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Latar Belakang BOP RA

Raudlatul Athfal (RA) adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang

diselenggarakan melalui jalur formal. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan

Nasional nomor 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 28 ayat 3 disebutkan sebagai berikut:

“Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-

kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA) atau bentuk lainnya yang sederajat.”



Dasar Hukum BOP RA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 perubahan PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 
Bantuan Pemerintah pada K/L;

Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017, tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 632 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan RA

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 169 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Bantuan Operasional Pendidikan RA



Maksud dan Tujuan

Maksud : Petunjuk Pelaksanaan BOP RA ini, dimaksudkan sebagai pedoman

operasional bagi satuan pendidikan RA di lingkungan Kementerian Agama D.I

Yogyakarta dalam aspek penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban BOP

RA sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan

tranparansi operasional RA.

Tujuan :

1. pemanfaatan dana BOP RA tepat sasaran dalam mendukung operasional

penyelenggaraan RA secara efektif dan efisien;dan

2. pertanggungjawaban keuangan dana BOP RA agar dilaksanakan dengan

tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat guna, serta

terhindar dari pemyimpangan



Penjelasan

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 
sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Raudlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak 
usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan 
kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Raudlatul Athfal yang selanjutnya disebut BOP adalah 

program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada RA yang besarnya dihitung bedasarkan jumlah 
siswa pada masing-masing RA. BOP ini dapat digunakan oleh RA untuk membantu memenuhi kebutuhan 
biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan Pemerintah kepada 
anak melalui Lembaga RA untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran.



Sasaran dan Besaran BOP RA

Sasaran program BOP adalah semua RA di D.I Yogyakarta yang telah memiliki izin operasional dan sesuai dengan
ketersediaan Pagu Anggaran pada Kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakarta.

Anggaran yang tersedia tidak memenuhi untuk semua RA yang telah terdaftar, maka yang diprioritaskan adalah
RA yang telah lama beroperasi.

Sedangkan untuk lembaga RA yang baru akan dilakukan pemantauan dan evaluasi dulu secara periodik, untuk
selanjutnya diputuskan pemberian BOP RA

BOP adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada RA yang besarnya dihitung 
berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing RA.

Besar biaya satuan BOP yang diterima oleh RA dihitung berdasarkan jumlah siswa per RA dengan besaran Rp 
300.000,-/siswa/tahun. Jumlah besaran tersebut disalurkan dalam satu periode.

Pada Tahun Anggaran 2019 dana BOP diberikan selama satu tahun untuk periode Januari s/d Desember, dan 
disalurkan satu kali paling lambat pada akhir bulan April 2019.



Syarat Penerima BOP RA

Mengisi data siswa  secara online ke website EMIS atau manual ke 
Kankemenag Kabupaten/Kota yang selanjutnya diteruskan ke Kantor Wilayah 

Kementerian Agama D.I Yogyakarta;

Prioritas bagi siswa RA dari keluarga tidak mampu dalam kewajiban membayar 
iuran dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya;

Bagi RA yang menolak menerima dana BOP, wajib diputuskan melalui 
persetujuan orang tua siswa melalui Komite dan membuat surat pernyataan

tidak bersedia menerima dana BOP RA yang disampaikan ke Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan diteruskan ke Kantor Wilayah 
Kementerian Agama D.I Yogyakarta serta tetap menjamin kelangsungan 

pendidikan siswa miskin di RA tersebut;

Seluruh RA yang menerima program BOP harus mengikuti pedoman 
pelaksanaan yang telah ditetapkan.
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Penyaluran Dana BOP RA

Penyaluran dana BOP dilakukan oleh Bidang Pendidikan Madrasah, Kanwil Kementerian
Agama D.I Yogyakarta. Pencairan dana BOP dapat dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung (LS) ke rekening RA sebagai penerima BOP.

DIPA dana BOP dialokasikan pada Kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakart. 
Selanjutnya penyaluran dana BOP RA secara teknis dilaksanakan melalui Seksi
Keiswaan Bidang Pendidikan Madrasah sesuai dengan usulan lembaga RA atas
persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan SPK yang 
ditandatangi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penyaluran dana BOP RA tahun Anggaran 2019 dilakukan dalam satu tahap dihitung 
dalam satu tahun, paling lambat akhir bulan April 2019, berdasarkan jumlah siswa 
pada semester tersebut. Jika pada akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan 
dana BOP yang ada di rekening RA, maka harus disetorkan ke kas negara sebelum 30 
November 2019. 



Syarat Usulan BOP RA

1 • Checklist Uslan BOP RA (Formulir BOP-00);

2 • Surat permohonan pencairan dana BOP RA (Formulir BOP-00.A);

3 • Surat pernyataan tentang jumlah peserta didik (Formulir BOP-00.D);

4 • Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ((Formulir BOP-00.E);

5 • Surat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani PPK dan Kepala RA (Formulir BOP-01);

6 • Surat pernyataan pengiriman nomor rekening RA (Formulir BOP-03) yang dilampiri fotokopi buku rekening aktif;

7 • Surat pernyataan pergantian nomor rekening RA (jika ada pergantian) (Formulir BOP-03.A);

8 • Rencana penggunaan dana BOP (Formulir BOP-04);

9 • Rencana Kegiatan dan Anggaran RA (RKARA) (Formulir BOP-06);

10 • Kuitansi/Bukti Penerimaan (Formulir BOP-10)

11 • Foto siswa per kelas terbaru yang menggambarkan jumlah siswa sesuai dengan surat pernyataan;

12 • Foto lembaga RA yang menampilkan: Papan nama lembaga, gedung lembaga RA

13 • Foto papan pengumuman yang menempelkan “rencana penggunaan dana BOP RA”



Penggunaan Dana BOP RA
Komponen Penggunaaan

Kegiatan Pembelajaran dan 

Bermain

1. Pembelian bahan bermain dan bahan belajar pada Rayang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan dan tematik

antara lain:

a. Alat peraga edukatif

b. Buku-buku perpustakaan

2. Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon,spidol, pensil, bahan habis pakai lain dan bahan pembelajaran

sejenis lainnya;

3. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid (kegiatan parenting)

4. Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler

Kegiatan Pendukung

1. Penyediaan buku administrasi;

2. Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK), pembelian obat-obatan ringan dan isi kotak

P3K;

3. Pemberian peningkatan gizi atau makanan tambahan anak;

4. Biaya pertemuan guru, menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan guru dan pendidik;

5. Honorarium guru dan tenaga kependidikn;

Kegiatan Lainnya

1. Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan;

2. Dukungan penyediaan alat-alat publikasi RA (leaflet, booklet,poster,papan nama)terutama dalam penerimaan

siswa baru;

3. Langganan dana dan jasa lainnya (listrik, telepon/internet, air;

4. Pembelian perangkat pengolah data;

5. Kegiatan UKS



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan BOP RA

Prioritas utama penggunaan dana BOP adalah untuk pembiyaan kegiatan 
operasional RA terutama kegiatan pembelajaran dan bermain;

Bagi RA yang telah menerima dana bantuan yang lain, tidak diperkenankan 
menggunakan dana BOP untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika 
dana BOP tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, 

maka RA dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang 
diterima oleh lembaganya;

Biaya transportasi dan uang harian bagi guru yang bertugas diluar jam 
mengajar harus mengikuti peraturan yang berlaku.



Larangan Penggunaan BOP RA

1 • Disimpan dengan maksud dibungakan;

2 • Dipinjamkan kepada pihak lain;

3 • Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS);

4 • Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOP atau software sejenis;

5

• Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan 
sejenisnya;

6 • Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

7 • Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris RA), kecuali untuk siswa miskin;

8 • Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

9 • Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;

10 • Menanamkan saham;

11 • Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;dan/atau

12
• Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOP/perpajakan program BOP yang diselenggarakan lembaga 

di luar Kementerian Agama.

13 • Membangun gedung/ruangan baru;



Pelaporan dan Pertanggungjawaban BOP RA



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pelaporan

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas
Umum sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya;

Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup oleh Bendahara dan diketahui
oleh Kepala RA;

Apabila dalam satu bulan berjalan tidak/belum terjadi transaksi pengeluaran/
penerimaan, maka tetap ada pembukuan dalam bulan tersebut dengan uraian NIHIL
dan ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala RA;

Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);



PERPAJAKAN 

PPN yg di pungut oleh penjual atas pembelian barang diatas 1 jt, sebesar 1/11 x Anggaran Belanja Barang, atau 
10 % x harga barang total di bukti belanja*Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 
2009 pasal 7 :Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).

Tidak dipungut PPh 22 untuk dana BOP RA

PPh 21 atas Honorarium Kegiatan, sebesar 5 % utk gol III, 15 % utk gol IV, Gol II 0%

Jika penghasilan sehari-hari guru belum melebihi Rp. 200.000,-, maka tidak dikenakan PPh 21

Jika Honorarium Guru bukan PNS, tenaga kependidikan bukan PNS tidak dikenai pajak jk dibawah PTKP (batas 
maksimal PTKP penghasilan Rp. 3.000.000- per bulan) *Per-31/PJ/2012entang Pedoman Teknis Tata Cara 
Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 
Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. UU PPh 22 : PMK 224/PMK.11/2012 dan PER-
06/PJ/2013
Bagi guru/pegawai bukan PNS sebagai peserta kegiatan, PPh 21 sebesar 5 % jika mempunyai NPWP, jika tidak 
memiliki NPWP dikenakan pajak sebesar 6% dari penghasilan.
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