuangan daerah;

c.

anggota dari unsur perencanaan daerah;

d.

anggota dari unsur aparatur pemeriksa;

e.

anggota dari unsur pendapatan daerah;

f.

unit pendataan SD I SDLB;

g.

unit pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP;

h.

tim dapodikdasmen; dan

1.

unit monitoring dan evaluasi pelayanan dan
penanganan pengaduan masyarakat.

Tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen BOS
Pemerintah daerah, sebagai berikut:
a.

b.

melatih, membimbing dan mendorong ~;atuan
Pendidikan untuk memasukkan data pokok
pendidikan dalam sistem pendataan yang telah
disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
melakukan
monitoring
perkembangan
pemasukan/ updating data yang dilakukc.n oleh
Satuan Pendidikan secara online;

c.

memverifikasi
kelengkapan
data
Uumlah
peserta didik dan nomor rekening) di Satuan
Pendidikan yang diragukan tingkat akurasinya.
Selanjutnya meminta Satuan Pendidikan
untuk melakukan perbaikan data 1nelalui
sistem dapodikdasmen;

d.

memberikan
sosialisasi/ pelatihan
<epada
Satuan Pendidikan, komite Satuan Pendidikan
dan masyarakat tentang program BOS
termasuk melalui pemberdayaan pengawas
Satuan Pendidikan;

e.

mengupayakan penambahan dana untuk
Satuan Pendidikan dan untuk manc..jemen
program BOS dari sumber APBD;

f.

melakukan
pembinaan
terhadap
Satuan
Pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan
dana BOS;

g.

memantau
pelaporan
pertanggungjavraban
penggunaan dana BOS, baik yang secara J.ffline
maupun yang secara online oleh S3.tuan
Pendidikan;

h.

menegur
dan
memerintahkan
Satuan
Pendidikan yang belum membuat laporan;

1.

mengumpulkan dan merekapitulasi laporan
realisasi penggunaan dana BOS dari Satuan
Pendidikan, selanjutnya melaporkan kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kota melalui PPKSKPD, PPKD dan Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya;

J.

melakukan monitoring pelaksanaan pr,)gram
BOS di Satuan Pendidikan termasuk dengan
memberdayakan pengawas Satuan Pend .dikan
sebagai tim monitoring Pemerintah Daerah;

k.

memberikan pelayanan dan
pengaduan masyarakat; dan

1.

memverifikasi Satuan Pendidikan kecil yang
memenuhi syarat untuk diusulkan ke Tim
Manajemen BOS propinsi agar memperoleh
alokasi dana BOS minimal.

penanganan

(5)

Kepala Dinas Pendidikan Kota sebagai penanggung
jawab tim manajemen BOS Kota menandatangani
NPH BOS mewakili Satuan Pendidikan.

(6)

Tata Tertib yang harus diikuti oleh Tim Manc:jemen
BOS Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
a.

tidak diperkenankan melakukan pungutan
dalam bentuk apapun terhadap ::;atuan
pendidikan;

b.

tidak diperkenankan melakukan pemaksaan
dalam pembelian barang dan jasa dalam
pemanfaatan dana BOS dan tidak menjorong
satuan
pendidikan
untuk
melc;.kukan
pelanggaran terhadap ketentuan peng~;unaan
dana BOS; dan

c.

dilarang bertindak menjadi distribute~ a tau
pengecer buku / barang.

Paragraf Ketiga
Tim Manajemen BOS Satuan Pendidikan
Pasal 10
(1)

Tim Manajemen BOS Satuan Pendidikan tercliri dari
Penanggungjawab dan Anggota.

(2)

Penanggungjawab adalah Kepala Satuan Penclidikan.

(3)

Anggota, terdiri dari :
a.
Bendahara BOS pad a satuan pendidikan;
b.

Unsur Komite Satuan Pendidikan;

(4)

c.

Operator dapodikdasmen; dan

d.

Unsur orang tua peserta didik diluar l:omite
satuan pendidikan yang dipilih oleh Kepala
Satuan Pendidikan dan Komite Satuan
Pendidikan
dengan
mempertimba ngkan
kredibilitasnya serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan.

Tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen BOS
Satuan Pendidikan, sebagai berikut:
a.

meng1s1, meng1nm dan meng-update data
pokok pendidikan secara lengkap ke :lalam
sis tern yang telah disediakan oleh Kernen terian
Pendidikan dan Kebudayaan sesuai format
berdasarkan ketentuan peraturan perur.dangundangan;

b.

memastikan
data
yang
masuk
dalam
dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di
satuan pendidikan;

c.

memverifikasi jumlah dana yang
dengan data peserta didik yang ada;

d.

mengumumkan besar dana yang diterirra dan
dikelola oleh satuan pendidikan dan rencana
penggunaan dana BOS (RKAS) di papan
pengumuman
satuan
pendidikan
yang
ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendiciikan,
Bendahara
dan
Ketua
Komite
~~a.tuan
Pendidikan
sesuai
format
berda~;arkan
keten tuan peraturan perundang-undangan;

e.

mengumumkan penggunaan dana bos di
papan
pengumuman
sesuai
format
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

f.

menginformasikan secara tertulis reka:r:·itulasi
penerimaan dan penggunaan dana BOS
kepada orang tua peserta didik setiap se n1ester
bersamaan dengan pertemuan oran 5 tua
peserta didik dan satuan pendidikan pacla saat
penerimaan rapor;

g.

bertanggung jawab secara formal dan rr.aterial
atas penggunaan dana BOS yang diterima.;

h.

membuat dan menandatangani form register
penutupan kas dan berita acara pemeriksaan
kas sesuai format berdasarkan ket·~ntuan
peraturan perundang-undangan;

1.

membuat laporan realisasi penggunaan dana
BOS secara bulanan dan triwulanan di tiap
akhir
bulanjtriwulan
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban penggunaan dana dan
disimpan
di
satuan
pendidikan
untuk
keperluan monitoring dan audit sesuai format
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

di :erima

j.

laporan
realisasi
penggunaan
dana
disampaikan kepada Kepala Dinas Pendi:likan
Kota melalui Tim Manajemen BOS Pemerintah
Daerah paling lambat tanggal 5 :>ulan
berikutnya;

k.

memasukkan data penggunaan dana BOS
setiap triwulan ke dalam sistem online m elalui
www. bos. kemdikbud.go. id;

1.

membuat laporan tahunan yang merupakan
kompilasi dari laporan penggunaan dane. BOS
tiap triwulan untuk diserahkan ke Dinas
Pendidikan melaui Tim Manajemen Peme:~intah
Daerah paling lambat tanggal 5 Januari tahun
berikutnya;
melakukan pembukuan secara tertib :;esuai
format berdasarkan ketentuan perc::.turan
perundang-undangan;

m.

n.

memberikan pelayanan
pengaduan masyarakat;

o.

memasang spanduk di satuan pend[dikan
terkait kebijakan pendidikan bebas pun;~utan,
terutama
menjelang dan
selama
masa
penerimaan peserta didik baru sesuai format
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
bagi satuan pendidikan milik Pemerintah
Daerah, wajib melaporkan secara cerkala
(bulanan, triwulan, semesteran dan/ a tau
tahunan) hasil pembelian barang invcntaris
dari dana BOS ke Dinas Pendidikan; dan

p.

q.

(5)

dan

penan5anan

menandatangani surat pernyataan tanggung
jawab yang menyatakan bahwa BOS yang
diterima telah digunakan sesuai NPI-: BOS
sesuai
format
berdasarkan
ket<~ntuan
peraturan perundang-undangan.

Tata Tertib yang harus diikuti oleh Tim Mana.Jemen
BOS Satuan Pendidikan, antara lain sebagai berikut:
a.

bersedia diaudit oleh lembaga yang berv1enang
terhadap seluruh dana yang dikelola satuan
pendidikan, baik yang berasal dari dana BOS
maupun dari sum ber lain; dan

b.

dilarang bertindak menjadi distributor a tau
pengecer buku kepada peserta didik di satuan
pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Bendahara dan Pembantu Bendahara Dana BOS
Pasal 11
(1)

Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan
dana BOS pada satuan pendidikan milik Pemerintah
Daerah, Walikota mengangkat dan menetapkan
Bendahara Dana BOS pada masing-masing satuan
pendidikan milik Pemerintah Daerah setiap =ahun
anggaran atas usul Kepala Dinas Pendidikan rr..elalui
PPKD.

(2)

Untuk
mendukung
kelancaran
tugas
perbendaharaan, Bendahara Dana BOS dapat
dibantu oleh Pembantu Bendahara Dana BO~ yang
berfungsi sebagai kasir, pembuat dokumer. dan
tugas-tugas
perbendaharaan
lainnya
yang
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan atas nama Walikota berdasarkan Lsulan
dari Tim Manajemen Sekolah.

(3)

Pengangkatan Bendahara dan Pembantu Bendahara
Dana BOS pada satuan pendidikan sebagalinana
dimaksud pada ayat (1) diberikan berda~arkan
pertimbangan
kompetensi
jabatan,
an~;garan
kegiatan, be ban kerja, lokasi, dan/ atau rentang
kendali dan/ a tau pertimbangan objektif lainnya
dan/ a tau amanat peraturan perundang-undargan.

(4)

Bendahara Dana BOS pada satuan pendidikar wajib
menyetorkan sisa dana BOS yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan paling lambat sebelum
tahun anggaran berakhir ke rekening Benclahara
Dana BOS.

(5)

Bendahara Dana BOS pada satuan pendidikan
secara
fungsional
bertanggung
jawab
atas
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satuan
Pendidikan.

(6)

Bendahara Dana BOS pada satuan penc idikan
bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran
yang dilaksanakannya.

(7)

Bendahara Dana BOS bertugas menjalankan fungsi
menerima,
menyimpan,
membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
Dana BOS pada satuan pendidikan.

(8)

Kas tunai pada Bendahahara Dana BOS tidal: boleh
lebih dari RplO.OOO.OOO,- (sepuluh juta rupiah).

(9)

Bendahara dan Pembantu Bendahara Dan1 BOS
pada satuan pendidikan adalah PND Daerah,
dikecualikan bagi sekolah yang tidak mempunyai
PNS Daerah dapat diusulkan dan/ a tau ditetapkan
Pegawai Non PNS sebagai Bendahara dan Perobantu
Bendahara Dana BOS;

(10) Bendahara dan Pembantu Bendahara Dana BOS

pada satuan pendidikan dapat diberikan in::;entif
atau tunjangan atau sebutan lain sepanjang tidak
bertentangan dengan petunjuk teknis pengelolaan
Dana BOS dengan besaran berdasarkan standar
harga yang ditetapkan dengan Keputusan WaEkota
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendiciikan
atas nama Walikota berdasarkan jumlah anggaran
Dana BOS yang dikelola oleh masing-masing satuan
pendidikan.
(11) Penggantian Bendahara Dana BOS pada

~atuan

pendidikan pada tahun anggaran berjalan dapat
dilaksanakan atas pertimbangan Kepala ~>atuan
Pendidikan.
( 12) Dalam hal Bendahara Dana BOS

pada

:;atuan

pendidikan berhalangan, maka:
a.

Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selamalamanya 1 (satu) bulan, Bendahara Dana BOS
pada satuan pendidikan wajib memherikan
surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
untuk
melakukan
tugas-tugas
atas
tanggungjawab Bendahara Dana BOS pada
satuan pendidikan yang bersangkutan clengan
diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikar:.;

b.

Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selamalamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk Pejabat
pengganti sebagai Bendahara Dana BOS pada
satuan pendidikan dan diadakan Berita Acara
Serah Terima; dan

c.

Apabila Bendahara Dana BOS pada satuan
pendidikan setelah 3 (tiga) bulan beLJm juga
dapat melaksanakan tugas, maka dianggap
yang bersangkutan telah mengundurkan diri
atau
berhenti
dari jabatannya
sebagai
Bendahara Dana BOS pada satuan pendidikan
dan oleh karena itu segera diusul:<:an dan
ditetapkan penggantinya.

Bagian Ketujuh
Rekening Bendahara Dana BOS
Pasal 12
(1)

Bendahara Dana BOS pada satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1)
membuka Rekening Dana BOS atas nan1a satuan
pendidikan dan tidak atas nama pribadi.

(2)

Rekening Bendahara Dana BOS padc. satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pad1 ayat (1)
disampaikan oleh Kepala Satuan Pendidik an kepada
Kepala Dinas Pendidikan melalui Tim ~t1anajemen
Pemerintah Daerah.

(3)

Tim Manajemen Pemerintah Daerah mengkontpilasi
seluruh Rekening Bendahara Dana BOS ·...1ntuk
selanjutnya dikirimkan ke Tim Manajemen BOS
Pemerin tah Propinsi dan PPKD.

(4)

Rekening Bendahara Dana BOS selarjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(5)

Jasa Giro yang diperoleh atas pengelolaan Dana
BOS merupakan milik satuan pendidikan dan
digunakan untuk keperluan satuan pendidikar:..
Bagian Kedelapan
Penyaluran Dana BOS
Pasal 13

(1)

Penyaluran Dana BOS bagi daerah terpencil
dan/ a tau daerah tidak terpencil dari Rekeni:1g Kas
Umum Negara ke Rekening Kas U1num Provinsi
berpedoman kepada tentang mekanisrne transfer ke
daerah.

(2)

Apabila terdapat peserta didik pindah/ mutasi an tar
satuan pendidikan tertentu setelah pencairc.n dan
BOS di triwulan berjalan, maka Dana BOS p.~serta
didik tersebut menjadi hak satuan pendidika:1 yang
lama.

(3)

Perubahan jumlah peserta didik pada satuan
pendidikan diberlakukan dan/ a tau diperhitungkan
untuk pencairan triwulan selanjutnya.

(4)

Apabila terdapat kelebihan salur dari Peme::-intah
Propinsi ke satuan pendidikan akibat salar. data,
maka satuan pendidikan harus mela Jorkan
kelebihan dana tersebut kepada Tirn Manajemen
Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dite:·uskan
kepada Tim Manajemen Propinsi agar dilcJcukan
pengurangan penyaluran dana BOS tri·wulan
selanjutnya.

(5)

Apabila terdapat kekurangan salur dari Pemerintah
Propinsi ke satuan pendidikan akibat salah data,
maka satuan pendidikan harus mela ~orkan
kekurangan dana tersebut kepada Tim Manajemen
Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dite :--...lskan
kepada Tim Manajemen Provinsi agar dilLkukan
penambahan penyaluran dana BOS triwulan
selanjutnya.

(6)

Apabila dana BOS pada Pemerintah Provinsi tidak
mencukupi
untuk
dilakukan
penant~Jahan
penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksu::l pada
ayat (5), maka Tim Manajemen 808 Frovinsi
melaporkan ke Tim Manajemen Pusat paling lambat
akhir minggu ke-2 bulan ke-2 dari setiap tdwulan
sesuai format pada Petunjuk Teknis Penggunaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana B:=1ntuan
Operasional Satuan Pendidikan dari I/enteri
Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kesembilan
Pengambilan Dana BOS
Pasal 14
(1)

Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh Bendahara
Dana
BOS
pada
Satuan
Pendidikan
Atas
Persetujuan Kepala Satuan Pendidikan dan dapat
dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan
menyisakan saldo minimum sesuai petunjuk teknis
tentang pengelolaan dana BOS dari Pe1nerinta1.

(2)

Dana BOS harus diterima secara utuh oleh ~3atuan
Pendidikan dan tidak diperkenankan adanya
pemotongan dan/ a tau pungutan biaya c.papun
dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

(3)

Dana BOS dalam suatu periode tidak haru~ habis
digunakan pada periode tersebut, di1nana besaran
pengunaan dana BOS per bulan disesuaikan dengan
kebutuhan
Satuan
Pendidikan
sebagai.mana
tertuang dalam RKAS.
Bagian Kesepuluh
Penggunaan Dana BOS
Pasal 15

( 1)

Penggunaan Dana BOS pada Satuan Penchdikan
harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan
bersama antara Tim Manajemen BOS 3atuan
Pendidikan, Dewan Guru dan Komite 3atuan
Pendidikan.

(2)

Hasil
kesepakatan
penggunaan
Dana
BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dituangkan dalam bentuk tertulis dalam bentuk
Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh peserta
rapat.

(3)

Hasil
kesepakatan
penggunaan
Dana
BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan
Pendidikan,
khususnya
untuk
me1nbantu
mempercepat
pemenuhan
standar
pelayanan
minimal dan/ a tau standar pendidikan nasional.

(4)

Komponen Biaya untuk penggunaan Dana BOS yang
diterima oleh Satuan Pendidikan berpedoman pada
petunjuk
teknis
penggunaan
dan
pertanggungjawaban
keuangan
dana
tantuan
operasional
satuan
pendidikan
dari
Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.

(5)

Larangan penggunaan Dana BOS yang diteri1na oleh
Satuan Pendidikan berpedoman pada P~tunjuk
Teknis
Penggunaan
dan
Pertanggungj awaban
Keuangan Dana Bantuan Operasional :3atuan
Pendidikan
dari
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan.

Bagian Kesebelas
Pembelian dan Pencatatan Barang
dan/ a tau Jasa dari Dana BOS
Pasal 16
( 1)

~)

Pembelian barang dan/ atau jasa yang dilakukan
oleh Tim Manajemen BOS Satuan Pendidikan, harus
mempedomani ketentuan antara lain sebagai
berikut:
a.

menggunakan
prinsip
keterbukaan
dan
ekonomis dalam menentukan barangjja~:a dan
tempat pembeliannya sesuai dengan pera.turan
perundangan yang berlaku;

b.

untuk pembelian yang dapat dilakukan tanpa
mekanisme
lelang/ pengadaan,
pern belian
barang/ jasa
dilakukan
dengan
cara
membandingkan
harga
penawaran
dari
penyedia barangjjasa dengan harga pasa.r dan
melakukan negosiasi;

c.

untuk pembelian yang harus dilakukan dengan
mekanisme
lelang/ pengadaan,
pentbelian
barangjjasa dilakukan dengan menggt:nakan
mekanisme e-procurement dan e-purchasing,
sesuai
peraturan
perundang-und3.ngan,
dalam proses pengadaan untuk menJnjang
efisiensi pembelanjaan, Dalam pelak~:anaan
e-procurement,
satuan
pencidikan
menggunakan e-catalogue yang diselenggarakan
oleh
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah;

d.

menggunakan mekanisme pem bayaran secara
non
tunai
(cashless},
sesuai
per2.turan
perundang-undangan, untuk perr1bayara:1 yang
dilakukan oleh Satuan Pendidikan bagi wilayah
yang telah tersedia fasili tasnya;

e.

memperhatikan
kualitas
barang/jasa,
ketersediaan, dan kewajaran harga;

f.

membuat laporan singkat tertulis
penetapan penyedia barang/ jasa;

g.

diketahui oleh komite satuan pendidikan; dan

h.

terkait dengan
biaya untuk rehc;.bilitasi
ringanjpemeliharaan
bangunan
satuan
pendidikan, tim manajemen BOS di satuan
pendidikan harus membuat rencana ke:ja dan
memilih satu atau lebih pekerja untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut :Jengan
standar upah yang berlaku di masyarakat.

tentang

Terhadap setiap barang inventaris yang telar. dibeli,
Satuan Pendidikan wajib melakukan pen :::atatan
terhadap pembelian tersebut.

(3)

Tahap pencatatan yang harus dilakukan oleh
Satuan Pendidikan se bagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah penerimaan barang inventaris serta
penyimpanan dan penggunaan barang inventaris.

(4)

Penerimaan
barang
inventaris
sebagaJnana
dimaksud pada ayat (3) harus dicatat dalam buku
penerimaan barang sesuai format dan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
h.dang
pengelolaan barang dan aset daerah dar./ a tau
Petunjuk
Teknis
Penggunaan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan dari :rv:enteri
Pendidikan dan Kebudayaan.

(5)

Penyimpanan dan pengunaan barang inventaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dilakukan setelah seluruh barang inventaris dicatat
dalam buku penerimaan barang, untuk selan.iutnya
dicatat dalam buku inventaris barang sesuai :ormat
dan ketentuan peraturan perundang--undangan di
bidang pengelolaan barang dan aset daerah
dan/ a tau Petunjuk Teknis Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Becntuan
Operasional Satuan Pendidikan dari !\l·enteri
Pendidikan dan Ke budayaan.

(6)

Buku inventaris barang sebagaimana dirr.aksud
pada ayat (5), berfungsi untuk melihat kuantitas
barang yang diterima, yang dipinjamkan ke peserta
didik apabila ada dan yang ada di Satuan
Pendidikan.

Bagian Keduabelas
Serah Terima Aset Milik NegarajDaerah
dari Dana BOS
Pasal 17
(1)

Satuan pendidikan melaporkan
setiap hasil
pembelian
barang
inventaris
kepada
Dinas
Pendidikan dengan jumlah dan harga setiap barang
yang dibeli sesuai format dan ketentuan petaturan
perundang-undangan dibidang pengelolaan barang
dan aset daerah danjatau Petunjuk Teknis
Penggunaan dan Pertanggungj a waban Ke11angan
Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidik1n dari
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(2)

Dinas Pendidikan membuat rekapitulasi hasil
pembelian barang inventaris di seluruh Satuan
Pendidikan dengan rincian jumlah dan harga barang
yang dibeli untuk disampaikan ke Dinas Pen:lidikan
Propinsi dan PPKD sesuai format dan kerentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
pengelolaan barang dan aset daerah dan/ a tau
Petunjuk
Teknis
Penggunaan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana E.antuan
Operasional Satuan Pendidikan dari !v1enteri
Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketigabelas
Pelaporan Realisasi Pendapatan dan
Belanja Dana BOS
Pasal 18
( 1)

Bendahara Dana BOS Satuan Pendidikan mencatat
pendapatan dan belanja pada buku kas, buku
pembantu bank, opname kas, buku pembantu pajak
serta dokumen pendukung bukti pengeluaran Dana
BOS lainnya untuk selanjutnya disampaikan setiap
bulan kepada Kepala Satuan Pendidikan clengan
melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja
yang sah paling lam bat pada tanggal 5 bulan
berikutnya untuk mendapatkan pengesahan oleh
Kepala Satuan Pendidikan dengan format sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Berdasarkan buku kas tersebut sebagc:.imana
dimaksud pada ayat (1), Bendahara DanH BOS
menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja
Dana BOS, selanjutnya Kepala Satuan Penc.idikan
menyampaikan
laporan
tersebut
dengan
melampirkan Surat Pernyataan Tanggung ..Jawab
Kepala Satuan Pendidikan setiap bulan kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kota paling lamba t pada
tanggal 10 bulan berikutnya dengan format sesuai
peraturan perundang-undangan.
(3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan
belanja Kepala Satuan Pendidikan sebaga[mana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pencbdikan
menyampaikan SP3B setiap bulan kepada PPKD
untuk penerbitan SP2B oleh PPKD selaku BUD
dengan format peraturan perundang-undangan.
(4) SP3B sebagaimana dimaksud pada aya.t (3)
termasuk sisa Dana BOS yang belum digunakan
pada tahun anggaran berkenaan.
(5) Selain menyampaikan laporan penggunaar: Dana
BOS kepada PPKD, Kepala Dinas Pendidikan Kota
juga menyampaikan rekapitulasi penggunaar. dana
BOS yang diperoleh dari tim manajemen BOS
Satuan Pendidikan ke Tim Manajemen BOS Propinsi
sesuai format berdasarkan peraturan pen:ndangundangan.
(6) Kepala
Satuan
Pendidikan
yang
tidak
menyampaikan laporan sebagaimana ditr,aksud
dalam Pasal (18) sesuai dengan mekanisrr.e yang
telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi berupa
penundaan pemberian dana operasional Satuan
Pendidikan yang berasal dari APBD dan/ atau
tambahan penghasilan pegawai danfatau sanksi
lain
sesuai
ketentuan
peraturan
cibidang
pengelolaan keuangan daerah at.au peraturan
tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19
(1)

Berdasarkan SP3B se bagaimana dimaksud dalan1
Pasal 18 ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan
SP2B.

(2)

PPK-SKPD Dinas Pendidikan dan PPKD selaku BUD
melakukan pembukuan atas pendapatan dan
belanja Dana BOS sesuai SP2B Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempatbelas
Pertanggungjawaban
Pasal20

(1)

(2)

(3)

Kepala Satuan Pendidikan bertanggung ja.wab
secara formal dan material atas pendapatan dan
belanja Dana BOS.
Pendapatan dan belanja sebagaimana dim::tksud
pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keu::tngan
SKPD Dinas Pendidikan yang akan dikonsolidasikan
menjadi Laporan Keuangan Pemerintah I:aerah
sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual.
Tata cara dan format penyusunan Laporan
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan peraturan perur dangundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Bagian Kelimabelas
Pengawasan
Pasal 21

(1)

Kepala Din as Pendidikan Kota dan Kepala Satuan
Pendidikan
melakukan
pengawasan
~ecara
berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan
Dana BOS oleh Bendahara Dana BOS pada S.1tuan
Pendidikan.

(2)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
melaksanakan pengawasan fungsional terha.dap
pengelolaan dan pemanfaatan Dana BOS ~.esuai
ketentuan yang berlaku.

(3)

Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit
atas permintaan instansi yang akan diaudit.

(4)

Pemeriksaan oleh Bad an Pemeriksa Keuangan
(BPK) sesuai dengan kewenangan.

(5)

Pengawasan
masyarakat
dalarn
rangka
transparansi pelaksanaan program BOS oleh ·..1nsur
masyarakat dan unit-unit pengaduan masy~Lrakat
yang terdapat di Satuan Pendidikan, Daerah,
propinsi dan pusat mengacu pada k1edah
keterbukaan informasi publik, yaitu ~emua
dokumen BOS dapat diakses oleh publik k~cuali
yang dirahasiakan.

(6)

Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam
pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan k~pada
instansi pengawas fungsional atau lernbaga
berwenang lainnya.

(7)

Pengawasan
secara
berjenjang
sebaga:.1nana
dimaksud pad a ayat ( 1) dan penga'~asan
fungsional
oleh Aparat
Pengawasan
[ntern
Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud pada
ayat
(2)
dilaksanakan
untuk
meyakinkan
efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan
dan pemanfaatan Dana BOS.

BABIV
LAPORAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ENGUNAAN DANA BOS PADA SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 22
( 1)

Dalam rangka akuntabilitas dan transr,aransi
penggunaan dana BOS, Satuan Pendidikan wajib
membuat laporan keuangan terkait pend 1patan
dan penggunaan Dana BOS selama periode 1 (satu)
tahun anggaran.

(2)

Laporan keuangan pendapatan dan pengf;unaan
Dana BOS pada Satuan Pendidikan selar jutnya
disampaikan
ke
Dinas
Pendidikan
·..1ntuk
dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan SKPD
Dinas Pendidikan selambat-lambatnya tanggal 10
(sepuluh) awal bulan tahun anggaran berikutnya.

(3)

Laporan keuangan pendapatan dan penggunaan
Dana BOS pada Satuan Pendidikan sekurangkurangnya memuat laporan realisasi anggaran
pendapatan dan penggunaan Dana BOS, beban
piutang Dana BOS, akumulasi piutang Dan 1 BOS,
penyisihan piutang Dana BOS tidak tertagit, saldo
awal dan saldo akhir Dana BOS, Lc;.poran
Penggunaan Dana BOS yang menjadi barang
inventaris, Utang Dana BOS dan laporan-laporan
pendukung lainnya.

(4)

Realisasi pendapatan dan belanja Dana B03 tidak
dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran di
Laporan Keuangan SKPD sepanjang anggc;rannya
tidak berada di APBD Pemerintah Daerah, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan pen:.ndangundangan.

(5)

Realisasi pendapatan dan beban Dana BOS dicatat
pada Laporan Operasional di Laporan Keuangan
SKPD, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

(6)

Sisa Kas Dana BOS dicatat pada Neraca sebagai
Kas lainnya di Laporan Keuangan SKPD, k~cuali
ditentukan lain oleh peraturan perunclangundangan.

(7)

Belanja Dana BOS yang menjadi aset peme:~intah
daerah dicatat pada Neraca sebagai penamba:1 aset
di
Laporan
Keuangan
SKPD
sesuai kode
rekeningnya pada akhir periode pelaporar. dan
dihitung penyusutannya sesuai ketentua n di
bidang pengelolaan keuangan dan aset Peme :-intah
Daerah, kecuali ditentukan lain oleh pen.t.uran
perundang-undangan.

(8)

Laporan keuangan pendapatan dan pengg1naan
Dana BOS pada Satuan Pendidikan dapat
dilakukan dengan cara manual, namun lebih
disarankan untuk menggunakan aplikasi kon1puter
secara online.

(9)

Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak
melalui RKUD belum ditetapkan dalam Pera·:uran
Daerah APBD pada tahun anggaran berkenaan,
maka dalam rangka penyusunan laporan keuc;.ngan
pemerintah daerah, paling sedikit disajikan dalam
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

(10) Format laporan sebagaimana dimaksud pad::t ayat
(3), berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.
BABV
SANKS I
Pasal 23
( 1)

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang
dapat
merugikan
negara
dan/ a tau
3atuan
pendidikan dan/ atau peserta didik akan dija1uhkan
oleh aparat/ pejabat yang berwenang. ::=;anksi
kepada oknum yang melakukan pelanggarar. dapat
diberikan dalam berbagai bentuk, seperti sanksi
kepegawaian, sanksi keuangan, sanksi p:.dana,
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
dan/ atau
sanksi
lainnya
sesuai
ket~ntuan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Penerapan sanksi kepegawaian sesua1 dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
berupa pemberhentian, penurunan pangkat, rnutasi
kerja.

(3)

Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti
rugi, dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar
dikembalikan kepada Satuan Pendidikan.

(4)

Penerapan proses hukum, yaitu rnulai J=roses
penyelidikan, penyidikan dan proses peradilart bagi
pihak yang diduga atau terbukti melakukan
penyimpangan dana BOS.

(5)

Apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit
Satuan
Pendidikan
terbukti
melakukan
penyimpangan, atau tidak menyusun laJoran
pertanggungjawaban
penggunaan
dana
BOS
(termasuk laporan online ke laman BOS di
www.bos.kemdikbud.go.id), tim manajemen BOS
Pemerintah Daerah dapat meminta secara tcTtulis
kapada bank (dengan tembusan ke S3.tuan
pendidikan) untuk menunda penga1nbilan dana
BOS dari rekening satuan pendidikan.

(6)

Pemblokiran dana dan penghentian sementara
seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya kepada sa.tuan
pendidikan, bilamana terbukti pelanggaran te1·sebut
dilakukan secara sengaja dan tersistem Jntuk
memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau
golongan.

(7)

Ben tuk
sanksi
lainnya
perundang-undangan.

sesuai

perc.t:uran

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
(1)

Khusus Tahun Anggaran 2016, Satuan Pendidikan
wajib menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan pendapatan dan penggunaan dan 3. BOS
pada
satuan
pendidikan
secara
tahunan
berdasarkan SP3B yang disampaikan oleh Dinas
Pendidikan Kota dan disahkan melalui SP2B yang
diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.

(2)

Satuan pendidikan SMA dan SMK terhitung tanggal
1 Januari 2017 tidak lagi milik Pemerintah Daerah
melainkan milik Pemerintah Propinsi sesuai
kewenangan dan urusan pemerin tahan yang
ditetapkan
berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

BAB Vll
KE'TEN'TUAN PENU'TUP
Pasal25

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal
rnernerint8 .hkan
diundangkan.
:Lni
de~:1gan
Agar setiap orang rnengetahuinya,
pengundangan
Peraturan
Walikota
penernpatannya dalarn Berita Daerah.
Ditetapkan di Bataln
pada tanggal '>
N
2017

~

Diunda gkan di Batarn
pada t~ nggal '3 ~'-"""'"" 2017

A DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR
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