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Penggunaan Aplikasi SIPBOS
Pengertian SIPBOS
SIPBOS adalah aplikasi yang membantu pihak Sekolah dalam hal mengelola bantuan dana keuangan
operasional (Dana BOS) yang diselenggarakan kabupaten/kota pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

Manfaat
Manfaat adanya SIPBOS ini ditekankan pada kemudahan bagi user yaitu pihak Sekolah untuk
menentukan berbagai aturan maupun strategi dalam menjalankan program dan kegiatan Sekolah.
Dalam Hal mengatur dengan mudah untuk menentukan program program dan kegiatan pihak Sekolah,
dan lain-lainnya

Target SIPBOS
PT STI membangun Aplikasi SIPBOS untuk membantu Pihak Sekolah dalam mendukung kegiatan
operasional mulai dari Program dan kegiatan Sekolah, sumber dana untuk sistem pengelolaan
bantuan Sekolah, bendahara – bendahara di SIPBOS, Penerimaan BOS (Bantuan Sekolah), Pengeluaran
Bantuan Sekolah, SP3B dan SP2B, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perencanaan Anggaran
Pendapatan, serta Rencana Anggaran Kegiatan dan Dokumen Perencanaan Anggaran Kegiatan, dan
tentunya laporan-laporan yang dapat dihasilkan atas Sistem Pengelolaan bantuan keuangan Sekolah.
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Login Aplikasi SIPBOS
Bagaimana mengakses aplikasi SIPBOS ini yaitu dengan melakukan akses kepada aplikasi SIPBOS.
Untuk dapat mengakses ke dalam aplikasi SIPBOS membutuhkan username dan pasword. Hal ini
diharapkan untuk menjaga keamanan data bagi pengguna aplikasi ini. Masukkan username dan
password untuk dapat mengaksesnya.

Gambar. 1 Contoh Login Ke SIPBOS

Jika user atau pengguna salah memasukkan data maka aplikasi akan memberikan warning seperti
gambar dibawah ini untuk kombinasi username dan password.

Gambar. 2 Warning kesalahan saat login aplikasi

Sesaat setelah icon login atau Sign in di tekan atau klik maka aplikasi akan menampilkan tampilan awal
dari aplikasi tersebut. Pada sisi bawah gambar terdapat keterangan nama operator/user yang
mengakses aplikasi.
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Beranda

Gambar. 3 Contoh Tampilan awal

Pada menu ini menampilkan beranda atau tampilan awal aplikasi SIPBOS.
Menu aplikasi ini terdiri dari beberapa menu dan penjelasannya :

Organisasi
Sekolah
Sekolah adalah suatu lembaga yang memang dirancang khusus untuk kegiatan mengajar para murid
(siswa) di bawah pengawasan para guru. Kebanyakan dalam sebuah negara mempunyai model sistem
pendidikan formal yang mana hal ini sifatnya wajib.
Selain itu sistem ini jugalah yang membuat para siswa bisa mengalami kemajuan dengan melalui
serangkaian Sekolah tersebut.
Pada Formulir Sekolah terdapat pada urusan wajib dan bidang pendidikan, tampil dalam 3 bagian
Urusan, Bidang, Sekolah.
1. Data Urusan, data ditampilkan otomatis dari entrian Organisasi >> Urusan
2. Bidang, Data ditampilkan otomatis dari entrian organisasi > Bidang
3. Sekolah, user dapat entri kode Sekolah dan Nama Sekolah
4. Akun BT, akun bendahara terima atau akun bendahara penerimaan
5. Akun BK, akun bendahara keluar atau akun bendahara pengeluaran
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6. Akun Kasda, user dapat memilih 1 (satu) Rekening kasda user klik karakter “1” di aplikasi
akan tampil kode akun kasda atau akun kas daerah/Sumber dana
7. RK Sekolah, user dapat memilih 1 (satu) Rekening RK Sekolah user klik karakter “1” di
aplikasi akan tampil kode rekening untuk rekening RK Sekolah
8. Kode Administrasi, kode administrasi ini bisa diinput sesuai kode administrasi dimasingmasing Sekolah.
9. Alamat, diisi manual oleh user sesuai alamat Sekolah
10. NPWP, diisi manual oleh user sesuai NPWP Sekolah
11. Klik enter untuk menyimpan baris yang aktif.

Gambar. 4 Contoh Daftar Sekolah

Pejabat Sekolah
Untuk membuat pejabat Sekolah cukup klik pada Sekolah yang dimaksud untuk memasukkan namanama pejabat , nip, jabatan dan juga pangkat dan status aktif atau tidak aktif pada pejabat tersebut
dengan melakukan ceklist pada kolom tersebut.

Gambar. 5 Contoh Entri data Pejabat Sekolah
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Program
Program adalah penjabaran atas kebijakan Sekolah dalam upaya yang berisi satu atau lebih dari
kegiatan-kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi Sekolah.
Untuk melakukan entri program dengan cara : user atau operator menginput data program
berdasarkan kepada urusan, bidang dan Sekolah. Klik pada Sekolah untuk memasukkan data program
dengan kode program dan nama program. Klik tambah aplikasi akan memberikan baris baru dengan
mengcopi data dari atas masukkan kode program dan kegiatan, klik enter untuk menyimpan data.
Untuk mengubah data klik pada baris program klik icon ubah atau double klik, gunakan enter untuk
menyimpan data perubahannya

Gambar. 6 Contoh Program SIPBOS

Kegiatan
Kegiatan merupakan bagian dari program- program yang dilaksanakan oleh satu pihak Sekolah banyak
Sekolah-Sekolah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran yaitu siswa siswi yang berkualitas.
Untuk melakukan entri kegiatan dengan cara : user atau operator menginput menu organisasi >
kegiatan. Formulir dan daftar dijadikan satu model. Model entriannya sama dengan Program.
Tempatkan kursor pada baris yang akan ditambahkan kegiatan. Klik tambah akan menambahkan
baris baru dan akan menyalin data dari baris diatasnya, masukkan kode dan nama kegiatan. Ubah
atau hapus dapat dilakukan pada baris yang akan diproses sesuai fungsi tombol.
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Gambar. 7 Contoh Kegiatan SIPBOS

Fungsi tombol

Gambar. 8 Contoh Tombol icon di daftar

Tambah

Menambah data sesuai daftar yang akan
ditambah

Ubah

Melakukan edit data pada baris yang aktif
dengan melakukan perubahan data

Hapus

Melakukan delete pada baris yang dipilih atau
aktif

Keluar

Keluar dari menu tersebut

Refresh

Merefresh data

Cetak

Melakukan cetak laporan daftar

Master
Sumber Dana
Sumber dana adalah sumber-sumber penerimaan yang akan dipergunakan untuk keperluan
penyelenggaraan Sekolah.
Master atau data dasar sumber dana ini perlu dibuat untuk dipergunakan di formulir dalam aktivitasaktivitas.
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Untuk melakukan entri sumber dana dengan cara : user atau operator menginput data dasar sumber
dana. Formulir dan daftar dijadikan satu model. Model entriannya yaitu :
Klik tambah akan menambahkan baris baru masukkan nama sumber dana, kolom kode akun akan
menampilkan Pilih Akun user cukup memasukkan 1 karakter yang ada dalam list akun maka aplikasi
akan menampilkan karakter tersebut dalam daftar akun, tabel /daftar meliputi kode akun dan nama
akun, masukkan nama bank dan no rekening bank wajib diisi untuk form ini dan tentunya kode sumber
dana. . Ubah atau hapus dapat dilakukan pada baris yang akan diproses sesuai fungsi dari masingmasing tombol.

Gambar. 9 Contoh Gambar Sumber Dana

Akun Bendahara BOS
Membuka rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri atas nama Satuan
Pendidikan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan melalui Kepala SKPD Dinas Pendidikan, yang
selanjutnya rekening tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Akun Bendahara Bos adalah Rekening / akun yang dikelola oleh bendahara baik bendahara
penerimaan Sekolah atau pengeluaran Sekolah dimana bertugas untuk mengatur rekening tersebut
untuk dipergunakan dalam menampung uang pendapatan / penerimaan Sekolah dan keperluan
belanja dalam rangka pelaksanaan Operasional Sekolah.
Pembeda bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah jenisnya bendahara.
Ditampilkan dalam bentuk drop down. Pilih salah satu lalu klik tab untuk berpindah kolom dan tekan
enter pada kolom terakhir untuk menyimpan entrian dalam 1 baris .

12 | P a g e

Gambar. 10 Contoh Akun Bendahara BOS

Untuk melakukan entri akun bendahara dengan cara : user atau operator menginput data dasar akun
bendahara BOS. Daftar akun bendahara berdasarkan kepada Sekolah dan nama Sekolah.
Plih Sekolah akan menampilkan tabel pilih Sekolah dan nama akan sesuai kode Sekolah yang telah
diinput data Sekolah, jenis bendahara ditampilkan dalam bentuk drop down seperti dijelaskan diatas,
nama akun bendahara dientri oleh user sebagai nama bendahara, kolom kode akun - user dapat
memasukkan 1 (satu) char akun bendahara aplikasi akan memberikan list/daftar akun bendahara
sesuai data dasar akun Sekolah yang dientri dan untuk nama akun akan sesuai dengan akun yang
dipilih.
Untuk berpindah antar kolom gunakan keybord “tab” dan tekan enter pada kolom terakhir untuk
menyimpan entrian.
Pada entrain akun bendahara jika tanda + di klik ini akan menampilkan aktivitas yang akan disetting
dalam pengambilan akun bendaharanya.
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Sebagai contoh melakukan setting nama sekolah Dinas Pendidikan, dengan aktivitas Pengeluaran
BOS maka di saat akan melalukan entri aktivitas pengeluaran bos dengan memilih Sekolah Dinas
Pendidikan maka secara otomatis default akun bendaharanya terisi seperti yang telah di setting.

Gambar. 11 Contoh default Akun Bendahara di aktivitas
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Anggaran
Rencana Pendapatan Dana BOS pada RKA-SKPD dianggarkan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah,
Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Obyek Dana BOS, Rincian Obyek Dana BOS pada
masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
Rencana belanja Dana BOS pada RKA-SKPD dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, Program
BOS, yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai kode rekening
berkenaan. RKA dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut
Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada tentang
Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RKA 1
Entrian Formulir RKA 1
RKA 1 merupakan formulir untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan Sekolah dalam
tahun anggaran yang di rencanakan. Sehingga pengisian di form ini baik kode rekening dan juga
uraiannya harus sesuai dengan penerimaan dari pelaksana tugas pokok dan fungsi dari Sekolah. Form
RKA 1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA Penerimaan.

Gambar. 12 Contoh Formulir RKA 1

Untuk melakukan aktivitas ENTRI pada formulir RKA 1 aplikasi otomatis akan menampilkan tabel pilih
Sekolah dilanjutkan dengan menampilkan secara urut tabel rekeningnya. Atau user dapat pilih Sekolah
dengan klik tombol
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maka tabel Sekolah yang ada dalam data dasar > Sekolah akan tampil.

Untuk Bagian Master Detil terdapat 3 tabulasi yaitu :
1. Rincian Anggaran, rincian dari anggaran penerimaan yang di rencanakan sampai level rincian
objek
-

Kode rekening, diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
pendapatan/ penerimaan Sekolah.

-

Klik tombol tambah muncul daftar kode-kode rekening pendapatan. Atau otomatis tampil
setelah pemilihan Sekolah.

-

Uraian, diisi dengan uraian atas nama akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek
pendapatan. Klik sisip seperti gambar di bawah apabila uraian rekening terisi lebih dari 1.

-

Volume, diisi dengan jumlah target dari rincian objek penerimaan yang direncanakan.

-

Satuan, diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti
unit, jam, hari, orang, rim dll. Jika di entrian sudah melakukan pengentrian satuan user
dapat memilih dengan klik gambar panah bawah untuk jenis-jenis satuan.

-

Tarif, disi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa
besarnya tingkat suku bunga, persentase.

-

Jumlah, diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan. Di aplikasi SIPBOS web ini
akan langsung mengkalikan volume dan tarif.

-

Realisasi, kolom ini menjelaskan untuk dana penerimaan sudah di realisasikan berapa saja
sesuai dengan akun – akunnya.

-

Jumlah tahun berikutnya dimana merupakan perkiraan untuk jumlah tahun berikutnya

2. Pembahasan Anggaran, meliputi data keterangan, tanggal pembahasan dan hasil
pembahasan.
3. Sumber dana, meliputi sumber dana penerimaan dana BOS atas Sekolah yang di entri data
anggarannya. Akun sumber dana bersumber dari data dasar.
4. Tim Anggaran, Pejabat yang mempunyai wewenang untuk menyusun rencana kerja anggaran
Sekolah.
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RKA 221
Rencana Kerja Anggaran Beban langsung atau dikenal dengan RKA 221.
Entrian Formulir RKA 2.2.1
Formulir RKA 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang
diprogramkan. Apabila dalam 1 program terdapat 1 atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan
dituangkan di dalam form RKA 2.2.1 masing-masing.

Gambar. 13 Contoh Formulir RKA 2.2.1

Gambar. 14 Contoh Formulir RKA 2.2.1 dengan keterangan
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No.

Keterangan Gambar

1

Pada saat di-klik, akan menampilkan tabel pilih Sekolah atau otomatis tampil tabel
Sekolah
Klik,maka tampilan tabel Program untuk Sekolah yang dipilih (point 1) atau otomatis
tampil setelah pemilihan point 1 – user hanya dapat memilih satu nama kegiatan
Klik,maka tampilan tabel kegiatan untuk Sekolah yang dipilih (point 1) atau otomatis
tampil setelah pemilihan point 1 – user hanya dapat memilih satu nama kegiatan
Input area kelompok sasaran kegiatan.
Klik menu pull down menampilkan pejabat-pejabat Sekolah sesuai Sekolah yang dipilih.
Input tab indikator kinerja meliputi jenis indikator, tolok ukur, target, jumlah Input tab
rincian anggaran dengan pemilihan rekening belanja langsung
Input tab pembahasan anggaran berupa catatan-catatan hasil pembahasan.
Input tab lokasi menampilkan daftar lokasi.
Input tab sumber dana menampilkan tabel sumber dana.
Input Tim Anggaran

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pemilihan Sekolah dilakukan dengan klik pada gambar diatas bisa dilihat pada nomor 1, maka akan
tampil daftar-daftar Sekolah. Selanjutnya pemilihan kegiatan untuk Sekolah yang dipilih, apabila
Sekolah memiliki bidang tambahan maka kegiatan untuk Sekolah lainnya juga akan tampil juga.
Default filter tabel data kegiatan otomatis terpilih “Nama Kegiatan” serta mode pencarian otomatis
terpilih “Memuat”. Kursor otomatis fokus pada kotak teks box atau input filter data. dan setelah user
menekan tombol enter maka data nama kegiatan akan ter-filter secara otomatis tanpa harus
menggunakan mouse.

Tabulasi di entrian RKA 2.2.1 diantaranya:
1.

Indikator Kinerja, pada form ini merupakan form entrian untuk user memasukkan jenis indikator
untuk capaian program pada tolok ukur, target, jumlah dan satuan. Begitu juga untuk jenis
indikator masukan, jenis keluaran, dan hasil.

Masukkan tolok ukur, target, dan jumlah pada di masing-masing jenis indikator perbaris dengan
double klik pada baris user dapat melakukan entri data disana. Klik Sisip
menambahkan Jenis indikator.
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untuk

2.

Rincian Anggaran berupa kode rekening, uraian rekening, volume, satuan, tarif dan jumlah untuk
rekening belanja langsung.

cara memasukkan data pada form di atas adalah sebagai berikut :
Pertama Klik tombol tambah

maka tabel pilih rekening belanja langsung akan tampil

user dapat memilih satu atau lebih dengan menandai baris rekening klik tombol pilih untuk
menyetujui rekening yang akan di pakai.

Lalu isikan uraian atas kode rekening tersebut. Dengan double klik Untuk kolom volume
masukkan angka pada kotak volume dan kotak tarif untuk besaran nominal (rupiah) yang
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digunakan. Entrian satuan masukkan pada kotak satuan dengan memasukkan data satuan atau
akan tampil autocomplate sesuai data yang pernah di masukkan melalui menu drop down.
Kolom jumlah akan otomatis terisi sesuai perkalian tarif dan nominal yang telah di input.
Default filter tabel rekening otomatis terpilih Nama Rekening serta mode pencarian otomatis
terpilih “Memuat”. Kursor otomatis fokus pada kotak teks box atau input filter data. Setelah
pengguna/user mengetikkan teks filter pada kotak input dan menekan tombol enter maka nama
rekening akan ter-filter secara otomatis tanpa harus menggunakan mouse.
3.

Pembahasan Anggaran
Kotak isian keterangan diisi oleh user untuk kolom dekripsi. Catatan pembahasan diisi gunakan
klik tombol tambah

untuk selanjutnya langsung dapat diisikan pada baris tersebut data

catatannya klik enter untuk menyelesaikan 1 baris catatan. Bagian ini untuk menyimpan data
berupa catatan-catatan hasil pembahasan dari Sekolah dan kegiatan yang dipilih.

5.

Lokasi, atau tempat yang digunakan dalam merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan
yang diprogramkan. Lokasi wajib diisikan klik tombol tambah untuk menampilkan daftar lokasi.
Di Tab Lokasi terdapat kolom nominal yang harus diinput oleh user dan nilai Total Nominal ini
harus sesuai atau sama dengan Jumlah Tahun Ini yang direncanakan pada satu form RKA Sekolah
2.2.1. atau sama dengan total rincian anggarannya.
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6.

Sumber Dana, perkiraan penerimaan dimana untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah. Baik
Rekening Kas Daerah, PAD, DAU, DAK yaitu dari APBN/APBD. Atau secara implementasi sumber
dana digabung berdasarkan 1 sumber dana BOS. Sumber dana juga wajib diisikan oleh user klik
tombol tambah agar daftar tabel sumber dana tampil. Di Tab Sumber Dana juga terdapat kolom
nominal seperti tab lokasi yang berarti nilai Total Nominal ini harus sama dengan Jumlah Tahun
Ini yang direncanakan atau total rincian anggarannya. Form RKA 2.2.1 dapat juga diperbanyak
sesuai kebutuhan.
Pada form ini ada jumlah tahun ini otomatis akan terisi apabila user memasukkan volume dan
tarif. Jumlah tahun sebelumnya dan jumlah tahun berikutnya diisi dengan jumlah perkiraan
belanja kegiatan oleh user /operator / Pengguna.

Daftar RKA 2.2.1
Daftar merupakan rekapan dari entrian RKA Sekolah, untuk daftar dibuat mengikuti entrian RKAnya.
Contoh di bawah merupakan daftar dari kumpulan entrian RKA 2.2.1 terdiri dari record ke berapa,
nama Sekolah, nama program, kode kegiatan, nama kegiatan dan nominal kegiatan.
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Gambar. 15 Contoh daftar RKA 2.2.1

Gambar. 16. Contoh Filtering Daftar

Pada bagian filter ditambahkan beberapa pilihan data yang dapat user pergunakan diantaranya :
-

Kode Sekolah /SKPD

-

Nama Sekolah /SKPD

-

Kode Kegiatan,

-

Nama Kegiatan,
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-

Nominal Murni,

-

Nominal,

-

Bertambah/berkurang

Untuk mode filter default yang tampil dengan pilihan “Memuat”. Dan untuk default combo list filter
data adalah semua data di dalam daftar Penulisan di teks box klik enter pada keyboard maka data
langsung terfilter.

Preview
Untuk pencetakan RKA 2.2.1 dapat melalui daftar atau form entrian. Hasil cetakannya seperti contoh
dibawah ini

.
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Gambar. 17 Contoh Pencetakan Form RKA 2.2.1

DPA1
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat penerimaan, belanja, pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Dokumen pelaksanaan
anggaran ini mengambil data dari RKA.
DPA 1, DPA 2.2.1
DPA 1 adalah rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan atau Penerimaan Sekolah sebagai
Satuan Pendidikan. DPA 2.2.1 adalah rincian belanja langsung. DPA 2.2 merupakan Rekapitulasi
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Belanja langsung menurut program dan kegiatan Sekolah perangkat daerah.

Gambar. 18 Contoh Formulir DPA 1

Formulir DPA berdasarkan penginputan di form RKA, contoh pada gambar diatas Formulir entrian DPA
1 klik pilihan icon kotak di isian Sekolah sehingga data dari RKA 1 akan tampil di rincian anggaran.
Di formulir DPA terdapat 2 Tab :
1. Rincian Anggaran, untuk tab rincian anggaran data berasal dari RKA 1 data terdiri atas perhitungan
volume dan tarif.
2. Anggaran Kas, untuk tab ini berupa anggaran kas yang dibagi perbulan atau per-triwulan.
Anggaran kas terdiri dari kode rekening dimana dapat dipilih sampai level jenis atau sampai level
rincian objek dengan memberikan tanda ceklist atau dikotak depan maka kode rekeninganggaran kas sesuai dengan pilihannya. Pengisian kolom-kolom per bulan untuk anggaran kas
dapat diisi langsung oleh user atau dipermudah dengan klik pada tombol Bagi Rata Per-bulan,
maka aplikasi akan otomatis membagi secara rata dalam 12 bulan. Triwulan 1, 2, 3 dan 4 akan
terisi sejumlah masing-masing bulan yang diinput oleh user atau operator.
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Gambar. 19 Entrian Anggaran Kas – Tombol Bagi rata perbulan

DPA221
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran belanja langsung program dan per kegiatan Sekolah.
Formulir DPA ini berdasarkan form RKA 2.2.1, ketika user membuat DPAnya klik tanda yang dilingkari
pada gambar dibawah untuk menampilkan daftar Sekolah. Begitu juga halnya dengan kegiatan
didasarkan atas Sekolah tersebut.

Gambar. 20 Contoh Formulir DPA 2.2.1
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Aktivitas
Pada menu aktifitas terdapat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Daftar Penerimaan BOS
Penarikan Tunai /Pemindahbukuan
Daftar Pengeluaran BOS
Setoran Pajak
SP2B
SPB

Daftar Penerimaan BOS

Gambar. 21 Contoh Daftar Penerimaan BOS

Penerimaan BOS
Penerimaan Dana BOS pada masing-masing Satuan diakui sebagai pendapatan atau penerimaan SKPD
Dinas Pendidikan pada Kabupaten/Kota untuk digunakan langsung dalam rangka pelayanan
pendidikan pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri.
Formulir Penerimaan Bantuan Operasional Sekolah dijadikan dasar penerimaan dari Sekolah dengan
rincian penerimaan BOS.
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Gambar. 22 Contoh Entri Penerimaan BOS

Untuk melakukan entri Penerimaan BOS dengan cara : user atau operator menginput dari menu
Aktivitas >> Penerimaan BOS
Data Penerimaan BOS
Entrian Penerimaan BOS untuk pilihan Sekolah dapat dipilih dengan icon pull down.
1. Template Jurnal dapat dipilih dengan drop down
2. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat dientri
manual jika auto number tidak di ceklist
3. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal
Penerimaan
4. Sekolah dapat dipilih dengan menu pull down.
5. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi.
6. Bendahara Penerimaan ditampilkan menu pull down dengan pejabat Sekolah dengan jabatan
bendahara penerimaan
7. Akun bendahara Penerimaan di klik maka tampil tabel pilih rekening bendahara penerimaan
sesuai dengan di menu data dasar /master
8. Radio button untuk beban yaitu Beban Langsung.
Tabulasi Rincian Penerimaan BOS
9. Kode dan nama rekening penerimaan dapat di pilih dengan satu rekening atau banyak dengan
klik tambah.
10. Nominal, diinput manual oleh user berupa nominal penerimaan.
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Penarikan Tunai / Pemindahbukuan
Penarikan tunai adalah suatu transaksi dimana melakukan penarikan uang dari suatu rekening dibank
milik Sekolah yang diwakilkan oleh Penarikan cek bendahara ke Tunai Sekolah.
1. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat dientri
manual jika auto number tidak di ceklist
2. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal tarik tunai
3. Sekolah sesuai dengan saat user login untuk sekolah tersebut
4. Saldo Bank merupakan sisa saldo pada rekening tersebut di bank
5. Saldo Bank s/d tanggal merupakan informasi saldo bank sampai dengan tanggal penarikan
tunai
6. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi.
7. Radio button keperluan UP/GU dan TU
8. Pilih Nama bank dan nomor rekening Bank /akun bendahara dengan klik icon
9. Jumlah penarikan diinput dengan angka/nominal

Gambar. 23. Contoh Penarikan Tunai

Daftar Penarikan tunai BOS
Daftar Penarikan bos merupakan informasi dari hasil entrain pada aktivitas tersebut. Dapat di filter
sesuai kolom yang ditampilkan.

Gambar. 24. Contoh daftar Penarikan tunai
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Pengeluaran BOS
Pengeluaran Dana BOS pada masing-masing Satuan diakui sebagai pengeluaran SKPD Dinas
Pendidikan pada Kabupaten/Kota untuk digunakan langsung dalam rangka pelayanan pendidikan
pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri.
Formulir Pengeluaran Bantuan Operasional Sekolah dijadikan dasar pengeluaran dari Sekolah dengan
rincian pengeluaran BOS.
Rincian Pengeluaran bos

Gambar. 25. Contoh Pengeluaran BOS

Rincian Pajak
Pada tab ini menampilkan informasi data pajak, dimana terkoneksi dengan master pajak. Klik tambah
akan menampilkan list atau daftar pajak yang sudah dientri sebelumnya di master pajak.
Masukkan nominal pajak, lalu Total pajak disebelah kanan akan terisi sesuai jumlah pajak yang
dibebankan.

Gambar. 26. Contoh Entrian Tab Rincian Pajak
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Gambar. 27. Contoh tambah Pajak

SP2B
surat yang diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan
dan atau belanja BOS berdasarkan SP3B BOS.

Gambar. 28. Contoh Entrian SP2B

Untuk melakukan entri SP2B dengan cara : user atau operator menginput dari menu Aktivitas >> SP2B
Data SP2B
Entrian SP2B untuk pilihan Sekolah dapat dipilih dengan icon pull down.
1. Nomor dientri manual
2. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai dengan tanggal
SP2B
3. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi.
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Tabulasi Rincian Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran BOS
1. Nomor
2. Kode Kegiatan
3. Nama kegiatan
4. Kode Akun
5. Nama Akun
6. Nominal Penerimaan/Pendapatan, nominal otomatis tampil saat button penerimaan di klik
sesuai sekolah yang dipilih.
7. Nominal Pengeluaran/Belanja, nominal otomatis tampil saat button Pengeluaran di klik sesuai
sekolah yang dipilih.

SPB
SPB adalah Surat Pengesahan Belanja. Untuk Dapat menerbitkan SPB entrain ini berdasarkan pada
SP2B. PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Berdasarkan dokumen SPB. PPKSKPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan melakukan pencatatan atas belanja Dana BOS
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar. 29. Contoh Entrian SPB

Untuk melakukan entri SPB dengan cara : user atau operator menginput dari menu Aktivitas >> SPB
Data SPB
Entrian SPB.
1.
2.
3.
4.

Pilih Nomor SP2B.
Sekolah otomatis terisi sesuai nomor SP2B yang dipilih.
Tanggal merupakan default tanggal hasil memilih nomor SP2B.
Keterangan merupakan hasil dari pemilihan nomor SP2B.
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Tabulasi Rincian Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran BOS
1. Nomor, hasil dari pemilihan nomor SP2B.
2. Kode kegiatan, otomatis terisi dari pemilihan nomor SP2B
3. Nama Kegiatan, otomatis terisi dari Pemilihan nomor SP2B
4. Kode Akun, otomatis dari pemilihan nomor SP2B atas kegiatan yang dipilih.
5. Nama Akun, otomatis dari pemilihan nomor SP2B atas kegiatan yang dipilih.
6. Nominal Penerimaan, hasil dari pemilihan nomor SP2B berdasarkan kegiatan dan akunnya.
7. Nominal Pengeluaran, hasil dari pemilihan nomor SP2B berdasarkan kegiatan dan akunnya.
Setoran Pajak
Setoran pajak adalah setoran atas pungutan atau potongan pajak yang dikenakan saat realisasi atas
belanja yang dibebankan.

Gambar. 30. Contoh Setoran Pajak

Data Setoran Pajak
Entrian Setoran Pajak untuk pilihan Sekolah otomatis terisi sesuai login pada user dengan akses group
bendahara pengeluaran:
1. Nomor otomatis terisi jika merupakan auto number / penomoran otomatis atau dapat dientri
manual jika auto number tidak di ceklist
2. Tanggal merupakan default tanggal komputer saat ini dapat dirubah sesuai tanggal Setoran
Pajak
3. Sekolah sesuai dengan saat user login atau dapat memilih data sekolah
4. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi.
5. Radio button untuk beban pilih satu diantara beban BTL dan BL
6. Pilih kegiatan apabila beban yang dipilih adalah Beban Langsung/BL
7. Akun bendahara di klik maka tampil tabel pilih akun bendahara sesuai dengan menu data
dasar > akun bendahara BOS
8. Bendahara pengeluaran, dapat dipilih sesuai bendahara pengeluaran yang aktif di pejabat
SKPD dengan Jabatan bendahara pengeluaran
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Tabulasi Rincian Setoran Pajak
9.
10.
11.
12.

Klik tambah untuk menampilkan nama pajak berupa kode pajak dan nama pajak
Input nominal pajak yang akan disetor.
Informasi penerimaan pajak yang belum di setor.
Dibawah kolom nomor ada informasi jumlah baris pada nomor rincian setoran pajak tersebut.

Gambar. 31. Contoh Rincian Setoran Pajak
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Pengembalian Dana BOS




Sisa Bank = Saldo Awal kas bank + penerimaan bos - penarikan tunai - pengembalian sisa bos
(kas bank)
Sisa Tunai = Saldo Awal kas tunai+ penarikan tunai - pengeluaran bos - pengembalian sisa
bos(kas tunai)
Akun Bendahara diambilkan dari data dasar akun bendahara sesuai dengan sekolah yang
sudah dipilih sebelumnya pada data dasar.

Cukup memasukkan data Keterangan dan nominal pengeluaran saat pengembalian dana bos. Klik
simpan untuk menyimpan data pengembalian tersebut.

Gambar. 32. Contoh Pengembalian BOS

Akuntansi
Proses Jurnal dan Posting Buku Besar
Menu ini dilakukan untuk melakukan penyusunan jurnal, jurnal yang hendak disusun meliputi jenis
jurnal aktivitas, saldo awal, penyesuaian, pembalik, penutup. Gambar di bawah adalah formulir
susun ulang jurnal dijalankan dengan klik tombol Susun jurnal yang di arsir biru.

Gambar. 33. Contoh Penyusunan Jurnal
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Akun
Akun adalah penampung transaksi keuangan yang disusun secara kronologis berdasarkan tanggal
transaksi. Daftar akun dalam SIPBOS terdiri dari beberapa kolom diantaranya : Tipe, Kelompok, jenis,
objek, rincian, sub 1, sub 2, sub 3, kode rekening, nama akun, kategori, pagu dan realisasi. Akun-akun
ini yang akan dipergunakan dalam formulir aktivitas.

Gambar. 34. Contoh Daftar Akun SIPBOS

Pada daftar akun dapat dilihat transaksi-transaksi pemakaian SKPD, pemakaian kegiatan, Daftar
Aktivitas, daftar jurnal user dapat klik kanan pada kode rekening pada bagian rincian

rekening/rincian objek rekening untuk dapat melihat transaksi tersebut.
Pemakaian SKPD
Pada Klik kanan pemakaian SKPD akan menampilkan transaksi-transaksi yang digunakan oleh pihak
sekolah-sekolah atas akun rekening yang dipilih Menampilkan data pagu dan realisasinya.

36 | P a g e

Gambar. 35. Contoh Pemakaian SKPD

Pemakaian Kegiatan
Dibagian pemakaian kegiatan ini menampilkan data SKPD /sekolah-sekolah dengan kegiatan –
kegiatan beserta nominalnya.

Gambar. 36. Contoh Pemakaian di Kegiatan

Daftar aktivitas
Klik kanan dari daftar akun dengan memilih daftar aktivitas akan menampilkan seluruh aktivitas yang
terlibat di akun yang dipilih. Pada kolom tipe akan menampilkan aktivitasnya, tanggal kapan aktivitas
dibuat, nama dan kode sekolah beserta nominalnya. Dapat di searching atau di filter sesuai dengan
kolom yang ada.
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Gambar. 37. Contoh daftar aktivitas pada daftar akun

Daftar Jurnal
Daftar Junal adalah merupakan kumpulan jurnal dari setiap transaksi di aplikasi SIPBOS. Jurnal ini
ditampilkan urut berdasarkan kepada setup jurnal yang dibuat dalam template jurnal. Dalam formulir
daftar jurnal ditampilkan kolom tanggal atas transaksi tersebut, diikuti dengan tipe transaksi, nomor
transaksi, kode SKPD, nama SKPD, kode akun, nama akun, nominal debet dan nominal kredit.
Daftar jurnal ditampilkan dalam 2 tabulasi daftar jurnal finansial dan daftar jurnal anggaran. Daftar
jurnal terbentuk dari setup jurnal, maping akun atau pemetaan akun dan template jurnal yang
digunakan di formulir aktivitas.
Daftar Jurnal untuk tabulasi Jurnal Anggaran

Gambar. 38. Contoh daftar jurnal tab – jurnal anggaran
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Daftar jurnal untuk tabulasi Jurnal Finansial.

Gambar. 39. Contoh Daftar Jurnal tab – jurnal anggaran

Pemetaan Akun
Merupakan maping atau pemetaan kode akun-akun jurnal anggaran dan jurnal finansial. Pemetaan ini
dipergunakan atau dibutuhkan dalam hal melakukan setup jurnal. Maping kode akun ini selanjutnya
akan digunakan dalam formulir transaksi pada Template Jurnal di aplikasi SIPBOS.
Maping ini memungkinkan pembuatan jurnal anggaran sekaligus jurnal finansial pada saat tombol
susun jurnal pada menu akuntansi >> proses jurnal di klik.
Daftar Pemetaan akun terdiri dari kode akun, nama akun otomatis setelah memilih kode akun akan
tampil datanya, map akun 1, map akun2, map akun 3, map akun 4 dan map akun 5.

Gambar. 40. Contoh Pemetaan Akun

1. Kode akun, pilih akun yang akan di maping atau dipetakan. Masukkan 1 karakter berupa
kode akun (angka) untuk menampilkan list atau daftar kode akun.
2. Nama akun, otomatis tampil setelah kode akun dipilih
3. Map akun 1, poin 1 dan point 2 akan di maping dengan map akun 1 dan seterusnya sampai
map akun 5.
Setup Jurnal
Menu ini digunakan untuk melakukan setting jurnal pada setiap transaksi. Setting jurnal dilakukan
tidak secara real time online, yang berhak menentukan jurnal pada setiap transaksi merupakan
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wewenang dengan hak akses akuntansi. Dimana Hak akses akuntansi memegang peran penting dalam
melakukan penjurnalan.
Data yang ditampilkan pada formulir ini kode jurnal, formulir, cek list aktif, keterangan dari jurnal,
entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu jurnal anggaran dan jurnal finansial
data di tampilkan dalam tabel elemen | D/K |nominal.
Entitas Pelaporan yaitu jurnal anggaran dan jurnal finansial data di tampilkan dalam tabel elemen |
D/K |nominal.

Gambar. 41. Contoh Daftar Setup Jurnal

Gambar. 42. Contoh Setup Jurnal

Akan berpengaruh pada formulir transaksi apabila, formulir aktifitas di simpan. Maka :



Bila isian template jurnal masih kosong di formulir aktivitas, maka akan terisi otomatis dari
formulir Konfigurasi Template Jurnal sebagai jurnal defaultnya.
Bila jurnal default di formulir Konfigurasi Template tidak ditemukan, maka isian template jurnal
diisi nilai kosong.
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User dapat mengisi dan mengedit isian template jurnal. Bila tombol edit dipilih maka akan
memunculkan template jurnal dari formulir Template Jurnal.

Untuk melakukan Setup jurnal dengan cara : user atau operator menginput data melalui menu
Akuntansi >> dengan pilih sub menu Setup jurnal. Untuk User / Pengguna dengan status “Ubah” ada
pada group Akuntansi
1. Kode jurnal, diisi oleh user unik tidak boleh menggunakan kode jurnal yang sama
2. Formulir, menu pull down atau drop down sesuai menu aktivitas di formulir. Pilih 1 formulir
untuk 1 kode jurnal
3. Cek box aktif atau tidak aktif untuk setup jurnal ini.
4. Keterangan merupakan inputan keterangan atau deskripsi dari setup jurnal
5. Entitas Akuntansi terdiri dari 2 jurnal yaitu jurnal anggaran dan jurnal finansial.
Masing-masing jurnal tersebut terdapat kolom :
a. Elemen, pilih menu pull down akan tampil beberapa elemen yang telah disediakan
oleh aplikasi
b. D/K, ditampilkan dalam bentuk D = Debet atau K = Kredit
c. Nominal, nominal yang ditampilkan apakah dari nominal atau nominal pajak
d. Ke 3 poin dari a s/d c yang nantinya akan menghasilkan jurnal pada formulir daftar
jurnal.
6. Entitas Pelaporan terdiri dari 2 jurnal yaitu jurnal anggaran dan jurnal finansial.

Memo Penyesuaian
Memo Penyesuaian adalah Aktivitas penyesuaian realisasi pendapatan, belanja dan Pembiayaan.
Dengan pilihan radio button jurnal baik jurnal finansial atau jurnal anggaran. Beban yang dapat dipilih
beban akrual, Beban tidak langsung, beban langsung dan pembiayaan.
Memo Penyesuaian terdiri dari 4 jenis jurnal diantaranya :
1. Jenis jurnal Penyesuaian
2. Jenis jurnal saldo Awal
3. Jenis jurnal Penutup
4. Jenis jurnal pembalik
Pilih icon sesuai dengan jenis jurnalnya :
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Gambar. 43.Contoh Formulir Memo Penyesuaian.

Neraca Lajur
Neraca Lajur adalah kertas kerja berkolom-kolom untuk memudahkan dalam membuat penyesuaian
dan penyusunan laporan keuangan. Neraca Lajur disusun dengan memindahkan data-data Neraca
Saldo dan Jurnal Penyesuaian.
Data yang ditampilkan berupa :
1. Filter periode dari tanggal awal dan akhir
2. Kode akun
3. Nama akun
4. Neraca Saldo , menampilkan debet dan kredit
5. Jurnal Penyesuaian, menampilkan debet dan kredit
6. Neraca Saldo disesuaikan, menampilkan debet dan kredit
7. Lapora Realisasi Anggaran, menampilkan debet dan kredit
8. Laporan Operasional, menampilkan debet dan kredit
9. Neraca, menampilkan debet dan kredit
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Gambar. 44. Contoh Neraca Lajur

Laporan
Laporan ditampilkan dengan beberapa filter standar diantaranya filter tanggal pelaporan, tanggal awal
dan tanggal akhir pelaporan, no halaman pertama defaut no halaman 1 user dapat memasukkan angka
disini. Pilihan Bidang Pendidikan atau Sekolah. Laporan ditampilkan dalam bentuk pdf dan xls.
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Gambar. 45. Contoh Menu Laporan
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Sebagai contoh akan mencetak laporan Penyerapan dana Per-Triwulan, Menampilkan filter
berdasarkan tanggal pelaporan dan filter nama sekolahan yang ditampilkan kode sekolah – dan
nama sekolah.
Pencetakan laporan bisa ditampilkan dengan beberapa tampilan pdf, xls, word, odt, ods silahkan
dipilih sesuai kebutuhan. Klik cetak untuk mencetak laporan dan tutup jika ingin menutup filter
laporan tersebut.

Gambar. 46. Contoh Cetak Laporan
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