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ALPEKA BOS
DEFINISI

Pengertian Alpeka
ALPEKA BOS (Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS Tingkat Sekolah) adalah aplikasi
berbasis excel untuk membantu sekolah dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan tingkat
sekolah.  Aplikasi ini  dikembangkan atas bantuan program PRIORITAS-USAID. Aplikasi ini bermanfaat
untuk memudahkan sekolah dalam penyusunan format laporan keuangan yang ada dalam Petunjuk
Pelaksanaan program BOS. Salah satu hasil akhir dari aplikasi ini adalah format BOS K-7 yang
selanjutnya digunakan untuk diisikan di Laporan Penggunaan Dana BOS secara online. Aplikasi ini
disertai dengan pedoman penggunaannya sehingga setiap sekolah dapat belajar mandiri. Aplikasi ini
tidak diperjual-belikan. Sekolah dapat mengunduh/download secara gratis.

Sumber : http://bos.kemdikbud.go.id/home/artikel/11

Sejarah Alpeka di OKU TIMUR
Di Kabupaten OKU TIMUR alpeka sudah digunakan sejak tahun 2012. Sebelumnya yaitu sekitar tahun
2011 pernah diadakan workshop BOS oleh kemdikbud di Bandung dan memperkenalkan alpeka.
Namun karena keterbatasan pemahaman dari kami sehingga tidak langsung diaplikasikan pada saat
itu kepada seluruh sekolah SD dan SMP.

Penggunaan alpeka dimulai oleh Pak Bahrun, kepala sekolah SDN 20 Martapura. Sejak tahun 2012
beliau konsisten menggunakan alpeka. Imbas positifnya adalah saat lomba tata kelola BOS tahun
2014 secara nasional SDN 20 Martapura mendapat prestasi juara nasional. Menurut beliau
kemenangannya karena kontribusi penggunaan alpeka.

Melihat pentingnya alpeka tersebut, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR mulai
merencanakan untuk sosialisasi dan pelatihan alpeka kepada seluruh SD dan SMP se-kabupaten OKU
TIMUR. Undangan untuk sosialisasi per kecamatan telah dibuat sejak bulan Juni 2015. Gelombang
pertama yaitu kecamatan Martapura dengan narasumber pak Bahrun dan pak Sopiyan sebagai
peserta lomba tata kelola BOS tingkat nasional. Saya pun belajar dari Pak Bahrun tentang alpeka
pada gelombang pertama tersebut.

Gelombang berikutnya dilanjutkan oleh tim dari diknas, saya, Rico dan Entang keliling kecamatan
untuk sosialisasi dan pelatihan alpeka. Untuk kecamatan yang berdekatan dengan Martapura mereka
dipanggil ke Martapura. Untuk yg jauh, kami ke sana agar lebih efisien tidak memberatkan pihak
sekolah.

Dari pihak sekolah yang diundang adalah kepala sekolah dan bendahara / operator. Sempat terjadi
kebingungan sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap penggunaan alpeka ini bendahara atau
operator. Karena yang namanya laporan BOS itu domainnya ada di bendahara sedangkan tidak
semua bendahara bisa mudah menggunakan aplikasi. Karena biasanya operator yang lebih terlatih
menggunakan aplikasi, berdasarkan pengalaman pada dapodik dan padamu negeri.

Akhirnya disepakati bahwa keputusan pengelolaan alpeka sepenuhnya diserahkan kepada kepala
sekolah untuk menentukan siapa PIC (person in charge). Sebaiknya memang bendahara dan operator
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dapat bekerja sama untuk saling melengkapi dalam pengisian alpeka. Namun itu semua tergantung
kondisi di masing-masing sekolah yang dinamis.

Berikut link berita tentang juara lomba tata kelola bos tahun 2014 :

http://www.beritanda.com/index.php/nasional/pendidikan/3778-sdn-20-martapura-sabet-juara-1-
nasional-pengelolaan-dana-bos-terbaik-tingkat-sd

MARTAPURA-OKUT, BeritAnda - Prestasi membanggakan di tingkat nasional kembali ditorehkan
Kabupaten OKU Timur. Kali ini prestasi tersebut berasal dari dunia pendidikan, dimana Kabupaten
OKU Timur melalui SD Negeri 20 Martapura berhasil menyabet juara pertama pada Lomba Tata
Kelola BOS Tingkat Sekolah Dasar (SD) tahun 2014.

Lomba yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan tersebut, OKU Timur berhasil mengalahkan 53 SD lain dari berbagai wilayah daerah di
Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional OKU Timur, H. Surya Bhakti mengatakan, sebelumnya SD Negeri 20
Martapura menyerahkan data awal mengenai pengelolaan dana BOS secara online. Kemudian
laporan tersebut diperiksa oleh ICW, BPK, KPK dan Inspektorat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

"Usai diperiksa, selanjutnya SDN 20 Martapura disurvey dan dilakukan penilaian. Lalu ditetapkan
memenuhi kriteria. Kemudian dilakukan verifikasi lapangan sebanyak dua kali untuk penentuan
mewakili provinsi dan verifikasi lagi untuk di tingkat nasional," ujar Surya Bhakti, Selasa
(23/12/2014).

Dikatakannya, di tingkat nasional, SDN 20 Martapura memaparkan seluruh penggunaan dana BOS
yang sesuai dengan kriteria mulai dari perencanaan, pengelolaan dana BOS hingga output dari
penggunaan dana BOS sesuai atau tidak dengan petunjuk yang telah ditetapkan.

"Hasil penilaian penggunaan dana BOS kita telah sesuai, mulai dari untuk siswa berprestasi, untuk
sekolah yang menjadi semakin bagus dan untuk guru profesional. Dengan demikian bisa disimpulkan
penggunaan dana BOS dilakukan secara akuntabilitas dan transparan," tandasnya.

Dia menambahakan, penghargaan itu diterima pada 12 Desember lalu oleh Dirjen Pendidikan Dasar
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (Yanto)

Link download master
Master alpeka berupa file excel yang mengandung macro. File excel ini sudah diprogram sehingga
menjadi aplikasi macro untuk pengisian alpeka.

Master alpeka bisa didownload di situs resmi kemdikbud yaitu
http://bos.kemdikbud.go.id/home/artikel/11

Namun file yang ada disitu pada program sekolahnya belum dipilih ya semua. Berdasarkan
pengalaman pelatihan, beberapa sekolah ada yang kesulitan dalam mengisi pilihan Ya pada program
sekolah, karena harus diisi semua atau dipilih betul mana yang sesuai dengan kegiatan yang ada
pada sekolahnya masing masing. Untuk itu file master yang sudah direvisi juga saya sertakan pada
link berikut ini : https://timdata.wordpress.com/2015/07/23/master-alpeka-dan-contoh-pengisian/
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Master alpeka hanya 1 file dengan nama alpeka bos ts 11. Nanti setelah diproses file master ini akan
menghasilkan file generate atau file keluaran untuk pengisian data. Biasanya nama file ini ada nama
sekolahnya diakhiri dengan data. Bapak/ibu semua harus menjaga file generate / file data ini jangan
sampai hilang / rusak. Karena jika bermasalah maka kita harus menginput ulang lagi transaksi kita
dari awal.

Sedangkan untuk file master alpeka bos ts 11 tidak masalah jika hilang karena kita bisa download
dengan mudah pada link yang disediakan di atas.

Sebaiknya file hasil generate / file data dibackup di email, di komputer lain, di flashdisk, di CD atau
media lainnya setiap akhir periode. Sehingga kalau ada yg rusak / hilang, masih punya cadangannya.
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PERSIAPAN

Setting macro excel
Setting macro dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. buka excel kosong

2. klik bulet kiri atas
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3. klik excel option di bawah

4. klik trust center di kiri
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5. klik trust center setting di sebelah kanan

6. klik macro setting di kiri
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7. klik enable all di atas

Setting regional
Setting regional perlu dilakukan satu kali saja selama laptop kita tidak diinstall ulang. Tujuannya
adalah untuk memastikan format tanggal sudah sesuai dengan format Indonesia. Jika sudah setting
indonesia maka seterusnya di laptop kita akan memakai settingan tersebut sampai diubah manual.
Setting ini bisa dilakukan dengan 3 cara, silahkan pilih salah satu cara saja :

Melalui file alpeka
Silahkan buka file master alpeka bos ts 11 yang sudah di download di timdata atau dari kemdikbud
atau copy flasdisk. Jika belum punya file master coba buka link download seperti pada panduan
halaman 3 di atas. Jika sudah ada file-nya dan dibuka maka tampilannya akan seperti di bawah ini.
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Dengan control panel
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Melalui start-run

Setelah dienter maka akan muncul tampilan untuk regional setting. Jika sudah indonesia maka tidak
perlu diubah lagi, namun jika belum indonesia silahkan pilih dengan klik panah segitiga disamping
negara itu untuk memilih negara indonesia.

Antisipasi jika excel error
Jika excel error / hang, coba di restart, jika masih tidak mau coba periksa settingan macro. Jika sudah
sesuai tetap error mungkin laptopnya virusan. Kami menyarankan agar memakai antivirus yang
bagus dan ringan, salah satu yang direkomendasikan adalah antivirus ESET NOD 32. Saya sudah
pengalaman memakai antivirus itu selama setahun ini dan tidak ada masalah berarti di laptop saya
meskipun banyak dimasukin flasdisk virusan. Untuk ke depannya mohon agar lebih hati-hati di saat
masukkan flashdisk agar pilih-pilih, jangan yang virusan. Selain itu saat online juga hati-hati untuk
membuka halaman website yang tidak dikenal atau bermasalah, biasanya menjadi sumber virus.
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Jika masih bermasalah, sebaiknya coba di laptop lain. Jika di laptop lain berhasil maka laptop
bapak/ibu yg virusan itu perlu dibersihkan atau diinstall ulang lagi. Jika excelnya sudah diinstall ulang
masih error, coba install seluruhnya termasuk windowsnya, karena mungkin ada file system di
windows yg dimakan virus.

PROSES ALPEKA

Memulai alpeka
Setelah kita pastikan file master sudah di download / dicopy kemudian sudah melakukan setting
macro pada excel maka kita bisa langsung memulai alpeka BOS. Tutup semua aplikasi dan program
agar kita lebih leluasa dalam memulai alpeka. Setelah itu silahkan buka file master alpeka yang sudah
didownload / dicopy, yaitu file alpeka bos ts 11. Jika muncul tampilan pemberitahuan (pop up) dari
file itu maka settingan macro sudah berhasil.

Gambar tampilan pop up pada saat file aplikasi. Langsung saja di close karena itu hanya sebatas
pemberitahuan saja. Setelah itu akan muncul tampilan untuk memastikan setting regional.
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Jika memang sudah di setting indonesia langsung saja klik keluar, kita tidak perlu setting lagi jika
sudah indonesia. Setelah itu kita akan melihat tampilan menu utama alpeka bos ts 11.

Pada menu utama kita dapat klik tombol pada menu. Selain melalui klik tombol bisa juga dengan klik
nama sheet yg ada pada bagian bawah tersebut. Jika tidak bisa di klik berarti settingan macro belum
benar, silahkan kembali pada bagian awal untuk setting macro yang benar.

Pada gambar itu diberi nomor 1, 2 dan 3 artinya untuk tahap awal langkah itu dulu urutannya. Kita
akan mulai dengan mengisi data umum. Silahkan klik Data Umum.
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Input data umum

Silahkan diisi data umum sesuai sekolah masing-masing, untuk NPSN pastikan berupa angka 8 digit,
untuk NSS berupa angka 12 digit. Error yang sering terjadi pada pengisian data ini adalah hidupnya
tombol numlock, jika ada masalah mengisi huruf tapi terisi angka maka pastikan num-lock pada
dimatikan dengan mengetik Fn-Numlock atau sesuai keyboardnya masing-masing.

Setelah mengisi data umum silahkan disimpan, tekan Crrl-S atau klik gambar disket di pojok kiri atas.
Disarankan agar sering-sering save karena jika excel-nya hang maka apa yang sudah disimpan tidak
hilang. Jika kita belum simpan, maka kemungkinan besar kita akan mengulang lagi ketikan tersebut.

Jika sudah selesai dan disimpan silahkan kembali ke menu utama, klik back lalu pilih Program
Sekolah. Selain lewat klik bisa juga langsung saja klik sheet Program Sekolah di bagian bawah.
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Pilih program sekolah

Pada sheet program sekolah ini kita diminta untuk mengisikan kolom O sampai AB pada baris ke 6
sampai baris ke 270 dengan isian Ya jika memang kita setuju bahwa kegiatan tersebut masuk di
rencana sekolah. Pada file yang ada di timdata atau yang saya copy-kan pada pelatihan itu sudah
dipilih Ya semuanya. Namun jika memakai hasil download dari kemdikbud maka sheet Program
Sekolah itu masih banyak yang kosong atau diisi tidak. Jika dibiarkan kosong atau tidak maka nanti
pada saat input transaksi kita akan kesulitan mengisi karena kegiatan tersebut tidak muncul.

Kalau semuanya diisi Ya sebenarnya tidak masalah, tapi kita pastikan saat input transaksi nanti agar
yang kita pilih adalah yang sesuai dengan Juknis BOS. Ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai juknis
seperti kegiatan penambahan ruang kelas baru.

Setelah kita mengisi Ya semuanya atau memastikan Ya semua maka langsung saja kita simpan lalu
kembali ke menu utama, klik back atau klik judul sheet menu utama di bawah.
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Generate file

Pada saat klik generate file maka akan muncul pop up / tampilan untuk save as file baru dengan
nama file “BOS tahun - nama sekolah - DATA”. Kita klik saja save kemudian tunggu beberapa saat
untuk proses penyimpanan.

File yang belakangnya data itu adalah file baru, file bentukan, file hasil generate. Itu merupakan file
yang paling penting dalam alpeka karena akan berisi transaksi sekolah kita dari rencana sampai
realisasi. Jika file ini hilang / rusak maka kita harus input ulang lagi semua transaksi kita.

Untuk file master alpeka bos ts 11 kalaupun hilang kita bisa download lagi di kemdikbud atau
timdata, tidak masalah. Sehingga lebih penting file data ini yang harus dibackup / diamankan.

Pada saat selesai save akan muncul tampilan file baru dan tulisan bahwa proses generate sudah
berhasil dilakukan. Selanjutnya file lain selain dari file data ini bisa kita minimize atau kita tutup saja,
selanjutnya kita akan fokus pada pengisian data transaksi.
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Kalau diperhatikan sheet yang ada pada file data ini ada 4 yaitu :

 rencana-terima
 rencana-keluar
 realisasi-terima
 realisasi-keluar

Kita akan mengisikan mulai dari sheet yang berwarna biru yaitu rencana. Kita isikan apa yang
menjadi rencana penerimaan dan rencana pengeluran kita dalam setaun ke depan. Yang namanya
rencana ini posisi keuangan belum ada, masih rencana. Biasanya dikerjakan di awal tahun. Pengisian
sheet yang rencana (biru) ini prinsipnya sama seperti kita membuat RKA / RAB sekolah dari seluruh
sumber dana yaitu BOS PUSAT, PSG / Provinsi, Kabupaten / rutin.
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INPUT DATA KEUANGAN

Rencana terima

Gambar di atas adalah contoh pengisian rencana terima, misalnya SDN tersebut rencana menerima
dari BOS pusat tiap tw sebesar 30jt, dst. Untuk tahun dan sumber dana kita harus memilih pada
tanda panah hitam segitiga pada baris dan kolom yg sesuai dengan kondisi saat ini. Sedangkan untuk
dananya silahkan diketik manual.

Sekali lagi diingatkan bahwa pengisian rencana terima ini adalah untuk semua sumber dana sekolah.
Jangan lupa disimpan setelah menginput.

Rencana keluar

Gambar di atas adalah contoh pengisian rencana keluar. Untuk tahun dan sumber dana serta
program sub rogram kegiatan dan komponen pilih yang sesuai. Sedangkan untuk jumlah dana per
triwulan yang direncanakan kita ketik manual. Agar tidak membingungkan saat mengisi kolom D
(kolom program sub rogram kegiatan) maka disarankan untuk mencetak terlebih dahulu keseluruhan
program sub program dan kegiatan tersebut, kemudian memberi cek list / tanda bahwa kegiatan
tersebut akan masuk dalam rencana kegiatan kita di tahun ini.
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Tujuan kita memberi tanda agar nanti saat menginput kolom D tersebut kita mudah mencari mana
yang sesuai dengan kegiatan yang ingin kita input. Karena tidak bisa mengetik harus memilih yang
sesuai dan pilihannya ada banyak, ada 264 kegiatan jika semua program sekolah disetting Ya.

Di timdata saya sudah copy-kan seluruh program sub program kegiatan dengan nama file program
print out. File itu agar diprint, kemudian mana yang menjadi rencana kita dalam setahun ini untuk
rencana keluar dicentang saja / di cek list. Sehingga pada saat input rencana keluar nanti kita sudah
mengetahui kode pada kolom sub program dan nomor urut pada kolom nomor sehingga mudah
dalam menelusuri pada saat input.

Setelah selesai input rencana terima dan rencana keluar maka selanjutnya adalah mengisi realisasi
terima. Silahkan klik judul sheet realisasi terima. Jangan lupa disimpan.
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Realisasi terima

Realisasi terima artinya apa saja yang menjadi penerimaan kita dari sumber dana tersebut secara kas
maupun bank. Realisasi terima diisi saat dana sudah ada dan secara real kita terima melalui bank dan
kas. Pada kolom tanggal kita isi manual. Kolom jenis bank/kas dengan cara memilih salah satu. Kolom
no bukti ketik manual sesuai kode bank atau kode transaksi pajak. Uraian kita isi manual sesuai
uraian transaksi. Sumber dana dipilih kalau BOS APBN ya pilih 3.1 BOS Pusat. Untuk transaksi pajak
pilih sumber dananya 9. Pajak.

Untuk transaksi pajak pada kolom pajak dipilih jenis pajaknya. Selain transaksi pajak dikosongkan
saja. Untuk jumlah masing-masing transaksi diketik manual di kolom jumlah. Kolom keterangan bisa
dikosongkan. Semua realisasi penerimaan ditulisakan sesuai jenisnya baik itu realisasi penerimaan
kas maupun realisasi penerimaan bank. Jangan lupa disimpan.

REALISASI TERIMA KAS & BANK, antara lain :

 saldo bank (jenis bank)
 saldo kas (jenis kas)
 bunga bank (jenis bank)
 pungutan pajak (jenis kas)
 penarikan tunai (jenis kas)
 droping bank (jenis bank)

Realisasi keluar

Realisasi keluar artinya apa saja yang menjadi pengeluaran kita setelah dana diterima. Pengeluaran
bisa secara tunai maupun secara bank. Silahkan diisikan untuk semua jenis pengeluaran tersebut.

Kita perhatikan untuk penarikan tunai ada juga di realisasi terima. Karena secara kas (tunai) memang
penarikan tunai itu masuk di penerimaan, namun secara bank, penarikan tunai itu termasuk juga
dalam pengeluaran di buku bank karena mengurangi saldo bank. Sehingga perlu juga ditulis sebagai
realisasi pengeluaran jenis bank.

REALISASI KELUAR KAS & BANK :
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 biaya adm bank (jenis bank)
 setor pajak (jenis kas)
 belanja/upah/honor (jenis kas)
 pajak bank (jenis bank)
 penarikan tunai (jenis bank)

Setelah semua pengeluaran diisikan maka jangan lupa disimpan. Setelah itu langkah terakhir adalah
pencetakan pembukuan sesuai dengan tombol yang tersedia pada menu utama pada file master
alpeka bos ts 11. Jika semua sudah diisikan maka file data ini bisa kita tutup.

CETAK DAN EDIT

Cara mencetak
Pencetakan dilakukan melalui file master alpeka bos ts 11. Setelah membuka file master tersebut
kita langsung klik bagian laporan keuangan dan laporan BOS, klik tombol pembukuan mana yang
mau kita cetak.

Misalnya kita mau cetak BOS-K1, maka silahkan klik tombol BOS-K1 kemudian isi bagian yang warna
putih dan kosong.
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Jika berwarna gelap tidak usah dipilih. Jika baris berwarna putih dan ada isinya silahkan dilanjutkan
lagi kepada baris berikutnya yang berwarna putih tapi masih kosong. Inputannya dengan cara
memilih mana yang sesuai dengan rencana pencetakan laporan kita.

Pada bagian file sumber data kita klik browse kemudian pilih file hasil generate yang merupakan file
data itu. Diarahkan ke situ kemudian klik OK, lihat pada gambar berikut tampilan browse-nya.
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Browse file sumber data ini hanya dilakukan sekali saja, kecuali nanti ganti file master dan data
sekolah yang menjadi file generatenya berbeda maka kita browse lagi. Untuk pencetakan
pembukuan lainnya kita tidak perlu browse lagi setelah kita lihat disitu nama file-nya sudah sesuai
dengan file data kita.

Setelah selesai diisin dan disesuaikan file-nya maka klik cetak laporan. Dan ditunggu hasilnya nanti
pembukuan yang kita perlukan akan dibuatkan otomatis oleh aplikasi ini.

Cara mengedit jika ada salah
Apabila terjadi kesalahan pada pembukuan cara mengoreksinya adalah melalui file data / file hasil
generat. Jika kesalahannya ada di K1, K2 maka itu terkait rencana (sheet warna biru), silahkan dicek
rencana terima atau rencana keluar kemudian langsung dibenarkan dan disimpan.

Jika kesalahannya ada di pembukuan keuangan K3-K6 maka silahkan dicek realisasi terima dan
realisasi keluar (sheet warna merah), dicari kesalahannya dan langsung dibenarkan disitu lalu
disimpan.

Setelah dibenarkan dan disimpan pada file datanya maka kita kembali lagi ke file master alpeka bos
ts 11 lalu kita proses cetak ulang dari awal. Adapun file hasil cetakan yang salah itu kita hapus
langsung saja. Setelah kita cetak ulang maka seharusnya transaksi yang salah sudah tercetak secara
benar / sudah diperbaiki.

Demikian, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan hubungi saya Anang PK di 081280755365 atau
hubungi Pak Bahrun SDN 20 Martapura.
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