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Pada tahun 2021, pemerintah pusat menyalurkan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp53,4T ke lebih dari 216 ribu
sekolah untuk membantu kebutuhan belanja operasional
Daftar Periksa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas
1.

•

•

Total anggaran BOS meningkat
dari Rp51,2T di tahun 2019 ke
Rp53,4T di tahun 2021
Sekolah membelanjakan dana
BOS secara fleksibel sesuai
kebutuhan sekolah, termasuk
untuk melengkapi daftar periksa
Pembelajaran Tatap Muka
(PTM) Terbatas

Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
○

Toilet bersih dan layak

○

Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
atau hand sanitizer

○

Disinfektan

2.

Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan

3.

Kesiapan menerapkan wajib masker

4.

Memiliki thermogun

5.

Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:
○

Memiliki comorbid tidak terkontrol

○

Tidak memiliki akses transportasi yang aman

○

Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat
risiko COVID-19 yang tinggi, dan/atau riwayat kontak
dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum
menyelesaikan isolasi mandiri

3

Pembelanjaan dana BOS yang fleksibel sangat diperlukan di masa
pandemi, akan tetapi kepala sekolah sering menjadi target intimidasi
•

Kepala sekolah mengeluhkan intimidasi
oleh pihak-pihak tertentu yang
memaksakan pembelian barang dan jasa
dari mereka

•

Kepala sekolah juga seringkali diintimidasi
oleh oknum-oknum bahwa mereka
melakukan pembelanjaan dana BOS
dengan cara yang salah, disertai dengan
ancaman dilaporkan ke pihak berwenang

•

Akibatnya kepala sekolah terbeban
dengan perannya membelanjakan dana
BOS, walaupun peran ini sebenarnya
sangat penting untuk sekolah
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Di sisi lain, kasus korupsi dana BOS sering terjadi, sehingga
transparansi penggunaan dana BOS sangat penting

•

Pembelanjaan dana BOS secara offline
langsung oleh kepala sekolah dengan
pencatatan manual lebih rentan
terhadap korupsi dan kolusi

•

Sangat penting untuk mendorong
peningkatan transaksi secara elektronik,
sehingga tercatat dan dengan mudah
dipantau oleh pihak-pihak yang
berkepentingan
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Tahun 2019, Kemendikbud merilis Sistem Informasi Pengadaan
Sekolah (SIPLah) sebagai sistem elektronik untuk pembelanjaan
dana BOS
SIPLah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan
proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari
dana BOS
SIPLah bekerjasama dengan enam Mitra Pasar (marketplace)

Manfaat dan Tujuan
1.
2.
3.

Tata kelola keuangan yang baik:
a)dokumentasi elektronik untuk setiap transaksi
b)mendorong transparansi dan akuntabilitas
Efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih
rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak/beragam
Membuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah
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Sejak itu, jumlah sekolah pengguna SIPLah terus meningkat dan
hingga saat ini SIPLah telah melayani lebih dari satu juta transaksi
pembelanjaan
1.073.897 transaksi
dilakukan melalui SIPLah

Rp12,6 triliun
nilai transaksi di SIPLah

26.025 penyedia
barang & jasa yang telah
bertransaksi di SIPLah

2 penghargaan
Dari KPK dan LKPP
Per Mei 2021
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Pada tahun 2021, SIPLah bertransformasi untuk menyediakan
pengalaman berbelanja dan berjualan yang lebih baik

Sekolah aman berbelanja
•
•
•
•

Alur pembelanjaan dijamin sesuai
dengan peraturan yang berlaku
Lebih banyak pilihan mitra pasar dan
penyedia
Lebih banyak pilihan mitra pengiriman
Fitur-fitur yang lebih lengkap, termasuk
pembatalan transaksi, aduan, serta
dashboard pemantauan status transaksi

Penyedia nyaman berjualan
•
•
•

Proses pendaftaran penyedia dalam
1x24 jam
Pengecekan pembayaran otomatis
Pembayaran diterima 1x24 jam setelah
sekolah membayar
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Alur pembelanjaan pada SIPLah dijamin sesuai dengan
peraturan yang berlaku
Kepala sekolah tidak perlu lagi terintimidasi oleh pihak-pihak yang mengancam mereka
ataupun khawatir melakukan kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa
Buka website SIPLah
www.siplah.kemendikbud.go.id

Pilih
Mitra

Login

Bayar setelah
terima barang

Sesuai regulasi berdasarkan nominal
Sesuai format
pelaporan

Cari
Produk

Pilih
Produk

Checkout

Perbandingan

Barang
Sampai

Komplain

Berita Acara
Serah Terima

Sekolah
Bayar

Reviu

Komplain
apabila barang
tidak sesuai

Negosiasi
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SIPLah bekerjasama dengan 18 mitra pasar (marketplace)
pada periode 2021-2023
Mitra pasar dipilih melalui proses sayembara terbuka. Dari total 61 mitra pasar yang mendaftar,
berikut 18 mitra pasar terpilih yang telah lolos persyaratan administrasi dan uji teknologi:

*disusun berdasarkan abjad nama PT
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Sebelumnya, sekolah tidak
mengetahui durasi pengiriman

“

Beberapa pembelanjaan
butuh barang lebih cepat
datang, jadi kalau sudah tau
di awal durasi pengiriman,
akan lebih enak..
- Kepala sekolah -

Sekarang, sekolah dapat memilih
mitra pengiriman dan kecepatan
pengiriman

Masing-masing mitra pasar bekerjasama
dengan mitra pengiriman, sehingga
sekolah dapat memilih mitra pengiriman
dan kecepatan yang paling sesuai
dengan kebutuhan sekolah
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SIPLah memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap, termasuk
pembatalan transaksi dan aduan, untuk mencegah
kesalahan ataupun penipuan

Sekolah dapat melakukan
pembatalan transaksi selama
penyedia belum konfirmasi

Sekolah dapat mengajukan aduan
sebelum uang disalurkan ke penyedia
jika menemukan masalah dengan
barang dan jasa yang diterima
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Sebelumnya, sekolah tidak dapat
memantau status pesanan

Sekarang, sekolah dapat
memantau status pesanan melalui
dashboard

“

Kadang lama sekali
prosesnya, sehingga saya
ketar-ketir nunggu barang
datang…
- Kepala sekolah -

•

Semua proses belanja terdokumentasi
dan dapat diunduh sehingga sekolah
lebih aman melakukan transaksi

•

Kemendikbudristek juga dapat
mengawasi transaksi yang terkendala
sehingga dapat diselesaikan bersama
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Penyedia lebih nyaman berjualan di SIPLah karena proses
pendaftaran dan pembayaran yang lebih cepat

Verifikasi pendaftaran
penyedia hanya
membutuhkan waktu 1x24
jam setelah registrasi

• Pengecekan pembayaran otomatis
• Pembayaran diteruskan ke
penyedia 1x24 jam setelah sekolah
membayar

14

Sekolah-sekolah di Indonesia, mari segera berbelanja di SIPLah

Kunjungi
https://siplah.
kemdikbud.go.id

Pilih mitra pasar
yang ingin
dikunjungi

Masukkan
ID Dapodik

Siap
berbelanja!
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Penyedia barang dan jasa, terutama UMKM di sekitar lokasi sekolah,
mari segera mendaftar di SIPLah agar dapat berjualan ke ratusan ribu
sekolah di Indonesia

1

Kunjungi
https://siplah.
kemdikbud.go.id/

2

Pilih
satu/lebih
mitra pasar

3

4

5

6

Tekan
tombol
“Daftar”

Lengkapi persyaratan:
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Identitas penyedia (NIK)
Kemampuan menyediakan
barang/jasa

Verifikasi
lewat
email

Login dan
siap
berjualan!
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Kemendikbudristek akan terus
melakukan transformasi teknologi
untuk mendukung pembelanjaan
sekolah yang efisien, aman, dan
akuntabel
Dengan SIPLah, sekolah lebih aman berbelanja
sehingga kepala sekolah tidak terbeban dan
dapat lebih fokus pada peningkatan hasil
pembelajaran siswa

Semakin banyak pembelanjaan sekolah yang
terjadi secara daring melalui SIPLah, semakin
tercatat dan mudah dipantau sehingga
mengurangi korupsi dan kolusi
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