
Panduan Aplikasi
Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan (BOP)

Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen
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Laman BOP
https://bop.kemdikbud.go.id/

Anda dapat pilih menu Login BOP untuk masik ke dalam

akun Aplikasi BOP PAUD dan Dikmas
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https://bop.kemdikbud.go.id/


Login SSO
Klik SSO untuk masuk ke aplikasi BOP menggunakan 

akun pengguna Dapodikv 3



Login SSO
Masukkan akun pengguna Dapodik

pada Username dan Password 4



Terdapat 3 menu utama 

yaitu Data Dapodik, Data 

Perencanaan dan Data 

Laporan

Pada menu Data Dapodik 

hanya bisa menampilkan 

data jumlah dan daftar 

Peserta Didik sesuai kriteria, 

Peserta Didik ganda, dan 

daftar peserta didik.

Data Dapodik



Pada menu Data Dapodik 

hanya bisa menampilkan 

data jumlah dan daftar 

Peserta Didik sesuai 

kriteria, Peserta Didik 

ganda, dan daftar peserta 

didik. Menu ini dapat 

dijadikan koreksi pada 

peserta didik yang tidak 

sesuai kriteria dan ganda

Data Dapodik



Menu Data Perencanaan 

menampilkan pagu 

realisasi dan 3 komponen 

perencanaan kegiatan dan 

anggaran BOP PAUD dan 

Dikmas.

“Jika Dinas Pendidikan 

belum melakukan 

penyaluran, maka sekolah 

tidak dapat melakukan 

perencanaan kegiatan dan 

anggaran.”

Data Perencanaan



Jika Dinas Pendidikan menyalurkan 

Dana BOP pada sekolah, maka 

sekolah dapat mulai membuat 

rencana kegiatan dan anggaran 

sekolah.

Input rencana kegiatan dan anggaran 

secara berurutan dari atas yaitu Jenis 

Komponen, Jenis Penggunaan, 

Barang/jasa yang di belanjakan, 

Jumlah, Satuan, dan harga satuan

Data Perencanaan



Jika Dinas Pendidikan menyalurkan 

Dana BOP pada sekolah, maka 

sekolah dapat mulai membuat 

rencana kegiatan dan anggaran 

sekolah.

Input Kegiatan dan Anggaran dimulai 

dari pilih jenis komponen pada menu 

Input Kegiatan dan Anggaran satuan

Data Perencanaan



Pilih jenis penggunaan dari

jenis komponen yang sudah

tersedia pada kolom

dropdown.

Data Perencanaan



Kemudian lengkapi semua isian

rencana kegiatan dan anggaran, 

kemudian klik simpan.

Lanjutkan input rencana kegiatan

dan anggaran lainnya

Data Perencanaan



Setelah input rencana kegiatan dan anggaran, maka muncul Daftar Rencana penggunaan

anggaran sesuai dengan yang diinputkan.

Data Perencanaan dapat diubah dengan klik ikon pensil maupun dihapus dengan cara klik ikon 

delete

Data Perencanaan



Setelah melakukan perencanaan, 

anda dapat lanjut pada tahap laporan

pengggunaan Dana BOS

Pada menu Data Laporan, 

menampilkan rencana yang sudah

Anda buat sebelumnya.

Data Laporan



Setelah melakukan perencanaan, anda

dapat lanjut pada tahap laporan

pengggunaan Dana BOS. Anda tidak

dapat melakukan pelaporan jika

perencanaan belum terisi sama sekali. 

Dan anda diharapkan dapat

menyelesaikan perencanaan dan 

pelaporan sesuai dengan pagu yang 

dianggarkan

Pada menu Data Laporan, menampilkan

rencana yang sudah Anda buat 

sebelumnya.

Data Laporan



Selanjutnya, input laporan kegiatan dan 

anggaran yang sudah anda buat 

perencanannya. Lengkapi kolom sesuai

dengan realisasi penggunaan dana.

Pastikan pelaporan Anda lengkap sesuai

dengan perencanaan yang Anda buat

Data Laporan



Setelah input realisasi kegiatan dan anggaran, maka muncul daftar rincian penggunaan dana

sesuai dengan yang diinputkan.

Data Perencanaan dapat diubah dengan klik ikon pensil

Data Laporan
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