
EDARAN PENGAJUAN PENCAIRAN BOS 

Periode September – Desember 2015 

 

1. Tiap madrasah segera mengajukan pencairan BOS belanja pegawai dan non-pegawai 

sampai bulan Desember 2015. 

2. BOS belanja non-pegawai (barang dan jasa) tidak dipisah-pisah seperti sebelumnya (tidak 

berlaku lagi system 20% barang dan jasa, 27% kegiatan, 1% bansos, 1% perdin, 1% 

belanja lainnya). 

3. Madrasah yang telah mengajukan pencairan untuk bulan September bisa merevisi kembali 

jumlah ajuannya, disesuaikan dengan kebutuhan madrasah dan disatukan dengan 

pengajuan bulan Oktober-Desember (pengajuan sekaligus 4 bulan). 

4. Pengajuan menggunakan pagu berdasarkan siswa Tahun Pelajaran 2015/2016 yang 

dihitung dari mulai bulan Juli 2015. Proses perhitungan silahkan dikembangkan oleh 

madrasah masing-masing, sambil menunggu perhitungan yang dilakukan oleh Tim BOS 

Kabupaten (Insya Allah hari Senin di sebarkan). 

5. BOS belanja non-pegawai (barang dan jasa) Periode September – Desember 2015 tidak 

boleh digunakan untuk membeli barang yang bersifat menambah asset madrasah seperti 

mebeler kelas, mebeler kantor, mebeler perpustakaan, computer/LCD proyektor, laptop, 

televisi, printer, sound system, handycam, papan data, dan sejenisnya. 

6. BOS untuk perawatan madrasah sifatnya hanya membeli bahan dan alat yang digunakan 

untuk perbaikan bukan untuk pembuatan. Contoh yang tidak boleh:  

a. Membeli material dan upah kerja pembuatan pagar 

b. Membeli material dan upah kerja pembuatan gerbang madrasah 

c. Membeli material dan upah kerja pembuatan tempat parkir 

d. Membeli material dan upah kerja pembuatan lapangan olahraga 

Dan belanja-belanja lain yang bersifat pembuatan/membangun 

7. Persentase belanja pegawai dan belanja non-pegawai mengacu kepada aturan yang telah 

ditentukan.  

MI  : Belanja pegawai maksimal 60%, dan belanja non-pegawai 40% 

MTs : Belanja pegawai maksimal 60%, dan belanja non-pegawai 40% 

MA : Belanja pegawai maksimal 20%, dan belanja non-pegawai 80%. 



8. BOS belanja pegawai hanya boleh digunakan untuk membayar honor-honor yang terjadi 

pada bulan September – Desember, dan sangat dilarang membayar honor pada bulan 

sebelumnya (tidak boleh rapel). 

9. BOS belanja non-pegawai (barang dan jasa) tidak boleh digunakan untuk membayar 

transaksi yang dilakukan sebelum bulan Mei 2015. 

10. Pengajuan BOS menggunakan Format yang telah biasa. 

11. Setiap transaksi di atas Rp. 1.000.000 dipungut PPN. Transaksi dia atas Rp.2.000.000 

dipungut PPN dan PPh (perhitungan sama dengan yang sebelumnya). 

12. Pengajuan BOS Periode September- Desember 2015 paling lambat di terima oleh Tim BOS 

Kabupaten tanggal 05 November 2015.  Setelah lewat tanggal 05 November 

2015 tidak menerima lagi pengajuan BOS, dan dipastikan BOS-nya tidak bisa dicairkan 

(HANGUS). 

13. Proses verivikasi pengajuan dimulai hari Selasa, 03 November 2015. 

 

 

PERIHAL MONEV BOS 

1. Kemenag Kabupaten Ciamis akan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke setiap 

madrasah dimulai pada bulan November 2015. 

2. Hal-hal yang menjadi objek monev meliputi dokumen MOU, RAKM, Buku Kas Umum, 

Buku Pembantu Kas Tunai,  Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku 

Inventaris Barang dan melakukan wawancara kepada guru dan siswa terkait BOS. 

 

“MANGGA WILUJENG BERJUANG” 

“MOHOH KOREKSI JIKA ADA YANG KURANG SALAH” 


